
סבסוד למתחילים

מה אומרים הרבנים על התכלת
"קו התכלת" מידע ושיעורים
0799-1000-65

?

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

תרומה

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת
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16:40

17:57
17:58
17:58
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לשלוחה
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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

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. 

03-5796643 ותתפרסםפרסם

הנחה שתעצב לכם את הבית
מחזיקי כרטיס אשראי מרכנתיל סמייל 

נהנים מהנחה קבועה גם ברשת חרש חיפוי, ריצוף וכלים סניטריים

הנחה4%
במעמד החיוב

פרטים נוספים באתר מרכנתיל סמייל או בטלפון: 073-7802861

עשה לך רב-אלוף    
התנפלות  נראתה  החרדית  בתקשורת 
רבתי על נאום פתיחת הפה - כמו בתיאור 
דומה  ולרגע   - בלעם  בפרשת  המקראי 
ולא   - החדש  הלפיד  הוא  שגנץ  היה 
בציבוריות  כיום  למצוא  אפשר  אי  היא. 
הישראלית אווירה טובה יותר מזו שהביע 
גנץ  ללפיד,  גמור  בניגוד  בנאומו.  גנץ 
החרדי  הציבור  את  ולחנך  מלנסות  נמנע 
ובכל מה שנוגע לציפורי הנפש החרדיות, 

וכאלה יש רבות, לא השמיע מילה רעה.

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 16-17

יו"ר 'חוסן לישראל' בני גנץ התייחס בשיחה עם 'קו עיתונות' 
לאפשרות שהמפלגות החרדיות ישבו בממשלה בראשותו, חרף 
הצהרותיו מעוררות המחלוקת בנושאי דת ומדינה • וגם: האם 

הסקרים יגרמו ליאיר לפיד לוותר על הבכורה? / עמ' 18

גנץ ל'קו עיתונות' 

"כולם אחים, נסתדר"

בתום ישיבת מליאה סוערת: 
אושר תקציב 2019 / עמ' 8

/ עמ' 12

בד"ה: מרת פסיה 
קליינמן ע"ה

חבר המועצה מ'העבודה' 
ערק למחנה בני גנץ

רק לפני חודשים ספורים, נבחר יובב צור 
לנציג 'העבודה' ברשימת התעוררות והפך 
לחבר מועצת העיר. כעת, הוא הפך לפעיל 
בחירות מרכזי ב'חוסן לישראל' • מזכ"ל 

'העבודה' ל'קו עיתונות': בכוונתי להפסיק 
את חברותו במפלגה / עמ' 6

ברכנו אבינו 
כולנו כאחד

/ עמ' 14



קמפוס לב - גברים

 המרכז האקדמי לב
פרנסה בטוחה בדרך שלך!

קמפוס טל - נשים
רח’ בית הדפוס 7, גבעת שאול, ירושליםרח’ הועד הלאומי 21, גבעת מרדכי, ירושלים

בס”ד

יום חמישי 14.2.19

 ט׳ אדר א׳
תשע״ט

יום ייעוץ
מכינה לאקדמיה

 מקצוע מבוקש
ללא כל חשש

 מכינה ייעודית להנדסה ומדעי המחשב
 מכינה ייעודית לסיעוד - משולבת עם שנה א׳

 מכינה ייעודית לחשבונאות ומנהל עסקים

מבחן
תיל או 

פסיכומטרי

רמת
לימודים
גבוהה

ימי לימוד
מרוכזים

אחוז
השמה
גבוה

מערך
מלגות
רחב

International Program:
Computer Science

Business Administration

 www.jct.ac.il   | *3239

לתיאום
פגישת ייעוץ:

*3239

לפרטים נוספים: 072-259-2843
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

 תואר ראשון LL.B במשפטים

 תואר ראשון .B.A במנהל עסקים בהתמחויות: נדל"ן, 
    חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום

 תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בנוער בסיכון 
    אפשרות השלמה לתואר בחינוך לבעלי תעודת מורה מוסמך בכיר.

 )LL.B( בעל תואר ראשון במשפטים 
   בהצטיינות מהקריה האקדמית אונו 

 אב לארבעה
 בעלים ושותף במשרד עו"ד 

   קאפלין חיים ושות' 
 מרצה בדיני מקרקעין ומשפחה

 מייצג עמותות וחברות

עו"ד נח קאפלין 

לאחר כמה שנות לימוד בכולל וקבלת הסמכה 
לרבנות התחלתי ללמוד משפטים בקמפוס 

החרדי של הקריה האקדמית אונו. שם למדתי 
ממיטב המרצים ורכשתי ידע רב ובעיקר מיומנויות 

וכלים לעבודה בשטח.

כיום, משרדנו מעסיק גם מתמחים מאונו, ובהחלט 
ניתן לומר שזוהי סגירת מעגל עבורי.

27.2.19
כ"ב באדר א' תשע"ט

המכינות 
מתחילות!

בוא ללמוד לתואר אקדמי במגוון מקצועות מבוקשים:

הבוגרים שלנו, סיפור של הצלחה.



תרסיס סנו מקסימה למייבש, לריסוס ישירות על אריגים בתוך מייבש הכביסה, בארון או 
על חבל הכביסה. לכביסה רכה ומפנקת עם בישום עצמתי במגוון ניחוחות אהובים של 

מרככי כביסה: בלו בלוסם, אולטרה פרש, מאסק, לבנדר, סנסיטיב ובייבי.

לריח שנשאר ונשאר
סנו מקסימה למייבש

יפי,ירושלים

"אחד הדברים שאני הכי אוהבת זה שהכביסה 
תמיד מריחה נפלא. אחרי שאני מוציאה 

את הכביסה מהמכונה אני מרססת עליה 
'סנו מקסימה'. כך היא יוצאת ריחנית ביותר 
ואני מקבלת מלא מחמאות מכל השכנים".



הזמנת טיפול - רק בתיאום מראש: 02-6580900
www.toyota-zamir.co.il :או באתר

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

ללא תוספת תשלום!

EXPRESS SERVICE

60

סוכנות מורשית טויוטה



ביטוח לאומי קבע:

מצטרפים נטו ב-3 שנים
נטו=מצטרפים פחות עוזבים

*4535 גם בירושלים, יש קופות חולים  ויש מכבי
maccabi4u.co.il המידע מוגש כשירות לחברי מכבי

הירושלמים
ממשיכים לעבור

למכבי!
3 שנים ברציפות 
למכבי!

כללית

-11,737

+663

-2,168
מאוחדת

+13,242

לאומית

מכבי



א' אדר א' תשע"ט 126/2/19 בירושלים6

 אורח בישיבה: נשיא אוסטריה
אוסטריה,  נשיא 
דה  ואן  אלכסנדר 
בלן, המבקר בימים 
בישראל,  אלו 
יום  בערב  הגיע 
'בית  לישיבת  שני 
בקריית  שמואל' 
ף  ר ו ד ס ר ט מ
הוא  בירושלים. 

רבני  ארנפלד,  הגר"י  הישיבה  ראש  ידי  על  התקבל 
מועד  מבעוד  שהוכנו  והאברכים  הבחורים  הישיבה, 

לקבלת האורח רם המעלה.
עמוקות  והתרשם  בהיכל  סייר  האוסטרי  הנשיא 
מהתלמידים. לסיום, העניק ראש הישיבה לנשיא אצבע 
מטרסדורף  שכונת  כי  יצוין  תורה.  ספר  של  מוכספת 

קרויה על שם עיר אוסטרית.

 בד"ה: המקובל הגאון איננו
הלך  שני  ביום 
הצדיק  הגאון  לעולמו 
המבורגר  זבולון  רבי 
ושקדן,  למדן  זצ"ל, 
מחבר  וסגפן,  צדיק 
מכמני  בכל  ספרים 
חכמת  ובעל  התורה 
הפרצוף. מרבית שנותיו 
גמזו  במושב  התגורר 

ובשנים האחרונות עבר לירושלים. הוא היה בקשר עם 
כל גדולי התורה והחסידות שהעריכוהו ורכשו לו כבוד 
רב. המנוח, בן 78 בפטירתו, לא הותיר אחריו צאצאים, 

יהי זכרו הגדול ברוך.
 

 בן 13 במרצדס של סבא
טובה  לא  הפתעה 
לשוטרים  חיכתה 
טור  א  בשכונת  שסיירו 
מאחורי  העיר.  במזרח 
יוקרה  רכב  של  ההגה 
שנסע על כביש מרכזי, 
נמצא נהג צעיר במיוחד 
- נער בן 13. עד מהרה 
שייך  הרכב  כי  התברר 
הצעיר  הנהג  של  לסבו 
מנכדו  ביקש  ולטענתו, 
"רק" להוציא את הרכב 
מהחניון. הרכב הושבת 
מנהלית והסב זומן לדין.

 מנחמים את אשת השגריר
ם  י מ ח נ מ
לביתו  עלו  רבים 
של  בירושלים 
השגריר האמריקאי 
דיוויד  בישראל, 
לנחם  פרידמן, 
תמי  רעייתו  את 
על  האבלה 
אמה.  פטירת 

בעבר  לישראל,  הראשיים  הרבים  נצפו  המנחמים  בין 
ובהווה, הרב ישראל מאיר לאו ובנו הרב דוד לאו.

 בליל שבת: פריצה שפלה
ישראל'  'תפארת  לישיבת  אלמונים  פרצו  שבת  בליל 
שאול,  בגבעת  דיסקין  היתומים  בית  בבניין  השוכנת 
פרצו  תחילה  רב.  הרס  וזרעו  הקודש  ספרי  את  חיללו 
בניסיון  לחדרים,  המשיכו  ומשם  הישיבה  למשרד 
הגיעו  והשפלים  הבזויים  הגנבים  ערך.  חפצי  למצוא 
וגנבו ממנו את כתר ספר התורה. טרם  לארון הקודש 

נתפסו חשודים.

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, 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

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

ישראל פריי

יובב צור, חבר מועצת העיר ירושלים, הפך 
לפעיל בחירות דומיננטי במטה הבחירות של 
הפעילות  גנץ.  בני  בראשות  לישראל'  'חוסן 
איש  שהוא  העובדה  לאור  בולטת  צור  של 
כחבר  מטעמה  מכהן  ואף  'העבודה'  מפלגת 

מועצה.
הממלכתי-דתי  החינוך  בוגר   ,33 צור, 
למלא  הצעירות  בשנותיו  הספיק  בירושלים, 
רשימת תפקידים נאה בזירה הפוליטית. בין 
היתר כיהן כעוזר פרלמנטרי של יצחק )בוז'י( 

הרצוג, יו"ר 'המחנה הציוני' לשעבר.
קיבלה  החל ממערכת הבחירות הקודמת, 
ירושלים  בעיריית  ייצוג  'העבודה'  מפלגת 
בקדנציה  'התעוררות'.  סיעת  באמצעות 
הקודמת היה זה איתי גוטלר, שנבחר על ידי 
הסניף הירושלמי לתפקיד ונכנס לעירייה דרך 

רשימת 'התעוררות'.
החליט  האחרונות,  הבחירות  לקראת 
גוטלר לפרוש מהחיים הציבוריים – למרות 
פופולריות גואה – ומשבצת נציג 'העבודה' 
הירושלמי  המפלגה  סניף  מחדש.   נפתחה 
את  שיקבל  כמי  צור  ביובב  ובחר  התכנס 
המשבצת המפלגתית. ואכן, צור הוצב במקום 
ריאלי בסיעה שקיבלה שבעה מנדטים והחל 

את כהונתו כחבר מועצת העיר ירושלים.
לכהן  החל  הוא  מאז  רב  לא  שזמן  אלא 
צור  בחר  'העבודה',  מטעם  רשמי  כנציג 

לחשב מסלול פוליטי מחדש והפך לפעיל 
גנץ.  בני  של  הבחירות  במטה  דומיננטי 
ההשקה  כנס  של  מהמארגנים  היה  צור 
נצפה  ואף  שעבר,  שלישי  ביום  שנערך 
מתזז בחריצות בין סיורי הבחירות שערך 

גנץ ברחבי הארץ, ביום שישי האחרון.
'העבודה'  ממפלגת  המעבר  עצם 
מספר  עם  הקשה  בשעתה  שנמצאת   –
מנדטים זעום בסקרים – לכיוונו של גנץ 
חלקים  מקיף  שהוא  ונדמה  מפתיע  לא 
בעבר,  העבודה  מצביעי  מגרעין  גדולים 
אך הדבר בולט נוכח היותו של יובב צור 

איש מפלגה רשמי ונציג נבחר מטעמה.
יובב  של  ממהלכו  רוח  מורת  שביטא  מי 
מזכיר  נגר,  עזי  הירושלמי  הפעיל  הוא  צור 
סניף 'העבודה' בגילה והעומד בראש שי"ח 

– שכונות ירושלמיות חילוניות.
מפלגת  למזכ"ל  נזעם  נכתב  שיגר  נגר 
'העבודה' ערן חרמוני, ובו "דרישה לסילוקו 
המיידי של יובב צור משורותיה של מפלגת 
ולא  בזוי  'כלנתריזם'  עריקה  עקב  העבודה 
ראוי, וכל זה שלשה חודשים בלבד מבחירתו 

כמועמד מפלגת העבודה".
נחרצות,  ורצוף  תיאורים  עמוס  במכתב 
דורש נגר להוציא הודעת הדחה פומבית וגם 
לדרוש סכומי כסף בחזרה, במידה והמפלגה 
השקיעה בבחירתו של צור. הוא מאשים את 
כל מנהיגי המפלגה בעשור האחרון ב"חוסר 

מנהיגות משווע ורפיסות תפקודית" שלטעמו 
הביאה למצב הנוכחי.

באופן משעשע, בתחתית מכתבו ציין את 
המוטבים שקיבלו העתקים מהמכתב וגם את 
אלה שלא קיבלו העתקים: "אין העתקים – 
ידלין, עקב  לוועדת ביקורת בראשות אהרון 
אי פקוד הוועדה במשך שנים, אין העתקים 
כוחות  שבלם  גבאי,  אבי  המפלגה  ליו"ר   –

מנוסים לרוץ למועצת העיר ירושלים".
מזכ"ל מפלגת 'העבודה' ערן חרמוני מסר 
לפעול  "בכוונתי  עיתונות':  ל'קו  בתגובה 
ולהודיע  העבודה  מפלגת  לחוקת  בהתאם 
חברותו  הפסקת  על  פ.(  י.  צור,  )יובב  לו 

במפלגה".
יובב צור בחר שלא להגיב לדברים.

משה אברהמי

לאחר אין ספור דחיות והאשמות הדדיות, 
עירונית  נפתחה השבוע בטקס חגיגי ספריה 
מדובר  ברוך.  מקור  תושבי  לרווחת  חדשה 
תושבי  שניהלו  ארוך  למאבק  טוב  בסוף 
החתמות  ושכלל  ילדיהם,  למען  השכונה 
חברי  רבות של  ופעולות  נשות השכונה  של 

המנהל הקהילתי.
שכונת מקור ברוך והסביבה - אזור המונה 
עשרות אלפי משפחות – לא זכתה עד היום 
לספריה עירונית. לפני שנתיים, נשא המאבק 
והעירייה  הצלחה  של  ראשונים  ניצנים 
אישרה עקרונית הפעלת ספרייה, אלא שמאז 

הדברים רק הלכו והסתבכו.
לספריה  ראוי  מקום  נמצא  לא  בתחילה 
רבים.  עיכובים  היו  שנמצא,  לאחר  וגם 
מבנה  על  שלט  נתלה  כבר  שנה  כמעט  לפני 
תליית  לאחר  שנה  כמעט  והנה  הספריה  של 
השלט - הספריה נפתחה לרווחת התושבים, 

ברחוב הטורים 23.
בטקס חגיגי שהתקיים בסוף שבוע שעבר, 

השכונה;  מרבני  ירחי  אהרון  הרב  השתתפו 
ראש העיר משה ליאון; הממונה על הספריות 
הציבוריות במשרד התרבות והספורט, בועז 
דאהן; יו''ר המנהל הקהילתי גאולה בוכרים, 
הקהילתי  המינהל  חברי  אייזיקס;  ישראל 

ותושבים.
ראש העיר כובד בקביעת מזוזה ולאח מכן 
הספריות  שתחום  אמר  בדבריו  דברים.  נשא 
הצורך  את  רואה  שהוא  מאחר  לליבו  יקר 
הגדול בנושא וכבר בקדנציה הקודמת קידם 
נושא זה. הוא הבטיח לתת דגש גדול בהמשך 
לפתיחת עוד ספריות לכלל הציבור ולציבור 

החרדי.
הקהילתי  המינהל  יו"ר  אייזיקס,  ישראל 
בדבריו  הודה  גאולה-בוכרים  שכונת  של 
לראש העיר על סיועו במילוי הצורך הבסיסי 

של ספריה עירונית לילדי השכונה.
חבר המנהל הקהילתי משה כהן, שליווה 
את המאבק לפתיחת הספריה אומר ל'השבוע 
בבשורה  שמדובר  ספק  ''אין  בירושלים': 
לספריה,  רב  זמן  שחיכו  התושבים  לאלפי 

צריך להודות לידידי ישראל אייזיקס, לראש 
להקמתה  עד  וויתרו  שלא  ולתושבים  העיר 
ופתיחתה של הספריה וכמובן ל'קו עיתונות' 
כולי  הדרך.  אורך  לכל  למאבק  במה  שנתנו 
את  נאמנה  תשרת  הספריה  שבעז''ה  תקווה 

כלל התושבים".
יצוין כי בתקציב העירייה שמאושר בימים 
לפעילות  שקלים  מיליוני  מוקדשים  אלו, 
הקהילתיים  במינהלים  תרבות  תרבות 
קיימות  ספריות  ולתחזוקת  בכלל,  החרדים 

והקמת ספריות חדשות, בפרט.

חבר המועצה מ'העבודה' ערק למחנה בני גנץ

אחרי מאבק עיקש: 
תושבי 'מקור ברוך' מתחדשים בספריה עירונית

העיר.  מועצת  לחבר  והפך  התעוררות  ברשימת  'העבודה'  לנציג  צור  יובב  נבחר  ספורים,  חודשים  לפני  רק 
כעת, הוא הפך לפעיל בחירות מרכזי ב'חוסן לישראל' • מזכ"ל 'העבודה' ל'קו עיתונות': בכוונתי להפסיק את 

חברותו במפלגה

שנים של מכתבים, החתמות, דרישות ומו"מ, הגיעו השבוע לסיומן הטוב, בחנוכת ספרייה עירונית לתושבי 
שכונת מקור ברוך והסביבה

 יובב צור )מימין( בסיור של בני גנץ, ראשון לציון
הנשיא מתקבל ע"י ראש הישיבה

 הרכב המושבת. צילום: 
דוברות המשטרה

צילום: מאיר אדרי

מעקב 

'השבוע 

בירושלים'



עסקת האקזיט שלך 
מתחילה כאן 

דונם קרקע מאושר לבניה 
אפשרות עד 50% מימון ב - 24 תשלומים ללא ריבית

רק 18,000$ לדונם
מספר הקרקעות מוגבל, זריזין מקדימין

חברת פלורידה ישראל מציעה השקעה בטוחה וללא סיכונים

חברה אמינה וותיקה, המלצות רבות

100% ביטחון על הכסף עד לרישום בטאבו 
באמצעות נאמנות של עו"ד.

אפשרות שכספי הנאמנות יופקדו בידיו של 
עורך דין מטעם הרוכש.

אין הוצאות דמי ניהול או חברת ניהול.

התחייבות החברה למכור את הנכס בכל עת 
שהרוכש יבקש לממש.

אין תשלומי מס רכישה על הקרקע. 
בנאמנות של משרד עו"ד ונוטריון דוד זעירא 

ב"ב, ועו"ד שני זמל ירושלים.

האזור החם ביותר בתחום 
הנדל"ן הבינלאומי 

כל המגרשים מאושרים לבניה כולל 
תשתיות בשכונות בנויות וקיימות

אזור מתפתח, בניה מאסיבית של 
מרכזי קניות בתי מלון ומגורים

אזור יוקרה קרוב לים, 
נופים מרהיבים

אנשי נדל"ן מומחים ממליצים לאחר 
שבדקו ביסודיות את פרטי העסקה

                  "לעולם ישליש אדם את מעותיו, שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו..."
בבא מציעא )מב ע"א(

בין השעות 10:00–22:00 ימים א'-ה' | מייל: 
             משרדי החברה קניון ארנה, רח' השונית 2, הרצליה פיתוח. 

info@florida-israel.com  
לבירורים ותיאום פגישה נא להתקשר לטל': 09-9555630



א' אדר א' תשע"ט 886/2/19 בירושלים

מליאת מועצת העיר אישרה את תקציב העירייה הראשון לעידן ליאון, ובו גידול בתקציבי 
על  עמדו  'התעוררות'  ופעילי  חברי   • ממשלתית  שיא  ותמיכת  חינם  חניה  שעת  הניקיון, 

משמר האופוזיציה

הרב יחיאל לודמיר, מבעלי 'מצות יהודה' ומחשובי ונכבדי חסידות 
באיאן, הלך לעולמו והוא בן 80

בתום ישיבת מליאה סוערת: 
אושר תקציב 2019

הנגיד החסידי 
נפטר בפתאומיות

מאת: ישראל פריי

חמישי  ביום  אישרה  ירושלים  עיריית  מועצת  מליאת 
שיעמוד   ,2019 לשנת  השנתי  התקציב  את  האחרון 
 3.1 על  יעמוד  הפיתוח  תקציב   .₪ מיליון   950 סך  על 
6.4 מיליארד  מיליארד ₪ והתקציב הרגיל יעמוד ע"ס 
לאישור  שעברה.  לשנה  ביחס   7% של  תוספת   -  ₪
במועצת העיר קדמו ישיבות ארוכות של ועדת הכספים 

העירונית בראשות מ"מ ראש העיר צביקה כהן.
תקציב 2019 הוא התקציב הראשון שהעביר ראש העיר 
והבטחותיו  לשאיפותיו  נרחב  ביטוי  ובו  ליאון  משה 
והוא משקף את יחסי הכוחות החדשים במועצת העיר. 
להכנת התקציב קדמו הבנות בין ליאון לבין שר האוצר 
התמיכה  תקציב  על  להסכמה  שהביאו  כחלון,  משה 
הקבועים  העימותים  את  ושמנעו  בבירה  הממשלתי 
התקציבים  אישור  ערב  ברקת  לבין  כחלון  בין  שהיו 

ושהביאו לעיתים לשביתות מעיקות.

יותר ניקיון וטיפוח

כספים  הסטת  הוא  בתקציב  הבולטים  הדברים  בין 
תקציב  העיר.  פני  ושיפור  ניקיון  לטובת  שפ"ע,  לאגף 
מינהל תפעול יגדל ריאלית ב- 12.5 מיליון ₪ ממקורות 
העירייה ועוד 40 מליון ₪ מתקציב הבירה הממשלתי. 
הציבורי  המחרב  שיפור  עבור  מיועדות  אלה  תוספות 
הכולל: ריבוד כבישים, בינוי כיכרות ושיפוץ מדרכות. 
סה"כ כל התקציב לפרויקט שיפור פני העיר יעמוד ע"ס 
120 מיליון ₪, לעומת 48 מיליון בשנה החולפת. בנוסף, 

ממשלתיים  תקציבים  לגייס  להמשיך  מתכוון  ליאון 
עבור הנושא במטרה להגיע לתקציב של 150 מיליון ₪ 

רק למטרה זו.

חניה חינם

משה  של  הבחירות  הבטחת  קיבלה  התקציב  במסגרת 
חינם  חניה  שעת  בהענקת  סופית,  גושפנקא  ליאון 
והיא  25 מיליון ₪,  היא  לתושבי העיר. עלות ההטבה 
 2019 שנת  של  השנייה  המחצית  לקראת  לפועל  תצא 

)בעוד כארבעה חודשים(.

מנכ"ל חדש

במועצת העיר הועלה גם לאישור מינוי של איציק לארי 
לתפקיד מנכ"ל עיריית ירושלים, והוא יחליף את אמנון 

מרחב שהחזיק בתפקיד במרבית שנות שלטון ברקת.

התומכים והמתנגדים

העברת התקציב העירוני לוותה במאבקים קולניים בין 
האופוזיציה  חברי  לבין  הקואליציה  וחברי  העיר  ראש 
מסיעת 'התעוררות', שקיבלו רוח גבית מעשרות פעילים 
שנכחו באולם המליאה. בשיא העימות נותק מיקרופון 
לברקוביץ  קרא  העיר  וראש  המועצה  מחברי  אחד  של 
 20 "חצוף". בסופו של דבר, אושר התקציב ברוב של 

קולות, מול 6 מתנגדים.

מאת: משה אברהמי

לעולמו  הלך  קודש,  שבת  יום  בבוקר 
יחיאל  הרב  החסידי  הנגיד  בפתאומיות 

מבעלי  ז"ל,  לודמיר 
'מצות יהודה' ומחשובי 
באיאן.  חסידות  ונכבדי 

בן 80 בפטירתו.
הרה"ח יחיאל ז"ל נולד 
בעיר צפת, לאביו משה 
ולאמו  ז"ל  לודמיר 
מפעל  את  ע"ה.  חנה 
ניהל  המפורסם  המזון 
מרדכי  אחיו  עם  יחד 
ז"ל  לודמיר  זיידל 
בשנה  לעולמו  שהלך 

האחרונה.
מפורסם  היה  המנוח 
והוא החזיק  ידו  בנדבת 
בתרומותיו  תורה 
היה  הוא  הרבות. 
לבו  נימי  בכל  מקושר 
האדמו"ר  לכ"ק  ונפשו 
מפארי  ונחשב  מבאיאן 
של  המזרח  כותל 

החסידות.
קשה,  טרגדיה  חווה  שנה   30 לפני 
כששיכל את בנו הבחור דוד ז"ל, לאחר 
'בנות  שטבע במימי הירדן סמוך לגשר 

זאב  אליהו  הבחורים  עם  יחד  יעקב' 
ז"ל  קורניק  אליעזר  יצחק  ז"ל,  פרידמן 
שנים  לפני  ז"ל.  פרטיג  יוסף  ויחיאל 
רבקה  שרה  מרעייתו  התאלמן  רבות 
שנהרגה  ע"ה, 
דרכים  בתאונת 

קשה.
האחרון  בשבוע 
להשתתף  הספיק 
נכדו  בחתונת 
בריא,  כשהוא 
שמח  שלם, 
בשבת  לב.  וטוב 
התמוטט  בבוקר 
בביתו  לפתע 
תחכמוני,  ברחוב 
ההצלה  ולכוחות 
למקום  שהגיעו 
אלא  נותר  לא 
מותו,  את  לקבוע 

למגינת לב.
הלווייתו  מסע 
יצא במוצאי שבת 
הלוויות  מבית 
בירושלים  שמגר 
ברחוב  באיאן  חסידי  של  הקלויז  דרך 
שם  הזיתים,  להר  ומשם  ישראל  מלכי 
נטמן למנוחת עולמים. הותיר אחריו את 

אשתו, בנים, חתנים וצאצאים.

רישום מוקדם יותר
למענכם, ההורים

יותר יותר, מענה גדול  מעונות רבים 

www.molsa.gov.il לפרטים ולהרשמה 

השנה  גם  ולכן  ההורים,  לכם  קשובים  והרווחה  העבודה  במשרד  אנו 
פתחנו יותר מסגרות מסובסדות, המותאמות לילדים בגיל הרך, והקדמנו 
מועד. מבעוד  להיערך  שתוכלו  כדי  לנוחותכם,  הרישום  מועד  את 

ההרשמה תחל כבר ב-3.2.19 ותימשך עד ליום 21.2.19



דרגת זיהו� אווירנתוני צריכת דלק בליטרי� ל- 100 ק"מדג�
STYLEדרגה 4.22בינעירוני6.2עירוני

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153

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

מדד זיהו� אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 7

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דג�קוד דג�
79STYLE 5יאריס

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת 
בטיחות 

גבוהה
8743210 5 6

רמת האבזור הבטיחותי

5

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

2

YARIS 2019FEEL THE ENERGY,.תרגישו את האנרגיה במערכות המתקדמות�אנרגיה בכל נ�יעה.בבטיחות, בעיצוב, בנוחות ובמרווח המפנקי ,YARIS.גם בגרסה היברידית
התמונה להמחשה בלבד 

סוכנות מורשית טויוטה
תרבות שירות אחרת

טויוטה זמיר

www.toyota-zamir.co.il טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות מורשית טויוטה  |  כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו
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עם טלסקופים, חידונים, סדנאות, מסכים, הדמיות, וגם עם המחנך ר' יוסל'ה 
אייזנבך – כך נראה שבוע החלל בגרסה המותאמת לציבור החרדי-ירושלמי

רשת המוסדות שצמחה בשנים האחרונות בירושלים, ערכה ועידה ראשונה • 
ראיונות מיוחדים עם רבנים-סבים

שבוע החלל: הגרסה החרדית

'אגדלך': האברכים הירושלמים 
התכנסו לוועידת החינוך

מאת: משה אברהמי

הגיעו מכל  כ-1600 מבקרים מהציבור החרדי 
רחבי ירושלים למתנ"ס אשכולות, לרגל אירוע 
שבוע  במסגרת  שהתרחש  שמייך"  אראה  "כי 
החלל הישראלי. האירוע הינו פרי שיתוף פעולה 
"אשכולות"  קהילתי  ממנהל  הנוער  אגף  של 
ארזי  הנביא,  שמואל   - שכונות   8 )המאחד 
החומה  אשכול,  רמת  דפנה,  מעלות  הבירה, 
וסנהדריה  סנהדריה  ישראל,  בית  השלישית, 
המורחבת( מבית החברה למתנ"סים ובשיתוף 

סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע.
גרמי  על  תצפיות  התקיימו  המושקע  באירוע 
מונחית  והדרכה  טלסקופים  בעזרת  שמים 
בעזרת  אינטראקטיביים  חידונים  בפלנטריום, 
קליקרים, סדנאות יצירה מגוונות, מסכי הקרנה, 
בריחה  חדרי  פעילות  בירח,  מכתשים  הדמיית 
וסימולטור מכני של חללית שדימה נחיתה על 
הירח. בנוסף, התקיימה שעת סיפור בכל חצי 

שעה על ידי המחנך הרב יוסל'ה אייזנבך.
"מדובר באירוע שטרם נראה כדוגמתו בציבור 
בפנינו  שעמד  הגדול  האתגר  ולכן  החרדי, 
מספר  זה",  לציבור  התכנים  את  להתאים  היה 
"את  האירוע.  ומארגן  יוזם  סומך,  אלירן 
של  חיצונית  הפקה  מחברת  קיבלנו  התכנים 

משרד המדע, וטרם האירוע, בייעוץ עם רבנים 
שמתמחים בתחום האסטרונומיה עברנו על כל 
למגזר  אותם  כדי להתאים  מייצג  כל  ועל  אות 

ולאמונה היהודית בנושא החלל".
נפלאות  על  תוכני  דגש  ניתן  המותאם  באירוע 
נושא  על  היהודית  וההסתכלות  הבורא 
היהודי.  השנה  לוח  כבסיס  למשל,  החלל, 
קהל היעד היה בנים ובנות מגילאי 7-17 ובני 

משפחותיהם, כאשר הוקצו שעות נפרדות.
מפותח  מאוד  ובתורה  ביהדות  החלל  "חקר 
אומר  הידע בתורה",  סותר את  אינו  כשהמדע 
שסייע  הפקות'  'שיא  מנכ"ל  קליין,  מוטי 
הרמב"ם,  את  דוגמא  "ראו  האירוע,  בהפקת 
האסטרונומיה,  בתחום  הרבות  שידיעותיו 
היוו בסיס לשיטתו בהלכה ובמחשבה. אולם, 
שיש  התאמות  אי  מעט  ישנן  יום  של  בסופו 
מגדלת,  בזכוכית  לבחון 
וזה   - בטלסקופ  לומר  שלא 

מה שעשינו".
החלל  שבוע  אירועי 
סוכנות  בהובלת  הישראלי 
במשרד  הישראלית  החלל 
המדע והטכנולוגיה התקיים 
מוקדים  בעשרות  החודש 
השבוע  הארץ.  ברחבי 
להנצחת  שנה  מדי  מתקיים 
הישראלי  האסטרונאוט 

הראשון, אילן רמון.

מאת: משה אברהמי

במוצאי שבת התקיימה בירושלים ועידת החינוך 
רשת  ידי  שעל  'אגדלך',  הראשונה  השנתית 
האברכים  למאות  הישיבות',  'חניכי  הת"תים 
רבנים  תורה,  גדולי  בראשות  התלמידים,  הורי 

ואישי ציבור.
מהפכה  התחוללה  האחרונות,  השנים  בשלוש 
ציבור  התאגד  עת  הקודש,  בעיר  ממש  של 
איכותיים  ומוסדות  קהילות  להקמת  האברכים 
משל עצמם, הכוללים הקמת 17 קהילות אברכים 
בכל שכונות העיר. גולת הכותרת: הקמת רשת 
רמות,  בשכונות  אברכים  לבני  תורה  תלמודי 

גבעת שאול ובית וגן – קרית יובל.
במרכז המעמד נשמע המשא המרכזי מפי נשיא 
ראש  אברהם,  דוד  רבי  הגאון  הת"תים,  רשת 

ישיבת בנין אב. דברים נרגשים נשא מרן הגאון 
עטרת  ישיבת  ראש  אזרחי,  מרדכי  ברוך  רבי 

ישראל וחבר מועצת גדולי התורה.
מוסף  המוסדות  בהנהלת  הפיקו  המעמד  לרגל 
תלמודי  על  מרתקת  סקירה  הכולל  מיוחד, 
מרנן  עם  וראיונות  צפרו במרוקו,  בעיר  התורה 
ונינים  נכדים  להם  אשר  ישראל,  גדולי  ורבנן 

הלומדים ברשת תלמודי התורה.
הראיונות נערכו עם זקן הראשונים לציון הגאון 
אברהם  רבי  הגאון  דורון,  בקשי  אליהו  רבי 
רבי  הגאון  התורה,  מאור  ישיבת  ראש  סאלים 
שלמה זעפרני אב"ד כתר תורה, הגאון רבי דוד 
עטיה בנו של מרן הגר"ע עטיה זצ"ל, הגאון רבי 
והגאון  זיע"א,  סאלי'  ה'בבא  חדב"נ  בוסו  דוד 

רבי מכלוף פחימא מזקני רבני מרוקו.

 צילום: קובי הר צבי 

 200 מ”ר של הלבשה והנעלה אלגנטית לגבר ולילד

מח’ ילדים | מח’ חתנים | מח’ נעליים | מח’ חולצות | מח’ אקססוריז | מח’ ספורט 

קניון רמות קומה 1 טל. 02-9948041
  23:00 עד  שעה לאחצה“ש  א'-ה' 9:30-22:00 יום ו' 9:00-13:00  מוצ"ש 

ת.  ט. ל . ח 
ת המבצע בכל ע

ת להפסיק א
שאי

ת ר
ש
הר

חליפות
אוסטין

בבלעדיות

קולקציה חדשה בקרוב! 

FINALSALE

&79
מכנסי צמר 

MEANS
45%-70%

גרב במבוק
מוגבל ל 5 יח‘ 

 נעלי פאקו
מישל

קולקציה חדשה 

&7
במקום 20& 

&149
הכל ב 

הכל ב 

&249 חליפות 
אוסטין 

קולקציה קודמת 
MEANS קלאסי   

כל המידות | כל הגזרות

&149 חליפות 
גבר / נוער / ילד 
TR | MEANS | צמר 

&49 מכנסיים 
גבר / נוער / ילד 

TR/MEANS

כל המידות | כל הגזרות
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"תערוכת שטריימל": האמנות של בן המשפיע

בד"ה: 
מרת פסיה 
קליינמן ע"ה

יוסי גולדשמידט, צעיר ירושלמי ובנו של הרה"צ קלמן גולדשמידט זצ"ל, פתח תערוכת צילום מרהיבה ומדבר בכאב על הסתלקות האב שהיה לו גם חבר ורב

טובה  בשיבה  לעולמה  הלכה  אמש 
 91 בת  והיא  קליינמן  פסיה  מרת 
בפטירתה • הלווייתה יצאה אמש מבני 
שמגר  ההלוויות  מבית  ובהמשך  ברק 

להר המנוחות - שם נטמנה

ישראל פריי

שגרתית  לא  צילום  תערוכת  של  שמה  כך  שטריימל",  "תערוכת 
שנפתחה בשבוע שעבר במתחם התחנה בירושלים ובה עשרות צילומים 

מהווי החיים היהודי, מזווית ייחודית ומרתקת.
האמן שעומד מאחורי העדשה הוא יוסי גולדשמידט, צעיר ירושלמי 

ובנו של המשפיע החסידי הרב קלמן גולדשמידט זצ"ל, שהלך לעולמו 
בחודש סיון האחרון.

מסוימת,  לקבוצה  להשתייך  בלי  "יהודי",  עצמו  את  המגדיר  יוסי, 
מעולם לא למד צילום, והוא מוצא דרך האמנות מקום לבטא את סערת 
נפשו ואת החיבור בין העולמות, עולמו הישן של אביו, שחזר בתשובה 
לפני 40 שנה, את נוף ילדותו בחיידר של מאה שערים ואת העולם שבחוץ.

של  דמויות  נראים  המרהיבים  הצילומים  בין 
חינניים,  ילדים   ירושלמי,  רחוב  נגן  חסידים, 
שלם  סיפור  כמין  שמעניקים  מרתקים  ברקעים 

בתמונה אחת.
השפיעה  החסידי,  המשפיע  אביו  של  פטירתו 
אבא  "בשבילי  מכל.  יותר  עבודתו  ועל  יוסי  על 
יוסי  ורב", אומר  היה שלשה דברים – אבא, חבר 
ששאלתי  שאלה  כל  "על  בירושלים'.  ל'השבוע 
אותו, היו לו שלש תשובות, כל אחת ברובד אחר. 
הסתלקותו הותירה בי חלול ענק, אני חסר אבא, רב 

וחבר".

אלי רובין

לעולמה  הלכה  שלישי,  יום  אמש,  בוקר  לפנות 
בשיבה טובה האישה החשובה מרת פסיה קליינמן 

ע''ה, כשהיא בת 91 בפטירתה.
משה  יחיאל  הרב  של  בתו  היא  ע"ה  המנוחה 
אלתר  מנחם  הרב  של  ואלמנתו  ז"ל  פינקלשטיין 
מבורך,  ישרים  דור  אחריה  הותירה  ז"ל.  קליינמן 
בנה הגאון רבי משה קליינמן הוא משגיח בישיבה 
ובעבר  חמד  שבשדה  שלמה’  ‘עטרת  הגדולה 
יוחנן,  רבי  בניה  ישראל’,  ‘עטרת  בישיבת  משגיח 

רבי יעקב ובתה לבית לנדמן.  
11:30 בבוקר,  מסע הלווייתה יצא אמש בשעה 
שברחוב  לנדמן,  משה  פנחס  רבי  חתנה  מבית 
חידושי הרי"ם בקרית נדבורנה בבני ברק ובשעות 
הצהריים מבית הלוויות שמגר בירושלים אל עבר 

הר המנוחות, שם נטמנה.
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

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

תשלומים
36

מבחר מזגנים

2 כ"ס1.4 כ"ס1 כ"ס

₪990₪1290₪2090 רק -רק -רק -

ל-36 חודשים
27₪

רק-

ל-36 חודשים
35₪

רק-

ל-36 חודשים
58₪

רק-

מייבש כביסה

מחיר 
מעולה

1

שירות 
ואמינות

2

אחריות 
כפולה

3

התאמה 
אישית

4

מכונת כביסה 
8 ק"ג

₪890 רק -

ל-36 חודשים
24₪

רק-

מבחר מכונות 
כביסה בוש

תנור בנוי
דיגיטלי - בוש

מדיח כלים רחב

במחירים 
הכי זולים!

15.2.19 למימוש עד לתאריך
גזרו וממשו

שיא הקופון < 1

419

מגהץ 
קיטור 
טפאל
במחיר
חסר

בלבדתקדים! ₪

שיא הקופון < 2

בלבד349 ₪

שיא הקופון < 3

599

כיריים 
זכוכית 
איכותי
במחיר
חסר

בלבדתקדים! ₪

שיא הקופון < 4

790
1390

כיריים קרמיות

בלבד

בלבד

₪

₪

ל-36 חודשים
22₪

רק-

ל-36 חודשים
30₪

רק-

₪790₪1390

₪1190

רק-רק-₪1090

רק-

רק-

מבחר מקררי
סמסונג
יבואן מקורי סמליין,
מאושר בלעדי
ע"י משמרת השבת

עם צינורללא צינור

במחירים 
הכי זולים!

המשתלם ביותר!
ונהנים מהמחיר

רק -₪1490

450 ליטר

ל-36 חודשים
41₪

רק-

ל-36 חודשים
41₪

רק-

מקרר 

*ט.ל.ח. *אין כפל מבצעים

כיריים 
נירוסטה 
איכותיות

במחיר
חסר

תקדים!

ל-36 חודשים
33₪

רק-

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מסתובבים, משווים, בודקים

בסוף מגיעים ל'שיא החשמל והמיזוג'

כיריים אינדוקציה



1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION
 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

.514256437 2009 בע"מ ח.פ  30 ימים מיום התקשורת בין הצדדים, בכפוף לתנאי ההטבה. אינטרנט רימון  *בכפוף לתנאי השימוש, מימוש ההטבה תתאפשר בתוך 

עכשיו ברימון:
ספק אינטרנט חדש לבית בו אתם

בוחרים על אלו מכשירים להגן ומתי.
אם לא תהיו מרוצים, כספכם יוחזר!

אם לא מרוצים
לא משלמים!

הבא בדור
30

יום

החזר כספי

ח ט ב ו מ
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תנועת 'אגודת ישראל' המעטירה התכנסה לכנסייה ארצית במלון 'גלי צאנז' בנתניה • יוסי גיטלר עשה יומיים בחברת הצירים האגודאים ושמע את הקולות, 
הדיונים וההחלטות שיחברו מחדש את הקהילות שנשרו במהלך השנים • אגודה אחת

ברכנו אבינו כולנו כאחד

יוסי גיטלר

ארצית,  ועידה  של  ליומיים  התכנסה  ישראל  אגודת  תנועת 
בכנסת  נציגיה  הישגי  נסקרו  במהלכם  שידעה,  מהמוצלחות 
היוצאת, הופקו לקחי הבחירות המקומיות וניתן האות להתנעת 

תהליכים לחיבור השטח החסידי למוסדות המפלגה.
קדם למעמד 'בהתאסף ראשי עם' מושב פתיחה בהנחיית סגר"ע 
האסיר  גם  דברים  נשאו  בו  פריינד,  טוביה  הרב  מודיעין-עילית 
אגודת  ויו"ר  רובשקין  מרדכי  שלום  הרב  המפורסם  החב"די 
קהילות  רב  היה  המרכזי  הנואם  קופרברג.  יוסף  הרב  ישראל 
החסידים באלעד ומרבני התנועה, הג"ר זושא הורביץ שהתבטא: 
"ייאמר ברורות, 'אגודת ישראל' הייתה הנחשון בעם ישראל של 
ארגון כזה. כל מה שנוסד אחר כך, ולא משנה כמה הם חשובים 
ובוודאי הם נעלים, אבל הם נוצרו בעקבות אגודת ישראל ובמידה 

מסוימת כנגד זה".
רוזנברג',  ב'היכל  במעמד  האירועים  סדרת  את  פתחנו  אנחנו 
מה  והחסידות.  התורה  שרי  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות 
האדמו"רים  שבהרכב  הגיוון  היה  המדובר  המעמד  את  שייחד 
שישבו על בימת הכבוד. כשלושים וחמישה אדמו"רים, מקצוות 
והביעו תמיכה  שונות של הקשת החסידית, התייצבו על הבמה 
גדולי  מועצת  חברי  היו  מתוכם  שבעה  רק  ישראל'.  ב'אגודת 

התורה.
מרן  מהמעמד:  נעדרו  התורה  גדולי  מועצת  מחברי  ארבעה 
מסלונים,  האדמו"ר  בארה"ב,  שהותו  עקב  מגור  האדמו"ר 
'אגודת ישראל'  וחבר בד"ץ  ששיגר את בנו רב הקהילה בביתר 
הרב ישראל ברזובסקי, זקן אדמו"רי המועצת האדמו"ר מביאלא 

והאדמו"ר הרמ"מ מויז'ניץ ששהה למנוחה בערד.
כאשר  חדשני,  הוא  גם  היה  האדמו"רים  של  הישיבה  סדר 
המיקומים לא נעשו לפי גודל חשיבות והשפעה כנהוג בדרך כלל 
באירועים מסוג זה, אלא באקראיות )מכוונת כמובן(, במסגרתה 
בפינה  ישוב  מבעלזא  האדמו"ר  מרן  את  לדוגמה  לראות  יכולנו 
השמאלית לצד האדמו"ר מנדבורנה והאדמו"ר מסדיגורא, בעוד 
האדמו"ר  של  לצדו  הימנית  בפינה  מויז'ניץ  האדמו"ר  שמרן 

ממחנובקא ובנו של מרן האדמו"ר מגור.
גם ארבעת הנאומים חולקו בצורה שווה, בין האדמו"רים חברי 
המועצת )האדמו"רים מויז'ניץ וצאנז( לאלו שאינם )האדמו"רים 

מנדבורנה וערלוי(.

מיהו קנאי?
בנו  את  הזמין  ולצר,  יעקב  הרב  המועצת  מזכיר  המעמד,  מנחה 
נחמיה אלתר, שהביא את  רבי  הגה"ח  מגור,  מרן האדמו"ר  של 
וזכות  בהצלחה,  שיהיה  השי"ת  "יעזור  הרבי:  של  קדשו  ברכת 
גם  תסייע  בראשה,  ועמדו  ישראל'  'אגודת  את  שיסדו  הצדיקים 
זיין )שיהיה  עתה להרבות פעלים לתורה ויהדות. מז'אל מצליח 

בהצלחה(".
בעניין  שהתמקד  מויז'ניץ  נשא האדמו"ר  הפתיחה  משא  את 
הקנאות ואמר שברצונו "לנצל את המעמד הכביר על מנת לעקור 
מהשורש את התובנה השגויה שהתפשטה בקרב רבים, ולפיה אי 
הליכה לבחירות והימנעות מקבלת תקציבים ממשלתיים, יש בה 

הרי  תקציבים  ומקבלים  בבחירות  שמצביעים  ומי  קנאות  משום 
הם מתפשרים כביכול, ואינם יכולים להתקרא קנאים.

הרבי  אמר  קנאות"  המושג  פירוש  מה  ולהסביר  לחדד  "צריך 
בקול חוצב בשפת האידיש "יש הטוענים שמי שלא לוקח כסף 
אלה  היא  ולא  קנאי  נקרא  בבחירות  מצביע  לא  או  מהממשלה 
לקחת,  לא  או  מהממשלה  כסף  לקחת  אפשר  נפרדים.  דברים 
של  שאלה  אינה  זה  אבל  ללכת,  לא  או  לבחירות  ללכת  אפשר 
קנאות. קנאי הוא מי שחושב על הקב"ה ופועל לשם שמים בלי 
שום כוונות אחרות. יש לנו אחריות לכל יהודי בכל מקום בארץ" 
קבע הרבי את תפקידה של 'אגודת ישראל' בציבוריות הישראלית.

אחריו נשא דברים האדמו"ר מנדבורנה שעמד בדבריו על חשיבות 
הציות לדעת תורה "זה לא סוד שיש דעות שונות בכל ענין" אמר 
הרבי "אבל זה לא צריך להפריע לשום דבר, יש עיני העדה שהם 
לכלל  תועלת  תצא  איך  ועצה  דרך  למצוא  וחושבים  מחפשים 
ישראל בתוך הגלות הקשה. כשאין את הדעת הנכונה חסר בדעת 
תורה" הזהיר הרבי "כשמקבלים החלטות על פי דעת בעלי בתים, 

אז לא פלא למה מגיעים לתוצאות לא נעימות".
נמנע  לאביו  שבניגוד  מערלוי,  לאדמו"ר  המיקרופון  עבר  כאן 
בפני  הרבי  זעק  ורבותי"  "מורי  ציבוריים:  בנושאים  מלהתערב 
של  הכוח  מתבזבז  כמה  בעינינו  ורואים  עדים  "אנחנו  האלפים 
לכאן,  מושך  וזה  לכאן  מושך  זה  מהפירוד,  החרדית  היהדות 
כוחות גדולים יורדים לטמיון בגלל הפירוד הזה. כל מי שיש מוח 

בקדקודו רואה את הירידה הנוראה ואש מתלקחת במחנה".
את משא הנעילה נשא מארח הועידה האדמו"ר מצאנז: "בשנים 
שלוחים  לשגר  הדבר  נכון  אם  לוויכוח  מקום  היה  עוד  עברו 
לפרלמנט ולקחת כספים מהמדינה" אמר הרבי "אך בימינו אנו 
כבר אין אפילו צד לחשוב כך. מה שאצלנו זה צניעות וקדושה 
אצלם זה הדרה ואסור לעשות כן" תינה הרבי בכאב "לפני כמה 
לי  וסיפר  י"ג.(  )לניאדו.  החולים  בית  מנהל  אלי  הגיע  שבועות 
שלטים  כאן  יש  למה  ששואל  המשפטי,  מהיועץ  מכתב  שקיבל 
שמבקשים ללכת בצניעות. לא זרקו אף אחד מבית החולים ולא 
ציוו על אחד איך ללכת" חידד הרבי "אנחנו רק מבקשים, אסור 
היום אפילו לבקש". עוד הוסיף הרבי כי להשיג דברים באמצעות 

זריקת אבנים וחסימת כבישים אין זו דרך.

הפאנל הפוליטי
ומאיר  ליצמן  יעקב  השרים  סגני  בהשתתפות  פאנל  נערך  בערב 
בנימין  ואייכלר. את המושב הנחו העיתונאים  פרוש, ח"כ מוזס 

ליפקין עורך 'המבשר' וישראל פנחס טירנואר מ'המודיע'.
שעות  במהלך  כותרות  שלל  הנפיקו  החסידיים  הפוליטיקאים 
הפאנל. התייחסו לכל הנושאים שעמדו על סדר היום האגודאי. 
על  בדגש  המקומיות,  בבחירות  ההפסדים  שאלת  בראשם 
ירושלים, שם הפתיע סגן השר פרוש באמירה שלא שיערנו את 
מרן  של  בברכתו  עשו  שהם  בשימוש  התורה'  'דגל  של  כוחה 
הגר"ח קנייבסקי וסגן השר ליצמן נשא קל וחומר שאם הליטאים 
נוכל להתאושש  התאוששו מה-5:2 בתשמ"ט הרי שודאי שאנו 

מה-6:3.
שתמך  ליצמן  בין  העמדות  נחלקו  החרדי"  "המפץ  בשאלת 
)ובמושב הנעילה אף התבטא מפורשות שיתכן ואנו עומדים בפני 

חתימה עם ש"ס וגילה כי מועצת גדולי התורה תומכת במהלך( 
ואף העלה טיעון מעניין ש"אם המטרה  למאיר פרוש שהסתייג 
רק ארבעה  אז מגיע להם  היא להציל את ש"ס מאחוז החסימה 
מנדטים, ואם הם יכולים להגיע לששה שבעה מנדטים לבד, הרי 
לנו  שאין  מסורתי  מקהל  להביא  יכולה  ש"ס  שרק  קולות  שאלו 

נגיעה אליהם, ואין שום סיבה אם כן ללכת יחד".
עיריית  ראש  בהשתתפות  מוניציפלי  מושב  נערך  היום  למחרת 
סגר"ע  גפני,  אליהו  עמנואל  מועצת  ראש  פרוש,  ישראל  אלעד 
אשדוד יחיאל וינגרטן, סגר"ע בית שמש ישעיהו ארנרייך וחבר 
מועצת העיר צפת נחמן גלבך בהנחיית יו"ר המזכירות הארצית 

של חסידות ברסלב נחמן בנשעייה.
אשר  את  ופרקו  קטנות  קהילות  נציגי  לבמה  עלו  זה  אחר  בזה 
על ליבם. הגדיל לעשות הרב בקרמן מת"ת טשכנוב בירושלים, 
יחס  וחוסר  זלזול  על  התנועה  בהנהגת  קשות  האשמות  שהטיח 
ארוך שנים, הוא שם דגש מיוחד על הביטוי שניתן לאותם קהילות 
נאמן'  'יתד  רבים  במקרים  כשלטענתו  ישראל,  אגודת  בבטאוני 
מסקר אותם בצורה בולטת עוד יותר מאשר ב'המודיע' ו'המבשר'. 
נציגי העיתונים לא נותרו חייבים, ואליהו הנדלר מ'המודיע' לצד 
סגן השר פרוש שייצג את עיתון 'המבשר' טענו שברוב המקרים 
קהילות  לאזכורם של  קהילות אחרות  היא התנגדות של  הסיבה 
של  מתפקידו  זה  "אין  בחסידיות.  פניימים  וסכסוכים  מתחרות 

עיתון להכריע בתוך חסידיות" קבע פרוש.

מועצת הקהילות
עם  יחד  זייברט  חנוך  ישראל  אגודת  מזכ"ל  הציג  מכן  לאחר 
סגר"ע בני ברק יהושע מנדל את המיזם החדש לחיבור הקהילות 
החסידיות הקטנות לאגודת ישראל. 'מועצת הקהילות' שתורכב 
מנציג בודד לכל קהילה, גדולה כקטנה, ובה יהיו חברים גם יו"ר 
אגו"י, חברי הכנסת, ראשי וסגני ראשי ערים של התנועה תתכנס 

פעם ברבעון ותשמע סקירה על צרכי הקהילות. 
בנוסף יוקמו 20 מועצות מקומיות, בערים וישובים בהם יש מגוון 
הארצית  המועצה  כאשר  ייצוג,  תקבל  מהם  אחת  חסידיות שכל 
תבקר לכל הפחות פעם בשנה בכל מועצה מקומית, וכך תתחזק 
את הקשר עמם. ראש העיר אלעד ישראל פרוש הציע שכל ראש 
עיר וסגן ימנה עוזרים ובעלי תפקידים מחוגים אחרים שהוא לא 
נמנה עליהם ובכך יוכלו לספק לכל חוג וקהילה תחושת שייכות.

לקראת הצהריים התכנס מושב השבת, כיאה לתנועה שהוסיפה 
למען  הרבנים  ועדת  מזכיר  'והשבת' לשם המפלגה.  המילה  את 
קדושת השבת הרב יצחק גולדקנופף הנחה את המושב בו נאמו 
גם הרב יצחק ישעיה וייס אב"ד נווה אחיעזר והרב שמואל יוסף 

שטיצברג מבית שמש.
הועידה נחתמה בישיבת מועצת מפלגת אגודת ישראל שאישרה 
ליצמן,  יעקב  את  שתכלול  הבאה,  לכנסת  התנועה  רשימת  את 
הרשימה  המשך  את  אייכלר.  וישראל  טסלר  יעקב  פרוש,  מאיר 
הסמיכה המועצה את ועדת השמונה לקבוע. כמו כן אושר שינוי 

התקנון האוסר בחירת אישה כפסיקת בג"צ.
עמוסים  יומיים  כתום  לביתם  שבו  והצירים  הנציגים  מאות 
וגדושים בתחושה שמשהו חדש מתחיל, אופק חדש החל לזרוח 

בשמי התנועה הקדושה.

צילום: משה גולדשטיין
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צמרות  על  שהשתלטו  הביטחוניסטים  משלושת 
המפלגות בואכה הכנסת הבאה, דווקא הרב חובש 
הוא  הראשים,  גלויי  רבי-האלופים  ולא  הכיפה 
המעטה,  בלשון  וזאת  פרגונים,  מעט  להכי  שזוכה 
פיקודו.  תחת  ששירתו  חרדים  גורמים  של  מפיהם 
השבוע  שהועמד  פרץ  רפי  הרב  תת-אלוף  על 
שבח  מילות  לומר  אפשר  היהודי,  הבית  בראשות 
רבות בנוגע לתרומתו כטייס מסוק וכראש המכינה 
לכהונתו  שנוגע  מה  בכל  בעצמונה.  הקדם-צבאית 
כרב-ראשי, לעומת זאת, כמעט בלתי אפשרי לחלץ 
מהשירות  שהודרו  חרדים  מגורמים  שבח  מילות 

בתקופת כהונתו.
אי אפשר להתעלם מהרציונל שהרב פרץ הוביל, 
מערך  את  לעבות  כשחתר 
בחובשי  הצבאית  הרבנות 
ממגזר  שבאים  סרוגות  כיפות 
על  קרביות,  ביחידות  שמשרת 
פני ג'ובניקים חרדים שרבנותם 
הם  ככלל  ובצבא  אומנותם, 
בלבד.  פרנסה  אמצעי  רואים 
כשההיגיון  גם  זאת,  ובכל 
מתקבל על הדעת, הרי שהדרך 
והסגנון שבהם הדברים נעשים 
אחד  רבות.  להעיד  יכולים   -
המוערכים  הצבאיים  מהרבנים 
בשדה  ולא  מצולק,  שנותר 
לנוכח  השבוע  העריך  הקרב, 
היכרותו עם הנפשות הפועלות, 
קל  יהיה  החרדיות  שלמפלגות 
האגף  עם  פעולה  לשתף  יותר 
בנט  בראשות  הפלורליסטי 
הרבצ"ר  עם  מאשר  ושקד, 
הבית  בראש  השבוע  שהועמד 

היהודי השמרני. 
מתבקשת  היותר  ההשוואה 
בשבוע שכזה, היא לא בין הרב 
פרץ לבנט ושקד, אלא בין תא"ל 
לרבי-האלופים  פרץ  רפי  הרב 
האחרון  שתחת   – וגנץ  יעלון 
כיהן  פרץ  הרב  כרמטכ"ל, 
כרבצ"ר. בני ובוגי שמתייצבים 
מהמתונים  הם  נתניהו,  להחלפת  החץ  בראש  כיום 
בוגי  לחרדים.  ביחסם  ועידנים  עידן  מזה  פה  שהיו 
הארטילרית  המתקפה  של  בעיצומה  ביטחון,  כשר 
של לפיד על לומדי התורה, היה הראשון שהתייצב 
ותקף את הסנקציות הפליליות עם האמירה הערכית 
לומדי תורה לא  היהודים  הזכורה לטוב: "במדינת 
תקופה,  באותה  פגשתי  גנץ  בני  את  לכלא".  ילכו 
בשגרירות  העצמאות  בחגיגות  במדים,  בעודו 
ארה"ב, והופתעתי לשמוע ממנו מילים חדות בגנות 
החרדים  לשילוב  מאום  תורמת  שאינה  ההסתה 

בצבא.
על  רבתי  התנפלות  נראתה  החרדית  בתקשורת 
- כמו בתיאור המקראי בפרשת  נאום פתיחת הפה 
בלעם - ולרגע דומה היה שגנץ הוא הלפיד החדש 
בציבוריות  כיום  למצוא  אפשר  אי  היא.  ולא   -
גנץ  שהביע  מזו  יותר  טובה  אווירה  הישראלית 
מלנסות  נמנע  גנץ  ללפיד,  גמור  בניגוד  בנאומו. 
ולחנך את הציבור החרדי ובכל מה שנוגע לציפורי 
הנפש החרדיות, וכאלה יש רבות, לא השמיע מילה 

רעה. 
והקריטית  הכאוטית  שהיא  הגיוס,  לסוגיית 
הוא  אלה,  בימים  החרדי  הציבור  עבור  ביותר 
הלאומי  בשירות  אותה  וכרך  באגביות  התייחס 
פניו  כי  מבהיר  כשהוא  הערבית,  האוכלוסייה  של 
לאחדות ולא לפילוג. בסוגיית לימודי הליב"ה הוא 
לא השמיע מילה. בהתחשב בעובדה שהנאום הזה 
העביר כמה מנדטים טובים מיאיר לפיד לבני גנץ – 
ניתן איפה לומר שזו הייתה התוצאה הטובה ביותר 
בסקרים עבור החרדים במערכת הבחירות הנוכחית.
 – נתניהו  ולא  גנץ   – כבנימין  לנהוג  במקום 
חברי  התנפלו  מילה,  יאמרו  בטרם  קמעא  ולשתוק 
בה  גנץ,  נאום  של  הסיומת  על  החרדים  הכנסת 
לתחבורה  הנוגעות  ליברליות  אמירות  הושמעו 
נישואין  בכך(,  שיחפצו  )בערים  בשבת  ציבורית 
נעימות  היו  לא  האמירות  נשים.  והדרת  אזרחיים 
לאוזן, אך ההבחנה ביניהן לבין העמדות של לפיד, 
טוראי  רב   – האישים  שני  דרגות  שבין  כמרחק  הן 

ורב אלוף במילואים.
בעוד לפיד לא סתם "בא לשנות" אלא "בא לחנך" 
מפורשות  כמעט  מצהיר  שגנץ  הרי  החרדים,  את 
שאין לו שום עניין בכפיית סדר יום שונה על החברה 
החרדית. האמירות על תחבורה ציבורית בשבת הן 

כמעט הכרח לכל מי שפוזל ולוטש עיניים לאסופת 
ואם  הפוליטי,  המרכז  באזור  שמתרכזת  המנדטים 
חברי הכנסת החרדים מעוניינים להבין מדוע – הם 

מוזמנים להתבונן במראה.
בשבת  לעבודות  בנוגע  שהכותרות  סוד  זה  אין 
מתבצעות  בהם  אחרים  ובכבישים  איילון  בנתיבי 
רבה  במידה  נבעו   – שנים  במשך  עבודות  בפועל 
האופוזיציה  זו  הייתה  פעם  פנימיים.  ממאבקים 
לשמש  ואולץ  בדרגה  שהורד  החרדי  השר  של 
שמחפשים  פילנתרופים  אלה  היו  פעם  שר,  כסגן 
השבת.  חשבון  על  רייטינג  ומקוששים  ריגושים 
לעיתים   – הרכבת  לעבודות  ועד  המרכולים  מחוק 
דומה היה שמישהו אצלנו ירד מהפסים כשהשהות 
הארוכה סביב שולחן הממשלה, גרמה לו להתבלבל 

ולחשוב שאנו חיים במדינת הלכה. 
השנים,  לאורך  בהתנהלותו  וגם  בנאומו  גנץ 
דגל  את  החרדים.  נגד  שנאה  נטול  שהוא  הוכיח 
התח"צ בשבת הוא מחויב להניף לצרכי יח"צ, בין 
השאר בשל העובדה שכמה מהעסקנים הרעשנים, 
בהתנהלותם רודפת הכותרות, התסיסו את האווירה 
וגרמו לאזרח שיושב בבית להאמין שהסטטוס-קוו 
כפי  קרה,  זה  האבסורד  למרבה  לרעתו.  משתנה 
שגנץ עצמו הגדיר, בגלל דיבורים ולא עקב מעשים. 
המתסיסות  הכותרות  בגלל  נסגר  לא  אחד  מרכול 
ואף מכבש דרכים לא הוסט אל שול הדרך בנתיבי 
מציאות  הצטיירה  שבתקשורת  בזמן  בו   – איילון 
מדומה, כביכול החרדים חוסמים את המדינה ביום 

השבת, כמו מפגינים אתיופים בנתיבי איילון.
הקודמת  בפעם  כמו  הישראלי,  הבוחר  אם 
שההיבריס עלה לנו לראש, לא ישלח את החרדים 
לקראת  זאת  שנפנים  כדאי  לאופוזיציה,  בחזרה 
הממשלה  שולחן  סביב  ישיבה  הבאה.  הקדנציה 
תמידי.  למבחן  עומדת  והיא  בטאבו  נרשמת  אינה 
חי  שהוא  ולזכור  להתמיד  חייב  החרדי,  הציבור 
לפני   – בהתאם  ולהתנהג  כמיעוט  ישראל  במדינת 

שהרוב הישראלי ינהר לקלפי ויאמר את דברו. 

שלום בלי לשלם
ישראל  אגודת  ועידת  של  האחרון  מהמושב 
דמותו  נעדרה  האחרון,  חמישי  ביום  שננעלה 
אוהבם  מוזס,  לייזר  מנחם  הח"כ  של  הססגונית 
עד  המשכן.  מחברי  רבים  של  ואהובם  ישראל  של 
כמועמד שיחליף את  פרסום שמו של טסלר  לרגע 
ייצא  ויז'ניץ, מוזס היה בטוח שהוא  מקומו מטעם 
היה  רב  כה  שעברה.  בפעם  כמו  נשכר  מהמערכה 
בערבו  הרדיו  תכניות  מעורכי  שכמה  עד  ביטחונו, 
האיש  של  בלעדי  לראיון  הבטחה  קיבלו  יום  של 

שפיו ולבו – תמיד שווים. 
בהיעדרו של מוזס, שדמותו תחסר כל כך ליושבי 

עשה לך רב-אלוף

ליצמן לא הוציא מכיסו 
האישי פרוטה. מפרויקט 
האחדות - ליצמן יוצא 
מחוסן מאי פעם. 
בריא ושלם, בלי חום, 
שפעת או תשישות. 
מעמדו כראש הרשימה 
וכמועמד לתפקיד סגן 
שר הבריאות בממשלה 
הבאה, נותר יציב 
כשהיה. שלום-שלום, 
ושהבאים בתור ברשימה 
- ישלמו בבקשה

שלום בלי 
לשלם, 
ליצמן. 
צילום: פישל 
רוזנפלד

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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משכן הכנסת – ולאו דווקא לחברים החרדים, הפך 
יעקב  השר  סגן  הרשימה  יו"ר  משים  מבלי  כמעט 
ליצמן לאיש השלום והאחדות של המפלגה. לרגעים 
דומה היה למשתתפים בוועידה שליצמן נאבק כדי 
אך   – הפופולרי  כפוליטיקאי  הדירוג  לראש  לחזור 

הפעם לא במגזר החילוני, אלא בזה החרדי.
שליצמן  הרי  המשתתפים,  שאר  לדעת  בניגוד 
וגם  התורה  דגל  עם  משותפים  מטות  להקים  קרא 
במערכת  ש"ס  עם  המשותפת  הריצה  בשבח  צידד 
הבחירות. השדכן החסידי ליצמן קיבל למחרת היום 
חיזוק אחד יותר מדי בביטאון הבית שקרא לחיבור 
מחדש בין דרעי לישי. חמימות מהסוג הזה מקפיצה 
הכלה ש"ס,  אצל משפחת  הפיוזים  כל  את  מיידית 
אך במקרה הזה, כמו סיגריות אלקטרוניות, היה גם 
שום  הייתה  לא  עצמו  לליצמן  אש.  בלי  עשן  היה 

כוונה להבעיר מחדש את האש בין דרעי לישי.
ליצמן החדש מצטייר בתקופה האחרונה כאביר 
השלום. מאז מוצאי הבחירות המקומיות בהן נחלה 
אגודת ישראל תבוסה בירושלים ובחיפה, הוא נצר 
של  מסרים  כאן(  השאר  )בין  והעביר  לשונו  את 
לאגודה,  דגל  בין  המהיר  השלום  בליץ  את  פיוס. 
הוא הוביל בנחישות – שהפתיעה את כל הצדדים. 
כמו בני גנץ שהפתיע בשבירת שתיקתו, כך ליצמן 
של מערכת הבחירות הנוכחית, מתגלה כמי שגמר 
עוד  לא  סימנים.  בו  שנתן  מי  כל  את  להכות  אומר 
ָפליג  איש המלחמה אלא אביר השלום. לא ליצמן ְדּ

ָפיס.  אלא ליצמן ְדּ
שלעולם  היוקרה  מסעדות  חובב  נתניהו  כמו 
אביר  כך  הארוחה,  בסוף  לכיס  היד  את  יכניס  לא 
פרוטה.  האישי  מכיסו  הוציא  לא  ליצמן,  השלום 
יוצא  ליצמן   - לאגודה  דגל  בין  האחדות  מפרויקט 
שפעת  חום,  בלי  ושלם,  בריא  פעם.  מאי  מחוסן 
ואפילו לא אפצ'י חורפי קטן. מעמדו  או תשישות 
כראש הרשימה וכמועמד לתפקיד סגן שר הבריאות 
יציב כשהיה. שלום-שלום,  נותר  בממשלה הבאה, 

ושהבאים בתור ברשימה - ישלמו בבקשה.

בית של דחויים
ואמביציה,  מוטיבציה  חדורי  חרדים  פעילים 
היה  ניתן   – הזה של מערכת הבחירות  כבר בשלב 
הרדומים  במטות  לא  אך  בכמויות,  השבוע  לראות 

הליכוד  של  בפריימריז  החרדיות.  המפלגות  של 
 – חרדים  מאות  השתתפו  אתמול  שהתקיימו 
פעילים, חברי מרכז וסתם מתפקדים - שמשום מה 

רואים דווקא בליכוד את כתובתם הטבעית.
אם פעם החברים היו נשאלים 'מה העבודה הזאת 
הסברים  נימוקים.  לחפש  מיותר  שכיום  הרי  לכם', 
החרדית  הנציגות  באדיבות  בשפע,  יש  לתופעה 
של  האחרונה  בישורת  בדלי  לבעוט  בחרה  ששוב 
שמתחיל  הקיטוב  רעה.  לא  ובכלל  ארוכה  קדנציה 
למטה  לחלחל  המזל  למרבה  מצליח  לא  מלמעלה 
אפשר  אי  מהקטטות  אבל  הבוחרים,  את  ולהדביק 
ובעיקר לא מהשפעתן הרעה על האזרח  להתעלם, 

הקטן, שרק רוצה לקבל שירות כאחד האדם.  
המסרב  וגדל  הולך  ציבור  של  הזאת,  התופעה 
מגבוה,  הכתבות  אחרי  עצומות  בעיניים  ללכת 
כבית  מוצק  חרדי  רוב  בעלת  עיר  לאובדן  הביאה 
נורת האזהרה המקומית הזאת לא באה  שמש. אם 
ערב  להתעשת,  החרדית  לנציגות  לגרום  כדי  אלא 

הבחירות הארציות, והיה זה שכרנו.
התפוצצה  האחרונות  המקומיות  בבחירות 
תקופה  במשך  התפתחה  המוגלה  אך  המורסה, 
בקדנציה  הציבור  חזה  הארצי  במישור  ארוכה. 
המיידית  ברמה  מרנינים.  לא  במחזות  האחרונה 
סדרי  ושינוי  למגזר  ממגזר  תקציבים  הסטת  של 
אומנם  לפיד  האוצר  שר  מתקופת  העדיפויות 
חזרו  התורה  עולם  תקציבי  דרמטי.  שיפור  נרשם 
החרדיות  והערים  שופרו  הקצבאות  למתכונתם, 
עומק  לתהליכי  שנוגע  מה  בכל  אך  צ'ופרו, 

שמחייבים התגייסות משותפת, לא נרשמה תזוזה. 
השבת  מאבקי  הגיוס,  בחוק  הרגליים  גרירת 
מעסק  חלק  היו  הכותל  מתווה  ופארסת  הכושלים 
הגשמית,  ברמה  האחרונה.  הקדנציה  של  הביש 
כישלון  של  המרכזי  הסעיף  על  להצביע  אפשר 
מציאת קצה פתרון למצוקת הדיור החרדית - וזאת 
ביחס לפתרונות שנוצרו עבור האוכלוסייה הכללית. 
נטו כחלון, מינוס חרדי. האחרון שהתריע והפך זאת 
לטוב,  הזכור  מוזס  לייזר  מנחם  ח"כ  אישי,  לדגל 

כבר לא יכהן למרבה הצער בכנסת הבאה.
עינינו אחרי  למול  זו המציאות שנחשפת  כאשר 
)למעט  הפרעות  נטולת  פעילות  של  שנים  ארבע 
התפרעויות פנימיות והפרעות הדדיות(, אין זה פלא 
מנדטים  מזליגת  מודאגים  החרדים  הכנסת  שחברי 

ומתרחבים.  שהולכים  שוליים  בקרב  לליכוד, 
גם  לאחרונה  נשמעו  שכאלה  מפורשים  חששות 

ביהדות התורה שלא סבלה בעבר מהתופעה.
הנרטיב  תחושת  עם  שמזדהה  החרדי  הציבור 
חש  רבין,  רצח  שלאחר  מהימים  עוד  נתניהו  של 
הזדהות עמוקה עם המסרים החדים נגד המשטרה, 
בעיקר,  אך  היועמ"ש,  ולשכת  המדינה  פרקליטות 
חש אמפתיה לאותה תחושת הנרדפות התקשורתית 

בשרם  על  חווים  שהחרדים 
מימי קום המדינה. 

המגמה  את  זיהתה  ש"ס 
כל  נתניהו  את  מחבקת  והיא 
בבלפור  שאפילו  עד  חזק  כך 
דומה  אך  הקנאק,  את  שמעו 
שאין די בקיבוע נורת האיתות 
הכל  לפני  הימני.  הנתיב  על 
מהירה  דרך  לסלול  הראוי  מן 
דאגה  של  המטרה  לעבר 
תהליך  הקטן.  האזרח  לצרכי 
המקומיות  ברשויות  שלום 
לעבודה משותפת  הכרח  הוא 
של הפעילים, אך חשובה לא 
עבודה  תכנית  קביעת  פחות 
סדורה בנושאים שמציקים כל 
ובראשם  חרדים  לרבבות  כך 

מצוקת הדיור.
כמו  החרדיות,  המפלגות 
הבחירות  במערכת  כחלון 
להתחיל  חייבות  הקודמת, 
לפלח  ישירות  ולדבר 
שההזדהות  הבוחרים 
עם  היא  שלהם  הטבעית 
הנציגים  עם  ולא  נתניהו 
ערב  המתקוטטים.  המגזריים 
הציג  האחרונות,  הבחירות 
סדורה  עבודה  תכנית  כחלון 
וטיפול  המחיה  יוקר  להורדת 
במצוקת הדיור. לנישה הזאת, 

הנציגות החרדית חייבת להשתחל ולהבהיר לבוחר 
כי פתרונות אמיתיים יימצאו עבורו ועבור ילדיו, רק 

בבית החרדי ולא בבית הלאומי.

עשה לך רב-אלוף

פעילים חרדים חדורי 
מוטיבציה ואמביציה, 

כבר בשלב הזה של 
מערכת הבחירות – ניתן 

היה לראות השבוע 
בכמויות, אך לא במטות 
הרדומים של המפלגות 

החרדיות. בפריימריז 
של הליכוד שהתקיימו 

אתמול השתתפו מאות 
חרדים – פעילים, חברי 
מרכז וסתם מתפקדים 

- שמשום מה רואים 
דווקא בליכוד את 
כתובתם הטבעית

רב אלוף עדיף על רב, גנץ בנאום פתיחת הפה
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בדרך לפריימריז

גבאי: "החרדים תמיד ילכו עם 
הימין, אא"כ לא תהיה להם ברירה"

היהודי החדש של חד"ש
אחרי פרישתו של דב חנין, נבחר עופר כסיף לנציג היהודי ברשימה הערבית • בתום פריימריז פנימיים, נותרה רשימת חד"ש כמעט 

ללא שינוי, ואילו בבל"ד הקיצונית מציגים נבחרת חדשה ויחסית מתונה

ישראל פריי

תמיד  "החרדים 
הימין,  עם  ילכו 
לא  כן  אם  אלא 
ברי להם  אתהיה 
ארה", כך יו"ר 'הע

גבאי  אבי  בודה' 
מפלגתי  בכנס 
במוצאי  שהתקיים 
שבת ברמת גן. את 
במ אמר  אהדברים 
מה לשאלה  אענה 

יצליח  כיצד  קהל: 
ציבורית  לתחבורה  בהבטחתו  לעמוד 
עם  יצטרך לשבת בממשלה  אם  בשבת, 
יגיעו  החרדים? גבאי השיב כי החרדים 
לממשלת שמאל רק בחוסר ברירה "ואם 
לא תהיה להם ברירה, אז אנחנו יכולים 
אגם לדרוש. זה לא מו"מ בו אנחנו רק נו

תנים אלא גם דורשים".
האחרו בימים  להתמודד  נאלץ  אגבאי 

שמעניקים  בסקרים  שפל  רגעי  עם  נים 
את  ומכניסים  ומטה,  מנדטים  כ-8  לו 
גבאי,  נכאים.  לאווירת  כולה  המפלגה 
שבתחילת הדרך הציג את עצמו כמועמד 
לראשות הממשלה, מצניע את האמירות 
ומתמקד בקריאה להחלפת נתניהו, יהא 
בסר הנכון.  מהגוש  יהא,  לא  שזה  אמי 
המ ביתר  מאיץ  הוא  ובראיונות,  אטונים 

להתחייב  השמאל-מרכז  בגוש  פלגות 
בראשות  בממשלה  לשבת  שלא  כמוהו 

נתניהו.
כ-60,000  יצעדו  הקרוב,  שני  ביום 
לבחירת  לקלפיות  'העבודה'  מתפקדי 
שה מקווים  במפלגה  לכנסת.  אהרשימה 

להם  יעניקו  תוצאות 
עמם  וייטיבו  תנופה 
בימים  בסקרים. 
החליטו  האחרונים 
להבליט  במפלגה 
הכנסת  חברי  את 
למקד  ומנסים  שלה, 
בנושאים  השיח  את 
הכ חברי  אחברתיים. 
בק הבולטים  אנסת 

של  ההסברה  דמת 
שלי  הם  המפלגה 
איציק  יחימוביץ', 
אשמולי ועמיר פרץ, כולם חברתיים, מו
ערכים וגם נאמנים ליו"ר המפלגה גבאי.

התעלם  לא  שבת,  במוצאי  בדבריו 
גבאי ממצבו בסקרים ואמר כי הוא מודע 
מעניין  הסבר  סיפק  הוא  תקווה.  ומלא 
היום  סדר  הרב,  ש"לצערי  בכך  למצב, 
לנו כאופוזיציה  נתניהו.  עוסק בחקירות 
אין לנו אמירה אמיתית בנושא הזה, זה 
וכשכל  פוליטי  עניין  לא  משפטי  עניין 
באים  כשאנחנו   - בזה  עוסק  היום  סדר 
לדבר על תכנית הבריאות שלנו למשל, 
בנושא  שהשקיעה  מפלגה  אין  ובאמת 
חולים,  לבתי  ללכת  אין,  כמונו,  הזה 
 99% ועדיין  רצינית,  עבודה  לעשות 
יודע מזה, לא משנה כמה  מהציבור לא 

אנרגיות וכסף השקענו".
יום  ומשהו  "בשישים  הוסיף:  גבאי 
יותר  כשאנשים  הבחירות,  עד  שנותרו 
קשובים, יותר רוצים לשמוע מה כל אחד 
הולך לעשות, אנחנו נציג שוב ושוב את 
אהתכניות שלנו, אני מאמין שאנשים ית

חברו למה שאנחנו עושים".

החרדים בקואליציה של חילולי 
שבת? "כולם אחים, נסתדר"

יו"ר 'חוסן לישראל' בני גנץ התייחס בשיחה עם 'קו עיתונות' לאפשרות 
שהמפלגות החרדיות ישבו בממשלה בראשותו, חרף הצהרותיו בנושאי 

שבת • וגם: האם הסקרים יגרמו ליאיר לפיד לוותר על הבכורה?

)"סדר  בסקרים  לצלילה  הסבר  מספק  'העבודה'  יו"ר 
היום עוסק בחקירות"(, מצניע את מועמדותו לראשות, 

־לוחץ על המפלגות לא לשבת עם נתניהו ומתייחס לב
רית פוטנציאלית עם החרדים • בשבוע הבא: פריימריז

ישראל פריי

לשע הרמטכ"ל  של  הראשון  נאומו  לאחר  אשבוע 
בר ויו"ר 'חוסן לישראל' בני גנץ, ונראה שהמציאות 
בסקרים  מזנקת  מפלגתו  פנים.  לו  מאירה  הפוליטית 
ביום  ממשלה.  לראשות  ריאלי  למועמד  הפך  והוא 
יש ברחובות  ראשון  בחירות  לסיור  גנץ  יצא  אשישי, 
עי ל'קו  ראשונה  התייחסות  העניק  במהלכו  אראל, 

תונות' על האופציה להקים קואליציה עם המפלגות 
החרדיות, בראשותו.

לא  גנץ  שעבר,  שלישי  ביום  הפתיחה  נאום  מאז 
מסתפק  והוא  פומביות,  והופעות  ראיונות  שחרר 
נתניהו, כמו גם שימוש  בתגובות מדודות למתקפות 
בקטעים מנאומו בסרטוני תעמולה. ביום ראשון הוא 
תל"ם  יו"ר  עם  פגישה  של  פסטורלית  תמונה  העלה 
ושותפו החדש, בוגי יעלון, בישיבת עבודה משותפת. 
את הראיון הראשון שצפוי להתפרסם בסוף השבוע, 

העניק גנץ לזמר שלמה ארצי.
אברחבי הגוש השמאל-מרכז מרחפים כל העת הדי

עתיד-חוסן  יש  ובמרכזם  כוחות,  איחוד  על  בורים 
לישראל, חיבור שעל פי הסקרים מניב יותר מנדטים 
אממפלגת 'הליכוד'. נכון לכעת, לפיד נמנע באופן מו
גנץ ואף מחמיא לו בעדינות. למ אשכל מלתקוף את 

רות זאת, לפיד לא מתכוון לוותר על הובלת הרשימה 
המאוחדת, לכשתהיה. מנגד, בסביבת גנץ מצפים כי 
עם התבססות הסקרים בהם יוכח כי גנץ זוכה לכמות 
'יש  יו"ר  יאות  לפיד,  משל  בהרבה  גדולה  מנדטים 

עתיד' להיכנס תחת כנפיו.
אמי שנמצאים "על המדף" ונחשבים מועמדים פוט

נציאליים לחיבור עם 'חוסן לישראל', הם הרמטכ"ל 
לוי- אורלי  של  'גשר'  מפלגת  אשכנזי,  גבי  לשעבר 
אאבקסיס, וגם מפלגת 'אחי ישראלי' של הרבנית עדי

נה בר שלום.
'חוסן  מפלגת  פעילי  יצאו  האחרון,  שישי  ביום 
והביאו  הארץ,  רחבי  בכל  צמתים  לכ-60  לישראל' 
את בשורת המפלגה להמונים. גנץ עצמו סייר בכמה 
נקודות, עם סיור ארוך יותר במדרחוב רוטשילד של 
ראשון לציון. גנץ התקבל באהדה, שוחח עם עוברים 

ושבים, הקשיב, חיבק ופיזר חיוכים.
כזכור, מיד לאחר נאומו הראשון, בו דיבר באופן 
כללי על קידום אג'נדות אזרחיות - בין היתר בנושאי 
גנץ  חטף   - הזוגיות  וברית  בשבת  ציבורית  תחבורה 
אמתקפה חזיתית מצד חברי הכנסת החרדיים. גם במ
אנשרים שחולקו בסיורים, צוין בקטגוריית "חוסן אז

רחי" כי "נאפשר תחבורה ציבורית בשבת ביישובים 
שיבחרו בכך".

אמירותיו  מתיישבים  כיצד  עיתונות'  'קו  לשאלת 
אעם שאיפתו להקים ממשלה, והאם אינו חושש שא

מירותיו בנושאי שבת ירחיקו את המפלגות החרדיות 
ליש 'חוסן  יו"ר  ענה  להקים?  שירצה  אמהממשלה 

ראל': "כולם אחים, נסתדר עם כולם".

ישראל פריי

בצל פירוק 'הרשימה המשותפת', נערכו בסוף השבוע בחירות 
פנימיות בשתי מפלגות ערביות – חד"ש ובל"ד. אחרי מיני-דרמה 
שהובילה להסרת מועמדויות, הבחירות בחד"ש התקיימו רק על 
המקום השלישי המשוריין ליהודי, משבצת אותה פינה ח"כ דב 

חנין. בבל"ד נרשמו שינויים משמעותיים יותר ברשימה.
940 צירי מפלגת חד"ש באולמי 'סמיראא  ביום שישי, התכנסו

מיס' בשפרעם, להצבעה גלויה על זהות נציגיה ברשימה לכנסת. 
אעל מקום היו"ר התמודדו תחילה שלשה: איימן עודה, יו"ר הר

עילית;  נצרת  עיריית  ראש  סגן  עוואודה,  שוקרי  הנוכחי;  שימה 
אוג'עפר פרח, עיתונאי ופעיל חברתי מוכר, שעלה לאחרונה לכו

תרות בעקבות פציעתו בהפגנה בחיפה, שהביאה לפתיחת חקירת 
מח"ש נגד השוטר המכה.

האמת  ברגע  אך  מבטיח,  למועמד  תחילה  נחשב  פרח  ג'עפר 
יתר  על  וגם  היו"ר  לתפקיד  גם   – מועמדותו  את  להסיר  החליט 
הדרך  נסללה  ובכך  מועמדותו  את  משך  עוואודה  גם  המקומות. 
אלבחירת איימן עודה ליו"ר. גם על המקום השני לא נרשמה לב

סוף תחרות וחה"כ עאידה תומא-סלימאן נבחרה פה אחד. למקום 
הרביעי נבחר פה אחד ח"כ יוסף ג'בארין.

התמודדו  יהודי,  לנציג  המיועד  ברשימה,  השלישי  למקום 
ארבעה - יעלה רענן, אפרים דוידי, נועה לוי ועופר כסיף. בתום 

ההצבעה, זכה כסיף ברוב של כ-60%. כסיף, איש שמאל קיצוני 
המשפטים  שרת  את  בעבר  כינה  העברית,  באוניברסיטה  ומרצה 

איילת שקד "חלאה ניאו-נאצית".
חנין,  דב  מחה"כ  חד"ש  צירי  נפרדו  זו,  חגיגית  בהזדמנות 
שהודיע לפני תקופה על פרישה מהכנסת. בנאומו דיבר על הדרך 
הארוכה שעשה ושידר אופטימיות על האפשרות לדו קיום: "בני 
אדם הצליחו להגיע לירח, אז בני אדם לא ידעו לעשות שלום? 

העתיד שלנו נמצא בחיבור בין יהודים וערבים בארץ הזאת".

המזכ"ל האנונימי וראש העיר המקושר

לבחירת  נצרת,  בעיר  בל"ד  מפלגת  חברי  התכנסו  שבת  ביום 
רשימתם לכנסת. בל"ד, הנחשבת לקיצונית ביותר מבין הרשימות 
הערביות, חווה שינויים עם עזיבתם של כמה חברי כנסת בולטים, 

בהם ג'מאל זחאלקה וחנין זועבי.
תושב  נוצרי,  ערבי  שחאדה,  מטאנס  נבחר  הראשון  במקום 
ברוב  ניצח  הוא  המפלגה.  מזכ"ל  האחרונות  ובשנתיים  עוספיא, 
12 קולות בלבד. למקום השני הגיעה היבה יזבק. הבא  דחוק של
חירה במקום השלישי עוררה עניין גדול יותר, בבחירתו של מאזן 
בענף הספורט  מוכרת  ודמות  סכנין לשעבר  עיריית  ראש  גנאים, 
למתונים  איכשהו  נחשבים  החדשים  הרשימה  חברי  הישראלי. 

יותר מקודמיהם, שחלקם סיימו בכלא )באסל ר'טאס( או בבריחה 
לקטאר )עזמי בשארה(.

אמפלגות חד"ש ובל"ד ימשיכו לרוץ יחדיו לכנסת, לעומת מפ
לגת תע"ל של אחמד טיבי שפרשה מהרשימה המאוחדת וצפויה 
נכון,  בצעד  נקט  טיבי  כי  מתברר  הסקרים,  פי  על  בנפרד.  לרוץ 

כשהוא זוכה לתמיכה נאה רק ברשימתו, בין 5-6 מנדטים.

 גנץ בסיור בחירות בראשון לציון
 גבאי ברמת גן 

נפרדים בפרחים מדב חנין 



19 בירושליםא' אדר א' תשע"ט 6/2/19

'דילים', רשימות חיסול, וקרב נתניהו-סער: 
רגע האמת של 'הליכוד'

עשרות אלפי מתפקדי הליכוד יצאו לבחור את מועמדיהם בפריימריז מתוחים במיוחד • חברי הכנסת שלא ימשיכו, הקרב על הצמרת, 
שלושת השריונים נגד השמאל ומלחמת נתניהו בגדעון סער • סיקור

מנסים לשקם את 'הבית היהודי': יו"ר חדש, רשימה חדשה
הרב רפי פרץ הוא יו"ר 'הבית היהודי' החדש, מוטי יוגב ניצח, בן דהן נדחק • נתניהו קורא לאיחוד דתי-לאומי כולל הכהניסטים 

ונתקל בתגובה צוננת • הקרב הבא: סמוטריץ או פרץ – מי בראש?

ישראל פריי

'הבית היהודי' לגבש  אחרי אינספור תלאות, הצליחה מפלגת 
רפי פרץ. הליך הרכ יו"ר חדש, הרב  ורשימה חדשה לכנסת עם 
ובת הרשימה מגיע לאחר השבר שחוותה המפלגה בעזיבתם הפ

תאומית של נפתלי בנט ואיילת שקד, והיא פותחת את המו"מ בין 
מפלגות הציונות דתית מתוך כוונה לאחד כוחות ולרוץ במשותף, 

מאימת אחוז החסימה.
המפלגה  לראשות  המועמדים  הוזמנו  האחרון,  השבוע  בסוף 
הליך,  של  ובסופו  המפלגתית,  הציבורית  המועצה  בפני  לראיון 
ההמלצה  היו"ר.  לתפקיד  פרץ  רפי  הרב  על  המועצה  המליצה 
של  בהצבעה  פורמלית  אושר  והוא  המינוי  את  למעשה  חתמה 

חברי מרכז המפלגה ביום ראשון.
63, כיהן כרב הצבאי הראשי ונחשב לדמות אהודה ומוו  פרץ,

לאומי. בחירתו מסמלת את חזרת המפלגה  ערכת בציבור הדתי 
בנטו תקופת  אחרי  המפד"ל,  ימי  ברוח  הדתית  הציונות  לליבת 

שקד שניסו להפוך את המפלגה לתנועת ימין כלל-ישראלית. פרץ 
משתייך לזרם היותר שמרני בציונות דתית, הוא ירא שמים, וזכה 

בעבר לברכה והערכה גם מגדולי תורה חרדיים.
בנאום ראשון ומרשים שנשא בפני חברי המרכז, תקף פרץ את 
"ישנם  החדש':  'הימין  ופתיחת  המפלגה  עזיבת  על  ושקד  בנט 
כאלה שהבית שלנו ישן בעיניהם לא מספיק נוצץ. הם עוברים בו 
לתקופה קצרה, משתמשים והולכים. הם לא השכילו לעמוד על 
והאצילי של הבית הזה. אני אומר  אופיו החזק, המקורי, העדין 

כאן למי שהלך - פספסת. פספסת בגדול". פרץ נסך אופטימיות, 
שידר גאוות יחידה ומנהיגות, וזקף את ראשיהם של חברי המרכז.

הבית  בין  המו"מ  רשמי  לא  באופן  נפתח  פרץ,  בחירת  אחרי 
והיהודי לבין האיחוד הלאומי בראשות היו"ר החדש בצלאל סמו

טריץ', לריצה משותפת – מה שקיים כבר היום ומתעצם שבעתיים 
אחוז  את  לבדן  לצלוח  יוכלו  לא  המפלגות  ששתי  ההבנה  נוכח 
החסימה. בבית היהודי מצפים לשמור על מקומם הבכיר כמובילי 
הגוש, אך סמוטריץ' לא מתכוון לוותר על הבכורה, כשהוא נשען 
על הפופולריות שלו בציבור, ככזו שעשויה להביא יותר מנדטים 

לגוש כולו.
מיד לאחר בחירת פרץ, הוציא סמוטריץ הודעת ברכה עמוסת 
פרגונים והבטיח לצאת "לדרך משותפת של כתיבת הפרק הבא 
בעשייה ובהשפעה הרחבה של הציונות הדתית על עם ישראל". 
הוא קרא לפרץ לשבת אתו "כבר מחר" ולסכם על פרטי הריצה 

המשותפת.
פרץ  בחירת  על  הוא  אף  בירך  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ואפילו  הלאומי  לאיחוד  לחבור  היהודי  לבית  קרא  ובהודעתו 
ל'עוצמה יהודית' - של בן גביר, מרזל בן ארי וגופשטיין - "בכדי 
להקמת  להביא  שעלול  מה  הימין,  לגוש  מנדטים  אובדן  למנוע 

ממשלת שמאל".
בצלאל סמוטריץ' הגיב לנתניהו בציניות, והציע לו לפתור את 
אתגרי גוש הימין ב ...שילוב עוצמה יהודית בתוך הליכוד. "אני 
קורא לו לשלב את עוצמה יהודית כבלוק טכני בליכוד. זה הרבה 

בליכוד  ממילא  שקיים  ולכיוון  הפוליטית  לתרבות  מתאים  יותר 
)מצחי הנגבי ועד אורן חזן( אדוני רה"מ, ברוך אומר ועושה".

בוחרים רשימה: המנצחים והמאוכזבים

נפנה  הבה  פוטנציאליים,  ובחיבורים  ביו"רים  העיסוק  אחרי 
מבט למתרחש בתוך הרשימות: ביום ראשון, התכנסו חברי מרכז 
היו"ר  בחירת  את  לאשר  אילן,  בר  באוניברסיטת  היהודי  הבית 
החדש ובעיקר בכדי לבחור את רשימת הנציגים לכנסת. למקום 
הגיעו רבני הציונות הדתית ואווירה חגיגית שרתה. מקהלת 'פרחי 

ירושלים' הנעימה את הערב.
בתום ספירת הקולות, התבררו התוצאות: המנצח הגדול הוא 
חה"כ מוטי יוגב, שזכה במקום השני )אחרי היו"ר פרץ(, אחריו 
ראש  סגן  זכה  ובמקום שאחרי  דהן  בן  אלי  הרב  השר  סגן  הגיע 

מועצת שומרון דוידי בן ציון.
על פי הערכה, מתוך רשימת הזוכים הראשונים, רק מקומו של 
יוגב מובטח בכנסת הבאה, וזאת לאור השילוב וחלוקת המקומות 
בין הבית היהודי לבין האיחוד הלאומי, ובנוסף, המקום השלישי 
)אחרי פרץ ויוגב( משוריין לאשה, מה שדוחק את בן דהן ובן ציון 
והמעוניינות  הוכרעה  זהות האשה שתזכה בשריון טרם  אחורה. 
ומתבקשות להגיש קו"ח ומועמדות בפני הוועדה הציבורית שתכ

ריע. מיותר לציין שהתוצאה מהווה אכזבה לאלי בן דהן, שנחשב 
לפופולרי במפלגה ובעבר גבר בפער ניכר על יוגב.

ישראל פריי

הפסטיבל הפוליטי הססגוני ביותר, הגיע השבוע מכיוונה של 
ומפלגת 'הליכוד', שם התקיימו פריימריז גורליים לרשימת המפל

גה לכנסת. 119,600 מתפקדים בעלי זכות הצבעה הוזמנו ל-600 
קלפיות שהוצבו בכל רחבי הארץ, לתוכן שלשלו את רשימת 12 
שלישי  ביום  התקיימו  הבחירות  עליהם.  המועדפים  המועמדים 

והתוצאות צפויות להתפרסם בבוקר יום רביעי.
והבחירות הפנימיות הם הרגע המכונן של חברי הכנסת, שחו

רץ את עתיד גורלם הפוליטי. חודשים של התרוצצות בין סניפים, 
וכנסי תמיכה, חוגי בית וטלפונים לפוקדים גדולים, מגיעים לנקו

דת הזמן הקריטית ביותר - רגע הבחירה. את הפריימריז מלווים 
רשימות תמיכה-חיסול של חברי כנסת ושרים ושל קבוצות כוח 
והליכודניקים  עובדים, אנשי ההתיישבות, קבלה לעם  ועדי  כמו 

החדשים.
נוספת על הצעת  אל בחירת הנציגים הצטרפה הפעם הצבעה 
וראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר לו שלשה שריונים ברשי

מה, במקומות 21, 28 ו-36. בפנייתו למתפקדים, הסביר נתניהו כי 
השריונים נחוצים בכדי לאפשר חיבורים עם מפלגות בימין ע"מ 
להתמודד עם חיבורים אפשריים בשמאל. "אני משוכנע שהדבר 

הכרחי כדי להגדיל את סיכויינו לנצח בבחירות", כתב.

סער VS נתניהו

השיח המרכזי בפריימריז היה המלחמה שקידש יו"ר 'הליכוד' 
בנימין נתניהו נגד בכיר המפלגה גדעון סער. הכל החל ב"ראיון" 
להיות  שמתיימר  רשת  שידור   ,'TV ל'הליכוד  לנתניהו  שהעניק 
מהדורת חדשות שמספרת לציבור את האמת, נגד כל ה'פייק ניוז' 
יומיים  שניתן  ב"ראיון"  החופשית.  בתקשורת  'השמאלנים'  של 
לפתיחת הקלפיות, חזר נתניהו על הקונספירציה שהעלה בעבר, 
ולפיה לסער יש קנוניה עם הנשיא ריבלין, שיעניק את המנדט לה

קמת הממשלה הבאה לסער, תוך הדחתו.
נתניהו לא הסתפק בהצהרות ובחש עמוקות בתנועה ובפעיליה 
וע"מ להרחיק את סער ממקום בכיר בצמרת. בבוקר פתיחת הקל

פיות אמר נתניהו לכתבים כי אינו חוזר בו "אפילו מהברה אחת 
ממה שאמרתי על גדעון סער".

וסער עצמו, שניסה לדחוק את המתיחות עם ביבי ועשה באחרו
ונה מאמצים לפיוס פנימי בליכוד, נאלץ לצאת להגן על שמו ומ

קומו. "למרבה הצער, בחר רה"מ לנסות ולמחזר את עלילת הכזב 

שקופה:  המטרה  חודשים.  מספר  לפני  לראשונה  השמיע  אותה 
ניסיון לפגוע בי בפריימריז. חברי הליכוד חכמים ויודעים היטב 
שלדברים אין שחר. ערב בחירות קריטיות לליכוד ולמדינה אנהג 

כמבוגר האחראי: לא אגרר למלחמה פנימית בתוך הבית", כתב.
בהמשך החריף את הטון ובבליץ ראיונות לכל כלי התקשורת, 
לתנועה  נאמנותו  את  הזכיר  הוא  'מופרכים'.  נתניהו  לדברי  קרא 

ולנתניהו, גם בימי שבתו באופוזיציה.
על פי הערכה, בתום ההצבעה, ימצאו את עצמם לפחות 8-10 
מבנה  ריאלי.  לא  מקום  עם  לרשימה  מחוץ  מכהנים  כנסת  חברי 
לנציגי  המקומות  שמורים  ה-19  כשמהמקום  מורכב,  הרשימה 
)כ-3,500 חברים(.  ידי חברי המרכז  על  רק  המחוזות, שנבחרים 
בנוסף, ישנה רשימת שריונים, בין היתר לנשים, עולים, צעירים 
הקפצה  היא  השריון  כשמשמעות  לחרדי,  גם  לראשונה  והפעם 
למקום המיועד במידה ולא נבחר מישהו שהולם את הקריטריונים 

בבחירות החופשיות.
ושיטת הבחירות מעניקה הזדמנות לפוליטיקאים חדשים, שנב

חרים במיעוט קולות יחסית, בזכות השיבוצים והשריונים. בכנסת 
הנוכחית בולטים בשריונים ובמחוזות אורן חזן, מיקי זוהר, דודי 
אמסלם ודוד ביטן. אחרי ההזדמנות הראשונה, נאלצים החברים 

להתמודד כמו יתר עמיתיהם על מקום ברשימה.

 יולי אדלשטין פותח את היום בתפילת ראש חודש. 
צילום: טוויטר

ניר ברקת פותח את יום הפריימריז בתפילה בכותל. צילום: 
דוברות ברקת

סניף 'הליכוד' בבני ברק



א' אדר א' תשע"ט 20206/2/19 בירושלים

ראש המחוז ב'מכבי' מר גידי לשץ ערך סיור לראש הישיבה והציג בפניו את 
גם מנהל השיווק למגזר  • בטקס השתתפו  שירותי הרפואה שיינתנו במקום 
החרדי הרב משה שלזינגר, הנהלת המרחב והמנהלים החרדיים הרב נתי בקר, 

הרב זאב רייכמן, הרב אבי ארנטרוי 

עקב רמיסת השבת ההולכת ומתמשכת בעיר טבריה, עלה רב העיר הגרמ״צ 
בוחבוט למעונו של מרן נשיא מועצת חכמי התורה לקבל את הכרעתו כיצד 
לנהוג • מרן הגר"ש: "איך יהודי יכול להגיע לשפל שכזה להתריס נגד השבת? 

ראש ישיבת חברון קבע את 
המזוזה במרכז הרפואי החדש 

מרן נשיא ה'מועצת' על רון 
קובי: "צריך להתפלל עליו"

הילה פלח

נמשכת  בריאות'  שירותי  'מכבי  של  המהפכה 
הקופה  של  מהמדיניות  כחלק  ב-2019.  גם 
רפואיים  מרכזים  לפתוח  בישראל  המובילה 
בכל שכונות העיר, ייפתח ב-1 בפברואר מרכז 

"לב  ומתקדם  חדש  רפואי 
מרדכי  גבעת  בשכונת  העיר", 
למחלף  צמוד   79 שחל  ברח' 
בגין.  שבציר  מרדכי  גבעת 
המרכז הרפואי החדש ישרת את 
תושבי גבעת מרדכי והסביבה, 
ומיקומו המרכזי יהיה נגיש גם 
הסמוכות.  השכונות  לתושבי 
באמצעות  נוחה  גישה  למקום 
בנוסף  הציבורית,  התחבורה 
לחניונים רחבי ידיים עם מאות 
מקומות חניה בתעריף ציבורי.

בריאות  שרותי  במכבי 
מבטיחים שגם במרכז הרפואי 
החדש "לב העיר", ייהנו חברי 
הקופה מרמת השירות הגבוהה 

ביותר. המרכז הרפואי החדש יכלול בין היתר 
משפחה,  ברפואת  ילדים,  ברפואת  מומחים 
מקצועות  של  רחב  ובמגוון  נשים  ברפואת 
נוספים, כמו גם צילומי אולטרסאונד, שירותי 
מרקחת  בית  וכן  אחיות  מרפאת  מעבדה, 
יום עד השעה 21:00  שיפתח את שעריו בכל 
וביום ו' עד 12:00. בנוסף ישהה במקום רופא 
19:00- השעות   בין  יום  בכל  מומחה  תורן 

21:00, וכן בימי שישי בבוקר ובמוצאי שבת.
פתיחת  כי  מציינת  נווה,  עדי  המרחב  מנהלת 
מהווה  מרדכי  בגבעת  החדש  הרפואי  המרכז 
להנגשת  מכבי  של  למדיניות  ישיר  המשך 
שירותי הבריאות למבוטחי מכבי בכל השכונות 
ובכל חלקי העיר. המרכז החדש והמרווח, יעניק 
מרדכי  גבעת  לתושבי  שירות 
הרופאים  מיטב  עם  והסביבה, 
התאמת  תוך  והמומחים, 

השירותים לאוכלוסייה. 
והשפלה  ירושלים  מחוז  ראש 
מכבי  כי  מציין  לשץ,  גידי  מר 
אדירה  מהפיכה  מחוללת 
הבריאות  לתחום  הקשור  בכל 
בשנה  כבר  וכי  בירושלים, 
מרכזים  יוקמו  הקרובה 
נוספים  חדשים  רפואיים 
ברחבי העיר והסביבה. "אנחנו 
שירותי  את  לחברינו  מעניקים 
המקצועית  ברמה  הבריאות 
כך  לשם  ביותר.  הגבוהה 
המישורים:  בכל  מכבי  פועלת 
צוותים  הוספת  חדשים,  מרכזים  פתיחת 
הטכנולוגיות  עם  חדשים  ושירותים  מומחים 
פעילויות  פועלים  כן  כמו  ביותר.  המתקדמות 
כל  עם  פעולה  ושיתופי  שונות  בריאות  קידום 
על  בעיר,  הרפואיים  והמרכזים  החולים  בתי 
מנת שכל אחד ממבוטחי מכבי בירושלים, יוכל 
לקבל את השירות המהיר ביותר ברמה הגבוהה 

ביותר בכל שעות היום". 

אלי כהן

עקב רמיסת ודריסת השבת ברגל גסה ההולכת 
רון  העיר  ראש  ע"י  טבריה  בעיר  ומתמשכת 
קובי מדי שבת, בפתיחת עסקים ומרכזי בילוי, 
ציבורית  תחבורה  הקמת  על  הכריז  עתה  ואף 
לתושבים  עידוד  כדי  תוך  בחינם  בעיר  בשבת 
רב  עלה  בפרהסיא,  השבת  את  ולחלל  לבוא 
נשיא  של  למעונו  בוחבוט  הגרמ"צ  העיר 
כהן  שלום  חכם  מרן  התורה  חכמי  מועצת 
לשטוח בפניו את פרטי המאבק ולהיוועץ כיצד 
ואיך לפעול אל מול התופעה של חילול כבודה 
של השבת ההולכת וגדלה בעיר, ומה מוטל על 
לנגד  השבת  חילול  מול  אל  לנהוג  התושבים 

עיניהם.
השבת  כבוד  רמיסת  על  רב  בצער  שמע  מרן 
התעטף  ארוכות  דקות  במשך  והזדעזע.  בעיר 
יהודי  "איך  בכאב  והתבטא  בשתיקה  מרן 
יכול להגיע לשפל שכזה להתריס נגד השבת? 
השבת היא מקור הברכה, מסכן מי שלא מבין 
מרן  אמר  עליו".  להתפלל  צריך  שבת.  זה  מה 
השם  החילול  לנוכח   מעיניו  זלגו  כשדמעות 

הגדול בעיר.
במהלך השיחה סיפר רב העיר למרן כי אבותיו 
של ראש העיר היו רבנים גדולים והוא ההיפך 
"איך  יתברך.  שמו  חילול  מטרתו  כשכל  מכך 
גדול  בכאב  מרן  אמר  כאלה",  בנים  יוצאים 

על  להתפלל  אותנו  ציוו  "חכמים  והוסיף 
צאצאינו וצאצאי צאצאינו, כמה צריך להשקיע 

בכך ולהקפיד להתפלל על זה מעומק הלב".
והביע  העיר  רב  את  מרן  חיזק  הביקור  בסיום 
שוב את כאבו העצום. "דעו לכם אני מתפלל 
גדול  צער  לי  גורם  הזה  הדבר  יום.  כל  עליכם 

מאד ומדיר שינה מעיניי".
מרן בדבריו הוסיף וקרא לחזק ולעורר בימים 
בישראל.  בית  בכל  השבת  שמירת  על  אלו 
אם  השבת.  בכבוד  להתחזק  צריכים  "אנחנו 
של  לכבודה  חיזוק  של  קבלה  נקבל  אנחנו 
מרן  אמר  בע"ה".  כולם  על  ישפיע  זה  השבת 
ובירך את רב העיר שימשיך להביע את האמת 
כדי חיזוק התושבים בשמירת  ללא מורא תוך 
השבת ובקבלה של חיזוק שתשפיע על שמירת 

השבת בעיר.

פרטים נוספים ניתן לקבל ביחידת המשפחתונים
הרך לגיל  המחלקה  הציבור,  בריאות  בשירותי 
בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:00-12:00 

או בטל' 02-6297117.
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צפון העיר
נווה יעקב - ליאור ברמן

טיפת חלב נווה יעקב, רח' לאה גולדברג 3 
קבלת קהל: בימי רביעי, בין השעות 12:00-14:30

מענה בטל' 02-5456666, בימי ראשון, בין השעות 9:00-11:00 
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קבלת קהל: בימי שלישי, בין השעות 11:00-13:00
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מרכז בית מרים, רח' הטורים 23 
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מתנ"ס בית וגן, רח' תורה ועבודה 10
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מענה בטל' 02-5456692, בימי שני, בין השעות 9:00-12:00 
וימי רביעי, בין השעות 8:45-11:15 
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לשכת הרווחה עיר גנים, רח' אביבית 7
קבלת קהל: בימי שני, בין השעות 10:00-11:00

מענה בטל' 02-5456461, בימי ראשון ורביעי, בין השעות 11:00-13:00 
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מרכז ההדרכה, רח' אליעזר הגדול 4
קבלת קהל: ביום חמישי, ט' באדר א' תשע"ט 14.2.19, בין השעות 13:00-14:00

מענה בטל' 02-5457875, בימי ראשון, בין השעות 10:00-12:00 
ובימי שלישי, בין השעות 11:00-13:00        

גילה - מירב בק

לשכת הרווחה, רח' צביה ויצחק 5 אפטאון
קבלת קהל: בימי ראשון, בין השעות 8:00-9:30 ובימי שלישי, בין השעות 13:00-14:30

מענה בטל' 02-5457875, בימי ראשון, בין השעות 10:00-12:00 
ובימי שלישי, בין השעות 11:00-13:00
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במלאכת עשיית השולחן מצווה 
בגובה  מסגרת  לו  לעשות  התורה 
זר  לעשות  יש  הזו  ולמסגרת  טפח, 
זהב. רבים מאוד מגדולי ישראל כתבו בדרך 
השולחן  הבא:  הרעיון  את  והרמז  הדרוש 
הוא רמז לתענוגי העולם הזה עבור האדם. 
לכל שולחן ולכל תענוג יש לעשות מסגרת- 
גבול. ליהנות בדרך המותרת. אם זה כוונת 
עניינו  מה  להבין  יש  והמסגרת  השולחן 
של ה'זר' מעל אותה מסגרת המסמלת את 

הגבול ואי הנהנתנות?
מתכווץ  שהקר  הוא,  הטבע  מחוקי  חוק 
הוא  הכלל  שבמיים  אלא  מתפשט.  והחם 
אך  בקור,  מתכווצים  אמנם  הם  שונה, 
הרי  קפיאה,  לדרגת  המים  כשמגיעים 
שהם מתפשטים בניגוד לכלל האמור. מהי 
הסיבה לכך? אילו היה הקרח מתכווץ, הרי 
שבחורף בעת קפיאת הנהרות הייתה שכבת 
המים  במים.  ונבלעת  מצטמקת  הקרח 
שמעליה היו קופאים גם כן, וכך כל הנהר 
באביב  השמש  בצאת  קופא.  לבסוף  היה 
העליונה  הקרח  רק שכבת  הייתה מפשירה 
והופכת למים, שאר הקרח היה נותר קפוא 
כמות  מאבד  היה  העולם  וכך  במעמקים, 
מים ניכרת ולא יכול להתקיים. לכן הטביע 
ויתפשט  יצוף  שהקרח  יתברך  הבורא 
יקפאו  לא  שתחתיו  המים  ואזי  למעלה, 
לבינם,  הקור  בין  מבודד  העליון  הקרח  כי 
על  והכל  יפשיר  הקרח  ההתחממות,  ובעת 

מקומו בא בשלום. 
שעל  הזר  את  להבין  ניתן  זה  פי  על 
שקופאים  המים  הרי  כי  השולחן.  מסגרת 
נגד טבע  ומתרחבים במקום להתכווץ, הם 
הבריאה. הם תופסים כביכול מקום שאינו 
לו  ולהעניק  העולם  את  להציל  כדי  שלהם 
מבאר  המים  של  זו  תכונה  פי  על  חיים. 
הזהב  זר  מטרת  את  זי"ע  משמואל'  ה'שם 
מסגרת  אכן  השולחן.  מסגרת  על  דווקא 
השולחן באה לשים גבול להנאותיך, אולם 
על האדם לזכור שלא יעשה זאת על חשבון 
איתך.  יחד  השני  את  תצמצם  אל  השני. 
עבורו תדאג לטוב ביותר. משום שעל אותה 
המסגרת שתחמה את גבולות השולחן, היה 

זר עשוי זהב טהור, סמל לשפע.
בירושלמי מסופר )פסחים פ"ד פ"ט( על 
שאליה  תורה  לומדי  לטובת  צדקה  מגבית 
יצא התנא הקדוש רבי עקיבא עם אחד מן 
רבי  פקד  אותן  העיירות  באחד  החכמים. 
יין',  -מביא  'בן  אדם בשם  התגורר  עקיבא 
עשיר גדול אשר רבי עקיבא מנסיונו ידע כי 
ידו פתוחה לכל דבר שבקדושה, ולכן תכנן 
לו  ולהעניק  לפתוח את סבב ההתרמה שם 

את הכבוד להיות ראשון התורמים.
כוותיקין  שחרית  תפילת  אחר  מיד  ואכן 
ניגשו אל ביתו של אותו עשיר. אולם מאחר 
החליטו  מוקדמת  עדיין  היתה  והשעה 
להטות אוזנם לדלת, כדי לא להעירו. והנה 
עד מהרה נתברר כי נעור משנתו, שכן הם 
אך  בנו.  לבין  בינו  שמעו שיחה המתנהלת 
השיחה העידה כי תהיה זאת טעות לדפוק 
שואל  הבן  את  שמעו  הם  דלת.  על  עכשיו 
את אביו מה לקנות בשוק לארוחת צהריים? 
הבן  הוסיף  עולשין".  "תקנה  השיב:  וזה 
לשאול: "בשוק ישנם שני סוגי עולשין: יש 
ויש את הרקובים  והיקרים  את המשובחים 
ענה  ושוב  המחיר".  חצי  עולים  והם  מעט 
האב תשובה מפתיעה: "תביא מהסוג הזול, 
כמובן  רקובים".  קצת  יהיו  אם  נורא  לא 
של  ביתו  על  לפסוח  עקיבא  רבי  שהחליט 
מאז  טעמו  את  שינה  "בודאי  זה,  קמצן 

הפעם האחרונה שפקדנו את ביתו" אמר. 
הצדיקים  כאשר  יום  של  שבסופו  אלא 
התפנו לספור את סכום הכסף שגייסו, גילו 
כי התוצאה דלה למדי, ולכן החליטו לשוב 
על עקבותיהם ולנסות בכל זאת לדפוק על 
הרקובים,  הירקות  אוכל  העשיר  של  דלתו 
כי גם כמה פרוטות בודדות עדיפות מכלום.

קיבל  העשיר  של  ביתו  על  דפקו  כאשר 
יפות.  פנים  וסבר  באדיבות  העשיר  אותם 
ביקורם  ויותר מכך כאשר שמע את מטרת 
להם  ואמר  ביותר,  מכובדת  תרומה  הרים 
לגשת אל אשתו ולהגיד לה כי בעלה ציווה 
דינרי  של  שלימה  מידה  להם  לתת  עליה 
הגבוה  הסכום  לשמע  עתק!  סכום  זהב. 
תיאות  לא  הגביר  של  אשתו  פן  חששו 
להעניק סכום גדול כל כך. אלא שאז נכונה 
שאלה  כשהאישה  נוספת  הפתעה  להם 
גדושה  מידה  לכם  לתת  בעלי  אמר  "האם 
ומשלא  מחוקה?".  מידה  או  דינרים  של 
ידעו מה להשיב, החליטה האישה להעניק 
להם מידה גדושה. כשהיא אומרת: כי אם 
ואם  טוב,  מה  בעלי  של  דעתו  זאת  הייתה 

לאו נותנת אני על חשבון כתובתי.
כאשר שב רבי עקיבא עם חבריו אל הגביר 
העשיר:  שאלם  תרומתו  על  לו  להודות 
מידה  אשתי  לכם  נתנה  האם  לי  נא  "אמרו 
מחוקה או גדושה של דינרים?", משסיפרו 
לו את השתלשלות הענינים החליט להביע 
את הערכתו לאשתו ובו במקום הכפיל את 

כתובתה.
בירך רבי עקיבא את הגביר בחום וביקש 
התאפק  לא  העשיר  אולם  לדרכו.  לילך 
הגעת  כי  אני  "מבין  עקיבא  רבי  את  ושאל 
לביתי לאחר שסובבת בין בתי העיר כולם, 
למה לא זכיתי להיות ראשון לדבר מצוה?" 

הקשה העשיר וכאב בקולו.
וכאן גולל רבי עקיבא את כל השתלשלות 
לדלת.  בו הקשיבו מבעד  הענינים, מהרגע 
אך העשיר לא קיבל את הטיעון: "מה שביני 
מתוך  ולדעת  לשמוע  אתה  יכול  בני  לבין 
השיחה שאני מנהל. אולם מה שביני לבין 
קוני אין אתה יכול לעמוד מאותה השיחה! 
שכן קמצן אני בכל עניני הבית, אולם בכל 
אינני  שם  טובים  ומעשים  לצדקה  הנוגע 
בכל  לרווחה  פתוחה  וידי  מאומה  מקמץ 

עת!".
במידת  שאוחז  לאדם  דוגמא  לפנינו 
ממנו  מונעת  שהיא  עד  במועט  הסתפקות 
ליהנות מכספו ומעושרו הרב, אולם כל זה 
יתברך,  לכבודו  ליבו  נדיבות  אודות  אינו 
וזר  לעצמו  "מסגרת  וראוי.  טוב  דבר  לכל 

לאחרים".
כסיל  ולב  לימינו  חכם  "לב  הפסוק:  על 
לשמאלו", שואל הרבי מליובאוויטש זי"ע 
הוא  הלב  מיקום  הרי  כך,  לומר  ייתכן  איך 
דבר עובדתי, אם הלב יהיה ח"ו בצד ימין 
של האדם הוא לא יחיה. ואיך אומר שלמה 

המלך שלב החכם נמצא בצד ימין?
והשיב: שהשאלה היא היכן הלב ברעיון. 
חכם, ליבו הוא עבור האחר ולכן זה נחשב 
הנמצא בשמאל  ליבו של האחר  כי  בימין. 
האדם נמצא לימין העומד מולו. ואם האדם 
כמו  עצמו  על  רק  וחושב  אגואיסט,  הוא 
הכסיל, הרי שהלב הוא בצד שמאל כי כלפי 

עצמו הלב נמצא תמיד בשמאל.
יהיה  שליבנו  מהחכמים  ונהיה  יתן  מי 

לימין, ואזי זר זהב יהיה לראשנו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

לב חכם לימינוצדקה אינה צריכה כוונה 

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה )כה, 
ב(.

פרש רש"י: "ויקחו לי - לשמי". מתבאר 
צריך  למשכן,  התרומה  מצות  שאת  רש"י  בדברי 
שיעשה האדם "לשמו" של הקב"ה, והאר"י הקדוש 
באר את הדבר בצורה נפלאה: כשאדם נותן תרומה 
הוא בעצם משלים את שמו של הקב"ה, שכן בדרך 
כלל צדקה נותנים במטבע, והוא כנגד י' משמו של 
ה' יתברך ]או שטר כסף שתופסו בידו באפן הדומה 
בחמש  האדם  תופס  הכסף  את  קטנה[.  י'  לאות 
הקב"ה.   של  משמו  ה'  אות  כנגד  וזה  אצבעותיו, 
כשמושיט  את ידו ליתן את התרומה לעני, זה כנגד 
אות ו' משמו של הקב"ה. וכשגבאי הצדקה או העני 
זה  הרי  ]בחמש אצבעותיו[,  בידו  מקבל את הכסף 

כנגד אות ה' של הקב"ה.
שמו  את  האדם  משלים  הצדקה  שבנתינת  נמצא 
של ה' יתברך: אות י' - זו התרומה. אות ה' - חמש 
- הזרוע  ו'  אצבעותיו שמחזיק בהם התרומה. אות 
של  ידו   - ה'  ואות  התרומה.  ליתן  כדי  שמושיט 
מקבל התרומה. וזהו שנאמר: "ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה 
הצדקה  מעשה  ידי  על   - יז(  לב,  )ישעיה  ָׁשלוֹם"  
משלים האדם את שמו של הקב"ה, שם הוי"ה ברוך 
ַעד  ָוֶבַטח  ַהְׁשֵקט  ַהְּצָדָקה  "ַוֲעבַֹדת   - זוכה  ואז  ה', 
עוָֹלם" )שם(.  וזו הכונה "לי - לשמי", לשמו של ה' 
יתברך, שעל ידי נתינת התרומה משלים האדם את 

שם הוי"ה ברוך הוא. 
עוד יש לבאר את המלה "לשמי", על פי המבואר 
צריכות  שמצוות  ד(  סעיף  ס  )סימן  ערוך  בשולחן 
כונה, והוא לעיכובא, דהיינו שאם אדם עשה מצוה 
כותבים  אולם,  חובתו.  ידי  יצא  לא   - בה  כיון  ולא 
ה"חיי  בשם  סק"י  שם  ברורה  )משנה  הפוסקים 
אדם"( שבמצוה שיש בה מעשה, כגון הנחת תפלין, 
בדיעבד גם אם לא יכון יצא ידי חובתו, כי סוף סוף 
הוא  מוכח ממעשיו שעושה לשם מצוה. מפני מה 

כורך רצועות על ידו? ודאי לשם המצוה.
אך אם, לדוגמא, בימי חג הסכות חם לאדם מאד, 
והשמש יוקדת, והוא יושב בסוכה כדי להצל מפני 
השמש, אם לא כיון לשם מצוה - לא יצא ידי חובתו 
אפילו בדיעבד, כי לא מוכח ממעשהו שעשאו לשם 
כיון  לא  אם  ואף  שונה,  הדין  בצדקה  אולם  מצוה. 
כך  על  ויקבל  חובה,  ידי  יצא  צדקה,  מצות  לשם 

שכר, ונבאר את הדברים.  
ָנַתן  "ִּפַּזר  ט(:  )קיב,  בתהלים  אומר  המלך  דוד 
ָלֶאְביוִֹנים ִצְדָקתוֹ עֶֹמֶדת ָלַעד". "ִּפַּזר" פרושו שנפל 
פרושו  "נתן"  ואילו  התפזר,  ידיעתו,  בלא  ממנו 
איך  קשה,  לכאורה  כן  ואם  ונתן.  בידו  שלקח 
מתפרש הפסוק: "פזר נתן לאביונים", הרי אלו שני 
רבה  )ויקרא  במדרש  אלא, שהנה  סותרים.   דברים 
עקיבא  לרבי  שבא  טרפון  רבי  על  מסופר  טז(  לד, 
ובפיו הצעה מיוחדת: "קח סכום כסף מכובד, ועשה 
עמו עסק מניב רווחים, וכך נוכל לשקד על התורה, 

ויחד עם זה להתפרנס". 
רבי עקיבא, אכן, נטל את הכסף ועשה עמו עסק, 
העסק  של  טיבו  מה  יודע  לא  טרפון  רבי  כאשר 
מידי  מתעניין  היה  טרפון  רבי  עקיבא.  רבי  שעשה 
פעם על העסק, האם הוא מניב רווחים, ורבי עקיבא 
רבי  אמר  שנים  כמה  לאחר  בחיוב.  לו  משיב  היה 
טרפון לרבי עקיבא, שהוא רוצה לראות את העסק 

שקנה, ושאל היכן הוא.
יחד  הלכו  ואראך".  "בא  עקיבא:  רבי  לו  אמר 
עד שהגיעו לבית מדרש שישבו בו תלמידי חכמים 
בתורה  מתפלפלים  אותם  וראה  בתורה,  ועסקו 
לרבי  עקיבא  רבי  לו  אמר  בהלכה.  ומתווכחים 
טרפון: "מה אתה אומר על הפרדס הנפלא שקניתי 
עליך  מקפיד  "הנני  טרפון:  רבי  לו  אמר  לך?", 
והראה  עקיבא,  רבי  לקחו  ממוני".  את  שאיבדת 
לאביונים  נתן  "פזר  הנ"ל:  בתהלים  הפסוק  את  לו 

צדקתו עמדת לעד". 
"אשריך  לו:  ואמר  ראשו,  על  טרפון  רבי  נישקו 

עקיבא  רבי  היה  ]בתחילה  ורבי  חברי  תלמידי, 
ונעשו  נתעלה  כך  אחר  טרפון,  רבי  של  תלמידו 
רבו  ונעשה  יותר  עוד  נתעלה  מכן  ולאחר  חברים, 
אלופו ומיודעו[, למדת אותי דבר שלא ידעתי, זכיתי 

במקח הגדול". 

מצא מעות מפזרות

על דברי מדרש זה יש לתמוה רבות, במה נחלקו 
טרפון  לרבי  עקיבא  רבי  חידש  ומה  החכמים,  שני 
בפסוק זה שבתהלים? הרי בודאי, ללא צל של ספק, 
ידע רבי טרפון את כל פסוקי התהילים בעל פה, יחד 
עם ידיעתו את כל התורה, ואם כך, מה חידש לו רבי 
מראה  עקיבא  שרבי  יתכן  איך  ועוד,  זאת  עקיבא? 
לרבי טרפון בית מדרש מלא בתלמידי חכמים, ורבי 
טרפון משיב לו: "איבדת את ממוני"? כלום באמת 
כסף  הרי  ממון?  איבוד  נחשבת  זו  שהשקעה  סבר 
ההולך לצדקה הוא זה שנשאר לאדם מכל רכושו! 

מה היתה, אפוא, נקודת הויכוח ביניהם?
הגדול  המדרש  בית  את  לו  הראה  עקיבא  רבי 
שהקים בכספו של רבי טרפון, ועל כך אמר לו רבי 
טרפון: "איבדת את ממוני", כיון שמצוות צריכות 
צדקה.  מצות  לשם  לכוין  עליו  שהיה  וסבר  כונה, 
בכסף  להקים  הולך  שאתה  לי  לומר  צריך  "היית 
בית מדרש, ישיבה ותלמידים. ודאי הייתי נותן לך 
את הכסף וגם מכוון לשם כך, ומרוויח את המצוה. 
אך עכשיו שלא אמרת לי ולא כיונתי - איבדת את 

ממוני!", כך טען רבי טרפון. 
לקחו רבי עקיבא, פתח לפניו ספר תהלים, והראה 
עמדת  צדקתו  לאביונים  נתן  "פזר  הפסוק:  את  לו 
המצוות  כל  שאמנם  לחדש,  הייתה  כוונתו  לעד". 
צריכות כונה, אך בשונה מהן, במצות הצדקה אפילו 
כשעושה אותה האדם שלא בכונה, זוכה הוא לקים 

את המצוה בשלמות.
ִצְדָקתוֹ  ָלֶאְביוִֹנים  ָנַתן  "ִּפַּזר  הפסוק:  כוונת  וזה 
עֶֹמֶדת ָלַעד", מה זה פיזר? רבותינו אומרים במדרש 
שאדם  תתקל"ז(  רמז  תצא  כי  שמעוני  )ילקוט 
המאבד מטבע, ומצאה עני והתפרנס ממנה, מעלה 
עליו הכתוב כאלו זכה. כלומר, המאבד מקיים מצות 
צדקה במטבע זו, גם בהעדר מוחלט של כונה. אם 
מטבעות,  כמה  ומאבד  ברחוב,  הולך  שאדם  קורה 
כיון שהיה לו חור בכיס, ובא עני ומצא את הכסף, 
קנה בו צרכי שבת וברכו הוא ומשפחתו על האכל 
- אותו אדם שנפל לו הכסף, כשיגיע לעולם הבא, 
והחיה משפחה שלמה  צדקה  נתן  לו שהוא  יאמרו 

בשבת קדש. כל השבת הזו נזקפת לזכותו! 
שכחה  שאין  לו  ברור  הרי  אדם,  אותו  מתפלא 
את  שנתן  מי  אינו  הוא  אך  הכבוד,  כסא  מלפני 
הצדקה הזו! אומרים לו מלאכי מעלה: "אתה זוכר 
שנכנסת לביתך וגילית שאיבדת כמה מטבעות שהיו 
לך? ובכן, הכסף הזה הגיע לעני שקנה בו את צרכי 
השבת, ואתה קיימת בזה מצות צדקה, למרות שלא 
שלא  אפילו  בצדקה,  כי  צדקה,  נתינת  לשם  כיונת 
את  לכבד  זכה  שהעני  וכיון  המצוה.  לו  עולה  כיון 
ביתו  ובני  העני  של  הזכויות  כל  זה,  בכסף  השבת 

נזקפות לזכותך!" 
וזה שאומר דוד המלך, "פזר" התפזרו לו מעותיו, 
לו  נחשב  זה,  את  ומצא  עני  ובא  מהכיס  לו  נפל 
לעד".  עמדת  ש"צדקתו  בכך  וזוכה  "נתן",  כאלו 
טרפון  רבי  טרפון.  לרבי  עקיבא  רבי  חידש  זה  את 
מצות  לשם  כיון  לא  שהרי  ממונו,  שנאבד  חשב 
ואם  מעכב,  זה  שאין  עקיבא  רבי  לו  ואמר  צדקה, 
לכן  לזכותו.  הכל  נזקף   - מצוה  דבר  בכספו  נעשה 
שמח רבי טרפון שמחה גדולה, ונשק לרבי עקיבא 
הזאת!  הנפלאה  בזכות  אותו  שזכה  על  ראשו,  על 
עמוד  ח"ב  אחריך"  "משכני  )נלקט מהספר החדש 

ק' ואילך, עיין שם המשך הדברים(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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בשקדים  למעשה, 
חלבונים  תכולת  יש 
מבין  ביותר  הגבוהה 
אך  הפיצוחים,  סוגי  כל 
לחולי  טובים  הם  האם 
סוכרת? "שקדים תורמים 
והם  בכלל  לבריאות 
עבור  טובים  במיוחד 
אומרת  סוכרתיים". 
ומוסיפה  בקר  מזור  עינת 
הוכיחו  "מחקרים  כי, 
למתן  יכולים  ששקדים 
ברמות  העלייה  את 
הסוכר וברמות האינסולין 

שלאחר הארוחה. 

בעיתון  שפורסם  במחקר 
 Metabolism המדעי 

קשורה  הייתה  שקדים  גרם  כ-45  אכילת  כי  נמצא 
ברמות נמוכות יותר של אינסולין ושל רמות הסוכר 
לאחר ארוחה. כמות כזו של שקדים מכילה כ-340 
מחקר  של  הטובות  לתוצאות  המפתח  קלוריות. 
זה טמונות בעובדה שהמשתתפים בו הפחיתו את 
לשלב  שיכלו  כזו  בצורה  שלהם  הקלורית  הצריכה 
היוו  לא  שהשקדים  כך  בתזונתם,  השקדים  את 
היומי  הקלוריות  בסך  נכללו  אלא  עודפות  קלוריות 
שלהם. במחקר אחר שפורסם בכתב העת המדעי 
 ,Journal of American College of Nutrition
לסייע  יכולה  שקדים  אכילת  כי  הוכחות  התגלו 
בהגברת הרגישות לאינסולין אצל אנשים עם קדם 

סוכרת".

שקדים ומגנזיום
מחקרים מציעים שצריכת מגנזיום, שנמצא בכמות 
גדולה בשקדים, מפחיתה את הסיכון לפתח סוכרת 
לאחרונה,  התפרסמו  שתוצאותיו  במחקר   .2 מסוג 

החוקרים מצאו כי ערכי סוכר גבוהים בדם גורמים 
להפרשת מגנזיום מהגוף. בגלל סיבה זו, אנשים עם 

סוכרת עלולים להיות בסיכון למחסור במגנזיום. 

שקדים והלב 
לפתח  הסיכון  את  להפחית  עשויה  שקדים  אכילת 
עבור  במיוחד  חשוב  הדבר  ותמותה.  לב  מחלת 
 World ה-  שבדיווחי  העובדה  בשל  סוכרתיים 
נמצאים  סוכרתיים  כי  נקבע   Heart Federation

בסיכון מוגבר לפתח מחלת לב.  
סוג  אותו  שהוא  רווי  בלתי  בשומן  עשירים  שקדים 
שומן שדומה לשמן זית ושניהם מועילים לבריאות 
הלב. כ- 30 גרם שקדים מכילים 13 גרמים של שומן 

בלתי רווי ורק גרם אחד של שומן רווי. 
קלוריות  תכולת  עם  חטיף  להיות  יכולים  שקדים 
גרם   30-50 במתינות  אוכלים  אם  אולם  גבוהה, 
לעלייה  תורמים  לא  הם  שקדים(,   23-45 )בין  ליום 
במשקל. לא רק שהם מכילים  שומן בריא, אכילתם 

מגבירה את תחושת השובע. 

מוצרים משקדים
מציעות  השיווק  רשתות 
עושר של מוצרים עשויים 
שקדים,  חלב  משקדים: 
שונים,  בטעמים  שקדים 
ועוד.  שקדים,  חמאת 
בוחרים  אתם  כאשר 
שתקראו  מומלץ  מוצר, 
רכיבי  רשימת  את  בעיון 
לכמות  לב  שימו  המוצר. 
הסוכר  ולכמות  המלח 
מהכנת  להגיע  שעשויה 
בטעמים  השקדים 
לשים  יש  כן  כמו  שונים. 
הפחמימות  לכמות  לב 
שונים  במוצרים  והסוכר 
ולהעדיף  משקדים 
רק  מכילה  קצרה  הרכיבים  רשימת  בהם  מוצרים 

מרכיבים בריאים כמו שקדים. 
המלצות להגשת שקדים:

או  פרי  עם  ביניים  כארוחת  שקדים  חופן  אכלו     •
ללא פרי.

במקום  )"שקדיה"(  שקדים  חמאת  למרוח  נסו    •
חמאה על טוסט או לחם מחיטה מלאה

•  פזרו שבבי שקדים על הסלט
•  קצצו שקדים והוסיפו למנת האורז, הפסטה, או 

הירקות המאודים
פירורי  במקום  דק  קצוצים  בשקדים  השתמשו    •

לחם
•  הכינו עוגיות משבבי שקדים

•  השתמשו בקמח שקדים אשר נחשב לקמח הדל 
או מאפים  לצורך הכנת לחמים  ביותר בפחמימות 

שונים.
שקדים  לצרוך  שיש  זכרו  אבל  אכלו  בתיאבון, 

במידה!

טבעות ברמונדי פריכות

טיפים
כיצד למנוע  החורף 
את השריפה הבאה?

בסופשבוע שעבר  2 ילדים נשרפו למוות מאש שפרצה 
בביתם בכפר קאסם. בשנת 2018 אירעו כ  50,000 שריפות 

  ,)NFPA-IL( ו-20 הרוגים. העמותה הישראלית למיגון מאש
הפועלת להעמקת המודעות בציבור  למען הצלת חיי אדם 
וצמצום נזקים לרכוש באירועי שריפה, הכינה עבור הציבור 
הרחב טיפים ועצות כיצד למנוע את השרפה הבאה, בעיקר 

בימי החורף.

טיפים חיוניים מטעם העמותה שמומלץ להתנהל על-פיהם:
דליקים.  חומרים  בקרבת  חימום  תנור  מלהעמיד  הימנעו   •

כדוגמת: כורסא, ספה,  וילונות וכו'.
• מומלץ לערוך בדיקת חשמל תקופתית וכן בדיקה של צנרת 

ברזי גז. 
• לדאוג להתקין מטפי כיבוי – אביזר חיוני מאוד! כמו כן לוודא 

שיודעים להשתמש במטף. 
• אין לייבש בגדים על/ או באמצעות תנורי חימום בבית.

• אין להשאיר סדין חשמלי דולק ללא השגחה, רצוי להשתמש 
בו רק לחימום המיטה, רצוי לכבות אותו במשך הלילה וכן לנתקו 

עם יציאה מהחדר. 
• חל איסור מוחלט להוסיף דלק )נפט( לתנור בוער! יש לתדלק 
תנור כאשר הוא כבוי וקר מחוץ לחדרי המגורים ובאזור מאוורר.
• הימנעו מעומס יתר של מכשירי חשמל על תקע חשמלי אחד 

העלול לגרום לשריפה.
• הקפידו לכבות מכשירי חשמל שאין הכרח להפעילם בצאתכם 

מהבית )מזגן, תנור(.
• בגמר הבישול בגז, הקפידו לסגור ברזי כיריים וסגרו את ברז 

הביטחון.
הילדים  סקרנות  קטנים,  מילדים  ומצתים  גפרורים  הרחיקו   •

עלולה לגרום לאסון.
• ודאו כי מערכות החשמל והגז תקינות  וכי הן נבדקו והותקנו 

בידי מי שהוסמך לכך.
• מומלץ להתקין גלאי עשן עצמאיים באזורים רגישים.

להשתמש  ולא  תקן  תו  עם  חשמל  במכשירי  להשתמש  יש   •
במכשיר חשמל פגום.

• הקפידו להניח נרות דולקים במקום המרוחק מילדים ומרוחק 
מחומרים דליקים.

• אין להשאיר או להשליך  סיגריה בוערת.  

הארצית  הרשות  בשיתוף  מאש  למיגון  הישראלית  העמותה 
באתגרים  שיעסוק  כנס  מרץ  בחודש  תקיים  והצלה  לכבאות 
בבטיחות  העוסקת  המקצועית,  הקהילה  חברי  של  ובדילמות 
באש ובמיגון מפני אש, בהשתתפות מומחים בינלאומיים ואנשי 
פולי,  ג'ים   -  NFPA נשיא  בראשם  ומהעולם,   מהארץ  מקצוע 
שיגיע לישראל לרגל הכנס. העמותה הוקמה כשלוחה ישראלית 
של ארגון ה- NFPA האמריקאי. העמותה רואה לנגד עיניה את 
המקצועי  בפן  והן  החינוכי  בפן  הן  האש  בטיחות  נושא  קידום 
ופועלת לקדם מטרותיה בקרב הקהילה והציבור הרחב ובמקביל 

בקרב גורמי המקצוע העוסקים  בתחום האש בישראל.

טעימה

שקדים: האם בריא לנו?
מנה קטנה של שקדים היא מטען גדול של בריאות • שקדים הם מקור מצוין למספר ויטמינים ומינרלים, כולל 
ויטמין E ומגנזיום • הם מהווים גם מקור טוב לחלבונים, סיבים, נחושת, ריבופלאבין, ואפילו סידן • עינת מזור 

בקר, דיאטנית קלינית במרכז DMC לטיפול בסוכרת והשמנה

רכיבים: 
 • ½ ק"ג דג ברמונדי טחון 

 • פירורי לחם 
• שן שום כתושה

• ביצה
 • 2 כפות שמן
• מלח- פלפל 

אופן ההכנה:
1. מערבבים את כל המרכיבים, ליצור 

קציצות ולשטח אותן מעט. 
נועצים במרכז כל קציצה קש על   .2

מנת ליצור טבעות מהקציצות.
לקירור  הטבעות  את  מכניסים   .3

למשך כ-20 דקות.
4. טובלים את הטבעות בפירורי לחם 

ומטגנים בשמן עמוק עד להזהבה. 
5. הופכים ומטגנים גם את הצד השני. 

רעיון לארוחת צהריים נפלאה ולא שגרתית שלא צריך לעמול בשבילה: טבעות דגים קריספיות וטעימות 
שילדים אוהבים. מתכון קל להכנה שניתן לטיגון והקפאה בכל עת. 

שריפה בבניין מגורים

לוי
ה 
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ם: 
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צי
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עצי סרק

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מלך שלם שבירך את אברהם לאחר נצחונו על כדרלעומר 
והמלכים  אשר אתו. )בראשית יד יח(

7. תובע,מלווה הדורש מן הלווה לפרוע את חובו. "וה__ בא לקחת  
את שני ילדי" )מל"ב ד,א( )בכתיב מלא(

8. )במשפט שלילה( שום דבר לא,אף משהו לא. "ולרש אין ____ 
כי אם כבשה אחת קטנה" )שמואל ב יב ג(

9. ענף עיקרי היוצא מגזע של עץ סמוך לשורשים.  "ויצא ___ 
מגזע ישי" )ישעיה יא א()בכתיב חסר()בלשון רבים(

10. בן ירחם מראשי בתי האבות לשבט בנימין  שנתיישבו בירושלים 
בימיו של נחמיה.)דה"א ט ח(

14. אור מעולה,זוהר גדול.  "ו____ מעליא" )יקום פורקן לשבת(
15. אדון,בעלים. "אל תהיו כעבדים המשמשין  את ה____ על מנת 

לקבל פרס" )אבות א ג(
17. מבנה ארעי לצאן,או מחסן לעצים. "הכונס צאן ל____" )בבא 

קמא ו א(
18. עצר,עיכב. "שורין את העיקרים במים ומציף עליו שמן ו__ את 

הריח")הוריות יא:()גוף שלישי,עבר(
19. אהבה,ידידות,אהדה. "____ יתרה נודעת לו" )אבות ג יד( 

)בכתיב חסר(

1. מתנה,שי,דורון. "קח בידך ____" )מלכים ב ח,ח(
2. מכסה,כסוי. "ובלע בהר הזה פני ה___  ה____" )ישעיה 

כה ז(
3. מותר על פי הדין. "כל השופרות ____ חוץ משל פרה" 

)ראש השנה ג ב(
4. נתינה. "אמירה נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(
5. רצוץ,מדוכא,מעונה. "משגב ל____" )תהלים ט י(

6. מהר מאוד,במהירות,ללא שהיות וללא דיחוי. "____ מהרה" 
)יואל ד ד(

10. דחוי,נדחף. "מעוף צוקה ואפלה ___" )ישעיה ח כב( 
)בכתיב מלא(

12. איש ריב,שונא,אויב. "את ___ לחם את לחמי" )תהלים לה 
א( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

13. הפצת אור,עשיית אור.
15. ריר,לח-הפה. "פני לא הסתרתי מכלמות ו____" )ישעיה 

נ ו(
16. אזהרה שלא לקלקל דבר שיש בו משום הנאה לאדם.         

"____ תשחית" )בבא קמא צא: (

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

אלה, תאשור, אלון, לבנה, אלמגים, צפצפה, ארז, שטה, ארן, תדהר, אשל, עץ השדה, ברוש, עץ רענן, הדס, 
עצי לבנון, ערמון

שאלוננאמאהשנאנתגא
ישרתאיעשדאהאנליתד

אמאדגצנסאשסנשעשגא

נירשהאתשורבדבגראנ
תשאשיתניאשניאלתצג

גטדאדוישרותאנגאפע

יהסשמסנאנגישיראצש

דתארינשביאנתנמגפא

סנעסשאלגהדארינשהג

שואשנימלאנהגרשיתא

יאסנצגאתאדמנישאתג

אריעשאנתתלותאשורא

תזישראמאאאנתישרסנ

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. מי בקשה לשנות את שמה למרה?
2. ספר בתנ"ך הפותח ב"אדם"

3. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?                                                                                                          
4. "מענה רך ישיב _____".

5. מה פירוש "ואדי"?
6. מה מקור השם "ראש פינה"?

7. לאלו רבעים נחלקת ירושלים העתיקה?
8. מה בין "בן ברית ל"בעל ברית"?

9. הוא - טעם. היא - איבר בגוף.
10. מהו שיערוך?

1. נעמי 2. דברי הימים  3. יששכר 4. חימה 5. גיא. נחל המוביל מים בחורף בלבד 6. על שם 
הפסוק "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה"  7. הרובע היהודי, המוסלמי, הנוצרי והארמני 

8. האחד יהודי, השני שותף  9. מר, מרה  10. הערכה מחדש
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

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

050-5308742)25-25(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

3.5 חד', קומפלט ובק"ג 
3 חד', קומפלט. הדירות 

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 1,900,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ה', בלוי 
יצחק, דופלקס 5 חד', 

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

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

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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

באר שבע

א-ג’ באדר תשע”ט
6-8/2/2019  

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

052-5745602)51-06(_____________________________________________

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/ בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

סוכה ענקית ובתוספת 
בק"ק, 2 יח"ד מרוהטות, 

המושכרות ב-5000 ש"ח. 
פינוי גמיש. 2,850,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ

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

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

+ חניה 3 כ"א, 2,100 ש"ח
_____________________________________________)05-08ל(050-7503129

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
אופקים

 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)06-09(_____________________________________________

בית שמש

 בבר אילן מול הקריה 
החרדית 3 חד' מצב מצוין, 

מרפסת סוכה אופציה 
לתוספת בניה עוד 2 חד' 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב. 
054-4901948)06-06(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 3.5 חד' מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת 

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

4-4.5 חדרים

 ברח' ניסנבוים השקט 
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

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

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

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

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

_____________________________________________)05-08ל(054-9466802

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

950,000 ש"ח. ניצן אוחנה 
054-9715858)06-06(_____________________________________________

 דירות 3 חד' להשקעה 
ולמגורים, החל מ- 500,000 

ש"ח. ניצן אוחנה 
054-9715858)06-06(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור מושכרות ב- 8,500 ש"ח 
נטו 176 מ"ר שכונה א'. משה 

אלוש אבני דרך 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות התקשרו עוד 

היום. משה אלוש אבני דרך 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 מבחר דירות באר שבע 
דימונה וירוחם החל מ- 300 

אלף ש"ח התקשרו עוד היום. 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)06-06(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור מושכרות ב- 5,000 ש"ח 

במחיר מציאה, שכונה ג'. 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)06-06(_____________________________________________

 בבר אילן דירה מחולקת 
)2+2( עם תשואה מאוד 

גבוהה. 1,300,000 תיווך יעקב. 
054-4901948)06-06(_____________________________________________

 בדוד רזיאל 3 חד' ק"א 
מסודרת, 1,150,000 ש"ח. 

בלעדיות תיווך יעקב
 054-4901948)06-06(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, 

סלון גדול וחד' גדולים, 
חזית, מעלית, כולל חניה, 

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

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

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

מאוד, יח' הורים + 2 מרפסות 
054-9422194)6-6(_____________________________________________

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

פתוח רק 1,310,000 ש"ח. 
052-5752500)6-6(_____________________________________________

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

1,320,000 ש"ח. 
054-9422194)6-6(_____________________________________________

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

_____________________________________________)6-6(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

בתשואה גבוהה.
052-3260595)6-6(_____________________________________________

אשקלון

 דירות בכל רחבי באר שבע 
מעולות לחלוקה באזורים 

מבוקשים התקשרו עוד היום. 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)06-06(_____________________________________________

 קנית דירה דרכנו עמלת 
התיווך כוללת ניהול הנכס 

לשנה הראשונה התקשרו עוד 
היום. משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)06-06(_____________________________________________

 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 

054-4290600)6-6(_____________________________________________

 בבר אילן מול הקריה דירת 
3 חד' + אופציה לבניה עוד 70 

מ"ר בטאבו תיווך יעקב. 
054-4901948)6-6(_____________________________________________

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

ש"ח "אפיקי-נכסים"
053-3128884 03-5791514)6-6(_____________________________________________

 באזור יגאל ק"ק 100 מ"ר 
חזית מיידי 1,830,000 ש"ח 

"אפיקי-נכסים" 03-5791514 
053-3128884)6-6(_____________________________________________

 להשקעה ז'בוטינסקי 
דירה מחולקת ל-2 יחידות 

1,150,000 ש"ח גמיש. מס' נ 
כס 7429 077-2050410

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)6-6(אדוארד.

 בלעדי מחולקת בשפת 
אמת!! 2 דירות של 3 

חד' כ-55 מ"ר כל אחת 
ק"א משופצות ניתן 

לשנות ל-4 חד' גדולה 
מיידי 2,200,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)6-6(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת בפרדס 
כץ ]דב גרונר[ *דירת 3 חד' 
ק"ב עורף - 2 מרפסות + 
3 כ"א *דירת 4 ק"ד עורף 

2 מרפסות 3 כ"א *דירת 5 
חד' חזית + 2 מרפסות ק"א 

בלעדיות תיווך המרכז
053-313-6060)6-6(_____________________________________________

 ביחזקאל 100 מ' 
מחולקת ל-2 דירות 

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

050-4156080)6-6(_____________________________________________

 ההזדמנות שלך, 
ליצר הכנסה פסיבית 

מכובדת מתיווך! בקלות 
ובמהירות! לפרטים: 

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)6-6(_____________________________________________

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

052-3344721)6-6(_____________________________________________

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

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

050-4999465)6-6(_____________________________________________

 בית יוסף 2 יח"ד בטאבו 
משותף מושכרות ב-2,200 
ש"ח 390,000 גמיש. בנדלן 

_____________________________________________)6-6(הקריה. 050-3000121

 בפרדס כץ מבחר 
יחידות בטאבו משותף החל 

מ520,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)6-6(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא שיכון 
ג' רח' שקט בית דו משפחתי 
2 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 
_____________________________________________)6-6(א. פנחסי 03-5799308

 א. קריית הרצוג 
"פנטהוז" 5 חד' +  מרפסת 
כ-110 מ"ר + מעלית חניה 

1,920,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)6-6(משגב-לדיור" 052-5222690

 בבית יוסף פנטהאוז בבנין 
חדש 2,400,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)6-6(_____________________________________________

 בבניה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי-בנקאי! פנטהאוזים 
החל מ-1,570,000 תיווך-ישוב-

הארץ 03-8007000 
052-3344721)6-6(_____________________________________________

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

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

פתוח 3,200,000 ש"ח. גמיש. 
_____________________________________________)6-6(א. 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"
054-4290-600)6-6(_____________________________________________

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

מפוארת ומושקעת ק"ג 
חזית גג ענק פתוח עם 

יחידת דיור מושכרת 
ב-3500 ש"ח. + חניה 

2,580,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)6-6(_____________________________________________

 באזור ריינס פנטהאוז 
ק"ה + מעלית + גג בטאבו 

+  נוף מייד 2,600,000 ש"ח 
"אפיקי-נכסים" 03-5791514 

053-3128884)6-6(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר! 230 
מ"ר בנוי + 90 מ"ר מרפסות 

מושקע + נוף מרהיב ק"ה 
חזית + מעלית 3 כ"א באזור 

אבטליון "אפיקי-נכסים"
03-5791514)6-6(_____________________________________________

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

_____________________________________________)6-9ל(שאול. 054-2424094

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

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 באזור בן פתחיה 
דופלס 5.5 חד' ק"ה + 

מעלית חזית + נוף + מחסן 
14 מ"ר 2,500,000 ש"ח. 

"אפיקי-נכסים" 03-5791514 
053-3128884)6-6(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפואר 
מאוד 6 ח' בקרית הרצוג קומה 
ד' + מעלית 2,290,000 תיווך 

_____________________________________________)6-6(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הוילות רמת אהרון 
דופלקס יוקרתי ק"ב אחרונה. 
_____________________________________________)6-6("עצמון נכסים" 053-5302614

 בבעלזא דופלקס מפואר 
כ-160 ק"ב. מחולקת ל-2 

דירות 2,735,000 נדל"ן-הקריה 
050-3000121)6-6(_____________________________________________

 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)6-6(_____________________________________________

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

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)6-6(_____________________________________________

 בלעדי באזור באר 
מים חיים, 5 חד' 125 מ"ר 
משופצת כחדשה ק"ב + 

מעלית + חניה + אופציה 30 
מ"ר כולל רצפה ועמודים א. 

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 5 חד' בשיכון ג', דירת גן  
160 מ"ר + 70 מ"ר חצר בנין 

חדש תיווך BA יזמות 
054-4980159)6-6(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבילו, 5 חד', ק"א 3 
כ"א חזית משופצת סוכה 
2,180,000 "גשר נכסים" 

054-8571997)6-6(_____________________________________________

 באזור מוהליבר 5 חד' 
נדירה, ק"א + מעלית, 3 כ"א 
2,450,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 באהבת שלום 6 חד' + 
יחידה, משופצת ויפה, 4 כ"א 
3,150,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

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

מושקעת, משופצת 
כחדשה, חזית, פרטים 

תיווך אשכנזי
03-5791770)6-7(_____________________________________________

 בהר שלום בבנין חדש 8 
חד' 180 מ"ר ניתן לחלוקה 
ק"א + מעלית + חניה נוף 
מרהיב 3,500,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

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

3 כ"א 2,450,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

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

גדולה ק"א חזית 3 כ"א 
+ 50 מ"ר בקומת כניסה 
2 - יחידת דיור - חדשות 

ומרוהטות מושכרות 
ב-5000 ש"ח לחודש 

מיידי. 2,850,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)6-6(_____________________________________________

 באזור צייטלין בבניה 5  
יפיפיה + י. הורים + מ. שמש 
"אפיקי-נכסים" 03-5791514 

053-3128884)6-6(_____________________________________________

 באזור בן זכאי/יהודה 
הנשיא 5 חד' ק"א חזית 

+סוכה גדולה + שתי יח"ד 
מושכרות בק"ק 2,830,000 

ש"ח! "אפיקי-נכסים"
 03-5791514)6-6(_____________________________________________

 ביצחק מאיר הכהן 4 
חד' + דירת 3 חד' + אופציה, 

מעלית 3,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)6-6(_____________________________________________

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

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

050-4999465)6-6(_____________________________________________

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

050-3000121)6-6(_____________________________________________

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

_____________________________________________)6-9(ללא תיווך. 052-6158114

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

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

_____________________________________________)6-6(בועז" 050-4156080

 בנויפלד 4 חד' מקורית 
+ אופציות גדולות, 

ק"ג חזית, מדהימה רק 
להכנס 1,690,000 ש"ח 

בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)6-6(בועז" 050-4156080

 4.5 + ק"ב + כל הקומה 
+ בבן זכאי-בלז 1,970,000 
ש"ח. המפתחות ב"שפיצר 

_____________________________________________)6-6(נכסים" 03-6188685

 4.5 חד' באפשטיין ק"ב 
ברמה גבוהה תיווך BA יזמות 

054-4980159)6-6(_____________________________________________

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

_____________________________________________)6-9(מעלית, 054-8451820

 בבלעדיות מציאה בפרדס 
כץ 4 חד' קומה א כ-90 

מטר 3 כיווני אויר 1,450,000 
בתהליך פינוי בינוי. פנחס 

_____________________________________________)6-6(נכסים 055-6789653

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

מערבי "עצמון נכסים" 
053-5302614)6-6(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' בבניין 
חדיש 4 חד' ק"ב משוקעת 

ביותר מעט דיירים + מרפסת 
שמש גדולה + אופציה 

2,170,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)6-6(_____________________________________________

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

מעלית 3 כ"א משופצת 
אופציה 1,900,000 ש"ח. 

מ. כהן נכסים
052-7684074)6-6(_____________________________________________

 הזדמנות ביהודה 
הלוי!! 4.5 חד' ק"ב 130 
מ"ר בדרך להיתר על הגג 
2,120,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)6-6(נכסים 052-7684074

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

ממוזגת 1,420,000 "תיווך-
_____________________________________________)6-6(משגב-לדיור" 052-5222690

 קרית הרצוג 4.5 חד' 
כ- 90 מ"ר ק"ב משופצת 

+ י. בטון 20 מ"ר + מחסן 
1,650,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)6-6(לדיור" 052-5222690

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

_____________________________________________)6-6(לדיור" 052-5222690

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית-בניה בגג, מעלית 

2,250,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 בבן זכאי 4.5 חד'  אופציה 
ענקית בגג ובצד 2,650,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 באהרוסון מרווחת 
ויפיפייה + אופציה ממשית 
בגג 2,260,000 ש"ח גמיש. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)6-6(_____________________________________________

 ברח' הרב שך, 4 
חד' חדישה, מסודרת 

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

03-5791770)6-7(_____________________________________________

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

1,860,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)6-6(_____________________________________________

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

1,600,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)6-6(לדיור" 052-5222690

לפרסום
בלוח

03-6162228



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)06-06(_____________________________________________

 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

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

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)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

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

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

053-3147717)06-06(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)06-06(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)06-06(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)06-06(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)06-06(_____________________________________________

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)06-06(_____________________________________________

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

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

ירוחם

א’-ג’ באדר תשע”ט  6-8/2/2019

+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)06-06(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)04-04(_____________________________________________

+5 חדרים

חדרה

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

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

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בקרית הישיבה 4 חד', 
משופצת, מרווחת ממוזגת 

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

ירושלים

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

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

 בגני הדר דירת 4 חד' 
משופצת מהיסוד, מרפסת 

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

 בישעיהו המשורר 4 חד' 
יפיפיה משודרגת, קומה גבוהה 

נוף מדהים + חניה ומעלית. 
054-3476223)3-6(_____________________________________________  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, 
1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בהרב שך קרוב לחנקין 
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

 ברמת שלמה 5 חד' כ. 
פרטית גינה 150 מ"ר. נוף 
יוקרתית 2,600,000 ש"ח. 

053-3133344)5-6(_____________________________________________

 בהזדמנות בקרבת 
רמת אשכול באצ"ל ליד בניין 
החרדים גדולה ומשופצת + 

מחסן ומעלית ק"ג 1,749,900 
_____________________________________________)5-6(ש"ח. 058-5811103

 ברמות ב' 3.5 חד' ק"ב, 
במיקום מרכזי קרוב לבתי 

כנסת 1,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)5-6ל(052-4442266

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

 בגרינשטיין המבוקש 3 
פנטהאוזים חדשים במחיר 
מציאה, איכלוס 6 חודשים, 

2,450,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(054-5694472 נתן קראוטהמר

 באחד העם המבוקש 
באזור הדתי 4 חד' ענקית ק"2, 

חניה, משופצת, 1,490,000 
ש"ח. 054-5694472 נתן 

_____________________________________________)06-06(קראוטהמר

 ברחל המשוררת ק"1, 
4 חד' ענקית, מעלית, 

חניה, מחיר מציאה לזריזים, 
1,550,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06(054-5694472 נתן קראוטהמר

 בהדר גנים יהודה הנשיא 
4 חד', מעלית וחניה, מחיר 
מציאה לזריזים, 1,450,000 

ש"ח. 054-5694472 נתן 
_____________________________________________)06-06(קראוטהמר

2-2.5 חדרים

 בהדר גנים יהודה הנשיא 3 
חד'+ גג ענק מוצמד מעלית, 

חניה, מעולה להשקעה, 
1,540,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06(054-5694472 נתן קראוטהמר

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

 באזור העיריה 4 חד' 100 
מ"ר משופצת כחדשה ק"ג א. 
בגג כולל היתרים של 58 מ"ר 
+ היתר למעלית ניתן לעשות 
יחידות חזית 2,240,000 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6(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. 

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 בהרצוג כ-95 מ"ר 
קומה ראשונה חזית 

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

_____________________________________________)6-6(נכסים 050-4177750

 בשיכון ה' 4 חד' + 
חלל בנוי להרחבה, מעלית, 
2,100,00 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 בבית יוסף 3 חד' + יחידה 
בבנין חדש, תשואה-גבוהה 

2,200,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)6-6(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי-בנקאי! דירות 
4 חד' ענקיות 1,850,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)6-6(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)6-6(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

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

_____________________________________________)6-6(הקריה 050-3000121

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

1,370,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)6-6(_____________________________________________

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

ש"ח בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)6-6(בועז" 050-4156080

 באמצע בניה באזור 
נורדאו 3 חד' גדולים 

1,350,000 ש"ח )הון עצמי 
_____________________________________________)6-6(גבוה(053-3128884

 בלעדי בפ"כ 3 חד' 
מקורית בטאבו קומה ב' + 

אופצייה קיימת בצד לעוד '35 
מטר + אופצייה בגג בטון 

1,280,000 תיווך אלטרנטיב
054-5500263)6-6(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ 3 חד' 
קומה ד' משופצת גג בטון + 

סוכה + אופצייה בצד ובגג 
1,270,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)6-6(_____________________________________________

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

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)6-6(_____________________________________________

 חדש! בסמטת רחל! 
2.5 חד', ק"א, חזית 

+ תוספת שמתחילים 
היום! בלעדי ל"אביחי-

_____________________________________________)6-6(מתווכים" 03-5701010

 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)6-6(_____________________________________________

 שלמה בן יוסף 3 חד' 
כ-65 מ"ר קומה ג' מסודרת 

1,310,000 ש"ח. 7434 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)6-6(אורי תיווך אדוארד.

 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)6-6(_____________________________________________

 באלישע-ר"ע 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, ק"א, 
75 מ"ר. 1,610,000 מ. 

כהן נכסים
052-7684074)6-6(_____________________________________________

 בנויפלד 3.5 ק"ג חזית 
סוכה גדולה + אופציה + 
מחסן 1,530,000 "גשר 

_____________________________________________)6-6(נכסים" 054-8571997

 בר"ע חת"ס 3 חד', 
70 מטר בנין חדש חזית 

1,650,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)6-6(_____________________________________________

 מציאה! א. אליעזר 3 
חד' 75- מ"ר ק"ב שמורה 
1,570,000 גמיש "תיווך-

_____________________________________________)6-6(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. המכבים 3.5 
חד' כ-72 מ"ר משופצת א. 
להרחבה 1,350,000 "תיווך-
_____________________________________________)6-6(משגב-לדיור" 052-5222690

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

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

052-5222690)6-6(_____________________________________________

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

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

052-5222690)6-6(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)6-6(לדיור" 052-5222690

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

_____________________________________________)6-6(לדיור" 052-5222690

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

כחדשה" + מעלית 1,680,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)6-6(_____________________________________________

 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)6-6(_____________________________________________

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

חד' החל מ-1,550,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ

052-3344721 03-8007000)6-6(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)6-6(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,620,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

 בבניה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,350,000 תיווך-

ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)6-6(_____________________________________________

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

470,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)6-6(_____________________________________________

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

050-3000121)6-6(_____________________________________________

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

1,350,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)6-6(_____________________________________________

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

1,290,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)6-6(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בלעדי סומך 3 חד' כ-65 
מ"ר קומה ד' גג בטון כניסה 

מיידית 1,300,000 ש"ח. מס' 
נכס 7180 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)6-6(אדוארד.

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

כבר בנו, ברח' ר' עקיבא/
ישעיהו, פרטים

תיווך אשכנזי
03-5791770)6-7(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
מיקום מעולה 3 חד' 70 מ"ר 
ק"2.5 אחרונה א. בגג כולל 
היתרים 52 מ"ר משופצת 

חזית פונה לנוף 1,720,000 
ש"ח. גמיש א. פנחסי -03

5799308)6-6(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו 3.5 חד' כ-85 

מ"ר קומה ראשונה חזית 
ב-1,670,000 ש"ח.  להב 

_____________________________________________)6-6(נכסים 050-4177750

 בגניחובסקי 3 חד' 
ק"ג חזית התרים לבניה 

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

ל"אפיקי נדלן בועז" 
054-8474843)6-6(_____________________________________________

 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"

052-7652801)6-6(_____________________________________________

 באוסישקין 2.5 
חד' ק"א חזית 60 מ' 

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

ל"אפיקי נדלן בועז" 
050-4156080)6-6(_____________________________________________

 לזריזים!! א. המגב 
כ-2.5 מד' כ-58 מ"ר קומה א' 
שמורה א. לסוכה 1,230,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)6-6(_____________________________________________

 באזור ר' 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. 
_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 מציאת השבוע! ברב 
קוק ליד טבריה 2.5 חד' 

גדולים 70 מ"ר במצב 
מצויין ק"ב - מיידית 

1,320,000 ש"ח. 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)6-6(_____________________________________________

 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"

052-7652801)6-6(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשמואל 
הנביא 70 מ"ר 2.5 

חד' גדולה + מרפסות 
גדולות 3 כ"א קומה א' 
מיידי 1,270,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)6-6(_____________________________________________

 למכירה/השקעה 
בית קרקע 2.5 חד' 60 

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

_____________________________________________)6-7ל(058-3260994

 בטבריה עילית: *דירת-גן 
משופצת כחדשה 3 חד' 

מיקום מרכזי ונגיש מושכרת 
לשנתיים מתאימה גם כדירת 
נופש 590,000 ש"ח. *קוטג' 

דופלקס 6 חד' משופץ כחדש 
150 מ"ר + מרפסת 20 מ"ר 

איזור מרכזי ושקט 1,185,000 
ש"ח. *בדוד-אלעזר 5 חד' 

ק"ב מטבח חדש נוף לכנרת 
710,000 ש"ח. 

052-7166160 לוינגר תיווך 
_____________________________________________)6-6(לאנ"ש.

 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 
_____________________________________________)6-6(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! 
_____________________________________________)6-6(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 
_____________________________________________)6-6(הכוכבים: 02-571-3375

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

מ"ר, נוף, ק"א, 1,820,000 
ש"ח )מיידי-גמיש( תיווך 
_____________________________________________)6-6(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 
_____________________________________________)6-6(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)6-6(_____________________________________________

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

מ"ר בגג + סוכה
_____________________________________________)6-9ל(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 

_____________________________________________)6-6(הכוכבים: 02-571-3375

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

052-3330965)6-7(_____________________________________________

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

)אפשרות סוכה בחצר( 3 
שירותים איסטלציה וחשמל 
מוחלפים - רק 1,700,000 

_____________________________________________)6-6(ש"ח. 050-4811122

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

_____________________________________________)6-6(ש"ח. 052-2656825

 בכפר גנים ביטקובסקי 
פינת בן גוריון, 6 חד', 142 

מ"ר, מחסן, 2 חניות, מ. שמש 
2,690,000 ש"ח. עידן

053-2817721)6-6(_____________________________________________

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

_____________________________________________)6-6(משופצת אתי 054-3320655

 בכפר גנים ג יטקובסקי, 5 
חד', 125 מ"ר, מחסן, 2 חניןת, 
מ. שמש 2,450,000 ש"ח עידן 

053-2817721)6-6(_____________________________________________

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

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

050-4811122)6-6(_____________________________________________

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

מ"ר, חניה, חובה לראות! צוות 
_____________________________________________)6-6(אביגד 072-3957393

 באזור כץ 4 חד' חדשה 
מרווחת משופצת מעלית חניה 
מחסן מרפסת שמש סוכה 30 

_____________________________________________)6-6(מ"ר 052-2948691 נטלי

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

054-8192007)6-9(_____________________________________________

 למכירה בשעריה 3 חד' 
משופצת בהליך-תמ"א ק"4 

1,090,000 תיווך יוחנן. 
050-4104044)6-6(_____________________________________________

 למכירה בסמילנסקי 3 
חד' גדולה }בקלות נהפכת 

לארבע{ ק"ב + מעלית 3 כ"א 
1,390,000 ש"ח. ת יווך יוחנן 

050-4104044)6-6(_____________________________________________

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

1,120,000 ש"ח.
050-4811122)6-6(_____________________________________________

 3 חד' ברוטשילד משודרגת 
עם מרפסת סוכה במחיר 

_____________________________________________)6-6(אטרקטיבי 052-2948691 נטלי

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

_____________________________________________)6-6(053-2817721 עידן

 ביהודה הלוי 2 חד' + חצי 
אפשרות קלה ל-3 חד' ו/או 
לדירת שותפים! 1,180,000 

_____________________________________________)6-6(ש"ח. 050-4811122

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

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

050-6428960)6-9(_____________________________________________

 באהרון-דב דירת-גן 4 
חד' חדשה ומרווחת, תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)6-6(_____________________________________________

 3 חד' מרווחת, ליד ביהכ"נ 
_____________________________________________)06-07(הגדול, 052-7660288 תיווך



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה א’-ג’ באדר תשע”ט  6-8/2/2019

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי חצר + נוף 

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

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

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

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

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

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

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

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

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

03-5797756)34-34(_____________________________________________  השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 בלנדאו, מחסן 70 מ"ר 
בקומה 1- )מינוס 1( גישה 
לרכב, מעלית, ניתן לחלק 

2-3 מחסנים/משרדים, 
3,500 ש"ח, מיידי, בלעדי 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים, שפת 
אמת 10 ב"ב,

055-6780890 מייל:
y0556780890@gmail.com)22-22/19(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

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

 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(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

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

_____________________________________________)47-06/19(חצר. 052-7623544

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

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

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
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

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

בר יוחאי

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

_____________________________________________)04-05(ש"ח לדונם. 03-6180103

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

1 עם מעלית לקניה 
או להשכרה תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב  050-5308742

03-5797756)52-52(_____________________________________________

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

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

גורן

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

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

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

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

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

הרי יהודה
 המבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב מתאימה 

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

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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 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. 
_____________________________________________)3-6ל(054-8423688

 בטרומפלדור 4 חד' 
משופצת ומרוהטת קומה 5 

עם מעלית וחנייה, לטווח ארוך 
054-3977956)3-6(_____________________________________________

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

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

צפת

אבני איתן
 "בקתות אפיקי מים 

בגולן" - קרוב לחמת גדר, חדר 
אוכל לקבוצות, אוירה דתית.

052-5869713)3-14(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי ענק, 

בריכה מקורה ומחוממת, 
_____________________________________________)3-2/20(ביהכנ"ס. 052-7772913

 5 חד', מיוחדת מאוד, 
מרפסת גדולה נוף לכנרת 

ולחרמון בק. שמואל, מרכזי. 
050-4124556)3-7(_____________________________________________

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

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)3-2/20(_____________________________________________

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

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

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 3 חד', משופצת 
מאוד, מטבח ואמבטיה גדולים, 

ש. בנפרד 4,800 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 

_____________________________________________)06-06(052-7182182 "אחוזה"

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

ולאחסנה למשרדים ולכל 
מטרה. 052-7182182 
_____________________________________________)06-06(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

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-04(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לימים שבתות וחגים דירה 
יפה מטופחת עם מרפסת נוף 
_____________________________________________)46-05/19(מהמם לכנרת. 058-6454340

 בלעדי בז'בוטינסקי אזור 
הרב שך, חזית, 2.5 חד' + 

מרפסות, כ- 90 מ"ר, ק"ג, בניין 
מתחרד, 3,500 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)3-6(אלטרנטיב 054-5500263

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

 ברח' טבריה 4.5 חד' 
שמורה, ק"א חזית  מעלית + 

מ. סוכה 5,250, ש"ח. 
_____________________________________________)5-6ל(050-8550050

 בשבטי ישראל, 4 חד'+ 
מחסן+ מרפסת ענקית, 

משופצת כחדשה, מטבח 
_____________________________________________)5-6(חדש. 052-7140588

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

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

 במעונות ויזניץ - 3 חד' 
70 מ"ר מושקעות 4000 ש"ח 

"הראשון בתיווך" מיידי. 
054-30-50-561)5-6(_____________________________________________

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

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

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

+ חניה ממוזגת מושקעת 
9,000 ש"ח. א. פנחסי

03-5799308)6-6(_____________________________________________

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

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

 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.
_____________________________________________)6-9ל(050-3329999

 בבן זכאי 3 חד' ק"א 
ברמה גבוהה 4,500 

"גשר נכסים"
054-8571997)6-6(_____________________________________________

 בר"ע ירמיהו 3 בנין 
חדש ק"א חזית 4,100 

"גשר נכסים"
054-8571997)6-6(_____________________________________________

 ברב קוטלר 3 חד' 85 מ"ר 
ק"ק, ממוזגת, מטבח חדש, 
שמורה מאוד. 4,400 ש"ח. 
_____________________________________________)6-7(לחודש מייד. 052-6071951

 בעוזיאל דירת מינוס 
אחד + חלונות 3 חד' חדשה, 

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

_____________________________________________)6-6(ש"ח. 052-7671305

 במימון דירה חדשה, 3 
חד', מרפסת סוכה, ק"ד ללא 
מעלית, ממוזגת, ריהוט חלקי, 

_____________________________________________)6-6(מושקעת, 052-7644397

 במנחם בגין, מציאה בלב 
מתחם ירוק. 3 חד' שמורה 

ומטופחת ק"א 3,800 ש"ח. 
_____________________________________________)6-9ל(054-3974870

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 3 
חד' מושקעת במיוחד 

+ סוכה גדולה חזית נוף 
מדהים ק"ה כניסה מיידת 

4000 ש"ח "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)6-6(_____________________________________________

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

רק 3,000 ש"ח בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)6-6(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
ברחובות עוזיאל והראשונים, 

יחידות דיור 3 חד', 3,500 
ש"ח/ 2 חד', 2,800 ש"ח. 

054-9422194)6-6(_____________________________________________

 3 חד', בסמטת רחל, 
קומה א', חזית פתוחה, 

משופצת מהיסוד 
"מקסימום נדלן" 

052-2452820)6-6(_____________________________________________

 בישעיהו, 2 חדרי שינה 
+ סלון ומטבח משופצת, 

מאווררת, מרוהטת 35 מ"ר ק"ג 
_____________________________________________)6-9ל(ללא 2,500 ש"ח 052-7612989

 ברח' הראשונים 2 חד' 
בנין חדש מרוהטת + מעלית 

קומה חמישית 35 מ"ר, 2.800 
_____________________________________________)6-6(ש"ח. 052-7671305

 2 חד' בבנימין אברהם 
4, חדשה ומפוארת במיוחד, 

מרוהטת + סוכה, מיידי.
052-7691171)6-9(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 2 
חד' מושקעת במיוחד 

נוף מדהים ק"ה כניסה 
מיידית 3,300 ש"ח 

"סלומון נכסים והשקעות
054-4290600)6-6(_____________________________________________

 בחנה סנש יח' 35 מ"ר, 
מפוארת מרוהטת, כניסה 

_____________________________________________)6-6(מיידית. 054-8446212

 "דרך-עיר-נכסים" במרכז, 
במונטיפיורי קרוב לנורדאו, 3 

חד', כ-95 מ"ר + 2 שירותים, 
מעלית וחנייה, מתאים 

_____________________________________________)6-6(למבוגרים, 052-2656825

 למכירה נכס מסחרי 100 
מ"ר סמוך לרבי עקיבא תיווך 

_____________________________________________)BA)6-6 יזמות 054-4980159

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים 

החל מ-800,000 ש"ח הדירות 
מושכרות כעת. נתי המתווך 
_____________________________________________)6-6(לציבור הדתי. 050-5766979

 השקעה באשקלון 700 א' 
ש"ח דירות נהדרות לחלוקה 
_____________________________________________)6-6(פרטים 054-7313344 עומרי

 בבלעדיות חנות ברח' 
רש"י 6 עם חלון ראוה ענק 
 BA לכניסה מיידית תיווך
_____________________________________________)6-6(יזמות 054-4980159 דורון

 25 מ"ר בפסג על רבי 
עקיבא חדשה רק 3,500 מיידי 

תיווך BA יזמות 
054-4980159)6-6(_____________________________________________

 להשכרה מיידית- 
בכהנמן, מיקום מרכזי, 

חזית 60 מ"ר מוארת, מזגן, 
_____________________________________________)6-7ל(שירותים.03-5709011

 בהזדמנות במיקום 
מרכזי ביותר ברבי עקיבא, 

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

_____________________________________________)6-7(אשכנזי 03-5791770

 בירמיהו רבי עקיבא בבני 
ברק להשכרה במיקום מוצלח 

+ 30 מ' + שירותים + כיור 
_____________________________________________)6-6(4,600 ש"ח. 050-4103310

 בלעדי למכירה ברח' 
ירושלים קרוב לר"ע חנות 

22 מ"ר חזית משופצת 
כ' מיידית 840,000 ש"ח 

גמיש. סלומון נכסים 
_____________________________________________)6-6(והשקעות 054-4290600

 חנות למכירה בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 

790,000 ש"ח מיידי 
בלעדי! "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)6-6(בועז" 050-4156080

 מציאה בר"ע! 
להשכרה, ק"א, 85 

מ"ר, חזית, לכל מטרה! 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)6-6(_____________________________________________

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)6-6(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 16 מטר 
+ חצר בז'בוטינסקי הרב שך 

מקום פעיל מאוד מתאים 
לפאנית/משרד/מספרה/

מעדנייה/ 2,500 ש"ח.
054-5500263)6-6(_____________________________________________

חניות
 להשכרה חנייה מקורה 

ברב שך 200 ש"ח.
074-7020616)6-6(_____________________________________________

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 
_____________________________________________)6-6(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)6-6(_____________________________________________

 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)6-6(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)6-6(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)6-6(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה ברחוב 
פרל מחסן מקורה 95 

מ"ר קומת קרקע גישה 
נוחה לרכב מיידי ניתן 

לשכרו חלק מהנכס 
לפרטים נוספים: "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600)6-6(_____________________________________________

 בלעדי במינץ מחסן 
להשכרה 30 מ"ר חזית 
גישה נוחה לרכב מיידי 

2,100 ש"ח. סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)6-6(_____________________________________________

 משרד להשכרה 80 מ"ר 
במרכז רבי עקיבא מעלית 

מפואר תיווך BA יזמות 
054-4980159)6-6(_____________________________________________

 משרד להשכרה 24 מ"ר 
סמוך לעיריה קרקע חזית תיווך 

_____________________________________________)BA)6-6 יזמות 054-4980159

 במינץ 3 חד' מתאימה 
גם למשרדים משופצת 

3,300 "גשר נכסים" 
054-8571997)6-6(_____________________________________________

 "מסעדת המזח" - 
חלבית ודגים צמוד לר' 

מאיר מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות פרטיים. 

04-9017575)6-31(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 "מסעדת המזח"- 
חלבית ודגים צמוד לר' 

מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

 בפלמ"ח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

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

054-8474843)6-6(_____________________________________________



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(_____________________________________________

א’-ג’ באדר תשע”ט  6-8/2/2019

 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 /

₪

₪

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

רכב חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)48-09/19(זולים! 052-2523284

 "שידוכי המרכז" 
-חרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת 
לאשכנזים, חסידים, 

ליטאים וספרדים, דת"ל, 
גם נפשי קל ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

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

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

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-38/19ל(054-4314029

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

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

קורסים

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(מפתיעים. 050-5808315

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)50-07(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-18(_____________________________________________

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

 נוסעים עם בן תורה, 
הסעות ברכב חדיש ומפואר עד 

_____________________________________________)01-06(20 מקומות 054-8420042

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

 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

 בצפת 3 חד' 2 מזגנים 
ק"א, כניסה נפרדת, כניסה 
מיידית. א. להשכרה לטווח 

_____________________________________________)52-7(ארוך 054-3377431

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

סיאט

 נמצא נגן באזור חנוכה 
ברח' השומ ב"ב ע"פ סימנים - 

050-4107820)2-5(_____________________________________________

 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

יונדאי

 ברכת יוסף שידוכים עבור 
גילאים 30-40 רווקות/רווקים 

איכותיים ומלומדים. 
03-9643668 050-5559877)3-6(_____________________________________________

אבידות

יודאיקה
מעונין לקנות

ספרי תורה 
ומגילות אסתר

ישנים, גם פסולים
054-6420392

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

שברולט

 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 

_____________________________________________)49-04/19(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)03-14(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

 קאיה ריו 2014 מצב חדש 
מפרטי יד 2 140,000 ק"מ, 
הקודם זוכה. 054-7618156 

_____________________________________________)05-06ל(058-4123688

קאיה

 מרגישה חרדה? כפיתיות" 
הפתרון המוכח C.B.T ייעוץ+ 

איט"ה. 052-7179428 
_____________________________________________)05-06(במחירי גמ"ח

יעוץ ועזרה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 "מסעדת המזח"- 
חלבית ודגים צמוד לר' 

מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

מסעדות

 שיעורי גיטרה ואורגנית, 
ע"י מורה מקצועית ומנוסה, 

באוירה נעימה בב"ב. 
052-7687807)5-8(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 נמצא צמיד באזור חנוכה 
_____________________________________________)2-5(בב"ב 050-4107820

 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(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

 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)6-9(_____________________________________________

מושב נחלים
 חופשה מפנקת! 

וילה מפוארת 5 יח"ד, חצר 
אטרקטיבית, וביהכ"נ 

_____________________________________________)6-13(058-6914417 גישה לנכים.

 "בנצי טיולי ג'יפים 
וטרוקטורונים" - חווית שטח 

יחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 
לנהיגה עצמאית. 

 052-2403750 050-2403750
_____________________________________________)6-13(מצפה יריחו

 יודאי אילנטרה 2007 
אוטומטי דגם הכי מפואר 

128,000 ק"מ חלון בגג במצב 
מצויין! לא בשבת 11,500 

_____________________________________________)6-6(ש"ח. 052-2734490

 סיאט אביזה 2007 
אוטומטית יד 03 במצב מעולה 

הדגם החסכוני 5 דלתות 
בהזדמנות 12,500 ש"ח. 

054-3309169)6-6(_____________________________________________

 קיה פיקנטו ראשונה 
פרטית 2016 ידני חסכוני דגם 

מפואר חלון שמש, גאנטים, 
טסט לשנה 44,000 ק"מ. 
מטופלת במורשה 49,000 

_____________________________________________)6-6(ש"ח! 052-6918614

 שברולט אפלנדר אוטומט 
7 מקומות יד 2 עלה לכביש 

11/2009 טסט לשנה במצב 
מצוין 29,000 ש"ח.

_____________________________________________)6-6(054-3306972 גמיש מעט.

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

050-5833367 10,14,20,60)6-9(_____________________________________________

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-13(_____________________________________________

סת”ם
 למכירה ספרי תורה 

מסופרים יראי שמים 
כל הרמות וכל הסוגים. 

שלמה לב -
052-7623142)6-9(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך. -052
_____________________________________________)5-5ח(7396092

 למשפ' אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה וארון 

_____________________________________________)5-5ח(ספרים. 054-8418172

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)5-5ח(054-7479035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)5-5ח(סימלי. 0544-7432035

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
ישיבה בתרומה. 

_____________________________________________)5-5ח(050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)5-5ח(050-6651365

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
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תינוקות

ריהוט

תקשורת

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

 כורסת עיסוי המתקדמת 
בעולם "novo" במצב מצוין 

8,000 ש"ח עם אחריות 
בתוקף "כפר חבד" 

054-4202316)3-6(_____________________________________________

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 עריסה חזקה ויציבה 140 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. בלבד. 052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
טיולון 380 ש"ח. במצב טוב. 

_____________________________________________)4-4ח(054-5656194

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה
אלפי פריטים 

מהממים

רק 10&
ועוד המון חדש!
72 שעות בלבד

 CANON דיו למדפסת 
_____________________________________________)4-4ח(65 ש"ח. 054-8431644

 כיריים גז בילד-אין 
)לוקסור - 4 להבות( נירוסטה 

_____________________________________________)4-4ח(200 ש"ח. 052-3463482

DVD  תוצרת 
 KN-828 דגם KEMMEDY

_____________________________________________)4-4ח(כחדש 80 ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)4-4ח(150 ש"ח. 052-3463482

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה 280 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 054-8405498

 מסך דק איכותי 23 אינץ 
_____________________________________________)4-4ח(רק 250 ש"ח. 052-7171228

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 050-4128920

 מחשב נייח כולל מסך 
דק 19 אינץ + מקלדת עכבר 

רמקולים 500 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-8401909

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה לנטבח 130 ש"ח. 
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-2727474

 למכירה גלקסי יאנג 
כשר/תומך באריזה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(053-3139340

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח 050-4128920

 הוברבורד + בלוטוס, 
מצב מעולה, מטען. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(050-4164485 02-6418584

 מכונת תספורת אוסטר 
100 ש"ח בלבד, שתים ב-170 

ש"ח. 02-6418584
_____________________________________________)5-5ח(050-4164485

 מכונת קפה אספרל לבן, 
חדש באריזה 370 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(050-4164485  02-6418584

 בילד-אין אפיה צבע לבן 
140 ש"ח. בלבד. 

_____________________________________________)5-5ח(052-5737813

 שואב אבק מצב מצוין 95 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)5-5ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)5-5ח(150 ש"ח. 052-3463482

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-3463482

DVD  תוצרת 
 KN-828 דגם Kemmedy

_____________________________________________)5-5ח(כחדש 80 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 200 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-3463482

 טלפון סלולרי טלגו כשר 
תומך גם רמי לוי. חדש 

באריזה. 149 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(058-3263264

 מצלמה מיני גודל 3*3 
ס"מ מברזל 150 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(054-8572523

 אוזניות מקוריות לנוקיה 
C2 חדשות ב-20 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)5-5ח(055-6780481

 אוזניות כפתור חדשות 
באריזה 15 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)5-5ח(055-6780481

 פקס 80 ש"ח HP מצב 
_____________________________________________)5-5ח(טוב. 052-5737813

 מסך מחשב 80 ש"ח מצב 
_____________________________________________)5-5ח(מצוין. 052-5737813

 שולחן סלון במצב טוב 
100 ש"ח. 054-8491160

_____________________________________________)5-5ח(052-7670419

 שידה מגירות חזקה 
ויציבה 180 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-5737813

 שולחן מעץ מלא + 
זכוכית 1.07X57 מעוגל במצב 
_____________________________________________)5-5ח(חדש 400 ש"ח. 058-3292985

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 054-8405546

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים במצב מצויין 300 

ש"ח. 052-8566998
_____________________________________________)5-5ח(03-9303595

 למכירה שולחן סלוני עם 
2 כסאות ב-150 ש"ח. וספה 

ומיטה נפתח ל-2 ב-130 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7174414

 2 מיטות + ארגז ומזרונים 
_____________________________________________)5-5ח(ב-250 ש"ח. 052-7174414

 בפ"ת ארון גדול מאוד 
שימושי 2 דלתות לתלייה + 2 

מגירות 300 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(050-9340317

 שולחן סופרים מקצועי 
_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 050-3087945

 כסא נח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-3463482

 ארון מתכת חזק ויציב 
260 ש"ח בלבד. -052
_____________________________________________)5-5ח(5737813 עם מדפים.

 למכירה שולחן כתיבה 
עם 3 מגירות 140 ש"ח גדול 

_____________________________________________)5-5ח(וחזק. 052-5737813

 מיטת נוער + מזרון 
קפיצים 150 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7188017

 למכירה 6 כסאות לסלון 
500 ש"ח שולחן וכסאות. 

052-7179428)05-06(_____________________________________________

 מציאה קומודה יפה עם 
מראה, ארונית ושידה תואמת 

רק 450 ש"ח הכל. 
054-8420684)05-06(_____________________________________________

 מזרונים 90/1.90 לחדר 
שינה רק 100 ש"ח למזרון. 

054-8420684)05-06(_____________________________________________

 עגלת בוגבו קמילן 
אופרייט כחדש דרוש תיקון 
בשלדה יש גם כיסוי שחור 
ומתאם לסלקל רק ב-400 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 073-7241444

 תיק תינוק של המותג 
סילבר-קרוס אפור שחור חדש 

_____________________________________________)5-5ח(150 ש"ח. 050-4194855

 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(_____________________________________________

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

DVD  + קריוקי 150 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 תיק תינוק של "ריקו" 
אפור - במצב חדש 100 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(050-4194855

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב.
_____________________________________________)5-5ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדש 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)5-5ח(052-3073826

 עגלת ממס אנד פפס 
במצב מצוין 430 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8491160 052-7670419

 עגלת טיולון במצב מצוין 
של חנות ברייטקס 500 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח(גמיש. 052-5078585

 כסא תינוק לרכב של חב' 
ברייטקס 200 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-5078585

 כסא תינוק לרכב 100 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5078585

 עגלה חדשה באריזה 
בביבי טק 300 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)5-5ח(02-6418584  050-4194485

 מובייל טיני לאב" מ"שילב" 
חדש לעריסה/עגלה/סלקל 

ב-100 ש"ח. בירושלים בית וגן. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7117847

 עגלת אמבטיה מצב 
מצויין 240 ש"ח + עריסה 140 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5737813

 עריסה חזקה ויציבה 140 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5737813

 סלקל לתינוק כחדש 80 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7188017

 מינשא לתינוק חדש 100 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7188017

2,990

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 דרושה גיטרה קלאסית 
באיכות גבוהה יד שניה 

_____________________________________________)5-5ח(058-3276856

 אם ברשותכם ספר עם 
ציורים המתאים לילד בן 2 

שלא בשימוש נשמח לקבלו. 
_____________________________________________)5-5ח(053-4161731

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)5-5ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)5-5ח(052-3595314

 דרוש למסירה או במחיר 
סמלי כסא מנהלים במצב 

_____________________________________________)5-5ח(טוב. 052-7649292

 דרוש מודם שמתאם מסים 
לטלפון מייח לקניה. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7642805

 דרוש אורגן חברת טובה 
_____________________________________________)5-5ח(לקניה. 054-8481456

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)5-5ח(054-7938941

 רמקול קריוקי + מיקרופון 
ב-15 ש"ח רמקולים קטנים 

למחשב ה-25 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(03-5793668

 )X3( תנור ספירלה 
מסתובב 180 ש"ח + מפזר 

חום 60 ש"ח. חדשים בקופסא
_____________________________________________)5-5ח(050-9340317 בערב

 מקרר מג'יק שף גדול 
במצב מצוין 500 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7168127 י-ם

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום ועוד. מסך מגע. 400 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקרופון בלוטוס ועוג חדש 

באריזה 300 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-2437292

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-2727474

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)5-5ח(או 053-3179093

 מצלמה סמסונג בעברית 
איכותית דגם WB150F מגה 
_____________________________________________)5-5ח(94 440 ש"ח. 052-7601832

 2 פקסים LG985 כ"א 
_____________________________________________)5-5ח(100 ש"ח. 050-6560424

 רחפן מיני מצוין 
בהזדמנות!!! ללא תקלות 

חדש באריזה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(053-3346080

 מחשב נייד לצפייה 
וכתיבה + וונדוס + אופיס 

_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 03-9342247

 למסירה תנור אפיה 
וכיריים. התנור זקוק להחלפת 

_____________________________________________)5-5ח(גוף חימום. 054-2165433

 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

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

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

 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

 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

 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. 
_____________________________________________)6-7ל(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

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיק 50 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-3463482

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 170 ש"ח 

_____________________________________________)4-4ח(052-2786557 )בפ"ת(

 HP 40 דיו למדפסת 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח.  054-8431644

 רמקולים גדולים וחזקים 
בוקסות זוג ב-120 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-5737813

 טוסטר אובן חדש 250 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לשתייה קרה 
_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 050-6560424

 למסירה דיספנסר לבירה 
מהחבית 500 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(050-6560424

 מכשיר סולק אפיל-בראון 
חדש באריזה 300 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)5-5ח(050-9340316

 כיריים גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 050-6560424

 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

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)5-5ח(450 ש"ח. 053-3134131

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים 100 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)5-5ח(052-5737813

 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

 עגלת טיולון אדומה גגון 
גדול מתקפלת לתיק קטן 

שכיבה מלאה, במצב מצוין. 
_____________________________________________)3-5ח(450 ש"ח. 053-3364930

 עגלה פגפרגו שחורה 
+ אמבטיה במצב טוב 4500 

_____________________________________________)3-5ח(ש"ח. 053-3364930

 תיק לעגלה + קשת 
לעגלה כחדשים נקנה ב"שילב" 

_____________________________________________)3-5ח(150 ש"ח. 053-3364930

 פלאפון אקו כשר אורגינל 
כמו חדש 70 ש"ח בלי בטריה 

_____________________________________________)6-6ח(054-8498936

 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

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף פיפיפה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)6-6ח(35 ש"ח. 058-7041010

 בובות פרווה מיני-מאוס, 
פו-הדוב וכו', 35 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(058-7041010

 מכירת כיפות של 
"אפלמן", מבחר גדול, במרכז 

ב"ב מחרים מיוחדים, ועוד 
_____________________________________________)6-9(ועוד. 050-4171813

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום,
03-6884123 ,050-5274348)6-9(_____________________________________________

 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
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מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)6-6ח(058-3213824

 אדם מסור ואחראי מעוניין 
לטפל בקשישים
055-6672036)1-7(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)49-5/19(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

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(_____________________________________________

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)4-4ח(טבח/נהג 052-7191083

 עבודה לחצי משרה/לפי 
_____________________________________________)5-5ח(שעה. 054-7938941

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)5-5ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד בשמירה על 
חולים/זקנים/בישול + עבודות 

_____________________________________________)5-5ח(קלות 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת, ובהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)5-5ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 טיטולים למבוגרים כל 
המידות כמות מצומצמת 45 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7120970

 נרגילה מדהימה טורקיז + 
צינור עבה במיוחד 150 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(055-6780481

 קופסא ממתכת לגלגול 
סיגריות + מקום אחסיון לטבק 

חדשה ממש 20 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)5-5ח(055-6780481

 קופסא לאחסון סיגריות, 
ממתכת, חדשה ב-15 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח(בלבד. 055-6780481

 קולט אדים 300 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(054-8435872

 פלדלת 400 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(054-8435872

 פריג'דר 300 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(054-8435872

 מתקן למטריה, חדש 
באריזה מתחבר לכל העגלות 

45 ש"ח. )במקום 60(
_____________________________________________)5-5ח(054-8446032

 מעיל חדש לגמרי שחור 
צוורון וחפטים נקודות שחור 
 L 46 לבן משובח ויפה מידה

מחיר 200 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7663207

 נעלי סקוני משובחות 
שחורות חדש לגמרי מידה 11 
usa  מחיר 200 ש"ח )42-43(

_____________________________________________)5-5ח(052-7663207

 וידאו עם קלטות וידאו 
לילדים 300 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(050-3337530

 תחפושות: חיילף איש 
חלל, שוטר גיל 5-8 משה רבינו 

_____________________________________________)5-5ח(גיל 4. 050-3337530

 טרול עלילה למטוס 60 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-2727474

 מכשיר ווייז הדרן עם 
שנתיים גלישה 420 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7614304

 פאה קסטם, חום/שטני 
אורך כתף 500 ש"ח. לפרטים 

_____________________________________________)5-5ח(052-7655688

 מכונת סידור זקן כחדשה 
_____________________________________________)5-5ח(40 לפרטים 050-416833

 אופניים שני גלגלים + 
גלגלי עזר חדשות 150 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח()בפ"ת( 052-2786557

 סדין חימום חשמלי חדש 
_____________________________________________)5-5ח(60 ש"ח. 052-7188017

 פלטת גריל פלנצ'ה - 
חדשה. 60 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7188017

 מזרון למיטת נוער - מצוין 
_____________________________________________)5-5ח(80 ש"ח. 052-7188017

 כיריים בילד-אין 5 להבות 
כחדש 450 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-7188017

 תחפושות לפורים 30 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7188017

 סיפרי לימוד כל הסוגים 
_____________________________________________)5-5ח(20/30 ש"ח. 052-7188017

 עט מצלמה מעולה 50 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 058-3234062

 סלייסר מרובע חדש לגמרי 
ללא אריזה 55 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8418662

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 20 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-2437292

 2 קופסאות אחסון 
ענקיות, חדשות מאיקאה 

שקופות + מכסה, 40 ש"ח 
_____________________________________________)5-5ח(כ"א. 052-7177248

 כיסוי ספה יפיפה בצבע 
בז' חדש )השתמשו שבועיים( 

_____________________________________________)5-5ח(130 ש"ח. 052-7177248

 בלון גז 40 ק"ג ב-150 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. י-ם. 052-7167391

 מודם מסים לטלפון נייח 
חדש ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8497182

 רדיאטור חימום גדול 
_____________________________________________)5-5ח(ב-130 ש"ח י-ם 054-8475258

 70X100 תריסים חדשים 
150 ש"ח. נעלי ניו בלנס 37.5 
200 ש"ח. סיר לחץ חדש 150 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 050-4131038

 מעיל צמר חדש 42 נשים 
200 ש"ח. תיק נשים חדש 45 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 050-4131038

 2 שמלות ערב מפוארות 
כחדשות מידה L מחיר 250 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7147111

 כלוב גדול לארנבת במצב 
מצוין 50 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)5-5ח(054-8491154

 תחפושת משה רבינו 
מידה 4 חדשה 40 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-7676856

 חליפת שלשה חלקים 
לבנים חדשה מידה 5 50 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7676856

 חליפת שלשה חלקים 
לבנים מידות 5.7.9 מחנות 

ביבוש 100 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7676856

 מעיל צמר שחור מידה 
44-46 100 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-7676856

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(03-6199806 בערב

 אופני הילוכים לגבר בלמי 
דיסק 300 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(058-3298340

 2 מנורות קיר כחדשות 
)מעל המיטות( 40 ש"ח 

לאחת. 02-6414194
_____________________________________________)5-5ח(050-4189919

 גגון לרכב כחדש בגודל 
1.45X95 מחיר 300 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(02-6414194  050-4189919

 דלת פלדלת כחדשה, 
רוחב 84, גובה כ-2 מטר 500 

ש"ח. 02-6414194
_____________________________________________)5-5ח(050-4189919

 מעיל גשם ארוך חדש 
כחול 250 ש"ח בירושלים. 

050-4172197 בשעות -13:00
_____________________________________________)5-5ח(16:00

 אופניים ERO במצב 
מצוין 210 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(052-7663458

 סט ספרי פאר המשנה, 
חדש 60 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)5-5ח(02-6418584  050-4164485

 נדנדת תליה כחדשה 50 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7663458

 כסא לרכב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7663458

 עגלת קניות מבד 40 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7663458

 מעבד מזון מזימיקס עם 
חלקים ללא קערה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8487627

 אופה לחם כחדש 150 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 054-8487627

 מעקה למיטת נועק מעץ 
סנדויץ כחדש אורך 1.20 מ' 

_____________________________________________)5-5ח(150 ש"ח. 052-7663458

 לול קמפינג איכותי במצב 
מצוין 170 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7663458

 מעיל לאישה פרווה 
 L אמיתית בצבע חום מידה

_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 052-7663458

 מטחנת בשר מולינקס 
2000V ללא סכיר 280 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7663458

 שעון חכם עם כל 
האופציות, במצב מעולה. 100 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 058-3234062

 שעון יד דמוי ברייטלינג. 
חדש באריזה, 149 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(058-3263264

 2 ערכות כלוב + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5858631

 ערכת מד סוכר )חב' 
free style( חדש באריזה 80 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-3463482

 מצלמה קנון בצבע לבן 
מצב טוב 250 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8572523

 כלוב לציפורים + אביזרים 
+ אוכל 70 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-5322377

 בקבוק יין מיסטר הילס 
09, לא 1.5 ליטר. 500 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-3259450

 גלגלים לאופניים מספק 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח(כ"א. 052-3595314

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, אורך 1.25 + שושבנית 
לגיל 6 אורך 0.94 150 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח(לשמלה 052-3073826

 אופניים קטנות לילד 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5078585

 שטיח 110 ש"ח מצב 
_____________________________________________)5-5ח(מצוין. 052-5737813

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

_____________________________________________)5-5ח(054-5705546

 תיק לסמינר להבורה 120 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)5-5ח(40 ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)5-5ח(קשת 90 ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה 170 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 053-3155415

 קורדין לילדים מתאים 
לתחפושת 25 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7126106

 עגלת ברזל לקניות 200 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7126106

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7126106

 מזנון צבע לבן 350 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7126106

 סיר לקובנה גדולה מס' 
20 חדש 35 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח 053-3155415

 עורך מומחה שערך רבי 
מכר רוצה לעבוד כשכיר במכון 

sygad64@gmail.com)6-6ח(_____________________________________________

 עובדת סוציאלית לחצי 
_____________________________________________)6-6ח(משרה 052-7634891

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 שטיח מצב מצויין 90 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. בלבד. 052-5737813

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
_____________________________________________)4-4ח(250 ש"ח. 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)4-4ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 תיק גברי שחור 150 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 נעליים פאקומישל 42, 
חלק ]חתנים[ כחדש ממש, 

_____________________________________________)4-4ח(240 ש"ח. 050-4141737

 כוסות רוח 18 יח' בגדלים 
שונים ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-7617553 ב"ב.

 סט הזוהר פירוש הסולם 
10 כרכים 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8429020 י-ם

 שלשה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים מסנדוויץ אדום 50 

ש"ח למדף. 052-7600336 
_____________________________________________)4-4ח(בב"ב.

 טיטולים תחתון למבוגרים 
כל המידו ת כמות מצומצמת 

_____________________________________________)4-4ח(45 ש"ח. 052-7120970

 מכנס ג'ינס חדש מידה 40 
חברת קסטרו 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
באריזה חום כסף 90 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
באריזה 35 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 שמלת ערב שחור עם 
פייטים זהב 85 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(053-3155415

 שמלת ערב שחור עם 
פייטים זהב 80 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(053-3155415

 חלוק לאישה 85 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(058-7041010

 מזוזה בינונית 75 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(058-7041010

 מבחר של בובות פרווה 
15-35 ש"ח. 058-7041010

_____________________________________________)5-5ח(

 מצעים פרנל 75 ש"ח. + 
שמיכת פוך לתינוק.

_____________________________________________)5-5ח(058-7041010

 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

 נייד מסך 9 אינץ + שלט 
+ אוזניות + מטען לבית 
ולרכב + תיק. 350 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-8380655

 ברה"ע למכירה גריל בגודל 
בינוני ב-120 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת 30 כוסות ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-7966786

לפרטים מאיה:
054-4541042

בבקשה עזרו לי
להציל את בעלי שלומי
הזקוק לתרומת כליה 

כל אחד יכול לבדוק התאמה
בדחיפות!
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ט בנתיב זההחסדחמישישי
הסניפים: 

נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

הרי"ף,קרית ספר, 
חיפה, אשדוד-הלל
פתוחים במוש"ק 

בין השעות:
19:00-23:00 

ג' באדר א'כ"ט בשבט עד4-8.2.19

שני עד שישימבצעים בימי 

חלבי/פרווה
גרוס

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

קפה רד מאג
200 גר'

קמח רובינפלד
צ'יק צ'ק לחלות/80%

1 ק"ג

ביסקויט עם שוקולד/כריות תלמה
אצבעות מצופות סוגים שונים

כולל נוגט
750 גר'

B8 כוסות קרטון
'מעולה'

מאגדת סוכריות 
פירמידה/קטנטנות 

קוד:14434837/14434790
24-32 יח'

לבס

רביעיית טונה
בשמן צמחי/קנולה/במים

'מעולה'

נרונים 'מעולה'מים בטעמים נביעות +

נרונים 'מעולה'

לא כולל רכיבי פרי
1.5 ליטר

4 שעות
72 יח'

6 שעות
66 יח'

סלטי שמיר 300 גר'/
גורמה 200 גר'

סוגים שונים

7-8
ב'-ג' באדר א'

19901790

לק"ג
1990

1690

2 ב-
10

3 ב-
10

2 ב-
1490

2 ב-
1490

4 ב-
20 ליח'

1790

790
ליח'

מבוך צורות מעץ
קוד: 700487

5990 במקום-
1990

משחק לתינוק
קוד: 4800270

עם 
אורות 
וצלילים

4990 במקום-
1990

מעמד כדור פעלולים
קוד: 700470

9990 במקום-
3990

תאורת חירום/
מפזר חום

בובה תרוטי
קוד: 175836

2490 במקום-
990

מבצעי
השבוע
 3-8.2.19

4990כ"ח בשבט-ג' באדר א'
ליח'

יש לך טעם 'מעולה' 
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