
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'

כי תישא

להחזקת תורה:
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17:12
16:52

18:08
18:09
18:09

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי י"ז אדר א' תשע"ט 22/2/19 • גיליון מס' 1304

03-5796643
פרסם
ותתפרסם

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

בס"ד

הגרלת
רמשכורתרכב

בסך: ₪8,500 למשך שנהמשכורת חודשית

רכב פיג'ו 2019
peugeot SUV

 ותמיד אמליץ עבורכם
       לטובה ולברכה

           ובכל עת שתצטרכו לאיזו ישועה...
               תנדרו לאותן הצדקות שפעלתי עבורן

)מתוך צוואת הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זיע"א(

מצווה להשתתף

מכספי מעשרות

100% צדקה 072-316-9000
להצטרפות:

המוקדים נסגרים בכ"ח אדר א' תשע"ט

סיכויי זכייה גדוליםמחיר כרטיס: X ₪15 12 בלבד 
    מוגבל ל-8,500 משתתפים בלבד!

ניתן להצטרף גם במכשירי קהילות ונדרים פלוס - ע"ש "ההגרלה הגדולה של צאנז"

נענים
לזעקת התורה

פרטים בעמוד 2

אוריאל בוסו הוצב במקום 8 ברשימת ש"ס, אליהו ברוכי הוצב במקום 10 ברשימת 'יהדות 
התורה' • למי מהם יש סיכוי, מה המסר הסמוי שמעבירה 'דגל', והסיכום השקט על תפקיד סגן 

השר – כל הפרטים | עמ' 6

49 יום לבחירות: ציפי לבני פורשת מהפוליטיקה, גנץ מפרסם את הרכב הרשימה עם נציגה חרדית 
במקום ה-14, פריימריז במר"צ, לפיד וליברמן מסננים ח"כים ותיקים ובצאנז זועמים על הענקת 

המקום החמישי ברשימת 'אגודה' לגור | עמ' 18-19

הפרקליטות לצד המשטרה: 
יש לאפשר את ההפגנות 

בכיכר גורן
| עמ' 10 | 

בסוד שיח: ראש הישיבה התווה דרך חינוכית לילדי העיר | עמ' 8

ראש העיר ונציג ש"ס 
בת"ת הליטאי

| עמ' 6 || עמ' 8 |

שכונת כפר אברהם 
מתחדשת

אורח לשבת: 
יו"ר 'הבית היהודי' הרב 

רפי פרץ מגיע לעיר
| עמ' 6 |

פתח תקווה שולחת נציגים לכנסת ישראל

"אתם ההוכחה 
שרק השמים 

הם הגבול"
| עמ' 10 |



בט''ו אדר יופל הפור! 
כל אחד מכריע!

צדיק גוזר!
הבטחת גדולי ישראל

לשותפי התורה:

'וכל התורמים 
יתברכו 

מן השמיים 
לכל מילי 
דמיטב!'...

תשמ“ג - תשע“ט

ממשיכים את המהפכה!

רה’
ישיבת ’מאור התו

ט"א
שלי

בראשות מרן רה“י הגאון רבי אברהם סלים 

ט"ו – ט"ז אדר א' תשע"ט 

33
שעות

בס"ד

ניתן לתרום בעמדות מוקד ההתרמה: 03-3062025
נדרים פלוס וקהילות

מס' קופה קהילות: 12475
מס' קופה נדרים: 7001082

או בהעברה בנקאית
 בנק מרכנתיל | סניף 635 

מס' ח-ן 66250  
לפקודת ישיבת מאור התורה

הכרעה לדורות
היום, ט''ו אדר היום!

תחל מגבית ההצלה בה יחרץ 
גורלה של ישיבת 'מאור התורה'!

במגבית היסטורית זו – 
יש לכל אחד כוח אדיר:

כל שקל 
= שלוש!

היעד:

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





בואו לחוויתבואו לחווית
טיפוס מטורפת!טיפוס מטורפת!

possibleNever
Sometimes Difficult

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

experienceexperience
welcome to the

kirjerusalem@gmail.com

בואו לחוויה

בלתי נשכחת!

החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

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

חידות, טריוויה, תשבצים ועוד 

5.00&
עיתון ששווה יותר!רק-

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

כז’ כסלו תשע”ח, פרשת מקץ

אל הקודשאהרון

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

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

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

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

16:17
16:17

16:01
16:07

16:07
16:19

16:08

17:17
17:19

17:16
17:17

17:17
17:17

17:15

פרשת מקץ

5.00
&

רק-

וידום אהרון

וידום אהרון

המופלאה  הנחרצות  הבהירות,  התשובות  התכופות,  ההתייעצויות 

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

המוציאים והמביאים הפוליטיים בבית ברחוב חזון איש, נזכר בהכרעות 

הגורליות, השאלות הקשות והלבטים כבדי המשקל○שיחת פרידה

 / עמ'  2-4

"הרגשנו את העול שהיה לו" 

זכר מרן - גם בכנסת / עמ' 6

דברי ההספד של הרבי מצאנז
התענית שנמנעה מהמקובל

תאונה בחזור מהלוויה: ר' אלחנן שינקר ז"ל

הרב צוריאל קריספלופרצו חומות מגדלי

הרב בן ציון נורדמןצדיק אבד, לדורו אבד

חיבוק ממרן
מרדכי רוט


/ עמ' 10



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

כבר  הציבורית:  בתחבורה  ה'מהפכה'  את 

שירות  מוניות  אלפי  יופעלו  הבאה  בשנה 

שיתחברו למערכת 'רב קו' • המוניות יוכלו 

לעבוד בשבת, ללא מימון ממשלתי / עמ' 6

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

16:16
16:15

16:00
16:06

16:05
16:18

16:06

17:15
17:17

17:14
17:15

17:15
17:15

17:13

פרשת וישב

5.00
&

רק-

מצעד נחקרים בליכוד

לכל אברךחילק 1000 דולר הנגיד מלייקווד 

10

      



○



 ○ 

○



בני ברקרח' בארי 8

03-5740193

כריכים | טוסטים | סלטים | מלוואח

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

אמיתיתגבינה100%
6

לטיפול נמרץמרן הגראי"ל הועבר חשש בעולם התורה:

מול חקירת אחד מבכירי המפלגה, לצד ראש ממשלה 

– מתמודדת סיעת הליכוד עם גל שמועות  נוסף  ושר 

פרשת  בחקירת  הממשלה  ראש  של  מעורבותו  על 

חדש  מצטרף  במקביל,   ○ לציון  בראשון  השחיתות 

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

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

השבת, הילדים הדתיים 
הפסידו  'שובו'  של 

מתמטיקה  במשחק 
הספר  בית  / עמ' 4הממלכתי בעירלטובת 

שמחת עניים
ארי קלמן



עו"ד יצחק שינפלדלבנות ולשלוט

דוד רוזנטלטראמפ בגדול

חשיפת 
'קו עיתונות' לתאום: 050-8806545

ה 
מנ

הז
ל 

בכ
*

משקה חורף: סחלב/ מעדן שוקולד לבן/פיסטוק/צ'אי הודי 

מתנה!

מרקי הבית כל יום,
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה 
נמל תל אביב

מנת דגים-שף עיקרית!
דניס טרי | אמנון טרי | 

לברק | בורי | בס

קפה קפה נמל ת"א - כשר למהדרין 
 יורדי הסירה 1, נמל תל אביב | 03-5440054

קופון למביא מודעה זו

ובנוסף: 4 סוגי מטבלים+לחם הבית
תוספות לבחירה: צ'יפס או קוביות תפו"א

רק 79 שח!

חדש ובלעדי!

מזמין אתכם להנות 
ממגוון ארוחות עשיר בתפריט הקיים 



מוקד שירות זמין 24/6    
במענה אישי מידי!

 טכנולוגיית סינון רובוטית 
עם מערכת בינה מלאכותית

3 כבלים תת ימיים
לחיבור מהיר ואיכותי

משתמשים לצרכי עבודה? 
הכירו את אתרוג power מנוע הביצועים מבית אתרוג

אינטרנט מסונן וחזק במיוחד שיודע לעבוד בכל מצב
 להתרגל למקסימום הספקים במינימום זמן! 

1 8 0 0 - 2 2 2 - 2 3 8
להצטרפות חייגו:

power
אינטרנט מהיר. חזק. עוצמתי. נקי.

אתרוג
כהוראות הרבניםסינון מוקפד 



י"ז אדר א' תשע"ט 1222/2/19 בפתח תקוה6

 אורח לשבת: יו"ר 'הבית היהודי'
בשבת  ישבות  פרץ  רפי  הרב  היהודי'  'הבית  יו"ר 
הקרובה בעיר פתח תקווה, כחלק מקמפיין הבחירות. 
הרב פרץ ינדוד בין בתי הכנסת, הקהילות והשכונות, 
בלא פחות מ-23 נקודות שונות. את השבת ילוו מנכ"ל 
'הבית היהודי' ניר אורבך ואנשי 'הבית היהודי' בעיר, 

איציק דיעי, גילה בן נאים וצבי בליץ.

 הגג נשבר, הנער צנח
4 מטרים ברחוב חיים  15 נפל מגובה של  נער בן 
הצלה  ואיחוד  דן  גוש  הצלה  מד"א,  כונני  עוזר. 
פונה  והוא  בזירה  ראשוני  רפואי  טיפול  לו  העניקו 
עם  בהכרה  בינוני,  במצב  בילינסון  החולים  לבית 
נפל לאחר שגג הפלסטיק שמעל  חבלת ראש. הנער 

מפרסת עליו עמד – נשבר לפתע.
 

 'האופה מבגדד' הפיק לקחים
השירות  מפקחי  קשה  ביקורת  בעבר  שספג  אחרי 
מבגדד'  'האופה  השבוע  זכה  העירוני,  הווטרינרי 
בדיקה  בתום  מהפקחים,  למחמאות  שוולב  ברחוב 
נוספת שנערכה במקום. על פי הפקחים, בעלי המקום 
החלפת  היתר  בין  הליקויים,  לתיקון  במידי  דאגו 
מקררים ומכונות חיתוך הלחם, תיקון משטחי עבודה 
נתן  הביקורת  דו"ח  כולה.  המאפייה  ניקיון  וכמובן 
מהדו"ח  משמעותי  באופן  גבוה  ציון  למאפייה 

הקודם, תוך ציון ליקויים ספורים שעדין יש לתקנם.

 צמרת העירייה פתחה את הכיס
צמרת ההנהגה העירונית של פתח תקווה התגייסה 
למוסדות 'הפלג הירושלמי', במסגרת קמפיין מאצ'ינג 
שהתקיים השבוע תחת הכותרת 'יזכור אהבתו', לזכר 
מרן הגר"ש אוירבך זצ"ל. בין רשימת התורמים ניתן 
למצוא את רמי גרינברג )2,000 ש"ח( אוריאל בוסו 
היעד  ש"ח(.   1,100( גינת  ואליהו  ש"ח(,   1,000(
המקורי של ההתרמה עמד על 15 מיליון שקלים, אך 

הוא הגיע לבסוף ל-28 מיליון ₪.

 ונתנו ידידים
נציגי ארגון 'ידידים' נפגשו השבוע עם ראש העיר 
בארץ  פעילותם  על  לו  לספר  וביקשו  גרינברג  רמי 
הענפה  הפעילות  את  הציגו  הם  בפרט.  ובעיר  בכלל 
מתנדבים   11,000 ידי  על  שנעשית  בדרכים  לחילוץ 
ומתנדבות בכל רחבי הארץ, עם נוכחות חזקה בעיר 

פתח תקווה.

 על כל צרה שלא תבוא
בזמן  אדמה  לרעידת  המענה  יתורגל  השנה 
של  ארצי  ההתגוננות  בתרגיל  בכיתות,  שהילדים 
כחלק   .12.3 ב  השנה  שיתקיים  החינוך  מוסדות 
מההכנות לתרגיל, התקיימה השבוע בבית ספר פאול 
בתי  כלל  של  הביטחון  לרכזי  הכנה  השתלמות  קור 

הספר בעיר.
את ההשתלמות פתח מ"מ ראש העיר ומחזיק תיק 
הביטחון והחירום אוריאל בוסו שאמר כי ההיערכות 
לכל  והודה  המישורים  ובכל  השנה  כל  לאורך  היא 

העושים במלאכה.
לתרגיל,  והנחיות  דגשים  כללה  ההשתלמות 
עם  החינוך  בית  וצוות  תלמידי  של  הדגמה  תרגיל 
)צוות  צל"ח  הפעלת  של  בקבוצות  ותרגול  דגשים 
לחירום( בית ספרי וכן הרצאה של אל"מ במיל' סמי 
יחזקאל מיחידת החילוץ הלאומי )יחצ"א( על לקחים 

מרעידות אדמה ואסונות בעולם.
מחלקת  ידי  על  מובלים  והתרגיל  ההשתלמות 
הקב"טים - אגף הביטחון בניהולו של יריב סנדלון, 
כחלק מתוכנית מתמשכת לשיפור יכולת ההתמודדות 

העירונים עם מקרה חירום.

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      פתח תקוה
freyisrael@gmail.com :לעדכונים

שכונת כפר אברהם מתחדשת

פתח תקווה שולחת נציגים לכנסת ישראל

התב"רים אושרו, המכרזים פורסמו, ומסע שיקום ופיתוח רחובות וריינס יוצא לדרך • "אבן אחר הנופל": למי 
חשוב להשפיל את ברוורמן?

אוריאל בוסו הוצב במקום 8 ברשימת ש"ס, אליהו ברוכי הוצב במקום 10 ברשימת 'יהדות התורה' • למי 
מהם יש סיכוי, מה המסר הסמוי שמעבירה 'דגל', והסיכום השקט על תפקיד סגן השר – כל הפרטים

ישראל פריי

שני חברי מועצת העיר פתח תקווה, נבחרו 
אחר כבוד לככב ברשימות החרדיות שהוגשו 
לכנסת  הבחירות  לקראת  הבחירות,  לוועדת 
ה-21. הראשון והריאלי יותר הוא מ"מ ראש 
כבוד  בוסו, האחר במקום של  אוריאל  העיר 

הוא חבר המועצה אליהו ברוכי.
זהות  החרדיות,  במפלגות  כמקובל 
המועמדים לכנסת נקבעת ברגע האחרון, על 
התורה  גדולי  ובברכת  המפלגות  ראשי  ידי 

ומועצות הגדולים והחכמים.
החכמים  מועצת  התכנסת  חמישי,  בליל 
חכם  מרן  המועצת  נשיא  בראשות  ש"ס  של 
שלום כהן, וקבעה את זהות הרשימה. לאחר 
דין ודברים, הכריז חה"כ יואב בן צור על סדר 
יו"ר  בבטחה  מקומו  את  תפס  שם  הרשימה, 

ש"ס פתח תקווה אוריאל בוסו.
ומסומן  השמיני,  המקום  את  קיבל  בוסו 
הרשימה  של  והרעננות  החדשות  כפנים 
הרשויות  נציג  מהווה  גם  הוא  הארצית. 
שמש  בית  עיריית  ראש  לצד  המקומיות, 

לשעבר משה אבוטבול.
הצלחתו  בזכות  בוסו  קנה  מקומו  את 
רק  לא  שהתבטאו  המקומיות,  בבחירות 
בקלפי  התנועה  כוח  של  טכנית  בהגדלה 
חדשים,  קהלים  עם  בחיבור  גם  אלא 
מפלגות  עם  מצוין  ושיח  בשטח  פופולריות 
הרבנים  מתמיכת  בוסו  נהנה  בנוסף,  אחרות. 

המקובלים לבית משפחת אבוחצירא.
 8 תכניס  שש"ס  ההיתכנות  לכעת,  נכון 
מנדטים לא נראית גבוהה, אך עדיין, מקומו 
של בוסו בכנסת הבאה נראה מובטח. שהלא, 
הכנסת  חברי  נמצאים  לפניו  הנציגים  בין 
משולם נהרי ואיציק כהן, שהתחייבו לפרוש 

בתום שנתיים.
ראש הממשלה   – יותר  והחשוב   – בנוסף 
היהודי'  'הבית  למפלגת  התחייב  נתניהו 
הקרובה  הקדנציה  בראשית  מיד  להעביר 
שרים  יותר  שמשמעותו  מורחב,  נורבגי  חוק 
וסגני שרים שיכולים להתפטר מהכנסת ובכך 

להכניס את הבאים אחריהם ברשימה.
בפתח  ל'השבוע  שהגיע  המידע  פי  על 
תקווה', בוסו עשוי להתחיל את דרכו בזירה 
בידיו  מחזיק  הוא  בכירה.  מעמדה  הארצית 
חברה  תהיה  וש"ס  במידה  כי  התחייבות 
בקואליציה הבאה, הוא יקבל תפקיד של סגן 
שר, עם עדיפות לאחד מהמשרדים: הרווחה 

או הפנים.

בצמרת 'דגל'

שהתייצב  הנוסף  תקוואי  הפתח  הנציג 
התורה'  'יהדות  יו"ר  הוא  לכנסת,  כמועמד 
החמישי  במקום  הוצב  ברוכי  ברוכי.  אליהו 
מקלב,  גפני,  אחרי  התורה',  'דגל  של 
התורה'  'יהדות  ברשימת  ופינדרוס.  אשר 
ברוכי  יוצב  ול'דגל',  ל'אגודה'  המשותפת 

במקום העשירי.
לצד  לכנסת  ברשימה  ברוכי  של  שילובו 
אמירה  מהווה  הפוליטית,  ההנהגה  צמרת 

לגביו.  המפלגה  לכוונות  באשר  משמעותית 
היא מסמנת אותו כמי שעשוי ביום מן הימים 
כישוריו,  בזכות  רמים,  בתפקידים  להשתלב 

יסודיותו, נאמנותו וחריצותו.
בנוסף, הצבתו של ברוכי ברשימה לכנסת 
נועדה להעביר מסר של חיזוק וגיבוי, לנציג 
חזק  עיר  ראש  עם  להתמודד  שנאלץ  מקומי 
ושמנהל  העיר  בהנהגת  אותו  משתף  שלא 
המפלגה  עם  מאד  מתוחה  יחסים  מערכת 

הליטאית.

מאחורי הקלעים לקדמת הבמה

בנוסף לבוסו ולברוכי, פתח תקווה מציגה 
הוא  הלא  לכנסת,  ש"ס  ברשימת  נוסף  רכש 
משה ארבל, מהכוחות הצעירים והמבטיחים 
בשנים  שימש   ,35 ארבל  ש"ס.  תנועת  של 
האחרונות כראש המטה של שר הפנים ויו"ר 
למשרד  "הושאל"  ואף  דרעי  אריה  ש"ס 

לשירותי דת לתקופת מה.
מתפקידו,  חל"ת  ארבל  לקח  באחרונה 
בוועדת  המפלגה  כנציג  הצבתו  לאור 
הבחירות, מה שהקנה לו את התואר סגן יו"ר 
ועדת הבחירות המרכזית. כעת הוא אף הופך 
מה  כנסת,  כחבר  לכהן  פוטנציאלי  למועמד 
שיעביר אותו לראשונה מאחורי הקלעים אל 

קדמת הבמה. ברוכי עם ח"כ גפני ומנחם שפירא

החברים חוגגים עם בוסו את הצבתו ברשימה

מאת: ישראל פריי

מיליון₪  כ-6  עיריית פתח תקווה תשקיע 
בכפר  ואורבך  ריינס  רחוב  ופיתוח  לשיקום 
שנים.  עשרות  של  הזנחה  לאחר  אברהם 
הסתפקו  לא  סרוגים'  'פורום  בהודעת 
בלקיחת קרדיט וניצלו את ההזדמנות לסנוט 
בראש העיר לשעבר איציק ברוורמן, שכזכור 
הפסיד את הבחירות לפני כארבעה חודשים: 
"בעבר, פנו נציגי הוועד לראש העיר הקודם 
לאוזן  זכו  לא  אך  הרחוב,  בפיתוח  לסייע 

קשבת", כתבו.
אברהם  כפר  בשכונת  נערך  כחודש  לפני 

סיור עם ראש העיר רמי גרינברג ובהשתתפות 
של  המורחב  הוועד  ונציגי  סרוגים'  'פורום 
המזרחי,  הפועל  שיכון  הצפון,  חן  השכונה: 

קריית הרב סלומון, משהב וכפר אברהם.
שיפעל  העיר  ראש  הצהיר  הסיור  בתום 
ואורבך  ריינס  הרחובות  את  ולפתח  לתקצב 
בין  המחבר  בשביל  תאורה  עבודות  כולל 
שני הרחובות שנסללו לפני כ-60 שנים ללא 

תעלות ניקוז וקולטנים.
ואכן, גרינברג פעל להקצות תב"ר לפיתוח 
אברהם.  בכפר  ההיסטוריים  הרחובות  שני 
ריבוד  ניקוז, סלילה,  יכלול עבודות  הפיתוח 
גינון,  ספסלים,  תאורה,  מדרכות,  וריצוף 

חשמל  תקשורת,  תשתיות  וגם  אשפה  פחי 
ואינטרנט.

עם  הסרוגים  נציגי  נפגשו  השבוע  "בסוף 
מנהל אגף דרכים מר איגור רבינוב ודנו עמו 
בתכניות המפורטות. בימים אלה יצא מכרז, 
ולאחר מכן יחלו בעבודות באופן מידי. נציגי 
הסרוגים מודים לראש העיר רמי גרינברג על 
פיתוח השכונה, וכן לאיגור רבינוב ולמהנדס 
מדיניות  לביצוע  המסייעים  שנפלד,  אדריאן 
ראש העיר. בקרוב נזכה לראות כבישים יפים 
יונה אמרוסי,  יותר בשכונה", אמר  ומוארים 

יועץ ראש העיר למגזר הדתי.



* עפ״י בדיקות מעבדת SGS שנעשו בחודש מאי 2018 | בעזרת תמיסת מלח על חיתולי האגיס פרידום דריי מידה 
4, לעומת חיתולי בייביסיטר מידה 4.**זכיה מקנה 20 אריזות חיתולים. זוכה אחד בכל יום עסקים במהלך המבצע. 

בכפוף לתקנון. תוקף המבצע: כ”ו בשבט - כ”ג באדר א’ תשע״ט)28.2.19 - 1.2(. ט.ל.ח. ניאופרם מוצרי צריכה.

נסו את בייביסיטר החדש ותתקדמו לחיתול מנצח!

רוצים לזכות בחיתולי בייביסיטר לחצי שנה?

 2 אריזות חיתולי בייביסיטר 
ושומרים את החשבונית

ויכולים לזכותקונים
 בחיתולי בייביסיטר

לחצי שנה במתנה**
לטל׳: 03-3739966

מתקשרים

ועונים נכון והכי מהר על שאלה

לנסיך שלך 
מגיע מלך!

לנסיך שלך 
מגיע מלך!

חיתולי בייביסיטר
סופגים יותר מהאגיס*

41 קבלו את מלך הספיגה החדש
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י"ז אדר א' תשע"ט 822/2/19 בפתח-תקוה

בסוד שיח: ראש הישיבה התווה 
דרך חינוכית לילדי העיר

ראש העיר ונציג ש"ס 
בת"ת הליטאי

הצוות החינוכי בתלמוד תורה 'דגל ראובן' עלו למעונו של ראש ישיבת 
'חברון' וליקטו עצות והדרכות • "לתת לילדים הרגשה בלימוד שזה הדבר 

הכי שמח וטוב, לגרום להם ליהנות"

ראש העיר רמי גרינברג וחבר המועצה הרב משה צלאח סיירו בת"ת 
'ברכת יעקב' הוותיק, ועמדו על מצוקותיו • המהלך: ערוץ ישיר 

ללשכת ראש העיר

מאת: משה אברהמי

ביום שלישי, עלו הצוות החינוכי של תלמוד 
להיוועצות  תקווה,  בפתח  ראובן'  'דגל  תורה 
חינוכית עם ראש ישיבת 'חברון' וחבר מועצת 

גדולי התורה הגאון רבי דוד כהן.
בפגישה השתתפו המנהל החינוכי יוסף רוקח 
ביקשו  היתר,  בין  בקר.  דוד  ישראל  והמנהל 
החומש  מסיבת  לקראת  וברכה  עצה  הצוות 
שתיערך בקרוב, שם התווה ראש הישיבה דרך 

חינוכית לצעירי הצאן, וכך נשמעה השיחה:
בצעירי  תורה  אהבת  מחדירים  איך  צוות: 

הצאן?
הגר"ד כהן: "ברגע שאנו נראה דוגמא אישית 
תורה  ואהבת  וחיות  בלימוד  גישמעאק  של 
לאהבת  יזכו  וכך  לילדים  יקרין  זה  באמת 

תורה".
בתלמוד  להדגיש  צריך  נקודה  איזה  צוות: 
תורה וכן לקראת מסיבת החומש, על מה לתת 

דגש?
השמחה  נושא  את  להדגיש  "יש  כהן:  הגר"ד 
הרגשה  לילדים  ולתת  תורה,  בתלמוד  בתורה 
ולגרום  וטוב  שמח  הכי  הדבר  שזה  בלימוד 
את  להדגיש  במסיבה  וכן  מכך,  ליהנות  להם 

שמחת התורה ורק כך אפשר לגרום שהילדים 
ישמחו וייהנו מלימוד התורה".

צוות: כשהילד יגדל תלמיד חכם מה המעשים 
שלנו בגיל הזה קשורים לכך?

הגר"ד כהן: "אני חושב שיש לזה חלק חשוב 
מאוד בגיל הזה, וכפי שמובא 'מצדיקי הרבים' 
וכו' והאנשים שיכולים להיות בטוחים בעולם 
הבא זה מלמדי תינוקות שיש להם את הזכות 
להשפיע על הילד בגיל כל כך צעיר וזה לדורי 
דורות, אני למשל זוכר את הרב שלי ר' ישראל 
כזו  לו  והיה  ביבנה  אותי  לימד  שהוא  זקס 
זה  את  זוכר  בתורה שאני  וגישמעאק  שימחה 
חלק  לכם  ויש  משפיע  זה  בטוח  אז  היום  עד 

גדול. אשריכם".

מאת: משה אברהמי

בבוקר יום שני ותחת מעטה של חשאיות 
מוחלטת, הגיע ראש העיר רמי גרינברג 
הוותיק  תורה  בתלמוד  מיוחד  לסיור 
הביקור  יעקב'.  'ברכת  תקווה  פתח  של 
של גרינברג בת"ת הליטאי בולט לאור 
העובדה שהוא נערך ותואם ישירות מול 
נציגיהם  של  ראשם"  "מעל  המנהלים, 

בעירייה.
והנחשב,  הוותיק  יעקב'  'ברכת  חיידר 
דבורץ,  יהושע  הרב  של  בניהולו 
התורה  שר  מרן  של  בנשיאותו  עומד 
הת"ת  קנייבסקי.  חיים  רבי  הגאון 
קשים,  ומתנאים  מקום  ממצוקת  סובל 
והמנהלים ביקשו להראות לראש העיר 
ואת  באופן בלתי אמצעי את המצוקות 

הצרכים.
ליטאי  במעוז  שמדובר  למרות  כאמור, 
הפוליטית  הקונסטלציה  נוכח  מובהק, 
עם  ישיר  ערוץ  המנהלים  יצרו  בעיר, 
לשכת ראש העיר והזמינו אותו לביקור. 
מי שהביא מאחורי הקלעים לביקור הוא 

יועצו של גרינברג, אורי עומסי.
אל הסיור התלווה חבר מועצת העיר הרב 
ופמלייתו  העיר  כשראש  צלאח,  משה 
עם  משוחחים  הכיתות,  בין  עוברים 
עומדים  ובעיקר  הילדים  ועם  הצוות 
העירייה  אליהם  הבוערים,  הצרכים  על 

יכולה להירתם.



לאומית במקום הראשון
במספר המצטרפים בריכוזים החרדיים.

מאוחדתמכבילאומיתכלליתשם העיר

01,140141-1,281בית שמש

175981-366-440-מודיעין עילית

119587-119-587ביתר עילית
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332370149-187-אלעד

192-58-35עמנואל

-1,587 3,904-589-1,728סה״כ:
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"אתם ההוכחה שרק 
השמים הם הגבול"

הפרקליטות לצד המשטרה: 
יש לאפשר את ההפגנות 

בכיכר גורן

במהלך ביקור ראש העיר בכפר הנוער אמי"ת, נחשף נתון מרשים: אחוזי 
הזכאות לבגרות של התלמידים גבוהים פי 3 ממוסדות מקבילים

עיריית פתח תקווה עתרה לבג"צ בדרישה להפסיק את ההפגנות נגד 
היועמ"ש מנדלבליט בשל מטרדי רעש • הפרקליטות השיבה: מתקיים 

איזון מלא בין חופש הביטוי לבין הסדר הציבורי

מאת: משה אברהמי

הנוער  כפר  בוגרי  של  לבגרות  הזכאות  נתוני 
מוסדות  של  מאלו   3 פי  גבוהים  בעיר  אמי"ת 
שנמסרו   החינוך  משרד  מנתוני  עולה  כך  דומים. 
רמי  עו"ד  העיר  ראש  של  בביקורו  השבוע 

גרינברג בכפר.
למעלה מ81% מבוגרי הכפר תושבי העיר זכאים 
לתעודת בגרות. לא מזמן צוין התיכון בכפר כבית 
הישגיו  בשל  החינוך  משרד  ידי  על  מצטיין  ספר 
השבוע  ורק  והערכיים  החברתיים  הלימודיים, 
בכפר  טכנולוגית  למנהיגות  המכינה  תלמידי  זכו 
בפעם הרביעית ברציפות, במקום הראשון במרוץ 

הניווט ע"ש יואב הר שושנים ז"ל.
מהעשייה  התרשם  גרינברג  רמי  העיר,  ראש 
ומותאמת  הוליסטית  תכנית  שבמרכזה  בכפר, 
כישרונות,   עידוד  חברתי,  ערכי  חינוך  ילד,  לכל 
פיתוח אחריות ומצוינות אישית. יצוין כי גם אחוז 
הגיוס לשרות משמעותי של בוגרי המקום עומד 

כיום על 95%.
ואמר  עם התלמידים  הוא שוחח  הביקור  במהלך 
כי "העמידה שלכם והיכולת להציג את הדברים, 

שגידל  למקום  תודה  ולהוקיר  להצליח  הרצון 
שרק  ההוכחה  אתם  השראה,  מעוררים  אתכם 

השים הם הגבול".
בביקור השתתפו מנכ"ל רשת אמי"ת, סגן ראש 
העיר איציק דעי , יועצי ראש העיר יונה אמרוסי, 
ערן חג'ג' ותומר אשואל, אבי רוקח  מנהל קהילת 

מרכז ברשת אמי"ת ועוד.
על  הודה  אלדר  אמנון  ד"ר  אמי"ת  רשת  מנכ"ל 
הביקור ואמר כי שיתוף הפעולה עם העיריה יחד 
ומרשים  מסור  צוות  של  הייחודית  העבודה  עם 
אחראים להישגים הרבים: "יש פה אמונה גדולה 
וסביבת  והתנסותי  חוויתי  לימוד  בתלמידים, 

למידה מעוררת השראה".

מאת: ישראל פריי

עיריית  לדרישת  מתנגדת  המדינה  פרקליטות 
הקבועות  ההפגנות  את  להגביל  תקווה  פתח 
היועץ  נגד  גורן,  בכיכר  שבת  מוצאי  מדי 
המשפטי לממשה אביחי מנדלבליט. בתגובה 
דוחה הפרקליטות את הטענות  לבית משפט, 
מצליחה  המשטרה  כי  ואומרת  רעש  למפגע 

להכיל את האירועים.
מזה יותר משנה, מגיעים מפגינים אקטיביסטים 
אל קרבת ביתו של היועץ המשפטי, בדרישה 
להאיץ את ההחלטות בתיקי נתניהו ולהעמידו 
תחילה  נגדו.  המתנהלות  בחקירות  לדין 
עברו  בהמשך  אך  ביתו  בפתח  היו  ההפגנות 

לכיכר גורן הסמוכה.
תושבי האזור השקט מוצאים את עצמם בלב 
מפגינים,  עשרות  הכוללת  שבועית  סערה 
מבקשים  וחלקם  מגפונים  וקריאת  שלטים 

להרחיק מהם את "המטרד".
עיריית פתח תקווה החליטה 
והגישה  לצדם  להתייצב 
ההפגנות  נגד  לבג"צ  עתירה 
בטענה כי הן יוצרות מטרדי 
רעש ופגיעה בסדר הציבורי.

פרקליטות  הגישה  השבוע 
תגובתה  את  המדינה 
לעתירה, ממנה עולה כי היא 
וקובעת  לדרישה  מתנגדת 
כי מתקיים איזון מעולה בין 
הביטוי  חופש  על  שמירה 
הסדר  על  השמירה  לבין 

הציבורי.

בתשובת הפרקליטות שפורסמה ב'הארץ' על 
"משטרת  נכתב:  פלג,  ובר  חובל  רויטל  ידי 
על  ושומרת  האירועים  את  מכילה  ישראל 
הסדר הציבורי במקום. המפגינים מגיעים עם 
תופים, פחי אשפה שבהם הם מכים עם מקלות, 
אשר  ורמקולים,  מגפונים  פלסטיק,  חצוצרות 
ככל  שונות.  קריאות  קוראים  הם  באמצעותם 
האמצעים,  בכלל  זמנית  בו  שימוש  שנעשה 
הדבר גורם לרעש במקום. לנוכח כך, במידת 
לעתים  מבקשת  ישראל  משטרת  הצורך 
תוך  הרעש,  עוצמת  את  להנמיך  מהמפגינים 

התחשבות בתושבי השכונה".
טכנית,  טענה  הצטרפה  הפרקליטות  לעמדת 
את  צירפה  לא  שהעירייה  העובדה  בשל 
הדברים,  לאור  לעתירה.  כצד  המפגינים 
לצדד  המשפט  מבית  הפרקליטות  ביקשה 
קיום  המשך  את  ולאפשר  המשטרה  בעמדת 

ההפגנות.

 צילום: משה עוזיאל 

מחפש איפה לחגוג 
את השמחה שלך?

מסעדת שאלוט 
ברמה אחת מעל כולם!

הברזל 3 רמת החייל תל אביב 
להזמנת מקום לאירועים: 03-7324411

בהשגחת הרבנות מהדרין תל אביב
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0799-483687
לרכישת כרטיסים באשראי 24/6:

במזומן
אצל המשפחות

וגבאי בתי הכנסת

באשראי 24/6
במוקד הטלפוני

הממוחשב

בעמדת נדרים
ישיבת אור ישראל-
פ“ת > הגרלת ה-75

בקו הישיר
מענה אנושי

0527-141-600

במשרד הישיבה
בשעות הבוקר

03-9222379

מוקדים לרכישת כרטיסים במזומן:                               
מרכז העיר:  משפחת ברהום מנדלסון 10 | משפחת ברוכי פרנקפורטר 13

משפחת אברמובסקי התשעים ושלש 8 | משפחת צולמן דב הוז 6
גני הדר:  משפחת ורנר  רוזובסקי 5  |  משפחת רוב בגין 82  |  משפחת גלס מנחת שלמה 6 

ההגרלה תערך בעז“ה בליל 
תשע“ט ב‘  אדר  ר“ח  שישי 

אתה
עוד לא

שותף
ההגרלה

משתתפים ושותפים...
יבת אור ישראל

יש
 ל

75

השבוע כולנו משתתפים!
קנו 3 כרטיסים קבלו 2 מתנה!

10,000 מזומן

פסח עלינו
רכב יוקרתי

טיסה לליז‘ענסק
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כינוס היסטורי של ה'מועצת' – לראשונה בבית מרן שר התורה • בהחלטות: רשימת 
דגל לכנסת – גפני, מקלב, אשר ופינדרוס • בהמשך שובצו חברי המועצה מפתח 
תקווה וטבריה, ברוכי ואוחנה, בתמיכה על מאבקם בראש עיר עוין ליהדות התורה

ה'מועצת' התכנסה בבית מרן שר התורה
בהתאסף ראשי עם 

אלי כהן

התאספו  ממושכת  ציפיה  ולאחר  קודש  בחרדת 
ביום ראשון השבוע חברי מועצת גדולי התורה 
המועצת  נשיא  של  במעונו  התורה'  'דגל  של 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, לכינוס מיוחד 
הבחירות  לקראת  לדרך  היציאה  על  הוכרז  בו 

לכנסת.
ח"כ  התורה"  "דגל  יו"ר  בדברי  נפתח  הכינוס 
הגורלית  המערכה  על  עמד  אשר  גפני,  משה 
בנושאי  הנאמנה,  היהדות  של  לפתחה  הניצבת 
על-פי  גיור  השבת,  מאבק  הטהור,  החינוך 
המערבי,  ובכותל  ברפורמים  המאבק  ההלכה, 
כחוט  הוא  לרע  הטוב  בין  "ההבדל  בג"צים. 
השערה, השאלה המרכזית היא אם כמה מנדטים 

נבוא לבחירות".
עוד הדגיש בדבריו, כי "בשונה מפעמים קודמות, 
אנו במצב שאין מחלוקת, הרשימה שוויונית עם 

התפקידים  גם  וכך  החלטה  כל  ישראל,  אגודת 
שוויוני.  בסיס  על  הכל  אחד-אחד,  יתקבלו 
מתכוונים  אנו  עיקריות,  הן  לפנינו  המטלות 
להגיש את הרשימה כבר ביום הראשון להגשה. 
אנו  ובשת"פ,  יחד  פעלנו  הקדנציה  כל  במהלך 
עומדים בסכנת נפשות על היידישקייט והולכים 

יחד לקדש שם שמים".
את המשא המרכזי נשא מרן ראש הישיבה הגר"ג 
גדולה  בנציגות  "הצורך  כי  שאמר  אדלשטיין, 
כבר הזכירו מקודם, זה הכרחי בשביל כל ענייני 
חיוב  יש  לכן  הכל-הכל,  שבת,  ויהדות,  חינוך 
יותר  שיהיו  להשפיע  ואחד  אחד  כל  על  גמור 
של  ג'  לרשימה  ולהצביע  בבחירות  משתתפים 
דגל התורה ואגודת ישראל – יהדות התורה, כדי 
להרבות את הנציגות, וחוץ מהתועלת שיש בזה, 
אמת  'משה  שהם  יהודים  שיש  השם  קידוש  זה 

ותורתו אמת', זה העיקר".
ישיבת  ראש  אזרחי,  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון 

"עטרת ישראל", הדגיש במשאו: "אנו 
עפ"י  התורה,  עפ"י  לעשות  צריכים 
צריכים  יורוך',  'אשר  צריך  התורה 
לעזוב את החשבונות, כי החשבון הכי 
משום  יורוך',  אשר  'ככל  הוא  חשוב 
ש'יורוך' יודעים גם את החשבון למה 
צריכים  הזה.  החשבון  את  לעשות 
זז בלי גדולי  שבעולם ידעו שדבר לא 
וכאן  דבר,  כל  ישק  פיהם  על  ישראל, 
לא מדברים שרובו ככולו, כאן זה כולו 

ממש".  
משא מיוחד נשא הגאון רבי ברוך דוב 

הדגיש  אשר  פוניבז',  ישיבת  ראש  פוברסקי, 
במשאו: "יש לנו זכות לדעת את רצון ד' על-ידי 
גדולי הדור שהם גדולי התורה והם יודעים את 
רצון ד' האמיתי וממילא פשוט שחייבים לשמוע 

ככל אשר יורוך". 
על-ידי  ה'מועצת',  החלטות  הוקראו  זה  בשלב 
מזכיר מועצגה"ת הרב אברהם רובינשטיין, ראש 
העיר בני ברק, ובהן גם סדר הרשימה מטעם דגל 

התורה )ראה בהמשך(.
החינוך  מנכ"ל  שהעביר  במכתב  כי  יצוין 
העצמאי, הרב אליעזר סורוצקין, קודם הכינוס, 
"בשל  כתב:  גפני,  ח"כ  התורה"  "דגל  ליו"ר 
נושא בו בראש מערכת  חשיבות התפקיד שאני 
החינוך  מערכת  על  והמקרין  העצמאי  החינוך 
החרדי כולה, וזאת בנוסף לתפקידי בלב לאחים, 
דווקא  האדירה  בשליחות  בעול  לשאת  אמשיך 
בתפקידים אלו. בטוחני כי ימצאו שלוחי דרבנן 

כידם  בתפקיד  לשאת  יהיו  יכולים  אשר  ראויים 
ולשמש  שליט"א  ישראל  גדולי  של  הארוכה 
סורוצקין  הרב  פרש  בכך  התורה",  דגל  כנציגי 

ממקומו ברשימה.

ההחלטות

נוסח ההחלטות שפורסם: "מועצת גדולי התורה 
תשע"ט  א'  אדר  י"ב  ראשון  יום  היום  מתכנסת 
ביום  הקרובות  הבחירות  לקראת  ברק  בבני 
ניסן תשע"ט. מועצגה"ת מחזקת את  ד'  שלישי 
על  העומדים  בכנסת  התורה  יהדות  נציגי  ידי 
וקוראת  הקדושה,  בארצנו  כאן  התורה  משמר 
לבני  לאפשר  והממשלה  מהכנסת  ומבקשת 
התורה וכל מי שרוצה לעסוק בתורה, לשקוד על 

תלמודם ללא הפרעות כי בנפשנו הדבר. 
את  להפסיק  ומבקשת  קוראת  "מועצגה"ת 
הפגיעה בקדושת השבת בארצנו הקדושה 
השבת.  שמירת  חיזוק  למען  ולפעול 
ומנהלי  ראשי  ידי  את  מחזקת  מועצגה"ת 
לתומכי  וקוראת  והכוללים,  הישיבות 
בלומדי  תמיכתם  את  להגביר  התורה 

התורה.
גפני,  משה  הרב  את  ממנה  "מועצגה"ת 
הרב  אשר,  יעקב  הרב  מקלב,  אורי  הרב 
יצחק פינדרוס, הרב אליהו ברוכי, הרב דוד 
מועמדי  להיות  רייך,  יצחק  והרב  אוחנה 
אותם  ומברכת  הבאה  לכנסת  הרשימה 

שיזכו להרבות כבוד שמים. 
העוסקים  ידי  את  מחזקת  "מועצגה"ת 
והשבת  התורה  יהדות  רשימת  להצלחת 
דגל  לנציגי  וקוראת  הקרובות,  בבחירות 
ולפעול  להשפיע  שיכול  מי  ולכל  התורה, 
להרבות המצביעים עבור 'ג', וכל הפועלים 
והמצביעים מקדשים שם שמים בפעולתם.

"מועצגה"ת פונה לכל האברכים ותלמידי 
הישיבות ולכלל הציבור בבקשה להתחזק 
בהתמדה בלימוד התורה ולהיזהר בעניינים 
של בין אדם לחברו, אשר יעמדו לזכותנו 
ישראל  כל  עיני  בבחירות.  ולהצלחתנו 
שיחיש  עולם  לבורא  בתפילה  נשואות 
לגאלנו ובתקוה שאור חדש על ציון תאיר 

והי' השם למלך על כל הארץ".

הזדמנות פיננסית 
של פעם בחיים!

בס"ד

CENTER

*הקרקע אינה זמינה לבניה

 מיקום מצוין
  למרגלות כביש 5 
ובקרבה לכביש 6

הקרקע הפרטית האחרונה 
במתחם העסקים החדש 

בלב הארץ!

תמיכה של מוסדות 
התיכנון והבנייה 

לקידום הפרוייקט

בראש העין  המתפתחת 
בקצב גידול עצום!

כ-300% תשואה מוערכת ב-4 שנים*

ותוכל להיות שותף במתחם העסקים 
הרב תחומי החדש של ראש העין

*על פי דו"ח שמאי לפי תקן 22

החל מ-129,000 ₪
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ההכרעה  לרגע  פה  נותרו  ימים  ותשעה  שלושים 
ברחובות  המפגינים  מתפורר.  החוסם  והגוש   -
גם  אך  ההנהגה  נגד  חמיצות  של  תחושה  משדרים 
להם אין תשובה כשהם נשאלים מה האלטרנטיבה.

ולא  היות  מוטעה,  אינו   - שנותרו  הימים  מניין 
בירושלים אלא בלונדון עסקינן. ״אצלכם בישראל 
בניין  מול  מהמפגינים  אחד  אומר  בית״,  בעל  יש 
שונאי  ישראל.  השם  את  שומע  כשהוא  הפרלמנט 
אך  פה,  מאוהביו  רבים  נתניהו 
הוא  כמנהיג  שמו   - באירופה 

סמל ליציבות שכל כך חסרה.
פרישת שבעה חברי פרלמנט 
תופעת  רקע  על  מהלייבור 
וחוסר  במפלגה  האנטישמיות 
המנהיגות שמגלה היו״ר קרבין 
ממחישה   - לברקזיט  בנוגע 
ששורר  הגדול  התסכול  את 

בממלכה המאוחדת.
לסייע  שלא  מתעקש  קורבין 
שמבקשים  החברים  בידי 
לפתוח לדיון את נושא הפרישה 
ובא  שקרב  האירופי,  מהאיחוד 
סדורה.  עבודה  תוכנית  ללא 
ניסיון להוביל מהלך של יציאה 
למשאל עם חדש - נתקל בחוסר 
ראשת  ובזגזוג.  החלטיות 
מצידה,  מיי  תרזה  הממשלה 
העקב  נעלי  קצה  עד  שקועה 
מצליחה  ואינה  הפוליטי  בבוץ 
לגבש הסכם פרישה אלטרנטיבי 

לזה שנדחה בפרלמנט.
39 ימים נותרו לתאריך הסופי 
מהאיחוד  הפרישה  מועד  של 

שעשוי  במה   -
להשליך דרמטית 
על עתיד מדיניות 
והסחר  החוץ 
מתפקדת,  לא  ההנהגה  בריטניה.  של 
ההמונים מפגינים בתסכול. הממלכה 
מי  פעם.  מאי  מפולגת   - המאוחדת 
של  מדי  ארוך  שלטון  על  שמדבר 
נתניהו ומייחל לתקופה שבה הוחלפו 
ראשי ממשלה בישראל כמו גרביים, 
מוזמן לקפוץ לביקור קצר כדי לשנות 

את דעתו.
ההזדמנות  את  זיהה  מצדו  נתניהו 
והוביל לחתימה, ראשונה מסוגה, של 
יחסי סחר בין אנגליה לישראל בתנאי 
איך  ועכשיו תחשבו  השוק האירופי. 
נראים אם המנכ״ל הכושל של  היינו 
חברת הממד החמישי היה מנהל לנו 
שכבר  כפי  העסקיים.  העניינים  את 

הספקנו להכיר הרי שהאיש היה ממריא בשבת בלי 
שותק  נפגש,  מגיע,  שבת,  בערב  תוכניות  להכין 
הטשולנט  את  שבת  במוצאי  לאכול  לכולנו  וגורם 

הפושר שבישל ותוקפו פג.
המציאות בלונדון כאוטית, אך בהשוואה לאזור 
שמש  שטוף  בפארק  כטיול  היא   - תיכוני  המזרח 
לונדונית שהגיחה השבוע מבין העננים כמו בהזמנה 
ולא רק  מראש של המפגינים. קשה לראות מנהיג, 
ישראלי, שמתמודד עם המציאות בצורה טובה יותר 
הפתוחים  תיקיו  הרבים,  חסרונותיו  חרף  מנתניהו, 

וכיסיו הסגורים. 
מהבית  ברקזיט  לנתניהו  לעשות  שמחפש  מי 
תחת  ישראל  פעמיים.  לחשוב  מתבקש  בבלפור 
הנהגתו לפני הכל, גם בפן הפוליטי-מדיני. לא רק 

לפני איטליה, אלא גם לפני בריטניה.

המפסיד מנצח
ליגת  במשחקי  שלב  עוד  בישראל,  ובינתיים 
של  הכרזתו  השבוע.  יוכרע  הפוליטית  האלופות 
של  החוקי  הזמן  תום  לפני  משבוע  יותר  דרעי, 
יוזמת השלום, אומנם הפכה את  המשחק, על מות 
הפנים  בזירה  לשולית  הנוכחי  השבוע  חשיבות 
בתוך  השלום-בית  משחקי  לעיתים  אך  חרדית, 

המפלגות לא פחות מרתקים. 
התורה  ליהדות  ש"ס  בין  בריצ׳רץ׳  לדון  במקום 
הנפשות  עוסקות   - המאוחדת  השלום  ברשימת 
הפועלות בסוגיית הרץ הנוסף של ש"ס שיוצב על 
את  תאמר  החכמים  שמועצת  עד  השח-מט.  לוח 
דברה, גם לציבור המצביעים, מסתבר, יש מה לומר.
אבוטבול  משה  את  שמציב  עיתונות  קו  סקר 
אוריאל  ולאחריו את  )35.7 אחוזים(  כאהוב הקהל 
לא  נלווים.  הסברים  מחייב  אחוזים(,   19.2( בוסו 

שהוא  בוסו  אוריאל  העולה  הכוכב  של  בעניינו 
הבחירות  במערכת  ש"ס  של  הגדול  המנצח 
המקומית והכפיל את כוחה בפתח תקווה, בתוצאה 
שלא הייתה שניה לה בכל רחבי הארץ. אפשר לומר 
שבוסו הוא המועמד היחיד שלא רודף אחר הכיסא 
העובדה  לנוכח  זאת  להבין  ניתן  וגם  בירושלים 
שכסאו בפתח תקווה מרופד בנוחות מרבית. אין זה 
יבוא,  - הוא לא  לו  ויקרא  יפתיע  אומר שאם דרעי 
אך מבחינתו  לא מסרבים,  אף פעם  ולשדרוג  היות 
גם כעת, הכל גן עדן - כמו שנהג לומר איווט )אי 
ואחוז  הגיהנום  שערי  שנפתחו  לפני  בעבר,  שם 

החסימה נראה באזור(.
דווקא  הוא  הסברים  שמחייב  המרתק  הנתון 
שימון  שכמו  אבוטבול,  הנופל  הכוכב  של  בעניינו 
שמש  בבית  האמת  בתוצאות  הפסיד   - חרדי  פרס 

ומנצח בסקרי דעת הקהל.
עוול  גורמת  לומר,  יש  לפרס,  ההשוואה 
)פעמיים  פעמים  שלוש  שניצח  מי  את  לאבוטבול. 
במערכה הקודמת שבה התקיימו בחירות חוזרות(, 
אי אפשר לכנות לוזר, היות ובסיכום כולל הוא וינר 
עיון, שלא לומר  ועדיין, הנתונים צריכים  לא קטן. 
בקלפיות.  שראינו  התוצאות  לנוכח  חוזרת,  ספירה 

איך זה שכוכב נופל - דורך כה מהר למען השם?
ובפער  שבועיים  תוך  שני  בסקר  ומדובר  היות 
מהמסקנה  מנוס  אין  האחרים,  לעומת  משמעותי 
תולה  מהפוליטיקאים,  לכמה  בניגוד  שהציבור, 
את  אישית  באבוטבול  ולא  הפנימיות  במריבות 

האחריות לאובדן העיר. 
זוכר  התוצאות,  ניתוח  לפי  כך  הרחב,  הציבור 
מחילונית  שמש  בית  של  הפיכתה  את  לאבוטבול 
גבה  לא  שמעולם  כאדם  אותו  ומעריך  לחרדית   -
לבבו ולא רמו עיניו - בכל שנותיו כמנהיג מקומי. 
הכנסת  במסדרונות  יום-יומיים  שמסתובב  מי  כל 
המנופחים  הפוליטיקאים  בין  ומהלך 
מחשיבות עצמית, מבין שאין בנמצא 

במשכן כזאת דמות עממית.
אבוטבול אגב, אינו המפסיד היחיד 
בבחירות לרשויות שמבקש להשתדרג 
הטכני  המפסיד  הארציות.  בבחירות 
באלעד, יצחק פינדרוס, הוקפץ למקום 
הרביעי מטעם דגל בכנסת ומן הסתם 
הרשימות,  סגירת  עם  הגומל  יברך 
בחירה  מקדשנו.  בית  שריד  ברחבת 
של אבוטבול ופינדרוס תלמד שדווקא 
שמרבית  החרדיות  המפלגות  ראשי 
בוחריהן אינם משרתים – לא נוהגים 

להפקיר פצועים בשטח.
הנסקרים  מאוויי  הזה  בסופ״ש  אם 
לסכם  יהיה  ניתן  בש"ס,  גם  יתממשו 
והן בש"ס:  התורה  בדגל  ולומר שהן 

המפסיד מנצח.

לונדון מחכה לו

בחירה של אבוטבול 
ופינדרוס תלמד 
שדווקא ראשי 
המפלגות החרדיות 
שמרבית בוחריהן 
אינם משרתים – לא 
נוהגים להפקיר 
פצועים בשטח. אם 
בסופ״ש הזה מאוויי 
הנסקרים יתממשו 
גם בש"ס, ניתן יהיה 
לסכם ולומר שהן בדגל 
התורה והן בש"ס: 
המפסיד מנצח

חוסמים את 
התנועה מול 
הפרלמנט 
בלונדון 
)צילום: אבי 
בלום(

עו"ד אבי בלום, לונדון  בית ספר לפוליטיקה
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שוק ה-"יד שניה" בפריחה



מעל  מיליון אנשים כבר חלק ממשפחת כללית! ומה איתכם?

22,000
אנשי רפואה

80 מרכזי רפואה 
לילד ולאשה

מוקד
רפואי און-ליין

14
בתי חולים

1,503
מרפאות

מעל 100 
שנות ניסיון

כללית, משפחת הבריאות הגדולה והמקצועית ביותר בישראל: 
מצטרפים

למשפחת כללית

עד ח׳ אדר ב׳ 15.3

להצטרפות חייגו:

משפחה כן בוחרים
הפתח תקוואים כבר יודעים:
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בדרך לקלפי

אחרי 20 שנה: ציפי לבני פורשת מהפוליטיקה

לראשונה בתולדותיה: 
מרצ בחרה רשימה בפריימריז פתוחים

בתום פריימריז ססגוניים, הוצגה נבחרת השמאל לכנסת ⋅ הפתיעו: מנהל בית ספר מבית ג'ן וסגנית רה"ע ת"א לשעבר, מקהילת 
⋅ תמר זנדברג ל'קו עיתונות': נמליץ על בני גנץ לראשות הממשלה ⋅ וגם: מי "השחית" את השלטים של יריב אופפ  יוצאי אתיופיה

נהיימר והפעילה שרוקדת על כל המפלגות – מרצ, חד"ש והליכוד

ישראל פריי

נשנק  כשקולה  קצרה  עיתונאים  במסיבת 
ומפלגתה  היא  כי  לבני  ציפי  הודיעה  מבכי, 
הקרובות  בבחירות  יתמודדו  לא  'התנועה' 
לכנסת. "יש בי הכוח הפנימי להמשיך להיאבק 
אבל אין לי מספיק כוח פוליטי לממש את הדרך 
שלנו לבד ולא אסלח לעצמי קולות המאמינים 

בדרך יתבזבזו", אמרה.
לפני  הפוליטית  דרכה  את  החלה  לבני  ציפי 
עברה  משם  'הליכוד',  במפלגת  עשורים  שני 
ל'קדימה' בראשות אריאל שרון. בבחירות 2009 
למפלגה  והפכה  'קדימה'  בראשות  לבני  עמדה 
הגדולה בכנסת עם 28 מנדטים. למרות ההצלחה 
ממשלה  להרכיב  הצליחה  לא  היא  בקלפי, 
הקימה  בהמשך  האופוזיציה.  ליו"ר  והפכה 
עם  חברה  האחרונות  שבבחירות  'התנועה'  את 

מפלגת 'העבודה' לסיעת 'המחנה הציוני'.
תחילת הסוף של לבני הגיע במסיבת עיתונאים 
כחודש,  לפני  גבאי  אבי  'העבודה'  יו"ר  שערך 
ההמומות,  עיניה  ונגד  מוחלטת  בהפתעה  שם, 
הודיע גבאי ללבני כי תם עידן החיבור ביניהם 

ושלח אותה לשלום.
תרוץ  מפלגתה  כי  הודיעה  אמנם  לבני 
בבחירות והתחילה להתניע קמפיין בחירות, אך 
לאור מצבה בסקרים, תרה נושאות אחר חיבור 
השמאל-מרכז.  ממפלגות  לאחת  מפלגתה  בין 
הודיעה  בזירה,  בודדה  נותרה  שהיא  כשהבינה 

בדרך אלגנטית על פרישה.
חיי  "כל  לבני:  אמרה  הפרישה  בנאום 
הציוניים  הערכים  אותם  אותי  ליוו  הציבוריים 
שינקתי בבית הוריי. פעלתי כדי לשמור על רוב 
הבינלאומית  ההכרה  את  ולעגן  בישראל  יהודי 
להגן  ובזכותנו  היהודי  העם  כמדינת  בישראל 
לשלום  היפרדות  אויבינו.  מול  עצמנו  על 
יהודי  רוב  על  לשמור  הכרחית  מהפלשתינים 
זוהי  ערכיה.  ועל  זהותה  על  ישראל,  במדינת 
לוח  שעל  הכתובת  זוהי  הקיר,  שעל  הכתובת 

ליבי בכל מקום פוליטי בו הייתי".
ואז הגיעה ההכרזה הדרמטית: "שנים אמרתי 
אני.  אח"כ  ורק  המפלגה  אח"כ  המדינה,  קודם 
לא  בראשותי  שהתנועה  מודיעה  אני  היום 

תתמודד בבחירות הקרובות".

לבני הביעה תודה לשותפיה וביקשה סליחה 
ממי שהאמינו בה וביקשו ממנה לא לוותר. היא 
עמדה  מהפוליטיקאים  לדרוש  בציבור  הפצירה 

ברורה ולא להתייאש מלשנות את המציאות.

ספק  לי  "אין  במילים:  חתמה  נאומה  את 
שכבר  מקווה  ותנצח.  תחזור  שלנו  שהדרך 
שאני  לדרך  ישראל  את  יובילו  האלה  הבחירות 

מאמינה בה. היו שלום, עשו שלום".

היא התחילה בליכוד, הגיעה לשיאה בקדימה, כרתה ברית עם בוז'י וסולקה על ידי גבאי. כעת, כשלא השיגה חיבורים וברקע 
סקרים קודרים, הודיעה ציפי לבני כי לא תתמודד בבחירות: "היו שלום ועשו שלום"

ישראל פריי

הפוליטי  השמאל  של  האחרון  המעוז 
לבחירות  יוצאת  מרצ,  מפלגת  בישראל, 
-לאחר פריימריז היסטוריים. לראשונה בתו

נקבעה  לכנסת  החברים  רשימת  לדותיה, 
ולא  כל המתפקדים  בין  פתוחות  בבחירות 
חברי   1,000 של  מצומצמת  במתכונת  רק 
ועידה. ואכן, ההיענות הייתה גדולה, הרבה 
 84% והעבודה.  הליכוד  למפלגות  מעבר 
מתוך 21,000 המתפקדים מימשו את זכותם 

ובאו להצביע.
באמצעות  אלקטרונית  הצבעה  בזכות 
הפ מאחורי  שהוצבו  חדישים  -טאבלטים 

רגוד, הגיעו תוצאות הפריימריז שעה קלה 
הראשון  למקום  הקלפיות:  סגירת  לאחר 
)לאחר היו"ר תמר זנדברג( הגיע ח"כ אילן 
רוזין;  מיכל  ח"כ   - השני  במקום  גילאון. 
-במקום השלישי – ח"כ עיסוואי פרג'; במ

קום הרביעי – עלי סלאלחה, מנהל בית ספר בבית 
ג'ן שבגליל העליון.

המפ של  והמנותקת  ה'לבנה'  לתדמית  -בניגוד 
דחיפה  )ובעזרת  והמכובד  החמישי  למקום  לגה, 
רון,  קלה של שריון מגדרי( הגיעה מהרטה ברוך 
במוסדות  התחנכה  מאתיופיה,  בילדותה  שעלתה 
ולפוליטיקאית  ליוצרת,  הייתה  ובהמשך  דתיים 

בתפקידה כסגן ראש עיריית תל אביב.
שהגיע  רז  מוסי  ח"כ  הוא  לאחור  שנדחק  מי 
למקום השישי, בפועל מקום שביעי, שנראה חסר 
-סיכוי. מתמודד בולט במיוחד, מזכ"ל 'שלום עכ

שיו' לשעבר יריב אופנהיימר, סיים במקום ה-11 
בלבד. מתמודדים חזקים אחרים שסיימו מאחור: 

אבי דבוש )מקום 10( ואבי בוסקילה )מקום 8(.

זנדברג: נמליץ על בני גנץ

חגיגה של ממש במפלגה  היו  במרצ  הבחירות 
הקלפיות   131 עליה.  מרחף  החסימה  אחוז  שענן 
משעות  החל  נפתחו  הארץ,  רחבי  בכל  שנפרסו 
גודלן.  לפי  בהדרגה  חמישי,  יום  של  הצהריים 
הקלפיות הגדולות ביותר – בירושלים, ת"א וכפר 

קאסם – נפתחו להצבעה בשעה 14:00.
העובדה שהיא יו"ר המפלגה, לא עשתה הנחות 
לתמר זנדברג, שנאלצה להמתין ממושכות בקלפי 
עד להגעת תעודת הזהות שנשכחה בבית, לצורך 
זנדברג  סירבה  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה  זיהוי. 
-לסמן עדיפות מסוימת לאי מי מהמתמודדים, ואמ

שלא  רשימה  שכל  בטוחה  "אני  רה: 
של  המנצחת  הנבחרת  תהיה  תיבחר 

השמאל, אני גאה בכל אחד ואחת".
לא  שאתם  עשורים  שני  אחרי 
בממשלה, את רואה את עצמכם סוף 
את  ואולי  לקואליציה  נכנסים  סוף 

תהפכי לשרה?
מרכז- ממשלת  בכל  נהיה  "אנחנו 

הממשלה  של  השמאל  ונהיה  שמאל 
הזאת. אם תהיה ממשלת ימין – נהיה 
מרכז- ממשלת  תהיה  אם  אופוזיציה, 

שמאל – נהיה בממשלה".
לעמוד  ראוי  מבחינתך  גנץ  בני 

בראש ממשלת מרכז-שמאל?
"אם הוא יקבל את המנדט להרכיב 
עליו  נמליץ  אנחנו   – הממשלה  את 

ונהיה שם".

החגיגה האחרונה?

העיתונאים  לבית  שמחוץ  והכביש  המדרכה 
בת"א – מקום הקלפי המרכזית ביותר – המו אדם, 
הח"כים  מרבית  כמעט  ושלטים.  פעילים  דוכנים, 
זמנם  מרבית  את  ובילו  שם  הצביעו  והמועמדים 

בשכנוע של הרגע האחרון.
ביקש  גלגלים,  כסא  על  המתנייד  גילאון,  אילן 
אותם  בתור  מהממתינים  סליחה  נפש  באצילות 
עקף בדרך לקלפי, ולאחר מכן התיישב בקרן זווית 
-ורק הציע למצביעים את נוכחותו ואת זכותם לה

גם בכנסת  צביע עבורו, באם הם חפצים לראותו 
הבאה.

ילדה בשם נעה רוזין, מציגה בפנינו כמין מניפה 
שבמשיכת מוט מציעה שלל הישגים וסלוגנים של 

אמה, ח"כ מיכל רוזין. "הכנתי את זה יחד עם הבני 
בדוכן של המועמדת  סיפוק.  היא מלאת  דודים", 
להתכבד  ושבים  לעוברים  מציעים  ברוך  מהרטה 

מקערה עמוסת קולו – מאכל אתיופי מוכר.
-לאורך כל הרחוב, נפרשים כרזות של יריב אופ

נהיימר, עליהם כתובת גרפיטי "אופנהיימר יחלק 
את ירושלים". לרגע נדמה שמדובר בהתנכלות של 
פורעים, אך אז מסתבר שהשלטים הגיעו יחד עם 

הגרפיטי ומדובר בגימיק חביב ולא מעבר.
אבי דבוש, שהתמודד לראשות מרצ מול זנדברג 
והסיר את מועמדותו ברגע האחרון, מסתובב בין 
ידיו אחיינית טרייה. כאיש מז -המצביעים כשעל 

רחי שורשי, יליד אשקלון, ואף גבאי בית הכנסת 
-לפי הפרסומים, הוא מצפה לפתוח את שורות המ

פלגה בפני קהלים חדשים. בשיחה עמנו הוא מביע 
משאלה לכהן בעתיד כשר הבריאות.

ויש גם את הצעירה האלמונית, שמזהירה אותנו 
-לא לחשוף את שמה. היא מכתתת את רגליה בש

כנוע מצביעים לטובת המתמודדת גבי לסקי, עו"ד 
מוכרת בחוגי השמאל ופעילת זכויות אדם. "יש לי 
-הכרת הטוב לגבי", היא מסבירה את הלהט. "כש

שאז  אלא  אותי".  שחררה  היא  בהפגנה  נעצרתי 
היא  הנמרצת.  בפעילה  תמים  פחות  חלק  מתגלה 
בכלל לא מצביעה מרצ, היא חברת מפלגת חד"ש 
הליכודניקים  דרך  'הליכוד'  במפלגת  פקודה  וגם 

החדשים...
הלילה יורד, הרוחות מתחזקות, הציבור מתקבץ 
התערו בגני  ניצחון  ומסיבת  התוצאות  -לקבלת 

כה. כעת נותר לראות האם הייתה זו נקודת מפנה 
-חיובית או שמא נעיצת מסמר אחרון בארון הקבו
-רה הפוליטי של המפלגה שבימיה הטובים החזי

קה ב-12 מנדטים.

 במקום הראשון: אילן גילאון 

 בפתח מסיבת העיתונאים. שלטי 'התנועה' מתנוססים בפעם האחרונה

 השלטים ה"מושחתים" 
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אחרי 20 שנה: ציפי לבני פורשת מהפוליטיקה

סוגרים רשימות: 
גנץ, לפיד ובנט נכנסים לישורת האחרונה

קרב פנימי באגודת ישראל: 
צאנז דורשת את המקום החמישי ברשימה

רשימת חוסן לישראל פורסמה, הנציגה החרדית במקום ה-14 ⋅ לפיד הדיח את ילין ולביאוקידם את שטרן ותמנו-שאטה ⋅ בנט 
ושקד במסע רכש בחוגי הימין הדתי ⋅ וברקע:  אורן חזן מקים מפלגה וליברמן מסנן את אילטוב ולנדבר

האם גור תקבל שני נציגים ב'אגודת ישראל' על חשבון צאנז? בסיעה המרכזית טוענים: ''צאנז מיוצגת על ידי שלומי אמונים'' 
- בצאנז טוענים מנגד: ''שלומי אמונים לא מייצגים אותנו - אנו חסידות עצמאית וגדולה''

ישראל פריי

לבימים רביעי וחמישי השבוע הגיעו נציגי המ
לפלגות לוועדת הבחירות במשכן הכנסת בירוש

לים והציגו את רשימותיהם. 
החיבור המדובר ביותר התרחש בגוש המרכז, 
בין מפלגות 'יש עתיד' של יאיר לפיד לבין 'חוסן 
ללישראל' של בני גנץ. בין השניים התקיימו מג

עים צפופים ובשלב מסוים היה נראה כי דבר לא 
יקרה. לפיד הציג השבוע את יתרונותיו על פני 
מפלל בהקמת  שנים,   7 פוליטי של בניסיון   גנץ 

גנץ לא  כי  ובחיבור עמוק לשטח. הוא טען  גה 
מחזיר לו תשובות בנושאים עקרוניים. יחד עם 
זאת, בסביבת 'יש עתיד' דיברו על נכונות לקיים 
רוטציה בין לפיד וגנץ על תפקיד ראש הממשלה 

העתידי.
השניים  פרסמו  חמישי,  יום  בבוקר  לבסוף, 
בראשות  ורוטציה  איחוד  על  משותפת  הודעה 
גם  מצטרפים  ולפיד  כשלגנץ  ביניהם,  המפלגה 
הביטחון  ושר  אשכנזי  גבי  לשעבר  הרמטכ"ל 

לשעבר בוגי יעלון.
'חוסן  הציגה  שעבר  השבוע  בסוף  במקביל, 
ללישראל' ותל"ם רשימת מצטרפים חדשה, הנו

ספים לשבעה שמות שפורסמו שבוע קודם לכן. 
רעננה  עיריית  ראש   – גינזבורג  איתן  ברשימה: 
לשעבר  העיר  ראש  סגן   – זמיר  אסף  לשעבר, 
לרון  והפסיד  הראשות  על  בבחירות  שהתמודד 
נכי  ארגון  יו"ר  מטלון,  )מוץ(  משה  חולדאי, 
צה"ל וח"כ לשעבר; ואלון שוסטר, ראש מועצה 

אזורית שער הנגב לשעבר.
היא  ויעלון  גנץ  לרשימת  נוספת  מצטרפת 
עו"ד עומר ינקלביץ, חרדית תושבת בית שמש. 
להיא בוגרת סמינר וולף בבני ברק, פעילה חבר

ועומדת בראשות מספר מיזמים חברתיים,  תית 
בין היתר ארגון 'אמנות ואמונה', מרכז לאמנות 

ברוח יהודית.
בהצטר היה  גנץ השבוע  המרכזי של  להרכש 
ניסנקורן למפל יו"ר ההסתדרות אבי  לפותו של 

בברית  ניסנקורן  הזמן האחרון, החזיק  עד  גתו. 
כח משה  'כולנו'  ויו"ר  האוצר  שר  עם  לאדוקה 

לון, בנוסף לערבוב מאסיבי במפלגת 'העבודה'. 
מתפטר  לא  ניסנקורן  כי  הסתבר  יותר  מאוחר 
סופית מההסתדרות ולקח חל"ת בלבד. הערכה 
בממשלה,  בכיר  תיק  יקבל  ולא  במידה  כי  היא 
להוא לא יאות לכהן כח"כ מן המניין ויחזור לא

רגון העובדים.

בהמשך פורסמה הרשימה הסופית של חוסן 
ניסנקורן,  אבי  יעלון,  בוגי  גנץ,  בני  לישראל: 
מיקי חיימוביץ, יועז הנדל, מיכאל ביטון, חילי 
מירב  הכהן,  פרקש  אורית  האוזר,  צבי  טרופר, 
ועומר  פרומן  אורלי  שי,  יזהר  זמיר,  אסף  כהן, 

ינקלביץ' )במקום ה-14(. 

כוכבים:  יותר  דתיים,  פחות 
רשימת לפיד

בשפיים,  האירועים  במרכז  חגיגי  באירוע 
רשימתה  את  שני  יום  בערב  עתיד'  'יש  הציגה 
אורנה  הם  ברשימה  החדשים  השמות  לכנסת. 
4( ראש אכ"א לשעבר; רם בן  ברביבאי )מקום 
לשעבר;  המוסד  לראש  משנה   )11 )מקום  ברק 
ויואב סגלוביץ )מקום 12( ניצב בדימוס ומקים 

יחידת להב 433.
מעט  וקודמו  לשדרוג  שזכו  הכנסת  חברי 
אלעזר שטרן,  כהן,  מאיר  הם  הרשימה  במעלה 

פנינה תמנו-שאטו, עופר שלח וקארין אלהרר.
מי שמצאו את עצמם מחוץ לרשימה הם חברי 
להכנסת חיים ילין ועליזה לביא. ילין, ראש המו

מוערכת  ודמות  לשעבר  אשכול  האזורית  עצה 
מהתוצאה  גם  אכזבה  הביע  הפוליטית,  בזירה 
סיפק שום  ולא  אותי  פיטר  "לפיד  וגם מהדרך. 
"אף  ב'.  לרשת  בראיון  האשים  הגיוני",  הסבר 
כשרי אצלי  יישאר  זה  למה.  לי  אמר  לא  לאחד 

טה קטנה לכל החיים". ילין קיבל הצעה מיו"ר 
'העבודה' אבי גבאי לקבל שריון במקום העשירי 

אך סירב.
דחיקתה של עליה לביא, חברת כנסת דתיה, 
למסמנת את דחיקתם של הנציגים הדתיים במפ

לגת לפיד. גם שני הדתיים שהצטרפו באחרונה 
הוצבו   - טור-פז  קינלי  ומשה  פרידמן  תהלה   -
לאור  בולטת  זו  עובדה  ריאליים.  לא  במקומות 
מעט  לא  כללה  עתיד'  'יש  רשימת  שבעבר  כך 

חברים דתיים, בהם דב ליפמן ושי פירון.

פיצול בלתי נמנע?

בסוף השבוע האחרון, סיכמו מפלגות 'הבית 
ו'האיחוד  פרץ  רפי  הרב  בראשות  היהודי' 
ריצה  על  סמוטריץ'  בצלאל  בראשות  הלאומי' 
למשותפת. על פי ההסכם, פרץ יעמוד בראש הר

הבכיר.  התיק  את  יקבל  סמוטריץ'  ואילו  שימה 
יתר הרשימה תחולק בריצ'רצ' עם רוטציות או 
של  למקרה  הנורווגי  החוק  במסגרת  התפטרות 

חוסר שוויון.
לאחר שהצעד המתבקש יצא לפועל, נפתחה 
בגוש:  הנוספות  הצלעות  צירוף  על  המערכה 
'עוצמה יהודית' של מרזל, בן גביר ומיכאל בן 

ארי, ו'יחד' של אלי ישי.
ראש  היה  לאיחוד  הקריאות  על  שניצח  מי 
הממשלה בכבודו ובעצמו, שבאין ספור הודעות 
ששיגר האיץ בצדדים להגיע להסכם על צירוף 
לכולם, בכדי לא לאבד קולות לגוש הימין. במפ

לגות הציונות הדתית פחות אהבו את התערבות 
ישי  לו לשריין את אלי  והציעו  בגזרתם  נתניהו 
נתניהו הסביר  'הליכוד'.  גביר ברשימת  ואת בן 
לא  לליכוד  צירופם  הסקרים,  כל  לפי  כי  מנגד 

תורם לגוש במאומה.
'עוצמה יהודית' כיכבה תקשורתית גם בזכות 
החל  בשמה.  שנקשרו  ומהלכים  ספינים  שורת 
לעמוד  שפטל  יורם  לעו"ד  שהופנתה  מהצעה 
בראשה ועד להצעה לריצה משותפת עם 'יהדות 

התורה'.
נתניהו  אליו  זימן  נוסף,  לחץ  להפעיל  בכדי 
ואלי  סמוטריץ'  בצלאל  פרץ,  רפי  את  לפגישה 
נתניהו  להגיע.  סירבו  הראשונים  שני  אך  ישי, 
לרוץ  שלא  בו  והפציר  לבד  ישי  אלי  עם  נפגש 
מתווה  הציע  נתניהו  הפרסומים,  פי  על  לבדו. 
ברשימת  ריאלי  ספק  במקום  יוצב  ישי  לפיו 
הציונות דתית תמורת התחייבות לקבלת תפקיד 
שר. לבסוף, קיבלו בעוצמה יהודית את ההצעה 

והאיחוד יצא לדרך.

ליברמן מכין את השטח

לקראת הצגת רשימת 'ישראל ביתנו' לכנסת, 
מהרשימה  מכהנים  כנסת  חברי  שני  "הופרשו" 
ולא יתמודדו בבחירות. בניגוד למודחי מפלגות 
לאחרות, ב'ישראל ביתנו' לא נשמעה מילת ביקו

רת כלפי היו"ר אביגדור ליברמן.
שני הח"כים שלא ימשיכו לכנסת הבאה הם 
כיהן  אילטוב  לנדבר.  וסופה  אילטוב  רוברט 
13 שנה, לנדבר החלה את דרכה במל  כח"כ מזה

מטעם  כיהנה  ה-17  ומהכנסת  'העבודה'  פלגת 
לישראל ביתנו. לנדבר כיהנה כשרת העלייה והק

ליטה.

בר לבין השמות החדשים הצפויים להשתלב 
שימת ליברמן ניתן למצוא את יבגני סובה, איש 
תקשורת מוכר, ואת אלי אבידר, לשעבר מנכ"ל 

בורסת היהלומים.

מפלגה חדשה לאורן חזן

במקו בטוח  שהיה  נמרץ  ח"כ  חזן,  לאורן 
'הליכוד',  רשימת  בתחתית  עצמו  את  ומצא  מו 
הודיע על ריצתו לכנסת במסגרת רשימת 'צומת'. 
מדובר בשלד מפלגתי של המפלגה אותה הקים 

הרמטכ"ל לשעבר רפי איתן )רפול( ז"ל.
ימין  מפלגת  ל"כל  חזן  קרא  רשת,  בשידור 
אמיתית שלא נכנעת ללחץ האמריקאי, ושטובת 
וחיילי  ישראל  תורת  ישראל,  ארץ  ישראל,  עם 
אני  לדרך,  אליי  להצטרף   - עיניה  לנגד  צה"ל 
צריך  ריאליים.  אותם במקומות  מבטיח לשריין 
להניח את האגו בצד, להפסיק את המלחמה על 

הכסאות ולרוץ יחד".

בנט ושקד מתחזקים

לבין כל הסקרים שנערכים בעת האחרונה, בו
לטת מפלגת 'הימין החדש' ביציבותה. היא זוכה 
כי החלטת  מנדטים שמוכיחים  לפחות לשבעה 
לבנט ושקד לצאת לדרך עצמאית – החלטה בת
לחילה הייתה נראית כסיכון לא מחושב – מוכי

חה את עצמה.
השבוע צירפו במפלגה מספר דמויות נוספות, 
יקשטו  ריאליים חלקם  יוצבו במקומות  שחלקן 
הש בין  ובתמיכתם.  בהשראתם  הרשימה  לאת 

מדרשה  ראש   – שיקלי  עמיחי  החדשים:  מות 
ללמנהיגות ציונית בגליל, רן בר יושפט – משפ

טם וסמנכ"ל פורום קהלת, אורי שכטר, מנכ"ל 
ארגון שורשים צהר, ואלישיב רייכנר – עיתונאי 

וסופר.
השבוע נחשף הסלוגן שילווה את המפלגה: 
מקלדת  טעות  לא  זו  כן,  כן  "יהודישראלימני". 
אלא צירוף צפוף של כל האלמנטים שהמפלגה 
מבקשת לייצג. לפי הודעת הדוברות, "גם סדר 
המפלגה  בוחרי  מרבית  אקראי:  אינו  המילים 
ודתיים  חילונים  וקהל המצביעים הפוטנציאלי, 
ולאחר  כיהודים  כל  קודם  עצמם  רואים  כאחד, 

מכן כישראלים".

אלי כהן

לדרמה פנימית באגודת ישראל: רגע לפני סגי
הג החסידויות  ששלושת  אחרי  הרשימות,  לרת 

דולות גור, ויזניץ' ובעלזא קיבלו נציג ברשימה, 
גם  צאנז,  בגודלה,  הרביעית  החסידות  דורשת 
נציג ברשימה ואת המקום החמישי ברשי להיא 

'אגודת ישראל', שנכון לעתה מיועד לנציג  מת 

נוסף של חסידות גור, אליהו חסיד. 
מטעם  נוסף  נציג  הצבת  על  זועמים  בצאנז 
לה  בעוד  גור,  חסידות  של  המרכזית'  'הסיעה 
אין כלל נציג ברשימה. בגור, טוענים מנגד, כי 
המאג אמונים'  'שלומי  את  מייצג  אשר  לפרוש, 

והקטנות,  דת בתוכה את החסידויות הבינוניות 
מייצג גם את צאנז. 

טענות  את  דוחים  צאנז  בחסידות  גורמים 

לחסידות גור, כי היא מיוצגת על ידי שלומי אמו
נים ומאיר פרוש וטוענים כי צאנז היא חסידות 
גדולה ועצמאית ומגיע לה נציג בכנסת מטעמה, 
בח מקבלות.  הגדולות  החסידויות  ששאר  לכפי 
לסידות גם מזכירים את המסר שיצא מועידת אגו

דת ישראל כי הייצוג יורחב לחסידויות נוספות, 
וטוענים כי במבחן המעשה המסר לא מתורגם 

לעובדות.  

נכון  מונה  ישראל  אגודת  רשימת  כאמור, 
מטעם  ליצמן  יעקב  את  הגיליון  סגירת  לשעת 
חסידות גור, מאיר פרוש מטעם שלומי אמונים, 
יעקב טסלר מטעם ויז'ניץ, יעקב אייכלר מטעם 
לבעלזא, וככל הנראה אליהו חסיד, אף הוא מח

סידות גור.
ברשימה המאוחדת של יהדות התורה מדובר 

על מקומות 1,3,5,7 ו-9.
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איציק מצרפי 

לשנת  בישראל  המקומיות  הרשויות  בקובץ 
המקוו הרשויות   255 של  נתונים  הוצגו   20177

מועצות   1724 עיריות,   77 בהן  בישראל,  מיות 
54 מועצות אזוריות. הנתונים שמ�ו -מקומיות ו
ורסמת הלמ"ס עוסקים בין היתר בתחומי הדמו

גר�יה, הרווחה, הבריאות, החינוך,  התחבורה 
ומצבן הכלכלי של הרשויות.

הערים הגדולות ממשיכות לאבד תושבים בקצב 
רשי בראש  מככבת  ירושלים  השנה  גם  וגבוה, 

על  עזבו, מס�ר העולה  מת הערים שתושביהן 
כמות התושבים שנכנסו. אחריה במאזן ההגירה 
ת"א  וחי�ה.  אשדוד  הערים  נמצאות  השלילית 
לעומתן,  העין,  ראש  תושבים.  מאבדת  כן  גם 
וחדרה  למגורים  גבוהים  ביקושים  על  מדווחת 

מ�תיעה.
מס�רי  מסיכום  עולים  המת�רסמים  הנתונים 
בארץ,  היישובים  של  ה�נימית  ההגירה  מאזן 
מאזן  היוצאים.  מס�ר  �חות  הנכנסים  מס�ר 
בין  תושבים  של  מעבר  משקף  �נימית,  הגירה 
בח מביא  הגירה  מאזן  הארץ.  בתוך  ויישובים 

ישראל  לתוך  לארץ  מחוץ  מהגרים  גם  שבון 
ומהארץ אל מחוץ למדינה. 

177 אלף מתושבי ירושלים עזבו את העיר בשנת 
1717 אלף בלבד שעברו להתגורר  20177, לעומת 
המוע ההגירה  יעד  הלמ"ס,  נתוני  על-�י  ובה. 

דף של הירושלמים היא העיר תל-אביב, אליה 
את  שאלתם  ואם  העיר.  מתושבי   17,622 היגרו 
שממנה  העיר   - לירושלים  מגיע  מי  עצמכם 
)686( של תושבים  הגיע המס�ר הגדול ביותר 
 – חו�שי  בתרגום  בני-ברק.  הייתה  לירושלים 
ואילו  ברובם,  חילונים  הם  העיר  את  העוזבים 

המגיעים אליה – חרדים.
טבלת  ראשות  את  שוב  מחזיקה  שהיא  אף  על 
ההגירה השלילית, מצבה של ירושלים השת�ר 
ההגירה  נתון  אז  שעברה,  השנה  נתוני  לעומת 
 7,952 על  ועמד  יותר  גבוה  היה  בה  השלילית 

נוטשים.
של  הסוציואקונומי  מעמדה  הכלכלי,  מההיבט 
לסוף  נכון  ירד השנה לאשכול השני.  ירושלים 

עברו  תושבים,   9017,300 בה  התגוררו   20177
תושו  717,485 העיר בתוך  דירה  עברו  זו   בשנה 

בים. 
בישראל  האוכלוסייה  מנתה   20177 שנת  בסוף 
התגוררו  מהם   74.8% תושבים,  מיליון  כ-8.8 
תל-אביב  העיר  גם   - ירושלים  רק  לא  בערים. 
שלילית. 217,533  מהגירה  זו  בשנה  סבלה  י�ו 
מהעיר  מהם  רבים  לתל-אביב,  עברו  תושבים 
הסמוכה רמת-גן, לעומת 23,047 שעזבו את תל 
אביב, גם כאן העוזבים נשארים קרוב ומעדי�ים 
את רמת גן, שלא �חות מ-2,593 מתושבי תל-

אביב עברו להתגורר בה.
מאזן  ברשימת  השני  במקום  ירושלים,  אחרי 
מאזן  עם  אשדוד,  נרשמת  השלילי  ההגירה 
קלטה  שאמנם  אשדוד  איש.   3,003 של  הגירה 
 6,230 3,227 תושבים חדשים, אך היא איבדה 
אש בתוך  אחרים.  יישובים  לטובת  ומתושביה 
באש ממוקם  הסוציו-אקונומי  שמעמדה  ודוד, 

כ-174,600  זו  בשנה  דירה  עברו  החמישי,  כול 
תושבים בתוך העיר.

ובמקום השלישי במאזן ההגירה השלילי מדור
וגת חי�ה שמעמדה הסוציו-אקונומי הוא באש

כול השביעי, עם נטישה של 2,369 איש סה"כ, 
9,870 איש שנטשו את העיר  זאת בחישוב של 
חדשים.  תושבים   7,5017 אליה  שעברו  לאחר 
ב20177 עברו דירה 178,666 תושבים בתוך שטחי 

העיר. 
נמצאת  הערים  רשימות  מתוך  הרביעי  במקום 
העיר בני ברק עם מאזן הגירה שלילי של 2,1758 
3,17177 התושבים  איש - זאת לאחר חישוב של 
יש  האמיתי  המבחן  לצורך  אך  אליה.  שנכנסו 
5,275 תושו  להביא בחשבון את הנתון הגבוה -

בים עזבו אותה. בשנת 20177 - 170,5517 תושבים 
שינו כתובת בתוך העיר.

וברשימת הערים המובילות ניצבה במקום הרא
20176, העיר ראש העין, בעיקר  גם בנתוני  שון 
בשל בניית השכונות החדשות במסגרת תכניות 

"מחיר מטרה" ו"מחיר למשתכן".
על  עומד  תושביה  שמס�ר  העין,  ראש  העיר 
באו ממוקם  הסוציו-אקונומי  ומעמדה   50,500

של  חיובי  הגירה  מאזן  מציגה  השביעי,  שכול 
 5,223 זו  בשנה  שקלטה  לאחר  איש,   4,17179

אחרים  מישובים  תושבים 
תושו  17,1704 סה"כ  ואיבדה 

בים. 
באש המדורגת  השרון  והוד 
הסוציוו במדד  השמיני  כול 

השנייה  העיר  היא  אקונומי 
עם  חיובי  הגירה  במאזן 
אליה  שעברו  לאחר   17,487
רק  ועזבו  תושבים   3,339
עברו  העיר,  בתוך   .17,852

דירה 3,1744 תושבים.
הה�תעה הצ�ונית - ע�ולה, 
סוציו-אקונומית  המדורגת 
נרשמה  החמישי  באשכול 
מאזן  עם  השלישי  במקום 

תושבים   17,385 אותה  עזבו   .17,275 של  חיובי 
2,660 תושבים חדשים. בתוך  אבל היא קלטה 
הנתונים הללו בולטת הה�תעה הדרומית הלא 
והיא שדרות שמע�ילה השנה לעשירייה המובי

לה במאזן ההגירה החיובי. 
אשקלון מדורגת רביעית, חדרה חמישית, רמת 
גן במקום השישי וביתר עילית מדורגת שביעית 
706 תוו  במאזן ההגירה החיובי המציג נתון של
תק ו�תח  שמינית  כרמל  טירת  נוס�ים,  ושבים 

ווה במקום התשיעי. בתוך כך מ�תיעה כאמור 
את העשירייה  לראשונה  הסוגרת  העיר שדרות 
המובילה בהגירה חיובית, על אף היותה נמצאת 

בסיכון בטחוני בשל קרבתה לעוטף עזה. 
 

בריאות, כלכלה וריבוי טבעי

מהנתונים המת�רסמים בתחום גביית הארנונה 
20177 ברשויות המקוו  למגורים עולה כי בשנת

מיות נרשם שי�ור קל, כאשר יחס הגבייה עמד 
למגורים  שלא  מארנונה  ההכנסות   .74.9% על 
עמדו על 55.6% מסך ההכנסות מכלל הכנסות 

הארנונה, לעומת 56.4% בשנת 20176.
מהן  ב83  המקומיות,  הרשויות   255 מתוך 
הנו לעומת   ,20177 גירעון תקציבי בשנת  נרשם 

 69 ב  גרעונות  נרשמו  בהם   20176 תונים משנת 
הכנסות   .20175 בשנת  רשויות  רשויות, ו-86 

הרשויות עלו ב-20177 ב-7.5%, וההוצאות עלו 
נובעת מעלייה של  ב-7.7%. העלייה בהכנסות 
הרו בתקציבי  הממשלה  בהשתת�ות   10.7%

מהרשויות  ב-52  כי  עולה  מהנתונים  שויות. 
חלה ירידה בהכנסות העצמיות.

ושיעור הריבוי הטבעי הגבוה ביותר היה במודי
7.67 נ�שות למש�חה, שיעור הריו  עין עילית -

נרשם בקריית טבעון  ביותר  בוי הטבעי הנמוך 
ובעס�יא. שיעור הריבוי הטבעי הכולל הארצי 

בשנת 20177 עמד על 3.11 ילדים. 
במדד עודף המשקל - הנתונים הנמוכים ביותר 
במודיעין  וז'  א'  כיתות  תלמידי  בקרב  נרשמו 
היו  ביותר  הגבוהים  השיעורים  כאשר  עילית, 

בג'סר א-זרקא. 
היה  ביותר  הנמוך  הסוכרת  מקרי  שיעור 
ביותר  הגבוה  והשיעור  עדה,  בבנימינה-גבעת 

היה בג'סר א-זרקא.
מכל  סרטן  מקרי  של  ביותר  הנמוך  השיעור 
והשי עילית  בביתר  היה  גברים  בקרב  והסוגים 

בקרב  עילית.  בנצרת  נרשם  ביותר  הגבוה  עור 
של  ביותר  הנמוך  השיעור  הנשים  אוכלוסיית 
הגבוה  השיעור  ברהט,  נרשם  בסרטן  תחלואה 

ביותר נרשם ברמת-השרון. 
השיעור   20173-20177 בשנים  שנרשמו  מנתונים 
והנמוך ביותר של �טירות היה ביישובים מודי
הג השיעור  לעומת  ושוהם,  ועין-מכבים-רעות 

בוה ביותר שנרשם בג'סר א-זרקא. 

ירושלים ובני ברק בהגירה שלילית, מודיעין 
עילית מובילה בילודה

דתיים יותר - מתנדבים יותר, תורמים יותר

מנתוני הרשויות המקומיות לשנת 2017 שמפרסמת הלמ"ס, 5,275 תושבים עזבו את העיר בני ברק, וכ-6,000 איש עזבו את ירושלים • למשפחה ממוצעת 
במודיעין עלית יש 7.67 ילדים, לעומת ממוצע ארצי של 3.11 • השיעור הנמוך ביותר של מקרי סרטן בקרב גברים היה בביתר עילית • שיעורי עודף המשקל 

 הנמוכים ביותר בקרב תלמידים היו במודיעין עילית

־מחקר חדש של המכון החרדי למחקרי מדיניות בדק את שיעורי ההתנדבות בישראל וגילה שככל שמידת הקרבה לדת עולה, כך גדלה הנכונות להתנדב ולת
רום לזולת - בזמן ובכסף • החברה החרדית מתאפיינת בשיעורי תרומה והתנדבות מהגבוהים ביותר

איציק מצרפי 

מדי לחקר  החרדי  "המכון  שערך  חדש  ומחקר 
שצוין  הבינלאומי  המתנדב  יום  לרגל  ניות" 
ביש ההתנדבות  שיעורי  את  ובדק  ולאחרונה 

ראל, מגלה כי ככל שמידת הקרבה לדת עולה, 
כך גדלה הנכונות להתנדב ולתרום לזולת – הן 
במונחי "זמן" - תרומה באמצעות �עילות �יזית 

והן במונחי "כסף". 
והמחקר, שבוצע על ידי ניצה קלינר קסיר - המ

ניתח  ליו"ר המכון החרדי לחקר מדיניות,  שנה 
בשנים  הלמ"ס  של  החברתי  הסקר  נתוני  את 
20175–20177 ובחן את הקשר שבין תרומה להתו

נדבות בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה בחברה 
היהודית. 

ומהנתונים עולה כי ישראל היא "מדינה של מת
מסייעים  ישראל  מאוכלוסיית  נדבים",  כ-64% 
�עילות  או  כס�ית  תרומה  באמצעות  לזולת 
התנדבותית, כאשר 59% תורמים תרומה כס�ית 

ו-21% מתנדבים.
תרומה  בשיעורי  מתא�יינת  החרדית  החברה 
המחקר  זאת,  עם  ביותר.  מהגבוהים  והתנדבות 
אוכלוסיות  בין  גדולה  שונות  קיימת  כי  מגלה 
אוכלוסייה  שקבוצת  ככל  הישראלית,  בחברה 
ההתנדבות  שיעורי   – יותר  כ"דתית"  מוגדרת 

והתרומה עולים. 
תרומה  בשיעורי  מתא�יינת  החרדית  החברה 
ווהתנדבות גבוהים יותר משאר קבוצות האוכלו

סייה: 89% מבני ה-20 ומעלה תורמים ו-38% 
לעומת  �עילות התנדבותית.  על  מהם מדווחים 
זאת, בחברה החילונית - 54% בלבד הצהירו על 

תרומה ו-21% בלבד מתנדבים. 
החב וההתנדבות  התרומה  היק�י  מבחינה  וגם 

עושים  מהתורמים   67% מובילה:  החרדית  רה 
בשנה,  ש"ח  מ-500  למעלה  של  בסכומים  זאת 
מ-170  למעלה  מקדישים  מהמתנדבים  ו-47% 
שעות בשבוע להתנדבות. בחברה החילונית, רק 
179% מהתורמים מדווחים על תרומה של למעו

500 ש"ח בשנה ו-21% מהמתנדבים משו -לה מ
קיעים בהתנדבות למעלה מ-170 שעות שבועיות.

נ�וצה  לזולת  "נתינה  כי  מסבירים  החוקרים 
האזר מרבית  כאשר  הישראלית,  בחברה  ומאוד 
וחים נותנים עדי�ות לתרומה כס�ית על �ני הת

כי החברה  זמן. הנתונים מראים  נדבות הגוזלת 
וה�ער  זה,  בהיבט  במיוחד  מרשימה  החרדית 
יותר כאשר התרומה  גדול אף  בין האוכלוסיות 
נמדדת כשיעור מתוך ההכנסה ה�נויה: החרדים 
תורמים 4.6% מהכנסתם ה�נויה, לעומת יהודים 
שתורו וערבים   1.2% רק שתורמים   לא-חרדים 

התורמים  שיעור  הערבית  בחברה   .2.3% מים 
וגובה התרומות אמנם נמוכים יחסית לקבוצות 
ההכנסה  מתוך  כשיעור  התרומות  אך  האחרות, 

ה�נויה גבוהות יחסית".
להת תרומה  שבין  הקשר  את  גם  בחן  והמחקר 

נדבות, ומצא שדרכי סיוע אלה הולכות יד ביד 
יותר מבכל חברה אחרת. בחב ובחברה הדתית 

רה החילונית-מסורתית נמצא קשר חיובי חלש 

החרדית  ובחברה  ה�עילויות  שתי  בין  בלבד 
חרף  אולם  א�סי.  עד  חלש  חיובי  קשר  נמצא 
מתנדבים  וגם  התורמים  שיעור  החלש  הקשר 
על  ועומד  ביותר  הגבוה  הוא  החרדית  בחברה 
מהם  כש-29%  הדתי,  הציבור  לאחריה   ,34%

�ועלים בשתי דרכי הסיוע לזולת.
במטרה  נוסד  מדיניות  למחקרי  החרדי  המכון 
בסו מחקר  מבוססת  מקצועית  מדיניות  ולקדם 

הציבור  שבין  למ�גש  הנוגעות  אזרחיות  גיות 
הס התחזיות  ל�י  הישראלית.  והחברה  והחרדי 

טטיסטיות, הציבור החרדי בישראל עתיד לגדול 
באו�ן דרמטי, ולהש�יע באו�ן מרחיק לכת על 
החיים בישראל מגוון תחומי החיים האזרחיים, 
המכון  ורווחה.  דיור  תעסוקה,  כלכלה,  ובהם 
החרדי למחקרי מדיניות נוסד כדי לסייע בשילוב 
ולנ לחקור  בישראל,  הכללית  בחברה  והחרדים 

בקביעת  לסייע  והעתידי,  הקיים  המצב  את  תח 
מדיניות וליצור כלים ואסטרטגיות �עולה למען 

החברה החרדית והחברה כולה.
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בחסות משרד ממשלתי: 
קורס לחרדים במרכז רפורמי
מדריכים חרדים בעמותות לבעלי מוגבלויות הופתעו לגלות כי המקום 

אליו הוזמנו לעבור הדרכה לקבלת תעודת 'מטפל מוסמך', הוא לא 
פחות ממרכז רפורמי • במשרד העבודה והרווחה מיהרו להתנצל 

ומבהירים: "זו הייתה טעות שנעשתה בתום לב. המשרד מחפש בנין 
חלופי שיתאים לכלל המדריכים הרשומים לקורס"

אלי רובין

מדריכים חרדים בעמותות המטפלות בילדים 
שהוזמנו  שונות,  מוגבלויות  בעלי  ומבוגרים 
המרכזי  'ביה"ס  ידי  על  הדרכה  לקורס 
שפועל  הרווחה'  לשירותי  עובדים  להכשרת 
מטעם משרד הרווחה, הופתעו לגלות השבוע 
הדרכה  את  לעבור  אמורים  הם  בו  המקום  כי 
את  הנוגד  רפורמי'  מ'מרכז  פחות  לא  הוא 

השקפת עולמם.
הקורס שנועד להעביר את המדריכים בעמותות 
שביקשו   - מוגבלויות  לבעלי  השונות  הסיוע 
לקבל תעודת 'מטפל מוסמך' בחינוך מיוחד - 
אמור היה להתקיים בבית קהילת 'מבקשי דרך' 
ברחוב ש"י עגנון בירושלים, מרכז שמצהיר כי 
פעילותו נעשית בסיוע 'התנועה הרפורמית – 

יהדות מתקדמת בישראל'.
קודם התחלת הקורס האחראיים מטעם משרד 
עם  אישיות  ושיחות  ראיונות  קיימו  הרווחה 
המדריכים, כשאלו זומנו אל המרכז הרפורמי 
הנ"ל במהלך השבוע האחרון, לקראת הקורס 

שהיה אמור להתקיים במקום בחודש הקרוב
אחד  חיים,  מספר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
ראיון  לצורך  למרכז  שהגיע  המדריכים 
במקום  להדרכה  אותנו  "זימנו  והיכרות: 

והוא  למקום  הגעתי  דרך'.  'מבקשי  שנקרא 
אך  בנייתו,  בצורת  מוזר  קצת  לי  נראה  היה 
לא התעמקתי הרבה ונכנסתי. כשבאתי לצאת 
מודעות  בכמה  נתקלתי  לתדהמתי  משם, 
שהיו תלויות שם והכריזו על פעילות בניחוח 

רפורמי".
בשירה  שבת  קבלת  על  הוכרז  "במודעות 
המכריזה  מודעה  גם  כמו  מוסיקאלי,  ובליווי 
'תפילה' שתתקיים במקום בשבת בבוקר,  על 
היא  ההפטרה  בקריאת  שתתכבד  מי  כאשר 
אישה  תורה  ובדבר  הקהילה  מנשות  אחת 
נוספת", הוסיף חיים לתאר. "איך עושים קורס 
עולמנו,  השקפת  את  שנוגד  במקום  לחרדים 

איפה הרגישות?".
כי  בתגובה,  נמסר  והרווחה  העבודה  ממשרד 
שנגרמה  הנעימות  אי  על  מתנצל  "המשרד 
למדריכים. זו הייתה טעות שנעשתה בתום לב, 
בימים אלו המשרד מחפש בנין חלופי שיתאים 
במשרד  לקורס".  הרשומים  המדריכים  לכלל 
ביקשו להדגיש, כי המשרד אינו אחראי באופן 
ישיר לקיום הראיונות במקום הנ"ל אלא בית 
הספר שאחראי לכך מטעם המשרד ואלו נעשו 
כוונה לפגוע ברגשות חלילה,  ובלי  בתום לב 
לא  בפועל  ההדרכות  הפנייה  כשבעקבות 

יתקיימו שם אלא במקום חלופי.

חשיפת 

'קו עיתונות'

לא מכירים את חוק המזומן? 
עכשיו הסימולטור

כחלון מבטיח:
 מימון בסבסוד מעונות יום

איציק מצרפי 

הפועלת  לופטהנזה  הגרמנית  התעופה  חברת 
שפעל  נוסע  נגד  תביעה  הגישה  בישראל,  גם 
עלויות  להוזיל  כדי  הנעלמת"  "העיר  בשיטת 
מטיסת  וירד  להגיע,  רצה  אליו  המקורי  ליעד 

קונקשן מארה"ב לנורווגיה. 
בואו  הנעלמת"?  "העיר  שיטת  את  מכירים 
מוכרת  בשיטה  מדובר  היכרות.  לכם  נעשה 
כדי  אותה  מנצלים  העולם  ברחבי  שרבים 

להוזיל את עלויות הטיסה.
וכרטיס  לפריז  להגיע  רוצים  ואתם  במידה 
לרומא  טיסה  חפשו  דולר,   500 עולה  הטיסה 
גבוהה  סבירות  וקיבלתם  בפריז,  קונקשן  עם 
מתעוררת  הבעיה  יותר.  זול  טיסה  לכרטיס 
אל  ההמשך  לטיסת  מופיעים  לא  אתם  כאשר 
נפוצה שעלולה  רומא. כאמור מדובר בשיטה 
לעיתים, עם דגש על ה"עלולה" ועל ה"לעיתים" 
הגרמנית  התעופה  חברת  ביוקר.  לכם  לעלות 
לופטהנזה ביקשה לעשות סוף לטריק והחליטה 

ההמשך.  לטיסת  הופיע  שלא  נוסע   לתבוע 
מסיאטל  טיסה  הזמין  המדובר  הנוסע 
עם  שבנורווגיה,  לאוסלו  הברית  שבארצות 
עצירה בפרנקפורט שבגרמניה. לאחר העצירה 
ובמקום  לאוסלו,  להמשיך  שלא  הנוסע  בחר 
אחר  טיסה  כרטיס  רכש  המקורית,  הטיסה 
אליו  המקורי  היעד  לברלין,   - חברה  מאותה 
היה  הסתם  מן  התהליך  להגיע.  אמור  היה 
כאמור,  שכעת  אלא  הנוסע,  עבור  יותר  זול 
 החברה הגרמנית הגדולה שמה עליו את ידה. 
ביצע  אותו  המהלך  לופטהאנזה,  מבחינת 
וכעת  העסקה  תנאי  של  להפרה  נחשב  הנוסע 
 2,112 של  סך  על  בפיצוי  אותו  תובעת  היא 
בחודש   - אופטימיות  של  רגע  אבל  יורו. 
דצמבר האחרון בית המשפט בברלין דחה את 
מתייאשת  לא  החברה  זאת,  למרות  התביעה. 
מתכוונת  היא  כי  הודיעה  הרתעה  ליצור  וכדי 
מנוסעים  למנוע  על ההחלטה במטרה  לערער 

נוספים להשתמש בשיטת "העיר הנעלמת". 
לא  המתוחכמת  השיטה 
ומכיוון  אנונימי  בנוסע  נגמרת 
דרך  אין  התעופה  שלחברות 
אקטרר  התופעה,  את  לסכל 
המסייע  אתר  הקים  זאמאן 
להוזיל מחירי טיסות באמצעות 
לכאורה  הפוגעת  השיטה 
בחברות התעופה. בשנת 2014 
הגישה חברת יונייטד איירליינס 
אך  האתר  מקים  נגד  תביעה 
את  דחה  באלינוי  בית המשפט 
לא  הנתבע  כי  בטענה  התביעה 
שבה  בעיר  עובד  או  מתגורר 

הוגשה התביעה.

איציק מצרפי

על רקע הביקורות הנוקבות על חוק המזומן 
- רשות המיסים השיקה שני יישומים שנועדו 

לסייע ביישום החוק להגבלת המזומן
המאפשר  סימולטור  הוא  הראשון  היישום 
לתשלום  המותר  המרבי  הסכום  מה  לחשב 
את  מראש  לכלכל  לציבור  ומסייע  במזומן 
החוק,  הוראות  על  מלעבור  ולהימנע  צעדיו 
המרבי  הסכום  מהו  לחשב  מאפשר  כמו"כ 
לנתוני  בהתאם  במזומן,  לתשלום  המותר 
עסקה המוזנים וכן מאפשר לראות מה גובה 
הסנקציה הכספית שתוטל בשל הפרת החוק. 
פרטיים,  אנשים  שני  בין  בעסקה  לדוגמא: 
בסכום של 60 אלף שקל, הסכום המקסימאלי 
שקל   6,000 הוא  במזומן  לתשלום  המותר 
לשלם  ניתן  שקל  אלף   50 עד   - בלבד 
במזומן במקרה כזה, אך מעבר לכך, הסכום 
על  עומד  במזומן  לתשלום  המקסימאלי 
אלף   30 שולמו  זה  במקרה  אם  בלבד.   %10
על  זו,  בפעולה  ההפרה  סכום  במזומן,  שקל 
פי המחשבון, הוא 24,000 שקל וגובה הקנס 
של  סך  על  עומד  זו  הפרה  בגין  המחושב 

3,600 שקל. 
נציין כי עד לחודש ספטמבר לא יוטלו קנסות 

אך  בלבד  באזהרה  תסתפק  המסים  ורשות 
לחוק  ומורגלים  ערוכים  נהיה  אז  כדאי שעד 
עד כמה שנמצא חסר היגיון, לדוגמא: עסקה 
אנשים  שני  בין  שקל   50,000 של  בסכום 
פרטיים, ניתן לבצע במזומן, בעוד שבעסקה 
של 50,001 שקל, רק 5,000 שקל ניתן לשלם 
במזומן )%10(, כך שהמדרג אינו עולה בקנה 

אחד עם ההיגיון. 

חוק המזומן במקרקעין 

במזומן,  השימוש  לצמצום  לחוק  בהתאם 
הגשת  בעת  במקרקעין,  זכויות  רוכש  נדרש 
הצהרה, לפרט מהם אמצעי התשלום בעבור 
לבצע.  מתעתד  הוא  אותה  המקרקעין  עסקת 
ידועים  לא  התשלום  אמצעי  בהם  במקרים 
נדרש  הוא  ההצהרה,  הגשת  בעת  לרוכש 
להשלים את המידע עד תום שישה חודשים 

ממועד מסירת החזקה במקרקעין.
בדיוק  נועד  הרשות  שהשיקה  נוסף  ביישום 
אמצעי  פרטי  והשלמת  עדכון  זה,  לצורך 
תשלום על ידי רוכש זכות במקרקעין. הפירוט 
ואת  העסקה  שווי  את  כולל  ביישום,  שיוזן 
כגון  הסכומים ששולמו בכל אמצעי תשלום 

מזומן, העברה בנקאית, צ'ק וכדומה. 

איציק מצרפי

בשורה מבית שר האוצר משה כחלון להורים 
את  תסבסד  המדינה   -  3 גיל  עד  לילדים 
מעונות היום כך שהתשלום החודשי לילד ירד 

ל-1,200 שקל בלבד. 
ופחות  האוצר  כשר  האחרונים  ברגעיו 
כחלון  מפרסם  הבחירות  לפני  מחודשיים 
"תכנית  כי  עולה  מהנתונים  הבשורה.  את 
בכ-4  האוצר  ע"פ  מוערכת  המעונות" 
על  ההוצאה  מלבד  זאת  שקלים,  מיליארד 
מיליארד   2.6 על  שתעמוד  המעונות  בניית 
קיימים  מעונות  לשיפוץ  תוספת  וכן  שקל 
מיליארד  על  שתעמוד  המטפלות  והכשרת 

שקלים נוספים. 
להשיג  מתכוון  הוא  מהיכן  כחלון  כשנשאל 
הוא  המבורכת,  לרפורמה  המימון  את 
השיב: "בעוד חודשים בודדים תקום ממשלה 
חדשה ויחולקו כספים קואליציוניים. החרדים 
היהודי  בבית  ויקבלו,  לישיבות  כסף  ידרשו 
וכולנו  ויקבלו,  להתנחלויות  כסף  ידרשו 
תדרוש כסף למשפחות הצעירות — ותקבל. 

למעמד הביניים לא מגיע?"
השוברים  בשיטת  יעבוד  הסבסוד  מנגנון 
שיאפשרו להורים להשתמש בהם בגן ציבורי 

או פרטי. 
המהלך הנוכחי של כחלון, מצטרף למהלכים 
ובהם  האחרונה,  בשנה  שהוביל  נוספים 
לקופת  שתעלה  החשמל  במשק  רפורמה 
עם  וההסכם  שקלים  מיליארד  כ7  המדינה 
שיקבלו  והשב"כ  המוסד  וגמלאי  השוטרים 
תוספת שכר בגין "היעדר ביטחון תעסוקתי", 
הסכם שיעלה לקופת המדינה כ–22 מיליארד 

שקלים.

שר האוצר הציג תכנית חדשה - המדינה תסבסד את מעונות היום 
• העלות המשוערת לתכנית כ-7.6 מיליארד שקל • הסבסוד יעבוד 

בצורת שוברים שיחולקו להורים

"העיר הנעלמת" - 
ככה מוזילים טיסות 

הטריק שיוזיל לכם את הטיסה במאות דולרים עלול לעלות ביוקר ובתביעה 
משפטית, אך לעת עתה הוא עדיין רווחי • לופטהנזה תובעת נוסע שלא 
הופיע לטיסה, לאחר שתביעה בנושא של יונייטד איירליינס נכשלה בעבר
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פרשתנו פותחת במצוות "מחצית השקל.  וכך נאמר: "זה יתנו כל 
העובר על הפקודים... לכפר על נפשותיכם" )ל, יג- טו(. מפרש רש"י: 
ומשקלה  אש  של  מטבע  הקב"ה  לו  שהראה  עד  משה,  "שנתקשה 
מחצית השקל, ואמר לו כזה יתנו". ולכאורה צריך ביאור למה נתקשה משה 
בהבנת סוג המטבע של מחצית השקל יותר משאר העניינים? וכי לא ידע משה 
רבינו דבר מינימלי כל כך מהו המטבע "מחצית השקל" שבני ישראל נדרשו 
לתת? זאת ועוד, משתמע שהקושי של משה רבינו היה על "מחצית השקל" 
שנדרש ל"קרבנות הציבור". ואילו מחצית השקל שנדרש ל"אדני הכסף" של 

המשכן לא תמה עליהם, ומה נשתנה זה מזה? 
על  לכפר  יכולה  כזו  קטנה  מטבע  איך  רבינו  משה  שנתקשה  לומר  ויש 
נפשות. הרי כל אשר לאיש יתן בעד נפשו? עד שהראה לו הקב"ה מטבע של 
אש, הוא אש היצר הרע הבוער בו למנעו מלתת מטבע זו אפילו כשהיא מטבע 
קטנה, ועל כן יכולה אף מטבע קטנה "לכפר על נפשותיכם". הניסיונות של 

החיים הם אפילו על דברים קטנים ביותר.
כדי לעמוד בניסיונות אלו צווינו: "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" )ל, 
טו(. פירש המגיד מקוזניץ זצ"ל, מי שהוא "עשיר" בתורה ובעבודה ובמצוות, 
ירבה ה"לא" בעולמו ובנפשו, היינו שישפיל ויכניע את עצמו תמיד בכל פעם 
יותר. אבל מי שהוא "דל" בתורה ובעבודה שלא למד עדיין כל כך, הוא צריך 
מדי. אדרבה  יותר  ואיננו רשאי להשפיל את עצמו  בנפשו,  להמעיט ה"לא" 
הוא צריך תמיד לחזק ולהגדיל את עצמו מאוד מאוד. לכל אחד במעמדו יש 

את הדרך האינדבדואלית כדי לעמוד בניסיונות.
מסופר על הבעל שם טוב הקדוש שפעם אחת איחר להיכנס לתפילת נעילה 
להתפלל  גמרו  בעיר  הכנסת  בתי  ובכל  לילה  היה  שכבר  עד  הקדוש,  ביום 
תפילת  והתפלל  המדרש  לבית  הבעש"ט  נכנס  רב  זמן  אחר  נעילה.  תפילת 

נעילה בהתלהבות עצומה.
כשגמר תפילת נעילה ומעריב והבדלה, הסביר לתלמידיו את סיבת איחורו. 
הוא סיפר להם שהיה בעולם רשע גדול שלא הניח עבירה שבתורה שלא עבר 
בקיטל  לבושים  שהיהודים  איך  וראה  הקדוש  היום  כשהגיע  אתמול  עליה. 
ועטופים בטלית ורצים לבית הכנסת בשברון לב, נזכר שגם הוא יהודי כמותם 
בדרכו  והמשיך  לבו  הרהורי  את  מיד  דחה  אך  תשובה,  הרהור  בלבו  ונכנס 
הנלוזה. כך נשנה הדבר ביום הכפורים בבוקר, כאשר ראה שוב איך שהיהודים 
הולכים לבית הכנסת להתפלל ואימת היום נסוכה על פניהם, אבל הוא המשיך 

בשלו. וכך היה גם כשראה אותם הולכים לתפילת מוסף.
ושוב ראה איך שיהודים הולכים לבית  נעילה  אולם  בהגיע שעת תפילת 
הכנסת לתפילת נעילה, נשבר לבו בקרבו כשעלה בדעתו שגם הוא יהודי וגם 
הוא צריך להתפלל להקב"ה. הוא התחיל לערוך חשבון הנפש על כל מעשיו 
וקיבל על עצמו לשנות את  והתחרט עליהם ממעמקי הלב,  חייו  ימי  במשך 
דרכו מהיום והלאה.  הוא הלך לבית הכנסת והתעטף בטלית והתחיל לבכות 
תפילת  להתפלל  עמד  הקהל  שלמה.  ותשובה  גמורה  חרטה  מתוך  מר  בבכי 
נעילה, ואילו הוא המשיך בבכיות עצומות ולא היה יכול להתחיל להתפלל 
החל  לביתו  הלך  אחד  וכל  להתפלל  גמר  שהקהל  לאחר  ורק  נעילה  תפילת 

להתפלל תפילת נעילה.
אמר הבעש"ט הקדוש לתלמידיו: תדעו שהרבה תפילות נדחות שלא עלו 
מזה כמה מאות שנים, הייתה להם עליה עם תפילת בעל תשובה זה. וזו הייתה 

הסיבה ששהיתי מלהיכנס לתפילת נעילה כי רציתי להתפלל יחד עמו. 
אם הדל לא ימעיט וידע את כוחו הרי שגם תורם לעשיר, ולא רק העשיר 
זו לומדים שלא  תורם לדל. משום כך הכל שווים במחצית השקל. במצווה 
רק העשירים נותנים לעניים אלא גם להיפך. וזה אחד מהדברים שמשה רבינו 
הן  לכל  "מטבע של אש", שכמו אש שווה  לו  הראה  והקב"ה  בהם  נתקשה 

בחיוב הן בשלילה, כך הכפרה על עוונותינו מושגת בשלימות. 
"קח  הפסוק:  על  רש"י  דברי  את  מביא  זי"ע  מבעלזא  מהרי"ד  האדמו"ר 
לך סמים נטף ושחלת וחלבנה..." )ל, לד(: "חלבנה בושם שריחו רע ומנאה 
באגודת  עמנו  לצרף  בעינינו  יקל  שלא  ללמדנו  הקטורת  סמני  בין  הכתוב 
שיש  ומבאר:  עמנו".  נמנין  שיהיו  ישראל  פושעי  את  ותפילותינו  תעניותינו 
לדקדק על כפל הלשון ברש"י: "שלא יקל בעינינו לצרף עמנו, שיהיו נמנין 
עמנו". שהכוונה על פושעי ישראל השבים בתשובה שלמה, שמלבד הטובה 
גם  ותועלת  טובה  זו  הרי  עמנו,  בהצטרפם  עצמם  ישראל  לפושעי  ותועלת 
עבורנו שיהיו נמנין עמנו. שעל ידי כך מתעלים תפילותינו יחד עם תפילותיהם 

ומתקבלים לרצון.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

השבת שומרת 
על שומריה 

והדל לא 
ימעיט

ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיוֹם  ְמָלאָכה  ֵיָעֶׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת 
טו(  לא,  )שמות  לה'...  קֶֹדׁש  ַׁשָּבתוֹן  ַׁשַּבת 
הקב"ה אמר לאדם הראשון )בראשית ב, יז(: 
של  ויומו  והיות  ָּתמּות",  מוֹת  ִמֶּמּנּו  ֲאָכְלָך  ְּביוֹם  "ִּכי 
שנים  אלף  "כי  שנאמר  כמו  שנה,  אלף  הוא  הקב"ה 
בעינך כיום אתמול כי יעבור" )תהילים צ, ד(,  נמצא 
אלא  שנה  אלף  לחיות  צריך  שהיה  הראשון,  שאדם 
ומשום כך חי תשע  שנדב שבעים שנה לדוד המלך, 
מאות ושלושים שנה – מת "ביום אכלך": בתוך אלף 

השנה, שהוא יום אחד אצל הקב"ה.
ביום  הדעת  מעץ  אכל  הראשון  אדם  מזאת,  יתרה 
ִמֶּמּנּו",  ֲאָכְלָך  "ְּביוֹם  היתה  המיתה  גזירת  ששי. 
וממילא היה צריך למות עוד ביום ששי. אלא שלפתע 
שקעה חמה ונכנסה שבת. אמרה שבת לקב"ה: ריבונו 
של עולם! מכל מה שבראת בששת הימים – אף לא 
אחד מת. אם תמית את אדם הראשון עכשיו, יאמרו 
ומכיוון  המיתו,  לא  אכן  והקב"ה  מת.  שביום השבת 
תשע  לחיות  הוסיף  והוא  דינא,  בטל   – יומא  שעבר 

מאות ושלושים שנה. 
שהיא  השבת,  היא  גדולה  כמה  עד  רואים  מכאן 
והצילתו  חיים  הראשון  לאדם  העניקה  שבבואה  זו 
מי  כל  על  טוב  להמליץ  השבת  של  בכוחה  ממיתה. 

שמשמרה לכל פרטיה ודקדוקיה. 
אינה  כהלכתה  שבת  שמירת  לזכור:  עלינו  אולם 
יהיה  ובדיבור. שלא  גם במחשבה  רק במעשה, אלא 
דיבורך בשבת כדיבורך בחול )שבת קיג ע"ב(, שלא 
תהיינה מחשבותיך בשבת כמחשבותיך בחול! בשבת 
קדש המחשבות צריכות להתרכז סביב קדושת השבת 

ובעניינים רוחניים.
תופעה מעניינת התגלתה על ידי פרופסורים בכירים, 
 – אחד  תא  יש  האדם  במוח  לפשרה:  שהשתוממו 
יכולה  אחת  מחשבה  שרק   – התאים  מיתר  בשונה 
את  שפתר  יהודי,  פרופסור  עמד  לימים  בו.  להיכנס 
התעלומה: בתא מונחת מחשבת השבת! והמחשבה 
שבתא זה "מדברת" אל האדם, שומרת עליו ומזהירה 
וזה  מותר  זה  היום!  ושעל: שבת  צעד  כל  על  אותו, 

אסור! )ראה ב'משכני' שמות ח"ב שנ"ז(.      

כל אחד יכול לשמור שבת

מרוחק  אדם  אפילו  שבת.  לשמור  יכול  יהודי  כל 
מה  ויבדוק  מעשי  במבט  בדבר  יתבונן  אם  ביותר, 
בהחלט  שהוא  יגלה   – השבת  שמירת  ממנו  דורשת 
מעין  שהוא  ביום  ולזכות  במשימה  לעמוד  מסוגל 

עולם הבא.
להתקרב  שרצה  חם  לב  בעל  יהודי  פעם  לי  אמר 
לקב"ה ולתורתו: "אני מוכן לקבל על עצמי כל מצוה, 
מלבד מצות השבת. השבת גדולה עלי בכמה מדות... 
בכבוד.  ציצית?  שאלבש  רוצה  הרב  מסוגל...  לא 
שאניח תפילין בכל בוקר? בשמחה. אבל על שבת – 

שהרב אפילו לא ידבר איתי".
"זה  יכול",  "לא  אומר:  שכשאדם  לדעת  צריך 
אתה  מדוע  גדולה.  תביעה  עליו  יש   - בשבילי"  לא 
"איני  להגיד:  במקום  מסוגל?  מחליט מראש שאינך 
יכול לעשות כך וכך", אמור: "אני אעשה, וה' יהיה 

בעזרי".
כשאותו אדם שלף את הטיעון הזה של "איני יכול", 
עצרתי אותו ושאלתי: "מדוע נראה לך שמצות השבת 

אינה בשבילך, שאינך יכול לזכות בה?
"כיון שזהו יום מלא איסורים" ענה. "כבר בדקתי 
חשמל,  להדליק  לא  פירושה  שבת  ששמירת  וגיליתי 
לים...  הילדים  את  לקחת  לא  לביקורים,  לנסוע  לא 
להרוס  יכול  לא  אני  הרב,  כבוד  שלי,  היום  זה  שבת 

אותו ככה"...
ממנו  ביקשתי  זה,  במקום  איתו.  התווכחתי  לא 

לתאר לי את סדר היום שלו בימי שישי ושבת:
"מתי אתה חוזר הביתה מהעבודה ביום שישי?"

"בשתיים-שלוש בצהריים".
"ואז, מה אתה עושה?"

"עוזר קצת לאשה. מתארגנים לסעודת ליל שישי".
עושה  אתה  שבת.  ליל  סעודת  אוכלים  אתם  "אז 

קידוש?"
"בוודאי!"

השבת  קדושת  את  אבל  עושה,  הוא  קידוש  אהה, 
אינו מסוגל לשמור...

לחלל  אותך  מחייב  מה  בבית.  אתם  בלילה  "אז 
שבת? מה אתה מוכרח לעשות? לראות טלוויזיה?"

"לא, אני לא אוהב בכלל את הטלוויזיה. רק הדלקת 
החשמל, כבוד הרב".

את  לחלל  צורך  אין  בחדר  אור  להדליק  בשביל 
'שעון  שנקרא  פטנט  היום  "יש  לו.  גיליתי  השבת", 
ומתי  אור  רוצה  אתה  מתי  מכוון מראש  אתה  שבת'. 

חושך – ומלאכתך נעשית על ידי אחרים".
מתקשרים,  אנשים  הטלפון?  עם  אעשה  "ומה 

משאירים הודעות..."
לאחרים?  עצמך  את  לשעבד  מוכרח  אתה  "האם 

מתקשרים? שיתקשרו. אתה בחופש".
"טוב, אני אנסה".

"אל תאמר: 'אנסה'. אמור: 'אעשה', והקב"ה יהיה 
בעזרך".

הוא  שבת  בליל  הראשון:  השלב  את  סיכמנו  כך 
אינו משתמש בטלפון, ואת התאורה הוא יסדר מראש 

באמצעות שעון שבת. 
ההסכם,  פרטי  בכל  עמד  היהודי  שבת,  ליל  הגיע 
וזכה לטעום את טעמה של שבת אמתית. לאט לאט 
הוא למד עוד ועוד, והיום הוא שומר את השבת על 
ואינו מוכן לחללה תמורת כל  ודקדוקיה,  כל פרטיה 

הון שבעולם!
כך, צעד אחרי צעד, יכול כל יהודי לזכות במתנת 

השבת.

סמוך על שולחנו של מקום

טז  )ביצה  חז"ל  אמרו  נפלאה:   בפרפרת  נסיים 
מראש  לו  קצובים  אדם  של  מזונותיו  "כל  ע"א(: 
השנה, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב... שאם 

פחת - פוחתין לו, ואם הוסיף - מוסיפין לו".
בו  קראה  שהתורה  "מוֵֹעד"  ַּבֵּׁשם  טמון  לכך  רמז 
 – 'ועד'  ארבעים,  בגימטרייה   – מ'  ולחגים.  לשבת 
לפחות  מחזיר  הקב"ה  לאמור:  שמונים.  בגימטריה 
כפליים למי שמוציא הוצאות לכבוד שבת ויום טוב, 

ואם מוציא ארבעים – יקבל מן השמים שמונים.
ויקהל(,  )פרשת  כותב  שמים"  "מחמדי  בספר 
שמסכת שבת פותחת במילים: "יציאות השבת שתים 
שבת  לכבוד  תוציא  אם  לאדם:  לרמוז  ארבע"  שהן 

שתיים – תקבל ארבע. 
לתלמוד  בניו  הוצאות  את  גם  מונים  )שם(  חז"ל 
אלא  מראש,  קצובות  שאינן  ההוצאות  בכלל  תורה 

שאם מוסיף – מוסיפים לו. 
אדם  של  "מזונותיו  אומרים:   רשומות  דורשי 
 – "תשרי"  מהוצאות  חוץ  השנה  מראש  לו  קצובים 
טובים,  ימים  שבתות,  תורה,  תלמוד  תיבות:  ראשי 

ראש חודש, שגם הוא בכלל.  
)כל זה ועוד, בספר החדש "משכני אחריך"' ויקרא 

– שיוצא בימים אלו לאור עולם(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

אינה  החורף  עונת  רבים  הורים  עבור 
פשוטה והיא מלווה בהיעדרויות תכופות 
כדי  הלימודים  או  העבודה  ממקומות 
וירוס,  שתפס  התורן  הקטן  על  לשמור 
שפעת או שיעול. ההורים שמוצאים את 
שזו  אלו  הם  ביותר  המופתעים  עצמם 
את  שולחים  הם  שבה  הראשונה  השנה 
לבית  מחוץ  הראשון  החורף  לגן.  הילד 
במחלות  ומלווה  ביותר  לקשה  נחשב 
את  מוצאים  האלו  ההורים  דווקא  רבות. 
החורף  במהלך  רבות  פעמים  עצמם 
אלו  לכל  פתרונות.  נואשות  מחפשים 
מתלווים כמובן דאגות, חששות ותחושה 
ללא  סובלים,  הקטנים  למראה  קלה  לא 
ובוכים  לעתים  תיאבון  חסרי  רוח,  מצב 

לא מעט.

ווירוסים רבים המופצים  החורף מביא אתו מחלות 
מאווררים.  ובלתי  סגורים  בחללים  מהירות  ביתר 
בחברת  ושוהים  חוץ  למסגרת  היוצאים  תינוקות 
לגורמי  הדברים  מטבע  נחשפים  יום  מדי  ילדים 
מחלה רבים, גם ארגז החול שבגינה מהווה קרקע 
בסיכון  הקטנים  את  מעמידים  אלו  כל  פורייה. 
להדבקות בווירוסים ומחלות שונות. אבל גם תינוק 
מחלות  מפני  לחלוטין  מחוסן  אינו  בבית  שנשאר 
החורף, מכיוון שהוא בא במגע עם אחיו, החוזרים 
ממסגרות החוץ ומביאים עמם 'מטען' של וירוסים 

וחיידקים. 

האם יש אפשרות לעזור ולהגן על הילדים בחורף? 
תאים  רקמות,  איברים,  כוללת  החיסון  מערכת 
מפני  הגוף  על  להגן  כדי  יחד  שעובדים  וחלבונים 
וירוסים,  חיידקים,  כגון  פולשים  של  התקפות 
מסוגלת  שלנו  החיסון  מערכת  ופטריות.  טפילים 
להכיר מיליוני אויבים שונים, ולגייס תאים מיוחדים 
אצל  פועלת  היא  איך  אבל  הפולשים.  את  שיהרסו 
תינוק קטן? על מנת להתגונן מפניהם, על התינוק 
לפתח בקצב מהיר יכולת הגנה חיסונית של עצמו, 

משימה לא קלה... 
מה  כל  את  לו  לתת  הוא  ההורים  שלנו  התפקיד 
מערכת  את  ולבסס  לחזק  כדי  לו  זקוק  שהוא 
החיסון המתפתחת. 70% ממערכת החיסון נמצאת 
מערכת  לפתח  היכולת  ולכן  העיכול  במערכת 

בריאה. עיכול  במערכת  מתחילה  חזקה   חיסון 
מכיוון שמערכת החיסון של התינוק עדיין לא בשלה 
לבדוק  זו  בתקופה  דווקא  חשוב  דיה,  ומפותחת 
התזונתיים  הרכיבים  כל  את  מקבל  התינוק  כי 
החיסונית  ההגנה  במערכת  לתמוך  יכולים  אשר 

המתפתחת. 

לפעוט  מספקת  ובריאה  מלאה  תזונה  על  הקפדה 
החיסונית.  המערכת  לחיזוק  נחוצות  הבניין  אבני 
תזונת  אחרי  במדויק  לעקוב  פשוט  לא  לעתים  אך 
התינוק  ולאמוד כמה בדיוק הוא אכל, כמה מהמזון 
נשאר על הצלחת וכמה עשה את דרכו אל הרצפה. 
כמו כן, מכיוון שרוב הילדים מבלים חלק משמעותי 
גן,  או  פעוטון  כגון  לבית,  מחוץ  במסגרות  מיומם 
והאם  וכמה,  אכל  הילד  מה  בוודאות  לדעת  קשה 
לו.  הדרוש  כל  את  לגופו  סיפק  צרך  שהילד  המזון 
מנת סימילאק למהדרין מספקת לפעוט ויטמינים, 
רבים  תזונתיים  וערכים  ברזל,  סידן,  מינרלים, 
הנספגים בגוף ומהווים מעין 'רשת ביטחון תזונתית' 

בשלב ביסוס אכילת מזון מוצק.

ומינרלים  בוויטמינים  עשירים  מזונות  לצרוך  חשוב 
השומרים על הקיים בגוף, המייצרים תאים חדשים 
במעי,  ידידותיים  חיידקים  בפיתוח  ומסייעים 

לדוגמה: 

ויטמין A – מסייע למערכת החיסון, תומך בבריאות 

השיער , העור והעיניים ובבניית עצמות. 
וירקות  פירות   :  A לויטמין  מקורות 
בטטה,  גזר,  כגון  וכתומים,  צהובים 
דלעת, אפרסמון ומנגו, בירקות ירוקים, 

במוצרי חלב ובחלמון ביצה.

חומרים,  לחילוף  מסייע    -  B6 ויטמין 
לעייפות  להוביל  עלול  בו  מחסור 
ואנמיה. מקורות לויטמין 6B : עגבניות, 
מלא,  אורז  וקטניות,  דגנים  בננות, 

תפוחי אדמה ואגוזים.

מסייע בהגנה מפני מחלות   -C ויטמין
פצעים.  לאיחוי  ומסייע  וזיהומים, 
אדום,  פלפל   :  C לויטמין  מקורות 
הדר.  ופירות  מלון  תותים,   , עגבניות 
העשיר  כמקור  נחשבים  אלה  מזונות 
לוויטמין C. אפשר לסחוט מיץ תפוזים טרי  ביותר 
וגם טעים.  בריא  זה פתרון  גזר.  ואף לשלב  לתינוק 
הכינו צלחת פירות והניחו על השולחן בסלון, אפשר 
נמצא   C ויטמין  לגינה.  ולקחת  בקופסה  לארוז  גם 

גם בברוקולי וכרובית.

נוגד חימצון הנלחם בגורמים המזיקים   – E ויטמין
השרירים  החיסון,  במערכת  לצמיחה  מסייע  לגוף. 
קטניות,   :  E לויטמין  מקורות  העצבים.  ומערכת 
וירקות  מלאים  דגנים  שקדים,  ממרח  אבוקדו, 
זה  ויטמין  לצרוך  כגון תרד. חשוב  כהים,  עלים  עם 
מנת  על  לדוגמה(,  זית  שמן  )כפית  שמן  מעט  עם 

שייספג בצורה מיטבית ואפקטיבית ביותר.

שונים  לתהליכים  חשוב  המינרלים  מקבוצת  ברזל 
בגוף, בעל תפקיד חשוב במערכת החיסון ,מגן מפני 
לברזל:  מקורות  לגוף.   הפולשים  ומזיקים  רעלים 
אפשר  וקטניות.  טחינה  ירוקים,  ירקות  כבד,  בשר, 
שילדים  בקציצות  ירוקים  וירקות  קטניות  לשלב 

אוהבים. 

אבץ מסייע לחיזוק הזיכרון והריכוז, לריפוי פצעים 
ביצים,  בקר,  בשר  לאבץ:  מקורות  נשירה.  ומניעת 
מלאה.  מחיטה  ודגנים  מבושלות  קטניות  טחינה, 
קינואה  עדשים,  בכריך.  טחינה  למרוח  אפשר 

וקטניות נוספות אפשר לטחון בתוך המרק.

קציצות טונה לילדים

טיפים
חדר הילדים בחורף

אחד הדברים החשובים ביותר בחורף הוא לדאוג שיהיה חם בחדר 
⋅ אז תכינו  ⋅ האם חדר ילדכם אכן מתאים לעונה הקרה?  הילדים 
ובואו נתחיל להעלות את   - את השוקו, המרשמלו ושמיכת הפליז 

הטמפרטורה בחדר ⋅ טיפים באדיבות רשת רהיטי הילדים עצמל'ה

וזמן  בחוץ  וקר  רטוב  יותר,  מוקדם  מחשיך  שבחורף  לזכור  חשוב 
השהות של הילדים בחדר ארוך יותר ועל כן הפרקטיות ונוחות הילד 
בחדר משתנה. מחדר שאולי שימש עד עכשיו בעיקר לשינה, הופך 
גם לחדר משחקים. חדרי הילדים  בחורף צריך להיות  חדר הילדים 

מזמין ונעים יותר בימים הקרים ובמידות רבות גם בריא יותר.
מגירות  עם  גדולה  אחת  כוורת  אחסון בחדר.  הכניסו מקומות   .1
אזור המשחק בחדר. אם  יכולה לשרת את  ותאים פתוחים  עמוקות 
יש לכם ספרים רבים תוכלו לאחסן אותם בתאים הפתוחים בכוורת. 
הנמצאים  הגדולים  המגירות  בתאי  לאחסן  עדיף  הרכבה  משחקי 

בגובה שהילד יכול להגיע אליהם ועל ידי כך להיות יותר עצמאי.
לחדר,  שיקנה  החמימה  לתחושה  שמעבר  צבעוני,  לשטיח  דאגו   .2
ליצור  נסו  ישירות על הרצפה הקרה.  ישבו  הילדים לא  כי  גם  יבטיח 
עם  שחקו  צבעים.  משלושה  יותר  לא  המכילה  בחדר  צבעים  קשת 

צבעים אלו באביזרי החדר ובשילובים השונים ברהיטים.
קר.  מראה  לחדר  נותנים  מעלות   90 של  קירות  ומפגשי  פינות   .3
או הניחו שולחן קטן  גדול  עור, פוף בד  כורסא מחומר דמוי  הכניסו 
יתקבל מראה  ככה  עיפרון.  צבעי  עם  קופסא  ועליו  כיסאות  שני  עם 

עגול ומזמין בחדר.
4. בבחירת הריהוט לחדר הילדים חשוב לזכור יתרון גדול של מוצרי 
עץ על מוצרים סינטטיים אחרים - העץ אינו מעביר חום וקור. על כן 
תהיו  וכך  החדר  לטמפרטורת  יותר  קרובה  תהיה  העץ  טמפרטורת 
וכי הרהיטים אינם פולטים  בטוחים כי הילד אינו ישן על מיטה קרה 

בלילה את הקור שצברו במהלך היום.
בתאורה  בחרו  אוירה חמימה.  ביצירת  מרכיב חשוב  תאורה הינה   .5
צהובה, הניחו שידה קטנה לצד המיטה והקפידו כי גובה השידה אינו 
עובר את גובה המזרן. על השידה הניחו מנורת קריאה קטנה. בחדרים 
הנגררת,  יש שימוש קבוע במיטה  או בחדרים בהם  ילדים  בהם שני 
הניחו שולחן לצד המיטה המאפשר לפתוח את המיטה הנגררת מבלי 

להזיז בכל פעם את השידה.
שכבה  ומעליו  מבד  המורכב  וילון  תלו  של שכבות,  מראה  צרו   .6
שקופה של טול. צרו מסגרת לחלון בעזרת קרניז דקורטיבי שיתלה 
מעל הווילון. את הבדים של הווילון והאהיל ניתן להתאים, וכן את סגנון 

הדמויות והצבעים בקרניז ובמתלה העומד.
7. הניחו בכניסה לחדר מתלה בגדים עומד, ככה יוכל הילד להניח את 

הז'קט במקום מוגדר, מה שישמור על הסדר בחדר.
8. בחרו בשולחן שיכולים לשבת בו שניים. תתפלאו לגלות כמה נחמד 
לשבת עם הילד להכין שיעורים כשגשום בחוץ. בחרו רהיטים בצבעי 
יותר  יקנו מראה חמים  הגוונים החומים-צהובים  ונילה.  או  עץ טבעי 

לעומת הגוונים הלבנים.
יפנה  בגובה  באחסון  השימוש  השולחן.  מעל  אחסון  כוורת  תלו   .9
את הרצפה וייצור תחושה מסודרת יותר בחדר. הניחו פרספקס על 
שלכם  העץ  רהיט  על  ישמור  שהוא  לכך  מעבר  שלכם.  העץ  שולחן 
תוכלו להניח תחתיו תמונות משפחתיות, מערכת שעות, והיצירתיים 
את  התואמות  דקורטיביות  מדבקות  תחתיו  להדביק  יוכלו  שביניכם 

המדבקות על קירות החדר.
רב  היותן  הוא  שלהן  הענק  דקורטיביות שהיתרון  קיר  מדבקות   .10
פעמיות, מה שאומר שהן לא מקלפות את הקיר. זה יכול להיות עיסוק 

נהדר לביצוע עם ילדכם.
תבטיחו  הילדים  עם  ובשיתוף  באהבה  הדברים  את  תעשו  עוד  כל 

מעבר להנאה חדר חמים ומזמין

טעימה

כיצד לחזק את מערכת החיסון של הקטנים בחורף?
דוייב  רונית   ⋅ לעיתים תכופות  אותנו  והגשם מבקר  בגדי החורף בשימוש  נמוכות,  כאן, הטמפרטורות  החורף 
מנהלת מדעית אבוט, יצרנית סימילאק למהדרין בטיפים חשובים על מה חשוב לדעת ולמה יש לשים לב כדי 

לעבור את התקופה בצורה קלה ובריאה יותר?

רכיבים: 
כדי להכין קציצות טונה לילדים 
שימורי  של  קופסה  תצטרכו 
בפירורי  צורך  יש  בנוסף,  טונה. 

לחם, ביצה, מלח ופלפל. 
וצבע,  מתיקות  להוסיף  כדי 
וגם  עגבניות  רסק  להוסיף  ניתן 
מעט סוכר. אפשרות אחרת היא 
להשתמש בקטשופ ומעט דבש 

או סילאן.

אופן ההכנה: פשוט להפליא
ומערבבים  קערה  לתוך  מכניסים  הללו  המרכיבים  כל  את 
היטב. מהתערובת האחידה יוצרים קציצות בגודל שהילדים 

אוהבים. 
אפיה  בנייר  שרופדה  תבנית  גבי  על  מניחים  הקציצות  את 
)כדי שלא יידבק(. את הקציצות נכניס לתנור שחומם מראש 

ל-180 מעלות. 
את  הופכים  ואז  דקות   10 למשך  בתנור  לאפות  יש  כעת 
הקציצות לצורך אפיה של הצד השני במשך פרק זמן דומה. 

יש להמתין עד שהקציצות מקבלות צבע זהוב ויפה.

רוצים שהם יאכלו בריא? קציצות טונה מלאות בחלבון לילדים ואתם מסודרים ⋅ מתכון לקציצות טונה אפויות, קלות 
להכנה וטעימות לילדים מאת סטארקיסט

ניתן להכין בשתי צורות, לבחירה: את הקציצות אפשר לטגן בשמן או לאפות בתנור. קציצות  את המתכון המובא כאן, 
בתנור הן, מטבע הדברים, יותר דיאטטיות ונחשבות לעוד יותר בריאות.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - צבעים וצבעי לבוש מכובדים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. עבד לבית שאול המלך. אחר- כך הוא נקרא  "נער שאול" 
)שמואל ב ט ב(

5. כבר זמן רב.  "____ ימים רבים" )יהושע כב ג(
7. אמם של שלושת הגיבורים אשר לדויד : יואב,אבישי 

ועשהאל.  )שמואל א כו ו(
9. בחינה ובדיקה,עיון מעמיק בדבר כדי לגלות את הגלום 

בו. "רישון וכונן ל___ אבותם" )איוב ח ח(
10. כשלון,תקלה.  "את רגלי מ___" )תהלים קטז ח(

12. אחד מחמשת חומשי תורה.
14. תינוק בעברית. ובארמית?

16. תמיהה,דאגה.  "____ היתה לפני שבראתי בו יצר הרע" 
)בראשית רבה כז( )בכתיב חסר(

18. אבי משפחת אליהוא בן ברכאל הבוזי.)איוב לב ב( 
19. קהל רב.  "להחית ___ רב" )בראשית נ כ(

1. מקום מובדל על ידי מחיצה,מקום גדור. "כלים שב___ טהורים 
טמאה ב___ כלים שבבית טמאין"  )אהלות טו ד( )בהיפוך אותיות(

2. צהבת,מחלת הכבד או הדם,שאחד מסימניה הצבע הצהוב של לובן 
העין. "מי שאחזו ___ מאכילין אותו בשר חמור" )יומא פד.(
3. עצי פרי וצמחי מטע אחרים פגומים שאינם מניבים פרי.
"המקבל שדה מחברו ליטע הרי זה מקבל עליו עשר ____

למאה" )בבא בתרא צה.(
4. קיצור המילים : ארץ ישראל.

6. גם אם כך הוא הדבר,אף על פי-כן,בכל זאת. "אפילו ____" )ברכות 
נב:(

8. כנוי לקמח ממין גרוע.  "פת ____" )שבת קיז:(
11. אוי ואבוי לו.  "__ לראשו")מגילה יא.()בהיפוך אותיות(

13. נוהם,צועק.  "ארי-נהם ודב ____" )משלי כח טו( )בהיפוך אותיות(
14. בעלה של אביגיל אחות דוד ואביו של עמשא. )מל"א ב ה(
15. סתם,אטם. "גם כי אזעק ואשוע ____ תפלתי" )איכה ג ח(

17. קיצור המילים : ווי עמודים.

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

אדום, לבן, אדמדם, נקוד, אדמוני, עקוד, אמוץ, פארור, ברוד, צח, חום, צחור, חור, קודר, חכלילי, שרד, חמוץ, 
שרוק, טלוא, שחור, ירוק, שחרחר, ירקרק, שני, כחול, ששר, כרמיל, תכלת

סנגתששרוקגדרשסנתא
תאנחינאתאאנגאחתדג

אדמונייתרנריבנראת

דגגמרשגגתדואשרוחצ
וגאקאנמאותרגשנוגר

קדרידנשקשיאירחידת

עקרתלנישרמפשמנאגא

תויואינסואיונושאד

קדחאנתלצשסצשלימרכ

תכגמאשתכלתגטתדאנא

צהובחגראחיתנמגבגצ

תדאונואנאתתדאלאחא

אתרשחנקודאאתגסנתא

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. "עז...", "משוא...", "קבלת..."
2. "מיגו" פירושו בעברית...

3. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?                                                                                                         
4. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."

5. מהו חומט?
6. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

7. מה ההבדל בין טקס וטכס?
8. "מנוי ו... אתו"

9. "שריד ו..."
10. מהי גלוסקה?

1. פנים 2. מתוך 3. דרום 4. סרק 5. סוג לטאה 6. לא  7. אין הבדל  8. גמור 9.  פליט 
10.לחמניה
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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 2,820,000 

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

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

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

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

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

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

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

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

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

טו’-יז’ באדר תשע”ט
20-22/2/2019  

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

סוכה ענקית ובק"ק, 
תוספת 2 יח"ד מרוהטות, 
המושכרות ב-5000 ש"ח. 

פינוי גמיש. 2,850,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ

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

+5 חדרים

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

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

 ברי"ף כ-120 מ"ר 4.5 חד' 
+ גג בטאבו מוארת כיווני אויר, 

נוף לת"א, בנין בוטיק ספרדי, 
4 דיירים אופ' ממשית להרחבה 

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

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)07-07(_____________________________________________

 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

+5 חדרים

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 3.5 חד' מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת 

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

 ברח' ניסנבוים השקט 
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(_____________________________________________

 בדוד רזיאל 3 חדרים 
קומה א' מסודרת. בלעדיות, 
1,149,000 ש"ח תיווך יעקב 

 054-4901948)08-08(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

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

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

050-5308742)17-17(_____________________________________________

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

_____________________________________________)08-08(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)08-08(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

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

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

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

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

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

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

מושקעת, משופצת 
כחדשה, חזית, פרטים 

תיווך אשכנזי
03-5791770)6-8(_____________________________________________

 בעובדיה ניסנבוים 5 חד' 
מפוארת ומושקעת, בנין שקט 
ומטופח סוכה, חניה, מעלית, 

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

 ברח' הרב שך, 4 
חד' חדישה, מסודרת 

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

03-5791770)6-8(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 ברח' הרצוג/טבריה 4 
חד' מרווחים ומשופצים 

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

050-5308742)7-7(_____________________________________________

מציאת המציאות!! בגן וורשה 
מחולקת לשתיים משופצות, מניבה 

7,000 ש"ח בחודש, אפשרות לקניית 
חצי דירה ולפינוי בינוי )קיימת הסכמת 

דיירים מלאה(, לזריזים!!!

 בשיכון ג' - מציאה!! 
דירה מושקעת ויפה 90 מטר + 

אופציה של 50 מטר )כל ההיתרים 
שולמו( מיקום שקט ונוף פתוח

בבלעדיות! בבן נרייה 3.5 חד' 
גדולה 90 מ' חזית לגינה קומה 5 

מושקעת ומאווררת - במחיר מעולה!

 בהרב שך - קומה2 3.5 חד' במצב 
מצויין + אופציה

בזכרון מאיר - חדשה מקבלן, 4 חד', 
100מ', מפרט גבוהה - כניסה מיידית

בבלעדיות: בעזרא - 4 חדרים, 
מושקעת, 88 מטר, חזית, טאבו משותף

 באיזור העירייה - קומה 3, חזית, 4 
חד' + חתימות לבנייה בגג

מגוון דירות בטאבו משותף בבני 
ברק החל מ- 1,000,000 שקל

 היצע רחב של דירות 
להשכרה ברחבי העיר

058-3283307

בס"ד

לנכסים נוספים:

נדלניסט

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 5 חד' מושקעת מאוד, יח' 
הורים + 2 מרפסות 1,750,000 

_____________________________________________)8-8(ש"ח גמיש. 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה בעליון! 4 חד' כ-110 
מ"ר קומה ב' רק 1,420,000 

_____________________________________________)8-8(ש"ח גמיש. 054-9422194

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

פתוח רק 1,290,000 ש"ח. 
052-5752500)8-8(_____________________________________________

 "חמד שלמה" כל 
עבודות הצבע והגבס 

אמינים, מקצועים, 
המלצות בשבע.

_____________________________________________)8-15ל(050-5353265

 דירה מחולקת ל-3 יחידות “
מושכרות 5600 אל"ש במחיר 
מציאה משה אלוש, אבני דרך 

054-3255667)8-8(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 5000 אל"ש 
במחיר מציאה משה אלוש, 

_____________________________________________)8-8(אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות ב-4000 אל"ש 
במחיר מציאה. משה אלוש, 

_____________________________________________)8-8(אבני דרך 054-3255667

 בית קרקע קרובה 
לאוניברסיטה 3 יח"ד מושכרות 

ב-6000 ש"ח במחיר מציאה. 
משה אלוש, אבני דרך

054-3255667)8-8(_____________________________________________

 מבחר דירות החל מ-300 
אל"ש ש"ח בדימונה וירוחם עם 
השבחה מובטחת. משה אלוש, 

_____________________________________________)8-8(אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות לחלוקה 
בבאר שבע עמלת התיווך 

כוללת את ניהול הנכס בשנה 
הראשונה משה אלוש, אבני 

_____________________________________________)8-8(דרך 054-3255667

 מחפשים חברת ניהול 
אמינה וטובה, התקשרו עוד 

היום ליעוץ חינם והכוונה. משה 
_____________________________________________)8-8(אלוש, אבני דרך 054-3255667

 בבר אילן, דירה מחולקת 
ל-2 יחדות נפרדות, תשואה 

גבוהה מאוד 1,280,000 ש"ח 
_____________________________________________)8-11(תיווך יעקב. 054-4901948

+5 חדרים
 בנחל גילה 5 חד' יפיפיה 

ומרכזית, מטבח מושקע, 
ריצוף חדש 1,560,000 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8(דוד ארי 054-3191310

3-3.5 חדרים
 בביאליק 3 חדרים, פינת 
אוכל מוגדרת קומה 2/2 56 

מ', אזור מתחרד 980,000 
_____________________________________________)8-8(ש"ח. דוד ארי 054-3191310

 בקרן היסוד דירה 
משופצת, 3 חד' 54 מ', קומה 

1 אזור מתחרד, 
_____________________________________________)8-8(דוד ארי 054-3191310

 ברמת אברהם פרויקט 
חדש 3.5 חד' קומת קרקע 

אפשרות להגדיל 1,300,000 
_____________________________________________)8-8(ש"ח. דוד ארי 054-3191310

 2 דירות אחרונות ברח' 
מהרש"ל מקבלן, בשלבי גמר 

_____________________________________________)8-9ל(אחרונים. 03-5785777

 ז'בוטינסקי צד בני ברק 
1/5 + 2.5 קומה ג' גג בטון 
משופצת 1,400,000 ש"ח 

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

_____________________________________________)8-8(אורי תיווך אדוארד

 להשקעה ז'בוטינסקי דירה 
מחולקת ל-2 יחידות )השיפוץ 

לפני שנתיים( 1,500,000 ש"ח 
גמיש. מס' נכס 6640

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)8-8(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי! בטאבו משותף 
בפרדס כץ גג בטון 90 מ"ר 

+ היתרים לבניה של 60 מ"ר 
וחתימות שכנים לבניית הגג 
ק"ג חזית 780,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)8-8(פנחסי 03-5799308

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

052-3344721)8-8(_____________________________________________

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

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

050-4999465)8-8(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 03-5791514

)8-8(_____________________________________________

 באזור יגאל ק"ק 100 מ"ר 
חזית מיידי 1,830,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884
)8-8(_____________________________________________

 בבניה באזור מוהליבר 
דירות 4 ו-5 גדולות + מ. 
שמש החל מ-2,100,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03

5791514
053-3128884

)8-8(_____________________________________________

 בבית יוסף 2 יח"ד בטאבו 
משותף מושכרות ב-2200 

ש"ח 390,000 גמיש בנדל"ן 
_____________________________________________)8-8(הקרייה 050-3000121

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

)2 דיירים בבניין( דופלקס 
400 מ"ר 270 מ"ר בנוי + 

מרפסת גג ענקית מושקעת 
ברמה גבוהה ניתנת לפיצול 

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

03-5799308)8-8(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז )פרדס 
כץ( דירת גג 4.5 חד' 200 
מ"ר מפוארת ומושקעת 
ק"ג חזית גג ענק פתוח 

עם יחדת דיור 50 מ"ר 
מושכרת ב-3500 ש"ח 

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

והשקעות"
054-4290600)8-8(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)8-8(א. פנחסי 03-5799308

 באזור ריינס פנטהואז 
ק"ה + מעלית + גג בטאבו 

+ נוף מיידי 2,600,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884
)8-8(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר! 260 
מ"ר בנוי + 90 מ"ר מרפסות 

מושקע ברמה גבוהה! + נוף  
מרהיב ק"ה חזית + מעלית 3 

כ"א באזור אבטליון 5,000,000 
ש"ח "אפיק נכסים"

053-3128884 03-5791514
)8-8(_____________________________________________

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

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

ב-"אפיק נכסים" 03-5791514 
053-3128884

)8-8(_____________________________________________

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

חדש תיווך BA יזמות 
054-4980159)8-8(_____________________________________________

 בלעדי! באזור ויזניץ בעלי 
מלאכה דופלקס 200 מ"ר 6 
חד' + יחידה של 3 חד' 63 
מ"ר 4 כ"א ק"ג + מעלית 

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

03-5799308)8-8(_____________________________________________

 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)8-8(_____________________________________________

 באזור הרב שך דופלקס 
5 חד' 160 מ"ר ק"ג חזית 

שמורה 2,380,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)8-8(פנחסי 03-5799308

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

בק"ב משופץ ומעליה 
דירה נפרדת של 3 חד' 
מושכרת, 2,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ ברב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברחוב האי גאון 
במקום הכי טוב!! 
דופלקס ק"א 100 
מטר, קומה ב' 90 

מטר, מסוגרת, ניתן גם 
ליחידות/טאבו משותף 

2,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברחוב אחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברמת אהרון, דופלקס 
200 מ"ר ק"ג עם מעלית, 
תשתית מוכנה לחלוקה. 

3,000,000 תיווך אנג'ן -02-80
000-80)8-8(_____________________________________________

 באזור צייטלין בניה 5 
יפיפיה + י. הורים + מ. שמש 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884
)8-8(_____________________________________________

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

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

053-3128884
)8-8(_____________________________________________

 מציאת השנה! בשלמה 
המלך 5 חד', 130 מ"ר 

1,900,000 כניסה 4 שנים, 
פרטים במשרד. הראשון בתיווך 

054-3050561)8-8(_____________________________________________

 דירה מרווחת משופצת 
מהיסוד קרקע 5 חד' 130 מ"ר 

ניתנת לחלוקה 2,450,000 
_____________________________________________)8-9(ש"ח. 050-8951323

 בגנחובסקי 5 חד' 100 
מ"ר ק"ב מפוארת, 2 מרפסות 

1,950,000 גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)8-8(הקרייה 050-3000121

 ביהודה הנשיא/לנדא 
115 מ"ר 5 חד' + סוכה 
גדולה ק"א חזית 3 כ"א 

+ 50 מ"ר בקומת כניסה 
2 יחידות דיור חדשות 
ומרוהטות מושכרות 

ב-5000 ש"ח. לחודש 
מיידי 2,825,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)8-8(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות בהרי 
גולן 5 חד' בטאבו משותף 100 

מטר קומה 4 חזית אופציה 
למעלית 1,080,000 גמיש 

_____________________________________________)8-8(פנחס נכסים 055-6789653

 באבני נזר, 5 חד' 125 
מ"ר שמורה מאוד, 2,400,000 

בלבד!!! תיווך אנג'ן
02-80-000-80)8-8(_____________________________________________

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

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

רצפה ועמודים א. פנחסי 
03-5799308)8-8(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)8-8(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)8-8(_____________________________________________

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

משופצת ויפה, 4 כ"א 
3,150,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ 03-8007000
050-4999465)8-8(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 

+ אופציה , מעלית. הכל 
ב-3,000,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)8-8(_____________________________________________

 בפוברסקי 5.5 חד' + 
אופ' ממשית ליח"ד, ק"ק + 
חצר, 2,200,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)8-8(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)8-8(פנחסי 03-5799308

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

גדולה סלון גדול א. להרחבה 
מוכנה מושקעת ביותר + מ. 
שמש מעט דיירים 2,170,000 
_____________________________________________)8-8(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בהשלושה 4 חד' 
100 מ"ר גדולה ק"א משופצת 

חדשה + סוכה גדולה 
2,040,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)8-8(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית בניה בגג, מעלית 

2,240,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465  03-8007000)8-8(_____________________________________________

 באהרונסון 4 חד' מרווחת 
ויפיפיה + אופציה ממשית 
בגג 2,250,000 ש"ח גמיש. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  
050-4999465)8-8(_____________________________________________

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

2,100,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465  03-8007000)8-8(_____________________________________________

 בבית יוסף 5 חד' 
מחולקת לדירת 3 חד' ויחידה 
של 2 חד', מושכרת ב-6,700 
ש"ח. בניין חדש 2,180,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ -03
050-4999465  8007000)8-8(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  
050-4999465)8-8(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  
052-3344721)8-8(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בניין חדש 1,750,000 תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000  

050-4999465)8-8(_____________________________________________

 למכירה בנורוק מציאה 
4.5 חד' כ-100 מט' גג-בטון 

+ אופציה 40 מ' ריאלית 
1,570,000 ש"ח. תיווך 

054-2345633)8-8(_____________________________________________

 למכירה החלוצים ק"ג 
4 חד' 85 מט' גג-בטון 

1,530,000 ש"ח.  תיווך 
054-2345633)8-8(_____________________________________________

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

מעלית 3 כ"א משופצת 
אופציה!! 1,890,000 

ש"ח. מ. כהן נכסים
052-7684074)8-8(_____________________________________________

 בלעדי חדשה בשוק!! 
בביאליק 4 חד', ק"ב, 
85 מ"ר, סוכה וחניה 

1,560,000 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)8-8(נכסים 052-7684074

 בלעדי ההראושנים 
רקוב לר"ע בבנין חדש 

4 חד' מחולקת ל-2 
דירות גדולות מושכרות 

ק"ג חזית + מעלית 
מידי 1,750,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)8-8(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! בפרדו, 4 
חד' + 2 יחידות במצב מעולה, 

2,800,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80-000-80)8-8(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
העיריה רח' שקט 4 חד' 95 
מ"ר ק"א + מעלית + חניה 
+ סוכה משופצת שמהיסוד 
1,860,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)8-8(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)8-8(גמיש א. פנחסי 03-5799308

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465  03-8007000)8-8(_____________________________________________

 ברמת אהרון ובאיזור 
דירות 4-6 חד' "אדר-נכסים" 

03-6299908)8-8(_____________________________________________

 4.5 חד' באפשטיין ק"ב 
ברמב גבוהה. תיווך-BA-יזמות 

054-4980159)8-8(_____________________________________________

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

_____________________________________________)8-8(הקרייה 050-3000121

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

1,370,000 נדל"ן הקרייה 
050-3000121)8-8(_____________________________________________

 בלעדי 4 חד' קומה 
ב' ואחרונה באזור בעיריה 

מסודרת 95 מטר 2,080,000. 
אופציה לפינוי בינוי תיווך 

_____________________________________________)8-8(אלטרנטיב. 054-5500263

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

+ חניה 3 כ"א, 2,100,000 
_____________________________________________)07-10ל(ש"ח 050-7503129

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 מול האוניברסיטה
4 חד', 86 מ"ר, ק"א, משופצת 
ברמה גבוהה עם תשואה 6%, 
שווה לראות. לאון - בית בית 

053-4462863)08-08(_____________________________________________

 בשכונה ג' בקלישר, דירת 
גן 3 חד' עם אופ' לתוספת 

50 מ"ר + 100 מ"ר חצר 
במחיר מציאה. לאון - בית בית 

053-4462863)08-08(_____________________________________________



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)08-08(_____________________________________________

 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 
פתח תקווה_____________________________________________)50-23/19(נכסים" 02-6763740

וילות ובתים

טבריה

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

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)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)08-08(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)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

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

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

053-3147717)08-08(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)08-08(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

053-3147717 04-6716666)08-08(_____________________________________________

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)08-08(_____________________________________________

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

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

טו’-יז’ באדר תשע”ט  20-22/2/2019

+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)08-08(_____________________________________________

 3.5 חד' גדולים 
בויינברג, עולים 4 

מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)41-41(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

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

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

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

בלעדי תייוך ש. 
מאירוביץ. 03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

+5 חדרים

ירושלים

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

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

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

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

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

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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)5-8(מוזל 054-8435333

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

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

058-3279569)5-8(_____________________________________________

דימונה

2-2.5 חדרים

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

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

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

052-2236671)07-12(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב 
לגרשטנקורן 3.5 חד' 

גדולים מסודרים קומה 2 
חזית. 1,760,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)6-6(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

כבר בנו, ברח' ר' עקיבא/
ישעיהו, פרטים

תיווך אשכנזי
03-5791770)6-8(_____________________________________________

 למכירה/השקעה 
בית קרקע 2.5 חד' 60 

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

_____________________________________________)6-8ל(058-3260994

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

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

04-6716666 053-3314717)08-08(_____________________________________________

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

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

04-6716666 053-3314717)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

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

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

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

052-3330965)6-8(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)6-9(מעלית, 054-8451820

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

_____________________________________________)7-10(תיווך.

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

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

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בצייטלין 18 דירה 2.5 
חד' + מרפסת גדולה 

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

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

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

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

_____________________________________________)08-08(050-7333404 ארץ הצבי

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

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

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

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

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

וילות ובתים
 דו משפחתי 7 חד' בבת 

גנים 330 מ"ר ברוטו, 3 קומות 
+ גינה 100 מ"ר 4,900,000 

_____________________________________________)7-14ל(ש"ח. 052-7466172

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

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

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

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

 בקיבוץ גלויות 175 
מ"ר )במפלס אחד( קומה 

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

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

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

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

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

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

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

052-3344721  03-8007000)8-8(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 3.5 
חד' ענקית ק"א 1,650,000 

תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465  03-8007000)8-8(_____________________________________________

 בבן פתחיה 3.5 חד' 
+ אופציה מאושרת בגג  

1,800,000 גמיש תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000  

050-4999465)8-8(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000  
050-4999465)8-8(_____________________________________________

 בבנייה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,350,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465  03-8007000)8-8(_____________________________________________

 באמצע בניה באזור 
נורדאו 3 חד' גדולים 

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

)8-8(_____________________________________________

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

053-3128884
)8-8(_____________________________________________

 באבן גבירול! 3 חד', 
ק"ק +  ופציה קיימת, 

1,350,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)8-8(_____________________________________________

 חדש! בסימטת רחל! 
2.5 חד, ק"א, חזית + 

היתרים ביד! בלעדי 
ל"אביחי מתווכים" 

03-5701010)8-8(_____________________________________________

 בר"ע 3 חד' כ-65 מ"ר 
ק"ב א' ממשית מסודרת ויפה 

1,500,000 נדל"ן הקרייה 
050-3000121)8-8(_____________________________________________

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

1,470,000 נדל"ן הקרייה 
050-3000121)8-8(_____________________________________________

 בפלמח 3.5 חד' ק"א 
חזית כ-70 מ"ר מתוחזקת 

ויפה 1,380,000 נדל"ן הקרייה 
050-3000121)8-8(_____________________________________________

 בשניים 3 חד' 65 מ"ר 
ק"א חזית חניה בטאבו 

1,400,000 נדל"ן הקרייה 
050-3000121)8-8(_____________________________________________

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

1,350,000 נדל"ן הקרייה 
050-3000121)8-8(_____________________________________________

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

1,290,000 נדל"ן הקרייה 
050-3000121)8-8(_____________________________________________

 למכירה בטרומפלדור 
3 חד' כ-50 מט' קרקע 

1,150,000 ש"ח.
_____________________________________________)8-8(תיווך 054-2345633

 בנויפלד 3.5, ק"ג חזית 
סוכה גדולה + אופציה + 
מחסן 1,530,000 ש"ח. 

"גשר נכסים"
054-8571997)8-8(_____________________________________________

 בר"ע חת"ס, 3, 70 
מטר בנין חדש חזית 

1,650,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)8-8(_____________________________________________

 באפשטיין, 3 חד', 
ק"א 70 מטר סוכה רק 

1,520,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)8-8(_____________________________________________

 בבלעדיות באלישע 3 חד' 
75 מ"ר: בחברון 3 חד' 70 

מ"ר: באשפטיין 3 חד' 70 מ"ר.
_____________________________________________)8-11(אלבה נדלן 050-4141926

 בירמיהו 3-3.5 חד' 
קומה ב' חזית משופצת 

כ-80 מ"ר 1,650,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ברב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 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 + חניה 

1,720,000 ש"ח גמיש. א. 
_____________________________________________)8-8(פנחסי 03-5799308

 בהמכבים, 3.5 חד', 75 
מ"ר + נוף, במצב מצויין 

ק"ג + אפ' להרחבה 70 מ"ר 
1,395,000 ש"ח.

_____________________________________________)8-11ל(053-3138151

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

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)8-8(_____________________________________________

 חדש! בסימטת רחל! 
2.5 חד', ק"א, חזית 

+ התרים ביד! בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)8-8(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בפ"כ 70 
מטר קומה ג' גג רעפים 

משופצת 1,370,000 תיווך 
_____________________________________________)8-8(אלטרנטיב. 054-5500263

 בלעדי 3 חד' בפ"כ דירה 
מאוד מרווחת ומסודרת ויפה 
קומה נוחה חזית + אופציה 
משופצת 1,340,000 תיווך 
_____________________________________________)8-8(אלטרנטיב. 054-5500263

 בלעדי ביוסף חיים 3 חד' 
קומה ב' חזית + גג בטון + 
אופציה קיימת בצד 35 מטר 
1,275,000 תיווך אלטרנטיב. 

054-5500263)8-8(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 3.5 
חד' מפוארת קומה ג' גג בטון 

אופציה לחתימות שכנים 
1,380,000 תיווך אלטרנטיב. 

054-5500263)8-8(_____________________________________________

 באזור העירייה 3 חד' 
70 מ"ר ק"ב אחרונה א. בגג 
משופצת חלקית 1,550,000 
_____________________________________________)8-8(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 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)8-8(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשמואל 
הנביא 70 מ"ר 2.5 חד' 
חד' גדולה + מרפסות 

גדולות 3 כ"א קומה א' 
מיידי 1,270,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)8-8(_____________________________________________

 בלעדי ז'בוטינסקי צד בני 
ברק )חזית( 2.5 חד' 55 מ"ר 
קומה ג' ואחרונה גג רעפים 

1,210,000 ש"ח.
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)8-8(אורי תיווך אדוארד

 רח' מרחבים 3 חד' 
משופצת מחיר 410,000 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8(052-6083897 אלון

3-3.5 חדרים

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

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

053-3147717  04-6716666)08-08(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)8-8(הכוכבים: 02-5713375

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

גישה-נוחה 4,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8(תיווך הכוכבים: 02-5713375

דופלקסים
 ברמות ב', דופלקס 5.5 
חד', יח' הורים, 2 מרפסות 
סוכה, נוף מדהים + חניה 

_____________________________________________)8-11ל(ומחסן. 050-5065710

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

מרפסת סוכה, נוף! ע"י ביכ"נ 
זכרון אברהם. 2,120,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)8-8(_____________________________________________

 ברמת שלמה 5.5 חד' 
מרווחת מאוד + חצר מרפסת 

ומחסן + אופציה לל"ת. 
058-6655579)8-15(_____________________________________________

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

2 מרפסות, נוף מהמם. 
2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)8-8(הכוכבים: 02-5713375

 ברח' חנה סנש 3.5 חד', 
ק"א 2 מרפסות )67 מ"ר 

ארנונה( + זכויות בנייה 21 
_____________________________________________)8-11ל(מ"ר, כיוונים. 050-6200382

 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:
02-5713375)8-8(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)8-8(הכוכבים: 02-5713375

נתיבות
 3.5 חד', 75 מ"ר, 

משופצת לחלוטין, ק"ד בלי 
עמודים מושכרת לשנה, צ'קים 

מראש 650,000 ש"ח.
_____________________________________________)8-11ל(050-7589696

עימנואל
 פרוייקט נווה אור דירות 

3-5 חד' 89-119 מ"ר עם 
אופציות החל מ-640,000 

ש"ח. אלבה נדל"ן
054-844-6671)8-8(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 במדורגים שורה שלישית 

ליד הסופר דירת 4 חד' עם 
אופציה, זקוקה לשיפוץ 

נוף מדהים קומה 2 המחיר 
420,000 ש"ח. אלבה נדל"ן 

054-844-6671)8-8(_____________________________________________

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מרווחות תשואה 5000 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8(תיווך-יוחנן 050-4104044

 דירות למשקיעים, חוקי, 
ללא פיצול, ברוטשילד, ענקית, 
מושכרת ב-9,350 ש"ח מחיר 

1,490,000. במרכז העיר, 
מושכרת ב-8500 ש"ח מחיר 

1,420,000 ש"ח. "בית ישראל 
"054-8070418)8-8(_____________________________________________

 מציאה!!! במרכז, 
מושכרת ב-5,500 ש"ח מחיר 

1,130,000 ש"ח בלבד!! "בית 
_____________________________________________)8-8(ישראל 054-8070418"

 למכירה קוטג' חדיש ורבר 
7 חד' ומרתף מרווח במיקום 

שקט. תיווך "דה בסט" 
_____________________________________________)8-8(052-8977913 שלום

 בכפר אברהם 3 חד' 
חדשה + 25 מ"ר חצר, בניין 
בוטיק מושקעת. 1,635,000 

לל"ת. 054-5254165
03-6039595)8-11(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהואז חדש 
ב-93 5 חד' 2,300,000 ש"ח. 

052-3330965)8-9(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
קומה 16, כ-130 מ"ר, דירה 
חדשה ומשודרגת מ. שמש, 

ממ"ד, חניה *2 ומחסן. צוות 
_____________________________________________)8-8(אביגד 072-3957393

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית שבת מרפסת סוכה 

במחיר אטרקטיבי -052
2948691)8-8(_____________________________________________

HOMEHERO" " בנוה-
עוז-הירוקה צמוד לג. שמואל, 
6 חד' 140 מ"ר, מרפסת 18 

מ"ר מחסן נוף ועוד. 
052-2656825)8-8(_____________________________________________

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

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

"054-8070418)8-8(_____________________________________________

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית שמורה ומרווחת 

אופציה לדירה חדשה.
תיווך "דה בסט" 

_____________________________________________)8-8(052-8977913 שלום

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבלפור 3.5 חד' מרווחת 

עורפית מושקעת 2 כיורים 
קומה 2 ללא. חניה מקורה. 

054-8192007)6-10(_____________________________________________

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

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

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

1,330,000 תיווך-יוחנן
050-4104044)8-8(_____________________________________________

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

מ"ר, חניה, חובה לראות! צוות 
_____________________________________________)8-8(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
קומה 11, כ-105 מ"ר, ,דירה 

חדשה, ממ"ד, מיזוג, מ. שמש, 
חניה, מיידית. צוות אביגד 

072-3957393)8-8(_____________________________________________

 "HOMEHERO" 
בכפר גנים-א', 4 חד' 98 מ"ר, 
מרפסת סוכה, מרווח שקט, 
ק' 1, חניה 1,490,000 ש"ח. 

052-2656825)8-8(_____________________________________________

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

_____________________________________________)8-8(מ"ר 052-2948691

 "רימקס עוצמה" 
רוטשילד, קומה 2, 60 מ"ר, 
עורפית, מעולה להשקעה, 

מיידית. צוות אביגד
072-3957393)8-8(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" דוד חיון 
6, בית פתוח-ללא תיווך. יום 

שישי: 22/02/19 בין השעות: 
09:00-11:00 קומה 1, כ-90 
מ"ר, משופצת! צוות אביגד 

072-3957393)8-8(_____________________________________________

 בבלעדיות, ברחוב ה-93, 
3 חד', גדולה, מיקום חלומי, 

משופצת + חניה, 1,480,000 
ש"ח "בית ישראל

"054-8070418)8-8(_____________________________________________

צפת

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

052-7169562)1-24(_____________________________________________

קריית אתא

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 דירת 6 חד' בפלס אחד... 
מרפסת סוכה חייבת להמכר! 
מרדכי בן מוחה המרכז לנדל"ן 

052-7378399)8-8(_____________________________________________

 מצויינת להשקעה/מגורים 
דירת 4. 5 חד' במרכז העיר 

במחיר מצויין מרדכי בן מוחה 
_____________________________________________)8-8(המרכז לנדל"ן 052-7378399

 דירת 4 חד' משופצת 
במרכז העיר קומה נוחה.. 
במחיר מנצח!! מרדכי בן 

מוחה המרכז לנדל"ן
052-7378399)8-8(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בפינסקר קומה ראשונה 
משופצת קרוב למרכס לל"ת 

050-4110668 780,000)8-11(_____________________________________________

 מצויינת למשקיעים!! 3 
חד' משופצת קומה ראשונה 
רק 550 אלף ש"ח מרדכי בן 

מוחה המרכז לנדל"ן
052-7378399)8-8(_____________________________________________

רכסים
 דו משפחתי 500 מ"ר 

שטח בנוי - 120 מ"ר 5 חד' + 
יח"ד 55 מטר 2 חד' + חצר, 

_____________________________________________)8-11(כ. נפרדות. 052-9593338



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה טו’-יז’ באדר תשע”ט  20-22/2/2019

 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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים, שפת 
אמת 10 ב"ב,

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

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

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

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

מגרשים

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 30 
איש + בריכה מקורה ומחוממת 

+ ג'קוזי. אבינועם,
054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

בני ברק

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3771789 052-3452522)24-24/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 

למשפחות שפע אטרקציות, 
התנסות בחליבה, רכיבת 

פוני, אווירה כפרית ודתית, 
 ,052-8669090 ,04-9969141

mikibs.co.il:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

מומלץ! מבצעים לחורף.
052-6990764)40-41-19(_____________________________________________

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

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

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

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

בר יוחאי

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

1 עם מעלית לקניה 
או להשכרה תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב  050-5308742

03-5797756)52-52(_____________________________________________

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

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

גורן

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

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

חנויות

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

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

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

הרי יהודה
 המבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב מתאימה 

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

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

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

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

054-2293377)2-9(_____________________________________________

לוד
 3 חד' משופצת באיזור 

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

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

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

צפת

טל': 052-2715166
053-5234486

מגרשים לוילה בירוחם
זמין לבניה

מ-250 עד 270 מ"ר
רק 260,000 ש"ח
אופציה בנוי 980,000 ש"ח

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

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

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

3-3.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)4-11(מידי 052-3632080

2-2.5 חדרים

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

מיקום מרכזי ושקט
054-4797080)08-11(_____________________________________________

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

052-7604773)5-8(_____________________________________________

 וילת נופש+ בריכה פרטית 
אפשרות לנופש זוגי בצימר 

_____________________________________________)5-12(המערה. 050-5990545

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

+5 חדרים

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

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

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

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

 ברחוב יהושע, גן העיר 
4 חד', קומה 5 + מעלית, 
5,300 ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בעוזיאל דירת מינוס 
אחד + חלונות 3 חד' חדשה, 

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

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

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

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

 בישעיהו, 2 חדרי שינה 
+ סלון ומטבח משופצת, 

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

_____________________________________________)6-10ל(ללא תיווך 052-7612989

 2 חד' בבנימין אברהם 
4, חדשה ומפוארת במיוחד, 

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

 להשכרה מיידית- 
בכהנמן, מיקום מרכזי, 

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

 בהזדמנות במיקום 
מרכזי ביותר ברבי עקיבא, 

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

_____________________________________________)6-8(אשכנזי 03-5791770

מבנים
 להשכרה מיידית 

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

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

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

 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)08-08(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)08-08(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)08-08(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן
 בפנקס 16 פנטהאוז 5 

חד' קומה 2 155 מ"ר + 40 
מ"ר מרפסת, חדשה מהקבלן, 
מפוארת ביותר, 7,500 ש"ח. 

050-6428960)6-10(_____________________________________________

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

"הראשון בתיווך - מיידי 
054-30-50-561)7-8(_____________________________________________

 ברח' הרב קוק 2 חד' 
מרוהטת, מאובזרת משופצת, 

יפיפיה מתפנה ב- 15.3.19 
_____________________________________________)7-10ל(2,500 ש"ח. 054-5634160

 ברח' ירושלים יחידה 2.5 
חד' 40 מ"ר ממוזגת, מרוהטת 

חדשה 2,800 ש"ח. 
_____________________________________________)7-8ל(050-5152770

 "רימקס עוצמה" סלנט 
57, קומה 3, כ-80 מ"ר, 

מחסן, חניה, מיידית. ללא 
עמלת תיווך! צוות אביגד 

072-3957393)7-7(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" במרכז, 
במונטיפיורי קרוב לנורדאו, 3 

חד', כ-95 מ"ר + 2 שירותים, 
מעלית וחנייה. מתאים 

_____________________________________________)7-7(למבוגרים. 052-2656825

 2.5 חד' קומה א' במרכז 
השקט לזוג דתי, דו"ש מזגן, 

ריהוט. לל"ת. 
_____________________________________________)7-8ל(054-6763289

2-2.5 חדרים

 דרושה להשכרה דירת 
4-5 חד' בשיכון ה', מושקעת 

_____________________________________________)7-8ל(מאוד. 050-3329999

 בלוד בדוד המלך ק"4 
בלי מעלית, בבניין איכותי 
מחולקת ל-2 דירות כולל 

ריהוט מכניסה 4000 
ש"ח בחודש 950,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 באומן אוקראינה דירות 
יוקרה חדשות 99,000$ 

)תשואה 10-15% בשנה( 
03-6307272)7-10(_____________________________________________

 בויז'ניץ/דמשק אליעזר 
אולם כ-50 מ"ר חדש. מיידי 

למטרה שקטה בלבד! 
_____________________________________________)7-10ל(054-5634160

 להשכרה חנות ברח' 
סוקולוב בב"ב לפלאפל כולל 

ציוד או לכל מטרה. 
_____________________________________________)7-10ל(052-6357770

 להשכרה בפ"ת חדר 
לקליניקה/משרד. 12 מ"ר 
ק"ק, ממוזג 4,500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-10ל(052-7282803

 נופש פסח במרכז, פנסיון 
מלא 8,800 ש"ח )מטבח 
לפסח( בכשרות א. רובין 

שליט"א 058-7179228
054-848175)7-10(_____________________________________________

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

_____________________________________________)7-21(עם חצר. 052-7623544

077-4030877

בואו להיות שותפים
 בפטנט מהפכני

 בשלבים סופיים!

השקעה 
שווה במיוחד

 להשכרה בשאול-חדד 
ק'קרקע יח"ד מהניילון 2500 

ש"ח. תיווך 054-2345633 
_____________________________________________)8-8(כולל ארנונה.

 תיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ 

מיידי. לדירות יפות ומרוהטות. 
מחירים טובים 03-5444815

_____________________________________________)8-8(052-3611973 יוסף

 תיווך להשכרה דירות 3/4 
חד' בב"ב ובפ"כ כניסה מיידית 

מרוהטות. לשוכרים טובים 
ובאזורים טובים. 03-5444815

_____________________________________________)8-8(052-3611973 יוסף

 באהרון דב דירת גן 4 חד' 
חדשה יד ראשונה, בנין חדש + 

גינה גדולה, ישוב-הארץ
050-4999465  03-8007000)8-8(_____________________________________________

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

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

03-5799308)8-8(_____________________________________________

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

6000 ש"ח גמיש נדל"ן הקרייה 
050-3000121)8-8(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! בדסלר 
בנין חדש 4 חד' מוארת 

ומרווחת ק"ו תיווך
03-8050080)8-8(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! במינץ 
בנין חדיש 4 חד' ק"ב 
רק 4250 ש"ח. תיווך 

03-8050080)8-8(_____________________________________________

 בלעדי בפרל חדשה 
4 חד' 100 מ"ר חזית 

נוף מדהים סוכה יחידת 
הורים ממוזגת קומה 6 
+ מעלית מיידית 5000 
ש"ח.  "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)8-8(_____________________________________________

 בק. הרצוג, 4, ענקית 
משופצת ק"ב 4,500 ש"ח. 

מפתח ב-"אפיק נכסים"
03-5791514

)8-8(_____________________________________________

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

4,500 נדל"ן הקרייה
050-3000121)8-8(_____________________________________________

 דירת 4 חד' חדשה 
בקריית הרצוג רח' נדוני 
בגדד. ק"3 עם מעלית. 
חזיתית, ממוזגת כולל 
יחידת הורים. לכניסה 
מיידית. 4,850 ש"ח. 

052-7610171)8-11(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 4 חד' מרוהטת, 
ק"א + 2 מרפסות, 4,500 

ש"ח. מיידי.
_____________________________________________)8-11(050-2808555 אריה

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

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

 ברב קוק השקט 3 חד' 
90 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מסודרת ללא מעלית, 
4500 ש"ח. פינוי 1/4 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
ברב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 בהרב שך חדשה יפיפיה 
3 חד' ק"ג מיידית 4,500 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514
)8-8(_____________________________________________

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

רק 3,000 ש"ח בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)8-8(_____________________________________________

 3.5 חד' באבוחצירא 
קומה ג' חזית 3600 תיווך 

אלטרנטיב מפתחות במשרד. 
054-5500263)8-8(_____________________________________________

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

גמיש. 03-5444815
_____________________________________________)8-8(052-3611973 יוסף

 במימון/אבן גבירול 3 
חד', חדשה, ק"ד, ללא, ריהוט 
חלקי מרפסת סוכה, ממוזגת 
_____________________________________________)8-11(מסורגת ויפה. 052-7644397

 ברבי עקיבא ירמיהו, 
3, ק"א חזית חדשה + 

סוכה 4,100 "גשר נכסים 
054-8571997)8-8(_____________________________________________

 בבן יעקב, 3, ק"ק, 
חצר מרוצפת חדשה 

ומושקעת 4,200 ש"ח. 
"גשר נכסים"

054-8571997)8-8(_____________________________________________

 במינץ 3 חד' ק"א 
מתאימה גם למשרדים 
משופצת 3,100 ש"ח. 

"גשר נכסים"
054-8571997)8-8(_____________________________________________

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

+ סוכה גדולה חזית 
נוף מדהים ק"ה 

כניסה מיידית 4000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)8-8(_____________________________________________

 מוהליבר 2.5 חד' קומה 
ראשונה 60 מ"ר + 2 מרפסות, 

בערב בלבד.
03-53277234)8-11(_____________________________________________

 בהרב קוק התחדשנו 2 חד' 
+ ריהוט חדש + מזגנים ק"א 

2,900 ש"ח. 03-5700880
050-4101553)8-9(_____________________________________________

 בנסינבוים האיכותי! 
2 חד', ק"ב, חדשה 

ומפוארת!! מרוהטת 
_____________________________________________)8-8(לגמרי. 050-4142940

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

נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידית 3300 

ש"ח  "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)8-8(_____________________________________________

 בפוברסקי 2.5 חד' + 
מרפסת גג כ-70 מ"ר חדשה 

_____________________________________________)8-8(ק"ד 054-9400028

1-1.5 חדרים
 יחידת דיור לזוג, קומה 
אחרונה, מרוהטת וממוזגת 

_____________________________________________)8-9ל(מיידי. 052-5560284

 בטרומפלדור קומה א' 2.5 
חד' מרפסות ארונות 3 כיווני 

_____________________________________________)8-11(אויר לל"ת. 054-5817885

 דרושה דירת לל"ת במחיר 
2,000,000 ש"ח.

_____________________________________________)8-8ח(050-6651365

 להשכרה בני ברק-ר"ע 
חנות ענקית, ק"א, 2 חזיתות 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  
050-4999465)8-8(_____________________________________________

 להשכרה חנות 16 מטר 
+ חצר חזית בז'בוטינסקי 

קרוב לרב שך משופצת וטינה 
גדולה חדשה + ריצוף שיש 

תיווך אלטרנטיב.
054-5500263)8-8(_____________________________________________

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. 050-5766979 

_____________________________________________)8-9(נתי המתווך לציבור הדתי. 

 למיזם אטרקטיבי ומתקדם 
משקיעים/שותפים צפויים 

רווחים גדולים במיוחד. 
077-4030877)8-11(_____________________________________________

 דירת 4 חד' 105 מ"ר 
שכונה ה' רחוב הצבי ליד 

ביה"כ הכיפה.
_____________________________________________)8-8(052-6053897 אלון

 דירה צמוד לאוניברסיטה 
מחולקת לשתי יח"ד קרקע 

כולם מושכרות מחיר 850,000 
ש"ח. 054-2388654 - תיווך 

_____________________________________________)8-8(מזרחי.

 להשכרה חנות/משרד 
30 מ"ר ברבי עקיבא 18 

בפסג' משופץ.
 BA יזמות

_____________________________________________)8-8(דורון 054-4980159

 בלעדי למכירה ברחוב 
ירושלים קרוב לר"ע חנות 

22 מ"ר חזית משופצת 
כ. מיידית 840,000 ש"ח 

גמיש  "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)8-8(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
בסוקולוב מול טחנת 
הקמח 12 מ"ר ו-23 

מ"ר חזית מיידית לכל 
מטרה "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)8-8(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
למזון ברחוב ירושלים 
מול בעלז כ-30 מ"ר 

חזית כולל ציוד לפלאפל 
כניסה מיידית 4000 ש"ח 

גמיש.  "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)8-8(_____________________________________________

 מציאה בר"ע! 
להשכרה, ק"א, 85 

מ"ר, חזית, לכל מטרה! 
"אביחי מתווכים"

03-5701010)8-8(_____________________________________________

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני ברק? אנחנו 

-BA-כאן בשבילך תיווך
יזמות

_____________________________________________)8-8(054-4980159 דורון

 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)08-08(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה ברחוב 
פרל מחסן מקורה 95 

מ"ר קומת קרקע גישה 
נוחה לרכב מיידי ניתן 

שלכרו חלק מהנכס 
לפרטים נוספים  "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)8-8(_____________________________________________

 בלעדי במינץ קרוב 
לר"ע מחסן להשכרה 

30 מ"ר חזית גישה 
נוחה לרכב מיידי 2000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)8-8(_____________________________________________

 מציאה!!! משרד 
יוקרתי ומפואר!! 

בהזדמנות ביותר!! תיווך 
03-8050080)8-8(_____________________________________________

 באזור התעשייה צפון 
משרדים חדישים מ-80 מ"ר 
עד 570 מ"ר ק"א + מעלית 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884
)8-8(_____________________________________________

 משרד להשכרה 80 מ"ר 
משופץ ק"א מעלית במרכז 

העיר. תיווך BA יזמות 
054-4980159)8-8(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

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

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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

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

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

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-01/20(מאובזרת! 050-6927465

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
נוף מדהים!

052-7772913)8-29/19(_____________________________________________

 דירת נופש מטופחת 
וגדולה )עד 15 איש( בק. 

שמואל ליד השטיבלעך + 
מרפסת ונוף לשבתות וחגים 

וימי חול. 052-8450587
_____________________________________________)8-34ל(054-8526211



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(_____________________________________________

 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
 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 /

₪

₪

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

רכב חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)48-09/19(זולים! 052-2523284

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-19(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

קנית רכבים

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-41/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-22/19(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

צפון

ערד

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

נתניה

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-11/20(לביה"כ. 052-6460451

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-10/19ל(054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-28/19(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג, 

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-37/19(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

מאזדה

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+ בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)4-3/20(_____________________________________________

הונדה

פורד

מכונות תפירה

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)06-17(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)03-14(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

סיטרואן

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21/19(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-05/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

050-2424042)52-14(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20/19(_____________________________________________

כלנית

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52/19(_____________________________________________

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-49/19(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן - בנצימר" 
- סוויטה מרווחת ומפנקת + 

ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפש' לקבוצה 050-7362739

050-2403750)6-10(_____________________________________________

מושב נחלים
 חופשה מפנקת! 

וילה מפוארת 5 יח"ד, חצר 
אטרקטיבית, וביהכ"נ 

_____________________________________________)6-14(058-6914417 גישה לנכים.

 "בנצי טיולי ג'יפים 
וטרוקטורונים" - חווית שטח 

יחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 
לנהיגה עצמאית. 

 052-2403750 050-2403750
_____________________________________________)6-14(מצפה יריחו

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

050-5833367 10,14,20,60)6-10(_____________________________________________

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-15(_____________________________________________

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-04/20(_____________________________________________

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(_____________________________________________

יבניאל

 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(_____________________________________________

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

סנוקר טניס וכו' 
077-8228803 052-3540874)2-13(_____________________________________________

 וילת קומות + חדר 
משחקים, 8 חדרים סגורים 

למשפחות וגיבוש עד 35 איש. 
054-8470433 054-8450432)7-6/20(_____________________________________________

 הצימר של אירית בבית 
חורון, ג'קוזי, בריכה בקיץ, זוגי 

ומשפחתי. 054-5461450
052-2611920)7-14(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען 12 מיטות + 

מזרונים מחיר משתלם 
052-7619453)7-6(_____________________________________________

רמת הגולן
 בקתות אפיקי מים - 

באבני איתן, קרוב לחמת גדר 
ולחרמון, חדר אוכל לקבוצות. 

052-5869713)7-14(_____________________________________________

 מזדה, MPV ,2005, מצב 
מעולה, חלון בגג, גלאי רוורס 

_____________________________________________)DVD)7-10, טל': 052-3548894

 יועץ משכנתאות 
פרטי, שירות בכל הארץ, 
דואג לאיטנרסים שלכם 

מול הבנקים
054-2668566)7-10(_____________________________________________

 גראנד וויאג'ר, 3,600 
סמ"ק, מודל 2016,

יד ראשונה, אוטו', מאזור 
רמת הגולן, מנוע בנזין, 

טסט לשנה, 68,000 ק"מ 
צבע שחור מטאלי

054-3108005)07-10(_____________________________________________

קרייזלר

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

 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

 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

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

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

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 "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 כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-23/19(_____________________________________________

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-33(_____________________________________________

 הונדה סיוויק היבריד 
2009, יד שניה פרטית, 

מטופלת בזמן, 140,000 
ק"מ, 29,000 ש"ח.

052-2220385)8-8(_____________________________________________

 מאזדה 5 2008, 7 
מקומות, טסט 12.19, 

מערכת מולטימדיה, 
מטופל בזמן 27,900 
_____________________________________________)8-8(ש"ח. 052-2220385

 סיטרואן C3, טורבו 
דיזל 2102 שמור וחסכוני 

ללא תאונות 19,900 
_____________________________________________)8-8(בלבד. 052-2220385

פיג’ו

 פורד אדג 2011-2012 
המפואר, יד ראשונה 

פרטית החל מ-69,900 
_____________________________________________)8-8(בלבד. 052-2220385

 פיג'ו 301 2015, יד 
ראשונה, 100,000 ק"מ, 

כחדשה 31,900 ש"ח. 
052-2220385)8-8(_____________________________________________

 הסעות לכל חלקי הארץ 
לכל סוגי הרכבים 24/6 שירות 

_____________________________________________)V.I.P)8-11 טל': 058-4754755

 טכנאי למוצרי חשמל 
ביתיים, מחירים מוזלים

_____________________________________________)8-11(058-7000282 יניב

טכנאי

 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-33(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

לפרסום
בלוח

03-6162228

המלצות לפי דרישה
יעקב: 073-7889566

שיפוצים כללים 
לדירות ועסקים

תוספות בניה
גבס, אקוסטיקה, 

שלד, גמר
עיצוב פנים 

ברמה הגבוהה ביותר
מקצוענים עם נסיון רב

בניהול חרדי
מחירים נוחים

טו’-יז’ באדר תשע”ט  20-22/2/2019
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מחשבים ניידים ממשרד 
שנסגר במחיר מציאה החל 

מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 
מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 

ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

 מחשב נייד לנובו כחדש 
)בשימוש מועט( 500 ג'יגה 

זיכרון פנימי 1,900 ש"ח. 
_____________________________________________)6-8ל(050-4176632 )במרכז(

שידוכים

 "שידוכי המרכז" 
-חרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת 
לאשכנזים, חסידים, 

ליטאים וספרדים, דת"ל, 
גם נפשי קל ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

עדשות מגע, או ניתוחים. טיפול 
בליקויי הראיה ובמחלות עיניים. 

 050-414-5359
072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-14/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-38/19ל(054-4314029

אבידות

 אבד לי צמיד זהב 
ממגנוליה ב-18/12/18 באזור 

ת. מרכזית/שוק מ. יהודה.
_____________________________________________)5-5ח(052-7117847

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-05/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

 קונים ירושות ועזבונות 
אומנות ואספנות 

ועתיקות בתשלום גבוה! 
054-8455343)6-9(_____________________________________________

1. ירידה במשקל 2. הצרת 
היקפים 3. תחליף לפעילות 
גופנית ועכשיו אצלך בבית 

ב-299 ₪ לחודש

אלקטרודות לירידה במשקל
מכשיר אלקטרודות מקצועי כמו במכונים

לפרטים והזמנות: 052-7197846
תוצאות מוכחות

 שידוכים לבעלי בעיות 
נפשיות קלות עד גיל 30, 

להתקשר בין השעות -20:00
_____________________________________________)7-10ל(22:00 058-3265956

 שידוכים לבעלי בעיות 
נפשיות קלות עד גיל 30, 

להתקשר בין השעות -20:00
_____________________________________________)7-10ל(22:00 058-3265956

 בר' עקיבא אבדה שקית 
עם חולצות ה. בשקית שחורה, 

)קשיחה של אלדו( חשובה 
מאוד לבעליה

_____________________________________________)7-7ח(052-7133153

 נמצאה שרשת זהב לפני 
כשנתיים וחצי ברח' עזר בב"ב. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7606564

 נמצא עגיל זהב משובץ 
יהלומים באזור בר אילן 
בירושלים בשבת קודש. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7188572

 אבד נגן זיפ בצבע שחור 
באוטובוס מב"ב לירושלים קו 

_____________________________________________)7-7(402 לפני כחודש 055-6776833

 דרוש למסירה מחשב ישן 
_____________________________________________)7-7ח()ללא מסך( 02-6231031

 דרוש למסירה טלפון נייד 
ישן עם/בלי סים טוקמן 

_____________________________________________)7-7ח(02-6231031

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה  

-אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)7-7ח(052-3595314

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)7-7ח(054-7938941

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)7-7ח(052-7396092

 לישיבה בירושלים בת 
250 בחורים דרוש בדחיפות 
קולר מים בתרומה לפרטים 

_____________________________________________)7-7ח(054-8450290 חיים.

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)7-7ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות תרומה/סימלי. 

_____________________________________________)7-7ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)7-7ח(סימלי. 054-7938941

 מעוניין במכשיר קיטור 
און של חברת בום-טק צבע 

אדום ללא חלקים -
_____________________________________________)7-7ח(058-3230569

 כיריים גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח.  050-6560424

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3463482

 כיריים גז ביל-אין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3463482

D.V.D  תוצרת 
KEMMEDY ללא מסך 

_____________________________________________)7-7ח(כחדש 50 ש"ח. 052-3463482

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 150 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות מדיח חלים 
גדול BLOOMBERG במצב 

מצוין )ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)7-7ח(054-7216671

 TEHA מקרר משרדי 
שמור 300 ש"ח ג-83 ר-52 

_____________________________________________)7-7ח(בפ"ת 052-2786557

 מקרר 265 ליטר כמעט 
חדש מחיר 350 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-4076070

 למכירה מסך דק 23 אינץ 
של דל מהמם ומיוחד 250 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-7171228

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8405498

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה למטבח 130 ש"ח. 

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-2727474

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
-  4להבות( נירוסטיה 200 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-3463482

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)7-7ח(תקין 25 ש"ח 052-3463482

 מקרר אלקטרה פולקטר 
חשמל קטן משרדי שמור 

במיוחד 300 ש"ח.
_____________________________________________)7-7ח(058-3292985

 מחשב נייד מצוין 
לצפייה וכתיבה ללא תקלות 

בהזדמנות!!! 420 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(053-3346080

 מסך 22" במצב מצוין 
בהזדמנות 200 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(053-3346080

 שואב אבק לרכב - יבש 
- רטוב כמו חדש - 50 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-2727474

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדש + שעון שבת 400 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

D.V.D  + קריוקי 150 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8483032

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-7938941

 LC985 100 2 פקסים 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח כ"א 050-6560424

 דיספנסי לשתייה קרה 
_____________________________________________)7-7ח(500 ש"ח.  050-6560424

 למסירה דיספנסר לבירה 
_____________________________________________)7-7ח(מהחבית 500  050-6560424

 מסך מחשב דק 20 אינטש, 
זירוקס 190 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(02-8080700 )תא קולי(

 רדיאטור לחימום 12 צלעות 
על גלגלים 100 ש"ח )בפ"ת( 

_____________________________________________)7-7ח(052-2786554

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה! 
_____________________________________________)7-7ח(050-2897977

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 40 ש"ח.
_____________________________________________)7-7ח(050-2897977

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה )ב"ב( 250 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)7-7ח(054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות ב"ב 300 ש,ח 

_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 פינת אוכל מייפל + 6 
כסאות 1.80 נפתח ל-2.5 

_____________________________________________)7-7ח(מטר. 050-4745454

 מזנון 2 מטר מייפל + 
שולחן תואם לסלון.

_____________________________________________)7-7ח(050-4745454

 שידה לבנה יפה 
בהזדמנות 300 ש"ח. מיטת 

נוער כפולה 490 ש"ח. מחסן 
כתר בהזדמנות מיוחדת 490 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-773591

 חדר שינה - מיטות ללא 
מזרונים + ארון 5 דלתות צבע 
קוניאק, סנדוויץ 1,500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-8ל(050-7644855

 + 110X45 שולחן מחשב 
שקע חשמל 120 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(02-8080700 )תא קולי(

 מיטת הי רייזר חדשה - 
1,500 ש"ח. ספריית סנדוויץ 

+ ויטרינה - 890 ש"ח. שולחן 
+ כסאות 850 ש"ח. בירושלים 

_____________________________________________)7-8ל(052-7692882

■ 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

 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

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 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(_____________________________________________

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

 שיעורי גיטרה ואורגנית, 
ע"י מורה מקצועית ומנוסה, 

באוירה נעימה בב"ב. 
052-7687807)5-8(_____________________________________________

סת”ם
 למכירה ספרי תורה 

מסופרים יראי שמים 
כל הרמות וכל הסוגים. 

שלמה לב -
052-7623142)6-10(_____________________________________________

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-32(_____________________________________________

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-19(אוריאל 052-5347349

צבע

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)08-19(_____________________________________________

שיפוצים
 כל סוגי השיפוצים, פנים 

וחוץ, בניה, הריסה, ריצוף, 
חשמל, אינסטלציה, תוספות 

_____________________________________________)8-11ל(בניה. 050-9235592

 נמצאה מחברת גדולה 
בקוסמטיקה נראית חשובה 

_____________________________________________)8-8ח(לבעליה. 058-3276856

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך
_____________________________________________)8-8ח(052-7396092

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)8-8ח(1-599-500-003

 נמצאה גיטרה לפני 
כחודש ברח' טל חיים - ויז'ניץ 

_____________________________________________)8-8ח(- בב"ב. 052-7612574

 דרוש ארון קודש כספת 
לבית כנסת חדש. אפשרות 

להנצחה כולל יד שניה. 
050-4147262)8-11(_____________________________________________

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)8-8ח(052-3595314

 מעוניינים לקבל/לקנות 
 LG חלק עינית למזגן

_____________________________________________)8-8ח(054-8438593

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)8-8ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרד לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)8-8ח(סימלי. 054-7938941

 דרוש פקס ישן מחברת 
פנסוניק אפילו מקולקל אבל 

_____________________________________________)8-8ח(דולק. 054-6389446

 דרושה גיטרה באיכות 
_____________________________________________)8-8ח(טובה 058-3276856

 מעוניין לקנות נגנים 
של "סנדיסק" קליפ וזיפ, עם 
תקלות במחירים טובים, תא 

_____________________________________________)8-8ח(קולי. 079-5370255

 דרוש  מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)8-8ח(חילוף. 050-6651365

 לארגון חסד לחולי כלחות 
דרוש בתרומה בדחיפות 
_____________________________________________)8-8ח(מחשב נייד 02-5343000

 דרוש ספרייה במצב מצוין 
_____________________________________________)8-8ח(במחיר סמלי 054-8462554

 דרוש מיטת קומתיים 
במצב מצויין במחיר סמלי. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8462554

 דרוש שולחן מטבח 
שנפתח במחיר סימלי 

_____________________________________________)8-8ח(054-8462554

 מעוניין במכוון לגיטרה 
_____________________________________________)8-8ח(058-3276856

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה. 

_____________________________________________)8-8ח(052-3595314

 דרושה לנו חפושת כהן 
גדול לגיל 7 במצב מצוין! 

_____________________________________________)8-8ח(050-4188923

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)8-8ח(בערך. 054-7938941

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-3463482

 LC985 למכירה 2 פקסים 
_____________________________________________)8-8ח(100 ש"ח כ"א. 050-6560424

 טוסטר אובן חדש 250 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לשתייה קרה 
_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 050-6560424

 כיריים גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לבירה מהחבית 
_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 050-6560424

 HP 40 דיו למדפסת 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
_____________________________________________)8-8ח(65 ש"ח. 054-8431644

 מצלמה מיני גודל 3*3 
ס"מ מברזל 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8572523

 מצלמה קנון בצבע לבן 
מצב טוב 250 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8572523

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-2437292

 מדפסת A8500 שמורה 
כחדשה משולב פקס. צילום 

מסמכים ועוד. מסך גדול מגע 
_____________________________________________)8-8ח(400 ש"ח. 052-2437292 

 מסך מחשב דק 20 
אינטש ז' רוקס. 190 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(02-8080700 )תא קולי(

 שואב אבק לרכב יבש-
רטוב כמו חדש - 50 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-2727474

 מחשב נייד IBM מסך 
14 במצב טוב 350 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'ארד 200 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-8380655

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה למטבח 130 ש"ח. 

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(052-2727474

 מחשב נייד אסוס עובד 
בחיבור למטען בלבד ב- 250 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 053-3118231

 למכירה יאני סגור 
באריסה תומך כשר ב-250 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 053-3118231

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 מחיר 220 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-2727474

 מכשיר אינלציה איכותי 
)איטלקי( כחדש )היה בשימוש 
_____________________________________________)8-8ח(פעמיים( 03-9603414 )כפ"ח(

 תנור בילד-אין דו תאי 
דלונגי צבע לבן 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8486258

 מקרר שארפ צבע 
נירוסטה 500 ש"ח.

_____________________________________________)8-8ח(054-8486258

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה 280 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-8405498

 הוברבורד + מטען + 
בלוטוס מב מעולה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-4164485 02-6418584

 מכונת קפה אספרסו לבן 
חדש באריזה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-4164485 02-6418584

 מסך דק איכותי רק 170 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-7171228

 מדפסת לייזר HP דו 
צדדית + פקס + צילום. טונר 
חדש, 02-8080700 )תא קולי( 

_____________________________________________)8-8ח(480 ש"ח. 

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצויין. 050-2897977 250 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 

 מכונת קפה טובה מאוד 
כחדשה רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(055-6776323

 GPS מעוניין למכור 
+ מטען לרכב ב-350 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(בירושלים. 052-7100845

 שואב אבק הובר אלחוטי 
חדש באריזה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-8918009 לא בשבת

 מערכת שמע מצויינת + 
רמקול בס + 3 רמקולים 350 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4176616

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4128920

 מסך דק 22 ס"מ אורך 
בהזדמנות 200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-4128920

 סמסונג מסך 23 אינץ 
במצב מצויין רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-3558946

 רמקול נייד JBL דגם 
CHARGE בלוטוס ואוקס, 

במחיר מציאה 250 ש"ח 
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 אוזניות בלוטוס חדשות 
חחב' סאמווקס עם כניסהת 

כרטיס ב-65 ש"ח 
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 אוזניות כפתור חדשות 
חב' סאמווקס במחיר מציאה! 
_____________________________________________)8-8ח(15 ש"ח בלבד. 055-6780481

 מאוורר קיר 16 אינץ' כולל 
שלט וטיימר 80 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-8380655

 ארון 5 דלתות 1.9 מטר + 
תליה + מגירות גדולות צבע 

חום בהיר 400 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(052-5737813

 בפ"ת כורסא לבית במצב 
מצויין 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2819921

 כסא משרדי מסתובב 200 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-2819921

 שולחן לגינה + 2 כסאות 
מתקפלים 200 ש"ח.

_____________________________________________)8-8ח(054-2819921

 אופניים מתקפלות + 
הילוכים במצב מצויין 300 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-2819921

 מכתביה לילדים עם 
מגירות וארוניות בגווני חום 

_____________________________________________)8-8ח(300 ש"ח. 054-8438593

 110X45 שולחן למחשב 
+ שקע לחשמל 120 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(02-8080700 )תא קולי(

 6 כסאות במצב חדש 
שמורים מאוד!! 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-7800800

 שידה 300 ש"ח מחסן 
כתר 490 ש"ח מיטה כפוליה 

490 ש"ח. 03-6191468
_____________________________________________)8-8ח(054-7773591

 שידה לבנה יפה 
בהזדמנות, מיות נוער כפולה, 

מחסן כתר בהזדמנות
_____________________________________________)8-8ח(03-6191468 054-7773591

 ארון 'כתר' גדול כחדש רק 
500 ש"ח. 052-7154863 )בין 

_____________________________________________)8-8ח(הסדרים(

 למכירה ספשה 3 צבע 
_____________________________________________)8-8ח(חום 500 ש"ח. 053-3110986

 שולחן לסלון 500 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(053-3110986

 ספה דמוי עור 3 מושבים 
צבע חום. 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8486258

 מזנון עומד מעץ מלא צבע 
ונגה עם ויטרינה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8486258

 שולחן סלוני צבע חום 
מעץ מלא איכותי. 300 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8486258

 מזנון שוכב מעץ מלא 
צבע ונגה 500 ש"ח.

_____________________________________________)8-8ח(054-8486258

 ספה צבע אופוויט שני 
מושבים 150 ש"ח.

_____________________________________________)8-8ח(054-8486258

 ארונות מטבח + שיש + 
כיור צבע בז' 500 ש"ח.

_____________________________________________)8-8ח(054-8477988  03-5740224

 באלעד- כסאות למטבח 
מברזל שחור יציב + ריפוד 25 

ש"ח כ"א. 050-4135002
_____________________________________________)8-8ח(050-4135002

 בירושלים מיטת נוער 
משולשת במצב טוב רק 300 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 02-5812872

 פינת אוכל לסלון, שולחן 
6/8 + כסאות כחדש. 

052-4227714)8-11(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

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

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

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.
_____________________________________________)8-8ח(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 ונאמן בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)20-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מציאה! קסדה של 
אופנוע איכותי במחיר מציאה 

_____________________________________________)6-6ח(150 ש"ח. 052-7144461

 תכולת בית: מזוודה + 
עגלת שוק + פקס + תיק יד 
אישה + נעליים + שואב אבק 
_____________________________________________)6-6ח(כ"א מ-25 ש"ח 054-5656194

 3X3 מצלמה מיני גולד 
ס"מ 12 מגה פיקסל מברכל 

_____________________________________________)6-6ח(150 ש"ח. 054-8572523

 מצלמת קנון דגם 160 
מצב טוב מצבע לבן במחיר 

_____________________________________________)6-6ח(250 ש"ח. 054-8572523

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח במחיר מציאה 

)ב"ב( 120 ש"ח.
_____________________________________________)6-6ח(054-7216671

 חנוכיה עם בית, חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 
כחדש בב"ב 250 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8476805

לפרטים מאיה:
054-4541042

בבקשה עזרו לי
להציל את בעלי שלומי
הזקוק לתרומת כליה 

כל אחד יכול לבדוק התאמה
בדחיפות!

 מעוניין לעבוד בשמירה 
על חולים/זקנים/ בישול + 

עבודות בית קלות.
_____________________________________________)7-7ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)7-7ח(וערב בישבה. 050-6651365

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)7-7ח(052-7396092

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 מכירת כיפות של 
"אפלמן", מבחר גדול, במרכז 

ב"ב מחרים מיוחדים, ועוד 
_____________________________________________)6-10(ועוד. 050-4171813

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום,
03-6884123 ,050-5274348)6-10(_____________________________________________

 בלעדי! 200 סירי אידוי 
נירוסטה מיוחדים ללא 
חורים! מחיר מציאה! 

אידיאלי כמתנה
054-4543701)08-11(_____________________________________________

 פלאפון נוקיה 3310 חדש 
באריזה עם אחריות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3209095

 נוקיה C2 לא כשר מחודש 
באריזה ב-200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7558801

 סימים טוקמן סלקום לא 
כשר ב-25 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7558801

 טלפון סלולרי טלגו כשר 
תומך גם רמי לוי, חדש באריזה 

_____________________________________________)7-7ח(149 ש"ח. 058-3263264

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)7-7ח(200 ש"ח. 054-8464909

 + B.M.X "14 אופניים 
גלגלי-עזר חדשות 180 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח()בפ"ת( 052-2786557

 משנה ברורה הוצאה 
חדשה ע"י מכון "פאר המקרא" 

ירושלים מחיר 100 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(050-3337530

 תחפושות: חייל, איש חלל 
_____________________________________________)7-7ח(שוטר גיל 5-8. 050-3337530

 וידאו - עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(050-3334530

 גליונות הציבור החרדי 
והעולם החרדי בערך 30 כל 

אחד ב-4.5. 
_____________________________________________)7-7ח(לפרטים 053-3143882

 בהזדמנות!!! חלפיה 
ארוכה 4 חלקים במצב מצויין 
מספר לא מדויק 38-44 250 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 050-4160457 ירושלים

 גיטרה חדשה בקופסא 
לחויי או ללימוד 150 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-4168623 בערב בלבד.

 קנקן בריתה חדש בקופסא 
לסינון מים 40 ש"ח ללא מסנן 

_____________________________________________)7-7ח(052-7168623 בערב בלבד. 

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגלי 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-30736826

 אופניים במצב מעולה 2 
זוגות כ"א 100 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-6140800

 עגלת מאמאס כחדשה 
כל חלק 450 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(054-8448096

 עגלת תינוקות משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)7-7ח(400 ש"ח. 054-8452085

 שידת החתלה לתינוק 
_____________________________________________)7-7ח(250 ש"ח. 054-8452085

 לגו מכבי אש מקורי חדש 
באריזה 380 ש"ח. במקום 500 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8452085

 כיסויים לסט ספות כחדש 
_____________________________________________)7-7ח(100 ש"ח. 054-8452085

 מעיל צמר שחור לאישה 
חדש בדוק משעטנז, 120 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8452085

 2 זוגות אופניים במצב 
מעולה "16 מחיר כל זוג 150 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-4076070

 אופניים "20 מעולות כולל 
משכחים במצב מעולה נקנה 

ב-1600 נמכר ב-300 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-4076070

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-5705546

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 חליפת בר-מצווה חדשה 
_____________________________________________)7-7ח(250 ש"ח. 054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)7-7ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 תיק גברי שחור 150 ש"ח 
_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 טרול עלייה למטוס 10 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-2727474

 28 ירחוני "פיצוחים" 
במצב ממש מעולה, מלאים 
בחלקם בעפרון חלוש 120 
ש"ח. 052-4168623 בערב 

_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 

 בקבוק יין מיסטי הילס 
09, 1.5 ליטר 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3259450

 למכירה ארנב או ארנבת 
_____________________________________________)7-7ח(50 ש"ח בלבד 052-7653548

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)7-7ח(בשלים 054-8423405

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח(כ"א. 052-3595314

לפרסום
03-6162228

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 לחברה חרדית קטנה 
מזכיר/ת מנכ"ל - עבודה 

מהבית. לניהול יומן פגישות, 
ועבודה משרדית נוחה, 3-4 
שעות ביום, שכר 40 ש"ח 

לשעה. 
_____________________________________________)8-8(קריירה 072-22-222-62

 לקופת חולים בבני ברק 
פקיד/ת קשרי לקוחות, שעות 

נוחות - משרת בוקר, שכר 
7,200 ש"ח.

_____________________________________________)8-8(קריירה 072-22-222-62

 למשרד שקט בירושלים 
פקיד/ה למתן מענה ללקוחות 
ועבודה משרדית, שעות נוחות, 
שכר בסיס 6,000 ש"ח קריירה 

072-22-222-62)8-8(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)8-11(ק"ס וירושלים. 052-6580906

 בואי אלינו להיות סייעת 
חינוכית לפעוטות עם צרכים 

מיוחדים. מיידי! תנאים 
מעולים! צוות דינמי ומגובש! 

קידום! טל': 03-6711800
pauton@aleh.org 8-11(קו"ח(_____________________________________________

 דרושה עובדת לחנות 
יודאיקה בב"ב לשעות 

אחה"צ.
שלמה 050-6686389

)8-9(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ במיידי 
לחנות תאורה, גילאים 19-30 

עבודה במשמרות/משמרת 
_____________________________________________)8-9(ארוכה. 054-5863048

 לחברה גדולה דרושים 
אנשים רציניים המעוניינים 

לעבוד בשעות הפנויות, 
אפשרות לעבודה מהבית, 

מתאים גם לאברכים, אופציה 
לקידום, מגיל 20 ומעלה. 

052-7606084)8-9(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן בקרבת 
ב"ב לגיל 3-4 תנאי שכר של 

משרד חינוך קו"ח לפקס 
1-533-7511-558)8-11(_____________________________________________

 מדריכה בפ"ת למתחם 
יצירה לילדים אחה"צ 

ימים א'-ה' 16:45-18:45
052-3891316)8-11(_____________________________________________

 מטפלות/סייעות לגיל 
הרך. 054-8426675

054-4433177)8-11(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
סייעת ל-4 ימים בשבוע ימי 

_____________________________________________)8-9(עבודה מלאים, 052-7641817

 דרוש/ה להגשת בקשות 
לתקציבי ממשלה + קרנות + 
מיקסום תקציבים בעל/ת ידע 

בהנה"ח קו"ח לפקס. 
03-6165110)8-8(_____________________________________________

 סוכנים, קושרים ומוכרים 
לחנויות "שמעיה" בירושלים 

ובב"ב, תנאים טובים 
_____________________________________________)8-11ל(052-3414491 פנינה

 לפיצה אנג'ל דרושים עובדי 
מטבח ומשלוחנים. לפרטים 

054-2146510)8-11(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרושה 
מנה"ח מתחילה למשרה 

מלאה קו"ח לפקס:
03-9205309)8-11(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 לרשת גנים בפ"ת 
דרושה רכזת למשרה 
חלקית וותק של גננת 

או ניהול, לשעות צהרון 
+ בוקר. עדיפות לבעלת 

רכב! קו"ח למייל:
Az28063253@gmail.

com
_____________________________________________)6-10(או בטל': 050-7877853

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)8-8ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 מעוניין לעבוד בשמירה 
על חולים/זקנים/בישול + 

עבודות בית קלות.
_____________________________________________)8-8ח(052-3595314

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)8-8ח(לפי שעה. 054-7938941

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)8-8ח(052-7396092

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

תינוקות

תקשורת

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגרות 300 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(054-8452085

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצוין 500 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-5705546

 שולחן סופרים מקצועי 
_____________________________________________)7-7ח(250 ש"ח. 050-3087945

 ארון + 5 דלתות עץ מלא 
עבודת נגרים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3222758

 ארון 6 דלתות עץ מלא 
עבודת נגרים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3222758

 שולחן עץ מלא +  זכוכית 
במצב חדש! 70/100 ס"מ 

_____________________________________________)7-7ח(300 ש"ח. 058-3292985

 כורסא מבד בורדו שמורה 
מאוד קלה ונוחה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(050-4195132

 ארון 2 דלתות רק מדפים: 
גובה 2.40 צבע חום בהיר 

שמור ויפה - 200 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(050-4195132

 שולחן סלוני חזק מאוד 
מעץ = 200 ש"ח. ועוד פרטים 

_____________________________________________)7-7ח(בזול. 050-4195132

 מערכת אייווה חלקים כ"ח 
_____________________________________________)7-7ח(250 ש'. 054-8483032

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8483032

 חדר ילדים מעת מלא 500 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8483032

 כורסת יחיד עם כיסוי 150 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. גמיש. 050-4144615

 סטנדר מתכונן מחיר 200 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח גמיש. 050-4144615

 שולחן סלון נמוך משטח 
זכוכית 250 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8423405

 6 כסאות מהודרים לסלון 
500 ש"ח. פינת אוכל למטבח 

- 450 ש"ח. 03-6196964 
_____________________________________________)7-7ח(052-7698994

 ספת סלון מעור אמיתי 
מהודרת - 500 ש"ח. מיטת 

הייריזר - 490 ש"ח.
_____________________________________________)7-7ח(03-6196964 052-7698994

 כסא מנהלים - 70 ש"ח. 
מחסן כתר למכירה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(03-6196964 052-7698994

 כסא נח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3463482

 ספה 3 מושבים עור צבע 
לבן 380 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)7-7ח(052-5737813

 ספה 2 מושבים 240 ש"ח 
_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 052-5737813

 מיטה וחצי שמורה 450 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 053-3134131

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחר 
הזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 054-7216671

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחיר 

הזדמנות )ב"ב( 250 ש"ח 
_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 054-7216671

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)7-7ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)7-7ח(052-3073826

 OYSTER עגלת תאומים 
- נקנתה לפני כחודשיים 500 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8464909

 כסא לתינוק מתקפל 
כולל מגש נשלף מצב מעולה 

_____________________________________________)7-7ח(80 ש"ח. 052-6140800

 למכירה עגלת יויו חדשה 
באריזה במחיר מציאה 1550 

_____________________________________________)7-8ל(ש"ח. 055-2438521

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)8-8ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)8-8ח(052-3073826

 שידת תינוק בצבע בז' 
וירוק 12 מגירות במצב טוב 

_____________________________________________)8-8ח(400 ש"ח. 050-4145535

 כסא הגבהה נייד )חדש( 
60 ש"ח. כסא האכלה 40 

ש"ח. כסא בטיחות לרכב - 
_____________________________________________)8-8ח(חינם. 054-8410050

 סימילאק 400 גר' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. מהדרין 30 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4135002

 עגלת תינוק משולב 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)8-8ח(400 ש"ח. 054-8452085

 שידת החתלה לתינוק 
_____________________________________________)8-8ח(250 ש"ח. 054-8452085

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח. 
058-4843223)8-9(_____________________________________________

 עגלת מאמאס אנד 
פאפס במצב מצויין כל חלק 

_____________________________________________)8-8ח(450 ש"ח. 050-4189797

 שידת החתלה על גלגלים 
מצב מצויין + מגירות 190 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-5737813

 עגלת מימה, מצב 
מעולה. אמבטיה + טיולון + 

אביזרים 500 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(054-7056146

 ברה"ע למכירה כסא 
אוכל לתינוק + מגש מתקפל 

_____________________________________________)8-8ח(ב-150 ש"ח. 050-6850138

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזקון ב-490 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-6850138

 מציאה! לול לתינוק 
פלסטיק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2326070

 מציאה! מזרון למיטת 
תינוק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2326070

 עגלת מימה מצב מעולה. 
אמבטיה + טיולון + אביזרים 

_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 054-7056146

 עגלה חדשה באריזה 
אנפנטי 300 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)8-8ח(050-4164485 02-6418584

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)8-8ח(80 ש"ח. 058-4843223

 בלו תומך כל החברות 
ב-220 ש"ח נמכר ב-300 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(חדש. 052-7174414

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(055-6777117

 ארון מדפים לבן 4 דלתות 
 60X40X250 מעץ במידות

430 ש"ח. 0545-920011
_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 שידת מדפים פתוחה 
40X40X200 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(0545-920011 052-3300880

 שטיח בדוגמא קלאסית 
 160X230 בצבע ירוק/חום

250 ש"ח. 0545-920011
_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 חליפת גבר איכותית 
+ לחתן בצבע שחור מידה 

48,מיהושע בן-נון.
_____________________________________________)8-8ח(0545-920011 052-3300880

 HP19 מסך מחשב דגם 
מעולה 180 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(0545-920011 052-3300880

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת בעובי "7 )אינץ( - 
מידות 100X155 ס"מ. 180 

ש"ח. 0545-920011
_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 שידה לבנה מעץ, 2 
דלתות 90X40X105 ס"מ. 
250 ש"ח.  0545-920011 

_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 ספר לתסרוקות דיוויס 
_____________________________________________)8-8ח(220 ש"ח. 058-4843223

 שמלה לנשים/נערות 
38 אופנתית ארוכה ומפוארת 

לאירועים חדשה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(058-4843223

 במציאה! נברשת 
מהממת לסלון 6 קנים רק 
_____________________________________________)8-8ח(250 ש"ח. 058-4843223

 בושם קלואה קלאסי 75 
מ"ל - אך משומש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(ב"ב. 052-7157077

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' 150 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)8-8ח(052-3073826

 שמלה לארוע מידות 4,5,6 
_____________________________________________)8-8ח(150 ש"ח 050-4189797

 סט ספרי כור המשנה, 
חדש 50 ש"ח. 050-4164485 

_____________________________________________)8-8ח(02-6418584

 2 קופסאות טבק לנרגילה 
חב' גואה ב-20 ש"ח כ"א 

במקום 35 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 קופסא לגלגול סיגריות 
יפה מאוד ממתכת, חדשה 

ב-20 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 קופסא לאחסון סגריות, 
קופקטית ונוחה במחיר 

מציאה - 15 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 אופניים לנוער מידה "24. 
אחד בצבע אפור ואחד בצבע 

אדום-צהוב 280 כ"א.
_____________________________________________)8-8ח(054-2819921

 2 שמשיות ענקית יפות 
גם לעיצובים 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)8-8ח(052-7128428

 3 סולמות מעוצבים, 
מיוחדים מאוד 450 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-7128428

 MONT ערכות בושם 
BLANC כחדש 180 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(058-3241196

 בב"ב מזרן 80X190 ד"ר 
גב, כחדש )נקנה ב-2500 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח( 350 ש"ח 052-7171633

 סולם מאלומיניום, גובה 
305 ס"מ תוצרת "חגית" 500 

ש"ח. 0545-920011
_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(055-6777117

 מזנון צבע לבן יפיפה 350 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-712606

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(052-712606

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(052-712606

 אקורדיון מתאים 
לתחפושת 20 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-712606

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חב' קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 058-7041010

 סטנדר על שולחן צבע 
חום כסף חדש 90 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(058-7041010

 סיר לקובנה לקובה 35 
ש"ח חדש באריזה 

_____________________________________________)8-8ח(058-7041010

 כ-100 כדורים לברכת 
כדורים 45 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(058-7041010

 בובת פרווה מיקי מאוס 
מיני מאוס 35 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(058-7041010

 תיק לסמינר להבורה 
_____________________________________________)8-8ח(חדש 120 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)8-8ח(35 ש"ח. 053-3155415

 מעיל צמר שחור לאישה 
חדשה בדוק משעטנז 120 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-8452085

 שעון קסיו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-7671681 בערב

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-2727474

 גריל הפלא: 4 פעולות 
4 משטחים נשלפים: לבישול, 

לגריל, לטיגון, לצלייה 500 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4190250

 סיר בישול איטי - 6.5 
ליטר דגם ATL-066 חב' 

 GOLD-LINE
_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 050-4190250

 שעונים יפים צבעים: זהב, 
שחור, אדו, ורוד. כ"א 10 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2668995

 שעון CASIO כמו חדש 
רק ב-100 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(054-2668995

 סטים של משנה ברורה 
מהדורת דירשו חדש בקופסא 

300 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)8-8ח(050-4183200

 למסירה שבועונים 
)משפחה( ועיתוני ילדים 

_____________________________________________)8-8ח(054-7531331

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח. 03-6799806 
_____________________________________________)8-8ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 03-6799806 בערב

 בירושלים, חליפה לגבר/
בחור אפור כהה חדשה מידה 

46, רק 200 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(02-5812872

 בירושלים שמלות ארוכות 
מפוארות לנשים/נערות בין 

_____________________________________________)8-8ח(150-200 ש"ח. 02-5812872

 מציאה! שכמניות 
שכחורות חדשות עם פוניפונים 

בצוואר בסך 50 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(050-4176661

 אופני ילדים 16" 120 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8452085

 כיסויים לסט ספות כחדש 
_____________________________________________)8-8ח(100 ש"ח. 054-8452085

 בושם קלואה קלאסי 75 
מ"ל - אך משומש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(ב"ב. 052-7157077

 מחליק שיער- מיני אמיקה 
כולל נרתיק מהודר חדש 100 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-7157077 ב"ב.

 בב"ב פאת קסטם בצבע 
חום שטני חלקה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8457681

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)8-8ח(כ"א. 052-3595314

 בושם כמעט חדש! 50 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4188923

 מעוניין לקנות נגנים 
של "סנדיסק" קליפ וזיפ, עם 
תקלות במחירים טובים, תא 

_____________________________________________)8-8ח(קולי. 079-5370255

 מחליק שיער - מיני - 
אמיקה כולל נרתיק מהודר 

חדש 100 ש"ח. ב"ב
_____________________________________________)8-8ח(052-7157077

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצויין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(055-6777117

 S/M 'מעיל לנערות בז 
_____________________________________________)8-8ח(זארה 80 ש"ח. 058-4843223

 טרמפולינה לתינוק 90 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 90 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה. 

_____________________________________________)8-8ח(053-3155415

 מגן לברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 

חברת "לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(052-2437292

 קסדה סגורה שמפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-24372982

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)8-8ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח 054-7938941

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 40 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(050-2897977

 שמלת כלה מחו"ל יפיפיה 
וחדישה ב-450 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-7613386

 מכשיר כושר אליפטיקל 
של דיאדורה במצב טוב רק 

_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 054-2252171

 כסא בטיחות מגיל שנה 
במצב טוב 200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2252171

 PSR-150 2 אורגנים דגם 
ודגם PSR240 כ"א 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2252171

 5 חפיסות מיקרו גינון 10 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח לאחד. 054-2252171

 סורג בטן לחלון כחדש 
במצבע כסף 052-7647633 

_____________________________________________)8-8ח(250 ש"ח. 

 אופניים לגיל 6-8 ב-150 
ש"ח. וחליפה אלגנטית ב-300 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-7151692

 מצלמה סמסונג בעברית 
איכותית דגם WB150 מגה 
_____________________________________________)8-8ח(14 300 ש"ח. 052-7601832

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגירות 300 ש"ח. 

במקום 500 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(054-8452085

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 380 ש"ח במקום 

_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 054-8452085  מקרן איכותי 1,000 ש"ח. 
כורסא מתכוונת, כמה מצבים 

_____________________________________________)8-10ל(800 ש"ח. 054-8526363

 במציאה קומודה יפה עם 
מראה, ארונית ושידה תואמת 

צבע דודבן רק 450 ש"ח. 
054-8420684)8-9(_____________________________________________

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

3. רק 15 ש"ח כ"א. 
058-4843223)8-9(_____________________________________________

 חדשה בנילון תחפושת 
משה בינו ואברהם אבינו 

מהממות רק 40 ש"ח. כ"א. 
058-4843223)8-9(_____________________________________________

 מציאה! נברשת לסלון 6 
_____________________________________________)8-9(קנים 150 ש"ח. 058-4843223
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03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)06-18(_____________________________________________

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

דרושה מטפלת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 דרוש מנקה למוסד תורני 
בב"ב בין השעות 9:30-14:00 

_____________________________________________)5-8ל(לפרטים 054-8451000

 דרושה פאנית עם 
נסיון למשרה חלקית 

לסלון פאות בפתח תקוה. 
052-5293000)5-8(_____________________________________________

 לבזאר לב העיר 
דרוש/ה קופאי/ת בוקר 
משעה 9:00-13:00 וכן 

דרוש/ה קופאי/ת משעה 
15:00-22:00 לפרטים 
_____________________________________________)5-8(נוספים 050-5586335

 בראש העין לבית דפוס 
בתחום המשי בטמפון דרוש 
עובד/ת למשרה מלאה 7-5 

_____________________________________________)5-8ל(שכר טוב 050-8342065

 דרוש/ה עובד/ת לחנות 
יודאיקה בקניון איילון עבודה 

במשמרות! 
_____________________________________________)5-8(בני- 050-6751751

 דרוש עובד לחנות דגים 
בב"ב רציני ואחראי עם נסיון.

_____________________________________________)5-8ל(03-6169730

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
_____________________________________________)5-8(בוקר/ ערב. 052-6607070

 דרושים/ות עובדים/
ות לניקוי משרדים ובתי 

ספר, בשעות הערב 
באזור בני ברק, תנאים 

_____________________________________________)05-08(טובים. 03-5494080

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל-3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)5-8(בטל': 054-8503222

 לעזר מציון, ב"ב 
דרושות טלפניות 

לשעות הבוקר/הצהריים 
לפרוייקט זמני, תנאים 
מצויינים למתאימות. 

לפרטים 052-5808957 
נא להשאיר הודעה בתא 

_____________________________________________)6-8(קולי.

 דרוש/ה נציג/ת גבייה 
טלפוני בפ"ת תנאים מעולים. 

לשליחת קו"ח
17gius@gmail.com)6-8ל(_____________________________________________

 לגן 2-3 באווירה נעימה 
בגבעת שמואל, סייעת למשרה 

חלקית, לפרטים: 
052-6471287)6-8(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה עם 
רשיון ב' משנת 2007 

מאזור לוד, מודיעין 
והסביבה לחצי משרה 

_____________________________________________)6-10(יגאל 052-8708776

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(תיתי 050-5636364

 דרושות גננות/סייעות 
לצהרון בפ"ת למילוי 
מקום עם אפשרות 

לקידום תנאים טובים! 
קו"ח 050-7877853 או 

למייל:
Az28063253@gmail.

com)6-10(_____________________________________________

 נשים ממש כמוך 
מרוויחות  ב-forever משכורת 

גבוהה! ללא צורך במחשב, 
_____________________________________________)5-9(רוצה גם? 052-7661565

 למוקד מצליח של 
ארגון וותיק לזיכוי הרבים 

בראשון לציון- דרושים 
נציגים נמרצים בעלי 
יכולת מכירה עם אש 

בעניים- שכר גבוה מאד- 
סביבת עבודה תורנית 

ונעימה- שעות גמישות, 
אפרשויות קידום!! 

לפרטים השאירו הודעה 
_____________________________________________)05-08(ב- 077-360-9555

 מטפלת למעון יום 
במרכז בני ברק למשרה 
מלאה/ חלקית, תנאים 

מצויינים למתאימה.
03-5703853)05-08(_____________________________________________

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה, 

תנאים מעולים למתאימה. 
בין 8:30-14:30. 03-9094566 

053-3197448)05-12(_____________________________________________

 דרושה למעון עוזרת 
טבחית מסורה ונקיה 

מ-10:30-13:30 תנאים טובים 
_____________________________________________)7-10(למתאימה 050-4146721

 בלוד/פתח תקוה דרושים/
ות סייעים/ות לגיל הרך משרה 

מלאה, תנאים טובים. 
_____________________________________________)7-10ל(08-9254192

 למוסד בב"ב דרוש מנקה 
מקצועי, מגורים במקום חובה. 

_____________________________________________)5-8ל(לפרטים: 058-4884990

    מראות
וזכוכיות ובניו דרוש/ה פקיד/ה
חרוצ/ה ונמרצ/ת

03-5795922

אין צורך בנסיון 
תנאים טובים     

למתאימ/ה

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 09-7968778

 דרושה מטפלת/בק. אונו 
למ. מלאה, תחילת עבודה 

במרץ, ת. טובים למתאימה! 
_____________________________________________)6-10(לפרטים שרית. 050-4102929

 למרפאת שיניים בב"ב 
דרוש/ה סייע/ת ללא 

צורך בנסיון שעות נוחות 
_____________________________________________)6-8ל(ות. טובים. 052-8990049

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות בייגל בגאולה ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)6-10(_____________________________________________

 נשים/גברים למגוון 
תפקידים, ניהול הדרכה, 

פרסום. היקף: מלאה/חלקית, 
073-7442700)6-10(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 

לפנה"צ/אחה"צ תנאים טובים. 
053-3178464)6-8(_____________________________________________

 לחברה פיננסית בבסר, 
דרושים יועצי משכנתאות, 
הכשרה במסגרת החברה. 

עבודה טלפונית מול לקוחות. 
מקצוע נדרש - לא חייב נסיון. 

קו"ח למייל:
riki@tlp-ins.co.il)07-10(_____________________________________________

 סייע/ת חינוכית במעון 
יום שיקומי בב"ב עבודה 

מאתגרת עם סיפוק. 
לפרטים: 

073-3956715 קו"ח:
rachelb@ami.org.il)7-8(_____________________________________________

 דרושה גננת לגילאי 
2-3 לגן פרטי בפ"ת נסיון 

חובה )חילוני(
052-4491044)7-10(_____________________________________________

 דרוש/ה חשב/ת שכר 
ומנה"ח זריז/ה ומנוסה, 
שלטיה באקסל + עוקץ 
+ חשבשבת + עסקית 
שכר הוגן. קו"ח למייל. 

k515959955@gmail.com)7-8(_____________________________________________

 מטפלת למשפחתון 
בת"א בהנהלה חרדית ושכר 

גבוה, מוסר עבודה גבוה. 
053-3148021)7-8(_____________________________________________

 למכבסת שלגית בב"ב, 
דרוש שליח עם רשיון נהיגה 
ב' לעבודה קבועה! תנאים 

טובים! רכב צמוד.
050-8460282)7-8(_____________________________________________

 דרושים עובדים/ות ל 2-3 
שעות ביום אופציה לעבודה 

_____________________________________________)7-8(מהבית 053-3173244

 לחנות מוצרי חשמל 
בב"ב, דרוש עובד רציני עם 
נסיון. תנאים טובים! שעות 

_____________________________________________)07-08(גמישות 03-6163828

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)08-11(צוות חרדי 050-8938869

 אלפי נשים הצטרפו 
למהפכה העסקית והרווחית 

של "פוראבר"! מה איתך? 
_____________________________________________)52-10/19ל(053-3155570

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים לשעות 

אחה"צ קו"ח לפקס:
03-6310203)6-10(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות.

4 משמרות בשבוע 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

 דרושות מטפלות לגיל 
הרך מקצועיות, חמות 

ומסורות למ. מלאה/חלקית.
_____________________________________________)6-10(לאה- 053-3126010

 לבי"ס תורני במרכז 
הארץ דרושות מורות 

מ"מ על בסיס יומי 
sarak@amit.org.il
_____________________________________________)6-8ל(פקס: 09-7700381

 מחפשים מטפל + 
מטפלת לזוג קשישים בב"ב + 

עבודות נקיון. 
_____________________________________________)6-10ל(050-4149011 054-8477200

 לבי"ס חינוך מיוחד 
בפ"ת דרושים סייעים/ות 

למשרה מלאה
072-2736231

TOVIG@MSHAHAR.ORG.IL)06-10(_____________________________________________

 לרשת אופנת נשים 
סניף ירושלים דרושה 

מנהלת חנות נ סיון 
חובה! תנאים מעולים 

למתאימה קו"ח:
stvstv101@gnail.com)6-8(_____________________________________________

 דרושה מנהלת חנות 
לאמדוריה תכשיטים בב"ב 

שליטה באופיס חובה. 
058-7578756)7-8(_____________________________________________

 דרושה יועצת מכירות 
לאמדוריה בב"ב עבודה 

במשמרות, ייצוגית וכושר ביטוי 
_____________________________________________)7-8(חובה. 058-7578756

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

טלפון לבירורים: 03-5770521
קו"ח לפקס: 03-5771144

למרכז הרפואי מעיני הישועה 

דרושים/ות 
כח עזר למחלקות השונות

לעבודה מעניינת ומאתגרת באוירה משפחתית
העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה/שישי/שבת/חגים  

03-5771127

למרכז הרפואי מעיני הישועה
דרושה מכשירנית

ליחידה לאספקה סטרילית
התפקיד כולל ניקוי וחיטוי מכשור ניתוחי עפ"י נהלי משרד הבריאות

לא נדרש ניסיון קודם, הכשרה תינתן במקום.
העבודה במשמרות

 | 03-5770531

*המודעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

טו’-יז’ באדר תשע”ט  20-22/2/2019



יכין סנטר דרך רבין 17 פ"ת  
03-9191570

שעות פתיחה: א'-ה' 9:00-21:00 ו'-וערבי חג 9:00-14:00

א.ת. סגולה רח' הרב פינטו פ"ת 
(מול שופרסל דיל)     03-9316475

שעות פתיחה: א'-ה' 9:00-21:00 ו'-וערבי חג 9:00-14:00 פתוח במוצ"ש!
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