


ירושלים: קניון רב שפע, שמגר 16, 10:00-22:30
ירושלים: רח' שמואל הנביא 59, א'-ה' 10:00-22:30

בני ברק: רח' יואל 3, א'-ה', 10:00-23:00 רצוף
ביתר: קניון חיים זקן, בכניסה לקניון, 10:00-22:30

בית שמש: רח' בן קיסמא 23, יפה נוף, קומה 2- (תחנה אחרי קניון לב הרמה) א'-ה' 19:00-22:30
מודיעין עילית: אבני נזר 28 (קומה 1-),א'-ה' 20:00-23:00

15,900מערכת ישיבה פינתית מיוצרת באיטליה 7,700



חדש! YOLO בשילוב מפנק של שוקולד חלב וקצפת

שוקולד אמיתי.
זה כל מה שקצפת צריכה



אלי כהן

המקומית  הועדה  שנה:  מ-20  יותר  אחר 
דיון  בתום  שני  ביום  אישרה  ובניה  לתכנון 
וכלל  ברציפות  שעות   13 שנמשך  מרתוני 
 - התנגדויות  למאות  והקשבה  התייחסות 
הקמת שכונה חדשה בירושלים, שכונת רכס 

לבן, שתמנה 5,250 יחידות דיור.
הועדה התכנסה בראשות מ"מ ראש העיר 
לדיון  ראוכברגר  אליעזר  התורה  דגל  ויו"ר 
מסוים  חלק  קיבלה  במהלכו  ורציף,  מעמיק 
מההתנגדויות ודחתה את רובן, ההחלטה על 
אחד  פה  התקבלה  החדשה  השכונה  אישור 
על ידי כל נציגי הוועדה - כולל חברי סיעת 

'התעוררות' שבאופוזיציה.
אחת ההתנגדויות שהועדה אישרה כוללת 

כבר  השכונה  לתוך  קלה  רכבת  הכנסת 
בשלבים המקדימים של הקמת השכונה.

בשבוע הבא תעלה התוכנית לאישור בפני 
הועדה המחוזית, ולאחר מכן תעבור לשלבי 
תכנון מפורט כשההערכה היא שאם לא יהיו 
עד שלוש  וחצי  כשנתיים  בתוך  אז  עיכובים 

שנים תתחיל הבניה בפועל.
המגזר  עבור  תוכננה  לא  אמנם  השכונה 
באופן  תשווק  והיא  מאחר  אולם  החרדי, 
חופשי בשוק כולל במסגרת 'מחיר למשתכן', 
ירכשו  קיים צפי כי מאות משפחות חרדיות 
חלקי  פיתרון  יימצא  ובכך  בשכונה  דירות 

למצוקת דיור המגזרית.
יחידות  במרבית  התכנית,  פי  על  כי  יצוין 
כמו  לסוגיות  מענה  יינתן  בשכונה  הדיור 
גם  ייבנו  בשכונה  ובנוסף,  סוכה,  מרפסות 

מוסדות  יתר  וכל  ומקוואות  כנסיות  בתי 
החינוך והציבור.

אליעזר  הועדה,  ויו"ר  העיר  ראש  מ"מ 
"מדובר  עיתונות':  ל'קו  אומר  ראוכברגר, 
ביום חשוב והיסטורי לירושלים. מאז הקמת 
הוקמה  לא  שנה   20 לפני  חומה  הר  שכונת 
שכונה חדשה בירושלים, והיום זכינו לאשר 
שתמנה  חדשה  שכונה  להקמת  תוכנית 
5250 דירות. זו תהיה שכונה שתוקם על פי 
והיא   ,2030 לשנות  המתאימים  סטנדרטים 
דיור.  חסרי  צעירים  לזוגות  בעיקר  מיועדת 
השכונה תמנה ברובה הגדול דירות של 3 ו-4 
יותר.  חדרים, ורק מיעוט של דירות גדולות 
אלף  כ-10  עוד  ליצירת  מענה  תיתן  גם  היא 
התחדשות  באמצעות  העיר  ברחבי  דירות 
דיור  יחידות   2500 הקצאת  ידי  על  עירונית, 

לקרקע משלימה. 
דרמטי  מהלך  זה  התוכנית  של  "האישור 
ביותר  ומשמעותית  ומהווה בשורה אמיתית 
לירושלים. חברי הוועדה קיימו דיון מרתוני 
רצוף של 13 שעות ושמעו מאות התנגדויות, 
התוכנית  ולבסוף  להם,  מצדיע  אני  כך  ועל 
חלק  רק  הינה  זו  תכנית  אחד.  פה  אושרה 
לתכנן  בראשותי  הוועדה  של  מהתוכנית 
חדשות  דיור  יחידות  אלפי  עשרות  ולבנות 

בעיר ב-5 השנים הקרובות".

אלי כהן

חג  של  בעיצומו  הותקף  יהודי  צעיר 
בעת  בירושלים,  המוסלמי  ברובע  הפורים 
משפחתו.  עם  פורים  לסעודת  בדרכו  שהיה 
ארבעה תוקפים ניסו לחנוק אותו, לעקור את 

עיניו והכו בו בכל גופו.
שישי  ביום  בירושלים  התרחש  האירוע 
סמוך  הפורים,  חג  של  בעיצומו  האחרון, 
דרכו  את  עשה  המותקף  השבת.  לכניסת 
עומרי  אל  ברחוב  הגרה  אחותו  בית  לעבר 
המוסלמי  ברובע  חוטה  אל  באב  שבשכונת 
את  אצלה  לעשות  מנת  על  העתיקה,  בעיר 
סעודת הפורים. בעת שהיה בכניסה לרחוב, 
ארבעה  ידי  על  קשה  בצורה  היהודי  הותקף 

תוקפים אשר ביצעו בו לינץ' של ממש.
חבטה  לפתע  חש  הוא  המותקף,  לטענת 
גרה  בו  לרחוב  שנכנס  בעת  בראשו  עזה 
אחותו. בשלב זה קפץ עליו אחד התוקפים, 
אצבעות  להכניס  ולנסות  אותו  לחנוק  החל 
לתוך עניו על מנת לעקרן. עוד טוען המותקף 
תוקפים  שני  עוד  לפחות  הזמן,  באותו  כי 

בעטו בו והכו אותו בכל חלקי גופו.
המותקף הצליח להיחלץ מלפיתת התוקף, 

תוך  ארצה  אחר  מחבל  ידי  על  הופל  אז  או 
בו.  לבעוט  מוסיפים  אחרים  שמחבלים 
ולהתקדם  להיחלץ  המותקף  הצליח  לבסוף, 
הזעיקו  שם  אחותו,  של  ביתה  לכיוון 
כתוצאה  המשטרה.  כוחות  את  התושבים 
מכות  מכאבים,  המותקף  סובל  מהלינץ', 
ובשאר  ברגליו  בפניו  ואמטומות  יבשות 

מקומת בגוף.
את  המייצג  חננו  מארגון  בלייכר  עו"ד 
הצעיר בתלונה שהגיש, מציין, כי טרם ידוע 

לו האם המחבלים נתפסו.
במכתב ששיגר בלייכר למפקד מרחב דוד 
כי  ציין,  התוקפים,  ללכידת  לפעול  בדרישה 
רק לפני ארבעה חודשים, בתאריך 17.11.18 
שהותקף  הצעיר  של  אחותו  הותקפה  ובו 
שני  עם  בעת שהייתה  צורב  בחומר  בפורים 
ילדיה הפעוטים. גם במקרה זה לא ידוע על 
באירועים  "מדובר  לדין.  התוקפים  העמדת 
המקרים  בכל  חיים.  ומסכני  חמורים 
שאין  במקומות  לתקוף  ידעו  המחבלים 
עצמה",  התקיפה  את  מצלמת  אשר  מצלמה 

הוסיף עו"ד בלייכר במכתבו.
בלייכר  עו"ד  ביקש  המכתב,  של  בסופו 
"לאור  בנידון.  לפעול  דוד  מרחב  ממפקד 

כך  ולאור  החוליה,  ופעילות  העניין  חומרת 
נכחו  מי  לדעת  היכולת  המשטרה  שבידי 
בזמן התקיפה במקום, אבקש לבצע חקירה 
הרחקה  ליתן  אף  צורך  יש  ואם  מיוחדת 
מנהלית מהאזור לכל חברי חולית המחבלים 
ביקש  כן  כמו  למשטרה".  המוכרים 
בנעשה  בהקדם  אותו  לעדכן  מהמשטרה 

בעניין.
עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, המייצג 
חמור  באירוע  "מדובר  מסר  המותקף,  את 
ביותר. המותקף היה בסכנת חיים של ממש 
עיניו.  את  לעקור  מנסים  שהתוקפים  תוך 
מבצעים  אשר  מחבלים  בחוליית  מדובר 
של  וביכולתה  פעם,  אחר  פעם  אלו  מעשים 
בזירה  הנוכחים  היו  מי  לדעת  המשטרה 
שפרושות  המצלמות  בעזרת  העת  באותה 

ברחובות הסמוכים.
"מאחר ומדובר במספר מקרים קשים עד 
כדי ניסיון רצח ועקירת איברים בעלי אפיון 
דומה, יש לחשוש כי מדובר בחוליית טרור 
לא  צורך,  וחקירות  חקירות שב"כ  ולהפעיל 
יהודים  קטינים  על  שמופעל  ממה  פחות 
בעבר",  שעשו  יחיד  במעשה  שחשודים 

הוסיף.

כ' אדר ב' תשע"ט 1227/3/19 בירושלים4

 לומדים במקום לעשות שנור
בזמן שהרחובות המו מחוגגים, בישיבת 'המתמידים' 
בבית הכנסת 'צופיוף' בראשות הרב יוסף חי סימן טוב, 
הפורים,  ימי  במהלך  התורה  על  ישיבה  בחורי  שקדו 
3 שעות  באופן מעורר השתאות. הבחורים שהשלימו 
לימוד רצופות זכו לתשורה נאה, כתמורה לוויתורם על 
אסיפת הכספים והשקעת זמנם בלימוד התורה: מלגה 

כספית, ספרי קודש ודיסקים, בשווי מאה דולר.

 מחיר החגיגות
נבמשטרת ישראל מסכמים את חגיגות פורים הירושל

גדולים לשמור  מיות בסיפוק, לאחר שריכזו מאמצים 
פעולות  בין  התנועה.  זרימת  ועל  הציבור  שלום  על 
170 משקאות אלכוהוליים שננ  האכיפה, הושמדו מעל
9 תיקי חקירה נפתחו לבנ  תפסו ברשותם של קטינים ;
עלי עסקים בגין מכירת אלכוהול לקטינים ; 14 נהגים 
נתפסו כשהם נוהגים בגילופין, הם זומנו לדין ושימוע 
רכבם.  והשבתת  רישיונם  לפסילת  קצין משטרה  בפני 
בדיקות  מאות  העיר  ברחבי  השוטרים  ערכו  בנוסף, 
'נשיפון' לנהגים על מנת לוודא שיגיעו לביתם בשלום.

 עשיתם קניות? היזהרו מחצבת
נמשרד הבריאות מבקש ליידע את הציבור אודות חשי
נפה לחצבת בסופר 'אושר עד' בגבעת שאול ביום רבי

עי ה-20.3.19 בין השעות 11:00 עד 14:30. אזרחים 
ואינם  ואילך   1957 משנת  נולדו  אשר  במקום  ששהו 
לפנות  מוזמנים   - חצבת  נגד  מנות  בשתי  מחוסנים 
מגוריהם  למקום  הקרובה  הבריאות  ללשכת  בהקדם 
או למוקד משרד הבריאות, על מנת לברר את הצורך 

בקבלת חיסון.

 בן 18 לקרויס
קרויס,  יואלי'ש  שערים  מאה  לאיש  טוב  מזל  תגידו 
לרגל הולדת בנו ה-18 בשעה טובה ומוצלחת. קרויס, 
בן 46, הזמין את הקהל ל'שלום זכר' שהתקיים בביתו 
'חי'.  לא-ל  ירננו  ובשרי  "ליבי  במילים:  שבת,  בליל 

כמדי שנה בשנה גם היום נולד לי בן למזל טוב".

 3 חודשי נסיעה חינם
הקו המהיר מירושלים לנתב"ג שנחנך לפני חצי שנה, 
ימשיך להיות חינמי גם בחודשים הקרובים, כך פרסם 
העיתונאי לירן תמרי. מדובר בפעם השנייה בה מוחלט 
נסיעה  של  ההטבה  ומתן  ההרצה  תקופת  הארכת  על 

ללא תשלום.
2018, הוחלט להעניק 3 חונ  עם חניכת הקו בספטמבר

דשי נסיעה חינם, לאחר מכן הוארכה ההטבה בשלשה 
ביום  לפקוע  אמורה  הייתה  ההטבה  נוספים.  חודשים 
ראשון אך בהחלטת משרדי האוצר והתחבורה תמשיך 
הנסיעה בקו להיות חינם בשלושת החודשים הקרובים.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 

חיה מרגלית 
צלמי מערכת:

עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

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

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

היסטוריה: שכונה חדשה בירושלים

בדרך לסעודת פורים: לינץ' בעיר העתיקה

אחרי יותר מעשרים שנה – אושרה הקמת שכונה חדשה בעיר • 'רכס לבן' תכלול יותר מ-5,000 יח"ד ותותאם 
גם למגזר החרדי • הצפי: התחלת בניה בתוך כשנתיים וחצי עד שלוש שנים • מ"מ ראה"ע ויו"ר ועדת תכנון 
ובניה אליעזר ראוכברגר: "זו תהיה שכונה שתוקם על פי סטנדרטים המתאימים לשנות 2030, והיא מיועדת 

בעיקר לזוגות צעירים חסרי דיור"

צעיר יהודי הותקף בעיצומו של חג הפורים ברובע המוסלמי בירושלים, בעת שהיה בדרכו לסעודת פורים עם משפחתו • ארבעה 
תוקפים ניסו לחנוק אותו, לעקור את עיניו והיכו בו בכל גופו



ההרצאה הינה חינם ומותנת בהרשמה מראש באתר או בסניף. מספר המקומות מוגבל.

בחירת המשכנתה הנכונה
רכישת דירה היא ההחלטה הכלכלית החשובה בחיי כל זוג,

הנכם מוזמנים להרצאה שתעניק לכם כלים לבחירה נכונה של 
משכנתה, שתועבר ע"י מר אלי רבינוביץ - מנהל פעילות החברה 

החרדית ובעל ניסיון רב בתחום המשכנתאות, בנק הפועלים.

בואו ללמוד 
לנהל את החיים 
הפיננסיים שלכם 
טוב יותר

המרכז לצמיחה פיננסית מזמין אתכם להרצאה:

יום א', כ״ד באדר ב' תשע״ט )31.3.19(
סניף שערי העיר, רח׳ יפו 216, ירושלים 

17:00 - התכנסות וכיבוד
17:30-20:00 - הרצאה

 קבלת משכנתה בכפוף לאישור הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה 
עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.



כ' אדר ב' תשע"ט 6627/3/19 בירושלים

הצלחה אדירה לקופת 
הצדקה הספרדית

הצורך האדיר בקופת הצדקה שהוקמה ע״י מרן הכהן הגדול 
חכם שלום כהן - התגלתה כמציאות שהיתה חסרה עד כה 
לציבור הספרדי • התוצאה: אלפי משפחות נזקקות שזכו 

לשמוח ביום הפורים בזכות ׳מתנות לאביונים׳ שחולקו ע״י 
הרבנים בשליחותו של הכהן הגדול שהעתיר בתפילה על כל 

התורמים בעיצומו של היום הקדוש

אלי כהן

מהי  בחוש  לראות  אפשר  אחרי,  "שבועיים 
ברכתו של הכהן הגדול", מספר בהתרגשות 
אחד מבני ביתו של הכהן הגדול. "היה מרגש 
הקדוש,  הציבור  של  ההיענות  את  לראות 
לקריאתם של גדולי ישראל בראשות מרן ראש 
שזכינו  כך  ותרם,  התגייס  הציבור  הישיבה, 
הפורים  בחג  כבר  התמיכות  את  להגדיל 

למרות שקופת הצדקה בימיה הראשונים".
הצדקה  ב"קופת  מסכמים  רב  בסיפוק 
ומתנות  הפורים  ימי  מגבית  את  הספרדית" 
עברו  לחלוקה  שהוצב  היעד  את  לאביונים. 
בתוך מספר שעות. בתחילה דובר על חלוקה 
זה  נזקקות,  משפחות  לכ-500  תמיכות  של 
הסכום אותו הצליחו הרבנים לגייס, עוד לפני 

שנפתחה ההתרמה לציבור.
המספרים  עלו  הפורים  ימי  שהתקרבו  ככל 
תרם  שהציבור  שקלים  אלפי  למאות  והגיעו 
אותה  אישית  לברכה  לזכות  ע״מ  זו  למטרה 
יום  של  בעיצומו  הגדול  הכהן  מרן  העתיר 
הפורים עבור כל אחד ואחד שתרם את דמי 
הספרדית  הצדקה  לקופת  לאביונים  מתנות 

כהוראתו וכברכתו של חכם שלום כהן. 
בעיר  כהן  שלום  חכם  מרן  של  מביתו 
העתיקה, יצאו כבר בערב הפורים, יום תענית 
משפחות  לאלפי  מעטפות  אלפי  אסתר, 
נזקקות שהובאו לבתי הרבנים ברחבי הארץ 
אותם  עבור  ביום׳  ׳בו  ידם  על  חולקו  ואשר 

משפחות. 
רבני  ורבנן  מרנן  הפורים,  יום  של  בעיצומו 
'קופת הצדקה הספרדית' ובראשם מרן הכהן 
הגדול התפללו על התורמים לברכה וישועה 
הועברו  ואשר  זקוק,  לו  העניין  לפי  כל אחד 

אליהם ע״י נציגי הקופה. 
זכו כל התורמים לסייע לאלפי משפחות  כך 
ולאלו   - ביותר  המהודרת  בצורה  נזקקות, 
אושרו  המקבלים  כל  באמת;  לכך  הנזקקים 
בידי הרבנים שהוסמכו ע״י מרן הכהן הגדול 
של  מצווה״  ״שליחי  להיות  כהן  שלום  חכם 

קופת הצדקה הספרדית.
התגובות  מגיעות  הפורים,  שאחר  בימים 
המרגשות. "השמחה הגדולה של המשפחות 
הילדים  פני  על  והחיוך  ביום׳  ׳בו  שקיבלו 
הוא שכר  זה   - הגענו  אליו  בית  בכל  הרכים 
בחוש  להרגיש  שזכינו  ביותר  הגבוה  מצווה 
מרבני  אחד  אומר  לזה",  שותפים  ולהיות 
הערים הבכירים בישראל שעבר מבית לבית 
לחלק את המעטפות בעצמו מדין ״מצווה בו 
המצוקה  את  בעיניו  וראה  מבשלוחו״,  יותר 
מחד ואת השמחה והאושר בקרב המשפחות 
מאידך. "הדבר הזה הוא הצלה לדור", מוסיף 
הרב ואומר "רק בעתיד יבינו איזה תיקון גדול 
ואמיתי, נעשה פה לטובת עניי ארץ ישראל". 
והכוללים  הישיבות  וראשי  הרבנים  גדולי 
שיגרו במוצאי השבת האחרונה ברכת תודה 
כהן  שלום  חכם  הגדול  הכהן  למרן  והודיה 
על פעלו בהקמת קרן הצדקה הזו שהצליחה 
לקום ולעשות את הדבר שהיה החסר ביותר 

עד היום לציבור הספרדי בישראל. 
ב'  אדר  חודש  בתחילת  שהוקמה  הקופה 
בו  אדיר,  במעמד  בירושלים,  תשע"ט 
של  הדור  ומאורי  גדולי  חכמי  כל  השתתפו 
חתמו  תרמו  חיזקו,  שבירכו  ספרד,  יהדות 
לקחם  שומעי  וכל  תלמידיהם  את  ועודדו 
בימי   - וכאמור  הצדקה,  כספי  את  לתרום 
לקופת   - גם את המתנות-לאביונים  הפורים, 

הצדקה הספרדית.

מרן הכהן הגדול מתפלל על התורמים ביום הפורים

רח׳ שטראוס 17 ירושלים
קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

הדרך שלך
לעולם 
ההייטק

קורס פיתוח תוכנה

לנשים בלבד | דמי רישום < 250 ₪ 

02-6222210073-2166370

₪ 1200

  90%
סבסוד

>

מספר המקומות מוגבל

מהרי להירשם!

סל כלים מבוקש בתעשיית ההיי-טק,
המקנה שליטה במגוון שפות פיתוח,
טכנולוגיות ופלטפורמות )צד שרת וצד לקוח(

הקורס מיועד לבעלות כישורים טכנולוגיים,
ובעלות מוטיבציה גבוהה להשקיע, להצטיין

ולהתפתח  בתחום ההייטק

FULL STACK DEVELOPER

קורס חדשני
ומתקדם במיוחד!

הקורס מותנה באישור סופי



יבריק כמו שצריךרוצים שהמזנוןלקראת פסח,

מה הבעיה?
קחו סנו רהיט!

מנקה ושומר על הברק הטבעי של העץ ועל אורך חיי הרהיט, מונע הצטברות אבק 
באמצעות שכבת הגנה עמידה ושקופה, מתאים לכל סוגי הרהיטים.



כ' אדר ב' תשע"ט 8827/3/19 בירושלים

קבלו את האחראי החדש 
על ניקיון העיר

יוזמה: עולים על קברי 
עניי ירושלים

גילי גורני, יו"ר ועד עובדי התברואה, נבחר לתפקיד מנהל אגף התברואה העירוני • 
"רואה בתפקידי שליחות"

מתחת לרדאר, במורדות הר ציון קיים בית קברות יהודי עתיק בו נטמנו יהודי ירושלים 
שידם לא השיגה את מחיר הקבורה בהר הזיתים • יוזמה חדשה דואגת לשיקום המקום 

ואף לפקידת הקברים

מאת: משה אברהמי

ירושלים  תושבי  על  שמעיק  אחד  דבר  יש  אם 
והזבל  האשפה  נושא  שהוא  נדמה  מכל,  יותר 
ממונה  נכנס  השבוע,  העיר.  ברחובות  שנערם 
חדש לתחום הבוער, שינסה להביא עמו בשורה 
השבוע  שזכה  גורני,  גילי  את  הכירו  חדשה. 

התברואה,  אגף  מנהל  בתפקיד 
ויחליף את ציון שטרית שפרש 

לגמלאות.
לארבעה  ואב  נשוי   ,50 גורני, 
ילדים, בעל תואר בחינוך ובעל 
בכיר.  לדירקטוריון  הסמכה 
מגוונים  תפקידים  ביצע  גורני 
בעל  הוא  התברואה.  באגף 
תברואה  מפקחי  של  הסמכה 

קצין  בכירים,  מנהלים  פיתוח  קורס  ובוגר 
ביטחון מדריך ירי בכיר ועוד.

הוותיק  העירוני  מהמנגנון  חלק  הוא  גורני 
ושימש כיו"ר ועד עובדי התברואה העירוניים, 
המאבקים  את  בשטח  לפועל  מוציא  כשהוא 
העירייה  של  העובדים  ועד  יו"ר  ניהלו  אותם 
אביחי אברהם ויו"ר מרחב ירושלים בהסתדרות 

דני בונפיל.
מכרז  באמצעות  נבחר  החדש  האגף  מנהל 
בעירייה,  בכירים  למינוי  הועדה  חברי  ידי  על 
גורני לאחר שהתרשמו מקורות  ש"בחרו בגיל 
הרב  וניסיונו  חייו, התפקידים השונים שמילא 
של  וניקיונה  לקידומה  יסייעו  אשר  בתחום, 

ירושלים", כך לשון הודעת העירייה.
מנכ"ל  ליאון,  העיר  ראש  ישבו:  בוועדה 
איציק לארי, מבקרת העירייה, מלכה  העירייה 
אנוש,  משאבי  ומנהל  למנכ"ל,  המשנה  דרור, 
חיים גבאי, סמנכ"ל לתפעול-יצחק נידם, נציג 

ציבור ונציג ארגון העובדים.
תפקידו  את  אפריל  חודש  בתחילת  יחל  גורני 
הליך  מתקיים  אלה  ובימים 
מנהל  עם  מסודר  חפיפה 
אגף התברואה היוצא, ציון 

שטרית.
העירייה,  הודעת  פי  על 
גורני יהיה אמון על מהפכת 
ליאון  משה  של  הניקיון 
ירושלים  בעיר  המתוכננת 
במסגרת  הקרובה.  בשנה 
יבוצעו  העיר  פני  ושיפור  הניקיון  רפורמת 
פעולות אכיפה נגד תושבים מלכלכים, יבוצעו 
ישתול  שפע  אגף  מרכזיים,  בצירים  ריבודים 
אשפתונים  יתווספו  העיר,  רחבי  בכל  פרחים 

ברחובות ועוד.
עם בחירתו, אמר גורני: "אני רואה בתפקידי זה 
לרווחת  והן  ישראל  בירת  לניקיון  הן  שליחות 
כי  מאמין  אני  בשעריה,  ולבאים  התושבים 
לטובה  שינויים  ייראו  כבר  השנה  במהלך 
בתושבים  שנסתייע  מקווה  ואני  העיר  בניקיון 
את  להחדיר  ופעל  בניקיון  שותפים  שיהיו 
המודעות לניקיון גם במוסדות החינוך וכמובן 

נשמח לשיתוף פעולה מלא של כולם".

מאת: משה אברהמי

במשך מאות בשנים, עניי ירושלים נקברו בבית 
קברות למרגלות הר ציון בירושלים. בעוד אלו 
שידם הייתה משגת היו נקברים בהר הזיתים - 
סמבוסקי  הקברות  בבית  נקברו  ירושלים  עניי 
ציון.  הר  במורדות  דוד  קבר  למרגלות  השוכן 
המקום שימש גם בין היתר כמקום קבורה של 

אלפי ספרי קודש שבלו ונקברו בגניזה.
400 שנה נקברו  על פי ההערכות בתקופה של 
היה  העלמין  בית  נפטרים.  כ-7,000  במקום 
פעיל עד לשנים תש"ה לערך אז בשל הפרעות 
של הערבים הופסקה הקבורה במקום. גם לאחר 
בשיממונו  עמד  המקום  הימים,  ששת  מלחמת 
בידי  הקברים  של  ומהשחתה  מהזנחה  וסבל 

תושבי הכפר סילוואן.
בשנים האחרונות ביוזמת מועצת בתי העלמין 
קדישא  החברה  ירושלים,  עיריית  בירושלים, 
ומדרשת  והגנים  הטבע  רשות  הספרדית, 
המקום.  בשיקום  הוחל  ירושלים",  "ראשית 
של  חשיפה  עבודות  נעשו  השיקום  במסגרת 
למקום  כראוי  המקום  של  וסידור  הקברים 
קבורה שבו נקברו מאות בשנים יהודים תושבי 

ירושלים.
הנוכחות  והגברת  לשיקום  מהיוזמה  כחלק 
לבית  עלייה  של  מסורת  החלה  היהודית, 
העלמין בז' באדר יום פטירת משה רבינו ע"ה. 
קדיש  ואומרים  העלמין  לבית  עולים  זה  ביום 
העלמין,  בבית  הקבורים  הנפטרים  של  לזכרם 

שבמשך כמה עשורים איש לא פקד את מקום 
קבורתם.

בתי  מועצת  שיזמה  באירוע  השתתפו  השנה 
ירושלים  עיריית  בשיתוף  בירושלים  העלמין 
עיריית  ראש  ירושלים'  'ראשית  ומדרשת 
ירושלים משה ליאון; מנכ"ל המשרד לשירותי 
דת עודד פלוס; מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב 
הלל הורוביץ; מנהל חברה קדישא ספרדים יוסי 
גיל שאף זכה לומר קדיש על קבר זקנו הקבור 
ירושלים  ויו"ר מדרשת ראשית  בבית העלמין, 
העיר  הנהלת  כן השתתפו חבר  כמו  צחי ממו. 
ירושלים יוני יוסף ומנהל הגן הלאומי אגן העיר 

העתיקה אביתר כהן.



נהנים יחד מחודש נוסף במתנה!

מוישי בן חודשיים
מזל טוב! מוישי נולד

מוישי בן 3 חודשים

חיתולי  את  פיתחנו  עבורך  במיוחד  החיבוק שלך הוא ההשראה שלנו. 
Huggies Little Babies, עם שכבת Gentle Protection בעלת כריות 
עור תינוקך. ולהגנה מקסימלית על  וייחודיות לספיגה אופטימלית  רכות 

המבצע הגדול חוזר

בחודשים הראשונים בהם התינוק הקטן יוצא לאוויר העולם, הוא זקוק לחיבוק החם והעוטף שלך, אמא.
גם את מרגישה שחופשת הלידה חומקת לך בין הידיים?!

האגיס מאריך לך את חופשת הלידה!
מתקשרים

ועונים נכון והכי מהר
על 3 שאלות

03-3739000
קונים

3 אריזות ממגוון
חיתולי האגיס ושומרים 

את חשבוניות הקנייה

ויכולים לזכות
במשכורת* של חודש 

נוסף במתנה!
בכל שבוע זוכה

שנה חצי  גיל  עד  לתינוקות  להורים  מוגבלת  במבצע  ההשתתפות   • נטו   ₪7,000 בסך  חודשית  משכורת  לפי  הפרס   *שווי 
 Freedom Dry / Little Babies :המבצע מתקיים בין התאריכים י״ג באדר ב׳ - י״א בניסן תשע״ט )20.3-16.4.19( • מגוון חיתולי האגיס • 

• יש לשמור את חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע כתנאי לזכייה • בכפוף לתקנון • ט.ל.ח



כ' אדר ב' תשע"ט 101027/3/19 בירושלים

נס: האוטובוס החליק, 
בחורי הישיבה פתחו בריקוד

בחסדי   • פתוח  בשטח  ו'נחת'  מהכביש  החליק  לרכסים,  מירושלים  דרכם  את  שעשו  בנוסעים  עמוס  אוטובוס 
שמים, האירוע הסתיים ללא נפגעים

מאת: משה אברהמי

מירושלים  דרכו  את  שעשה  אוטובוס 
לצד  והחליק  מדרכו  סטה  לרכסים, 
להסתיים  היה  שעלול  המקרה  הכביש. 
שמים  בחסדי  הסתיים  טראגי,  באופן 
ללא נפגעים, והנוסעים ההמומים פצחו 

בריקודי שמחה והודיה לה'יתברך.
הגיע  שבת,  מוצאי  ליל  לחצות  סמוך 
למחלף  סמוך   ,6 מכביש  הדיווח 
שסטה  האוטובוס  אודות  חורשים, 
עמוס  שהיה   996 בקו  מדובר  מדרכו. 
חרדיות,  ובמשפחות  ישיבה  בבחורי 
לעבר  בבירה  משבת  דרכם  את  שעשו 

העיר הצפונית רכסים.
חובשים  מונק  ואבי  לוינשטיין  אלי 
במד"א - הצלה פתח תקווה תיארו את 
מנסיעתו  סטה  "האוטובוס  הדרמה: 

בכביש לתוך שדה פתוח בצד ימין, עד 
שנעצר ורק בנס האוטובוס שהיה עמוס 
כוחות  עם  יחד  התהפך.  לא  בנוסעים 
הנוסעים  את  בדקנו  מד"א  של  גדולים 
פצוע  ומלבד  לאוטובוס,  מחוץ  שהיו 
אחד באורח קל, שאר נוסעי האוטובוס 

לא נזקקו לטיפול רפואי".
על  ועמדו  הדרמה  את  שעיקלו  לאחר 
שהיו  הישיבה  בחורי  פצחו  הנס,  גודל 
על האוטובוס בריקודים, ובירכו על הנס 

הגדול שחוו.

צמרת  של  המשכורות  את  חושף  השכר  שיאני  דו"ח 
ומנהל  העירייה: העובדת החדשה שזינקה למקום השני, 
האגף ששכרו עלה ב-10,000 ₪ • וגם: איך נראה התלוש 

של העובדים ביחס למשכורתו של ראש העיר?

 האוטובוס מוטל בצד הדרך. צילום: הצלה פתח תקווה 

העובדת האלמונית 
שמרוויחה 50,646 ₪

ועידת אייפא"ק: 
רומניה והונדורס יעבירו 

שגרירות לירושלים

מאת: משה אברהמי

כמדי שנה, מפרסם הממונה על השכר באוצר דו"ח הסוקר את שיאני 
מתפרסמים  בדו"ח שפורסם שבוע שעבר,  הציבורי.  בשירות  השכר 
בין  מקבלים,  אותם  המשכורת  בסיס  עם   2017 לשנת  השכר  נתוני 
עלות העסקה ממוצעת,  לצד  )ברוטו(  ירושלים  עיריית  בכירי  היתר, 

הכוללת את יתר העלויות הנלוות.
שיאן השכר בעיריית ירושלים הוא מנהל הכספים, או בשמו המוכר 
העסקתו  עלות  ותקילין.  טבין  לחודש   ₪  56,927  – העירוני  הגזבר 

הכוללת – 75,083 ₪.
במקום השני ניצבת עובדת באגף התברואה, עם משכורת של 50,646 
המשתכרים  רשימת  לצמרת  שזינק  האלמוני  התפקיד  כי  יצוין   .₪
העירונית, כלל לא היה קיים בשנים קודמות ומי שתפס את המקום 
למקום  צנח  שהפעם  התברואה,  אגף  מנהל  היה   2016 בשנת  השני 

החמישי, למרות ששכרו עלה.
'השבוע בירושלים'ביקש לבדוק מי היא העובדת החדשה שמעמדה 
התגובה  נמסרה  ירושלים  ומעיריית  השכר,  מקבלי  לצמרת  זינק 
את  שהגביה  דבר  שכר,  הפרשי  שקיבלה  בעובדת  "מדובר  הבאה: 

שכרה לתקופה של מספר חודשים".
במקום השלישי ברשימת שיאני השכר בעירייה נמצא מנכ"ל העירייה 

– 48,420 ₪, ועם עלות העסקה ממוצעת של 64,009 ₪.
מיד אחריו נמצא הווטרינר העירוני הראשי עם משכורת של 47,978 
₪ ועלות העסקה ממוצעת של 62,904 ₪. הווטרינר רשם זינוק נאה 

של כ-7,000 ₪ בשכרו, ביחס לשנה קודמת.
במקום החמישי נמצא מנהל אגף התברואה עם משכורת של 47,380 
₪. אחריו מנהל עבודה באגף התברואה עם משכורת של 46,713 ₪ 

)זינוק של יותר מעשרת אלפים שקלים ביחס לשנה הקודמת(.
במקום השביעי ומטה נמצאים בעלי התפקידים הבאים, המשתכרים 
משפטי,  יועץ  ווטרינרים,  רופאים  חדשים:  שקלים   45,960-40,221
אנוש,  ומשאבי  תפעול  אגפי  מנהלי  פנימי,  מבקר  העיר,  מהנדס 

ואדריכל העיר.
לשם ההשוואה, שכרו של ראש עיריית ירושלים – שלא נכלל בטבלה 
נקבע  ששכרו  ציבור,  נבחר  של  אחרת  לקטגוריה  שייך  והינו  מאחר 
על ידי חוזר משרד האוצר – עומד על כ-44,000 ₪, הרחק מהשכר 

שמקבל המנכ"ל, הגזבר והווטרינר.

אלי כהן

במהלך  ראשון  ביום  הודיעו  הונדורס  ונשיא  רומניה  ממשלת  ראש 
את  להעביר  בכוונתם  כי  בוושינגטון,  הפרו-ישראלית  השדולה  כנס 

שגרירויותיהם בישראל לירושלים. 
נשיא הונדורס, חואן אורלנדו הרננדז, אמר כי "הונדורס תפתח נציגות 

דיפלומטית ושגרירות בבירת ישראל, ירושלים באופן מידי".
כוונתה  על  הודיעה  דנצ'ילה,  ויוריקה  רומניה,  ממשלת  ראש  גם 
כי  לציין  חשוב  לירושלים.  בישראל  רומניה  שגרירות  את  להעביר 
למרות הודעתה של דנצ'ילה, העברת השגרירות הרומנית לא נמצאת 
בסמכות הממשלה, אלא של נשיא המדינה קלאוס יוהאניס שמתנגד 
גם  זאת  לעשותו  כוונתה  על  הודיעה  דנצ'ילה  למעשה,  למהלך. 
בכנס אייפא"ק שנה שעברה, אך יוהאניס לא אישר את המהלך, כפי 

שפורסם על ידי הכתב המדיני של 'מעריב' יניר קוזין.
כאשר  בעבר,  דוברה  כבר  לירושלים  הונדורס  שגרירות  העברת 
המדינה  כוונת  על  בינואר  הודיעה  האמריקאית  המדינה  מחלקת 
את  תעביר  רומניה  אם  השגרירות.  את  להעביר  הלטינית  מאמריקה 
שגרירותה לירושלים, היא תהיה המדינה האירופית הראשונה לעשות 

זאת - בניגוד למדיניות האיחוד האירופי.
ראש העיר ירושלים, משה ליאון, הגיב על החלטת הונדורס ורומניה 
להעביר את השגרירות לירושלים: "אני מברך את רומניה והונדורס 
על ההחלטה להעביר את השגרירויות לירושלים. אני קורא מפה לכל 

המדינות להעביר את השגרירויות למקומן הטבעי, ירושלים."

האמת ברגע 

בסייעתא דשמיא

יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל - דגל התורה

נמשיך להילחם למענכם

ברגע האמת
כשכולם מפריחים סיסמאות חסרות כיסוי, תראו מה אנחנו 
עשינו: ביטלנו את גזירות לפיד, מנענו את גיוס בני הישיבות, 
 החזרנו הבטחת הכנסה לאברכים, עצרנו את חוק הגיור,
יזמנו תכנית 'חסכון לכל ילד' להחזרת קצבאות הילדים, 
מנענו קיצוץ בתקציבי עולם התורה והישיבות ואף 
הגדלנו אותם, יזמנו סבסוד מעונות יום, תיקנו את 

חוק הליבה, הסדרנו תקציבי תמיכה לבתי כנסת 
ומקוואות, שמרנו על עצמאות החינוך החרדי, 

הכפלנו את כמות בניית כיתות הלימוד 
מיזם  הקמנו  החרדי,  בחינוך 

פרויקט 'חנוך לנוער' 
לנוער מתמודד,
חוללנו מהפכה 

ברישוי מוסדות החינוך, 
מנענו חילולי שבת קודש, הרחבנו 

את מתן טיפולי השיניים לילדים חינם - 
עד גיל 18, מנענו פגיעה בכותל המערבי, מנענו 

סגירת מפעלים רבים ופגיעה בפרנסת העובדים, 
יזמנו את הטבות המס לפריפריה, חוקקנו עשרות 
חוקים חברתיים ונציגינו זכו להערכה ואותות הצטיינות.

כבר 4 שנים שאנו דואגים לכם בכל רגע, ונציגנו נענים 
לפניות הציבור סביב השעון. הוכחנו כי ברגע האמת אנחנו 
תמיד שם בשבילכם, ובעזרת השם גם בקדנציה הקרובה
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הפתרון לרישום התלמידות: מבנה חדש תוך 14 חודשים
מאת: משה אברהמי

בסמינרים,  התלמידות  רישום  מצוקת  לאור 
הסמינר הוותיק 'איילת השחר' החליט להרחיב 
קמפוס  לבניית  בפרויקט  ולצאת  שעריו  את 
למרות  התלמידות.  לרווחת  מפואר  חינוכי 
גודלו של הפרויקט, בהנהלת הסמינר מבטיחים 

שהעבודות תסתיימנה תוך 14 חודשים.
סמינר 'איילת השחר' הוקם לפני עשור שנים 
עדות המזרח. המוסד  בנות  לומדות  ובמסגרתו 
הרב  החינוך  איש  של  בניהולו  עומד  אשר 
דניאל ויצמן מעניק לתלמידות כלים מקצועיים 
ומוסמכות.  מוכרות  ותעודות  החיים  להמשך 
המחנכות והמורות המקצועיות עם רקורד עשיר 

וניסיון חינוכי רב, שמות דגש על חינוך פנימי 
לצניעות ויראת שמיים טהורה כפי הוראת גדולי 

ישראל.
כיום לומדות בסמינר 300 תלמידות המגיעות 
מבתים של בני תורה. בין המסגרות המקצועיות 
וחינוך,  קודש  לימודי  את  לציין  ניתן  בסמינר 
תוכנה,  הנדסת  טיפולית,  הדרכה  הוראה, 

ניהול  חשבונאות,  מס,  יעוץ  חזותית,  תקשורת 
משרד ויעוץ פנסיוני. התלמידות יוצאות לאחר 
והנדסת  המחשב  במדעי  רשמיים  מבחנים 
תולדות  במקצועות  חוץ  בבחינות  וכן  תוכנה 
הבעה  דקדוק  עברית,  היסטוריה,  ישראל,  עם 

ומתמטיקה.
בהנהלת  הוחלט  צפייה,  של  שנים  לאחר 

 הדמיית המבנה החדש 

בסמינר 'איילת השחר' הוחלט לצאת בפרויקט בזק להרחבת השורות • היעד: מבנה חדש שבנייתו תושלם במהירות

הסמינר בראשות הרב דניאל ויצמן להקים בנין 
חדש ומפואר אשר יכלול כיתות לימוד מרווחות, 
מקצועיות,  מעבדות  גדולים,  מחשבים  חדרי 
כינוסים מפואר. בהנהלת  ואולם  חדרי מוסיקה 
הסמינר מבטיחים שבעוד 14 חודשים, העבודה 
תסתיים והתלמידות ייהנו ממבנה ראוי ומכובד.

בצלאל,  אברהם  חרדי,  חינוך  תיק  מחזיק 
ברשימת  ממוקם  השחר  איילת  "סמינר  מסר: 
בירושלים,  והמבוקשים  הגדולים  הסמינרים 
בכל שנה אנו רואים ביקוש גדול של תלמידות 
חינוכי  צוות  יש  בסמינר  לסמינר.  להתקבל 
על  מעיד  שנה  בכל  והרישום  ביותר  מקצועי 
המהלך  על  הסמינר  הנהלת  את  מברך  אני  כך. 
ראוי  מענה  שייתן  מבנה חדש  לבניית  המבורך 

למאות התלמידות שלומדות בסמינר".

חינוך להכרת הטוב 
הרב  חינוך  תיק  ומחזיק  העיר  ראש  סגן 
ההוקרה  תעודת  את  הגיש  בצלאל  אברהם 
לנשיא המוסדות  'כאייל תערוג'  של מחנכי 

הרה"ג אייל עמרמי 

משה אברהמי

מעמד רב רושם התקיים במוסדות 'כאייל תערוג' 
ירושלים  עיריית  ראש  שסגן  חומה,  הר  בשכונת 
מוסדות  לנשיא  להגיש  כובד  החינוך  תיק  ומחזיק 
הוקרה  תעודת  עמרמי,  אייל  הרה"ג  תערוג'  'כאייל 
שביקשו  במוסדות,  המחנכים  שחיברו  מיוחדת 
טובה  להוקיר 
המוסדות  לנשיא 
היגיעה  כל  על 
ומסירות  הרבה 
למען  הנפש 
ופיתוח  אחזקת 
'כאייל  מוסדות 

תערוג'. 
ב  ת כ מ ב
ההוקרה כתבו המחנכים בין היתר לנשיא המוסדות:  
איננו  אנו  בפניו,  אדם  של  שבחו  מקצת  "אומרים 
מספיקים לומר אפילו מעט שמעט משבחו של מורינו 
ורבינו נשיא המוסדות 'כאייל תערוג', שקנו להם שם 
לכבוד ולתפארת. זכות גדולה היא לנו שרבינו מנווט 
בינה  ומאלפינו  המוסדות,  של  החינוכית  הדרך  את 
להבין ולהשכיל לחנך את ילדי ישראל-תינוקות של 

בית רבן לתורה וליראת שמים. 
על  תודה,  לומר  מספיקים  אנו  אין  הימים  בשטף 
שפע החסדים שגמל אתנו ד' יתברך, שהעמיד בראש 
מיישר  בהליכותיו  אשר  הרב,  מורינו  את  המוסדות 
את דרכי התלמידים ומנחיל דרכי הוראה למלמדים", 

כתבו המחנכים.
תיק  למחזיק  הודה  תערוג'  'כאייל  מוסדות  נשיא 
החינוך הרב אברהם בצלאל, על עבודת הקודש שלו 
למען חינוכם של בני התורה בירושלים עיר הקודש. 
מדבריהם  התרגשותו  את  הסתיר  לא  עמרמי  הרב 
החמים של המחנכים, וציין כי בזכות פועלם לחינוך 
של  לשפע  יזכו  שמים,  ויראת  לתורה  ישראל  ילדי 

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

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

קונים ממגוון מוצרי חשמל המשתתפים במבצע

מבחר מקררי
סמסונג
יבואן מקורי סם ליין,
בלעדי -  כולל התקן
משמרת השבת

מקרר
שארפ

מכונת כביסה בוש
7 ק"ג ללא טאצ

df מקרר 
450 ליטר
מכני

מקפיא ענק
7 מגירות
מכני 

תנור
דו תאי

תשלומים
36

₪3390₪2990

₪1890

₪1690₪1790

₪1890

החל מ-החל מ-

רק -

רק -רק -

החל מ-

ל-36 חודשים
94₪

החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
83₪

52₪
רק-

ל-36 חודשים
47₪

רק-

ל-36 חודשים
50₪

רק-

ל-36 חודשים
52₪

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

הפרדה בין תוכניות לטמפרטורה

מגוון תוכניות קצרות
החל מ-15 דקות

החל מ-

רק בשקל!
LG ,שואב אבק

במקום 699 ₪
רק בשקל!

מיקרוגל 25 ליטר כולל אפייה

במקום 890 ₪

רק בשקל!
טוסטר אובן לבאמט

במקום 599 ₪

רק בשקל!
נוטרי נינג'ה, שייקר חכם

במקום 590 ₪

השני
בשקל!

תנור בנוי
ניקוי עצמי

₪1990
החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
55₪

 מיקסר קנווד
 ענק
1200 וואט

₪1590
רק -

ל-36 חודשים
44₪

רק- השני
בשקל!
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חבר

שור 
ם באי

שראי עד 12 צ'קי
ת בכ. א

ם ללא ריבי
מי

שלו
ת

מלאי - עד 36 
מר ה

ם עד ג
מבצעי

שה בלבד - ה
ח

מ
ת לה

מונו
ת

ח. ה
ט.ל.

השני
בשקל!

מקרר 
לדירות 
שכורות

₪790
החל מ-

ל-36 חודשים
22₪

החל מ-

במקום 690 ₪
רק בשקל!

מגהץ קיטור טפאל - מילוי רציף

ומקבלים מוצר נוסף
בתוספת שקל אחד בלבד!

רק בשקל!
מערכת סטריאו פנסוניק

במקום 690 ₪

רק בשקל!
תווי שי ע"ס 700 ₪

ל-36 חודשים₪790
22₪

רק-

מכונת 
כביסה

תנור
חד תאי

₪890
החל מ- החל מ-החל מ-

ל-36 חודשים
24₪

החל מ-

₪890 ₪790 ₪790
החל מ-החל מ-

ל-36 חודשים ל-36 חודשים ל-36 חודשים
24 22 22₪ ₪ ₪

מקפיא 
6 מגירות 
מכני 

תנור
בילד אין

מייבש
כביסה

החל מ-

החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים

השני
בשקל!

רק בשקל!
כיריים לבאמט נירוסטה

במקום 690 ₪

השני
בשקל!
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מבחר עצום של קירות טיפוס לכל הרמות

מגוון רחב של חוגים וקורסים לכל הגילאים

פתוח גם בלילה )בתאום מראש(

קירות

חוגים

שעות

ניתן להזמין אירועים סגורים לשעות הבוקר

שיעורים פרטיים, שיעורי מבואות וקורסי הובלה

מכירת ציוד מקצועי לטיפוס וגלישה )סנפלינג(

אירועים

קורסים

ציוד

מתאים לכולם מגיל +5 צוות מדריכים מוסמךציוד אבטחה במקוםאין צורך בידע מוקדם

במתחם הטיפוס בירושלים ניתן למצא:

 חווית טיפוס
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 הסלמה בדרום:
שבעה פצועים מפגיעת 

רקטה בבית בשרון
בית משפחת וולף במושב משמרת שבשרון, מרחק כ-120 ק"מ מעזה – 

ספג השבוע פגיעה ישירה של רקטה • נתניהו קיצר את שהותו בוושינגטון 
ושב לישראל, במערכת הביטחון בודקים מדוע כיפת ברזל לא יירטה את 

הרקטה • לאורך יום שני ובלילה הפציץ צה"ל מטרות רבות ברצועה

אוריאל צייטלין

ביום   5:30 לשעה  סמוך  חמורה:  הסלמה 
שני השבוע, נשמעה אזעקת צבא אדום בשרון. 
כאלה,  באירועים  מורגלים  שאינם  התושבים 
חיי  שהצילה  בהחלטה  מוגנים  למרחבים  נסו 

אדם. 
אדם  בני  שבעה  וולף,  משפחת  בבית 
נפצעו מפגיעת רקטה שנורתה משטח רצועת 
שבשרון.  משמרת  במושב  בבית  ופגעה  עזה 
בפצועים - אישה בת 60 ואישה נוספת בת 30 
בהם  נוספים,  אדם  בני  חמישה  בינוני.  במצב 
ופונו  קל  נפצעו   ,12 בת  וילדה  תינוקות  שני 
לבית החולים מאיר בכפר סבא. בנוסף, טופלו 
מאוד  קל  שנפצעו  ואחרים  חרדה  נפגעי  כמה 

בדרכם למרחב המוגן. 
כתוצאה מפגיעת הרקטה, הבית קרס ועלה 
באש. על פי דיווחים, בעלת הבית היא היחידה 
שלא הגיעה בזמן למקלט ולכן נפצעה באופן 
נרשמו  שנפגע  לבית  בנוסף  יותר.  משמעותי 
פגיעות גם בכמה רכבים ובתים נוספים במקום. 
היא  עזה  רצועת  משטח  ששוגרה  הרקטה 
ונורתה מעמדת חמאס באזור  מתוצרת חמאס 
רונן  תת-אלוף  צה"ל  דובר  מסר  כך   – רפיח 
מנליס. דובר צה"ל מסר כי הרמטכ"ל החליט 
ומפקדת  ושריון  חי"ר  חטיבות  שתי  להקפיץ 
אוגדה, כולל גיוס מילואים. "זה אירוע חמור 
מנליס.  אמר  ככה",  אליו  מתייחסים  ואנחנו 
עוד מסר מנליס כי הרקטה שוגרה ממרחק של 
לאחר  משמרת.  ממושב  קילומטרים  כ-120 
כוכבי,  אביב  רא"ל  הרמטכ"ל,  מעזה,  הירי 
ערך שורה של הערכות מצב עם ראש השב"כ, 
הוקפצו  נוספים.  וגורמים  דרום  פיקוד  אלוף 
לדרום כוחות סדירים – מפקדת אוגדה ושתי 
חטיבות – לצורך השלמת מערכים ספציפיים, 
והחל שיפור המוכנות על רקע ההתפתחויות. 

לשאלה מדוע הרקטה לא יורטה, ענה מנליס: 
"כיפת ברזל מגנה באזורים שהיא מוצבת בהם, 
על פי הערכות מצב מבצעיות". בשלב זה לא 
ברור אם הצבת סוללות כיפת ברזל באזור גוש 
על  נותרה  כשבועיים  לפני  השיגור  לאחר  דן 
כנה או שהעבירו את הסוללות משם למקומות 
את  יבדקו  לכך  בהתאם  לאימונים.  או  אחרים 
ומדוע  לכך  שקדם  ההחלטות  קבלת  תהליך 
סוללות שהוצבו לא יירטו את הרקטות. האם 
בשיקול  טעות  או  במערכת  מכשל  כתוצאה 
הדעת של מדיניות יירוט על ידי אנשי הסוללה. 
כי  לחמאס  מקורב  גורם  אמר  יותר  מוקדם 
ירי הרקטה לשרון היה "טעות". על פי מקורות 
כי  והודיע  למצרים  פנה  חמאס  פלסטינים, 
גורמים  במקביל,  השיגור.  על  תחקיר  יבצע 
בוחן  חמאס  כי  העריכו  עזה  ברצועת  אחרים 
הבחירות  תקופת  במהלך  ישראל  תגובות  את 
טובים  הישגים  להשיג  יכול  הוא  כיצד  ובודק 

יותר במשא ומתן המדיני בין הצדדים.
שהוקפצו  צה"ל  כוחות  היום,  בהמשך 
עזה,  ברצועת  לתקיפות  התכוננו  למקום, 
כאשר כבישים נחסמו באזור ובמישור העורף, 
הנסיעה,  קווי  את  צמצמו  באזור  הרכבות 
הסתיימו  והחוגים  מסלולים  שינו  בנתב"ג 
מועצות  כאשר  בהמשך,  מהצפוי.  מוקדם 
מקלטים  פתחו  עצמן  דעת  על  מקומיות 
סמוך  העורף.  פיקוד  בהוראת  עזה  ובעוטף 
18:00, צה"ל החל בתקיפות מסיביות  לשעה 
בין  כאשר  תקיפות,  סבבי  בכמה  ברצועה 
הנייה.  איסמעיל  של   משרדו  הוחרב  השאר 

לעבר  רקטות  בשיגורי  החל  חמאס  במקביל, 
שטח ישראל – בעיקר ביישובים בעוטף עזה. 
נפגעי  ושני  ונפצעו  שליטה  איבדו  נהגים  שני 
ברזל  כיפת  במקביל,  בנתיבות.  טופלו  חרדה 

הופעלה ויירטה את רוב הרקטות. 
נפגע  בשדרות  מוסקוביץ'  שלמה  של  ביתו 
מרקטה שרק בנס לא התפוצצה: "היית בבית, 
רצתי  ומיד  אדום  צבע  בסלון. שמעתי  ישבתי 
הבית  כל  חזק.  בום  היה  פתאום  לממ"ד. 
והוא  הילד  של  לחדר  נכנסתי  עשן.  התמלא 
היה הרוס. ראיתי את הטיל שוכב על הרצפה 
והוא לא התפוצץ. היה לנו נס גדול. הייתי לבד 

בבית".
בלילה  נשמע  אדום  צבע  אזעקות  של  רצף 
לאחר  זאת  עזה,  בעוטף  לשלישי  שני  שבין 
דיווחים סותרים מעזה בנוגע להשגת הפסקת 

של  יממה  אחרי  לחמאס,  ישראל  בין  אש 
עימותים. האזעקות נשמעו במועצות האזוריות 
אשקלון  חוף  ואשכול,  הנגב  שער  אשכול, 
שדרות.  בעיר  וכן  אשקלון  התעשייה  ובאזור 
לא דווח על נפגעים. מאז הפסקת האש נכנסה 
לכאורה לתוקף בשעה 22:00 זוהו 30 שיגורים 
על  יורטו  מהם  כשכמה  ישראל,  שטח  לעבר 
בשטחים  נפלו  וכמה  ברזל  כיפת  לוחמי  ידי 
זוהו  ההסלמה  בסבב  הכל  בסך  פתוחים. 
למעלה מ-80 שיגורים. זאת, חרף הודעת דובר 
המאמצים  הצלחת  על  ברהום,  פוזי  חמאס, 

המצריים להשיג הפסקת אש בין הצדדים. 
תקיפה  על  דיווחו  הפלסטינים  כן,  כמו 
חמאס  במתקן  שבוצעה  נוספת,  ישראלית 
דרומית מערבית לעיר עזה. מטוסי קרב תקפו 
יעדי טרור במתחם צבאי של חמאס בדיר אל 
באלח במרכז רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. 
בנוסף נתקפו על ידי טנקים ומסוקי קרב מספר 
מטרות צבאיות של חמאס. מוקדם יותר נמסר 
כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו כ-15 יעדי 
טרור בצפון רצועת עזה, בהם מתחם צבאי של 
חמאס בבית חאנון ומתחם צבאי של הג'יהאד 
דווח  בעזה  להיא.  בבית  הפלסטיני  האסלאמי 
כי חיל הים ירה לעבר נמל חאן יונס וכלי טיס 
הפציץ מתקן תת-קרקעי ממזרח לעיר עזה ליד 
גדר הגבול. הג'יהאד האיסלאמי מסר כי "אם 
התוקפנות תימשך, ההתנגדות לא תהסס לרגע 
הפלסטינית  ההתנגדות  תפקידה.  את  למלא 
בכיר  מנגד,  שתסיים".  זאת  והיא  מתחילה 

ישראלי אמר: "הכול תלוי בחמאס".
מערכת  בכירי  קיימו  שלישי,  יום  אתמול, 
הביטחון הערכת מצב בקריה. ראש הממשלה 
בשל  לארץ  חזרתו  את  שהקדים  נתניהו 
בחזרה  הלילה  והמריא  בדרום  ההתפתחויות 
לפני  לדיונים.  ישירות  הגיע  מוושינגטון, 
צריך  "החמאס  נתניהו:  אמר  למטוס  שעלה 
ולעשות את  להיכנס  נהסס  לא  לדעת שאנחנו 
לשום  קשור  לא  זה  הדרושים,  הצעדים  כל 
של  הצרכים  על  אין  תאריך,  לשום  דבר, 
ביטחון ישראל, נתנו תגובה מאוד עוצמתית". 
השקט  השורות,  כתיבת  בשעת  עתה,  לעת 
לדעת  אין  הנוכחית,  במציאות  אך  בעיצומו, 

כיצד יתפתחו הדברים.

צילום: דוברות המשטרה

רח׳ שטראוס 17 ירושלים
קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

לנשים בלבד | דמי רישום < 250 ₪ 

02-6222210073-2166370

₪ 1200

  90%
סבסוד

>

מספר המקומות מוגבל

מהרי להירשם!

קורס מקצועי
ומתקדם במיוחד!

רואים את
העולם 

3D -ב
קורס תלת מימד

קורס מקצועי המקנה ידע וכלים לפיסול, 
דמויות,  יצירת  וטקסטור ממוחשב.  ציור 
סביבות ואובייקטים תלת מימדיים. הפקת 
פרסומות והדמיות על ידי אנימציה ומידול 

בתוכנות  ZBRUSH,  MAYA ועוד.

במחשבים,  ידע  לבעלות  מיועד  הקורס 
ויכולת  להשקיע,  גבוהה  מוטיבציה  בעלות 

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

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 7

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת 
בטיחות 

גבוהה
8743210 5 6

רמת האבזור הבטיחותי

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

RAV4 | COROLLA | YARIS 

לא משנה איך תבוא לליל הסדר
העיקר שתגיע בטויוטה

השבוע בי-ם
סוכנות מורשית טויוטה
תרבות שירות אחרת

טויוטה זמיר

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

קבלת הרכב אינה בהכרח לפני ערב החג | התמונות להמחשה בלבד 

2019

דרגת זיהום אווירבינעירוניעירונידגם

RAV4 Hybrid 2X44.74.72 דרגה

COROLLA דרגה 3.13.52היברידי
  YARIS STYLE6.24.22 דרגה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
  139,143

 142, N/A
 E-XPERIENCE, E-VOLVE, EXPLORE, 

E-MOTION SKY77

93, 90, 89 ,COROLLA SUN 
COROLLA SENSE77

79  YARIS STYLE5
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41% מהציבור החרדי: 
מצוקת הדיור טופלה בצורה כושלת

על המחיה ועל הכלכלה: שבועיים לבחירות, בדק 'קו עיתונות' בסקר מיוחד מה הנושאים הבוערים לציבור החרדי הנוגעים לחיי היום-יום 
שטופלו בצורה כושלת בממשלה האחרונה, במרכז – מצוקת הדיור ויוקר המחיה • נורת אזהרה: הבוחרים לא משוכנעים ביכולתן של המפלגות החרדיות 
לפתור את הבעיות האקוטיות בחיי היומיום • וגם: איזה תיק כלכלי על המפלגות החרדיות לדרוש בממשלה הבאה? • שרת הבינוי והשיכון ל'קו עיתונות': 

''אמשיך לקדם את נושא מחיר למשתכן והסיוע לדיור הציבורי למגזר החרדי''

אלי כהן

עיתונות'  'קו  ערך  לבחירות,  משבועיים  פחות 
סקר מיוחד בקרב כל חלקי הציבור 
והחוגים,  הקהילות  מכל  החרדי 
הבוערים  הנושאים  מה  לבדוק  כדי 
היום-היום  לחיי  הנוגעים  ביותר, 
כיצד  הציבור,  של 
בממשלה  טופלו  הם 
האחרונה, מי המפלגה 
טוב  הכי  שתטפל 
ואיזה  בנושאים האלה 
המפלגות  על  תיק 
לדרוש  החרדיות 
בקדנציה 

הבאה. 

 574 בקרב  שנערך  בסקר  הראשונה  השאלה 
בדקה  החרדי,  במגזר  הקשת  קצוות  מכל  איש 
הציבור,  של  היום-יום  לחיי  הנוגע  הנושא  מה 
שטופל בצורה הכי כושלת בממשלה האחרונה. 
41.8% סבורים כי מצוקת הדיור במגזר החרדי 
ביותר  הכושלת  בצורה  שטופל  הנושא  היא 
דווקא  כי  סבורים   30.3% האחרונה,  בממשלה 
בצורה  טופלו  הגבוה  והמיסוי  המחיה  יוקר 
כושלת, 12.2% מהציבור סבורים כי התחבורה 
ציבורית והפקקים, 7% השיבו כי תנאי הלימוד 
אמרו   4.7% החינוך,  במוסדות  הגרועים 
בצורה  טופלה  הקורסת  הבריאות  שמערכת 
הזנחת  כי  סבורים  ו-2.1%  ביותר,  הכושלת 
האוכלוסיה הבוגרת היא הנושא הכלכלי שטופל 

בצורה הכושלת ביותר בממשלה האחרונה. 
תטפל  מהמפלגות  מי  שאלנו  השנייה,  בשאלה 
טוב יותר בנושאים האלה, והתוצאות מפתיעות. 
בציבור  גדול  חלק  כי  מתברר, 
כי  סבור  החרדי 
המפלגות  דווקא 
ת  ו י נ ו ל י ח ה
יטפלו  הגדולות 
יותר  טובה  בצורה 
הנוגעים  בנושאים 

לחיי היום-יום של הציבור החרדי. 
וכחול-לבן,  הליכוד  הגדולות,  המפלגות  שתי 
מובילות בפער ניכר על פני המפלגות האחרות. 
טוב  יטפל  הליכוד  כי  סבור  מהציבור   35.7%
מהמשיבים   31.6% האלה,  בנושאים  יותר 
יותר  טוב  תטפל  כחול-לבן  דווקא  כי  סבורים 
מפתיעה  השלישי,  במקום  האלה.  בנושאים 
8.8% מהציבור  פייגלין עם  'זהות' של  מפלגת 
ביותר  הטובה  בצורה  תטפל  היא  כי  הסבורים 
הציבור  של  היום-יום  לחיי  הנוגעים  בנושאים 
העבודה  מפלגת  נמצאת  'זהות',  אחרי  החרדי. 

עם 6.8%. 
בתחתית הרשימה, נמצאים המפלגות החרדיות 
הם  כי  מהציבור שסבורים  בודדים  אחוזים  עם 
יטפלו בצורה הטובה ביותר בנושאים הנוגעים 
עם  ש''ס  החרדי.  הציבור  של  היום-יום  לחיי 
יהדות   ,5.5% עם  החדש  הימין  בלבד,   6.6%
המכהן  כחלון,  של  כולנו   ,2.5% עם  התורה 
תיק  את  גם  החזיקה  ומפלגתו  האוצר  כשר  גם 
 2.1% עם  הכלכלה  תיק  ואת  והשיכון  הבינוי 
בלבד. נועלת את הרשימה, גשר של אורלי לוי 
טוב  תטפל  שהיא  שחושבים  בלבד   0.4% עם 

יותר בנושאים האלה.
בשאלה השלישית, איזה תיק הנוגע לחיי היום-

יום שלכם ושל ילדיכם על המפלגות החרדיות 
מהתיקים שכבר  חוץ  הבאה,  בממשלה  לדרוש 
בידיים שלהם, התוצאות מתכתבות עם השאלה 
כי  36.1% מהציבור החרדי סבורים  הראשונה. 
על המפלגות החרדיות לדרוש את תיק השיכון 
החרדי,  הדיור  במצוקת  לטפל  כדי  והבינוי, 
תיק  את  לדרוש  יש  כי  דווקא  סבורים   27.2%
תיק  את  לדרוש  יש  כי  סבורים   15% החינוך, 
האוצר, 11.1% את התחבורה ו-7.5% מהציבור 

סבור כי יש לדרוש את תיק הרווחה. 
מגיבה  עיתונות',  'קו  עם  מיוחדת  בשיחה 
ביטון  שאשא  יפעת  ד״ר  והבינוי  השיכון  שרת 
ממפלגת 'כולנו' לסקר 'קו עיתונות' ולתוצאות 
החרדי  מהציבור   41% מעל  לפיהן,  המדאיגות 
בצורה  טופלה  החרדי  הדיור  מצוקת  כי  סבור 

הכושלת ביותר בממשלה האחרונה. 
כחודשיים  )לפני  לתפקיד  נכנסתי  ״כאשר 
הסטת  היה  שעשיתי  הראשון  הצעד  בלבד( 
והאוכלוסיות  הציבורי  הדיור  לעבר  תקציבים 
המוחלשות. מבחינתי בקדנציה הבאה, אמשיך 
לדיור  והסיוע  למשתכן  מחיר  נושא  את  לקדם 
הציבורי לכלל האוכלוסייה לרבות המגזר הדתי 

והחרדי'', אומרת שרת השיכון ל'קו עיתונות'.

סקר 
'קו עיתונות'

- מה הנושא הנוגע לחיי היום-יום שלכם ושל ילדכם, שטופל בצורה הכי כושלת בממשלה האחרונה?

 41.8%

מצוקת 
הדיור 
במגזר 
החרדי 

30.3%

יוקר 
המחיה 
והמיסוי 
הגבוה 

12.2%

תחבורה 
ציבורית 

והפקקים 

 7%

תנאי לימוד 
גרועים 

במוסדות 
החינוך 

4.7%

מערכת 
הבריאות 
הקורסת

 2.1%

הזנחת 
האוכלוסיה 

הבוגרת

קו עיתונות דתית / 8212001 / 

לרשת המזון מהמובילות במשק הנמצאת בתנופת צמיחה

עובדים/ות למגוון תפקידים:

הצטרפו להצלחה!

 adm@yochananof.co.il :לפרטים והגשת מועמדות פנו במייל
או התקשרו: 053-7770239, 053-7774783, 053-9618835

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד. ט.ל.ח.

יוחננוף ירושלים: האומן 10 )פינת רחוב הסדנא( תלפיות

דרושים/ות 
לסניף ירושלים החדש

מנהל/ת סניף 
סגני/ות מנהלי סניף 
מנהלי/ות מחלקות 

מחסנאים/ות 
סדרנים/ות 
קופאים/ות 

טבחים/ות ועובדי/ות דלפק למחלקת אוכל מוכן 
עובדי/ות מעדניה ומאפית

שכר מהגבוהים במשק בתחום ותנאים מצויינים, 
מערך הסעות מסודר

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

מהדרין בכשרות, מהדרין באיכות

זה אשפר
למהדרין

הקדימו קניותכם לחג!
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969
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בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א
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הנציג של ליברמן 
מתייצב לצד הקהילה 

הנוצרית-משיחית
אלכס קושניר, מועמד 'ישראל ביתנו' לכנסת, כיהן עד לא 

מכבר כמנכ"ל משרד העלייה והקליטה. בתיעוד שהגיע ל'קו 
עיתונות' הוא נצפה לוקח חלק פעיל באירוע של ארגון מיסיון 

נוצרי באשדוד • האם השפעת ארגוני המיסיון חלחלה גם דרך המשרד 
הממשלתי? – כל הפרטים

מאת: משה אברהמי

בזמן שיו"ר 'ישראל ביתנו' מנהל התכתשות 
החרדיות  המפלגות  נציגי  עם  מתוקשרת 
הכפייה  מפני  ליברלי  כמגן  עצמו  את  ומציג 
החרדית, מועמד רשימתו הולך צעד קדימה 
ולוקח חלק פעיל באירוע של קהילה נוצרית 
עיתונות'  'קו  לידי  שהגיע  בתיעוד  משיחית. 
'בית  שארגן  באירוע  קושניר  אלכס  נצפה 
בעולים  להחדיר  שנועד  באשדוד,  הלל' 
חדשים מברית המועצות את "הבשורה" של 

ישו ושל הנצרות רח"ל.
אלכס קושניר ניצב במקום 7 ברשימת 'ישראל 
ביתנו', מקום שאמנם נחשב פחות ריאלי, אך 
הדברים  רבה.  ביתנו'  'ישראל  ליו"ר  קרבתו 
שקושניר  העובדה  נוכח  שבעתיים  חמורים 
הקליטה  משרד  כמנכ"ל  מכבר  לא  עד  כיהן 
והעלייה, משרד שנשלט בידי 'ישראל ביתנו', 
וככזה הוא הוצג בדף הרשת על ידי הארגון, 
משרד  מנכ"ל  של  בנוכחותו  שהתגאה 
הארגון  בהמשך  באירוע.  והעלייה  הקליטה 

מחק את התיעוד.
הנוצרית  הקהילה  אחר  מקרוב  שעוקב  מי 
את  שמשרטט  לאחים',  'אור  ארגון  הוא 
הסממנים  בעל  הארגון  של  הפעילות  דפוסי 
הלא מוסתרים של פעילות נוצרית משיחית, 
שנועדה להפיץ את הנצרות בקרב הישראלים. 
בעיר אשדוד יש ל'בית הלל' מרכז פעיל והוא 
פעילות  כר  המועצות  מברית  בעולים  מוצא 
הארגון  ורעיונותיו.  משנתו  להפצת  נרחב 

מקיים כנסים רבים, כולל לבני נוער וילדים.
בתחילת חודש מרץ, ערך הארגון את האירוע 
היה  האירוע  הפעם  אך  באשדוד,  החודשי 
חגיגי מתמיד. מלבד האורח המוכר במקום, 
הלא הוא חבר המועצה שמעון כצנלסון, נציג 
'ישראל ביתנו', הגיע לאירוע אלכס קושניר, 
העלייה  משרד  כמנכ"ל  הוצג  שכאמור 
רשמית  גושפנקא  שמעניק  מה  והקליטה, 

לפעילות.
לנאומים  בנוסף  לאחים',  'אור  אנשי  לדברי 
נוטפי משיחיות ולתכנית מוזיקאלית, באירוע 
מידת  את  לבחון  שיש  פעילות  נעשתה 
המשתתפים  נצפו  הערב  בסוף  חוקיותה. 
כשידיהם עמוסות בסלי מזון, תשורה שקיבלו 
תמיכה.  שמא  או  השתתפותם  על  מהארגון 
יצוין כי על פי חוק, "הנותן או מבטיח לאדם 

כסף, שווה כסף או טובת הנאה חמרית אחרת 
כדי לפתות אותו להמיר דתו – דינו מאסר".

פוליטי  גורם  של  התייצבותו  עצם  מלבד 
העובדה  משיחית,  קהילה  של  באירוע 
שאלכס קושניר עמד עד לא מכבר בראשות 
משרד העלייה והקליטה מעלה תהיות קשות. 
התפקיד  על  ישב  שהוא  בזמן  אם  שהלא, 
וסיוע  עולים  קליטת  על  שאחראי   - הרגיש 
הוא   - חדשה  במדינה  דרכם  בתחילת  להם 
לנצל  שמנסים  ארגונים  עם  פעולה  שיתף 
הרעוע  החברתי  המעמד  החולשה,  רגעי  את 
לטובת  הקהילתית,  ההשתייכות  וחוסר 
נוצרית, הדבר עלול להשפיע  פעילות מסיון 

רבות.
'קו עיתונות' הפנה למשרד הקליטה והעלייה 
לבין  המשרד  בין  הקשר  בדבר  שאילתא 
גם  כמו  המשיחי-נוצרי,  הלל'  'בית  ארגון 
אלכס  של  להשתתפותו  התייחסות  בקשת 
נמסר:  המשרד  מדוברות  באירוע.  קושניר 
"הנושא לא מוכר למשרד העלייה והקליטה. 
כמנכ"ל  סיים את תפקידו  קושניר  מר אלכס 

משרד העלייה והקליטה ב- 27.12.18".
לשאלות  להתייחס  סירב  קושניר  אלכס 
כי  כן  גם  להבהיר  ביקש  ורק  אליו  שהפנינו 
הוא כבר אינו מכהן כמנכ"ל משרד העלייה 
לא  ביתנו'  'ישראל  ממפלגת  והקליטה. 

נמסרה תגובה.
למלחמה  האגף  מנהל  וולקן,  בנימין  הרב 
עיתונות':  ל'קו  מסר  ובמיסיון  בכתות 
פקידים  בהשתתפות  המדובר  "האירוע 
ממשלה  במשרדי  בכירים  ופוליטיקאים 
כמה  עד  שוב  מוכיחים  מקומי,  ושלטון 
ממשלתיים  גופים  בין  הפסול  הקשר  חזק 
במדינת ישראל לקהילות המיסיונריות. חמור 
שמתמודד  באדם  מדובר  כאשר  שבעתיים 
לאחרונה  עד  וכיהן  ישראל  בכנסת  לחברות 
את  לנצל  שעלול  הקליטה  משרד  כמנכ"ל 
כל הקשרים שצבר עם עולים חדשים וגופים 
המשיחית  לקהילה  סיוע  לטובת  שונים 
חדשים  עולים  הפניית  ולטובת  והמיסיונרית 

לקהילה שמעודדת המרת דת".
לדבריו, "אנחנו בארגון 'אור לאחים', נמשיך 
משרדי  ציבוריים,  שגופי  לוודא  כדי  לעקוב 
ולא  פעולה  משתפות  לא  ועיריות  ממשלה 
מעניקות סיוע מכל סוג שהוא לאותם קהילות 

מיסיונריות משיחיות".

חשיפה

אביגדור ליברמן. צילום:משרד החוץ

סברי 
מרנן

במדעי  להתמחות  בואו 
לכם  היין, מקצוע שיפתח 
אפיק פרנסה חדש. לחיים.

סטאז׳ מעשי ביקב

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210

₪ 1200

 90%
סבסוד

> מדעי הכרם והיין
עם התמחות בייצור יין והקמת יקב בוטיק

לגברים בלבד | דמי רישום < 250 ₪ 

>

>

>

קורס ייננות מורחב ומקיף, היחיד מסוגו בעולם
לציבור החרדי

 
העמקה בתחום המדעי

)כימיה, מיקרוביולוגיה, אגרונומיה, בוטניקה ועוד( 
 

 הקורס מכשיר לעבודות מגוונות בעולם היינות,
 החל מהשתלבות כמנהל ייצור ומתמחה יין ועד

למנהל שיווק יין ביקבים גדולים.

לאור הביקוש הרב נפתחה ההרשמה למחזור נוסף

הזדרזו להירשם !!

*הקורס מותנה באישור סופי.

שער הכניסה 
שלך להייטק!

קורס פיתוח תוכנה

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210
קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

₪ 1200

 90%
סבסוד

>

כלים מבוקש בתעשיית ההיי-טק, המקנה שליטה  סל 
במגוון שפות פיתוח, טכנולוגיות ופלטפורמות )צד שרת 

וצד לקוח(

הקורס מיועד לבעלי כישורים טכנולוגיים, בעלי מוטיבציה 
גבוהה להשקיע, להצטיין ולהתפתח  בתחום ההייטק

FULL STACK DEVELOPER

לגברים בלבד | דמי רישום < 250 ₪ 

לאור הביקוש הרב נפתחה ההרשמה למחזור נוסף

הזדרזו להירשם !!

מסלול יחודי למצטיינים בלבד

*הקורס מותנה באישור סופי.
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התכנון היה קפדני, עם תפאורה בסגנון אמריקני, 
משנה  כשחקן  מתייצב  הגדולה  המעצמה  כשנשיא 
הזה  מהשבוע  ישראל.  ממשלת  ראש  של  בהצגה 
נתניהו היה אמור לצעוד מעדנות כל הדרך לניצחון 
בבחירות, כשמחיאות הכפיים והמחמאות באנגלית 
– מלוות אותו בשבועיים שנותרו. במחי מטח בודד, 

השבוע החלומי הזה הפך לחלום בלהות. 
עם  לשוב  כדי  לוושינגטון  עד  הרחיק  נתניהו 
להיות  היה  אמור  התעמולה  מסך  ניצחון.  אלבום 
מפוצל לשניים, כשבצדו האחד טראמפ, חותם על 
ההכרה בריבונות ישראל בגולן במחווה חד-צדדית 
אמריקנים,  נשיאים  אצל  בעבר  ראינו  לא  כמותה 
שידעו תמיד לגבות מחירים מידיים מראשי ממשלה 
ההכרה  אחרי  ישראליים. 
והעברת  בירושלים 
המתנה  זו  השגרירות, 
שטראמפ  השלישית 
בסגנון  לנתניהו  מעניק 
ראש  על  חביב  כך  שכל 
ממשלתנו – מבלי שהוא 
לתת  או  לשלם  מתבקש 

תשורה בתמורה. 
בחציו השני של המסך 
לראות  אמורים  היינו 
את  סוחף  נתניהו  את 
איפא"ק  ועידת  משתתפי 
באנגלית מצוחצחת, נותן 
 - אובמה  בסגנון  שואו 
בהופעה וירטואוזית עמה 
מכהן,  פוליטיקאי  אף 
כאמריקאי,  ישראלי 
להתמודד.  מסוגל  לא 
את  קיבלנו  זה  במקום 
חציו השני של המסך עם 
עזה.  מעוטף  חי  שידור 
של  ההיסטורית  ההכרזה 
לשולי  נדחקה  טראמפ 
הבליטה  ורק  החדשות 
ראש  של  היעדרותו  את 

הממשלה מהזירה. 
בשעת בוקר מוקדמת לפי שעון ישראל ושעת לילה 
מאוחרת בשעון וושינגטון, היה זה נתניהו שהכריע 
מודע  כשהוא  לישראל  ולחזור  הביקור  את  לחתוך 
עד כאב לכך שהנאום המיוחל מול אלפי התומכים 
האמריקאים נשמט מבין ידיו – כמו מכשיר טלפון 
עוד  מיועציו  כמה  גנץ.  בני  של  אצבעותיו  מבין 
ניסו לשכנע שחזרה לישראל תשדר הפסד ישראלי 
וניצחון לחמאס, אך נתניהו לא התרשם. בקור רוח 
הוא הכריע להקדים את החזרה ארצה, כשהוא מבין 
כי טוב לא ייצא לו מהסיטואציה וכי הבחירה בכל 

מקרה היא בין הרע לרע במיעוטו.

מרגע זה ואילך פעל נתניהו כדי להגיב בעוצמה 
מדודה שתאפשר להכיל את הסיטואציה ולא להיגרר 
לבחירות תחת אזעקות עולות ויורדות. נתניהו למד 
מניצחונו הראשון ב-96' עד כמה מסוכנת ההליכה 
שיצא  פרס  צבאי.  מבצע  של  בעיצומו  לבחירות 
וגיבוי  ישראלי  קונצנזוס  עם  זעם,  ענבי  אז למבצע 
בינלאומי, נאלץ לקפל את הזנב אחרי ההפגזה בכפר 
כשהסיטואציה  לבנוניים.   102 להרג  שגרמה  כנא 
הזאת לנגד עיניו, ינסה נתניהו להימנע ככל יכולתו 
גם  מזלו,  לרוע  מלחמה.  תחת  לבחירות  מהיגררות 

זה לא תלוי רק בו.
טובות  ביטחון  שבעיות  היא  הרווחת  התובנה 
ההנחה  ההיסטוריה  במבחן  אך   – הימין  למועמדי 
את  החליף  רבין  במבחן.  תמיד  עמדה  לא  הזאת 
הלנה  ורצח  הסכינאות  רקע  על  השאר,  בין  שמיר, 
נתניהו הפעם  מזלו של  ים.  בבת  בטיילת  ז"ל  ראפ 
יותר  – שהגנרלים שמתמודדים מולו, מזוהים עוד 
ממנו עם מדיניות ממשלתו בעזה. בוגי כשר ביטחון 
וגנץ כרמטכ"ל, הובילו את שיטת ההכלה והתגובה 
תיתפס  נתניהו,  על  שלהם  תיגר  קריאת  המדודה. 
כאמינה עוד פחות מהאמירות המתלהמות של בנט 
בוגי-בני  אם  בא.  – שמבקר את המשלה שמתוכה 
את  בתגובה  ישלוף  הליכוד   – פה  לפצות  יעזו  רק 
איתן,  בצוק  התנהלותם  על  המדינה  מבקר  דו"ח 
יעלון  הביטחון  שר  את  בעיקר  ישירות  שטיווח 

והרמטכ"ל גנץ.
בדרך לנחיתת החירום בישראל, נתניהו התרפק על 

זיכרון הרגעים המועטים במחיצת טראמפ והתקנא 
זה  מוושינגטון.  רעהו  על  מן הסתם בשבוע שעבר 
 – היבחרו  מיום  היה השבוע המוצלח של טראמפ 
כאשר החוקר המיוחד מולר לא מצא ראיות שיטילו 
הרוסית.  בסוגיית המעורבות  פלילית  עליו אחריות 
היו ימים שבהם ביבי בנה על מנדלבליט שיספק לו 
על  רבות  ניתן לדבר  הזה  בעניין  גם  דומה.  תוצאה 

החלום ושברו.

מסע ציד
את הציון להופעתו של ראש הממשלה במוצ"ש 
האחרון ניתן היה לדעת מראש, עוד בטרם פצה את 
פיו, בהתאם לזהות הגורם המדרג. יריביו דיברו על 
כמו  לו  לסגוד  המשיכו  אוהדיו  בעוד  הזיעה  אגלי 
נתניהו  נוהג  הבחירות  מערכות  בכל  הזהב.  לעגל 
כשהתגובות   – האחרונה  בישורת  לזירה  לפרוץ 
תומכיו  של  הקטבים  שני  בין  תמיד  נחלקות 
השרופים ויריביו המושבעים. אם בתשיעי באפריל 
הוא יוכרז כמנצח, מהלכיו יוכתרו בדיעבד כגאוניים 
גם על ידי המלאכים הרעים שיענו על כורחם אמן. 
אם יפסיד – גם תומכיו ייאלצו להסביר שהאיש לא 

עמד בלחצים והזיע כל הדרך לאולפנים.
ההשוואה בין הראיונות המלטפים להם זכה גנץ 
בשבוע שעבר, אל מול האגרופנים שנשלפו נגד ביבי 
של  הקיפוח  בטענות  ממש  שיש  לרגע  הוכיחה   –
ראש הממשלה. הראיונות שנערכו עם גנץ השבוע, 
כמו באו להוכיח שגסות הרוח יכולה להיות מופנית 
גם כלפי מרואיינים משמאל. קשה לצפות בראיונות 
מהסוג שעברו השבוע נתניהו וגנץ מבלי לצאת עם 
תחושת קבס למראה ציד המרואיינים שהפך לחלק 
ניצוד  כאל  המרואיין  אל  ההתייחסות  מהשיטה. 
ולחתוך  להשפילו  בו,  לסנוט  בו,  לעלוב  שחובה 
יושבי  כך,  אחר  חולה.  רעה  היא   – תשובותיו  את 
האולפנים בישראל עוד מתפלאים ומתלוננים מדוע 
להתראיין  מעדיפים  הישראליים  הפוליטיקאים 
זרה. דווקא התקשורת החרדית הרדיופונית  בשפה 
ניתן  אחרת.  זאת  לעשות  שאפשר  להוכיח  יכולה 
אך  קשות,  בשאלות  פוליטיקאים  להתקיל  ניתן  גם 

לאפשר להם בה בשעה להשלים את התשובות.
להתעכב  שווה  במוצ"ש  הספציפי  הראיון  על 
דקה, וזאת למרות שהתזזית שאפפה אותנו השבוע 
מכבר  זה  שהועלה  כמחזה  להיראות  לו  גורמת 
הכנה  ללא  הגיע  נתניהו  הנשייה.  בתהום  ונשכח 
משאריות  שולחן  שמנקה  כמלצר  לרגעים  ונדמה 
שהצטבר  בלכלוך  מטונפת  מטלית  עם   – אוכל 
להיחלץ  מה  במידת  הצליח  הוא  אחר.  שולחן  על 
הצוללות,  לעסקת  הישיר  העסקי  הקשר  מאשמת 
את  שיתף  שלא  בכך  להודות  כורחו  בעל  נגרר  אך 
הצוללת  מכירת  באישור  והרמטכ"ל  הביטחון  שר 

אין לו חלום

התובנה הרווחת היא 
שבעיות ביטחון טובות 
למועמדי הימין – אך במבחן 
ההיסטוריה ההנחה הזאת 
לא עמדה תמיד במבחן. 
רבין החליף את שמיר, בין 
השאר, על רקע הסכינאות 
ורצח הלנה ראפ ז"ל 
בטיילת בבת ים. מזלו של 
נתניהו הפעם – שהגנרלים 
שמתמודדים מולו, מזוהים 
עוד יותר ממנו עם מדיניות 
ממשלתו בעזה

קיבל במה 
בלעדית 
באייפא”ק, 
גנץ. 
צילום: שמוליק 
עלמני

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה



19 בירושליםכ' אדר ב' תשע"ט 27/3/19

למצרים. מהמימיקה ומהתשובות המתפתלות ניכר 
היה, שאת הצ'יזבט על סוד צבאי שגילה רק לאוזניו 
 - - שהכחיש בדיעבד את המעשייה  של היועמ"ש 

הוא אלתר תוך כדי שידור, כשנדחק אל הקיר.
להתנהלות  ציונים  לחלק  מיותר  הכל,  ואחרי 
בישראל  היחיד  הפוליטיקאי  של  התקשורתית 
נוצח  מאשר  פעמים  יותר   – התקשורת  את  שניצח 
באנשי  גם  כמו  במדיה,  שלו  השימוש  ידה.  על 
ומכוונת  כירורגית  נעשה בצורה  התקשורת עצמם, 
מטרה. יחסיו המורכבים עם נוני מוזס שנחשפו לעין 
כל הם בבואה להתנהלותו מול המדיה התקשורתית 
כל  אין  לנתניהו  היוצר.  ביד  כחומר  בידיו  שהיא 
בעיה לגנות ולנצל באותה נשימה, לשמור על קשר 

חשאי ולתקוף אישית בפומבי. 
רבות  ומלמד  בעבר  כאן  שנחשף  סיפור  תשמעו 
על התנהלות נתניהו מול התקשורת – שהנסתר בה 
רב על הנגלה. הסיפור הזה רלוונטי במיוחד על רקע 
החדשות  חברת  פרשן  נגד  הליכוד  של  המתקפה 
אמנון אברמוביץ. האב והבן הפכו את האיש לשק 
עמו  גם  הקלעים  מאחורי  כי  מסתבר  אך  חבטות, 

מתקיימות שיחות.
אדר  חודש  בשלהי  השנה,  בלוח  זהה  במועד 
ערוץ  פרשן חברת החדשות של  הופתע  התשע"ה, 
מראש- אישי  טלפון  לקבל  אברמוביץ  אמנון   2
זה קרה בצהרי כ"ו באדר, ביום  נתניהו.  הממשלה 
הבחירות לכנסת העשרים, כמה שעות לפני הפצת 
סרטון הערבים נוהרים, כשהרצוג – ולא המאמן – 

היה בטוח שהניצחון מונח בכיסו.
נתניהו שטף את אוזנו של אברמוביץ במשך דקות 
נפסקה  שלא  מנגינה  אותה  את  והשמיע  ארוכות 
מאז ועד היום. ביבי הסביר, כעובדה מוגמרת ולא 
כהערכה, שהוא עומד להפסיד את המערכה במוצאי 

יום הבחירות וביקש להצביע על הסיבה לכישלון. 
התקשורת  על  הקבוע  בשיח  הסתפק  לא  נתניהו 
צבעוניים  בתיאורים  להפילו.  שהתגייסה  העוינת 
 V-15 תנועת  של  הגורדי  הקשר  את  נתניהו  חשף 
לגורמים  חברה  מבית  אופוזיציה  גורמי  שבגיבוי 
עוינים בממשל האמריקאי של אובמה – כדי לבצע 
זיהוי מתלבטים  נתניהו דיבר על  הפיכה שלטונית. 
דרך תגובותיהם ברשת ושליחת מסרים אובססיבית 

מסביר  כשהוא  החברתיות,  הרשתות  דרך 
לאברמוביץ ההמום שאותן תוכנות מאתרות גם את 
המתלבטים וגם את אלה שאינם מתכוונים להצביע, 
ומובילות אליהם כהרף עין את הגורמים שמציידים 
אותם בפתק הנכון. בפרספקטיבה של ארבע שנים 
הרבה  הושמע,  הזה  שהמלל  לזכור  צריך  לאחור 
בבחירות  הרוסית  ההתערבות  על  הכותרות  לפני 

בארה"ב. 
"על מה אתה מדבר", אמר לו אברמוביץ בתגובה 
וחזר שוב ושוב על הערכתו, אותה השמיע לעיני כל 
צופי ישראל בימים שלפני הבחירות: "היום בערב 
תיבחר לעוד קדנציה כראש הממשלה". נתניהו לא 
לנצח  עומד  הרצוג  ולפיה  המנטרה  על  וחזר  נרגע 
באמצעים לא דמוקרטיים. הוא הפציר באברמוביץ 
יפתחו.  כשהקלפיות  הפרשנות  את  ישכח  לבל 
הצופים – הסביר נתניהו – חייבים להבין הערב איך 
החלפה  אינה  זו  להדחתי.  שהביאה  השיטה  עבדה 
אלא הפיכה. באותם רגעים נדמה היה שבכיסו של 

ראש הממשלה, יש רק נאום תבוסה.

מי שברך
נתניהו בחר לבצע את השיחה דווקא לאברמוביץ, 
לכך  מודע  כשהוא   – הבחירות  יום  של  בעיצומו 
להערכותיהם  ובניגוד  הבחירות  שלפני  שבשבוע 
עקבי  באופן  העריך  אברמוביץ  רבים,  פרשנים  של 
גם  בתחזיתו  והתמיד  הרצוג,  את  ינצח  שנתניהו 
צירופה  אחרי  הציוני,  המחנה  של  האופוריה  בימי 
של ציפי לבני כבת זוג להנהגה. הרציונל של נתניהו 
בעצם ביצוע השיחה היה שהן למתקשר והן למקבל 
את  לתלות  ברור  פרשני  אינטרס  יש   – השיחה 
כישלונו של נתניהו בהתערבות של כוח זר מתערב, 

ולא בהחלטת הבוחר הישראלי.
האם  בשאלה  היום  עד  הכריע  לא  אברמוביץ 
שעת  באותה  נתניהו  את  שאפפה  המלנכוליה 
או  אמיתית  הייתה  אדר  חודש  שלהי  של  צהריים 
מזויפת, פורים או כיפורים. לפחות באותם רגעים, 
הוא התרשם שנתניהו מדבר מעמקי תודעתו כשהוא 
הקמפיין  את  לגלגל  ומתחיל  הקרב  בהפסדו  בטוח 

את  ולתלות  בזירה  להישאר  לו  שיאפשר  הציבורי 
האשמה בתקשורת ולא בו. 

ביבי ידע אז, שיתרון של המחנה הציוני יאפשר 
לדרעי  ישי  כאהבת  שאהבוהו   - ולכחלון  לליברמן 
- להגיע לנשיא המדינה ולהמליץ על מועמד אחר 
לומר  ניתן  בזהירות  ממשלה.  לראשות  זולתו, 
שחקני  עם  כיום  גם  עצמו  על  חוזר  הזה  שהסיפור 
משנה שונים. נתניהו רואה ועיניו כלות, איך אפילו 
הסקרים המחמיאים הופכים אותו לתלותי באישים 
כמשה פייגלין חדור הנקמה – שמצהיר מפורשות 

לחלוקה  כפוף  שאינו 
גושית כלשהי. 

נתניהו  של  לשבחו 
אינה  שהפראנויה  ייאמר 
אלא  ידיו,  את  מרפה 
ואת  חושיו  את  מעצימה 
צה”ל  כמו  יכולותיו. 
באוויר  ביבשה,  שמגיב 
נתניהו  כך   – ובים 
בשבועיים שנותרו לנו עד 
לבחירות, יילחם כארי בכל 
החזיתות. בהתחשב בזהות 
שמתייצבת  המפלגה 
הפעם  לקבוע  ניתן  מולו, 
הקודם,  לסיבוב  ובניגוד 
שהמלחמה שלו – היא גם 

המלחמה שלנו. 
יחזור לקדמת  לפיד  אם 
כראש  אם  בין  הבמה, 
ממשלה ברוטציה ובין אם 
בקואליציה  מרכזי  כבורג 
הבאה, לא רק ביבי ייאלץ 

החרדים.  הנציגים  גם  אלא  לכיסאו,  שלום  לומר 
לא  שברך  מי  לאחל  צריך  האלה  הנוראים  בימים 
לראש  גם  אלא  בעזה,  הנלחמים  צה”ל  לחיילי  רק 
המדינה. על הברכות לשריה ויועציה – ובפרט בפן 
המשפטי הישראלי, אפשר לוותר לעת עתה. נסתפק 
על  מולר שגונן השבוע  ליועץ האמריקאי  בברכות 

הנשיא, ידיד ישראל.

אם לפיד יחזור לקדמת 
הבמה, בין אם כראש 

ממשלה ברוטציה ובין אם 
כבורג מרכזי בקואליציה 

הבאה, לא רק ביבי ייאלץ 
לומר שלום לכיסאו, אלא 

גם הנציגים החרדים. 
בימים הנוראים האלה 

צריך לאחל מי שברך לא 
רק לחיילי צה”ל הנלחמים 

בעזה, אלא גם לראש 
המדינה

מקנא בחבר האמריקאי, נתניהו וטראמפ השבוע. צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
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ישראל פריי

בצל  השבוע  התנהלה  הפוליטית  המערכת 
התרחשויות ביטחוניות ומדיניות. כי ככל שאתם 
לטו היום  בסדר  ולשלוט  שיח  לייצר  ומתאמצים 

בת מה שאתם מאמינים בו, במזרח התיכון קשה 
על  לדבר  הבאה, שלא  קורות השעה  את  לצפות 

התרחשויות השבוע הבא.
כינוס  עזה,  מול  הביטחונית  ההידרדרות  וכך, 
וההכרה  בוושינגטון  הגדולה  היהודית  השדולה 
הכותרות  את  מחדש  הנדסו  בגולן,  האמריקאית 
ואילצו את הקמפיינרים לערוך התאמות במסרים.
על  להשתלט  עיקשים  ניסיונות  היו  שלא  ולא 
סדר היום. אחרי שנתניהו הצליח למנף את סיפור 
הפריצה האיראנית לטלפון של בני גנץ והפך אותו 
לחזות הכל, הצליחו ב'כחול לבן' להשיב מלחמה 
ווהשליטו על סדר היום את סיפור הצוללות והמ
ניות שנתניהו החזיק בחברה שבבעלות בן דודו.

לא  שהוא  שנים  אחרי  הצליחו?  הם  כמה  עד 
העניק ראיונות תקשורתיים, הגיע ראש הממשלה 
נתניהו במפתיע לאולפני חברת החדשות  בנימין 
ארוך  ריאיון  והעניק  שבת  במוצאי  אילן  בנווה 
ובשידור חי, שם ביקש להדוף את הטענות שמו

נקבע  הריאיון  הצוללות.  בפרשת  כלפיו  טחים 
המערכת  את  להפתיע  והצליח  להרגע  מהרגע 

הפוליטית והתקשורתית.
ווכששיח הבחירות נע בין היגררות אחר ההת

ופריצות  צוללות  סיפורי  לבין  מעזה  פתחויות 
לפלאפון, הרי שהעיסוק בחיי היום יום, בדברים 
לקרן  נדחק   – אלינו  הקרובים  לדברים  שנוגעים 
המחיה,  יוקר  הקורסת,  הבריאות  מערכת  זווית. 
פערים חברתיים, מצוקת הדיור, כל אלה נותרים 

הרחק מאחור.
תכניות  ברשותו  גבאי.  אבי  את  למשל  קחו 
וחברתיות סדורות, הוא מדבר על שינוי סדרי עדי

פויות, יש לו הסברים מדויקים מהיכן צריך לנייד 
וכספים לאן ואיך זה ייטיב על האזרחים, על הפנ

סיות שלהם, על המעונות לילדים, על יותר מיטות 
בבתי חולים, אבל כל זה נותר כסחורה זרוקה בצד 
הדרך. אפשר להסכים ואופשר לחלוק, אבל למה 
לדבר בכלל על חולים שגוססים במסדרונות אם 
על התכנים  עסיסיות  אפשר לעסוק בספקולציות 

שמחזיקים האיראנים בטלפון של גנץ?
משה כחלון ייעד את מפלגתו לעסוק בנושאים 
החברתיים שמעיקים על הישראלים. את קמפיין 
והבחירות הוא התחיל עם פרסומים על 'נטו מש

פחה', עם הצגת הישגיו ותכניותיו בהורדת יוקר 
המחיה. איכשהו, הקמפיין עבר מהפך חד והנציג 
החברתי מדברר תכנים מדיניים. מנחם בגין הפך 
ולפרזנטור שמלווה את דיוקנו של כחלון בכל מו

מדיניות  את  מדגיש  האוצר  ושר  החוצות,  דעות 
הבודדות שמו המילים  את  מוביל.  והימין שהוא 
ופיעות על פתק ההצבעה אותו תוכלו למצוא בק

לפי, ניצל כחלון לכתיבת המילים הבאות: 'כולנו 
- הימין השפוי'.

מבקש  עיתונות'  ב'קו  שערכנו  השבועי  הסקר 
מה  לבחון  שלנו,  יום  היום  לחיי  לבסיס,  לחזור 
ניתן  ושאולי  ביותר  עליכם  ביותר  שמעיק  הדבר 
ולמצוא בבחירות הזדמנות לשינוי מהותי בו. מצו

בו הזנחת אוכלוסייה  יוקר המחיה?  וקת הדיור? 
גרת? את הפרטים המרתקים ראו בכתבה נפרדת, 
ועכשיו, בואו נחזור להשתכשך בביצה הפוליטית.

גנץ

השבוע האחרון האיר פנים למועמד 'כחול לבן' 
לימדו  גנץ. סקרים שנערכו בראשית השבוע  בני 
על פער של 3-4 מנדטים לטובת מפלגתו על פני 
28-31/32(. גם הקמפיין החל להתרוו ('הליכוד', 
מם ולהיות הרבה יותר אקטיבי ופחות נגרר. שינוי 
הכיוון בקמפיין נזקף לזכותו של יאיר לפיד, שעל 
פי הפרסומים קיבל לידיו את ניהול הקמפיין, בשל 

ניסיונו ומיומנותו לעומת אנשיו של גנץ.
כינוס איפא"ק בוושינגטון אמור להיות המגרש 
הטבעי של נתניהו, ולכן הרבה גבות הורמו כאשר 
השדולה  בכנס  להשתתף  נוסע  שהוא  הודיע  גנץ 
היהדות הגדולה בארה"ב. בסופו של מסע התברר 
בשולי  נפגש  גנץ  משתלמת.  הייתה  ההחלטה  כי 
האירוע עם בכירי הממשל ועם מדינאים עולמיים, 
שהניבו תמונות מכובדות ובעיקר, נאומו של גנץ 

באיפא"ק היה משובח וזכה לתשואות.
באוזני  נעימות  זמירות  על  גנץ  ניגן  בנאומו, 
ויהודי ארה"ב, בהן תמיכה במתווה הכותל )"הכו
הכהני ודחיית  כולם"(  בשביל  ארוך  מספיק  ותל 

שחיתות  תהיה  ולא  כהיניסטים  יהיו  )"לא  סטים 
בשום אופן"(.

צורמים.  באקורדים  הסתיים  גנץ  של  ביקורו 
ועל רקע ההתרחשויות בדרום, התראיין גנץ בשי

בישראל,  החדשות  למהדורות  מארה"ב  חי  דור 
כדי  עד  בעליל  במיטבו  היה  לא  בהן  ראיונות 
לגנץ  ללעוג  מיהרו  החברתיות  ברשתות  מבוכה. 
קדימה  צעד  הלכו  'הליכוד'  ודוברי  הופעתו  על 

וקבעו כי הראיונות מוכיחים כי גנץ "לא שפוי", 
לא פחות.

ביבי

זה היה אמור להיות ה-שבוע של בנימין נתניהו. 
ידידו האמריקאי, הנשיא טראמפ, העניק לו מתנת 
בחירות מדהימה בדמות הכרה אמריקאית בגולן, 
וההופעה שלו בבית הלבן ובפגישות מדיניות אמו

כמנהיג  שלו  המבונה  היתרון  את  לחזק  היו  רות 
מנוסה בעל שיעור קומה שזוכה לתשואות, אבל 

משהו השתבש בדרך.
הטיל שנחת במושב בשרון השבית את חגיגיות 
הביקור וסדר היום הוסת במהרה למצב הביטחוני. 
ונתניהו מיהר לקטוע את ביקורו וקצת לאחר הפ

גישה עם טראמפ עלה על מטוס לישראל, ובכבש 
המטוס אף נזף בעיתונאים על שפספסו את גודל 
השעה ולא סיקרו כהוגן את ההחלטה ההיסטורית 

להכרה בגולן.
אלק שיקולים  על  התעלה  הממשלה  וראש 

מול  הכלים  את  לשבור  לא  והחליט  טוראליים 
סיום,  לקראת  נמצא  כנראה  הנוכחי  הסבב  עזה. 
ימין.  'נתניהו.   – 'הליכוד'  סיסמת  את  מותיר  אך 
חזק. מצליח', חבוטה מאי פעם. מימין תקפו את 
והססנותו, משמאל תקפו את חוסר התוויית המדי
וניות מול חמאס, וברשת מיהרו להציף את הסר

טונים של נתניהו מימיו כיו"ר האופוזיציה, בהם 
הוא דורש תגובה תקיפה ונחרצת מול חמאס.

לעג  על  צולבת  ביקורת  השבוע  ספג  נתניהו 
שנעשה בערוץ התעמולה המפלגתי כלפי המראה 
החיצוני של העיתונאי אמנון אברמוביץ', שפניו 
בטנק  שנסע  בעת  הכיפורים  יום  במלחמת  נכוו 
עליו  גבורה  חייליו, מעשה  כדי להציל את  בוער 

זכה לצל"ש הרמטכ"ל. נתניהו התנצל בחצי פה 
אך הצביע על הצביעות לטעמו בביקורת שהוא 
עליו  הקבוע  הלעג  מתקבל  בו  השקט  מול  סופג 

ועל בני משפחתו.

אתגר הרוב

נשיא המדינה ראובן ריבלין רמז השבוע כי אם 
ולא יהיה רוב לאחד מהמועמדים המובילים לרא
ושות הממשלה לאחר הבחירות, יטיל את המשי

מה להרכבת הממשלה על ראש המפלגה הגדולה 
ביותר.

בשיעור אזרחות משותף לתיכונים בבית שמש 
אמר נשיא המדינה כי אם לאף אחד מהמועמדים 
חברי   61 של  רוב  יהיה  לא  הממשלה  לראשות 
הרכבת  את  להטיל  עשוי  הוא   - ממליצים  כנסת 
עם  ביחד  ביותר  הגדולה  המפלגה  על  הממשלה 

שיקולים אחרים, כך פורסם ב'גלובס'. 
שנ המפלגות  נציגי  הישראלית,  השיטה  ולפי 

התייעצות  לשיחות  הנשיא  אל  מגיעים  בחרו 
וממליצים לו על מועמדם לראשות הממשלה. על 
והנשיא להטיל את ההרכבה על מי שסיכוייו הגדו

לים ביותר להרכיב את הממשלה.
ריבלין אמר בשיעור כי "יכול להיות שיקול של 
וסיעה גדולה יותר, של מספר חברי הכנסת שהמ

ליצו על כל אחד ואחד, יכולת שכנוע ועוד... אלה 
שאלות שיהיה קשה לפתור. כמובן שניתן לנסות 
ולשכנע, אבל אם לא, עומדת בפני נשיא המדינה 

דילמה שהיא מחויבת פתרון. 
"השיקול בד"כ יהיה מה רצה העם בבחירות, 
עפ"י הביטוי שנתן לתוצאות בקלפי. ובכל מקרה, 
הנשיא לא בוחר ראש ממשלה - העם בוחר. אני 
הדמו של  מהותה  היא  מה  היטב  להבהיר  ורוצה 

קרטיה בישראל. אנחנו, העם, הוא הריבון. העם 
שהוא הריבון בוחר את הנציגים שיבחרו את נציגי 

הריבונות בין בחירות לבחירות".
תפקידה  הממשלה  כי  בשיעור  הדגיש  הוא 
"במדי לה:  העניק  שהעם  הריבונות  את  וליישם 

לא  הוא  הזה  והריבון  אחד  ריבון  יש  ישראל  נת 
הריבונות."  את  מיישמת  הממשלה   - הממשלה 
..." המשפט:  בית  תפקיד  את  גם  הגדיר  הנשיא 

הריבון הוא לא בית המשפט. בית המשפט מפקח 
על הממשלה שתפקח על הריבונות."

בן-גביר לא יתקדם ברשימה

עו"ד  באמצעות  לממשלה,  המשפטי  היועץ 
לפניית  השיב  הבג"צים,  ממחלקת  שויקה  רועי 
יורשו להקפיץ את  כי לא  איחוד מפלגות הימין, 
ברשימה   5 למקום  בן-גביר  איתמר  של  מיקומו 
שנפ בן-ארי  מיכאל  של  מקומו  במקום  ולכנסת, 

סל על-ידי בית המשפט העליון לפי סעיף 7 לחוק 
יסוד הכנסת )דברי הסתה(.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא שעל אף 
רצונה המובן של הרשימה להבטיח ייצוג באופן 
המרכיבות  המפלגות  בין  ההסכמות  את  שהולם 
ואותה )הבית היהודי, איחוד לאומי ועוצמה ליש

ראל(, הוראות החוק לא מאפשרות זאת.

בדרך לקלפי

ירד מהגולן: 
שבוע מטלטל לנתניהו

ראש הממשלה שציפה לחגוג את ההישג המדיני בהכרה האמריקאית בריבונות ישראל בגולן – נאלץ לחתוך את ביקורו בארה"ב 
ולשוב ארצה בעקבות ההסלמה בדרום, כשהוא סופג ביקורת על רקע ביטחוני ⋅ יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ ש'קנה' את יהודי ארה"ב 
בנאומו באייפא"ק הובך בתקשורת הישראלית ⋅ ואילו נשיא המדינה רומז שבמקרה של חוסר הכרעה בין הגושים – יטיל את 

הרכבת הממשלה על יו"ר המפלגה הגדולה

צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
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ישראל פריי

מהלו ביניהם  מחליפים  שהפוליטיקאים  סבזמן 
ומק דעות  חילוקי  מחדדים  רפש,  מטיחים  סמות, 

צינים עמדות, הריאיון עם יזהר שי הוא אתנחתא 
מרעננת. שי, יזם הייטק, משקיע הון סיכון ומתנדב 
סבמיזמים חברתיים, פוצח בימים אלה בקריירה פו

ליטית ועתיד להיכנס לכנסת הבאה מהמקום ה-20 
מודל  אותו  את  מבחינתו,  לבן'.  'כחול  ברשימת 
על  ושמירה  חיבורים  יצירת  המחייב   – היזמות 
אופטימיות בלתי נלאית – ניתן ליישם גם במקום 

בו מתקבלות ההחלטות של מדינת ישראל.
עין  בקיבוץ  שנה   55 לפני  נולד  שי  ניצן  יזהר 
דלת  למשפחה  בירושלים  וגדל  בנגב  השלשה 
אמצעים. אחרי שירות בצה"ל ולימודים בטכניון, 
 ,Business Layers עבר לארה"ב, שם ייסד את
אותה מכר בעשרות מיליוני דולרים. מאז הוא חזר 
סיכון  הון  בקרנות  ושותף  למנהל  הפך  לישראל, 
בהמשך  רבים.  ישראלים  בסטרטאפים  והשקיע 
ב'גלובס',  קבוע  טור  בעל  מבוקש,  למרצה  הפך 
ושמו מופיע ברשימות משפיעים, בזכות מעורבות 

יזמית וחברתית ופרופיל תקשורתי גבוה.
סבשנים האחרונות הוא עומד בראש עמותה הפו

עלת למתן הזדמנות בהייטק לאוכלוסיות חלשות, 
משם נחשף לציבור החרדי. "ב-7 שנים האחרונות 
אני מתנדב בנושאי הכנסת חרדים להייטק, יזמות 
ויצירת מקומות עבודה שקמים על ידי חרדים. אני 
מודה שכשנכנסתי לזה גיליתי עולם שלם. יש לי 
את הזכות לעבוד בהתנדבות עם ראשי 'קמאטק', 
ואב פרידמן  )משה  גור  חסיד  ואחד  ליטאי  סאחד 

המחישה  איתם  שהעבודה  פ.(  י.  ויינגוט,  רהמי 
באמצעות  לשבור  אפשר  זכוכית  תקרות  כמה  לי 
נחישות ויצירתיות. למדתי להכיר את אורח החיים 
סהחרדי, להבין מהם הרגישויות ואיפה אנחנו כחי

זה  דבר  בסופו של  לקראתם.  לבוא  יכולים  לונים 
נכון לכולנו".

שי מספר בגאווה על ביקורו במעונו של ראש 
סישיבת פונביז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שבי
סרך אותו על פעילותו. "הרב אמר לי שלתת אפש

רות לאנשים להתפרנס היא אחת המצוות הגדולות 
בתורה, יותר חשובה מצדקה". לדבריו, הפעילות 
וחרדיות  חרדים  אלפי  הכניסה  קמאטק  עם  שלו 
וחלק  ראשונים  במעגלים  חלק  העבודה,  למעגל 
מקומות  בעצמם  ליצור  לאנשים  מסיוע  כתוצאה 

עבודה.
את בני גנץ, הכיר יזהר שי במקרה במהלך טיסה 
ארוכה מארה"ב לפני מספר שנים. "פיתחנו ידידות 
סעמוקה, היו לנו שעות ארוכות של שיחה על הח

ברה הישראלית, על הצורך לחבר מחדש את כל 
כל אחד בתחומו   – אני  וגם  הוא  גם  חלקי העם, 
לייצר שיח חדש. את ההחלטה  בניסיון  – עסקנו 
להיכנס לפוליטיקה הוא קיבל מהרבה אנשים וגם 

אני הייתי בין אלו שדחפו אותו למהלך".
אתה  חוטף,  שהוא  הבליסטראות  כל  נוכח 

עדיין חושב שהעצה שנתת לו הייתה טובה?
הגעתי  אני  גם  עליי...  כועס  לא  שהוא  "נקווה 
סמאזור נוחות מקסים ועכשיו סופג מכל עבר וקטו

נתי לעומת מה שהוא חוטף עכשיו, אבל אני חושב 
שכשאתה בא לזה מהמקום הנכון - ובני בטח הגיע 
סממקום של נתינה, של מחשבה על החברה היש
סראלית - אתה תחזיק מעמד. למרבה הצער הפולי
סטיקה הפכה לשדה קטל לאנשים טובים שמסתכ

לים מהצד ואומרים 'למה לי'?".
שי  את  גנץ  רתם  לישראל',  'חוסן  כשהוקמה 
להרפתקה והעניק לו את המקום ה-12 ברשימה. 
במקום  שי  מוקם  עתיד',  'יש  עם  האיחוד  לאחר 
20. לא היה קל לשכנע את שי לעזוב את עסס -ה
קיו, אבל לדבריו, הוא רואה בזה חלק בלתי נפרד 
מהצלחתו העסקית: "מה שמנחה אותי היום הוא 
סהצורך להעניק הזדמנות לכל מי שמוכן לקחת אח

ריות ולתת לו לממש את החלום שלו, כי אני את 
החלום שלי הגשמתי”.

ההייטקי יהיה  לא  שי  סיזהר 
לפוליטי שנכנס  הראשון  ססט 

להחזיר  רצון  על  והמנטרה  קה, 
מאראל  עצמו  על  חוזר  לחברה 
מרגלית ועד ניר ברקת. שי מודע 
שזו  מתעקש  אבל  לקלישאות 
האמת הפנימית שלו. גם כשהוא 
מעדיף  הוא  עסקיו  את  מתאר 
ערכית  כהצלחה  אותם  לשקף 
מהירה:  כהתעשרות  ופחות 
ס“הייתי שותף בכמה חברות שי

ועל  עבודה  מקומות  אלפי  צרו 
כך אני גאה. אפשר למדוד אותנו 
בכמות הכסף שעשינו או בהחזר 
למשקיעים אבל זה הרבה פחות 

חשוב”.
אתה  בכנסת  אבל  קסום,  נשמע  זה  ביזמות 
עשוי למצוא את עצמך בצד שלא ממש מחובר 

לחרדים.
לע להמשיך  מחויב  אני  מבחינתי,  כל  ס"קודם 
סשות חיבורים ולגשר על פערים, זה נשמע קלישא

תי, תמים, נאיבי, אני גם מודע למפלגה אליה אני 
אני  אבל  החרדים,  מול  הרגישויות  ואת  משתייך 
הזדמנויות  עוד  לייצר  אופטימי. במצע התחייבנו 
שוות, ביקרתי בערד, ראיתי נשים שעברו סמינרים 
ויודעות לתכנת, מבחינתי חייבים לעשות הכל כדי 
במקו הדברים  את  לעשות  אנשים  לעוד  סלאפשר 

מות שלהם ובדרך שלהם. זו חובה שלנו כמפלגת 
שאפשר  הצדדים  לשני  להראות  בעז"ה,  שלטון 

לייצר שיח מכבד ומכיל".
־עדיין, הפערים ביניכם לבין המפלגות החר

דיות בנושאי דת ומדינה נראים גדולים.
"יש פערים שתיאורטית לא ניתנים לשינוי אבל 
יש לנו מכנה משותף הרבה יותר חזק, כולנו חיים 
לא  אחד  אף  מעזה  טיל  כשיורים  הזאת,  במדינה 
סמבחין אם הוא פוגע בישיבה חרדית או בבית חי

לוני, אבל זה לא רק בצד השלילי, אנחנו עם אחד, 
עם היסטוריה משותפת ועתיד של עוד אלפי שנים 

משותפות".
"המוטו שלנו הוא חיה ותן לחיות, אין לנו שום 
את  לחיות  המבקשות  באוכלוסיות  לפגוע  כוונה 
סחייהן לפי אמונתן. בעניין החינוך שים לב שבמ

צע שלנו לא כתוב שהמדינה תחייב לימודי ליב"ה 
סאלא תיתן תמריצים. יש כאן אמירה חשובה, מש
סמעותית ונכונה: המדינה לא תכריח אלא תיתן תו

להשקיע  לה  ללימודים שחשובים  תמריצים  ספת 
לימודי  מעודדים  שאנחנו  כתוב  גם  במצע  בהם. 

יהדות וישיבות".
המגזר  עם  נעימה  היכרות  על  שמדבר  כמי 
החרדי, איך אתה מרגיש עם ההתקפות עליכם 

וההתחייבות לא לשבת באותה ממשלה?
נכון  לא  ונראה  לי  כואב  זה  האישית  "ברמה 
יפסקו  הבחירות  אחרי  יום  קר,  בניתוח  פוליטית. 
כל הצעקות ואנשים יקבלו החלטות פרקטיות. מי 
שידבר אתנו יראה שאנחנו מביאים הרבה בשורות 
סופוטנציאל לדברים מאוד יפים גם לאינטרסים הצ

רים לכאורה של החברה החרדית וגם לקירוב בין 
חרדים לחילונים, שהוא אינטרס משותף לכולנו".

ירד מהגולן: 
שבוע מטלטל לנתניהו

'דגל התורה' פתחה קמפיין אצל מרן שר התורה

"יש לנו כוונה להושיט יד, 
לא לשנות אוכלוסייה שחיה על פי אמונתה"

מערכת הבחירות נפתחה בכנס בראשות גדולי ישראל, רבנים ונציגי התנועה ⋅ במרכז הכנס הובאו דברי מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי ונשא דברים מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין ⋅ במהלך השבוע נפתחו עשרות מטות ברחבי הארץ

הוא גדל במשפחה דלת אמצעים, עשה אקזיט בארה"ב, הפך לבכיר בסצנת ההייטק הישראלית ומשקיע ביצירת הזדמנויות שוות 
בפריפריה. רגע לפני שהוא הופך לח"כ ברשימת 'כחול לבן', יזהר שי מדבר על ההיכרות עם העולם החרדי ועל התקווה לחבר 

בין בני גנץ למפלגות החרדיות

אלי כהן

ירתה  התורה"  "דגל  תנועת  האחרון  במוצ"ש 
לקראת  הבחירות  מערכת  של  הפתיחה  יריית  את 
הישורת האחרונה. בכינוס שהתקיים בבית מדרשו 
סשל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בסמוך לבי

תו ברחוב רשב"ם בבני ברק, התכנסו מאות נציגי 
התנועה ופעיליה מכל רחבי הארץ יחד עם חברי 
ברשימת  התנועה  ומועמדי  התנועה  של  הכנסת 

יהדות התורה.
סקודם הכינוס עלה מרן ראש הישיבה הגר"ג אד
סלשטיין למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבס

קי וגדולי ישראל נועדו במשך שעה ארוכה אודות 
נכנסו  מכן  לאחר  המערכה,  בדבר  רבות  שאלות 
יחדיו אל הכינוס כאשר מאות הנציגים והפעילים 
סמקדמים את פניהם בשירת ימים על ימי מלך תו

סיף.
סעל בימת הכבוד ישבו גדולי ישראל חברי מוע

צת גדולי התורה ורבני התנועה. את המעמד הנחה 
מועמד דגל התורה יצחק פינדרוס הממוקם במקום 

השמיני ברשימת יהדות התורה לכנסת.

התורה  שר  מרן  דברי  הובאו  הכינוס  במרכז 
'עי "בימינו  אפרתי:  הגר"י  ע"י  קניבסקי  סהגר"ח 

קבתא דמישחא' אשר כל המלכות הפכה למינוס 
את  ולרמוס  להשפיל  ורק  אך  הוא  רח"ל המטעם 
ישמרו  לגזור שלא  ברצון  רח"ל  כולה  כל התורה 
את השבת ולא ילמדו תורה רח"ל - לעקור את כל 
סהתורה כוחה ומכריזים על זה בריש גלי, וכעת בה

השם  בעזרת  הדבר  בידינו  הבחירות,  עונת  תקרב 
להשם  ונייחל  ונקווה  בבחירות  להצליח  יתברך, 
להש אחד  לאף  אסור  בידנו.  לקדש שמו  סשנזכה 

תורה  גופי  שהרבה  כיוון  בזה  בהשתדלותו  תמט 

תלויים בזה והעיקר להרבות בתפילות ותחנונים, 
שנזכה להצלחה גדולה וקידוש ה".

סמרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין עורר בדב
ריו על חובת התפילה שמוטלת להצלחת המערכה 
גדולה  סכנה  כעת  שיש  היא  "המציאות  והוסיף 
ברוחניות;  וגם  בגשמיות  גם  האידישקייט,  לכל 
ככה המציאות, סכנה גדולה נשקפת, מה שאנחנו 
נעשה, כל הפעילות שנעשה כדי להצליח בזה - מה 
שצריכים זה להצביע ג', ויש בזה קידוש שם שמים 
שמים  שם  לקדש  פעמית  חד  הזדמנות  זו  ממש. 

בצורה כזאת".

ברגמן  הגרמ"צ  מרן  דברים  נשא  אף  בכינוס 
שתיאר כיצד חמיו מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל ומרן 
הגר"א קוטלר זצוק"ל היו מתגייסים ומעוררים את 
הבחי מערכת  להצלחת  לפעול  הישיבות  סבחורי 

רות. הגר"א פילץ ראש ישיבת תפרח, הרחיב על 
סהסכנה הצפויה משלטון השמאל וכמה עלינו לה
שתדל לנצל הזדמנות לקדש שם שמים בהצבעה.

בסיום הכינוס נשא דברים יו"ר דגל התורה ח"כ 
משה גפני שהצהיר כי אלו שבועיים קריטיים עבור 

היהדות החרדית בארץ ישראל.
לאחר הכינוס נכנסו למעונו של מרן שר התורה 
התורה"  "דגל  מועמדי  ארבעת  קניבסקי,  הגר"ח 
משה גפני, אורי מקלב, יעקב אשר ויצחק פינדרוס 
יחד עם הגר"י אפרתי, והעלו בפניו שאלות רבות 
ההיערכות  במהלך  הפרק  על  ועומדות  שעולות 
לבחירות. לאחר מכן ביקשו ברכת הדרך להצלחה 
סבמערכת הבחירות וביקשו ממרן את הסכמתו לה
רשי להצלחת  הארץ  ברחבי  ענק  בכינוסי  סשתתף 

מת יהדות התורה כפי שטרח להשתתף בכינוסים 
סשהביאו להצלחת דגל התורה בבחירות המוניצי

פליות.
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בתחילת פרשתנו משה רבינו מצווה את אהרון ואת בני ישראל: 
לעולה... ואיל  לחטאת  בקר  בן  עגל  לך  קח  אהרן  אל  "ויאמר 

והקרב לפני ה'. ואל בני ישראל תדבר לאמור קחו שעיר עיזים 
לחטאת ועגל וכבש בני שנה...לעולה". ואכן עם ישראל קיים את הציווי 
נאמר:  ואז  ה'".  לפני  ויעמדו  העדה  כל  "ויקריבו  שנאמר:  כמו  הזה. 

"ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו, וירא אליכם...". 
אשר  הדבר  זה  משה  "ויאמר  הכתוב:  מתכוון  למה  שואלים  רבים 
ציווה ה' תעשו", אחרי שכבר נאמר שבני ישראל הקריבו את הקרבנות 
וקיימו את דבר ה' מהחל ועד כלה. מה א"כ צריכה שוב התורה לציין 

שמשה אמר: "זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו"? 
ה'תרגום יהונתן' מפרש: "ואמר משה דין פתגמא דתעבדון, אעברו 
ית יצרא בישא מן לבכון ומן יד יתגלי לכון איקר שכינתא דה'". כלומר, 
שמשה רבינו לא מתייחס אל הקרבנות שאכן הקריבו בני ישראל, אלא 
מבקש שיעבירו יצר הרע מליבם, ומיד יתגלה להם שכינת ה'. מהו אותו 
יתגלה  שהקב"ה  כדי  שעה  באותה  מליבם  להעביר  שצריך  הרע  יצא 

אליהם?
משמעות פסוק זה נדרשת בפי חז"ל ב'תורת כהנים'. )וה'אמרי אמת' 
ה'שפת  אביו  מפי  שמע  כי  מעיד  הספינה,  על  שנכתב  הידוע  במכתבו 
"צריך  חז"ל  של  זה  הרי"ם', שמאמר  ה'חידושי  בעל  זקנו  בשם  אמת' 
להיות רגיל על לשון החסידים ובלבם לקיימם"(. וכך אמרו: "אותו היצר 
הרע העבירו מלבכם, ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני 
המקום. כשם שהוא יחידי בעולם, כך תהיה עבודתכם מיוחדת לפניו... 

עשיתם כן, "וירא אליכם כבוד ה'".
הדבר  מהו  בפרוש  מבאר  אינו  הפסוק  מדוע  אמת',  ה'אמרי  שואל 
ואפילו  ה'.  כבוד  בהיגלות  לזכות  כדי  לעשות  ישראל  בני  על  שהיה 
מן  להעבירו  שיש  הרע"  יצר  "אותו  מהו  הובהר,  לא  כהנים'  ב'תורת 

הלבבות כדי שיגלה כבוד ה'?
ב'תורת  נאמר  כן  לפני  שהרי  במדרש.  מופיעה  שהתשובה  ומשיב, 
כהנים' "מפני מה הקריבו ישראל בחנוכת המשכן יותר מאהרון? מפני 
שיש בידם גם חטא מכירת יוסף". כך שבקשתו של משה רבינו היתה 
שיעבירו מליבם יצר הרע של המחלוקת והפירוד. וכלשונו: והנה אותו 
יצר הרע הידוע, הוא המרקד בינינו עדיין, והוא עוון שנאת חינם, המובא 

בגמרא. 
 – ה'".  לפני  ויעמדו  העדה  כל  "ויקרבו  בפסוק:  רמוז  שזה  והאמת 
באותה עת התקרבו למשכן כל העדה, ללא יוצא מן הכלל, ועמדו לפני 
ה'. על כך הייתה תגובתו של הקב"ה: זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו 
וירא אליכם כבוד ה'. אם אתם מחפשים השראת שכינה, תדעו שהמתכון 
לכך הוא "ויקרבו כל העדה". בזכות האחדות הקב"ה משרה שכינתו על 

בני ישראל, וזה הדבר אשר ציווה ה' לעשות.
סיני  למדבר  בהגיעם  שלימותה  לפסגת  הגיעה  ישראל  של  אחדותם 
ב'(:  י"ט,  )שמות  בתורה  נאמר  אותה שעה  על  התורה.  את  לקבל  כדי 
"ויחן שם ישראל", בלשון יחיד, ובא על כך פירושם של חז"ל )שהובא 
הלבבות  בכל  שעה  שבאותה  אחד".  בלב  אחד  "כאיש  שהיו  ברש"י( 
וכך נאמר  ולכן אחדותם הייתה מושלמת.  הייתה מטרה קדושה אחת, 
במדרש )ויקרא רבה ט', ט'(: שבכל המסעות כתוב )במדבר ל"ג, ה'(: 
במחלוקת,  וחונים  במחלוקות  נוסעים  רבים(,  )בלשון  ויחנו"  "ויסעו 
כיוון שבאו כולם לפני הר סיני נעשו כולם חניה אחת. הדא הוא דכתיב: 

"ויחן שם ישראל"...אמר הקב"ה הרי שעה שאני נותן תורה לבני...
האחדות ששררה בעם באותו מעמד, הייתה לא רק מעלה יתירה, אלא 
הבסיס ההכרחי, שאלמלא היא לא היו ישראל יכולים לקבל את התורה. 
יכולה להינתן ליחידים, ואפילו לא  כך טיבה של התורה, שלא הייתה 
לרבים, משום שהיא יכולה להיות רק נחלת "כלל ישראל", שעליה נאמר 

ב'זוהר' הקדוש ש"אורייתא, קודשא בריך הוא וישראל חד הוא".
כתב  הרמב"ן  המשכן.  בהקמת  נוספת  פעם  ונשנה  חזר  זה  עקרון 
שהמשכן היה אמור להוות לישראל כעין מעמד קבלת התורה מתמשך, 
באחדות  להיות  ישראל  הוצרכו  המשכן  להקמת  שאף  היטב  ומובן 
מוחלטת. ולכן כאשר משה רבינו בא להורות לישראל על הקמת המשכן 
נאמר בתורה )שמות ל"ה, א'(: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל". 
מלאכת  כי  למשכן,  זה  הקדים  תרל"ו(:  )ויקהל,  אמת'  ה'שפת  מבאר 
שגורם  ישראל,  כלל  התרוממות  הקהילה...שהוא  בכח  היא  המשכן 

השראת שכינה שקראוהו חז"ל: "כנסת ישראל".
ה'שפת אמת' מסמיך את דבריו על האמור במדרש והדברי הקדמונים 
על הפסוק )שם כ"ח, ח'( : "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ש"בתוכו" 
נאמר, אלא "בתוכם". מקובל לפרש שעיקר השראת השכינה היא  לא 
לא בבנין, אלא בלבבות עם הקודש. אולם ה'שפת אמת' מטעים שמכלל 
הדברים ששמענו שלצורך השראת שכינה בישראל, זקוקים לכח הרבים 

של כלל ישראל, שהוא קרוי "כנסת ישראל".
משכן ה' הוא בכח האחדות של כולנו. וזה הדבר אשר ציווה ה'. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

זה הדבר אשר צווה הדרך להגיע לכבישת היצר
ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבוֹד 
היו  מה  כאן?  האמור  ה"דבר"  מהו  ו(  )ט,  ה' 
אליהם  שירא  בכדי  לעשות  ישראל  צריכים 
כבוד ה'? פירש התרגום יהונתן: "ֵדין ִּפְתָגָמא ְדַתַעְבדּון, 
ַאַעְּברּו ַית ִיְצָרא ִּביָׁשא ִמן ִלְּבכוֹן ּוִמן ַיד ִיְתְגֵלי ְלכוֹן ִאיַקר 
ְׁשִכיְנָּתא ַדה'" ]זה הדבר ׁשתעׂשו, העבירו את יצר הרע 

מִלבכם וִמיד יתגלה לכם כבוד השכינה של ה'[.
תהיו  ואז  מלבכם,  הרע  היצר  את  להעביר  עליכם 
כולכם ביראה ובעצה אחת לפני המקום. ואיך מעבירים 
את היצר הרע? בפסוק לפני כן נאמר: "ַוִּיְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר 
ַוַּיַעְמדּו  ָהֵעָדה  ָּכל  ַוִּיְקְרבּו  ְּפֵני אֶֹהל מוֵֹעד  ֶאל  ִצָּוה מֶֹׁשה 

ִלְפֵני ה'".
לחיות  לבם  את  הכינו  כלומר,  ָהֵעָדה"  ָּכל  "ַוִּיְקְרבּו 
כולם יחד, באהבה ואחווה, בלי שתהא שנאה וקנאה בין 
איש לזולתו. דבר זה, אומר משה רבנו, הוא "הדבר אשר 

ציוה ה' תעשו", בדיוק!

ההכנה - שבירת הרצונות

עגל  שיביא  לאהרן  לומר  למשה  הקב"ה  הורה  לכן 
בן בקר לחטאת ואיל לעולה, אבל "לבני ישראל תדבר 
לאמר קחו שעיר עזים לחטאת". באמת היה מספיק לעם 
לשלמים,  והאיל  והשור  לעולה  העגל  את  רק  ישראל 

לשם מה נצרך שעיר העזים לחטאת? 
אמר להם הקב"ה: תזכרו חטא אחד גדול מאוד שהיה 
בין האחים - "ַוִּיְקחּו ֶאת ְּכתֶֹנת יוֵֹסף ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים 

ַוִּיְטְּבלּו ֶאת  ַהֻּכּתֶֹנת ַּבָּדם" )בראשית לז, לא(.
תהיה  שלא  מאוד,  שתיזהרו  אני  רוצה  הזה  בדבר 
הזה,  הדבר  לחטאת.  אחד  עזים  שעיר  ביניכם.  שנאה 
שיש מחלוקת בין אחים, בין אחד לשני בעם ישראל - 

תשחטו את זה, תשחטו את השעיר העזים הזה.
ואם לאו, לא שווה מה שאתם מקריבים. השכינה אינה 
יכולה לשרות אם אין אהבה ואחווה ביניכם, הקב"ה לא 
משרה את שכינתו. לכן עם ישראל היו צריכים להקריב 
עוון השנאה  עזים אחד לחטאת, בכדי לכפר על  שעיר 

שהיתה בין השבטים ליוסף הצדיק.
יצר  את  מעבירים  איך  רבנו:  משה  להם  רמז  וזאת 
הרע? - על ידי הכנה. "תכין לבם תקשיב אוזנך" )תהלים 

י, יז(. כשאדם עושה את ההכנה הדרושה הוא זוכה.
ומהי ההכנה? לשבר את רצונותיו - כל אחד והרצונות 
ששקוע  יש  ממון,  להרבות  שרצונו  אדם  יש  שלו: 
בתאוות האכילה, ויש שתאוות הכבוד מעסיקה אותו כל 
העת. את כל הרצונות והתאוות הללו - על האדם לשבר. 

משל התרנגולות הכלואות בלול

את  ולשבר  התאוות  על  להתגבר  ניתן  באמת  כיצד 
הרצונות? ה"בן איש חי" אמר על כך דבר נפלא מאוד:  
קנאה,   - בהן  נגוע  אדם  שכל  רעות  מדות  שלוש  ישנן 

תאוה וכבוד. איך יוכל להתפטר מהן? 
יאמר האדם: "מה הבעיה? פשוט אסלק אותן!"...

דא עקא, שלא ניתן לסלקן לגמרי, שכן הקנאה נצרכת 
לאדם, בלעדיה כמעט שלא יתקדם בחייו, שהלא "קנאת 
סופרים תרבה חכמה" )בבא בתרא כא ע"א(. ללא תאווה 
לא יהיו לאדם בנים, ובנוסף לא יאכל ולא ישתה כלל, 
ועלול למות. וגם כבוד - כל אחד מוכרח שתהיה לו מעט 
מכובדות, כי אם יזלזל וישפיל את עצמו - סופו שיגיע 

לידי עבירה.
אלו?  רעות  עם מדות  כן, העצה להתמודד  אם  מהי, 
התשובה לכך - אומר ה"בן איש חי" - תובן על פי המשל 
יטילו  אשר  תרנגולות  בחצרו  לגדל  החליט  אדם  הבא: 
לו ביצים לאכילה, ידגרו ויביאו אפרוחים, ובהמשך גם 

יוכל לשוחטן ולאכול את בשרן. 
עם  התייעץ  התרנגולות  את  לקנות  ניגש  בטרם  אך 
את  להשאיר  אותו שלא  הזהירו  והם  בתחום,  המבינים 
התרנגולות חופשיות לשוטט בחצר, כי אז תתמלא כל 
וגם  שם,  לעבור  יהיה  ניתן  שלא  עד  וזבל,  רפש  החצר 
אחת  ביצה  כי  ימצא,  לא  מטילות  שהן  הביצים  את 

תיפול בקצה אחד של החצר וביצה שניה בקצהו האחר, 
ולעתים התרנגולת עצמה תאכל את הביצה שהטילה.

מה עושים?
בתוך  התרנגולות  את  לכלוא  אחת:  אפשרות  ישנה 
לולים, להשאיר פתח דרכו הן יאכלו, וגם מקום מיוחד 
להטלת הביצים. כך, באופן זה, הביצים יישמרו והחצר 
תישאר נקיה, כי רק במקום הלולים תהיינה ההפרשות, 
על  מהן  להרוויח  ואף  אותן  לאסוף  יוכל  והבעלים 
לתת  אין  אופן  בשום  אבל  אורגני.  לזבל  שימכרן  ידי 
לתרנגולות שחרור, כי אז רק יינזק ולא ייהנה מהן כלל!

מידות - במידה ובמשורה

יש באדם  כך הוא גם בנמשל בנוגע למדות הרעות: 
את שלושת המידות - הקנאה התאווה והכבוד. לסלקן 
שצריך  אלא  בלעדיהן,  חיות  אין  כי  אפשר  אי  לגמרי 
האדם 'לכלוא' אותן ולהשתמש בכל מדה בזמן ובמקום 

הראוי.
רואה  הוא  סופרים.  קנאת  לו  שתהיה  חייב  אדם  כל 
מה שחברו עושה וגם הוא עושה. ילד שאינו רואה איך 
עושים דברים - לעולם לא ילמד ולא ידע דבר. על ידי 
וכל  עושה,  וכן  רואה  ממנו  חבירו,  אצל  דבר  שרואה 

העולם כולו בנוי בצורה כזאת.
נמצא שהקנאה מקיימת את העולם ואי אפשר לגדוע 
אותה לחלוטין. צריכים רק 'לכלוא' אותה, להיזהר מאוד 
מה  רק  ודבר,  דבר  כל  לקנות  לא  שחרור,  לה  לתת  לא 
מלא  את  ממנה  להפיק  יוכל  ואז  האדם,  לקיום  שנצרך 

התועלת.
התאווה - אי אפשר בלעדיה. הגמרא )יומא סט ע"ב( 
הגדולה  כנסת  אנשי  לבקשת  נענה  שהקב"ה  מספרת 
לסלק מעליהם את היצר של עבודה זרה. אמרו החכמים: 
הואיל והזמן הוא עת רצון בשמים, נתפלל גם על היצר 

הרע של גילוי עריות, שיימסר אף הוא בידינו.
התפללו על כך ונמסר בידם אף היצר ההוא, כלומר, 
ניתן להם הכח להורגו. אמר להם היצר: דעו לכם, אם 
תהרגו אותי - יכלה העולם, כי לא תהיה בו פריה ורביה.

חבשו אותו חכמים במשך שלושה ימים, לראות כיצד 
ימשיך העולם להתקייים בלעדיו, ובמשך שלושת הימים 
האלה חיפשו בכל ארץ ישראל ביצה שנולדה בו ביום 

ולא נמצא, כי פסק כח ההולדה אפילו מבעלי החיים!
נהרוג  אם  נעשה?  איך  הגדולה:  כנסת  אנשי  אמרו 
בו  תהיה  לא  העולם,  יכלה   - לגמרי  אותו  ונסלק  אותו 
פריה ורביה. אם נתפלל על חציו, שיתבטל חצי מהיצר, 
יצרו  יסיתהו  לא  אך  לאשתו  אדם  שיתאווה  כלומר, 
נותנים חצי דבר. לכן,  - הרי בשמים אין  לאשה אחרת 
עיוורו את עיניו של היצר במכחול ]מין סם שמושחים 
על העיניים[ ועזבוהו, ופעולה זו הועילה לכך שאין אדם 

מתגרה ומתעורר לחטוא עם קרובותיו האסורות לו.
אם כן, חכמים הורידו את המתח הגדול והנוראי של 
יכלא  לא  אדם  ואם  בעולם  נשארה  היא  אבל  התאווה, 
אותה - היא עלולה להתפרץ ולהביאו לעשיית מעשים 

חמורים עד מאוד.
להיות  לא  לגמרי  אפשר  אי   - הכבוד  בעניין  גם  כך 
אבל  עבירה,  לידי  מגיע  ומזולזל  שפל  אדם  מכובד. 
במידה  בו  ולהשתמש  הכבוד  מדת  את  'לכלוא'  עליו 

ובמשורה.
 - גיבור?  "איזהו  א(:  )ד,  אבות  בפרקי  ששנינו  זהו 
הכובש את יצרו". לא נאמר 'המנצח את יצרו' או 'הממית 
את יצרו', אלא "הכובש את יצרו", הדרך הנכונה היא רק 
לכבוש את היצר ולא לאבדו לגמרי, מפני שאם יאבדו - 
לא יוכל בשום אופן להתקיים ולהתנהג נכון בכל דרכיו. 
זה הדבר אשר ציוה ה' - העבירו את היצר הרע מלבכם. 
איך? על ידי שתכינו את עצמכם לפני ה'. עצם ההכנה, 
זוהי כבישת   - וסייגים  וגודר את עצמו בגדרים  שמכין 
הרע  היצר  את  להעביר  בעז"ה  יצליח  זו  ובדרך  היצר, 

מלבו.
)מתוך “משכני אחריך” ויקרא עמוד קנ”א ואילך(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר





בירושלים  מאורגנות  חסידיות  קהילות 
בין  בימי  סדירות  לימוד  מסגרות  המקיימות 
קהילתית  פעילות  לשלב  ומעוניינות  הזמנים 
להגיש  מוזמנות  הלימודים  תוכנית  בתוך 
הצעה מסודרת למינהל קהילתי רמת שלמה 

עד ליום ראשון ב' בניסן תשע"ט
ramatshl@matnasim.org.il במייל: 

ההצעה תכלול תוכנית מקיפה 
לכל תקופת החופשה 

ותוכנית פעילות מפורטת 

על כל התלמידים להיות תושבי ירושלים בלבד!

מחפשים לצאתֿֿ
ליום כיף חוויתי ומהנה?
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...

פארק אקסטרים ייחודי     מסלול קארטינג     מסלולי רייזרים בגליל המערבי
מתחם קמפינג ללינה והתכנסויות     בריכת שחייה קיצית עם נוף לאגם
פארק טרמפולינות - I JUMP      מתחם אחלקרח     מסעדה שף כשרה

מונפורט פארק 

פארק אגם מונפורט שבגליל המערבי, מעניק לכם שילוב מושלם
של טבע, אטרקציות, אקשן, אתרים היסטוריים ואוכל גלילי מפנק.

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת

וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה

מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - תבואה וקטניות

אביב, יבול, אלמים, כרמל, אסמיך, מלילת, בר, ספיח, דגן, עמיר, המלאה, קמה, והכסמת, קמח, ולקט, שבלים, חטה, 
שערים

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

שאמארתסנקאוישראנא
ניגישהאמנלתתלילמג

סנמימשחנקישאנתיתד

תעאלשסנטסשאסמיכנא
אמאסנממאנמאישראנת

סהתשמתדאשרבנאתהדג

פיאיידלתגתירשביטא

ישרסנמירשאמאנתיאח

חעשגינמאשישסיגאבנ

ששתמילבשדילשכאנאג

סנישרשיאקסשונהאגד

שכרמליאמאבסאבאואג

תנמאסנהישררשייאנא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. קנס שמשלם החובל לנחבל פיצויים בעד פציעה. "החובל בבת קטנה של 
אחרים ___ למי" )בבא קמא פז.(

4. חלילה,הס מלהזכיר,אל נא תעלה כזאת על הדעת.  "___  ושלום" )שבת 
יג:(

6. ענוותנות, צניעות.  "____  נמוכה" )אבות ה יט(
7. טענה בפיו של מי שהוא חזק או בעל זכויות, ונראה לו כי דווקא משום כך 

מתכוונים לקפחו. "בשביל שאני  ___  הפסדתי" )כתובות יג ג( 
8. בטוח, מוחלט.  "שאינו נערך אלא זכר ___" )ערכין א א(

9. החלב המכסה את המעים .  "ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת  
ה___" )ויקרא ח כ(

12. מפרשיות השבוע.
15. הלימוד שלמד אדם בימי ילדותו . "גירסא ד___" )שבת כא:(

16. משה, הוציא )מתוך מים(. "ה____  דג מן הים" )שבת קז:( )גוף 
שלישי,עבר(

17. לגלוג, צחוק של בזיון , היתול.  "תהיה לצחק ול___  מרבה להכיל" 
)יחזקאל כג לב(

1. ארוסה,מיועדת לאיש. "האומר ___  ביהודה מקודשת שכן ביהודה קורין 
לארוסה  ____" )קידושין ו.(

2. גלמוד, פרוש מן החברה. "ואהיה כצפור  ___  על גג" )תהלים קב ח(
3. לבסוף. "וגם לאחרנים שיהיו לא יהיה להם זכרון עם   שיהיו ___" )קהלת א יא( 

)בכתיב מלא(
4. מחלת עור הגורמת לגרוי ולגרוד קשה. "כמה  ___  באה עליו" )בראשית רבה 

פרשה יט( )בלשון יחיד(
5. מדוכא ומדוכדך, עצוב ונבוך.  "___  וזעף" )מלכים א' כא ד(

10. שאין לו הכרעה.  "ועדין הדבר ___  לו אני מצפה או איני מצפה" )סוטה ה ה(
11. שחרור, פדות, הצלה.  "שכל האומר דבר בשם אומרו    מביא ____  לעולם" 

)אבות ו ו( )בהיפוך אותיות(
13. קיצור המילים: קרבן יחיד )בהיפוך אותיות(

14. עכשיו, כעת, בזמן זה, בשעה זו.  "ככחי אז וככחי  ___" )יהושע יד יא( )בהיפוך 
אותיות(

15. קיצור המילים: יבדל לחיים.

מאוזן

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com
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פנטהאוזים ודירות גן דירות 
למכירה

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(_____________________________________________

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

כ’-כב’ באדר ב’ תשע”ט
27/3-29/3/2019  

 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. 2,800,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ

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

+5 חדרים

בית שמש

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)13-13(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)13-13(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "חמד שלמה" כל 
עבודות הצבע והגבס 

אמינים, מקצועים, 
המלצות בשפע.

_____________________________________________)8-15ל(050-5353265

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

בק"ב משופץ ומעליה 
דירה נפרדת של 3 חד' 
מושכרת, 2,500,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ ברב קוק 23 

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

בני ברק

 ברח' קוטלר 3 חד' 75 
מ"ר קומה ג ללא מעלית, 
ומעליה 2 יחידות חדשות 

ומושכרות, הדירות 
מאווררות ועם נוף פתוח 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)9-9(_____________________________________________

 הזדמנות פז בשלמה 
המלך! 5 חד', 130 מ"ר, 

תחילת בניה תוך שנה במחיר 
מציאה 1,870,000 ש"ח 

בקודם זוכה! 054-3050561 
_____________________________________________)12-13("הראשון בתיווך"

 6 חד' באיזור רדק ק"ק 
משופץ, עם נגישות, עם 

אופציות מוכנות לחלוקה. 
2,700,000 בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742

03-5797756)9-9(_____________________________________________

למכירה
בחיים לנדא 7, בני ברק
נותרו דירות אחרונות

3 חדרים

03-7153035  050-4927000
בשלבי בניה מתקדמים ללא

תיווך
שיווק
בלעדי

למכירה
באברבנאל, בני ברק

בשלבי בניה
3 חדרים + מרפסת

פנטהאוז מפואר

רחוב אברבנאל 37, בני ברק

פנטהאוז תיווך ושיווק האחים סולומון | אברבנאל 78, בני ברק | 03-7153035

03-7153035  050-4927000

ללא
תיווך

שיווק
בלעדי

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בהאי גאון במקום 
הכי טוב!! דופלקס ק"א 
100 מטר, קומה ב' 90 
מטר, מסודרת, ניתן גם 
ליחידות/טאבו משותף 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

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

 באחיה 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(_____________________________________________

 בחברון/מקובר 5 חד' 
גדולה ומשופצת קומה א' 
עם כניסה פרטית, קומה 

א' חזית 2,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב -03
050-5308742 5797756)10-10(_____________________________________________

 5 חד' בשיכון ה' חדשה 
מקבלן מפוארת במיוחד + 

חנייה תת קרקעית 2,800,000 
_____________________________________________)10-13(ש"ח. 050-4124665

 ביגאל אלון משופצת 
+ מעלית וחניה, אפשרות 

הרחבה ל-6 חד'.
052-6210979)10-13(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

בלנדא 5 חד' גדולה 
ומושקעת + 2 חניות 

בטאבו
ביהודה הנשיא 120 מטר 
+ מרפסת שמש, מהממת, 

מעלית וחניה
במרכז ר' עקיבא דירת 
120 מטר חזית + חניה 

מציאה באהרונסון 4 חד' 
יפה חזית + גג בטון

בהמכבים בבנין בוטיק
4 חד' מושקעת
להיכנס ולגור

בפרל 3 חד' ענקית, נוף 
מדהים + גג בטון

בבעל התניא 5 חד'
מטופחת ויפה קומה 
ראשונה + חניה ומחסן

03-729-7690

לכוביצקי נכסים

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

אטרקטיביות
הלוואות בפריסה רחבה 
חיסכון ענק במחזור משכנתא
מחירים מיוחדים לאברכים
054-6961132

 בפרל 94 מ"ר מצב חדש 
_____________________________________________)11-14(נוף מדהים 052-7606862

 באברבנאל דופלקס 6 חד' 
גג ענק חצי מקורה + מעלית 

קומה ג', 2,790,000 ש"ח. 
053-7738848)11-14(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 למכירה דופלקס גג 8 חד' 
240 מ"ר מוהליבר בבלעדיות. 

_____________________________________________)11-14(רפי 055-6708295

 דירת 3 חד' באיזור העליון 
באלעד כ-96 מ"ר מרווחת 
מאוד ושמורה + מחסן + 

חניה + אופציה לבנית חדר 
רביעי 2 קירות כבר מוכנים.

052-2443283)12-15(_____________________________________________

 בזכרון מאיר 5 חד' 
110 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
4 כ"א, חזית + גג של 90 
מ"ר מרוצף, צמוד בטאבו 

3,200,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

במחיר החל מ-

₪ 1,100,000
** כול רוכש יקבל ייעוץ ע"י מעצבת פנים ויועץ משכנתאות

** שעת יעוץ ראשונה חינם
  * צמוד למדד הבנייה

לפרטים:
054-7393700 אריה | 050-2332422 אבי

avir@agam-tavor.co.il

דירות בפרויקט תמ"א 38, 
בנות: 2, 3, 3.5 חדרים עם מרפסות סוכה!

בניין באזור מתחרד
דירות עם מרפסות סוכה! 

בקרבת בתי מדרש ובתי כנסת!
בסמיכות ליציאה מאשדוד )2 רמזורים מהיציאה

של אשדוד, גם הדרומית וגם הצפונית!(
בסמיכות לאזורי תעסוקה!

בסמיכות לאזורי קניות!
5 דקות הליכה ממכללת סמי שמעון!

בסמיכות לקווי אוטובוס פנים עירונים וחוץ 
עירוניים!

ההדמייה היא
להמחשה בלבד

בס"ד

רובע ג' באשדוד מתחדשת-
ויש לכם הזדמנות להצטרף למהפכה!

מבצע לרגל פתיחת השיווק, ל-4 הרוכשים הראשונים
     משלמים 20% בחוזה ו 80% * לקראת האכלוס    

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבן שטח! דירת גן 4 חד', גינה 

100 מ"ר + אופ' להרחבה, 
054-9422194)13-13(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3 חדרים + יח' הורים, 

נוף פתוח רק 1,290,000 
_____________________________________________)13-13(ש"ח, 052-5752500

 בהזדמנות!!! דירה 
בשכונה ה- 33, תשואה 5%, 
90 מטר, מושכרת ב- 2,350 
ש"ח, מחיר לסגירה 640,000 
ש"ח. תיווך בית בית - לאון, 

052-4426863)13-13(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור מושכרות, 4,000 ש"ח 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)13-13(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור, מושכרות 3,300 מחיר 

מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)13-13(_____________________________________________

 מבחר דירות בבאר שבע 
במחירי מציאה לחלוקה, כל 

הקודם זוכה. משה אלוש, 
054-3255667)13-13(_____________________________________________

 הקונה דירה לחלוקה או 
מחולקת יקבל שנת ניהול 

חינם בשנה הראשונה הכוללת 
בעמלת התיווך. משה אלוש, 

054-3255667)13-13(_____________________________________________

 יש לך דירה וקשה לך 
למצוא שוכרים או לטפל בנכס 

שלך? התקשר עוד היום - 
_____________________________________________)13-13(משה אלוש, 054-3255667

4-4.5 חדרים
 4 חד', קומה ראשונה, רח' 

רג'ר, דקה מהאוניברסיטה, 
משופצת מהיסוד, ניתן 

להשכיר לסטודנטים ב- 3,500 
ש"ח, 5% תשואה. תיווך בית 

_____________________________________________)13-13(בית - לאון, 052-4462863

 בקרית אור שמח, קומה 
שלישית, 3 חדרים, אופצית 

הרחבה לשתי חדרים ללא גג, 
80 מ"ר, 1,400,000 ש"ח, 

גמיש. BB תיווך נכסים ונדל"ן, 
054-7997077)13-13(_____________________________________________

 להשקעה בז'בוטינסקי, 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות 

)השיפוץ לפני שנתיים( 
1,450,000 ש"ח, גמיש, מספר 
נכס 6640. אורי תיווך אדוארד, 
050-5750880 ,077-2050410)13-13(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי קרקע, 
35 מ"ר, אופציה 

להרחבה, 
590,000 ש"ח, גמיש. 

נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בפרדס-כץ דירות 3/4 
חד', על הנייר, מחירים 

ותנאים נוחים. 
נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בבנימין-אברהם, 
ק"ב ואחרונה, 3 כ"א, 

מחולקת, מפוארת, 
1,740,000 ש"ח, גמיש. 

נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בלעדי בר"ע השומר, 90 
מ"ר, ק"ב, עורף, ללא מעלית 

+ סוכה גדולה, 1,800,000 
_____________________________________________)13-13(ש"ח. "בנין-עד" 050-4152330

 באזור רמב"ם בבניין חדש, 
דירה מחולקת 4 + יחידה, 120 

מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
חזית, כ. מיידית, 2,400,000 

_____________________________________________)13-13(ש"ח. א. פנחסי, 03-5799308

 בשיכון-ג' ברביעיות, ק"א, 
אחרונה, 65 מ"ר + א.בניה 

ל- 150 מ"ר + א.בניה ל- 150 
מ"ר בקומה + גג, 2,850,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)13-13(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)13-13(_____________________________________________

 באזור יגאל, ק"ק, 100 
מ"ר, חזית, מיידי, 1,800,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)13-13(_____________________________________________

 בתנאים 13, בית-פתוח! 
למבקרים ביום שישי כב 

אדר ב' )29.3.19(, בין 
10:00-11:00 - לל"ת!!! 

ד.גן יפיפיה, 3 חד', 70 מ"ר 
+ יציאה לחצר 70 מ"ר. 

"מקסימום-נדל"ן"
054-4340843)13-13(_____________________________________________

 באזור ריינס, פנטהאוז, 
ק"ה + מעלית + גג בטאבו 

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

053-3128884 ,03-5791514)13-13(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר, 260 מ"ר 
בנוי + מרפסות, מפואר + נוף 
מרהיב! 2 כניסות, 5,000,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)13-13(_____________________________________________

 בשיכון-ג', ד.גן מפוארת! 
300 מ"ר, 6ח' ענקית! + 

חצר ענקית, 4,300,000 ש"ח 
מפתח ב- "אפיק-נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)13-13(_____________________________________________

 באזור הרב קוק בבניין 
חדש, דירת גן, 7 חד', 170 

מ"ר, מחולקת ל- )5 חד' 122 
מ"ר ו- 2 חד' 46 מ"ר( + גינה 
70 מ"ר + חניה + מחסן 12 

מ"ר, מושקעת. א. פנחסי, 
03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
דופלקס 4.5 חדרים, גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר, קומה 4, 
מרפסות + סוכה גדולה, 2 

_____________________________________________)13-13(כ"א. דוד-תיווך, 050-4122744

 מציאה!! בשיכון-ה', 
"דופלקס" כ- 140 מ"ר, 
קומה-א' "מ. מהיסוד" 

מחולקת ל- 2 דירות, כ- 70 
מ"ר כפול 2. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 באנילביץ בבניין חדיש, 
דופלקס 5 חד', 130 מ"ר, 

ק"א ו ב' + מעלית + 
חניה, משופצת, סלון ענק, 
2,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 5 ח' 
מפואר מאוד בקרית הרצוג 

+ מעלית, 2,240,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)13-13(_____________________________________________

 בשלוש-השעות, 
5 חד', ק"ב, מעלית, 
מ'שמש, סוכה, 130 

מ"ר, כחדשה!!! 
נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בסוקולוב, 5 חד', מרווחת, 
ק"א, חזית, משופצת, 
מאווררת, 2,650,000. 

_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 א.שרת, 5 חד', כ-110 
מ"ר, שמורה, א.להרחבה, 
מעלית, חניה, 2,140,000. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 באזור מינץ, 5 ענקית, 
יפהפיה, כ- 170 מ"ר, סלון 
ומטבח גדולים + מרפסת 

ענקית, ק"ג + מעלית, 
2,700,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 
03-5791514)13-13(_____________________________________________

 5 חדרים ברחוב רש"י, 
משופצת. תיווך BA יזמות. 

_____________________________________________)13-13(דורון, 054-4980159

 6 חדרים בשיכון ג', 
חדשה, 160 מ"ר + 70 מ"ר 
חצר. תיווך BA יזמות. דורון, 

054-4980159)13-13(_____________________________________________

 הזדמנות פז בשלמה 
המלך! 5 חד', 130 מ"ר, 

תחילת בניה תוך שנה, במחיר 
מציאה 1,895,000 ש"ח, נותרו 
דירות אחרונות. 054-3050561 

_____________________________________________)13-16("הראשון בתיווך"

 בלעדי! באזור בן זכאי 
בוולפסון, 5 חד', 120 מ"ר, 

ק"ב, חזית, 3 כ"א, 2,150,000 
ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 

03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בלעדי! באזור גבעת 
רוקח בקומה שלמה )3 דיירים 

בבניין(, 5 חד', ענקית, 150 
מ"ר, ק"ב, חזית + חניה 

כפולה, 4 כ"א, מצב מעולה, 
2,600,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308

 נדירה! באזור מוהליבר 
במיקום שקט, 170 מ"ר, 6 
ענקית, סלון ענק )במקור 2 
דירות( ק"א, חזית, 4 כ"א, 
מעלית, 3,700,000 ש"ח, 

מיידי. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)13-13(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 4 חדרים אזור רמת אהרון, 
משופצת מהיסוד, כ- 82 

מ"ר, קרקע + אופציה לבניה, 
הקודם זוכה. 

 ,03-5444815/052-3611973
_____________________________________________)13-13(יוסף

 א. יונתן, כ- 4 חד', 
קומה-א, כ-77 מ"ר, שמורה + 
כ- 40 א. להרחבה, 1,360,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 מציאה!! א.סוקולוב, 
כ- 4 חד', כ- 75 מ"ר, 

ק"ג, משופצת, א.גג-בטון, 
1,550,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 א.קובלסקי, 4 חד', 90 
+ 35 מרפסת + מעטפת - 

40מ', ס"ה-165 מ"ר, שמורה, 
1,770,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 קרית-הרצוג, 4.5 חד', 
כ- 89 מ"ר, שמורה + 

י.בטון-16 מ"ר + מחסן + 
א.נוספת, 1,580,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי-ב"ב, 4 
חד', כ- 90 מ"ר, קומה-א', 

משופצת + א.כ- 38 בצד + 
סוכה, 1,450,000. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 בבעלי המלאכה, 4 חד', 
קד', חזית, מעלית, חדשה, 
מיידית, 1,970,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)13-13(_____________________________________________

 מציאה! ברבי 
עקיבא, בבנין חדש, 

4 חד', עורפית, 
משופצת מהיסוד, רק 

ב- 1,750,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)13-13(נכסים, 050-4177750

 באבוחצירא, 4חד', 
ק"ג, חזית, 95מ', 

משופצת, להיכנס רק 
ב- 1,590,000 ש"ח, 

בלעדי! 'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)13-13(_____________________________________________

 בנויפלד, 4 חד', ק"ג, 
חזית + אופציות, דירה 
מעולה במחיר לסגירה, 

1,590,000 ש"ח, בלעדי! 
'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)13-13(_____________________________________________

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

משופצת חדשה + סוכה 
גדולה, 2,000,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)13-13(א.פנחסי, 03-5799308



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)13-13(_____________________________________________

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4 חד'+ תב"ע 
להרחבה!!! מבצע! 

ק.יובל, ק. מנחם ועיר 
גנים! הנחות לאברכים! 

שמאות לדירות! דרושות 
דירות לצרפתים. "הולילנד 

_____________________________________________)50-23/19(נכסים" 02-6763740

טבריה

4-4.5 חדרים

 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)13-13(_____________________________________________

 בקרית שמואל בק"א 160 
מ"ר + 160 מ"ר גג + אופציה 

לדירה נוספת על הגג + נוף 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)13-13(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

 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 
שנים, תיווך הצבי

053-3147717)13-13(_____________________________________________

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)13-13(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

כ’-כב’ באדר ב’ תשע”ט  27/3-29/3/2019

+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)13-13(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

+5 חדרים

ירושלים

 בחברון/הרב קוק 3 חד' 
מתאים גם לנכה כניסה 
ללא מדרגות, מצד שני 

הדירה בק"א 1,520,000 
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 1,200,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

+ נוף פנורמי לכנרת 770,000 
ש"ח. "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)13-13(_____________________________________________

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

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

04-6716666 053-3314717)13-13(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)13-13(050-7333404, תיווך הצבי

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

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

053-3147717  04-6716666)13-13(_____________________________________________

דימונה

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 
140 מ"ר 3 כ"א 3,150,000 
_____________________________________________)9-13(ש"ח. 054-6600198 לל"ת  מציאת המציאות!!! 

בק. שמואל, במיקום מעולה 
כ-90 מ"ר, סלון ענק משופצת 
ויפה, גדולה ומרווחת, מוארת 
ומאווררת ,כ"א מעולים + נוף 
מדהים לכינרת בק"ג ללא רק 

650,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)13-13(_____________________________________________

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

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

058-3279569)10-13(_____________________________________________

 מציאה!! ברחוב 
האדמור מקוצק 3 חד' 

70 מ"ר ק"ג עם מעלית, 
עורפית. 1,600,000 

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

03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 מציאה! בר' עקיבא 3 
חד' מושכרת, רק ב-400 אלף 

_____________________________________________)10-13(ש"ח. 052-7166043

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברח' מהרשל דירת 4 
חד' בקומה 5 אחרונה בבנין 
_____________________________________________)12-13ל(ואיכלוס לפסח. 03-5785777

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

485,000 ש"ח סופי. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)13-13(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 ש"ח איכלוס מיידי. 
052-7167071)11-18(_____________________________________________

 במתחרדים 3.5 חד' 74 
מ"ר משופצת מאוד בקומה 

א' 520,000 ש"ח בלבד. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)13-13(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)9-16(_____________________________________________

נתיבות

פתח תקווה

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

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

65 מ' + מעטפת של 
65 מ' + מרפסת של 10 
מ', אפש' לחלוקה, ק"א, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

3,4 חד', 3 כ"א, החל 
 Bsd .מ-1,600,000 ש"ח

_____________________________________________)12-23(יזמות-053-3180305

 בויינברג 18, 4.5 חד', 118 
מ"ר, ק"א, 3 כ"א, חזית, חניה, 

מחסן, בנין מפואר, מרפסת 
שמש 2,740,000 ש"ח, לל"ת, 

_____________________________________________)12-13ל(שלמה 052-3148874

 ברחוב יהודה הנשיא/
דקר 3 חד' גדולים 75 

מ"ר, במצב טוב חזית, 
קומה ב', עם אופציה 
להרחבה ל-120 מ"ר 

2,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בשיכון ה' בלוי יצחק/
כהנמן 3 חד' משופצים 

+ יחידה של 2 חד', ק"ב 
2,000,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 מציאה בקריית שמואל, 
קומה א' 5 חד' מחולקת ל-2 

דירות משופצות מהיסוד. 
_____________________________________________)12-23ל(890,000 ש"ח. 050-4720326

 למכירה בקרית שמואל דו 
משפחתי מחולק ל-2 דירות 

עם פרסלציה ניתן לרכוש כל 
דירה בנפרד מחיר מעולה! 

פוטנציאל מצויין. עינב
RE/MAX 050-244-244-6)13-13(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)13-13(הצבי. 053-3147717

דופלקסים

לוד
 "אריה הדס" -

054-8306543 להשקעה 
מ-700,000 ש"ח. *ברח' אריה 

רובין - 4 חד' + ממ"ד + 
_____________________________________________)12-15(מעלית. מציאה! 

 בשדרות ירושלים, 4 חד' 
גדולה ומשופצת חלקית מקום 

מרכזי מתאימה להשקעה, 
_____________________________________________)12-13ל(ק"ב. 052-7823300

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בגן וורשא משופצת 
מחולקת לשתיים מפוארות 

מניבה 7000 לחודש 
2,090,000 ש"ח. אפשרות 

לחצי דירה ב-1,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-15(תיווך 050-4160390

 בשלמה בן יוסף, 4 חד', 
85 מ"ר, משופצת ויפיפיה, 

מטבח חדש, פרקט וארונות 
_____________________________________________)13-16(קיר, 050-9161160

ברחוב אהרונסון, 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 

ב', משופצים ברמה 
גבוהה, 1,920,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר 
מינץ, דירת 3 חדרים 
+ יחידה מושכרת ב- 

2,700 ש"ח, קומה ב', 
1,820,000 ש"ח. 

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

 ,050-5308742
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 ברחוב חידא, 3 חדרים 
גדולים ומשופצים מעל 

80 מ"ר, חזית, ניתן 
להפוך ל- 4 חדרים, 
מושכר לשנה וחצי, 

1,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
דופלקס 4.5 חדרים, גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר, קומה 4, 
מרפסות + סוכה גדולה, 2 

_____________________________________________)13-13(כ"א. דוד-תיווך, 050-4122744

 בלעדי! בשלמה-בן-יוסף, 
4 חד', 110 מ"ר, ק"ב, 

מחסן, 1,630,000. 
_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 ירד המחיר! בפרל, 4 חד', 
מפוארת! ק"א, 1,820,000. 
_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 חדשה בשוק ובלעדית! 
בהשומר ר"ע, 4.5 חד', ק"ב, 

חזית, משופצת ברמה גבוהה, 
 .2,200,000

_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80
)13-13(_____________________________________________

 בר' עקיבא בבניין חדיש, 4 
חד', 110 מ"ר, מחולקת ל- 3 

+ יחידה )היחידה מושכרת 
ב- 3,500 ש"ח(, משופצת, 

4 כ"א, חזית. א. פנחסי, 
03-5799308)13-13(_____________________________________________

 בנורוק, 4.5 חד' + 
אופציה, 1,580,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(תיווך: 054-2345633

 4.5 חדרים, 110 מ"ר 
באפשטיין, ק"ב ברמה גבוהה. 

תיווך BA יזמות, 
054-4980159)13-13(_____________________________________________

 בעוזיאל, חזית, 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, מעלית, קומה 3, 

ט"מ, 1,590,000 ש"ח. 
"תיווך-בכר-נכסים" 

054-3969949)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות, מציאה 
בסמטת רחל, 3 חדרים, 70 

מטר, מטבח חדש, קו' 2, 
חזית, 1,420,000 ש"ח. פנחס 

_____________________________________________)13-13(נכסים, 055-6789653

 בבלעדיות בנרודו בבניין 
חדיש, 3 חדרים, מעלית 

וחניה, בטאבו, חזית, קו' 2, 
1,400,000 ש"ח, גמיש. פנחס 

_____________________________________________)13-13(נכסים, 055-6789653

 בבלעדיות בנורוק, 3 
חדרים + יחידת דיור, אופציה 

בגג בטון, קומה 4, אופציה 
למעלית, 1,620,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(פנחס נכסים, 055-6789653

 מציאה, בהר סיני 3.5 
חד', ק"ב + עלית, חזית, 

מסודרת, 1,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 050-5308742, 

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בלעדי, סומך, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"ד, גג בטון, כניסה 
מיידית, 1,300,000 ש"ח, 
גמיש. אורי תיווך אדוארד,

050-5750880 ,077-2050410)13-13(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בפ"כ, קומה 
ב', משופצת + אופציה, 
1,340,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)13-13(אלטרנטיב, 054-5500263

 בישעיהו, 3.5 חד', ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 
+ אפשרות בניה - בגג. 

"מקסימום-נדלן"
052-2452820)13-13(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 3.5 חד', 
ק"א, חזית, כ- 70 

מ"ר, מתוחזקת ויפה, 
 .1,380,000

נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בסומך, 3 חד', 65 
מ"ר, ק'ג ואחרונה, גג 

בטון, 1,270,000 ש"ח. 
נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)13-13(_____________________________________________

 בצבי, 3 חד', ק"ב, 
כ- 75 מ"ר, מ'כחדשה, 

3 כ"א, א' ממשית, 
1,450,000 ש"ח. נדל"ן-
_____________________________________________)13-13(הקריה, 050-3000121

 בשבטי ישראל, 3 חד', 
משופצת + יח"ד מושכרת, 

 .1,860,000
_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 מציאה! בחנקין, 3.5 חד', 
מרווחת ושמורה, 
1,500,000 בלבד. 

_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 בבן זכאי, 3.5 חד', ק"ב, 
משופצת, חזית, 1,760,000. 

_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 לסגור!! א.בנימין-אברהם, 
3.5 חד', ק"ג, כ- 78 מ"ר, 

משופצת, א.בגג-בטון, 
1,340,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 מציאה! א.פרמישלן, כ- 3 
חד', כ- 62 מ"ר, קומה-א', 

משופצת + אישורים 17 מ"ר, 
1,230,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 לחטוף!! א.המכבים, 3 כ- 
62 מ"ר, קומה ב', "מ.מהיסוד" 

+ מחסן, א. כ- 40 מ"ר, 
1,330,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 א.גניחובסקי, 3 חד', 
כ- 66 מ"ר, קומה-א + יציקת 

בטון 42 מ"ר, 1,310,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)13-13(_____________________________________________

 א.נוייפלד, 3 חד', כ- 65 
מ"ר, מטופחת ומוארת + 

א.להרחבה, 1,345,000 
לסגור!! "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)13-13(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/עורף 
כניסה-מב"ב, 3 כ-64 מ"ר, 
א.צד/ג.בטון א.לחתימות, 

1,330,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)13-13(_____________________________________________

 באמצע בניה באזור 
נורדאו, ק"א, חזית, 3ח' 

גדולים, 1,350,000 ש"ח )הון 
_____________________________________________)13-13(עצמי גבוה(, 053-3128884

 בנויפלד 8 בלעדי! 
ק"ב, 3 חד', גדולה + 

אופציות, מחיר מעולה 
לסגירה! 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)13-13(בועז' 050-4156080

 באבוחצירא, 3 חד', 
ק"ב, חזית + אופציות, 
מושקעת, מטבח רחב 

בניין מעולה, 1,350,000 
ש"ח, גמיש! בלעדי! 

'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)13-13(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, 3 חד', 
70 מ"ר, משופצת, ק"ג + 
גג בטון, חזית, נוף פתוח, 

1,600,000 ש"ח. א. פנחסי, 
03-5799308)13-13(_____________________________________________

 מציאה בטרומפלדור 
3.5 חד' כ-70 מ"ר ק"ב חזית 
_____________________________________________)12-15(שמורה לל"ת. 054-8401987

 בלעדי בז'בוטינסקי צד 
בני-ברק )חזית(, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 

גג רעפים, 1,210,000 ש"ח, 
גמיש. אורי תיווך אדוארד, 

050-5750880 ,077-2050410)13-13(_____________________________________________

 בדנגור, 2.5 חד', 65 מ"ר, 
שמורה, 1,250,000. 

_____________________________________________)13-13(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 בשיכון ה', 2.5 חדרים + 
חצר, טאבו, כניסה פרטית, 

מפוארת, מרוהטת, 830,000 
_____________________________________________)13-13(ש"ח. אדי נדלן, 054-8493483

 לזריזים!! א.בנימין-
אברהם, כ- 2.5 חד', כ- 58 
מ"ר, קומה-א' שמורה, א. 
לסוכה, 1,180,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)13-13(_____________________________________________

 לרציניים!! א.צייטלין, כ- 
2.5 גדולה + מרפסת כ- 57 
מ"ר + ת.בטון - כ- 28 מ"ר, 

1,380,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)13-13(_____________________________________________

 בפתיה 10 בלעדי! 
2.5 חד', ק"ג אחרונה + 

אופציות בגג ובצד במחיר 
לחטוף, 1,120,00 בלעדי 

ל'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)13-13(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בפ"כ + רשיון 
בניה בגג ובצד, 1,250,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)13-13(_____________________________________________

 דירות למכירה החל 
מ- 300 אלף ש"ח, על קנית 

הדירה ניהול נכס חינם 
בשנה הראשונה. 

_____________________________________________)13-13(משה אלוש, 054-3255667

 מציאת המציאות!!! 
בקרית שמואל חדשה מהקבלן 

מיני פנטאווז 124 מ"ר עם 
מרפסת ענקית + נוף פנורמי 

מדהים לכנרת שאין שני לו 
+חניה ומחסן בטאבו +מ .סוכה  
ב900.000 שח בלבד!!! הקודם 
זוכה תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)13-13(_____________________________________________

 מאגר-דירות 
בטבריה-עילית למגורים 

ולהשקעה. 
לוינגר-תיווך-לאנ"ש, 

04-9991211)13-13(_____________________________________________

וילות ובתים
 באזור קרלין, קוטג', 

3 קומות, כ- 200 מ"ר + 
גינה גדולה וגג, 890,000 

ש"ח. לוינגר-תיווך-
_____________________________________________)13-13(לאנ"ש, 04-9991211

 בטבריה-עילית 
במתחרדים, דירת 4 

חדרים גדולה, 3 כיווני-
אוויר, מוארת ומאווררת + 

מרפסת-סוכה, ק"ב, 
קרוב לפרויקט קרליץ-
פוריה, רק 645,000 

ש"ח. לוינגר-תיווך-
_____________________________________________)13-13(לאנ"ש, 04-9991211

לפרסום
03-6162228

ירוחם
 דירות למכירה החל 

מ- 300 אלף ש"ח, על קנית 
הדירה ניהול נכס חינם 

בשנה הראשונה. 
_____________________________________________)13-13(משה אלוש, 054-3255667

 דירה בחומה השלישית, 
80 מ"ר, מחולקת ל- 3 
דירות, מתאים לרציניים 

בלבד, שכירות 8,400 ש"ח, 
1,700,000 ש"ח, קרקע. 
BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)13-13(_____________________________________________

 בקו ונקי, 100 מ"ר, מקום 
מרכזי מאוד, עלות 2,000,000 

ש"ח, קרקע, מחיק סופי. 
BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)13-13(_____________________________________________

 ברמות, יחודית, דופלקס 
מחולקת לשתי דירות נפרדות, 

150 מ"ר, כניסות נפרדות, 
עלות 2,050,000 ש"ח, גמיש, 

יש אופציות הרחבה בדירה. 
BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)13-13(_____________________________________________

 בעץ הדר, 4 חדרים, 90 
מ"ר, שזופת שמש, קומה 1, 

מרפסת סוכה, 1,800,000 
ש"ח. BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)13-13(_____________________________________________

 בסורצקין, 4 חדרים, 85 
מ"ר, קומה 2, 3 כיווני אוויר, 
 BB .2,350,000 ש"ח, גמיש

תיווך נכסים ונדל"ן, 
054-7997077)13-13(_____________________________________________

 במאה שערים על 
הכביש, 50 מ"ר, 2 חדרים, לא 

משופצת, 1,400,000 ש"ח. 
BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)13-13(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 מעולה להשקעה
במרכז-העיר, מחולקת לשתי 

יח"ד, מרווחות, תשואה 5,450 
ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)13-13(_____________________________________________

 בביל"ו, ענקית, 100 מ"ר, 
ק"ג ללא מעלית, פינוי מהיר, 

1,330,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(050-6610501, סתיו

 בהדר גנים )החליל( קוטג' 
מפואר 7 ח', חובה לראות!! 

בהזדממנות - פינוי גמיש! 
050-6610501 ,050-4811122)13-13(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בהזדמנות פנטהאוז חדש, 

ב- 93, 5 חד', 2,300,000 
_____________________________________________)13-14(ש"ח, 052-3330965

 באורלנסקי )ליד האחד 
העם( 5ח' + מעלית + חניה, 
מושקעת ויפה - ק"א - פינוי 

_____________________________________________)13-13(גמיש! 050-4811122

 ביהלום, 5 חד', 135 
מטר, משופצת עם יח' הורים 
מפוארת, 3 כ"א, ק"ב, מעלית 

וחניה, 1,970,000. אתי,
_____________________________________________)13-13(054-3320655 דרים טרגט

 בבן גוריון בבנין בן חצי 
שנה, 6 חד', 130 מ"ר, 

מרפסת סוכה ומחסן, 2 
חניות. עידן, 053-2817721 

_____________________________________________)13-13(דרים טרגט

 בבן צבי, 5 חד', גדולה 
ומרווחת, מרפסת שמש 

וממ"ד, 2 מעליות, קומה 6, 
יחידת הורים, 1,940,000. אתי, 

_____________________________________________)13-13(054-3320655 דרים טרגט

 במרכז-העיר, חפץ-חיים, 
4 חד', ק"3, משופת מהיסוד, 

כחדשה, 1,320,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 באנה פרנק, אזור בית 
חולים השרון, 4 חד', כ- 100 

מ"ר, מעלית וחניה, כניסה 
מיידית, 1,630,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(050-6610501, סתיו

 באלתר מיהוד )ליד בן 
יהודה(, 4 ח' + מעלית + 

חניה - 4 כ"א מלאים - דירה 
יחודית!! 5 דירות בבניין!! 

050-4811122)13-13(_____________________________________________

 בגני הדר - רח' צפת 
- 4 ח' + מעלית + חניה, 

בהזדמנות, 1,395,000 ש"ח, 
050-4811122)13-13(_____________________________________________

 בהיבנר בבניין מטופח, 4.5 
חדרים, 110 מטר, משופצת, 

יחידת הורים, קומה 3, מעלית 
וחניה, 1,920,000 ש"ח. אתי, 

_____________________________________________)13-13(054-3320655 דרים טרגט

 בהזדמנות בחפץ-חיים, 
אחד-העם, 3 וחצי חד', 

73 מ"ר, משופצת, ק"2, 
1,130,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)13-13(_____________________________________________

 בגורדון, 3 חד', מעלית 
_____________________________________________)13-13(וחניה, 050-3528252

 בפינס 2ח' + הול, ק"א - 
מיידי!! רק 1,170,000 ש"ח, 

050-4811122)13-13(_____________________________________________

+5 חדרים

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

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

052-7169562)1-24(_____________________________________________

 בעיר העתיקה )האר"י( 3 
יחידות נופש, להשכרה לטווח 
ארוך/למכירה. 052-8484726 

052-5844040)10-35(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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ביקוש 
דירות

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(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

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

צפת

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

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

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית,בניין 

בן 4 שנים, 4,800 ש"ח. 
_____________________________________________)11-20(איילה 050-5586335

 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(_____________________________________________

 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)13-13(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)13-13(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)13-13(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

077-4030877

בואו להיות שותפים
 בפטנט מהפכני

 בשלבים סופיים!

השקעה 
שווה במיוחד

1-1.5 חדרים

 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)13-13(_____________________________________________

קריית אתא

 בישעיהו חדשה, יפה 
שקטה ומרוהטת כניסה 
פרטית חצי קומה - מיידי.

_____________________________________________)9-14ל(052-7681871

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

החל מ- 50,000 יורו תשואה 
כ-10% 03-3761260

_____________________________________________)12-20(וואצפ- 35799670210

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

מ"ר מרפסת, חדשה מהקבלן, 
מפוארת ביותר, 7500 ש"ח. 

050-6428960)10-14(_____________________________________________

 יחידת דיור מרוהטת 
וממוזגת בחנקין, לזוג צעיר 
מסוף אדר. 052-7650633

_____________________________________________)10-13ל(054-8432995

 זוג צעיר מחפש דירת 
3 חד' להשכרה ב"ב אזור ק. 
הרצוג פרץ עד 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-15ל(052-5111141

מבנים
 להשכרה חלק ממבנה 

חדש ומפואר בביתר 
עלית לישיבה או סמינר 

בנות, המון אפשרויות 
כולל פנימיה. 
052-2570102)10-13(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 10 מ"ר 
900 ש"ח + מחסן 20 מ"ר 
1,300 ש"ח. גישה לרכב, ר' 

_____________________________________________)10-13ל(עקיבא 13 ב"ב. 054-4992952

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-21(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית מוצקין

 בגן ורשה דירת סטודיו 
משופצת מפוארת + סוכה 
למגורים/עסק 3,550 ש"ח 

_____________________________________________)11-14(תיווך 050-4160390

 באזור ק. הרצוג - פדרמן 
החדשה 5 חד'  +מחסן + 

חניה, מיזוג 5,500 ש"ח. 
_____________________________________________)11-14ל(050-4145161

 באשל אברהם דירת 4 
חד' קומה 1, חזית, ללא 
מעלית, מסודרת 4,200 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בהאי גאון 4 חד' קומת 
קרקע, חדשה כניסה פרטית + 

חצר 4,400 ש"ח. 
_____________________________________________)11-14ל(052-7156160 052-7156170

 3 חד' מרווחת מאוד כ-90 
מ"ר ק"ב משופצת קומפלט, 
בזבוטינסקי קרוב להרב שך 
_____________________________________________)13-14ל(3,950 ש"ח. 052-7606611

 בבורכוב 2 חד' מטופחת 
קומה ב' + מעלית + מזגן, 

בנין כחדש. 2,500 ש"ח.
_____________________________________________)11-14ל(053-2807550

 יחידה חדשה 2 חד' 
בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5. מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל, דוד"ש, לזוג 
צעיר. 2,800 ש"ח גמיש. 

052-7610171)11-15(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בסמילנסקי מאווררת 

ומרווחת 3 חד', 2 מרפסות, 
3 כ"א, מזגן, מטבח 2 כיורים 
_____________________________________________)11-14(ק"ב  + מעלית 052-7611731

 למכירה קו חלוקה 
ירק מהדרין ללא 

ריסוס, לקוחות קבועים 
פוטנציאל לגדילה.

052-8708776)11-14(_____________________________________________

 ברמת שלמה ירושלים 
להשכרה בניין פינתי לטווח 
_____________________________________________)11-14(ארוך לל"ת. 053-3128688

 בשפירא ב"ב 11 מ"ר 
ממוזג, קו טלפון, למשרד/

סופר/אחסנה 800 ש"ח ללא 
_____________________________________________)11-14ל(שירותים. 050-4190161

 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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

 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(_____________________________________________

 "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 
_____________________________________________)25-25/19("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

בני ברק

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

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

 נופש פסח במרכז, פנסיון 
מלא 8,800 ש"ח )מטבח 
לפסח( בכשרות א. רובין 

שליט"א 058-7179228
054-848175)11-32(_____________________________________________

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

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

 "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(_____________________________________________

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

_____________________________________________)7-21(עם חצר. 052-7623544

 במרכז, לשבת הגדול, 
לפסח ולבין הזמנים, קמפוס 

גדול ומרווח בימ"ד, חדר אוכל, 
חצר גדולה ויפה, אפשרות 
_____________________________________________)11-22(לקייטרינג. 052-7142331

יחידות דיור

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

לפרטים: 1700506350 

חריש

 דירה יפיפיה משופצת, 
ברח' יהודה הלוי מיידי, 

ק"ק, כ. פרטית.
_____________________________________________)12-15ל(054-6467516

 2.5 חד' + חצר כחדשה 
יפיפה מאווררת, מזגנים 

בחדרים ברח' רימון בבנין חדש 
3000 ש"ח מיידי. 

050-5677030)12-15(_____________________________________________

 ברב אשי לזו"צ יחידת דיור 
חדשה מרוהטת ק"א כ-25 
מ"ר + סוכה 03-5740676 

050-4114939)12-13(_____________________________________________

פתח תקווה

 במעלה עמוס מציאה! 3 
חד' משודרגת מאוד, כ"א, נוף 

_____________________________________________)12-15(מהמם לל"ת. 052-7653846

רחבי הארץ

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

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-6651365

 סלון כלות יוקרתי + 
מתפרה במחיר מציאה 
כל הקודם זוכה!! )ניתן 
גם לרכוש רק את מלאי 

_____________________________________________)12-15(השמלות( 053-8274073

 מציאה! להשכרה 
ברחוב חברון הרב קוק 

חנות משופצת מהיסוד 
20 מטר + גלריה של 10 

מטר 2000 ש"ח מידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב.
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה ,נדנדות 

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

 מציאה באסף שמחוני, 
קומה ראשונה, רק 495,000, 

שכירות 1,800. דרור רילוקיישן, 
050-8757537)13-13(_____________________________________________

 משרדנו מטפל גם 
במכירה, שכירויות, ניהול, 
אחזקה, השבחת נכסים, 

מסחר, שטחים לבניה, תמ"א 
38, שטחים חקלאיים - קיימו 

וקיבלו היהודים - מאיר אלפסי, 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)13-13(_____________________________________________

 דירות להשקעה החל 
מ- 465,000 ש"ח, 2,3,4 חד' 

כל הקודם זוכה - מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)13-13(_____________________________________________

 דירות קרקע בגדלים שונים 
- החל מ- 525,000 ש"ח - 

מחיר ברצפה - מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)13-13(_____________________________________________

 בקרית בנימין, וילה 280, 
בנוי על חצי דונם, פרטיות 

מוחלטת!!! אופציה לחלוקה. 
מרדכי בן מוחה. "המרכז 

_____________________________________________)13-13(לנדל"ן" 052-7378399

 דירת גן 4 חד', גישה 
לנכים, גינה 50 מטרים, מחיר 
אטרקטיבי. מרדכי בן מוחה. 

"המרכז לנדל"ן" 
052-7378399)13-13(_____________________________________________

 דירת גן עם גינה, תשואה 
של 7% - מחולקת ומושכרת 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)13-13(פרוייקטים, 052-2790370

 במרכז ק.אתא, 5 חדרים, 
חדשה מהקבלן, מרפסת 

שמש, 15 מטר, כניסה מיידית. 
מרדכי בן מוחה "המרכז 

_____________________________________________)13-13(לנדל"ן" 052-7378399

 דירת 6 חד' במפלס 
אחד... מרפסת סוכה, חייבת 

להימכר! מרדכי בן מוחה. 
"המרכז לנדל"ן" 

052-7378399)13-13(_____________________________________________

 מציאה!!! 4 חדרים, 
כ- 100 מ"ר, בסוקולוב, ק"ג 
ללא מעלית, מיידית, חייבת 

_____________________________________________)13-13(להימכר, 052-5562748

 מצויינת להשקעה/
מגורים, דירת 4.5 חד' במרכז 

העיר במיר מצוין. מרדכי בן 
מוחה. "המרכז לנדל"ן" 

052-7378399)13-13(_____________________________________________

 בחרדים באזור כצנלסון, 
4 חדרים, משופצת, קומה 

2, מקום מסודר לסוכה, 
רק 835,000. דרור שורק 
_____________________________________________)13-13(רילוקיישן, 050-8757537

 מצויינת למשקיעים!! 3 
חד', משופצת, קומה ראשונה, 

רק 550 אלף ש"ח. מרדכי 
בן מוחה. "המרכז לנדל"ן" 

052-7378399)13-13(_____________________________________________

 בחרדים, חנקין, שלושה 
חדרים, משופצת ומושכרת, 
רק 600,000 של דרור שורק 

_____________________________________________)13-13(רילוקיישן, 050-8757537

 דירה מושכרת כולל גם 
בטאבו, מושכר לטווח ארוך - 

מומלצת בחום - מאיר אלפסי, 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)13-13(_____________________________________________

קריית שמואל
 2.5 חדרים, קומה שניה, 

רק 570,000 ש"ח. דרור שורק, 
_____________________________________________)13-13(רילוקיישן, 050-8757537

רחובות
 דירות יפיפיות, 4 ו- 5 
חדרים, בבניין חדש, באזור 

_____________________________________________)13-16(הדתי, 050-5699985

 פנטהאוז בפוברסקי, 
דירת גג ללא מעלית, ק"ד, 2.5 

חדרים, 52 מ"ר + מרפסת 
גג, כ- 70 מ"ר חדשה, 3 כ"א, 

_____________________________________________)13-13(מזגנים/ד"ש, 054-9400028

 בסמטת אזר, כ- 80 מטר, 
4 חדרים, משופצת, ממוזגת, 

סוכה, דוד שמש, גנרטור, 
_____________________________________________)13-16(קומה ד', ללא, 055-2555720

 באזור רמב"ם, פנטהאוז 
4 ענקית + מרפסת ענק! 
ק"ד + מעלית, כל הקומה 

6,000 ש"ח. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)13-13(_____________________________________________

 ביונה הנביא, דירת 4 חד' 
מרוהטת + מיזוג מרכזי, קומה 

א', ללא חזית )ללא תיווך(, 
058-3261775)13-14(_____________________________________________

 יחידת דיור משופצת 
כחדשה ברחוב החלוצים, 3 

חד', קומה ב', מעלית, 3,600 
ש"ח. אורי תיווך אדוארד, 

050-5750880 ,077-2050410)13-13(_____________________________________________

 3 חדרים, בסמטת 
רחל, קומה א, חזית 

פתוחה, משופצת 
מהיסוד. "מקסימום-נדלן" 

052-2452820)13-13(_____________________________________________

 בחנה-סנש, 3 ענקית + 
80 מ"ר, מרפסות, ק"א, רק 

4,200 ש"ח, מפתח ב- 
_____________________________________________)13-13("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהראשונים, 3 חד', 
75 מ"ר, ממוזגת + סוכה 

)מ.שמש( קומה 5 + מעלית, 
_____________________________________________)13-16ל(3,700 ש"ח, 052-7671305

 בלעדי! באזור העיריה, 3 
חד', ענקית + מרפסות 100 
מ"ר, ק"ג, משופצת חלקית, 

4,000 ש"ח. 
_____________________________________________)13-13(א. פנחסי, 03-5799308

 בקובלסקי, ק"ד, 3 חד', 
חזית, 3,400 ש"ח. תיווך, 

054-2345633)13-13(_____________________________________________

 ברחוב יגאל, דירה 2.5 
חדרים, משופצים, קומה 
2.5, מיידי, 3,700 ש"ח. 

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

 ,050-5308742
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 יחידת דיור משופצת 
כחדשה, ברחוב החלוצים, 2 

חד', קומה ב', מעלית, 3,200 
ש"ח. אורי תיווך אדוארד, 

050-5750880 ,077-2050410)13-13(_____________________________________________

 ביונה הנביא, 2 חד', 
מרוהטת + מיזוג, קומה 

_____________________________________________)13-14(ראשונה, לל"ת, 058-3261775

 2 חדרים כחדשה יפיפיה 
מאווררת, ממוזגת ומרוהטת 

ברח' רימון, בבנין חדש, 2,300 
ש"ח, מיידי, 050-5677030, 

_____________________________________________)13-16(לזוג צעיר בלבד!

 דירת 2.5 חד' לתקופה 
ממושכת. דירת 4 חד' 

לתקופה קצרה, 
050-4119420 ,050-8676410)13-16(_____________________________________________

 להשכרה דירת 4 חד' 
באזור הדתי/חרדי + מזגנים + 

מחסן, 2,200 ש"ח, 
052-7621388)13-16(_____________________________________________

 בפרישמן, 4 חד', סלון 
ענק, מאווררת וממוזגת, בנין 

שקט ונקי, ק"ד + חזית + 
_____________________________________________)13-16(מעלית + חניה, 054-7497080

 בחיים כהן, 4.5 חד', 
מושקעת, קומה 3, ללא 

מעלית, 4,100 ש"ח, 
050-3528252)13-13(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

קריית אתא
 מבחר דירות לשכירות 

באזור החרדי - כניסה נפרדת 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)13-13(פרוייקטים, 052-2790370

 לתיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב 

ובפ"כ מיידי, לדירות יפות 
ומרוהטות, מחירים טובים, 

 ,03-5444815/052-3611973
_____________________________________________)13-13(יוסף

 בבני-ברק, נכס 
מסחרי 100 מ"ר במרכז 
העיר, משופץ ומפואר, 
להשכרה מיידית. תיווך 

BA יזמות. דורון, 
054-4980159)13-13(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים, דירה 
100 מ"ר עדיפות לגן/עסק/
עמותה לכל מטרה, בשרי 

ישראל 6,500 ש"ח. 
BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)13-13(_____________________________________________

 למכירה חנות 50 מ"ר 
במרכז בני-ברק )קרוב לרבי 

_____________________________________________)13-14ל(עקיבא(, 052-6108041

 בלעדי בז'בוטינסקי, 
למכירה מחסן, כ- 35 מ"ר, 

580,000 ש"ח. 
אורי תיווך אדוארד, 

050-5750880 ,077-2050410)13-13(_____________________________________________

 בקרית אתא למכירה 
חנויות עם תשואה החל מ- 

7.5% - לרציניים בלבד - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)13-13(_____________________________________________

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני-ברק? אנחנו 
 BA כאן בשבילך - תיווך

יזמות. דורון, 
054-4980159)13-13(_____________________________________________

 בקרית אתא לבניה רוויה 
כולל אישורים - פרוייקט גדול 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
פרוייקטים, 

052-2790370)13-13(_____________________________________________

 להשכרה מחסן, 200 
באזור עזרא לכל מטרה, 
אפשרות לחלוקה, גישה. 

_____________________________________________)13-13(פנחס נכסים, 055-6789653

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-29/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש
מטופחת מהממת וגדולה

בק. שמואל ליד השטיבלעך 
+ מרפסת ונוף לשבתות, 

חגים וימי חול. מחירים 
נוחים 052-8450587

_____________________________________________)8-34ל(054-8526211

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-09/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-11/20(_____________________________________________

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-01/20(מאובזרת! 050-6927465

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

חופש להורים דרור לילדים!!! 
בעמקא, צימרים למשפחות, 

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

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

mikibs.co.il:12-28/19(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(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

גינה וטרמפולינה ופינפונג. מומלץ! 
_____________________________________________)40-41-19(מבצעים לחורף. 052-6990764

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

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

גורן

 5 חד', 12 מיטות, 
מיוחדת מאוד, מרפסת גדולה 

נוף לכנרת ולחרמון
בק. שמואל, מרכזי, כשרה 

_____________________________________________)11-22(לפסח! 050-4124556

 יחידת נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת 
4X8 מ', מוצנעת + משחקי 

חצר. 050-8566778
050-2187690)11-36(_____________________________________________

 דירת נופש חדישה 
ומאובזרת, מול הכנרת + 

מרפסת, עד 6 נפשות, דקה 
_____________________________________________)12-19ל(מהטיילת. 054-6511250

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)13-20(בצימר המערה, 050-5990545

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + בריכה + ג'קוזי, 

מנגל, טרמפולינה, 
050-6686907)13-38(_____________________________________________



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

מכירת רכב

 "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, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-11/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 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, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-10/20ל(077-5590283, 054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/20(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)28-31/19(_____________________________________________

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)37-49/19(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

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)09-09/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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)13-11/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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)11-14(_____________________________________________

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

 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 
_____________________________________________)10-24/19(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(_____________________________________________

 הצימר של אירית בבית 
חורון, ג'קוזי, בריכה בקיץ, זוגי 

ומשפחתי. 054-5461450
052-2611920)7-14(_____________________________________________

רמת הגולן
 בקתות אפיקי מים - 

באבני איתן, קרוב לחמת גדר 
ולחרמון, חדר אוכל לקבוצות. 

052-5869713)7-14(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

כ’-כב’ באדר ב’ תשע”ט  27/3-29/3/2019

מעלות

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)9-8/20(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לשניים 
ולמשפחות נוף מרהיב חצר 

 להשכרה צימר לזוג _____________________________________________)9-12(מאובזרת. 04-6989391
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת, 
_____________________________________________)13-16(מומלץ. 052-7153475

איווקו

מטבח מיוחד לפסח
בכשרות הרב אברהם רובין שליט"א

פנסיון מלא 8,800 ש"ח
054-8487175 | 058-7179228

תוכניה 
במרכזמגוונת

נופש פסח

 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(_____________________________________________

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

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

טויוטה
 למכירה טויוטה פריוס, 
2012, יד שלישית, פרטית, 

חסכונית, שמורה.
_____________________________________________)10-13ל(054-8145656

מוצרים 
ושירותים

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(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

קנית רכבים

 יוסף חיים שליחויות זול 
במיוחד. איסוף ויבוא סחורות 

לבתי עסק ביגוד הנעלה 
ושונות, עירוני ובינעירוני. 

055-6802902)10-17(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-21(לצפון. 050-4150357

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

התעמלות

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-35/19(_____________________________________________

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-20(_____________________________________________

 גמח רכב לאברכים, 
מצובישי אוטלנדר 2014
7 מקומות + מובילאי, 

לרציניים בלבד, מגיל 24. 
_____________________________________________)11-13ל(050-4190161

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-23(_____________________________________________

פסח מלכותי
במלון המצודה צפת

המשופץ, בהנהלה חדשה

לפרטים והרשמה: 054-9199038 | 058-7096660
פעילות לילדים הופעות מידי ערב טיולים מאורגנים

אטרקציות מדהימות

הרב ישועה עטייה הרב אבנר קוואס

הרב ראובן זכאים

יום נסיעה לקייאקים*
הרב גיא מאיר פיניאן

 nlp וקאוצ'ינג

יום נסיעה לטבריה

משמח הלבבות
הרב אורי 

יצחק שליט"א
ום

של
 ת

פת
וס

בת
*

*2016

"שר השמחה" עמי מימון 
שמח לתוך הלילה

השדרן יהודה שוקרון מופע 
סטנד אפ ייחודי לכל המשפחה

תהילה לדודנופש פסח עם 

ובהרצאות מרתקות עם מיטב הרבנים

קבלת קהל ע"י מזכה הרבים ופועל 
הישועות הרב מרדכי איפרגן שליט"א

להנות מחופשה משפחתית 
מפנקת וסעודות חג עשירות

לראשונה בהיסטוריה – דרשה מפי פועל הישועות 
הרב שאול אלקריב שליט"א 

וכן קבלת קהל אישית לנופשי המלון 

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות, באווירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקית וג'קוזי, 
050-7070030)13-24(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-6/20(_____________________________________________

פיאט

 טנדר איווקו גבוהה סגור, 
שנת 2015, 5 טון, משודרג, 
אפשרות לפריסה בצ'קים, 

_____________________________________________)13-14ל(127,000 ש"ח, 055-6611170

 פיאט L500 שנת 2015, 
7 מקומות, דיזל אוטומט, 
חסכוני, אפשרות לפריסה 

בצ'קים - 66,000 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ל(055-6611170

בריאות
 פתרון עוצמתי לכאבי 

גב, פריצת דיסק מקרין לרגל, 
וכאבי ברכיים המשחות של 
TerraCure עם הפעילות 

הכפולה יעזרו גם לך, 
052-5323818)13-16(_____________________________________________

 יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

פיתוח קול

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 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

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

_____________________________________________)10-21(ואמין. יאיר 054-7452543

 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(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-21(זולים! 052-2523284

מכונות תפירה

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-15(_____________________________________________

 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. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-6/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)9-20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-9/21(ש"ח. ישראל 052-7656147

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-22ל(052-7157785

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
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה. 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם.

050-4469796)12-23(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-23(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 עולם המחשבים מכירה 
ותיקון, התקנת מצלמות 

אבטחה הצלת נתונים, שרות 
_____________________________________________)13-16(בבית הלקוח, 052-7115050

ספרות
 ספר מקצועי מאלעד, 
מחיר ושרות ללא תחרות, 

תספורת 18ש"ח, זקן 5 ש"ח, 
החלקה 50 ש"ח, סלסול פאות 

_____________________________________________)13-16(50 ש"ח, 050-5948411



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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(_____________________________________________

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

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)08-19(_____________________________________________

ריהוט

כ’-כב’ באדר ב’ תשע”ט  27/3-29/3/2019

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח
ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

רפד

 ריפוד כסאות, ספות, 
כריות, מבחר בדים. תיקוני 

נגרות לכסאות ורהיטים 
ופוליטורה, מבצע ריפוד מושב 
_____________________________________________)10-17ל(לכסא 70 ש"ח. 052-4227714

 נמצאה שקית עם ציציות 
)ט. קטן( באזור השומר 

)קופ"ח מכבי( בב"ב.
_____________________________________________)10-10ח(052-7658286

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 אבדה מצלמה באזור 
חנוכה ברחבי ב"ב. המוצא 

_____________________________________________)11-11ח(יתקשר: 052-7631859

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3595314

 דרוש מדף לטלפון כיתי 
עם מגירה בתרומה לאברך. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4160457

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)11-11ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרד לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)11-11ח(סמלי. 054-7938941

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים.
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 שואב אבק עמוד 
לשטיחים חזק מאוד! איכותי 

_____________________________________________)11-14(150 ש"ח. 054-8527470

 ארונית לבנה כחדשה 
גובה 70 ס"מ, אורך 1.20 מ', 
עומק 43 ס"מ, דלתות משני 

הצדדים ובאמצע, 4 מגירות על 
_____________________________________________)11-14(גלגלים. 054-8527470

 דרוש מזגן חלון לאברך 
במחיר 100 ש"ח  בערך. 

_____________________________________________)12-12ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן/משרדי 
לבן תורה בתרומה/סימלי. 

_____________________________________________)12-12ח(054-7938941

 דרוש בדחיפות לאברך 
מחשב נייד. לפרטים

_____________________________________________)12-12ח(04-6480444

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולים רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים. 
_____________________________________________)12-12ח(052-396092

 מעוניינת במכשיר קיטור 
חום, אדום פועל ללא חלקים. 

_____________________________________________)12-12ח(058-3230569

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
ישיבה מתרומה.
_____________________________________________)12-12ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)12-12ח(חילוף. 050-6651356

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סנסונג 1200 בתרומה 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 למשפחה גדולה דרוש 
_____________________________________________)12-12ח(ארון 050-4125549 

 דרוש מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ואנחנו נתקן 

אותה לצורך מצווה. 
_____________________________________________)12-12ח(054-8432271

 דרוש דיסק לגיבוי, 500 
_____________________________________________)12-12ח(ג'יגה. 052-7687807

 מעוניין לקנות מכשיר 
שעושה מסאג' נגד כאבים. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמחל לקבלו. 
_____________________________________________)12-12ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)12-12ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 מדיח כלים מצב מצוין 
180 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 מכשיר כושר לתרגילי בטן 
_____________________________________________)12-12ח(120 ש"ח. 052-5737813

 פקס + מזוודה 60 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(כל דבר. 052-5737813

 רדיאטור pilot, 9 צלעות 
כמעט כדש 80 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-4087927

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD "8 מחיר 

_____________________________________________)12-12ח(- 240 ש"ח. 052-2727474

 מברגה נטענת ביתי במצב  
טוב, שמורה 100 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-6921856

 .LG כונן דיסקים חיצוני 
מחיר 100 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 תנור בישול ואפיה בילד-אין 
קינג מולטיסיסטם עובד מצויין 
עם ניקוי פנימי. רק 500 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-8969770

 CROWN מקרר 
משרדים חדש ג-83. ע-53. 

ר-48. 500 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-2786557

 מחשב נייד מצוין 
לצפייה וכתיבה ללא תקלות 

בהזדמנות!!! 420 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(053-3346080

 מייבש כביסה קריסטל 
מצב מצוין 200 ש"ח. -02

_____________________________________________)12-12ח(5976012 02-5376015

 מזגן חלון 300 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 תלת אופן לילדים 150 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7126106

 שולחן מחשב מזכוכית 
_____________________________________________)12-12ח(350 ש"ח. 052-7126106

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן עובד מצויין בבני 

_____________________________________________)12-12ח(ברק 500 ש"ח. 052-3662700

 מכונת כביסה AEG בבני 
_____________________________________________)12-12ח(ברק 500 ש"ח. 052-3662700

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)12-12ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-8470594

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-8470594

 תנור חימום מסתובב 
60 ש"ח. מושב שיאצו חדש 

באריזה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(03-9342918

 מכונת מיצים קשים 
חדשה באריזה 300 ש"ח. 

מכונת פילטר לקפה, 70 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(03-9342918

 סיר חשמלי לחמין 120 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 03-9342918

 למכירה שואב אבק 
קובוטי כחדש בקופסא 350 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3121020

 מחשב נייד קל 4 ג'יגה 
זיכרון ראם + סוללה + מטען 

מקורי 500 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-7171228

 מיקרוגל צבע לבן במצב 
מצויין דיגיטל - 400 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(באזור פ"ת 050-9340317

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח. מנורה לפינת אוכל 

_____________________________________________)12-12ח(130 ש"ח. 052-2727474

 מכונת כביסה "סימנס" 
220 ש"ח. בלבד מצב מצוין. 

_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 טלפון כפול לחוטי כחדש 
חברת יונידן דגם 9600, 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. בירושלים 054-5981054

 מכונת קירור שתייה 500 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-6560424

 מכונת קפה 8 טעמים 
_____________________________________________)12-12ח(500 ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לבירה מחבית 
_____________________________________________)12-12ח(500 ש"ח. 050-6560424

 מכונת קפה אספרסו לבן 
חדש באריזה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-4164485 02-6418584

 הוברבורד + מוען + 
בלוטוס מצב מעולה 250 

ש"ח. 050-4164485
_____________________________________________)12-12ח(02-6418584

 מקפיא מצב טוב 300 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-31341311

 מזגן חלון חב' אלקטרה 1 
כ"ס. 300 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-71261106

 בר"ג - מסך מחשב דגם 
HP19 מעולה. 130 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מיקרוגל בכני כחדש 
ממש צבע כסף - 20 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מיקרופון איכותי לאירועים 
חברת סמסונג 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 גז-מן המכון הטכנולוגי 
להלכה ליו"ט ושבת 24 שעות 

חדש באריזה! 400 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5987054

 מחליק שיער-מיני-אמיקה 
כולל נרתיק מהודר חדש 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7157077 ב"ב

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 מחיר 220 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-2727474

 מיקרוגל 150 ש"ח מצב 
_____________________________________________)12-16(מצוין. 053-3111374

 2 מזגנים אלקטרה ותדירן 
500 ש"ח כל מזגן חדשים 

ממש! מטרקלין חשמל 
053-3111374)12-12(_____________________________________________

 מכונות צילום "טלפון" 
פקס LG985 מחיר 200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 מקרר יין כחדש 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 תנור פיצה 560 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 דודים לשתייה חמה 
מתאים לישיבות ולבתיה 300 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-6560424

 שולחן לבן למטבח ב-200 
ש"ח 90X150 ס"מ + 2 

_____________________________________________)12-16(כסאות. 053-3111379

 שולחן 290 ס"מ נפתח 
ל-4.40 מ' כחדש! 500 ש"ח. 

053-3111379)12-16(_____________________________________________

 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון חדשים! 

*ספות 2+3 עור איטלקי נאצ'י 
בהזדמנות אפשר לקנות כל 
_____________________________________________)12-15ל(מוצר בנפרד! 052-4227714

רפואת שיניים

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה. 
055-6876176)10-13(_____________________________________________

 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-19(_____________________________________________

 טיפול חינם לסובלים 
ממחלת חניכיים ע"י 

סטודנטית לשיננות בר"ג. 
_____________________________________________)13-16ל(בתאל, 054-7012846

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(מפתיעים. 050-5808315

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

קברי צדיקים
 מתפלל בקברות צדיקים 

בצפון וכל הארץ לישועה, 
זיווג, רפואה וכו'. דיסקרטיות! 

_____________________________________________)10-13(להודעה- 055-9101815

לק ג'ל

058-633712 1
מחיר מיוחד

70 ש"ח

יוקרתי! מקצועי!
03-5792841

054-7212985

אצל בתיה

לתינוקות לילדים/ות
נערות ונשים

מבחר ענק לפסח!!
₪ 10-99

 ריפוד וניליון כסאות, 
עבודה מקצועית, נסיון 

רב, שירות עד בית 
_____________________________________________)13-15ל(הלקוח, 052-7652325

 אבדו תפילין ברכבת הקלה 
בירושלים ע"ש יעקב ישראל 

_____________________________________________)13-14ח(גלין, 050-4194390

 נאבדה מצלמה ביום 
פורים + תיק עם כרטיסי 

_____________________________________________)13-14ח(זיכרון, 03-9096730

 נמצאו 2 טבעות זהב 
בקראוון מדרשת סלע )לנשים( 

בבני-ברק, לפני כחודשיים, 
_____________________________________________)13-14ח(058-3231813

 אבד לי מכשיר ווייז' לפני 
כחצי שנה באזור בני-ברק/באר 

_____________________________________________)13-14ח(שבע, 053-2338519

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר, 

_____________________________________________)13-14ח(054-7938941

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)13-14ח(בעבר, 054-2509001

 אברך זקוק מעונין 
במיקרוגל דיגיטלי חדש, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4160457

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)13-14ח(054-2509001

 דרושה פרוכת עבור 
ישיבה, בתרומה או בתשלום 

_____________________________________________)13-14ח(סמלי, 053-3156349

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה, 

בתרומה לאברך, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7396092

 מעוניין לקנות מכשיר 
טיפולי רפואי, שעושה מסאג' 

_____________________________________________)13-14ח(נגד כאבים, 052-7396092

 מעונין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)13-14ח(ישיבה בתרומה, 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר 
לצורך מצווה, בתרומה, בכל 

מצב ואנחנו נתקן אותה, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8432271

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-3209095

 טוסטר אובן גודל בינוני, 
כחדש, במחיר 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בב"ב, 052-7144461

 מכשיר סלייסר מבחר 
צורות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-7041010

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6282258

 מייבש כביסה חברת 
אלקטרולוקס, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 מאוורר כנפיים מברזל 
_____________________________________________)13-14ח(חזק, 90 ש"ח, 054-8421867

 נברשת גדולה מהממת, 
סגנון עתיק, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 כונן דיסקים חיצוני LG, ב- 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, טל': 052-2437292

 מכשיר K34 במצב מצוין, 
כחדש, מחיר מציאה 219 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בלבד! באלעד, 058-3232932

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולבת 

פקס, צילום מסמכים ועוד, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 מסך גדול מגע, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(נייד: 052-2437292

 מנורה למטבח, צמודת 
_____________________________________________)13-14ח(קיר, 130 ש"ח, 052-2727474

 מנורה לפינת אוכל - 130 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2727474

 שואב אבק, נקיון פסח, 
מצב מצוין, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 שואב אבק, 160 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 ,AEG קומקום חשמלי 
_____________________________________________)13-14ח(תקין, 25 ש"ח, 052-3463482

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3463482

DVD  תוצרת 
kemmedy  )ללא מסך( 

כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 פקס, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מקפיא, 194 ליטר, 500 
ש"ח, מחיר בזאפ 1,099 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7165234

 מסך עבה למחשב, 40 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-7938941

 תנור בישול ואפיה בילד 
אין, קינג, עובד מצוין, עם ניקוי 

עצמי, רק 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)13-14ח(052-8969770

 מיחם 50 כוסות, במצב 
חדש, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8497425

 מסך דק 23 אינץ כמו 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-2515728

 כיריים לגז, 4 להבות, 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7952200

 תנור אפיה בילד אין )בנוי( 
במצב טוב, צבע לבן, 450 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-9345788

 מזגן חלון, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7126106

 מכונת תפירה חשמלית 
סינגר בתוך ארון, 300 ש"ח, 

בשעות הערב, בני-ברק, 
_____________________________________________)13-14ח(054-2483555

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן, עובד מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-3662700

 AEG מכונת כביסה 
בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3662700

 מכונת גילוח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 מכשיר הקלטה - 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 פקס, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 תנור בשרי + משולב גז, 
_____________________________________________)13-14ח(290 ש"ח, 054-5656194

 אופניים חשמליות, תוצרת 
DEOAE, תקינות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3054725

 ערכת מד סוכר, חדש 
באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדש + שעון שבת, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 מנגל חשמלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

D.V.D  קריוקי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 מדפסת משולבת - קנון, 
MX515, ב- 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 ,LCD תושיבה, מסך -

ב- 240 ש"ח, 8 אינץ, טל': 
_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה, במחיר - 299 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7274430

 מכונת כביסה "סימנס" 
220 ש"ח בלבד, מצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מדיח כלים מצב מצוין, 
180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מכשיר כושר לתרגילי בטן, 
_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח, 052-5737813

 מדפים + מגירות "כתר" 
חזק ויציב, 130 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)13-14ח(למדפים, 052-5737813

 6 כסאות דמוי עור, לבן 
במצב חדש, אפשרות כסט 

לשולחן, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-6309092

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 ארון שרות קטן של כתר, 
חדש, במחיר מציאה - 140 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2449315

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-8958197

 מערכת ישיבה 2+3 דמוי 
עור - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-3363588

 שולחן סלוני נמוך, 250 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2493013

 2 מיטות חדר שינה + 
ארגזים 80/190, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(ב"ב, 058-3265087

 מיטה משולשת - מיוצר 
ע"י רהיטי מועלם, כחדשה! + 

מזרונים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8429931

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 054-5705546

 ארון הזזה לבגדים - רהיטי 
דורון + פינת עבודה + מגירות, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 050-8918009

 שולחן מחשב מזכוכית, 
_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 052-7126106

 שידת טיפולים בצבע לבן, 
מעץ סנדוויץ, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-3662700

 ארון 2 דלתות בבני-ברק, 
_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 052-3662700

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בבני-ברק, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3662700

 עמודון ספרים בבני-ברק, 
מעץ סנדוויץ, מדפים, 350 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3662700

 ספה נפתחת למיטה, 
מצב מצוין, 270 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מיטה נפתחת ל- 2 מיטות 
+ 2 מגירות מצעים, 280 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-5737813

 ספה 450 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 מיטת נוער, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 כסא עם כוונים, לכל 
מטרה, חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 מערכת אייווה חלקים, 
כ"א 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 שולחן וכיסאות, כ"א 500 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 חדר ילדים מעץ מלא, 500 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 כסא בר, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 סטנדר מתכוונן כחדש, 
_____________________________________________)13-14ח(290 ש"ח, 054-8421867

כניסה מוזיקלית לשבת בזמר ובפיוט
ליל שבת: טיש עם דברי תורה, שירים וסיפורים

שבת: סיור תיאטרלי ל"גשר המשאלות" ול"כלייזמרים של שבת..."
שירה אשת הרופא - הצצה לחסידות צאנז וסיפור אישי מרתק

אבי רז - חידון לקראת פסח לכל המשפחה
פעילות מיוחדת לילדים
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די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

 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

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

לפרטים מאיה:
054-4541042

בבקשה עזרו לי
להציל את בעלי שלומי
הזקוק לתרומת כליה 

כל אחד יכול לבדוק התאמה
בדחיפות!

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

כ’-כב’ באדר ב’ תשע”ט  27/3-29/3/2019

058-6794444

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה בת 35

 יתומה דתית שומרת שבת 
 לשבתות וחגים כולל לינה 
תזכו למצוות

כללי

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

תינוקות

תקשורת

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348 
03-6884123)10-13(_____________________________________________

 שולחן סלוני 1.60/85 
ס"מ בצבע שחור + 6 כסאות 

במצב מצוין. 1500 ש"ח. 
054-5347663)10-13(_____________________________________________

 עגלה מעולה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7682482

 עגלה-אמבטיה + טיולון 
250 ש"ח + כסא האכלה- 

_____________________________________________)12-12ח(חינם. 054-8410050

 למסירה עגלת תאומים 
_____________________________________________)12-12ח(מצב סביר. 054-8465707

 עגלה חדשה באריזה 
אופנטי 300 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)12-12ח(050-4164485 02-6418584

 עגלת תאומים צבע שחור 
חזקה ויציבה 052-5737813 

220 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 משאבת חלב דו צדדית 
_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח. 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
מדלה. 50 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(058-3245685

 משאבת חלב ידנית אוונט 
_____________________________________________)12-12ח(50 ש"ח. 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלת בייבי 
גוגר יחיד/תאומים 50 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-3245685

 עגלת תאומים צבע שחור 
חזקה ויציבה 052-5737813 

_____________________________________________)12-12ח(220 ש"ח. 

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)12-12ח(02-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3073826

 אמבטיה של עגלת מוצי, 
צבע ירוק תפוח, חדשה 
ומהממת רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8447306

 משאבת חלב ידנית של 
AVENT חדשה באריזה 199 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח .052-7647637

 לול פלסטיק + מזרון 180 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7655652-3

 כסא אוכל "כתר" במצב 
מצוין )כולל ריפוד( 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(גמיש. 054-8482378

 מנשא לתינוק - ג'קי 
כחדש 100 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-7188017

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:
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sari@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

C2  תומך חברת גול, 220 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-3234062

TEC - כשר צריך להחליף 
_____________________________________________)12-12ח(מסך- 80 ש"ח. 052-7621107

 סמסונג אברכים - כשר- 
צריך לטפל בטעינה 50 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7621107

 2 מיכלי טרמוס 
)הפלסטיק החיצוני בלבד( של 

חב' THERMOS" של 1.8 
ליטר ב-10 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)12-12ח(054-8482378

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
ברוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)12-12ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8415306

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חב' קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף יפה 90 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-7041010

 נעל שחורה מידה 39 עם 
_____________________________________________)12-12ח(עקב 100 ש"ח. 058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 חלוק קטיפה לילדה צבע 
_____________________________________________)12-12ח(שחור 35 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)12-12ח(35 ש"ח. 053-3155415

 משחק קליקס המקורי 
_____________________________________________)12-12ח(120 ש"ח. 053-3155415

 בלוטוס חוט נשלף מצוין 
70 ש"ח. 050-4144615 ניתן 

_____________________________________________)12-12ח(להשארין הודעה. 

 כיסוי לרכב כחדש 90 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3121020

 אופני ילדים ללגיל 5 עד 8 
שנים במצב מצוין 150 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-9340317

 חלקים של מטחנת בשר 
למכונה של קנווד דגם ישן 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 60 ספרי כור המשנה, 
חדש 50 ש"ח. 050-4164485 

_____________________________________________)12-12ח(02-6418584

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)12-12ח(300 ש"ח. 058-3245685

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית

לגיל 6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3073826

 נדנדה לחצר מצויינת רק 
_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח. 054-8423031

 מוט לוילון רוחב 1.50 
מתארך רק 40 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שטיח 2.94X200 במצב 
מצוין. 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-7318737

 עמוד לדיסקים גובה מטר 
_____________________________________________)12-12ח(70 ש"ח. 052-7126106

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(054-5705546

 4 שמלות יפות לאירוע 
מידות 6,8,10 050-4184747

_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח כל שמלה.

 מעיל לילדה מידה 10 
כחדש )אפור( ב-30 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(גמיש. 08-9768378

 גלגלים לאופניים מס' 24 
+ צמיגים ופמינית 30 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(כ"א. 052-3595314

 למכירה באגר תורמים 
למוסדות 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(04-6480444

 עשר בתי מזוזות מעוצבים 
200 ש"ח )פ"ת(

_____________________________________________)12-12ח(052-2786557

 אופניים מצויינים 90 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 כיסוי לחורף לקלונועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(03-6199806 בערב

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 03-6199806 בערב

 שמלת ערב סגולה )180( 
שמלה כחולה ב-2 חלקים 

_____________________________________________)12-12ח()120( 03-9342918

 מעיל חרפי לגבר )180( 
מעיל חום + פרווה לאישה 

_____________________________________________)12-12ח()220( 03-9342918

 למסירה קפוטה חלקה 2 
כפתורים אחורנית, מידה 48 

היה בשמוש שבוע. 
_____________________________________________)12-12ח(050-4150581

 למסירה בירושלים גליונות 
לידלים, שלהבת, המודיע 
_____________________________________________)12-12ח(הצעיר ועוד. 02-5812872

 חצאית אפורה מאנגליה 
חדשה מתאים לגיל 13-14 
_____________________________________________)12-12ח(ב-150 ש"ח. 054-8426081

 נעליים שחורות לק 
לנערות חדשות באריזה! עם 
ספידה בצבע שחור, לבן, בז 
_____________________________________________)12-12ח(רק 60 ש"ח. 054-8426680

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6282258

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 כרית שינה אופואלרגנית 
חדשה באריזה 25 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-7653548

 גיטרה 140 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 חליפת בגיר חדשה, ללא 
מכנס, כחולה מדוגם, מידה 
48, כבס ולבש 250 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7139293

 להשכרה שמלה יפה 
ואופנתית לאירועים,

מידה 48-52 359 ש"ח
_____________________________________________)12-15ל(בב"ב. 050-4113542

 אופני כושר "סייקל" 
כחדשות, נקנה ב-3,200 ש"ח 
בהזדמנות רק ב-2,200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-15ל(050-4194213

 בובות פרווה פו הדב הלו 
_____________________________________________)12-12ח(קיטי 25 ש"ח. 058-7041010

 שקית מלאה בתחפושות 
רק 50 ש"ח. כל מיני סוגים. 

_____________________________________________)12-12ח(050-9089110

 זוג שלוים מטילים + כלוב  
+ אוכל + אביזרים 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בית שמש. 058-3221818

 הטאבלט היהודי עם 
חותמת כשר חדש לגמרי 250 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח 052-7188017

 תחפושת לילדים מצוינת 
_____________________________________________)12-12ח(20/30 ש"ח. 052-7188017

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה 150 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8497499

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותית כדחשות 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38 חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל צמר של גולף מידה 
38 חדש- 200 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8497499

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( עלגלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים. 120 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6282258

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת חגית. בר"ג. 

420 ש"ח. 054-5920011 
_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 בר"ג - שטיח בדוגמא 
קלאסית בצבע ירוק בקבוק 
וחום. 160X230 ס"מ. 250 

ש"ח. 054-5920011
_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 חליפת גבר איכותית 
במידה 48, צבע שחור של 

יהושע בן בון בר"ג. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 בר"ג מראה גדולה 
מזכוכית משובחת מעובי 7 

מ"מ - מידות: 100X155 ס"מ. 
180 ש"ח. 054-5920011 

_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 משחק קליקס המקורי 
500 חלקים 120 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)12-12ח(40 ש"ח. 053-3155415

לפרטים: קובי 050-6499974

לחברת הפצה 

עם רישיון ג' למשאית עד 15 
טון למשרה חלקית או מלאה 

כנהג משאית ומפקח הפצה

דרוש עובד
מאיזור המרכז

 ארון לבן גובה 1.70 רוחב 
75 ס"מ רק 290 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שידה 5 מגירות רוחב 45 
ס"מ רק 190 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שולחן סלוני במצב טוב 
_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח. 050-7318737

 שולחן מטבח דובדבן 
70/1.10 נפתח 80 ס"מ. 250 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-8916104

 שולחן מחשב מזכוכית 
_____________________________________________)12-12ח(300 ש"ח. 052-7126106

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצוין 500 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-5705546

 מיטה כפולה עם מגירה, 
כריכת 1X90X70 מעץ בוק 

במבצ ט"מ. 100 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(058-3230569

 שולחן וכסאות לסלון 500 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-4184747

 כסא עם כוונים לכל 
מטרה חדש 300 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 ספת סלון 3 מושבים 
חומב 500 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(053-3110986 03-6487453

 מדפים + מגירות "כתר" 
חזק ויציב 130 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-12ח(למדפים. 052-5737813

 למסירה שולחן משרדי 
ישן. חום כהה. מצב טוב. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8465707

 ספת עור מצוינת חזקה 
ויציבה כמו חדש. 230 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 עמודון כמו חדש 130 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 שידת החתלה מגירות 
עץ מלא 180 ש"ח + שידת 

מגירות "כתר" 50 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 כסא משרדי מרופד עם 
מנגנון סינכרוני מלא כחדשה 

_____________________________________________)12-12ח(150 ש"ח. 050-6205446

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בבני ברק 350 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3662700

 עמודון ספרים בבני ברק 
מעץ סנדוויץ מדפים. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3662700 350 ש"ח. 

 מיטה וחצי מצב כמו חדש 
_____________________________________________)12-12ח(450 ש"ח. 053-31341311

 כסא עם כוונים לכל מטרה 
_____________________________________________)12-12ח(חדש 300 ש"ח. 052-2437292

 מכתביה מצוינת, מגירות 
נשלפות, שמנת-ורוד. 400 

ש"ח. מ-16:30. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7645843

 3 כסאות פלסטיק עם 
ידיות 120 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 4 כסאות פלסטיק של 
איקאה עם משענתצ 80 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שולחן ו-3 כסאות לילדים 
איכות מצויינת 50 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 בר"ג - ארון מדפים 
לבן - 4 דלתות מעץ במידות 

64X40X250 ס"מ. 350 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 בר"ג - מזנון לבן יפיפיה 
מעץ מלא. 215X76X50 ס"מ 

כמו חדש. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 ארונית לבנה מעץ, 2 
דלתות 90X40X105 ס"מ 

בר"ג. 250 ש"ח
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 סטנדר רצפה מתכוונן 
130 ש"ח גמיש. ניתן להשאיר 

_____________________________________________)12-12ח(הודדעה. 050-4144615

 ארון דלת אחת עם מדפים 
חזק ויציב גבוה 190 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח. בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 שולחן מחשב מזכוכית 
_____________________________________________)12-12ח(350 ש"ח. 052-7126106

 שולחן סלוני 500 ש"ח. 
 053-3110986

_____________________________________________)12-12ח(03-6487453

 לול עץ מצב מצוין + 
מזרון וסדין 250 ש"ח. שכון ג' 

_____________________________________________)12-12ח(ב"ב. 052-7655652/3

 ספה פינתית, סקיי בייג' 
1.70X2.40 קצת משופשפת. 

300 ש"ח. לרציניים. 
_____________________________________________)12-12ח(054-8455513

 שידה קומודה מראה, ארון 
מגירות עץ סנדויץ לבן 500 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-6583510

 שולחן סלון + 5 כיסאות 
מרופדים במצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 עמודות ספריה מעץ, 
כחדש, 500 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 זוג מזרונים אורטופדים, 
500 ש"ח כ"א, נקנו ב- 2,500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8421867

 ארון מדפים שוכב, 
2.5X1.50, מצב מצוין, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8421867

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ, כחדשה, 400 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, ב"ב, נייד: 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה, 
במחיר 500 ש"ח, ב"ב, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 שידת החתלה במצב 
מצוין, מסנדוויץ מלא 

_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-3500137

 pliko switch עגלת פג 
כחדש, 3 חלקים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4125386

 עגלת טיולון במצב מצוין 
של חברת ברייטקס, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, גמיש, 052-5078585

 עגלת מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7682482

 עריסה - 95 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מצעים פרנל למיטת 
תינוק + שמיכת פוך, 75 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 058-7041010

 תיק לעגלה צבע תכלת, 
_____________________________________________)13-14ח(40 ש"ח, 053-3155415

 שמיכת פוך לגיל שנה, 40 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3155415

 עגלת ילדים טיולון + 
אמבטיה, כחדשה, ביבי בולי, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 054-8421867

 בימבה חזקה כחדשה, 
חברת ליטלטקס, 130 ש"ח, 

נקנה ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 הליכון לתינוק, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-9521867

 מכשיר אייפון S5, מצב 
חדש, )ללא מטען ואוזניות(, 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 300 ש"ח, 050-8776286

 סים טוקמן חברת פלאפון, 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 50 ש"ח, 050-8776286

 טלפון כשר חדש, 250 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7958200

 נוקיה C2 לא היה 
בשימוש מחודש לא כשר 169 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-3251441

 פלאפון אפ-טק במצב 
מעולה!!! 150 שח, צבע 

_____________________________________________)12-12ח(שחור. 054-8426680

K34  כשר כחדש - 250 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7621107

 4 שמלות יפות לארוע, 
מידות 6,8,10, 50 ש"ח כל 
_____________________________________________)13-14ח(שמלה, טל': 050-4184747

 תריס הצללה - 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-4184747

 פאזל מרהיב ביופיו, 3,000 
חלקים, חדש באריזה, 270 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8421867

 תמונת הרב אליישיב, 
ענקית, ממוסגרת, 270 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 סכך לסוכה, 2.1X31 מצב 
מצוין לא מתולע, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 מגזיני זמן, 19 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 נעלי סקוני חדשות 
באריזה, במחיר הזדמנות, 
250 ש"ח, מידה 39, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(03-6185569

 מגן ברכיים לרוכב אופנים 
ולאופנוע, חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת, 
במצב חדש, 300 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-24372982

 משקפי שמש איכותיים, 
חברת "ארוקה" חדש, ב- 100 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-8776286

 הספר "הרים סביב לה" 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 30 ש"ח, 054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8454536

 מזוודה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 תלת אופן לילדים, 130 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7126106

 שמלת אירוע צבע 
סגול לגיל 12, אורך 1.25 + 
שושבנית לגיל 6 אורך 0.94, 
מחיר כל שמלה - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 אופני ילדים, 95 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-5737813

 אופניים קטנים - 170 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-5656194

 נרגילה מצרית גדולה 
כחדשה, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 אופניים B.M.X + גלגלי 
עזר, "14, חדשות, 180 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח()בפ"ת(, 052-2786557

 מתקן לאופניים לרכב, 
חדש, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-5343924

 טרול עילי למטוס, 60 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 משחק IQ FIT, כמעט 
_____________________________________________)13-14ח(חדש, 30 ש"ח, 052-7600336

 למסירה עיתוני בתוך 
המשפחה ומשפחה, 

_____________________________________________)13-14ח(054-2252171

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה, 4 חלקים במצב מצוין, 

מספר לא מדויק 38-44, 
ב- 250 ש"ח, 050-4160457, 

_____________________________________________)13-14ח(ירושלים

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 רחב, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3155415

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה, 
חדשה, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 תיק גברי שחור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד, 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8415306

 קסדה של אופנוע במחיר 
מציאה, 150 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7144461

 מכנס ג'ינס לגבר, מידה 
40, חברת קסטרו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-7041010

 סיר לגובנה קוטר 20, 
_____________________________________________)13-14ח(כל"פ, 35 ש"ח, 058-7041010

 ג'קט מידה 2, צבע שחור, 
_____________________________________________)13-14ח(20 ש"ח, 053-3155415

 צידנית רכה, 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים, חדשה 

באריזה וכיסא ים, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6282258

 מחיצות מאולם ארועים, 
100 ש"ח למחיצה, לפרטים: 

_____________________________________________)13-14ל(052-7198998

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל



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 - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

 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

 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 

_____________________________________________)09-35ל(טובים" 03-5782180

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(תיתי 050-5636364

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות.

4 משמרות בשבוע 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

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

כ’-כב’ באדר ב’ תשע”ט  27/3-29/3/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

הידעת, שע"י ריח
אפשר להרויח?!

"נרד... וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים"
בס"ד

)שיר השירים(

אצלינו אפשר לקבל 
הכנסה חודשית של
€ 1500 בחודש ויותר

במודל של כח ה-3

בס"ד

054-578-6603
050-535-5959
052-872-0122

 ל"מלנטה" דרושות 
מוכרניות + עובדים 

כלליים רציניים לעבודה 
מיידית. 054-7840987 

058-7670860)10-13(_____________________________________________

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-35(מענקים 054-5558835

 לרשת מזון בב"ב 
דרושים עובדים רציניים 

עדיפות לבעלי נסיון, 
מיידי. 054-7840987

050-9755999)10-13(_____________________________________________
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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  

03-5770521

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

*המודעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד

 דורשים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 

לשעות הבוקר והערב, 
_____________________________________________)11-14ל(באזור ב"ב. 03-5494080

 מטפלת למעון יום 
במרכז בני ברק למשרה 

מלאה/חלקית תנאים 
מצוינים למתאימה.

03-5703853)11-14(_____________________________________________

 למוסד חינוכי בבני ברק 
דרושות מנקות למשרה מלאה, 

_____________________________________________)11-14ל(לפרטים: 03-9183633

 דרוש/ה מזכיר/ה 
למרפאת שיניים. נסיון 

במזכירות חובה, הכרת 
המחשב. תנאים טובים.

קו"ח למייל: 
mazkira830@gmail.com)11-14(_____________________________________________

 דרושים אנשי מכירות 
טלפונים למוקד בפ"ת שעות 

נוחות, שכר גבוה. 
gabip@lottonet.co.il

052-3915513)11-14(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 דרוש/ה קופאי/ת 
לסניף של בזאר לב העיר 
ברחוב עזרא 4 מהשעה 
10:00 עד 16:00 כולל 

_____________________________________________)11-14(יום שישי. 050-5586335

 לגן במרכז ת"א, סייע/ת 
חרוץ/ה לקבוצת התינוקות, 

7:30-16:00 למלאה. 
054-7537538)11-14(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב עוזרת 
טבחית בעלת נסיון ל-6 שעות 
ביום 050-5304424 )להתקשר 

)10:00-15:00)11-14(_____________________________________________

 מטפלת לגן ילדים במושב 
נווה ירק לייד הוד השרון וכפר 

_____________________________________________)11-14ל(סבא )ניידת( 050-7242499

 דרושה פאנית עם 
נסיון למשרה חלקית 

לסלון פאות בפתח 
_____________________________________________)10-13(תקווה. 052-5293000

 לבית הספר אוהל רחל 
בעמנואל דרושות מורות מ"מ 

09-7921987
_____________________________________________)10-13(קו"ח לפקס: 09-9663769

 קופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)12-17(ברק 050-8557084

 דרושה עובדת לנקי 10 
לשעות אחה"צ מ:

053-5251290  15:00-22:00)10-13(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-23(מצויינים. 053-6532507

 לחברת אור לרפואה 
בירושלים דרושים מחלקי 
פליירים 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)12-13ל(1-700-500-851

 דרושה למשפחתון בת"א 
עובדת למשרה חלקית/מלאה 
תנאים מעולים. 053-3148021 

050-4187779)12-15(_____________________________________________

 ל"שפיז" ביה"ס 
לבישול בפ"ת, דרושים 
עובדי נקיון ותחזוקה, 

למשרה מלאה. לפרטים: 
_____________________________________________)12-13ל(050-6399910

 למכבסת שלגית ב"ב, 
שליח עם רשיון נהיגה ב', 

*עובדים לעבודה זמנית בפסח. 
050-8460282)12-13(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת למזנון 
חברה בת"א ל-4 שעות בבוקר 
7:00-11:00 32 ש"ח לשעה + 

_____________________________________________)12-15(נסיעות. 050-6967591

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

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני ברק, דרושות עובדות 

לעבודה במשמרות
054-7694963)11-14(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 מעוניין לעבוד בהובלות 
_____________________________________________)11-11ח(054-5862360

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת נסיון במדיה, 

ב"קירוב", בהסברה ובניהול. 
במשרה בכירה.
_____________________________________________)11-11ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 

וערב בישיבה. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6651365

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)11-11ח(לפי שעה. 054-7938941

 אישה חרדית מעוניינת 
_____________________________________________)11-11ח(במשק בית. 054-8059914

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 נקיון חדרי מדרגות ובתי 
_____________________________________________)11-11ח(כנסת. 052-7137135

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)12-12ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)12-12ח(לפי שעה. 054-7938941

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים סתור שכיר. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

תנאים טובים 
מאד!
לפרטים:

054-7718401

--------

דרושות

ת למעון
מטפלו

באזור
רכבת מרכז

לה' הארץ ומלואה!

מוניות דקר
עזרא 17 ב"ב

דרוש סדרן רציני 

050-7575075
053-2861390

משכורת נאותה

לה' הארץ ומלואה!

מוניות דקר
עזרא 17 ב"ב

דרוש סדרן רציני 

050-7575075
053-2861390

משכורת נאותה
טלפוניתעל הזמנה  לא גובים  לפרטים

 050-6528522 

לרשת חרדית 
גדולה ומבוססת 

בפתח תקוה
דרושה 
סייעת לגן

תנאים טובים 
למתאימה

מיידי

 מזכירה למשרד יבוא 
בבני-ברק, שעות המשרה: 
09-14:00 ותנאים טובים, 

קו"ח:
secmashal@gmail.com)13-14ל(_____________________________________________

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)13-20(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים, עד גיל 
3, סייעת לשעות 7:15-13:00 

או למשרה מלאה, כולל 
_____________________________________________)13-19ל(תשלום חגים, 052-3838484

 דרושה לשמירה על 
מבוגרת בקרית משה 

בירושלים לשעות אחה"צ, 35 
_____________________________________________)13-14ל(ש"ח לשעה, 050-7696655

 מיידי, למוסד תורני 
בב"ב עובד תחזוקה ידע 

באינסטלציה, חשמל, ביוב, 
דלתות ועוד. חרוץ, אמין, 

מסור ויעיל, 6 ימים בשבוע, 
4 שעות ביום בשעות הבוקר, 
עם אופציה להגדלת המשרה 

בזמני עומס, קו"ח לפקס: 
153-3-5779521, המלצות 

_____________________________________________)13-14(יתרון, 38 ש"ח לשעה

 למשרד רו"ח בבני-ברק, 
דרוש רו"ח עם ניסיון רב 

בעצמאים ובחברות + ידע 
בתוכנת קונטו, קו"ח ל:

cpa4110@gmail.com)13-14ל(_____________________________________________

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, שעות נוחות, 39 
ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)13-13(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה בירושלים איש/ת 
שטח לעבודה ייחודית, שכר 

בסיס 9,200 ש"ח + רכב 
_____________________________________________)13-13(צמוד. קריירה, 072-22-222-62

 לארגון רפואי בהר חוצבים 
בירושלים פקיד/ה למתן מענה 
טלפוני, ועוד, א-ה 8:00-15:00, 

38 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)13-13(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד בבני ברק מזכיר/ה 
לאדמיניסטרציה שוטפת, 

שעות נוחות, לא נדרש ניסיון, 
9,000 ש"ח. 

_____________________________________________)13-13(קריירה, 072-22-222-62

 למפעל בבני-ברק, דרוש 
נגר מקצועי ליצור מיטות, 

_____________________________________________)13-14ל(לפרטים: 03-6777238

 לנקיון בתים בירושלים, 
דרושים בחורים זריזים וחרוצים 

בלבד! עבודה עד פסח, 40 
_____________________________________________)13-15ל(ש"ח לשעה, 054-8538959

 למוסך בבני-ברק 
דרוש מכונאי רכב, ידע 
בדיאגנוסטיקה יתרון, 

_____________________________________________)13-16ל(050-4143625

 דרושה טלפנית לפרויקט 
תקופתי ומתגמל, למשמרת 

בוקר/ערב + אחוזים ובונוסים, 
052-3174174)13-13(_____________________________________________

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, ניסיון בניהול בעמותות 

ובעסקים, במשרה בכירה עם 
_____________________________________________)13-14ח(שכר הולם! 050-4160390

 מעוניין לעבוד בניקיון 
בית-כנסת/בהכנת ארוחת 
_____________________________________________)13-14ח(בוקר וערב, 050-6651365

 חד הורי אחראי וחרוץ, פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)13-14ח(לפי שעה, 054-7938941

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3595314

 חלוק קטיפה לילדה צבע 
שחור 35 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(053-3155415

 סיר לקובנה מס 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 מצעים פרנל למיטת 
תינוק + שמיכת פוך 75 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010



דון.
וע

המ
עי 

בצ
 מ

על
ם 

חלי
א 

ה ל
קני

 ה
תווי

 * 
עת

כל 
 ב

צע
מב

 ה
את

ק 
סי

הפ
ת ל

אי
רש

ד 
חס

 ה
יב

נת
ת  

רש
 * 

אי
מל

 ה
מר

ד ג
 ע

ת *
אי

טונ
סי

ה 
כיר

 מ
אין

 * 
ות

יד
יח

 3-
ל ל

גב
מו

 * 
ד 

לב
 ב

שה
מח

לה
ת 

ונו
תמ

 ה
* .

ל.ח
ט.

י"ט-כ"ב באדר ב'26-29.3.19

שלישי עד שישימבצעים בימי 

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |   03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 15. 
03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 5179802-
03 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | 
הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639 |קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465| ירושלים: רח' פנים מאירות 10

3 ליטר

שלישי-שישי
26-29.3.19
י"ט-כ"ב באדר ב'

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

ג'ט רב תכליתי
4 ליטר

סנו
סוגים שונים

פינוק

שמפו/מרכך/תחליב רחצה אוקסיג'ן/קליהמרכך כביסה בדין
סוגים שונים

960 מ"ל

אבקת כביסה 
מקסימה

2.5 ק"ג
סנו

קמח מנופה 80%

ניתן לרכוש 
תווי קניה בהנחה 

לחג הפסח, למימוש 
בכל סניפי רשת 'נתיב 

החסד'.
להזמנות ניתן לפנות 
למס' 052-7659294 

בהקדם.

שקדי מרק

זוג עוגיות שוקוצי'פס
1 ק"ג

'מעולה'

400 גר'
'מעולה'

אסם

4 ליטר
סנו

4 ליטר100 יח'
ח"פ לבן ר.שמאיסיף

קוד: 14731844

קוד: 16401776

שישיה/שמיניה קוד: 11431853/860

חומוס 

אקנומיקה פיסגה כפפות 'מעולה'

850 גר'
סלטי צבר

מטרנה מהדרין/שלבים
700 גר'

חלבי

שלישי-רביעי
26-27.3.19 י"ט-כ' באדר ב'

לימוןקולרביגזר ארוז תפוז/קלמנטינה תפו"א לבן ארוז

ספוג הפלא

עוגיות עבאדי

זיתים ירוקים
חרוזית/טבעות

400 גר'

בית השיטה

טיטולי פרימיום

מתז סנו רסס נגב/רסס כבס/סנו קליר/
סנו ג'ט למטבח/לאמבט/ג'ט פלוס סודה/
חומץ/אנטי קלאק מסיר אבנית/לאסלה 

צלחות גדולות 2 ב-

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

לפתניות 5 ב-

מפות עבות 2 ב-

מפיות 3 ב-

B8 כוסות קרטון
3 ב-

נקניקיות/
שניצל תירס

1.75 ק"ג
טבעול

חומוס/תירס/ שעועית 
ברוטב עגבניות/אפונה/

אפונה וגזר/רסק עגבניות 
28% 550-580 גר' 'מעולה'/

שימורי מלפפון 7-9 בית השיטה

ר. שמאי

4 ליטר
סיף

סנו

גבינה צהובה עמק
קוד: 57118

400 גר'
תנובה

שמיניית מיני קרלוזוג גבינה
2*850 גר'

תנובה
שוקו/וניל/תות

תנובה

למארז
שלישי-שישי

26-29.3.19 י"ט-כ"ב באדר ב'

500 גר'
תנובה

משקאות חלב
1 ליטר
תנובה

1990 109010

1990990

990

490490
לק"גלק"ג

ליח'

לק"ג
350

לק"ג
390390

לק"ג

790

2 ב-
90

2 ב-
10

2 ב-
10

3 ב-
1390

למארז

10

1990790

1290

1190 1390

ליח'

4 ב-
100

3 ב-
20

ליח'
3990

5 ב-
10

1090

ליח'

מעדן באדי

1690

2 ב-
1190

2 ב-
1590

2290

פנטסטיק כללי 

1490
פנטסטיק לרצפה  

כשל"פ

כשל"פ

1.5%-3%
8 יח'

תנובה

יוגורט ביו/יופלה לבן

שמיניית יופלה
וניל/מעודן

תנובה

1190

1490
למארז

למארז
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