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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

פרסם ותתפרסם 
03-5796643

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

נתניהו פתח את קמפיין הבחירות בכפר המכביה והטיח האשמות חריפות בתקשורת • מוקדם יותר, לאחר פרסום כתב האישום נגדו, האשים את הפרקליטות בניסיון 
להדיחו • על הדרך, נרשמה סולחה מתוקשרת בין ראש הממשלה לשר לשעבר ובכיר הליכוד גדעון סער • המועמד החרדי ברשימת הליכוד קורא להצביע למפלגה: 

"...גם אריה צריך את ביבי חזק" | עמ' 6, 14-15

לראשונה בישראל: כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן

יצחק פינדרוס ל'קו עיתונות': 
"מעולם כשהייתה אפשרות לליכוד להרכיב ממשלה 

יהדות התורה לא הלכה עם מישהו אחר. לפי 
הבחירות המקומיות המאגר שלנו הוא כ-260 אלף 

קול ואפשר להביא 8 מנדטים" | עמ' 14

מאיר פרוש ל'קו עיתונות': 
"אין לנו שותף אחר חוץ מנתניהו. עם השמאל לא נוכל 
לשבת ובטח שלא עם לפיד וגנץ, גם אם יהיה גוש חוסם. 
דרך השמאל אינה דרכנו וגם הציבור שלנו לא רוצה בכך" 
| אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה – עמ' 10-12

| עמ' 12 |

| עמ' 6 |

| עמ' 2 |

| עמ' 6 |

בדיעבדאין בעיהפוגע במרן| עמ' 12 |

"אין מה לחשוש שזה 
יגביר את ההסתה 

לפני הבחירות"

מרן שר התורה:

סקר 'קו עיתונות'מחאת בנות הסמינרים

42% ממצביעי ש''ס: 
הקמפיין פוגע בזכר 
מרן הגר"ע יוסף זצ''ל
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04-614-1111
yaelhotels@gmail.com אימייל:כתובת: אוהל יעקב 4, טבריה

חדרי יוקרה 
וסוויטות פאר

כשרות בד"ץ 
העדה החרדית

ללא חשש 
שרויה

תוכניה עשירה 
למבוגרים ולילדים

חוויה בלתי נוף לכינרת
נשכחת

חמישה
לקדש על הכוס כבני מלכים סביב שולחנות חכוכביא

מול  ההלל  את  לשיר  והדר,  בפאר  ערוכים 
האירוח  בחדרי  חורין  כבני  לחוש  הכנרת, 

הפינוקים...  כל  עם  החדשות  ובסוויטות 

053-313-1884

מבצע מיוחד 
 לנרשמים

לחג הפסח!

שבת הגדול

 50%
הנחה

 פעילויות 
לכל המשפחה!

 טיולים, הופעות, 
 חמי טבריה, משחקיה 

לילדים ועוד

הטבה מיוחדת 
למזמינים לכל החג

 לילה נוסף חינם
במוצאי חג הפסח

פסח במלון ציפורי טבריה המפואר, חוויה 
מבצעבלתי נשכחת למהדרין מן המהדרין.

קנון ה
וף לת

. בכפ
ט.ל.ח

חמישה כוכביא
 במלון צפורי

7עמוד 14

שלומי כהן
צילום: 

'עושים שכונה'
הנהלת העירייה ירדה לרמה א'

במסגרת תוכנית 'עושים שכונה' קיימו השבוע 
הנהלת העירייה מפגש פתוח עם תושבי רמה א' 
• ראש העיר הודיעה על תוכנית מקיפה שגיבשה 

לשיקום הכבישים והמדרכות ברחבי העיר, תוך 
הקפדה על איכות העבודה כדי שהבעיות לא 

יחזרו על עצמן שוב | עמ' 2 

בליל שבת: השוטרים דפקו והודיעו:
 "נמצא תורם כליה"

כשהוא בביתו סועד את סעודת השבת, התבשר תושב העיר על ידי שוטרי משטרת 
בית שמש, כי ממתינה לו כלייה להשתלה בבית החולים במרכז הארץ והוא חייב לבוא 

באופן מיידי • אחרי בירור הלכתי הוא עשה את דרכו אל עבר בית החולים וההשלה 
עברה בהצלחה בסייעתא דשמיא  | עמ' 2 

מעמד נרגש: כנס יסוד לבית הכנסת 
'איילת השחר' ברמה ג'2 

בהשתתפות ראש ישיבת חברון, הרב הראשי 
לישראל ותושבי השכונה נערך כנס היסוד 

לבית הכנסת ‘איילת השחר’ בשכונה החדשה 
• בפתחו של המעמד הוקרא מכתבם של 

גדו”י מרן שר התורה ומרן ראש הישיבה

סיור היכרות: 
עמידר ערכו 

סיור בעיר

שריפה בבניין מגורים
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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

 שיתוף פעולה בין ארגוני הצלה
והצלה  כבאות  בין  הפעולה  משיתוף  כחלק 
נפגשו  שעברה  שבת  במוצאי  הצלה',  ל'איחוד 
המתנדבים להשתלמות מקצועית, כאשר רשף נתן 
שמש,  בית  בתחנת  משמרת  מפקד  סגן   – סולטן 
הארגון,  למתנדבי  ומעניינת  מרתקת  הרצאה  נתן 

בשילוב מלווה מלכה וערב גיבוש. 
עבודה  על  המתנדבים  למדו  ההרצאה  במהלך 
כגון:  חריגים  באירועים  האש  לוחמי  מול  בשטח 

בזירות  עבודה 
דרכים  תאונות 
)כולל  לכודים  עם 
התמודדות עם סוגי 
הרכבים חשמל/גז/
בשריפות,  דלק(, 
של  באירועים 
מסוכנים,  חומרים 
באירועים  טיפול 
מנהרות  בתוך 
החולפת  וברכבת 

בגזרה.

 אצבעותיו של פועל נקטעו 
כוחות  הוזעקו  שני  יום  של  הבוקר  בשעות 
בעקבות  בעיר,  התעשייה  באזור  למפעל  ההצלה 
פציעתו של פועל כבן 20 שאצבעותיו נקטעו תוך 
כדי עבודה. חובשים 'איחוד הצלה' העניקו טיפול 
להמשך  פונה  והוא  לפועל שנפצע  ראשוני  רפואי 

קבלת טיפול רפואי בבית החולים. 

 שריפה בבניין מגורים
הוזעקו  שלישי  יום  של  הצהריים  אחר  בשעות 
כוחות כבאות והצלה לרחוב חבקוק הנביא בשכונת 
בדירה  שפרצה  שריפה  בעקבות  בעיר,  ג'  רמה 

בקומה שלישית בבניין מגורים.
השריפה,  את  לכבות  פעלו  כיבוי  צוותי  שישה 
כשבמקביל מנוף גבהים של כבאות והצלה הוזעק 
למקום ולוחמי האש ערכו סריקה בתוך המבנה על 
המבנה,  בתוך  לכודים  של  אפשרות  לשלול  מנת 
הבעירה  מוקדי  לכיבוי  פעלו  הכוחות  כשבמקביל 
בתוך  שהצטבר  והרב  הסמיך  העשן  ולשחרור 

הבניין.

מתנדבי ארגוני ההצלה שהוזעקו למקום העניקו 
קל,  שנפגעו  דיירים  למספר  בשטח  ראשוני  סיוע 

כתוצאה משאיפת עשן.

ליו"ר  מונתה  בלוך  מצוינות':  'ערי   
וועדת ההיגוי 

ליו"ר  השבוע  מונתה  בלוך  עליזה  העיר  ראש 
המוקמת  מצוינות'  'ערי  רשת  של  ההיגוי  וועדת 
המכון  ובהובלת  טראמפ  קרן  ביוזמת  אלו,  בימים 
אביב.  תל  באוניברסיטת  המקומי  השלטון  לחקר 
ללמידה  מוקד  להוות  עתידה  מצוינות  ערי  רשת 
על  שחרטה  מקומית  רשות  כל  עבור  משותפת 
דגלה קידום מצוינות בחינוך בדגש על מתמטיקה 
זו  מצוין  "להיות  כי  אמרה,  בלוך  עליזה  ומדעים. 
בחירה לא גזירת גורל. עלינו כרשויות וכמנהיגות 
את  ולתת  ואחת  אחד  לכל  דלתות  ולפתוח  לעזור 

האפשרות לחיים של הצלחה בכלל התחומים".

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

אלי רובין

שוב דבר לא הכין את תושב העיר, שהמתין 
שבת  בליל  שקרה  למה  כליה,  לתרומת 
את  משפחתו  בני  עם  סועד  בעודו  האחרון, 
סעודת השבת, כשלהפתעתו שוטרים שניצבו 
בפתח ביתו הודיעו לו כי הוא צריך להתלוות 
אליהם לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, 
לאחר שנמצאה לו כליה מתאימה, אותה היו 

אמורים לשתול בגופו באופן מיידי.
"שבת שלום אדוני, אנחנו שמחים לבשר 
בבית  להשתלה  כליה  לך  שממתינה  לך 
לחדר  תוך שעה  להגיע  צריך  ואתה  החולים 
מרכוס,  לישראל  בישרו השוטרים  הניתוח", 
הובילו  ואף  ביתו  כתובת  את  שאיתרו  אחרי 
אותו באמצעות ניידת משטרה לחדר הניתוח.
כאשר  כזה,  באופן  התגלגל  הסיפור 
כאחראית  העובדת  משטרה  קצין  של  אשתו 
ניסתה  הארץ,  במרכז  חולים  בבית  השתלות 
העיר שהממתין  תושב  את  בדחיפות  להשיג 
ישנה  כי  לו  לבשר  מנת  על  כליה,  להשתלת 
לניתוח  להגיע  ועליו  לו  הממתינה  כליה 
בשל  להשיגו  הצליחה  לא  אך  בהול,  באופן 

היותו שומר שבת
כאמור  המשרת  האחראית,  של  בעלה 
משטרה  קצין  עם  קשר  יצר  מיד  במשטרה, 
נוסף המשרת בתחנת בית שמש, וזה 'שיגר' 

לכיוון  ניידת  הדחיפות,  בשל  מידי,  באופן 
ביתו של ישראל מרכוס שהמתין כחצי שנה 
אותו  איתרו  כאמור,  השוטרים,  להשתלה. 

ובישרו לו על הבשורה המשמחת.
כיצד  לנרתם  אין  כי  השוטרים  כשהבינו 
לשנע  החליטו  הם  החולים,  לבית  להגיע 
את  שפלסו  תוך  המשטרה  בניידת  אותו 
דרכם, על מנת להספיק ולהביאו בזמן לבית 
שבת  ובמוצאי  ההשתלה  לניתוח  החולים 
התבשרנו  "לשמחתנו,  כי  השוטרים,   סיפרו 
לפני זמן קצר שהניתוח עבר בהצלחה ואנחנו 

מאחלים לו החלמה מהירה".
במוצאי שבת, גם הרב ישעיהו הבר, יו"ר 
ארגון "מתנת חיים" - הפועל לעודד אנשים 
הצלת  לשם  כלייתם  את  לתרום  המעוניינים 
חיים, שיתף את הסיפור מהזווית שלו וכתב: 
"חייב לשתף אתכם בדרמה שעברנו בסעודת 

ליל שבת קודש אמש".
כראוי  מקדש שביעי  'כל  שירת  כדי  "תוך 
בעלות  בנות   4 מסבות  שולחננו  כשעל  לו', 
תשובה, שנדהמו לנוכח המחזה, צלצל אחד 
ששהו   5 ה  )מתוך  שלי  הניידים  הטלפונים 
הבר.  הרב  לספר  הוסיף  בעמדת ההטענה(", 
"שלחתי את ביתי להביט בצג והיא הקריאה 
חכם...  תלמיד  יהודי  המתקשר,  שם  את  לי 
לרגע  חיים,  במתנת  להשתלה  המועמד 
במכשיר,  משחק  הקטן  ילדו  שמא  חשבתי, 
אולם משנשה הצילצול, החלטתי שזה ספק 

פיקוח נפש ועניתי".
את  לגולל  המשיך  חיים  'מתנת  יו"ר 
כי  מספר  "המתקשר  כי  וסיפר,  שהתרחש 
הגיעו לביתו שוטרים והעבירו הודעה דחופה 
המת  מן  השתלה  עבורו  יש  כי  מבלינסון, 
ושיבוא מהר. הוא התלבט האם לנסוע שכן 
יש לו תורם מן החי בתהליך. ערכתי שיחות 
טלפון לבירור מאחורי הקלעים לגבי איכות 
לו על החלטתי  והודעתי  ההשתלה המוצעת 

שאכן כדאי לו לנסוע".
"שבתי לשולחן השבת והסברתי באריכות 
לאורחות את דיני פיקוח נפש והמצווה לחלל 
העובדה  ציון  כדי  תוך  כאלו,  במקרים  שבת 
דוחין שבת  אין  כי  למדנו  שבפרשת השבוע 
לבניין המשכן, אבל כן דוחים מפני וחי בהם 

של יהודי", הוסיף לספר.
רב,  במתח  העברתי  והיום  הלילה  "את 
השבת  צאת  עם  "מיד  הבר.  הרב  משתף 
התבשרתי כי ההשתלה עבר בהצלחה גדולה 
ברוך השם. בצד השני של הדרמה, מתאמת 
להתקשר  ניסתה   , בריגר  ענת  ההשתלות 
בעזרת  טלפון  ויזמה  זמין  היה  שלא  לחולה 
שמש.  בית  למשטרת  משטרה,  קצין  בעלה, 
ניידת  עם  אותו  ולקחו  לביתו,  באו  שוטרים 
ודאגו  המחלקה  עד  אותו  ליוו  בלינסון,  עד 
המשטרה  למפקד  הלילה  התקשרתי  להכל. 
ולשוטר והודיתי להם, אכן המשטרה יודעת 

לעשות )גם( דברים טובים".

יוסי לוז

למפגש  העירייה  הנהלת  ירדה  שני  ביום 
פתוח עם תושבי שכונת רמה א', בהשתתפות 
והצוותים  בעירייה  האגפים  ראשי 

המקצועיים, התקיים אתמול ברמה א' מפגש 
תוכנית  במסגרת  השכונה,  תושבי  עם  פתוח 
שבועיים  מדי  המגיעה  שכונה',  'עושים 
את  לשמוע  מנת  על  בעיר  השכונות  לאחת 

התושבים ולגבש תוכניות פעולה.
עיקר טענות התושבים התייחסו לבטיחות 
בסביבת מוסדות חינוך בשכונה, בעיות ניקיון 
ומחסור במגרשי ספורט, כשחלק מהתושבים 
האחרונים  בחודשים  שיפור  חל  כי  ציינו 
זה  ששיפור  ותקוותם  אמונם  את  והביעו 

יימשך ואף יתרחב. 
תוכנית  על  הודיעה  מצדה  העיר  ראש 
הכבישים  לשיקום  שגיבשה  מקיפה 
על  הקפדה  תוך  העיר,  ברחבי  והמדרכות 
התשתית  שבעיות  כדי  העבודה  איכות 
מספר  בעוד  עצמן  על  יחזרו  לא  הקשות 

הציבורית  התחבורה  נושא  כשגם  חודשים, 
תיק  מחזיק  עם  יחד  ידיה  על  לעומק  נבחן 
התחבורה שמואל גרינברג, כשכצעד ראשון 
תתפרסם בימים הקרובים הודעה על הרחבת 
תדירות  והגברת  האוטובוסים  קווי  מסלולי 

הנסיעות בקווים השונים.

בליל שבת: השוטרים דפקו והודיעו:
 "נמצא תורם כליה"

'עושים שכונה': הנהלת העירייה 
ירדה לרמה א'

כשהוא בביתו סועד את סעודת השבת, התבשר תושב העיר על ידי שוטרי משטרת בית שמש, כי ממתינה לו כלייה להשתלה בבית 
החולים במרכז הארץ והוא חייב לבוא באופן מיידי • אחרי בירור הלכתי הוא עשה את דרכו אל עבר בית החולים וההשלה עברה 

בהצלחה בסייעתא דשמיא

במסגרת תוכנית 'עושים שכונה' קיימו השבוע הנהלת העירייה מפגש פתוח עם תושבי רמה א' • ראש העיר הודיעה על תוכנית 
מקיפה שגיבשה לשיקום הכבישים והמדרכות ברחבי העיר, תוך הקפדה על איכות העבודה כדי שהבעיות לא יחזרו על עצמן שוב

צילום: כבאות והצלה ואיחוד הצלה
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סיור היכרות: 
עמידר ערכו סיור בעיר

מעמד נרגש: כנס יסוד לבית 
הכנסת 'איילת השחר' ברמה ג'2 

בהשתתפות ראש ישיבת חברון, הרב הראשי לישראל ותושבי השכונה 
נערך כנס היסוד לבית הכנסת ‘איילת השחר’ בשכונה החדשה • בפתחו 
של המעמד הוקרא מכתבם של גדו”י מרן שר התורה ומרן ראש הישיבה

יוסי לוז

חברת  והנהלת  דירקטוריון  ממדיניות  כחלק 
עמידר החדשה, להעמקת ההיכרות עם תחום 
חברי  ערכו  הארץ,  ברחבי  הציבורי  הדיור 
הדירקטוריון והנהלה של החברה סיור  מקיף 
לישיבת  ישבו  כשתחילה  שמש,  בית  בעיר 
סיור  ערכו  ובהמשך  העיר  ראש  עם  עבודה 

מקיף בעיר.
בלשכת  עבודה  בישיבת  החל  כאמור,  הסיור, 
סקירה  שהעניקה  בלוך,  עליזה  העיר  ראש 
מקיפה אודות מגמות הפיתוח בעיר, תוך דגש 
בתחום  עמידר  עם חברת  הפעולה  על שיתוף 
תכנית  הוצגה  מכן  לאחר  הציבורי.  הדיור 
והועלו  עמידר  חברת  של  השנתית  העבודה 
ע"י גורמי המקצוע ובהם מנהל מרכז השירות, 
מוטי  ורישום,  נכסים  אגף  וראש  פוגל  שוקי 

שטרית, סוגיות חשובות לקידום.
וההנהלה  הדירקטוריון  חברי  ערכו  בהמשך, 
מזרח  בשכונת  ביקרו  העיר,  עם  היכרות  סיור 
שמש ובדירות בפרויקט פינוי בינוי ברמת לחי, 
הזהב  גיל  בבית  בביקור  חתמו  הסיור  כשאת 

בית שמש, שהינו בניהול החברה.
יו"ר דירקטוריון עמידר, איתמר ברטוב אמר, 
פעולה  לשיתוף  רבה  חשיבות  רואה  "אני  כי 
מיטבי עם הרשויות המקומיות שבשטחן אנו 
פועלים. שילוב זרועות מעין זה שאנו מקיימים 
ליצור פתרונות  לנו  בית שמש, מאפשר  בעיר 
כאן  הציבורי.   הדיור  לדיירי  וראויים  טובים 
וכמובן  שמש  בית  לעיריית  להודות  המקום 
להמשיך  מתחייבים  אנו  בראשה.  לעומדת 
ולהעמיק את הקשר שלנו עם השטח ועם כלל 

הרשויות המקומיות".
הודתה  בלוך  עליזה  שמש  בית  עיריית  ראש 
הפעולה  שיתוף  על  ולראשיה  עמידר  לחברת 
בדרכה  שמש  שבית  ספק  לי  "אין  כי  ואמרה, 
להפוך לאחת הערים המרכזיות בישראל וכדי 
ליצור זאת אנו נדרשים לשיתופי פעולה מעין 
אלה. בסיור סקרתי את ההיסטוריה של העיר 
לצד הייחודיות של בית שמש כעיר המכניסה 
בפגישה  ומגוונים.  שונים  ציבורים  בתוכה 
שהייתה לנו עם התושבים בנוגע לבינוי פינוי 
התושבים  על  אחריות  עמידר  חברת  לקחה 
הגרים בבתים שברשותה והדבר מהווה בשורה 

לתושבינו. מאחלת לכולנו הצלחה רבה!".

יוסי לוז

ביום חמישי  ומיוחד שהתקיים  נרגש  במעמד 
היסוד  כנס  נערך  ג'2,  רמה  בשכונה  האחרון 
"איילת השחר" ע"ש מרן ראש  לבית הכנסת 
בראשות  זצוק"ל,  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה 
ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה 
ונשיא  לישראל  הראשי  והרב  כהן  הגר"ד 

ביה"ד הגדול הגר"ד לאו.
סגל,  יעקב  הרב  כובד  היסוד  כינוס  בפתיחת 
מנהל ת"ת אביעזרי וממנהלי רשת הגנים 'עץ 
הדעת', להקריא את  ברכתם של גדולי ישראל 
ראש  ומרן  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
מכתב  ששיגרו  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה 

ברכה מיוחד למעמד.
"לכבוד  גדו"י:  כתבו  המיוחד  במכתבם 
השחר'  'אילת  הכנסת  בית  ליסוד  המתכנסים 
השי"ת  ברכת  ג’,  שמש  בית  רמת  בשכונת 
ויה"ר  מעט  בית מקדש  ביסוד  העוסקים  לכל 
הגראי"ל  מרן  של  זכותו  לימינכם  שתעמוד 
לראות  ולהאדירה,  תורה  להגדיל  זללה"ה 
יהיו  ברוכים  רבה.  והצלחה  דשמיא  סייעתא 
המסייעים ותמכין דאורייתא להרחיב גבולות 

הקדושה בעיר בית שמש".
לאחר מכן נשאו דברים ר"י חברון הגר"ד כהן 
והרב הראשי לישראל הגר"ד לאו, שברכו את 
התושבים על הרחבת גבולות הקדושה וציינו 

הקמת  של  הגדולה  המעלה  את 
מקום תפילה חדש לרווחת תושבי 

השכונה.
במעמד השתתפו אף רבני השכונה 
ונציגי 'דגל התורה' בעירייה, הרב 
ישראל  הרב  גרינברג,  שמואל 
ברילנט,  שלמה  והרב  סילברסטין 
כשעשרות רבות מתושבי השכונה 
בכלל,  העיר  ותושבי  החדשה 
ליטול חלק במעמד  הגיעו אף הם 

המיוחד.



החברה רשאית לשנות או לבטל את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לתקנון המבצע, התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח

סניף רמלה
א.ת. רמלה

היצירה 110

*הדמיות תלת מימד 
ממוחשבות בחינם!

*תנאי שת״פ מיוחדים 
לאדריכלים, קבלנים 

ומעצבי פנים.

סניף בני-ברק
הלח״י 17

סניף ראשל״צ
רח׳ בן צבי 29

רמת אליהו

סניף חיפה
שד׳ ההסתדרות 32

סניף רחובות
צומת ביל״ו

המלך חסן השני 6

קרית גת
מרכז לוגיסטי

amds.co.il*6960
חפשו אותנו - 

חבילת ריצוף מושלמת לכל הבית 

רק ב- 4,990 ₪  בלבד!

חבילת PREMIUM מושלמת
לשיפוץ חדר הרחצה ב- 4999 ₪  בלבד!

חבילת PREMIUM מושלמת
לשיפוץ כל הבית ב- 14,900 ₪  בלבד!

ריצופים  |  חיפויים  | פרקטים | שיש ואבן |  ארונות אמבט  |  מקלחונים | ברזים  |  כלים סניטריים  | אביזרי אמבט | תעלות ניקוז

רשת שומרת שבת



ל' אדר א' תשע"ט 667/3/19 בבית שמש

לראשונה: כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן
אחרי לחצים, התלבטויות, מאבקים והפגנות, החליט היועמ"ש מנדלבליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה ⋅ בתיקים 1,000 ו-2,000 תסתפק 

התביעה בסעיף של הפרת אמונים, אך בתיק 4,000 העוסק ביחסי נתניהו ואלוביץ', נאשם ראש הממשלה בקבלת שוחד ⋅ בימין מיהרו לגבות את נתניהו, 
שהכריז בנאום לאומה: "כל אזרח מבין שהעיתוי שערורייתי כדי להפיל את ממשלת הימין ולהעלות את השמאל" ואף הזיל דמעה בשידור כשהזכיר את 

בני משפחתו ⋅ גנץ לנתניהו: "המדינה הזאת יקרה לנו ואני משוכנע שהיא יקרה גם לך. בכוחך להפסיק את מחול השדים"

אלי רובין

תיקים  מספר  נחקרו  בהן  שנים  מספר  אחרי 
ראש  מעורב  היה  בהן  בפרשיות  משפטיים 
הממשלה בנימין נתניהו, ביום חמישי האחרון 
המדינה  בתולדות  הראשונה  בפעם  קרה.  זה 
החליט  כי  לממשלה  המשפטי  היועץ  הודיע 
בשלושה   - מכהן  ממשלה  ראש  לדין  להעמיד 
מרמה  שוחד,  בגין  מעורב,  היה  בהם  תיקים 

והפרת אמונים.
פרסום זה הגיע לאחר שבג"צ דחה את עתירת 
מפלגת הליכוד, שביקשה למנוע ברגע האחרון 
לחץ  של  "תוצאה  זו  כי  בטענה,  הפרסום  את 
האחרונות  השנים  בשלוש  השמאל  של  בריוני 
ולנצח  הימין  ממשלת  את  להפיל  שמטרתו 
את  להפיל  הקלפי.  באמצעות  שלא  בבחירות 
ממשלת הימין ולנצח בבחירות שלא באמצעות 

הקלפי".
נתניהו  שקיבל  במתנות  העוסק   ,1000 בתיק 
לעזרה בדברים שונים  מאנשי עסקים בתמורה 
בגין  לדין  הממשלה  ראש  יעמוד  נתניהו,  מצד 
 ,2000 בתיק  גם  כמו  אמונים,  והפרת  מרמה 
העוסק בשיחות שקיים נתניהו עם מו"ל עיתון 
לסיקור  בנוגע  מוזס,  נוני  אחרונות',  'ידיעות 
העיתון  להחלשת  בתמורה  בעיתונו  אוהד 
 ,4000 בתיק  ואילו  היום',  'ישראל  המתחרה 
העוסק בעסקה שנרקמה בין נתניהו לבין בעלי 
במסגרתו  אלוביץ',  שאול  'וואלה',  ואתר  בזק 
באתר  לטובתו  שהוטה  לסיקור  נתניהו  זכה 
רגולטוריות  הטבות  לקידום  בתמורה  'וואלה', 
בשוחד,  הממשלה  ראש  יואשם  בזק,  לחברת 

מרמה והפרת אמונים. 
ל-50  מעל  על  המתפרס  החשדות,  כתב 
הועבר  שני,  בגוף  לנתניהו  ומתייחס  עמודים 
המעורבים  החשודים  כלל  של  לפרקליטיהם 
עצמם  החקירה  חומרי  אך  אלו,  בתיקים 
ה-21,  לכנסת  הבחירות  לאחר  יממה  יפורסמו 
קודם  אך  מחודש,  יותר  קצת  בעוד  שהתקיימו 

הרכבת הממשלה. 
ביום  שפורסמה  המשפטים  משרד  בהודעת 
לממשלה  המשפטי  "היועץ  כי  נאמר,  חמישי 
בנימין  מר  הממשלה,  לראש  היום  הודיע 
שוקל  הוא  כי  בא-כוחו,  באמצעות  נתניהו, 
לעבירות  חשדות  בגין  פלילי  לדין  להעמידו 
שוחד ומרמה והפרת אמונים, שבוצעו על ידו, 
לכאורה, במהלך כהונתו כראש הממשלה וכשר 
 ,1000 בשם  נודעו  אשר  בפרשות  התקשורת, 

2000 ו-4000".
החשדות  הם  מה  פרטו  המשפטים  במשרד 
בתיקים השונים וכתבו, כי "פרשה 1000 עוסקת 
העסקים  אנשי  לבין  נתניהו  מר  שבין  בקשרים 
על  כללו,  אשר  פאקר,  וג'יימס  מילצ'ן  ארנון 
פי החשד, קבלת טובות הנאה שונות, שעיקרן 
אספקת טובין באופן רציף, בהיקף ניכר ובשווי 
מצד  שונות  פעולות  נקיטת  תוך  גבוה,  כספי 
עמו  מילצ'ן,  לטובת  תפקידו,  במילוי  נתניהו, 
היה בקשרי חברות", כאשר לפי כתב החשדות 
מדובר בטובות הנאה שקיבל נתניהו מהשניים 
זאת,  עם  שקלים.   707,000 של  כולל  בסכום 

הוחלט לסגור את התיק נגד ארנון מילצ'ן.
מר  שקיימו  במפגשים  עוסקת   2000 "פרשה 
בקבוצת  ובעל השליטה  העסקים  ואיש  נתניהו 
'ידיעות אחרונות' ארנון מוזס, במסגרתם נדונו 
שינוי הסיקור לטובת נתניהו, וקידום הצעת חוק 
היום'  'ישראל  עיתון  פגיעת  את  תצמצם  אשר 

במוזס".
4000 עניינה עסקת 'תן וקח' שנרקמה  "פרשה 
על פי החשד בין מר נתניהו לבין איש העסקים 
את  חריג  באופן  היטה  אשר  אלוביץ',  שאול 
לטובת  שבשליטתו  'וואלה'  באתר  הסיקור 
עסקיו  ועם  עמו  היטיב  בתמורה  וזה  נתניהו, 
כתב  לפי  כאשר  השלטוני",  כוחו  ניצול  תוך 

הניבו לאלוביץ' לפחות  החשדות פעולות אלו 
1.8 מיליארד שקלים.

"אין  כי  לציין,  הוסיפו  המשפטים  במשרד 
מדובר בהחלטה סופית על הגשת כתבי אישום. 
טרם קבלת החלטה סופית בעניין ייערך כנהוג 
וכמקובל, ככל שמר נתניהו יחפוץ בכך, שימוע 
יבדוק  אשר  לממשלה,  המשפטי  היועץ  בפני 
הטענות  כל  את  חפצה  ובנפש  פתוח  בלב 
מסגרת  הממשלה.  ראש  של  כוחו  באי  שיציגו 
בתיאום  בהקדם  תיקבע  השימוע  לקיום  הזמן 
עם באי-כוחו של מר נתניהו. רק לאחר השלמת 
המועלות  הטענות  ושקילת  השימוע  הליך 
ביחס  הסופית  ההחלטה  תתקבל  במסגרתו, 

לתיקים השונים".
מספר  פני  על  מתפרס  אלו  בתיקים  העיסוק 
2016 הורה היועץ  שנים, כאשר כבר בדצמבר 
המשפטי לממשלה על פתיחה בחקירה פלילית 
 1000 בפרשות  הממשלה  ראש  של  בעניינו 
ו-2000, זאת כ"המשך לבדיקה מקדימה סמויה 
לגלויה  הפכה  ואשר  חודשים  מספר  שנמשכה 
בחודש יולי 2016", כך על פי משרד המשפטים, 
על  לראשונה  נחקר  הממשלה  ראש  כאשר 
החשדות בפרשות 1000 ו-2000 בינואר 2017.

של  גלויה  חקירה  נפתחה   2017 יוני  בחודש 
חקירה  לאחר  בזק',  ב'תיק  ערך  ניירות  רשות 
סמויה שקדמה לכך. במשרד המפשטים כתבו, 
הפכו  זה  בתיק  שנחקרו  מהחשדות  "חלק  כי 
היועץ   ,2017 בדצמבר   .'4000 ל'תיק  בהמשך 
השלמות  ביצוע  אישר  לממשלה  המשפטי 
כדי לבדוק  נדרשו  בזק', אשר  ב'פרשת  חקירה 
בתיק  שעלו  החשדות  בין  אפשרי  לקשר  חשד 
באוגוסט  לבין,  כשבין  הממשלה",  ראש  לבין 
2017 נחתם הסכם עד המדינה עם היה מי שהיה 
ראש הסגל בעבר במשרד ראש הממשלה, ארי 

הרו, בתיקים 1000 ו-2000.
בינואר 2018, לאחר שגובשו חשדות למעשים 
פליליים מצד ראש הממשלה בתיק 4000, הוא 
היחידה  צוות משולב של  לטיפולו של  הועבר 
לניירות  והרשות  במשטרה  כלכלית  לאכיפה 
ערך וחודש לאחר מכן נפתחה החקירה הגלויה 
בני  כחשודים  נחקרו  כשבמסגרתה  בפרשה, 
משפחת של נתניהו ואלוביץ'. במסגרת החלטת 
ראש  של  ורעייתו  בנו  נגד  התיקים  היועה"מ, 
אלוביץ'  הזוג  לגבי  ואילו  יסגרו  הממשלה 
ושיבוש  על שוחד  אישום  כתב  להגיש  הוחלט 

מהלכי משפט.
נחתמו  שנה,  אותה  ומרץ  פברואר  בחודשים 
מהחשודים  שניים  עם  המדינה  עד  הסכמי 
משרד  מנכ"ל   - פילבר  שלמה  עם  זו,  בפרשה 
התקשורת בתקופה עליה מתנהל החקירה, ועם 
ניר חפץ, אשר שימש בתקופה זו בתפקיד דובר 
האחרון  נתניהו.  ויועץ התקשורת של משפחת 
סיפק ראיות לא רק לתיק 4000 אלא גם לתיקים 
וכן לפרשת המעונות, בה הוגש  ו-2000   1000

כתב אישום נגד רעיית ראש הממשלה. 
ו-2000   1000 בתיקים  המשטרה  חקירת 
הסתיימה לפני כשנה בראשית 2018 והמלצות 
אך  לפרקליטות,  הועברו  בעניינם  המשטרה 
היתר  בין  חקירה,  השלמות  נדרשו  עדיין 
בעקבות ראיות חדשות שעלו בעדותו של חפץ, 
כאשר אלו הסתיימו לקראת סוף השנה הלועזית 
הקודמת בחודש נובמבר. חודש לאחר מכן, גם 
4000 הושלמה והמלצת המשטרה  חקירת תיק 

בעניין תיק זה הועברה לפרקליטות.

בימין מיישרים קו
עוד טרם פרסום ההמלצות של היועץ המשפטי, 
במפלגת 'הליכוד' פרסמו סרטון תחת הכותרת 
האומרת, כי "תיקי נתניהו הם 'מגדל קלפים'" 
שבנו  השונות  והטענות  'הקלפים'  מוצגים  ובו 
סיקור  השמאל;  ותקשורת  "לחץ  זה:  מגדל 

חמגשיות  ניוז;  פייק  מדינה;  עדי  חיובי; 
כשבסופו  נחקרו",  שלא  ח"כים   43 וסיגרים; 
נטען כי ברגע שיערך השימוע מגדל זה יקרוס, 
אלו:  טענות  המפריכות  עובדות  כשיוצגו 
עדים   60 היום;  ישראל  לחוק  התנגד  "נתניהו 
קריטיים לא נחקרו; לא אפשרו לנתניהו עימות 
עם עדי מדינה; סיקור עוין בוואלה; נתניהו לא 

התערב במיזוג בזק-יס".
ראש  כנגד  אישום  כתב  להגיש  ההחלטה 
של  גל  טבעי,  באופן  אחריה,  גררה  הממשלה, 
תגובות, כאשר הקולות התחלקו בהתאם למפה 
הפוליטית, בשמאל ביקרו את נתניהו וקראו לו 
את  לו  ולתת  לחכות  ביקשו  אחרים  להתפטר, 
הזכות להביע את עמדתו, כשעדיין 'עומדת לו 
הימין  מפלגות  הצהרת  וכמובן  החפות',  חזקת 
השונות שהזכירו לכולם כי גם בעת הזאת הם 
מתחייבים להמליץ לאחר הבחירות על נתניהו 

שירכיב את הממשלה הבאה. 

נתניהו תוקף: "תיקי פייק"
להחלטת  הגיב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
במעונו  שהעביר  ובנאום  המשפטי  היועץ 
יום  במוסקבה  פגישתו  על  סיפר  בירושלים 
שקיבל  פוטין,  ולדימיר  רוסיה  נשיא  עם  קודם 
את דבריו בנוגע לאיראן  וההתבססות בסוריה 
והודה לנשיא ארה"ב   לו, כשאף הוסיף  והודה 

דונלד טראמפ שחיזק את דבריו.
ראש הממשלה הוסיף ואמר, כי "השמאל יודע 
שעם הישגים אלה אי אפשר לנצח אותנו בקלפי, 
לכן במשך שלוש שנים הם מבצעים מסע ציד 
הימין  ממשלת  את  להפיל  שנועד  תקדים  חסר 
בראשות  השמאל  ממשלת  ולהקים  בראשותי 
הפעילו  "הם  כשלדבריו  לפיד-גנץ",  ממשלת 
יגיד  שהוא  כדי  המשפטי,  היועץ  על  מכבש 
שהוא שוקל להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע 
על  להשפיע  העיקר   - כלום  שאין  כשברור  גם 
הבחירות גם כשיודעים שמגדל הקלפים יקרוס. 
בדמוקרטיה  ופוגע  תקדים  חסר  הזה  הדבר 

הישראלית".
לפני  בשימוע  שפותחים  ראשונה  "פעם 
הבחירות, כל אזרח מבין שהעיתוי שערורייתי 
את  ולהעלות  הימין  ממשלת  את  להפיל  כדי 
את  להציף  שלהם,  המטרה  זאת  השמאל. 
כלפיי  ומרושעות  מגוחכות  בעלילות  הציבור 
זה  את  להפריך  ההזדמנות  לי  שתהיה  מבלי 
אסור  כולם.  את  אפריך  ואני  הבחירות  לפני 
אני  בקלפי.  הבחירות  על  ישפיע  הזה  שהלחץ 
אבל  ישפיע,  לא  זה  המוחלט  הרוב  שעל  יודע 
אם זה ישפיע על מעט זה עלול להספיק לשמאל 
לעלות לשלטון. אני לא זוכר מתי השמאל היה 
כל כך מאושר. לא רק שתופרים תיקים, תופרים 

גם חליפות". 
"אבל יש דברים נוספים שאני חייב להגיד שלא 
כשאמר  דמעה  והוזיל  נתניהו  הוסיף  אמרתי", 
את הדברים הבאים: "במסע הציד הזה נגדי לא 
בחלו בשום אמצעי. שפכו ועדיין שופכים את 
את  העבירו  בני,  את  רודפים  רעייתי.  של  דמה 
מדורי  שבעה  של  שנים  שלוש  שלי  המשפחה 
גיהינום. מסע הציד הזה התחיל בניסיון להדביק 
לי ולרעייתי שישה מקרי שוחד. זה מגדל קלפים 
שקורס. כבר עכשיו, עוד לפני שדיברתי, לפני 
הצגת מסמכים, כבר עכשיו 5 מתוך 6 קרסו וגם 
שאר הטענות יקרסו, ולא יהיה כלום. הם יקרסו 

כאשר אני אתמודד עם עדי המדינה".
כי  ואמר,  בדבריו  הוסיף  הממשלה  ראש 
תקדים  שאין  אומר  דרשוביץ  "פרופסור 
שסיקור  והבינלאומית  הישראלית  בהיסטוריה 
או  כסף  על  מדברים  לא  הם  שוחד.  זה  חיובי 
על מעטפות, הם מדברים על 2.5 כתבות מתוך 
תבדקו,  נגדי.  שליליות  כתובת  של  אוקיינוס 
בהיסטוריה  הראשון  האדם  מי  לבד.  תסתכלו 

חיובי?  סיקור  על  בשוחד  אותו  שמאשימים 
מושמץ  הכי  אדם  הבן  נתניהו,  בנימין  אותי, 
בודקים  שלא  מעניין  הישראלית.  בתקשורת 
פוליטיקאים אחרים שפעלו לסגור את 'ישראל 

היום', מה שהיה מכניס מיליונים לנוני מוזס".
נעשה  "בואו  ואמר:  לתקוף  המשיך  נתניהו 
תרגיל מחשבתי: אם סיקור חיובי זה שוחד, איך 
לא חקרו את יאיר לפיד שנפגש עשרות פעמים 
עם נוני ושהסיעה שלו פעלה לסגור את 'ישראל 
שאותי,  להבין  שתנסו  לכם,  אומר  אני  היום'. 
שופטים  אותי  הזה,  החוק  את  למנוע  שניסיתי 

ואותם לא".
"מה  ואמר:  המתנות'  ל'תיק  התייחס  אף  ביבי 
עם פייק 1000? הוציאו מאות מיליונים מכספי 
משלם המיסים ומה מצאו? סיגרים, חמגשיות, 
את  ולוקחים  הסכומים  את  מנפחים  קשקוש. 
עבורו  רכש  שמילצ׳ן  והסיגרים  השמפניות  כל 
שקיבל  אולמרט,  רה״מ  עלי.  הכול  ומעמיסים 
עטים יקרי ערך בשווי של מעל מיליון שקלים, 
שם היועמ״ש קבע שאין טעם לחקור. אתם כבר 
מבינים את העיקרון: לא ביבי לא חוקרים. יש 
וגם של השמאל  פה לחץ אדיר של התקשורת 
האשמות  את  להביא  משפטיים,  פקידים  וגם 

האלה לפני הבחירות".
נתניהו אף התייחס לשני הפרקליטים, שעל פי 
הדיווחים דחפו לגיבוש החלטה זו ואמר: "עוד 
שליאת  להסביר  אפשר  איך  מחשבתי:  תרגיל 
עצרה  ההחלטה,  את  לפרסם  שדחפה  ארי,  בן 
בגלל  לבני  ציפי  נגד  החקירות  את  ב-2013 
בררנית  אכיפה  שביצע  ניצן,  ושי  הבחירות, 
אחד  וחוק  לעם  אחד  חוק  יש  ימין.  אנשי  נגד 

לרה״מ".

גנץ: "ערב כואב לכל פטריוט"

עצמו  שרואה  ומי  לבן'  'כחול  מפלגת  יו"ר 
הגיב  גנץ,  בני  הממשלה,  לראשות  כמועמד 
ואמר:  נתניהו  ולנאום  היועה"מ  להחלטת 
הגשת  על  מחליט  המשפטי  היועץ  בו  "הערב 
כתב אישום בכפוף לשימוע כנגד ראש ממשלה 
ישראלי.  פטריוט  לכל  כואב  ערב  הוא  מכהן, 
ומוסדותיה חשובים  לו  יקרה  כל מי שהמדינה 
כיריב  אין שמחה  בי  וגם  הזה  בערב  עצוב  לו, 

פוליטי".
כדרכו, בתגובתו עירב גנץ  פרגון וביקורת גם 
יחד ואמר: ''אני מכיר את נתניהו היטב. עבדנו 
גדולים  ברגעים  אותו  ראיתי  שכם,  אל  שכם 
וקשים, ואני יודע עד כמה הוא אוהב את מדינת 
ישראל. אבל נתניהו שאני הכרתי לא היה גורר 
ראש  יש  שבו  למצב  העם  ואת  המדינה  את 

ממשלה בחצי משרה''.
בהמשך דבריו הוסיף יו"ר 'כחול לבן' ואמר, כי 
שהיא  משוכנע  ואני  לנו  יקרה  הזאת  "המדינה 
יקרה גם לך. בכוחך להפסיק את מחול השדים. 
פרסום  עם  הערב  ישראל,  ואזרחיות  אזרחי 
ההמלצות והנסיבות, ישיבה עם בנימין נתניהו 
איננה עומדת על הפרק. אני קורא לך נתניהו: 
גלה אחריות ופרוש מתפקידך. אם וכאשר תוכח 
בראש  הציבורית  לזירה  לחזור  תוכל  חפותך 

מורם''.
והגיבו  חייבים  נשארו  לא  הליכוד  במפלגת 
''זכות  ואמרו:  לנתניהו  גנץ  של  לקריאתו 
ואנו  גנץ,  לבני  גם  אדם,  לכל  עומדת  החפות 
בהקדם האפשרי  את שמו  ינקה  מקווים שהוא 

מההאשמות החמורות נגדו".
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חדרי יוקרה 
וסוויטות פאר

כשרות בד"ץ 
העדה החרדית

ללא חשש 
שרויה

תוכניה עשירה 
למבוגרים ולילדים

חוויה בלתי נוף לכינרת
נשכחת

חמישה
לקדש על הכוס כבני מלכים סביב שולחנות חכוכביא

מול  ההלל  את  לשיר  והדר,  בפאר  ערוכים 
האירוח  בחדרי  חורין  כבני  לחוש  הכנרת, 

הפינוקים...  כל  עם  החדשות  ובסוויטות 

053-313-1884

מבצע מיוחד 
 לנרשמים

לחג הפסח!

שבת הגדול

 50%
הנחה

 פעילויות 
לכל המשפחה!

 טיולים, הופעות, 
 חמי טבריה, משחקיה 

לילדים ועוד

הטבה מיוחדת 
למזמינים לכל החג

 לילה נוסף חינם
במוצאי חג הפסח

פסח במלון ציפורי טבריה המפואר, חוויה 
צעבלתי נשכחת למהדרין מן המהדרין.
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החלטתו של השופט המנוח מישה חשין להוריד 
בבחירות  שרון  של  נאומו  באמצע  השלטר  את 
הליכוד  את  והזניקה  פיפיות  לחרב  הפכה   -  2003
ל-38 מנדטים. נתניהו שהחל את המרוץ כשהמספר 
יכול  היה  לא   – בראשו  מתרוצץ  מנדטים   40
מלצר  השופט  שסיפק  מזו  טובה  לתעמולה  לייחל 
נאומו.  של  החי  השידור  על  לאסור  בהחלטתו 
ארבעים  אך  יעוף,  כחלום  נראה  ארבעים  המספר 
ראוי,  פייט  לתת  כדי  והותר  די  הם  בקופה  יום 
נתניהו  לעכשיו,  שנכון  למרות 
השיח  את  לשנות  מצליח  לא 

שמתמקד בכתב החשדות. 
בתום שירת התקווה – שרק 
קולם  הד  נשמע  במסגרתה 
ניתן  הליכוד,  נבחרי  שאר  של 
הרוויח  נתניהו  שגם  לומר 
מצעד  של  החי  שהשידור  מכך 
נמנע  האגו מול בכירי הליכוד, 
ממצב  לצאת  כדי  מהצופים. 
בעקבות  נקלע  אליו  הביש 
ייאלץ   - החשדות  כתב  פרסום 
שנאותיו  על  להתגבר  נתניהו 
הישנות. במקום לצפות בשידור 
חי של ארבעים דקות שהן נטו 
נתניהו, נחשפו הצופים בתקציר 
המאוחר, דווקא לסצנת לחיצת 
היד עם סער – ששדרה לתומכי 
ולפיד  גנץ  רק  לא  כי  הליכוד 
יודעים לשים את המדינה לפני 
או  עין,  למראית  ולו  האגו, 
להרף  וסער:  ביבי  של  במקרה 

עין.
בצקלונו  זמן  די  שנותר  מי 
ושבעה  חמישים  קריאת  אחרי 
דפי כתבי היועמ"ש – והתיישב 
את  ראה  המלא,  בנאום  לצפות 
כתב  סיפורי  של  ביבי  אותו 
קטנוניות  אותה  החשדות. 
על  והפעם   - כרונית  וקמצנות 
זמן מסך שהוא מנכס רק לעצמו. 
אפילו תמונות הנבחרים נשלחו 
לצאת  כדי  האחרון  ברגע  רק 
ידי חובה, והוקרנו מאחורי גבו של ראש-הממשלה 

כמעט בגניבה.
יכול להסתמך  ביבי  נאמנים מפלגתיים,  בהיעדר 
החסידים  גם  וכעת  תחילה,  ש"ס  החרדים.  על 
לפרגן  ומתקשים  לא מתמסרים,  ממילא  )הליטאים 
היועץ  שכתב  מה  את  "קראתי  לעצמם(.  אפילו 
השבוע  לי  אמר  מהכיסא",  נפלתי  ולא  נתניהו  על 

בלשכתו, סגן שר החינוך מאיר פרוש, ערב המראתו 
של  היבשות  חובק  הבייס  לחיזוק  במסע  לארה"ב 
האדמו"ר  של  היארצייט  )לרגל  אמונים  שלומי 

מויז'ניץ מונסי זצ"ל(. 
מנוחה  למעט  זקוק  הוא  האם  פרוש  את  שאלתי 
מעיר  ישראל  בחוצות  היומיומית  מההתרוצצות 
הימים  ארבעים  את  שהופכת  לחצר,  ומחצר  לעיר 

שקודם הבחירות למעין הדלקת נרות אחת גדולה.
"אני טס באקונומי בשלישי וחוזר בשישי", הוא 
השיב, "המושג מנוחה ביום חול – הוא לא בשבילי. 
לציין  חייב  אני  אז  ביבי,  על  איתי  מדבר  אתה  אם 
יין  גם שזה לא העולם שלי. היין שאני שותה, זהו 
לקידוש ולהבדלה בלבד ואינני מבין כלום בסיגרים 
מהכיסא.  נפלתי  לא  זאת  ובכל   - בשמפניות  או 
הדמויות החינוכיות שלנו הם האדמו"רים והרבנים 
להיות  יכולה  לביבי,  בנוגע  המדינה.  מנהיגי  ולא 
ביקורת על הנראות אבל גם אם מה שפורסם עליו 
הפלילית.  ברמה  עבירות  כמו  נראה  לא  זה   – נכון 
וגם  המדינית  הביטחונית,  שברמה  זה  שחשוב  מה 
הפוליטית יהיה פה מנהיג שיידע להוביל את ישראל 
במים סוערים ויידע איך לנהל את המדינה ובזה אין 

שני לראש-הממשלה המכהן בנימין נתניהו".
מפורסמים,  ערים  ראשי  והותר  די  הכיר  פרוש 
ראשי  כל  את  וגם  בפלילים  שהורשעו  כאלה  כולל 
המדינה שכיהנו כאן בעשורים האחרונים. "גם אם 
כל הטענות נכונות, לומר שבגלל זה נתניהו מושחת 
זהו עוול לאיש. כולם יודעים איך מתנהלת המערכת 
הפוליטית. נתניהו אינו אדם מושחת – ובוודאי שלא 
בהשוואה לאחרים. לגבי השאלה מה יוליד העתיד, 
אני מציע לכולם להיזכר מה נאמר בשעתו על איווט 

איך  ראינו  וכולנו  בהרבה,  גרועים  דברים  ליברמן, 
הוא יצא זכאי, אז קצת סבלנות לא תזיק לאף אחד".

התפניות  את  דמסייע  כפרקליט  מציין  כשפרוש 
איווט  של  החקירה  בתיקי  שהתרחשו  הדרמטיות 
שהיועמ"ש  אזהרה  כהערת  להזכיר  צריך  ליברמן, 
וינשטיין,  יהודה  בשם  אחד  היה  דאז  לממשלה 
סניגורם של ראשי-ממשלות ושרי ישראל – כמוהו 
לא קם מפטירת סנגורם של ישראל הידוע מסיפורי 
שמפניה,  בקבוקי  כמה  שאחרי  מספרים  הצדיקים. 
ערגה  קריאות  בבלפור  השינה  מחדר  נשמעות 
הגנה  לא  זכותו  וינשטיין,  ליועמ"ש  "יודה-יודה", 

עליהם, למרבה הצער. 
מהיום בו נחתמו עסקאות עדי המדינה בהנחייתו 
פעם  אחר  פעם  פה  נכתב  היועמ"ש,  של  הישירה 
עדיי",  "אתם  למעשה  הלכה  הצהיר  מנדלבליט  כי 
מהגשת  לסגת  יוכל  לא  ולהבא  מכאן  ולפיכך 
)ב"ס   4000 בתיק  השוחד  עבירת  על  אישום  כתב 
6.6.18(. מי שבונה  עד',  'כמי שכפאו  לפוליטיקה, 
השימוע,  לאחר  היועמ"ש  של  מפוארת  נסיגה  על 
ולקרוא שורה-שורה מכתב  מוזמן לקחת את הזמן 
סכין  נעיצת  כמו  ראשון,  בגוף  שנשלח  החשדות 
בבטן הרכה, לראש-הממשלה. מאמירות כה קשות 

וחד משמעיות - קשה לראות דרך חזרה. 

נטו נתניהו
יהדות התורה מתמודדת עם הדילמה כיצד להגיב 
לחיזוריו של בני גנץ – שהיחס כלפיו השתנה באחת, 
מ'כבדהו' ל'חשדהו', עם חבירתו ליאיר לפיד. כמה 
קולות  השבוע  השמיעו  התורה  ליהדות  מחבריו 
)שלישי(  אתמול  ראשית  כותרת  כולל  מרוככים, 
התועלת  את  להבין  קשה  גנץ.  בני  כלפי  במעריב, 
בתוך  כי  נדמה  שלרגעים  עד  הפרסומים  שמאחורי 
יהדות התורה יש גיס חמישי המעוניין בכל מאודו 

שהרשימה לא תפרוץ את תקרת השישה מנדטים.
של  הסיטואציה  כי  להבהיר  מבקש  מצדו  פרוש 
חבירה לגנץ כלל לא עומדת על סדר היום: "בואו 
חוץ  אחר  שותף  לנו  אין  עצמנו,  על  נעבוד  לא 
מנתניהו. עם השמאל לא נוכל לשבת ובטח שלא עם 
לפיד, ואחרי החבירה של גנץ אליו – אני לא רואה 
סיטואציה של ישיבה בממשלה של השניים, גם אם 

חלילה יצליחו לגבש גוש חוסם בסיוע הערבים". 
אי אפשר להתעלם מהכותרות של חבריך ביהדות 
אמרתי.  גנץ,  עם  ישיבה  שוללים  שאינם  התורה 
ברורה,  המאוד  החרדית  הקהל  בדעת  בהתחשב 
מאוד  אצלכם  שמישהו  המוזר  הרושם  מתקבל 
רוצה לדחוף כמה שיותר מצביעים חרדים לזרועות 

נתניהו.

סניגור 
במחלקת תיירים 

"אני טס באקונומי, 
שותה יין לקידוש 
ולא מבין בסיגרים 
ובשמפניות", אומר 
פרוש, "ובכל זאת, 
לא נפלתי מהכיסא. 
הדמויות החינוכיות 
שלנו הם האדמו"רים 
והרבנים ולא מנהיגי 
המדינה. ביטחונית, 
מדינית ופוליטית 
חשוב שיהיה מנהיג 
שיידע להוביל 
את ישראל במים 
סוערים ובזה אין שני 
לנתניהו"

למראית עין, 
כהרף עין. 
נתניהו וסער.

צילום: שרון 
רביבו

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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אנונימיים",  לפרסומים  להתייחס  רציני  לא  "זה 
השיב פרוש, "הנה אני בקולי, בשם יהדות התורה, 
דרך השמאל  אחרת.  אופציה  שום  לנו  אומר שאין 
צא  בכך.  רוצה  לא  שלנו  הציבור  וגם  דרכנו  אינה 
לבתי הכנסת ולשטיבלא'ך ותראה שזו דעתו החד-
משמעית של הציבור החרדי. חבל למכור אשליות 

בצורת כותרות".
האגודאית  הצלע  שעבור  הקשיתי,  להיות,  יכול 
סיטואציה שבה חוק הגיוס עובר בממשלה נטולת 
לומר  תוכלו  הרי  כך  נוראית.  כה  אינה  חרדים, 
אחרי  לממשלה  ולהיכנס  במעל  הייתה  לא  שידכם 

שהחוק יעבור – בלעדיכם.
"אנחנו לא מחפשים לעשות לעצמנו הנחות אלא 
פרוש,  השיב  ימנית",  בממשלה  מבפנים  להשפיע 
כבר  שינוי,  ללא  יעבור  איווט  שהגיש  החוק  "אם 
יותר  אף  גרוע  שהוא  שלנו  המועצת  בשם  אמרנו 
זאת  לפיד, אבל בהזדמנות  מהחוק שהיה בתקופת 
כאן  בראיון  שאמרתי  למה  לחזור  לך  מציע  אני 
בעבר, כשלא הסכמנו להעברת החוק ללא שינויים. 
מהחברים,  כמה  לאזהרות  בניגוד  אמרתי  הרי 
בקדנציה  חוק  אותו  את  נקבל  גרוע  הכי  שבמצב 
ולא  רוצה  לא  לפיד  שגם  רואים  אנו  והנה  הבאה 

צריך יותר מהחוק הזה. 
"בניגוד לכל המפחידים והמזהירים, הערכתי גם 
תתמקד  לא  הבחירות  מערכת   - נכון  נעבוד  שאם 
אחרי  עד  הזמן  את  ייתן  בג"ץ  וגם  הגיוס  בחוק 
הבחירות ושני הדברים קרו. המסקנה היא שאנחנו 
אלא  הפחדה,  קריאת  מכל  להיבהל  צריכים  לא 
לפעול בקור רוח ובתבונה לפי ההנחיות של מועצת 
גדולי התורה. אני מאמין שבסופו של דבר נתניהו 
ירכיב את הממשלה הבאה – ביחד איתנו ונצלח גם 
את המכשול הזה. לדבר על כך כעת יותר מדי, זה 

לא מועיל ואפילו מזיק".
מוכן  שלגביו  ויחיד,  אחד  נושא  לכם  הנה  אז 

פרוש ללמוד מגנץ – בזכותה של שתיקה.

מבחן ההשפעה 
 – כץ  ישראל  החוץ  שר  ומ"מ  התחבורה  שר 
מכנה  כשהוא  בתפקיד  הראשון  יומו  את  פתח 
עם  השנאה  את  שינקו  אנטישמים  הפולנים:  את 

השבוע  השתמש  הזאת  בטרמינולוגיה  אמם.  חלב 
השנאה  את  להגדיר  כדי  החרדיות  במפלגות  בכיר 
שיושב  כץ,  החרדים.  כלפי  לפיד  אצל  שמפעפעת 
זכה   – ינחמו  והמקום   – מיניקתו  אמו  על  שבעה 
לגינויים בעיקר על רקע חוסר התבונה שבהשמעת 
שהתובנה  לומר  אפשר  עכשיו.  דווקא  האמירה 
הזאת רלוונטית לשיח הפנים-ישראלי, שרווי גם כך 
בגלונים של חלב שהחמיץ. חלב עקום )ולא כטעות 
על  חכמנו  אמרו  מחלב",  שיניים  "ולבן  כתיב(. 
המלבין שיניים לחברו, אז הבה וננהג גם ביריבינו 

עם מעט "בינת השן".
השאלה  כאן  נשאלה   – יושפע  שמע  או  ישפיע 
לפני כשבוע על בני גנץ. עד ליום שני השבוע דומה 
בני-חותא  המפלגה  את  להוביל  מצליח  שגנץ  היה 
על  רב,  היה  לא  שלו  סבא  בחרדים.  לפגוע  מבלי 
אף שאביו חבש כיפה בצעירותו ובזקנותו, אך מול 
אלוף  רב  התבלט  מהמרכז-שמאל,  החבורה  שאר 
במיל' גנץ כנטול אג'נדה של שנאה כלפי החרדים. 
ההתבלטות דווקא בנושא הזה אצל מי שהתלבטותו 

אומנותו – נראתה כסמן חיובי.
הראשונה,  חבירתם  עם  כאן  נכתב  ובוגי  בני  על 
בוגי  לחרדים.  ביחסם  פה  שהיו  מהמתונים  שהם 
לפיד  של  העימות  כי  שזיהה  הראשון  היה  כזכור, 
יזיק לשני הצדדים. כשר  כשר אוצר מול החרדים, 
הסנקציות  נגד  אמיץ  קול  השמיע  הוא  ביטחון 
לומדי  היהודים  "במדינת  כי  כשהצהיר  הפליליות 
אז,  עמו  שישבו  החרדים  לכלא".  ילכו  לא  תורה 
מערכת  כראש  שיעלון  ברורה  תחושה  עם  יצאו 
הביטחון לא יאפשר לפוליטיקאים לגרור את הצבא 

לשיח לעומתי ויילחם נגד הסנקציות הפליליות.
לשוב  שלא  אפשר  אי  הנאה,  השיחה  שכר  בצד 
ולהזכיר לבוגי שהבטחותיו למנוע הכללת סנקציות 
פליליות שהחרדים נתלו בהן כלווה מסובך בחובות 
– הנאחז בגמ"ח, התבררו בדיעבד כצ'ק ללא כיסוי. 
ביטחון,  כשר  התמודד  עמן  הגזרות  בשאר  כמו 
של  הנחרצות  להצהרות  כי  פקודה  ביום  התברר 
בוגי אין כיסוי של ממש בשדה הקרב, הצבאי כמו 
בין  לעמים,  ישראל  בין  כמובן  להבדיל   - הפוליטי 
סנקציות  כולל   – הגיוס  כשחוק  לאויבים.  אחים 
יעלון בלע את  פליליות – עבר כמו סכין בחמאה, 
ידי  על  שנשבה  כמי  מצוקה  אות  ושידר  לשונו, 
שותפיו לממשלה. עוד רגע והחרדים היו מכריזים 

על "נוהל חניבעל".
החרדים התנפלו על נאומו של גנץ, אך כסנגוריה 
תכף  כאן  הוזכרו  וינשטיין,  יהודה  סטייל  עיוורת 
ומיד לאחר הנאום – דווקא הנקודות החיוביות. גנץ 
קוו  הסטטוס  את  לשנות  נכונות  על  הצהיר  אומנם 
 – ציבורית  תחבורה  כמו  מהותיות  לסוגיות  בנוגע 
דבר שאין להמעיט בחומרתו, אך המסר שלו בקווים 
כלליים היה של "חיה ותן לחיות".  בעוד לפיד לא 

"בא  אלא  לשנות"  "בא  סתם 
לחנך" את החרדים, הרי שגנץ 
הצהיר כמעט מפורשות שאין 
סדר  בכפיית  עניין  שום  לו 
החברה  בתוך  לעומתי  יום 

החרדית. 
ועד  הראשון  מנאומו 
אכן  השבוע  המצע  לפרסום 
דומה היה שגנץ, בניגוד גמור 
ולחנך  מלנסות  נמנע  ללפיד, 
ולמלוק  החרדי  הציבור  את 
קר.  בדם  נפשו  ציפורי  את 
התייחס  הוא  הגיוס,  לסוגיית 
באגביות  הראשון  בנאומו 
הלאומי  בשירות  אותה  וכרך 
הערבית.  האוכלוסייה  של 
הוא  לימודי הליב"ה  בסוגיית 
מילה  להשמיע  שלא  הקפיד 
בידל עצמו משמעותית  ובכך 
את  שהעלה  לפיד,  מיאיר 
הלימוד  בתכני  ההתערבות 
על  החרדית  החינוך  במערכת 

ראש בלוריתו. 
גנץ התחכך השבוע באישים 
הפרסומים  כל  אך  חרדים 
ותו  ניוז  פייק  הם  המגמתיים 
הוא  יעקב אשר  ח"כ  את  לא. 
כל  חסרת  באקראיות  פגש, 

משמעות פוליטית, בהלוויית אמו של שר התחבורה 
גנץ מהרהר מן הסתם  ומ"מ שר החוץ ישראל כץ. 
בהלוויה הפוליטית של המחנה הלאומי, בה ישמח 
אשר  יעקב  אך   - הבחירות  במוצאי  חלק  ליטול 
של  לשבחו  כקברן.  לשמש  שיתנדב  האחרון  הוא 

להצטרף  סירב  הוא  השבוע  שגם  ייאמר  גנץ 

לרגעים נדמה שמישהו 
אצלכם מאוד רוצה 
לדחוף כמה שיותר 

מצביעים חרדים 
לזרועות נתניהו, 

נשאל פרוש ומשיב: 
"הנה אני בקולי, בשם 

יהדות התורה, אומר 
שחוץ מהימין אין לנו 
שום אופציה אחרת. 

צא לבתי הכנסת 
ולשטיבלא'ך ותראה שזו 

דעתו החד-משמעית 
של הציבור החרדי"

"נתניהו אינו מושחת, ובוודאי שלא בהשוואה לאחרים". הסניגור פרוש עם החשוד נתניהו. צילום: אלי סגל
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קובי  רון  של  השבת  לחגיגות 
בטבריה – וזאת בניגוד ליו"ר סיעת 
אחוז  את  מלמטה  לאחרונה  שרואה  ימין 
תובעת  השבת  בסקרים,  לפחות  החסימה. 

את עלבונה.

השאלה החרדית
היה  נדמה  השבוע  שני  יום  בצהרי 
מצערת  שלילית  תשובה  נתקבלה  כי  לרגע 
מכונת  מול  גנץ  עמידתו של  לכושר  בנוגע 
המצע  פרסום  עתיד.  יש  של  התעמולה 
אכיפת  והכללת  כחול-לבן  של  המסתמן 
ממנו  נפרד  בלתי  כחלק  הליב"ה  לימודי 
גנץ.  על  לפיד  של  ברור  כניצחון  נראה   –
אפילו חרדי המצביע למפלגה זרה ומעוניין 
שילדיו ירכשו שפה זרה, לא יכול להרשות 
תכני  את  שיכתיב  זה  יהיה  שלפיד  לעצמו 

החינוך החרדי. ניתוח עושים עם אזמל, ולא 
עם סכין קצבים. 

חלפו שעתיים והתברר כי ההספדים היו 
מתעקשים  גנץ  של  בסביבתו  מוקדמים. 
לימודי  כפיית  את  במצע  להכליל  שלא 
ותגמול  כתמרוץ  ורק  אך  אלא  הליב"ה, 
לימודי  את  שיכלילו  מוסדות  של  בחקיקה 
הליב"ה. בליבת הגיוס – מדברים בסביבתו 
גנץ על אימוץ מתווה משרד הביטחון  של 

תוך שינויים והתאמות שתעשה הכנסת. 

והן  ללפיד  הן  תאפשר  הזאת  הנוסחה 
לגנץ – לחוש מנצחים בקרב הזהות העל-

מפלגתי. בעוד מסביבתו של גנץ מבקשים 
עם  בתיאום  ייעשו  השינויים  כי  להדגיש 
לפיד  שבמחנה  הרי  החרדים,  הנציגים 
מסבירים כי השינויים ינוצלו כדי להדק את 
המקורית  למתכונת  אותו  ולהשוות  החוק 

של חוק הגיוס שעבר בתקופת לפיד. 
ח"כ עופר שלח נחשב למוביל האג'נדה 
האחרונות  הכנסות  בשתי  עתיד  יש  של 
בכל מה שנוגע לסוגיית גיוס בני הישיבות 
וכשהוא הצהיר השבוע כי מצע כחול-לבן 
אחראי  לא  זה  יהא  עתיד,  יש  למצע  זהה 
ואף נאיבי לדחות את פרשנותו כלאחר יד. 
שלח לא דיבר מהרהורי לבו, אלא פירש את 
הטקסט, שחור על גבי כחול-לבן, בהתאם 

להבנתו ולכוונתו.
לנו לא נותר אלא להמתין ולראות כיצד 
ידו  האם  הדיו.  במבחן  רק  ולא  דבר  ייפול 
גנץ  בני  רא"ל  של 
או  העליונה,  על  תהא 
סמ"ר  של  רגלו  שמא 
"גדולה  לפיד.  יאיר 
לימדו  טבעת",  הסרת 
מגילת  פרשני  חכמינו 
טבעתו  אם  אסתר. 
של  אצבעו  וטביעת 
ניתן   – תוסר  לא  לפיד 
יהיה לקבוע שיש צדק 
הליכוד  בתעמולת 
שמכנה את 'כחול לבן' 
וגנץ",  "לפיד  מפלגת 
קודם לפיד – ואחר כך 

כל השאר. 
אבדה  לא  עוד 
שבסיכומו  תקוותנו 
של  ידו  יום  של 
ברוח   – תגבר  גנץ 
המהפכים ההיסטוריים של חודש אדר. על 
עומר ינקלביץ', הח"כית החרדית המיועדת 
כאן  נכתב  אודותיה  לבן',  'כחול  ברשימת 
בשבוע שעבר, ניתן אפוא לומר: "ומי יודע 
יעלה  אם  למלכות".  הגעת  כזאת  לעת  אם 
דגל  את  ולהוריד  לטובה  להשפיע  בכוחה 
השנאה הכחול-לבן לחצי התורן, גם חברי 
בשבועות  אותה  שתקפו  החרדים  הכנסת 
מחשדנים  כך  בעקבות  יהפכו  האחרונים 

למכבדים. 

בעוד מסביבתו של גנץ מבקשים 
להדגיש כי השינויים בחוק הגיוס 
ייעשו בתיאום עם הנציגים החרדים, 
הרי שבמחנה לפיד מסבירים כי החוק 
יושווה למתכונת המקורית של חוקי 
יש עתיד. כשעופר שלח הצהיר כי 
מצע כחול-לבן זהה למצע יש עתיד, 
הוא פירש את הטקסט, שחור על גבי 
כחול-לבן, בהתאם להבנתו ולכוונתו

מ'כבדהו' ל'חשדהו'. לפיד וגנץ. צילום: יובל כהן אהרונוב
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42% ממצביעי ש''ס: 
הקמפיין פוגע בזכר מרן 

הגר"ע יוסף זצ''ל

אלפי בנות סמינר 
יצאו למחאה מול 

'נשות הכותל' 

המצביעים זועמים על הצמדת ראש הממשלה 
למרן זצ“ל בסלוגן אחד • עוד בסקר: האם 
התמיכה הבלתי מסויגת בנתניהו מועילה 

לש“ס? ומה חסר בקמפיין – נוכחות רבנית, 
הישגים או חברי הכנסת של המפלגה?

ארגוני הרפורמים נערכים לפרובוקציית ענק ברחבת הכותל • בהוראת 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, יצאו בנות הסמינר לתפילת מחאה • 

פרסום ראשון: כך התייחס הרב לחשש מהסתה לפני הבחירות

אלי כהן

ש''ס  במפלגת  יצאו  האחרונים  בשבועות 
של  בהיקפים  חוצות,  בשלטי  ענק  בקמפיין 
המככב  המרכזי  כשהאיש  שקלים  מיליוני 
נתניהו,  הממשלה  ראש  דווקא  הוא  בשלטים 
''ביבי  וסלוגן  דרעי  אריה  ליד  תמונתו  פעם 
מרן  של  תמונתו  עם  ופעם  חזק''  אריה  צריך 
את  ''מחזקים  והכיתוב  זצוק''ל  יוסף  הגר''ע 

ביבי, זוכרים את מרן''.
החרדי,  במגזר  נוקבת  ביקורת  עורר  הקמפיין 
''קודש  בין  ראוי  הלא  ראוי  על  תהו  ורבים 
המאור  בין  כביכול  ההשוואה  ועל  לחול'' 
לבין  זצוק''ל  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  הגדול 
ראש הממשלה נתניהו. אז בדקנו בסקר מיוחד 
על  דעתם  את  ש''ס,  מצביעי  בין  שערכנו 

הקמפיין השנוי במחלוקת. 
בסקר,  שהששתפו  ש''ס  מצביעי   751 מתוך 

למרן  נתניהו  בין  החיבור  כי  סבורים   42.3%
הרב עובדיה זצ"ל בקמפיין ש''ס לא ראוי ולא 
 32.5% זאת,  לעומת  מרן.  מורשת  את  מכבד 
סבורים כי אין שום בעיה ואילו 23.6% כי זה 
'זה  אז  קולות  יביא  אם  אבל  ראוי,  לא  אמנם 

בסדר'. 
שאלנו  לביבי,  ש''ס  של  הדוב  חיבוק  לגבי 
בסקר את מצביעי ש''ס האם לדעתם זה מועיל 
לש''ס או לנתניהו. 42.2% ענו כי זה טוב לש"ס 
ומביא מצביעים חדשים, 31.4% סבורים שזה 
שזה  ענו   24.9% ואילו  מזיק  ולא  מועיל  לא 

טוב לנתניהו ומבריח מצביעים ישנים.
חסר  לדעתכם  מה  עיתונות'  'קו  לשאלת 
בקמפיין ש''ס, ענו 38.9% ממצביעי ש''ס כי 
חסרים  האחרונה  בקדנציה  המפלגה  הישגי 
בקמפיין, 33.5% ענו כי רבני המפלגה חסרים 
הכנסת  חברי  כי  ענו  ו- 24.9%  ש''ס  בקמפיין 

מהמפלגה חסרים בקמפיין.

מאת: אלי כהן

אלפי בנות סמינר יצאו ביום שישי, ראש חודש 
אדר ב', לרחבת הכותל המערבי, במחאה נגד 
ארגוני נשות הכותל המתכוונים לערוך במקום 
מפגן המוני. את ההכרעה על דרך המחאה נתן 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שהתבטא כי 
לפני  את ההסתה  יגביר  מה לחשוש שזה  אין 

הבחירות.
הכותל  נשות  של  הפרובוקציה  פעולות 
אך  חודש,  ראש  מדי  ומתקיימות  מוכרות 
גדול  השבוע, הודיעו על כוונתן לערוך מפגן 
שנה   30 לציון  נשים,  כ-1,000  בהשתתפות 

להקמת הארגון.
שלזינגר  אלי  העיתונאי  של  הפרסום  פי  על 
הגישו  הכותל  נשות  ראשי  חרדים,  בבחדרי 
לאשר  רבינוביץ,  הגר"ש  הכותל  לרב  בקשה 
באירוע,  הגברה  במערכות  להשתמש  להם 
תפילות   – תפילה  "רחבת  לנוהל  בהתאם 

בלבד", האמור לאפשר להן זאת.
הכותל'  ל'נשות  להיענות  סירב  הכותל  רב 
נשים  לתפילת  רמקולים  "הפעלת  וכתב: 
הפוסקים  גדולי  שקבעו  כפי  להלכה  מנוגדת 

ולא עומדות בתנאי מנהג  לאורך כל הדורות, 
נעשה  לא  מעולם  כי  לציין  מיותר  המקום. 

שימוש כזה ברחבת הכותל המערבי".
שעשוי  בתכסיס,  נקט  אף  רבינוביץ'  הרב 
החרדית  הקבוצה  דווקא  בה  לתוצאה  להביא 
לספירת  בכפוף  וזאת  כריזה,  למערכת  תזכה 
קהל של מומחה חיצוני, וכה כתב: "לאור כך 
הגברה  מערכת  להפעלת  בקשה  שהתקבלה 
במקביל ע"י גוף אחר, בכוונתי לחרוג מהנוהל 
יהיה להם  ולא לאפשר מערכת הגברה אא"כ 
בכפוף  (וזאת  מקבוצתכם.  משתתפים  כפול 
ספרי  הכנסת  אי  בנוהל  תעמדו  שהנכם  לכך 

תורה).
ביועץ  להסתייע  הקרן  "בכוונת  לדבריו, 
מחברת  עג'מי  אורי  מר  אובייקטיבי  מקצועי 
אגם בטיחות המומחה בתחום של ספירת קהל 
אשר יסייע בקביעה בדבר היקף המשתתפים".

עסקני  עלו  הצפויה,  הפרובוקציה  רקע  על 
ירושלים למעונו של שר התורה הרב קנייבסקי, 
וזה הכריע כי על בנות הסמינר לצאת לרחבת 
ולמחאה.  לתפילה  שישי,  יום  בבוקר  הכותל 
 6:30 בשעה  תחל  הסמינרים  בנות  עצרת 

בבוקר.

סקר 'קו 
עיתונות' 
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שנה 2 
ברציפות

 כל הצוות הקולינרי והשפים הבכירים של שינפלד בריזורט אחד!

מלא!

מלא!

מלא!

מלא!

מלא!

מלא!

הגיעו החוברות החדשות
של חופשת פסח 2019

לצפייה היכנסו
www.shainfeld.com 

מדריכי טיולים בכירים 
כולם בריזורט אחד!

הרב דוד לייבוביץ' אבי לנקריגבי מור יוסף אריה שגב

צבי הרפזהרב ד״ר דב שחרשלמה וסרטייל סרג׳ בליז

כל האמנים הגדולים בריזורט אחד

עמית סגל
פרשן החדשות

עמירן דביר
הזמר והיוצר

שמעון פרקש 
מאוסטרליה

דב פרקש 
מאוסטרליה

בן קלה
אמן החושים

חיים אדלר
החזן העולמי

יענקלה רוטנר 
מאסטרו 

מסלולים חדשים ובלעדיים ללקוחות שהיו בפורטו קאראס

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

ההרשמה בעיצומה למטוס השביעי והאחרון
מי שלא נרשם בזמן נשאר כאן!
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בדרך לקלפי

פרישות, מלחמות שבת ובחירות דמה
שבוע נוסף בדרך לקלפי: שתי מפלגות נושרות מהמירוץ, ש"ס ניצחה את העבודה בועדת הבחירות, המשפיע החסידי הפציע 

עם תמיכה ב'עוצמה יהודית' וספרי הבוחרים כבר יוצאים מהדפוס

ישראל פריי

המפוכחים: 
ביח"ד ואחי ישראלי פורשים

הב לוועדת  הגיעה  שלום  בר  עדינה  ־הרבנית 
זאת  ישראלי',  'אחי  מפלגתה  את  ומשכה  חירות 
לאחר שהחליטה לא להתמודד בבחירות. בהודעת 
המ הפוליטית  המציאות  "לאור  נאמר:  ־המפלגה 
החלי  – הבוחרים  לקהל  אחריות  ומתוך  ־תהווה 

במפלגה  להתמודד".  שלא  המפלגה  מועצת  טה 
הם  בהם  הערכים  את  ולקדם  להמשיך  מבטיחים 
המאפשר  ומאחד  מכבד  "שיח  בראשם  דוגלים, 
לדון במחלוקות בדרך של בירור וגיבוש הסכמות 

משותפות".
גם האלוף במיל' ד"ר יום טוב סמיה, הודיעה כי 
־מפלגתו 'ביחד' לא תתמודד. הוא האשים את המ
־פלגות שסירבו לחבור אליו ולשלב ידיים: "לצע

רנו, ניסיונות החבירה לא צלחו למרות הפתיחות 
אשר גילינו בכל מגע שהיה".

אוטובוס השבת" ייסע ריק

מפלגת ש"ס רשמה ניצחון על מפלגת העבודה, 
קיבל  מלצר  חנן  השופט  הבחירות  ועדת  כשיו"ר 
את עתירתה ואסר על הפעלת אוטובוסים בשבת, 
כחלק מתעמולת הבחירות. למרות הפסיקה החד 
משמעית ועל אף שחויבו לשלם לש"ס 5,000 ₪ 
'העבודה' הציגו זאת כני ־דמי הוצאות, במפלגת 

צחון.
מפלגת  השיקה  אז  שבועיים,  לפני  החל  הכל 
בין  לנדוד  שאמור  ממותג  אוטובוס  'העבודה' 
הערים בשבתות ולאסוף נוסעים, כחלק מקמפיין 
לוועדת  עתרה  ש"ס  בשבת.  ציבורית  לתחבורה 
הבחירות שהוציא אז צו ביניים והשבוע התקבלה 

ההחלטה הסופית.
על פי פסיקת השופט מלצר, מפלגת 'העבודה' 
ומדובר  מאחר  האוטובוס  את  להפעיל  תוכל  לא 
־בתעמולת בחירות "הקשורה במתן מתנות". המ

ריק,  כשהוא  האוטובוס  את  להפעיל  תוכל  פלגה 
למעט בירושלים. כאמור, במפלגת העבודה הציגו 
להפעיל  ימשיכו  כי  ואמרו  כניצחון  הפסיקה  את 

את האוטובוס )הפעם ריק(.

שיירת מחאה ומיצג בכלא

ובסוף השבוע, הציגו במפלגת 'העבודה' מיצגי 
נת בנימין  הממשלה  ראש  נגד  יצירתיים  ־מחאה 

מעשיהו  כלא  למתחם  הגיעו  השטח  פעילי  ניהו. 

והקרינו על קירותיו את הכיתוב "נתניהו, ישראל 
מתביישת".

־בכיכר הבימה התל אביבית ניסו הפעילים לת
נת תמונת  לצד  וקצב  אולמרט  תמונות  את  ־לות 

ניהו, כביטוי לכך שהוא צפוי ללכת בעקבותיהם 
לכלא, אך כוחות משטרה מנעו זאת מהם. בבוקר 
יום שישי יצאה שיירת רכבים עם דגלים שחורים 

לכיוון בית ראש הממשלה בבלפור.

איימן עודה: גנץ צריך להזיע

וערבים בירושלים  יהודים  במפגש עם צעירים 
במסגרת 'הסלון הפוליטי', הביע ח"כ איימן עודה 
והצהיר  'הרשימה המשותפת'  צער על התפרקות 
־כי הוא מכבד את אנשי בל"ד ולא ישמיע מילה בג

נותם לאורך הקמפיין. לדבריו, האיחוד הערבי היה 
נחוץ בעיקר בכדי לתרום להחלפת שלטון הימין, 
על רקע שוויון הגושים: "המטרה העליונה שלנו 
היא להחליף את שלטון הימין, חשוב לנו שבנימין 

נתניהו לא ירכיב את הממשלה הבאה".
עודה אמנם לא הצהיר מפורשות כי ימליץ על 
גנץ להקמת הממשלה, ואף הביע אכזבה על יחסם 
לערבים, אך רמז על תמיכתו בממשלת גנץ-לפיד 
בבירור: "הם צריכים להזיע, אנחנו לא בכיס של 
אף אחד. אחרי הבחירות נשמח שהם יבואו אלינו 
ויבקשו את המלצתנו בפני הנשיא. נשאל אותם על 
הלאום,  וחוק  השוויון  השלום,  בנושאי  תפישתם 
־במידה ויהיה כיוון מינימאלי – נדע על מי להמ

ליץ".

המשפיע החסידי 
תומך בעוצמה יהודית

ר' מנדל ראטה, משפיע חסידי-מוזיקאלי, הפך 
לתומך בולט ברשימת 'עוצמה יהודית' של בן ארי 
סבו,  כי  טען  השבוע,  שפרסם  בפוסט  גביר.  ובן 
כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל, הזדהה עם 

כהנא,  מאיר  הרב  של  הקיצונית  העולם  תפיסת 
יוד כולם  "לא  יהודית.  עוצמה  של  הרוחני  ־האב 

עים, אבל הגיע הזמן לומר את זה בפירוש: סבא 
של  עולמה  מתפיסת  בדיוק  אחז  האדמו"ר  שלי 
עוצמה יהודית". לדבריו, הוא שמע מאביו כי "אם 

סבא לא היה אדמו"ר הוא היה מצביע לכהנא".
ובתגובה  מהדברים  להתנער  מיהרו  בחסידות 
לכיכר השבת אמרו: "עם כל הכבוד אל תלביש על 
סבך זצ"ל את השקפתך המעוותת. האדמו"ר זצ"ל 
ידוע כמי שקיים את הפסוק לא תגורו מפני  היה 
ובכל  ברבים,  דעתו  את  לומר  התבייש  ולא  איש, 
זאת החליט לא להתערב בפוליטיקה, ולעסוק אך 

ורק בעבודת השם".

ליברמן נגד דרעי

כשהוא מדשדש על גבול אחוז בחסימה )בסקר 
'וואלה' האחרון הוא לא עובר( מחדד יו"ר 'ישראל 
־ביתנו' אביגדור ליברמן מסרים נגד המפלגות הח

רדיות, כולל נגד ידידו משכבר הימים, יו"ר ש"ס 
אריה דרעי. בראיונות לתקשורת, הציג ליברמן את 
כשכינה  הימין,  בממשלת  החילונים  כמגן  עצמו 

את מפלגת 'הליכוד' "מפלגה חצי חרדית".
לבקש  מפלגתו  כוונת  על  הצהיר  אף  ליברמן 
את משרד הפנים בקואליציה הבאה, בנוסף לתיק 
־הקליטה. "אסור שמשרד הפנים ימשיך להיות בי

דיים של ש"ס. מה שעובר על משרד הפנים בשנה 
האחרונה הוא חסר תקדים. אני כבר לא מדבר על 
ההחלטה לסגור את המרכולים בשבת, שהעבירו 
סמכויות לשר הפנים שרץ לסגור את המרכולים. 
לעשות  כדי  בשבת  מרכולים  פתח  לא  אחד  אף 
מרכולים  לפתיחת  שאתנגד  הראשון  אני  דווקא. 
בשבת בבני ברק, אבל לסגור מרכולים באשדוד, 

באילת ובראש פינה זה טירוף הדעת".

בחירות דמה

יחלוף עוד כחודש  עד מועד פתיחת הקלפיות 
מציינים  הארץ  ברחבי  רבים  בתיכונים  אך  ימים, 
הת בהם  דמה,  בבחירות  דמוקרטית  חגיגה  ־כבר 

יום  למידים מצביעים, לצד הדמיה מושלמת של 
כנסת  וחברי  מפלגות  נציגי  שלטים,  עם  בחירות 
שמשתתפים בפאנלים ועימותים סוערים, שם הם 

מתחרים על לב הילדים.
כאשר  בנתניה  סנסציה  נרשמה  שעבר  בשבוע 
נציגת 'העבודה' אמילי מואטי עזבה פאנל במחאה 
שיגרו  השבוע  גביר.  בן  איתמר  של  נוכחותו  על 

מפלגות מרצ, חד"ש והעבודה מכתבים למארגני 
־הפאנלים בבתי הספר בו הודיעו "לא נבוא לפאנ

לים יחד עם הכהניסטים".
'יהדות התורה' לא משגרת נציגים לתיכונים אך 
ח"כ  הראשי:  הכוכב  נוכחות.  מראה  ש"ס  סיעת 
מיכאל מלכיאלי שהספיק לחרוש את בתי הספר 
־תוך שהוא מרבה להתנצח עם נציגי יש עתיד ולי
־ברמן. גם הנציגים החדשים ברשימה, משה אבוט

בול ואוריאל בוסו מייצגים את הסיעה.
למוני שזכו  בר"ג  בליך  בתיכון  ־ה"בחירות" 

לנבא את תוצאות  רב שנים ככאלו שיודעות  טין 
־האמת, התקיימו ביום שלישי עם נוכחות של בכי

רי הפוליטיקאים בהם משה כחלון, אבי גבאי, גבי 
אשכנזי, תמר זנדברג, אורלי לוי-אבקסיס, אלונה 
ברקת ועוד. 'כחול לבן' "ניצחה" את הבחירות עם 
47%, הליכוד – 21%, מרצ – 10%, כולנו – 7%. 

ש"ס זכתה לקול בודד.

ותשלם המלאכה

הדפסת  מלאכת  הסתיימה  שני  ביום  ולסיום, 
לכל  שיישלחו  לבוחר  וההודעות  הבוחרים  ספרי 
־האזרחים ויעדכנו אותם בקלפי בה הם זכאים לה

צביע. הנה תיעוד היישר ממכבש הדפוס.

 שיירת המחאה חולפת בבלפור 

מיצג המחאה על קירות מעשיהו 

ליברמן ודרעי בימים יפים יותר. צילום: יעקב כהן 

 מלכיאלי מוקף תיכוניסטים במודיעין 
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"ביבי או טיבי" – קמפיין הליכוד יוצא לדרך

"מי שרוצה להיות הכי ימני – יצביע ליהדות התורה"

סולחה בין נתניהו לסער, נאום תוקפני של ראש הממשלה נגד התקשורת, קהל מאוכזב שנשאר בחוץ ודרוזים שנוטים להצביע 
הפעם ל'כחול לבן' ⋅ וגם: המועמד החרדי בליכוד קורא להימנע מהצבעה למפלגות שוליים, "גם אריה צריך את ביבי חזק"

מועמד 'דגל התורה' יצחק פינדרוס בראיון מרתק ⋅ מבטל את הפרסומים על מו"מ עם גנץ, מסביר מדוע ההסכם עם אגודה עדיף 
באופן של חלוקה שווה לגמרי, מסמן מטרות לקדנציה הראשונה ומשוכנע שלא תהיה זליגה של קולות חרדים ⋅ וגם: מחמאות 

לחברים ואבחנה אופיינית למערכת הבחירות הנוכחית

ישראל פריי

לכנ ובחירת הרשימה  הפריימריז  ־חודש אחרי 
'הליכוד' טקס רשמי להשקת  סת, ערכו במפלגת 
קמפיין הבחירות. ביום שני, התכנסו חברי הכנסת, 
שרים, פעילים ותומכים בכפר המכביה לאירוע בו 
הממשלה  וראש  'הליכוד'  יו"ר  אחד:  איש  כיכב 

בנימין נתניהו.
אגרסיבי  קמפיין  בצל  הגיע  הרשמי  האירוע 
בעיקר  המתמקד  ארוכה,  תקופה  מזה  שמתנהל 
נתניהו  הממשלה  ראש  של  המשפטיים  בענייניו 
־ובניסיון להגחיך את האשמות נגדו תוך טענה לר

ללא  כמעט  מתנהל  הקמפיין  חריג,  באופן  דיפה. 
קמפיינרים אנשי מקצוע אלא מנווט בלעדית בידיו 

של נתניהו וצוותו הקרוב.
־בכדי להעניק מעט תחושת שותפות, הזמין נת
־ניהו ביומיים שקדמו לאירוע את חברי הכנסת למ

עונו בקבוצות קטנות, שם האזין לעצותיהם, רשם 
ובעיקר העביר להם את המסרים  לעצמו הערות, 
אותם ידקלמו בהמשך. דף המסרים כלל מסע דה 
ולפיד,  גנץ  של  לבן'  'כחול  למפלגת  לגיטימציה 
והצגתם כשמאלנים חלשים שיקימו ממשלה עם 
המס בדף  שהופיע  הקליט  הסלוגן  את  ־הערבים. 

רים, ניתן היה לשמוע בהמשך מכל נציגי הליכוד 
בכל ראיון: "זה ביבי או טיבי".

לאירוע בגני התערוכה קדמה מיני-דרמה, כאשר 
יו"ר ועדת הבחירות שופט העליון חנן מלצר קיבל 
־את עתירת מפלגת 'העבודה' והורה לערוצי החד

שות לשדר את נאומו של נתניהו בהשהיה של 10 
דקות, בכדי לבדוק האם יש בהם ערך חדשותי או 

שמא הם תעמולת בחירות אסורה.
נותרו  המכביה  בכפר  לאולם  הכניסה  ברחבת 
המוני ליכודניקים שלא זכו להיכנס למקום מחוסר 
אך  הארץ  רחבי  מכל  במסירות  הגיעו  הם  מקום. 

נחלו אכזבה. חלקם הביעו תרעומת, אחרים ראו 
בזה דווקא הוכחה לגודלה ועוצמתה של מפלגתם. 
גם חברי כנסת, מועמדים וצוותי תקשורת, התקשו 

להיכנס לאירוע, רבים מהאחרונים נותרו בחוץ.
־בין "מסורבי הכניסה" היה ד"ר חיים שיין, אינ

ופובליציסט  נתניהו  מעריצי  מבכירי  טלקטואל, 
לא  הוא  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  הבית.  בעיתון 
וזה רק מוכיח שהלי גאים  ־נשמע כעוס: "אנחנו 

כוד ינצח בגדול". הוא גם ידע לנבא ש"התקשורת 
אותה תקשורת שבא חגיגה" מהמהומה,  ־תעשה 

כתיבת  לקראת  בנאומים,  ויאזין  יצפה  מצעותה 
רשמיו בטור הדעות.

לחיצת יד גורלית

איך  האירוע:  בחלל  ריחף  גדול  שאלה  סימן 
יראה המפגש הפומבי בין נתניהו לבין גדעון סער? 
בין שני בכירי הליכוד התפתחה יריבות ענק לאחר 
ייחס לו קנוניה להדחתו  שנתניהו סימן את סער, 
והשקיע מאמצים רבים לדרדר את סער בפריימריז 

המפלגתיים, מזימה שלא צלחה.
בכניסה  נפגשו  וסער  נתניהו  הרגע.  הגיע  ואז 
הרגע  בתיעוד  ארוכה.  יד  לחיצת  ורשמו  לאולם 
על  אך  מבטים,  מחליפים  בעיקר  השניים  נצפים 
'הליכוד', ראש הממשלה אמר לסער:  פי הודעת 
ביחד  ולעבוד  ידיים  לשלב  הזמן  הגיע  "יאללה, 

לניצחון הליכוד".
ראש  היה  באירוע  היחיד  הדובר  כאמור, 
הממשלה בנימין נתניהו, שהעניק נאום סוחף. הוא 
עקץ את גנץ על סגנון דיבורו ואמר: "אני מדבר 
לי  תסריט שהכניסו  באיזה  מדבר  לא  אני  מהלב. 
לפה, כמו צנון". נתניהו תקף את התקשורת, את 
השמאל, ובמרומז את היועץ המשפטי לממשלה. 

הוגן",  במשחק  אותנו  לנצח  יכולים  לא  "הם 
האשים.

בין אפגניסטן לאזרבייג'ן

כלכלת  לביטחון,  הרבים  הישגיו  הצגת  בין 
פסקה  נתניהו  הקדיש  ישראל,  מדינת  ושגשוג 
כל  עם  שרקם  הדיפלומטיים  ליחסים  ארוכה 
מנהיגי  עם  נפגש  "כשאני  הבינלאומית:  הקהילה 
ובניו  ז'ניירו  דה  בריו  ובטוקיו,  בבייג'ין  העולם, 
ובקזחסטן,  באפגניסטן  ובעומאן,  בצ'אד  דלהי, 

באוסטרליה ובסינגפור, אני מתמלא גאווה".
האמירה לפיה קיים פגישה באפגניסטן, מדינה 
מוסלמית קיצונית, "הקפיצה" את כלי התקשורת 
שזיהו חשיפת ענק על ביקור חשאי פורץ דרך של 
־ראש הממשלה. אלא שמהר מאוד התברר כי נת
־ניהו טעה. מיד לאחר הנאום צייץ הבהרה: "הת

בקדנציה  אולי  יודע?  מי  אבל  אזרבייג'ן,  כוונתי 
הבאה".

מהעדה  נציגים  של  נוכחות  גם  ניכרה  בקהל 
נציגי  מבהירים  אישיות  בשיחות  אך  הדרוזית, 
הקהילה כי הפעם אחוז ניכר צפוי להצביע עבור 
גנץ, בשל הכעס על חקיקת חוק הלאום ואי תיקון 

הנקודות שפוגעות לדבריהם בעדה הדרוזית. 

הנציג החרדי: "צריך ביבי חזק"

בליכוד  בפריימריז  שניצח  מי  פליישמן,  זאב 
לגמרי  וריאלי  ברשימה   44 החרדי,  המקום  על 
עיתו ל'קו  אומר  מורחב,  נורבגי  חוק  יוחל  ־באם 
הש גוש  כי  מראים  הסקרים  בהם  "בימים  ־נות': 

לנצח את הבחירות  ועלול  גדותיו  על  עולה  מאל 
ולהקים ממשלת שמאל אנטי דתית בראשות לפיד 

וגנץ, שומה עלינו להימנע מלתקוף בתוך הנגמ"ש 
באמצעות קמפיינים גלויים או איומים מרומזים.

"גוש הימין צריך את נתניהו חזק. אחרת, חזקים 
ככל שיהיו, מפלגות הימין כולן ילכו לאופוזיציה. 
עשייתו  אחרת  חזק.  ביבי  את  צריך  אריה  גם  כן, 
המבורכת במשרד הפריפרייה תרד לטמיון חלילה. 
אני מסרב להאמין שמי ממפלגות הימין תצטרף 
־לממשלת שמאל מובהקת שבמצעה תחבורה צי
בורית בשבת וברית הזוגיות, בראשות לפיד וגנץ.

ואומר באופן חד משמעי,  חוזר  אני  זה,  "לצד 
־כי מטרתנו היא לא לנגוס  בקולות המפלגות הח

רדיות. אנו פונים לאותו קהל חרדי שהצביע בעבר 
למפלגות אווירה שלא עוברות את אחוז החסימה 
כמו אלי ישי ודומיו, מה שפוגע ויפגע גם הפעם 

בימין כולו.
להצביע  שמתכננים  אנשים  לאותם  קורא  "אני 
אנא,  ודומיהם:  אמסלם-זהות  חיים  ישי,  לאלי 
אל תזרקו את קולכם לפח או גרוע מכך, אנא, אל 
תסייעו לממשלת שמאל אנטי דתית בראשות לפיד 
קובי  רון  אחיו התאומים של  בעצם  - שהם  וגנץ 

בארצי - לקום בזכותכם - הצביעו לנתניהו".

אלי כהן

אחרי 27 שנים בפוליטיקה המקומית, פונה הרב 
יצחק פינדרוס למגרש הארצי - אליו נקרא על ידי 
כך  ובעקבות  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
־הוצב במקום הרביעי ברשימת 'דגל התורה' והש

מיני ברשימה המאוחדת של יהדות התורה. ספק 
שמחזיקים  חרדים  ציבור  נציגי  הרבה  ישנם  אם 
בראשות  מוצלחת  קריירה  כשלו,  עשיר  ברזומה 
רא בסגנות  מפוארת  קדנציה  עילית,  ביתר  ־העיר 

שות העיר ירושלים, עשיה ציבורית בשלל היבטים 
וגם יכולות ורבליות – בעברית ובאנגלית – שאינן 

מצויות לרוב בקרב הנציגות החרדית.
את  פינדרוס  מפרט  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
היעדים שהציב לעצמו לקראת הקדנציה הקרובה 
בהם  לעסוק  שצריך  דברים  שלושה  "יש  בכנסת. 
יותר, והיות והגעתי מהשלטון המקומי שם באתי 
־במגע יומיומי עם התושבים נוכחתי בחומרת וח

שיבות הבעיות הללו. 1. נושא הדיור הוא המטריד 
ביותר והמעיק ביותר על הציבור החרדי היום. 2. 
נושא התעסוקה, גם אצל נשים חרדיות וגם אצל 
כלים  מספיק  אין  ולעבוד,  לצאת  שבחרו  גברים 
להכשיר ולשלב ולהכווין. המדינה אומרת שהיא 
מכוונת לתעסוקה, אבל היא מכוונת לאינטגרציה, 
 .3 אנחנו מכוונים לפרנסה.  אנחנו ממש לא שם, 
לרעה, שאגב  החרדי  החינוך  אפליית  הנושא של 

וכ והסייעות  גם לאפליה בשכר המורות  ־משליך 
דומה. החינוך החרדי מקבל במקרה הטוב יחס של 

סוג ב' וזה חייב להשתנות".
כיום אתה מנהל את המכון החרדי למחקרי 

נותן לך כלי עבודה לקראת הכ זה  ־מדיניות, 
נסת?

הדברים  ובשלושת  חוקרים  צוות  יש  "במכון 
לגשת  צריך  שרק  מוכנות  תכניות  יש  שהזכרתי 
מאוד  עבודה  כלי  עם  מגיע  אני  בהן,  לטפל 
שהתקבלה  ההחלטה  למשל,  וברורים.  ממוקדים 
במשרד השיכון שבכל פרויקט של הסכם גג יהיה 
אסטרטגית  חשיבה  ושתהיה  החרדי  לציבור  נתח 
על הציבור החרדי - מקורה בדו"ח שהנפיק המכון 

יחד עם ידידי ד"ר חיים זיכרמן".
אתה לא חושש שישנה אדישות יחסית בקרב 

־ציבור המצביעים, תחושת שובע של סיום קד
נציה טובה...

"הציבור החרדי הוכיח ברוב מערכות הבחירות 
בגרות ויצא לקלפי, ואם זה יקרה אין סיבה שלא 
נגיע אנחנו ל-8 מנדטים וש"ס ל-8 מנדטים, אבל 
הבחירות  לפי  בציבור.  תלוי  זה  דבר  של  בסופו 
המקומיות המאגר שלנו הוא כ-260 אלף קול ולזה 

אנחנו צריכים לשאוף".
בהסכם  יותר  להוציא  יכלה  לא  'דגל'  האם 
הפנימי עם 'אגודה', בפרט בהתחשב בתוצאות 

הבחירות המקומיות?

לבחירות  הפעם  ההליכה  שעצם  חושב  "אני 
באופן שאף אחד לא נמצא מעל השני וכולם שווה 
בשווה זו הסתכלות נכונה אסטרטגית ולא משנה 
שווים  להרגיש  צריכים  כולם  יותר.  מי  במספרים 
מלאים  בשותפים  שמדובר  הבנה  יש  שווים,  בין 
ולכן השותפות של 50:50 חשובה, לא הייתי רוצה 
בנוח  שלא  מרגיש  החסידי  הציבור  את  לראות 
בשותפות הזו כמו שלא אהבתי לראות שהציבור 
הליטאי הרגיש שלא בנוח, לכן שותפות של חצי 

חצי היא הטובה לכולם".
־יש שטוענים שעדיף להצביע ישירות לנת

ניהו, מדברים גם על סחף של מצביעים חרדים 
לכיוונו... גם בסקר 'קו עיתונות' אמרו כ-20% 

שהם שוקלים להצביע למפלגות אחרות.
את  הוכיח  החרדי  הציבור  הטקטית,  "ברמה 
למרות  בקלפי  ממושמע  שהוא  כבר  בעבר  עצמו 
זוכרים  כולנו  האסטרטגית,  ברמה  הדיבורים.  כל 
את  הליכוד  עם  שלנו  לשותפות  הכבוד  כל  עם 
שרוצה  מי  לכן  החרדים,  בלי  הליכוד  ממשלת 

ממשלת ליכוד טובה חייב להצביע לחרדים". 
שאתם  מגעים  על  לפרסום  בסיס  יש  האם 

מנהלים עם גנץ?
"הכל קשקוש, כבר אמרנו שאנחנו הולכים עם 
הליכוד. מעולם כשהיה אפשרות לליכוד להרכיב 
ממשלה יהדות התורה לא הלכה עם מישהו אחר, 
הש ממשלות  ברוב  אפשרות,  הייתה  כשלא  ־וגם 

מאל מרכז נשארנו מרצון באופוזיציה".
מילה על החברים האחרים ברשימה...

"לדגל התורה בפרט וליהדות התורה בכלל אין 
ניסיון  עם  אנשים  אלה  ברשימה,  להתבייש  מה 
מוכח וקבלות בשטח של עשרות שנים של יעילות 
ותוצאות איכותיות. הם הח"כים הכי חרוצים עם 
למען  וגם  הציבור  למען  גם  פעילות,  הרבה  הכי 
בעיתונות  לנבור  יכול  שרוצה  מי  ישראל.  קדשי 
מסוקרת  החרדית  הנציגות  איך  ולראות  הכללית 
ישראל  למדינת  שהיו  חושב  לא  אני  זה.  בנושא 
מאז הקמתה שר בריאות ויו"ר ועדת כספים ברמה 
הזו. אני חושב שהעבודה של מקלב בועדת המדע 
ושל פרוש במשרד החינוך ניכרת לעין כל. קח את 
העבודה של אייכלר בפניות הציבור, אין לזה אח 
ורע, והחריצות של יעקב אשר בועדות, לפעמים 
נראה שהוא במקביל בכמה ועדות עם כל הניסיון 
המוניציפאלי שלו. אין לנו במה להתבייש ואנחנו 

לא צריכים לחפש כוכבים".
־לסיום, מאבחן פינדרוס בניתוח אופייני: "בסו
־פו של דבר הבחירות האלה הם לא בין ימין לש

מאל מדיני ולא בין ימין לשמאל כלכלי אלא בין 
־ימין לשמאל דתי. הקרב הוא בין מפלגות שמחוב

רות למסורת ישראל וחשובה להם זהותה היהודית 
של המדינה לאלה שמעדיפים אותה פחות יהודית. 
לפיכך מי שבאמת רוצה להיות 'הכי ימני' - צריך 

להצביע ליהדות התורה".
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מגבית ההצלה לרשת 
הכוללים הגדולה 

יוצאת לדרך
המגבית שזכתה לתמיכתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שבצעד נדיר 

ייסע למירון להתפלל עבור התורמים זוכה להצלחה כבר מעת פתיחתה

אלי כהן

של  המיוחדת  למגבית  האדירות  ההכנות 
הושלמו  באהלך'  'יששכר  הכוללים  רשת 
ימי  יפעלו  ומחר  והיום  האחרונים  בימים 

שנועדו  הגדולים  ההתרמה 
הגדולה  המערכת  את  לייצב 
אברכים   1800 המחזיקה 
הרבה  ההיערכות  בארה"ק. 
בארץ  רבות  פעילויות  כללה 
להגיע  במטרה  ובחו"ל 
שהוצב,  הגבוה  היעד  אל 
שקלים.  22,000,000  בסך 
הנהלת הרשת פעלה בחודשים 
תורה  תומכי  בקרב  האחרונים 
רבים בחו"ל שהתחייבו לתמוך 
ראש  מרן  שהקים  ברשת 
הבטיחו  והם  זצ"ל  הישיבה 
להרתם למערכה הקדושה בכל 
כל  להכפיל  והתחייבו  כוחם 

 סכום שיתרם במהלך ימי ההתרמה המיוחדים.  
מטעם  בשטח  שפועל  הקמפיין  ניהול  צוות 
כי  אומר  קוזמאצ'   חברת  ומטעם  הרשת 
אך  פשוטה,  לא  עבודה  היא  ליעד  הגעה 
הבנה  עם  לדרך  "יצאנו  לחלוטין.  הישג  ברת 
שערכנו  מפילוחים  לאשורו.  המצב  והכרת 
טרם המערכה עלה כי הסכום הנקוב הוא בר 
כולם  הכוחות  כל  בהירתם  וכמובן,  השגה, 
את  עושים  אנו  הפעילות.  שעות  כל  למשך 
שלנו בס"ד, וסמוכים ובטוחים על ברכת מרנן 
בעדנו,  יסייעו  משמים  כי  ומאמינים  ורבנן, 
ית'". ותורתו   למען קדושת שמו, וכבוד שמו 
"שגרירי  מאות  מונו  ההיערכות  במסגרת 
ידי  על  שהוכשרו  הארץ,  ברחבי  תרומה" 
חברת קוזמאצ' לעמוד בראש קבוצות התרמה  

כאשר כל קבוצה נטלה על עצמה להשיג סכום 
 35 לקראת  הכן  עומדים  השגרירים  מסוים. 
השעות הגורליות לפקח על הזרמת התרומות 
כולם  הנתונים  כשאר  ביעדים,  והעמידה 
ארבעה  בן  משולב  למערך  ידם  על  מועברים 
משם  הארץ,  ברחבי  הוקמו  אשר  מוקדים 

ותפוקח  המערכה  תנוהל 
בהנהלת  מדוקדק.  באופן 
להביע  מבקשים  הישיבה 
ותודתם  הוקרתם  את 
הקבוצות,  לראשי 
יראים  תורה  בני  אברכים 
המקדישים  ושלמים, 
למען  ומכבודם  מזמנם 
של  חייו  מפעל  הצלת 
זצ"ל. הישיבה  ראש   מרן 

השגרירים  מערך  לצד 
שירות  יופעל  והמוקדים, 
במערך  אישיים  שליחים 
יתנו  אשר  ארצי,  פריסה 
שמבקש  למי  מענה 
התרומה  פיזי.  באופן  תרומתו  את  להעביר 
בטלפון  גם  תתאפשר   הקדושה  למערכה 
שעות  בכל  שיאויש  קו   ,8002* מספר 
המערכה ברציפות, וכן בעמדות 'נדרים פלוס' 
הארץ. ברחבי  הכנסיות  בבתי   ו'קהילות' 

היא  המיוחדת  המגבית  של  הכותרת  גולת 
הכרזתו ההיסטורית של מרן שר התורה הגר"ח 
ולהצלת  המערכה  הצלחת  שלמען  קנייבסקי 
הרשת החשובה ייצא לראשונה מזה 35 שנים 
להתפלל על קברו של הרשב"י במירון - שם 
אישי  באופן  למערכה  התורמים  על  יעתיר 
לישועה והצלחה בכל העניינים - דבר שגרם 
שהחלו  רבות  ולתרומות  רבה  להתעוררות 
המגבית  נפתח  בטרם  עוד  למערכת  לזרום 

באופן רשמי.

סניף ראשי - ירושלים: עבודת ישראל 1 | בני ברק: חברון 27 | אלעד: אבן גבירול 18 | ביתר עילית: המגיד ממעזריטש 71

02-6338444  www.ntours.netמוקד הזמנות:
info@ntours.net

 טיסות 
לכל העולם

קברי צדיקים 
באירופה

קבוצות 
מאורגנות

לינה 
וארוחות

שירות 
ומקצועיות

 נסיעות 
פנים

שירות אישי ומקצועי

שבת אצל ענקי החסידות
החל 
$399מ- $ 495

הכל כלול!
מפוארת < ארוחות פנים < לינה במלונית טיסות < נסיעות 

שבת וחול 

 שירות 
 אישי 

ומקצועי

דה
בו

ת כ
לל

כו
ה 

אינ
ה 

יל
חב

 ה
*

אומן
 $399

בארדיטשוב
 $429

מעזיבוז 
 $449

האדיטש 
 $459

 יציאה: יום חמישי | ל’ אדר א’ | 07/03 | ערב 
 חזרה: יום ראשון | ג’ אדר ב’ | 10/03 | בוקר

 יציאה: יום חמישי | יד’ אדר ב’ | 21/03 | ערב 
 חזרה: יום ראשון | יז’ אדר ב’ | 24/03 | בוקר

 יציאה: יום חמישי | ז’ אדר ב’ | 14/03 | ערב
 חזרה: יום ראשון | י’ אדר ב’ | 17/03 | בוקר

 יציאה: יום חמישי | כא’ אדר ב’ | 28/03 | ערב 
 חזרה: יום ראשון | כד’ אדר ב’ | 31/03 | בוקר

 פרשת שמיני

 פרשת פקודי

 פרשת צו

 פרשת ויקרא 

ועוד מבחר תאריכים
מגוון אפשרויות לשדרוגים

אזל

תשואה�מובטחת�של��9%ל-�25שנה��
בחוזה חתום, ללא תלות בקיומו של דייר בנכס!

תחום הדיור המוגן נמצא בפריחה- ברור לכל 
""שאוכלוסיית העולם מתבגרת ותוחלת החיים עלתה.

 ₪ 347,000

בלבד!* 

הכנסה חודשית 

!!₪ 2,550 

9288*

בואו לנצל את שער הפאונד הנמוך באנגליה!

בס"ד

הצטרפו�והשקיעו�בנדל"ן�העתיד!

*המחיר כפוף לשינויים בשערי המטבע
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 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

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

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

באר שבע

כח’-ל’ באדר תשע”ט
5/3-7/3/2019  

 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

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

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

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

 בלעדי!! ברחוב בית שמש
רמב"ם קרוב למיימון, 

דופלקס, 2 דירות של 2 
חד' + יחידה של חדר 
בקומה ג' המושכרות 
7,500 ש"ח ומעליהם 
דירת 4 חד' מושקעת 

ומשופצת. בלעדי תיווך 
ש. באירוביץ 3,500,000 

ש"ח. 03-5797756
050-5308742)2-2(_____________________________________________

 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,500,000 ש"ח בלעדי. 

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)10-10(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)10-10(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

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

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

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

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

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

 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

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

גבוהה מאוד 1,245,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(תיווך יעקב. 054-4901948

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

053-4462863)10-10(_____________________________________________

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

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

053-4462863)10-10(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס גן 5 חד' מרפסת 
ענקית ונוף פתוח ליער 3 כ"א 

כ. פרטית, חנייה.
054-8070225)9-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת 2 יחידות 
דיור מושכרות 4000 ש"ח 
שכונה ג' המיועדת לפינוי 

ובינוי. משה אלוש, אבני דרך 
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרות 5600 ש"ח 

שכונה יא. משה אלוש, אבני 
_____________________________________________)9-9(דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרת 3800 ש"ח רחוב 
רגר צמודה לאוניברסיטה משה 

אלוש, אבני דרך
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 מבחר דירות לחלוקה 
ברחבי באר שבע במחירי 

מציאה. משה אלוש, אבני דרך 
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 על קנית דירה וחלוקתה 
ניהול הדירה בשנה הראשונה 

חינם הכולל כולל בעמלת 
התיווך. משה אלוש, אבני דרך 

054-3255667)9-9(_____________________________________________

 רוצה ניהול נכס קיים 
ונמאס לך ממתווכים ושוכרים 
התקשר עוד היום לקבל יעוץ 
חינם. משה אלוש, אבני דרך 

054-3255667)9-9(_____________________________________________

 4 וחצי חד', מושקעת 
באזור מתחרד, ק"ב, בנין 

משופץ, אופציה לחלוקה ל-2 
דירות. 052-2604463 - תיווך 

_____________________________________________)10-10("מרכז מידע.

 בבר אילן 3 חד' + אופציה 
לבניה רשום בטאבו 70 מ"ר 

1,300,000 תיווך יעקב. 
054-4901948)10-10(_____________________________________________

 באזור מתחרד 3 חד', 
ק"ב, אופציה לבניה קלה 
במהלך השכירות, מיקום 

אטרקטיבי 052-2604463 - 
_____________________________________________)10-10(תיווך "מרכז מידע" 

בני ברק
 תכנון ועיצוב פנים והוצאת 

תוכניות אדריכליות לשיפוץ 
 AR בית ישן/חדש סטודיו

אדריכלות ועיצוב ובניה.
_____________________________________________)9-12(אסף 052-8559759

 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 
_____________________________________________)9-11("הראשון בתיווך"

 6 חד' באיזור רחוב 
רדק ק"ק משופץ, 

עם נגישות, משופצת 
מהיסוד עם אופצייות 

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

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

למכירהלפרטים: 1700506350 
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

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

_____________________________________________)10-10(ש"ח גמיש. 054-9422194

 בבלעדיות! בבן קיסמה 
העליון 4, מרווחת + מרפסת 

מהסלון + מחסן + חניה 
"תיווך-פלוס-ח. לסקר"

03-9089201)10-10(_____________________________________________

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

פתוח רק 1,290,000 ש"ח. 
052-5752500)10-10(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דוד רזיאל דירת 4 חד', 
קומה 2 אזור מתחרד הכל 

חדש 1,450,000 ש"ח דוד ארי 
054-3191310)10-10(_____________________________________________

 רחוב הנרקיס 4 חדרים 
יפיפיה, ריצוף חדש, קומה 3, 

80 מ' בנוי, 920,000 ש"ח. דוד 
_____________________________________________)10-10(ארי 054-3191310

 קרן היסוד, דירה 
משופצת, 3 חד', 54 מ', קומה 
1. אזור מתחרד 990,000 דוד 

_____________________________________________)10-10(ארי 054-3191310

 ביאליק 3 חד', פינת אוכל 
מוגדרת קומה 2/2, 56 מ', 

אזור מתחרד 980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(דוד ארי 054-3191310

 ביהודה הנשיא כ-75 
מ"ר מחלות ל-3.5 חד' ק"ק + 
סוכה, משופצת מהיסוד, לל"ד 

1,750,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-11ל(055-2543152

 כל הקודם זוכה, החלה 
מכירת הדירות בבנין 

החדש והיוקרתי שייבנה 
ברח' רבי עקיבא 63. 
דירות 4-5 חד'. שיווק 
בלעדי תיווך אשכנזי 

03-5791770
_____________________________________________)10-11(ישראל 052-5555882

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

ש"ח "אפיק-נכסים"
053-3128884  03-5791514)10-10(_____________________________________________

 באזור יגאל ק"ק 100 מ"ר 
חזית מיידי 1,800,000 ש"ח 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

053-3128884)10-10(_____________________________________________

 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
054-2250000)10-10(_____________________________________________

 באזור העירייה 80 מ"ר 
ק"ג )רעפים( חזית מצב מצויין 

1,450,000 ש"ח. "אפיק-
נכסים" 03-5791514

054-2250000)10-10(_____________________________________________

 באהרונסון 100 מ"ר 
מפוארת + היתר בניה בגג 

ליח"ד + מעלית, 2,200,000 
ש"ח.

_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בפנקס דירת-נכה 140 
מ"ר + חצר כ-100 מ"ר + 
חניה, חדשה, 2,500,000 

_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן 050-4177419

 להשקעה זבוטינסקי דירה 
מחולקת ל-2 יחידות )השיפוץ 

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

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 קריית הרצוג "פנטהאוז" 
5 חד' + מ. שמש כ-110 
מ"ר מפוארת מ+ מעלית 
1,900,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 בהתנאים, דירת-גן, 
70 מ"ר + חצר 70 מ"ר, 
משופת שקטה יפיפיה, 

|מקסימום נדלן"
052-2452820)10-10(_____________________________________________

 בדב גרונר למכירה דירת 
גג + יחידת הורים נפרדת בגג. 

סה"כ 90 מ"ר 1,790,000 
ש"ח. תיווך 054-3355874 

SUPER HOUSE)10-10(_____________________________________________

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

053-3128884)10-10(_____________________________________________

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

מושקע! + נוף ק"ה + מעלית 
באזור אבטליון 5,000,000 

ש"ח "אפיק-נכסים" 
03-5791514)10-10(_____________________________________________

 בשכון ג' ד. גן מפוארת! 
כ-300 מ"ר 6 חד' ענקית! + 
חצר ענקית 4,300,000 ש"ח 

מפתח ב"אפיק-נכסים"
03-5791514)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בדב-הוז )פרדס 
כץ( דירת גג 4.5 חד' 200 
מ"ר, מפוארת ומושקעת 
רמה גבוהה ק"ג - חזית 
גג ענק פתוח )עם דירה 

נוספת של 50 מ"ר 
מושכרת ב-3300 ש"ח( + 

חניה בטאבו 2,550,000 
ש"ח גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 ברח' הצבי, 8 חד' 
דופלקס-גג + מעלית 

"מאגדים" - משה דסקל
050-5926021)10-10(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 חד' 
בפ"כ 1,500,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

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

2 כ"א דוד-תיווך
050-4122744)10-10(_____________________________________________

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

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

03-5799308)10-10(_____________________________________________

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

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

03-5799308)10-10(_____________________________________________

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

שמורה + היתר לבניה חדר 
נוסף בגג 2,380,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

 בלעדי באזור העירייה 
דופלקס 6 חד' + יחידת דיור 
מושכרת ק"ג חזית משופצת 

חדשה 2,500,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 5 חד' 
מפואר בקרית הרצוג + 

מעלית 2,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

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

מטר, מסודרת, ניתן גם 
ליחידות/טאבו משותף 

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

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

 ברחוב אחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

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

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

 בלעדי! באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 באליעזר 4.5 חד' מרווחת, 
מעלית, עורפית אופציה לבניה 

ולחלוקה 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-11ל(054-8412778

 ביהודה הנשיא/לנדא 
- 115 מ"ר 5 חד' + סוכה 
גדולה ק"א - חזית 3 כ"א 
+ 50 מ"ר בקומת קרקע 

2 יחידות דיור חדשות 
ומרוהטות מושכרות 

ב-5,000 ש"ח לחודש 
מיידי, 2,800,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)10-10(_____________________________________________

 במימון, כ-6 חד' מושקעת, 
ק"א חזית, ניתן לחלק בקלות 

ליחידה. 2,400,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(אנג'ן 02-80000-80

 5 חד' 130 מ"ר ברשי 
קומה א' משופצת ויפה תיווך-

BA-יזמות
_____________________________________________)10-10(054-4980159 דורון

 ברחוב חברון/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 03-5797756 

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בחברון ד. מרווחת 
משופצת מהיסוד קרקע 5 

חד' 130 מ"ר ניתנת לחלוקה. 
2,450,000 ש"ח. 

050-8951323)10-12(_____________________________________________

 5 חד' בשיכון ה' חדשה 
מקבלן מפוארת במיוחד + 

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

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)10-10(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,950,000 ש"ח. תיווך-

יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

+ חצר, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך-יישוב-הארץ

050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ -03
050-4999465 8007000)10-10(_____________________________________________

 באשל אברהם כ-5 חד', 
חזיתית, 3 כ"א + אופציה 

2,300,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)10-10(_____________________________________________

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

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

רצפה ועמודים א. פנחסי 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 ביגאל אלון משופצת 
+ מעלית וחניה, אפשרות 

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

 למכירה בגנחובסקי ק"ב 
5 חד' 130 מט' משופצת + 

מרפסות מחיר 1,900,000 
ש"ח. תיווך: 054-2345633 

_____________________________________________)10-10(מיידי!

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

מושכרות 2,830,000 ש"ח! 
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור עזרא 162 מ"ר 
6 חד' משופצת + יחידה 

מושכרת ק"ב חזית 2,850,000 
ש"ח "אפיק-נכסים"

03-5791514)10-10(_____________________________________________

 בהצבי, 5 ענקית! 
משופצת ק"א חזית + מעלית 
וחניה 2,230,000 ש"ח "אפיק-

_____________________________________________)10-10(נכסים" 053-3128884

לפרסום
03-6162228



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

 קרקע 170 מ"ר, 6 חד' 
)בטאבו רשומה 2 דירות( 

גדולה ומרווחת + אופציה 
ליחידת דיור במציאה!! 

850,000 ש"ח. -"תיווך הצבי" 
053-3147717 04-6716666)10-10(_____________________________________________

 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

וילות ובתים

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)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(הצבי. 053-3147717

 דירת נופש על הים 54 מ"ר 
משופצת ומרוהטת + מעליות 

+ נוף פנורמי + בית כנסת 
בבניין 380,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

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)10-10(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

כח’-ל’ באדר תשע”ט  5/3-7/3/2019

+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)10-10(_____________________________________________

 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

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

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

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

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

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בהרב שך קרוב לחנקין 
2.5 חד' + מרפסת, ק"ק, 

חזית. מיידי 1,200,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

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

052-2236671)07-12(_____________________________________________

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)10-10(_____________________________________________

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

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

04-6716666 053-3314717)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

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

_____________________________________________)7-10(תיווך.

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בצייטלין 18 דירה 2.5 
חד' + מרפסת גדולה 

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

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

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

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

_____________________________________________)10-10(050-7333404, תיווך הצבי

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

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

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

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

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)8-11ל(053-3138151

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

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

053-3147717  04-6716666)10-10(_____________________________________________

 במימון קרוב לרמב"ם 2.5 
חד' + סוכה למכירה בדמי 

מפתח 950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-12ל(054-2197868

גבעת שמואל
דופלקסים

4-4.5 חדרים

חריש
 בחריש ללא תיווך - דירת 

גן 5 חד' חדשה 1,490,000 
ש"ח. 050-6692144

050-7272217)9-12(_____________________________________________

דופלקסים

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 
140 מ"ר 3 כ"א 3,250,000 
_____________________________________________)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)10-10(_____________________________________________

04-6716666
050-7333404

תיווך הצבי.

4 חד' +מרפסת גדולה 
+נוף לכנרת כ-130 מ"ר
רק 880,000 ש"ח 

בטבריה - חדשה מהקבלן

4-4.5 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 באזור הרצוג 4 חד' 95 
מ"ר מחולקת ל-3 יחידה 

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

_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

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

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

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 באזור בן זכאי אנילביץ 
4 חד' + מ. שמש ק"א חזית 

חדשה + חניה 2,300,000 
ש"ח גמיש. א. פנחסי

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים 
קרוב לר"ע בבנין חדש 

4 חד' מחולקת ל-2 
דירות גדולות מושכרות 

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

והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בלעדי למכירה בפדרמן 
)גני הזית( בבנין חדש 

ומפואר 4.5 חד' מושקעת 
ברנה גבוהה קומה 5 

חדית נוף מדהים + סוכה 
מעלית 1,930,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 למכירה דירה אחרונה 4 
חד' ברח' זבוטינסקי, מקבלן, 

ק"ק, איכלוס מיידי. 
_____________________________________________)10-11ל(03-5785777

 בשיכון ג' שד' רמז דירת 
4.5 חד' ק"א איכלוס עוד 10 

חודשים, יחידת הורים, מרפסת 
גדולה, 2,250,000 ש"ח אלבה 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן 054-8446671

 ביהודה הלוי, 4 חד' 
מרווחת במצב מעולה, אופציה 

ל-60 מ"ר, 2,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(תיווך אנג'ן 02-80000-80

 בפרל, 4 חד' מפוארת, 
עם פוטנציאל לחדר חמישי 

1,850,000 גמיש. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)10-10(_____________________________________________

 א. אברבנאל 4.5 חד' 
כ-97 מ"ר "מפוארת" + 

חניה/מקורה + מעלית + 
א. להרחבה 1,780,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)10-10(_____________________________________________

 לזיריזים!! א. יונתן 4 חד' 
כ-90 מ"ר 3 כ"א א. להרחבה 
כ-38 מ"ר 1,440,000 "תיווך-
_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי ב"ב 4 חד' 
כ-9 מ"ר קומה-א' משופצת 

+ א. כ- 38 בצד + סוכה 
1,470,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג 4.5 חד' 
כ-90 מ"ר משופצת + י. בטון- 

20 מ"ר + מחסן 1,640,000 
גמיש. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 מציאה!! א. סוקולוב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ג משופצת 
א. גג-בטון 1,570,000 "תיווך-
_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

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

חניה 1,450,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

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

קומת קרקע 1,590,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 א. נויפלד 4 חד' 40+90 
מרפסת מעטפת - 40 מ' 

ס"ה- 170 מ"ר שמורה 
1,780,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

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

_____________________________________________)10-10(הקריה" 050-3000121

 4 חד' באפשטיין ק"ב 
ברמה גבוהה 115 מ"ר תיווך-

BA-יזמות
_____________________________________________)10-10(054-4980159 דורון

 באליהו הנביא 4 חד' 95 
מ"ר ק"ב ואחרונה 2,050,000 

ש"ח בלעדי תיווך עוצמה 
052-7113508)10-10(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית בניה בגג, מעלית 

2,200,000 תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

2,100,000 תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

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

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 בבניה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי-בנקאי! דירות 4 

חד' ענקיות 1,850,000 תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)10-10(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בניין חדש 1,740,000 ש"ח. 

תיווך-יישוב-הארץ -03
050-4999465 8007000)10-10(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בטבריה 3 חד' ק"ב 
ואחרונה, 3 כ"א 1,450,000 

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 4 חד' 
משופצים ק"ב, כדאי 

לראות! "אביחי-מתווכים" 
03-5701010)10-10(_____________________________________________

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

מעלית 3 כ"א משופצת 
אופציה מ. כהן-נכסים 

052-7684074)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

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

2 כ"א דוד-תיווך
050-4122744)10-10(_____________________________________________

 באזור חתם סופר 4 
חד' ק"ג חזית + נוף ואויר + 
היתרי בניה 60 מ"ר בגג בטון 
א. חלוקה 2,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10("אפיק-נכסים" 054-2250000

 באזור השלשה בבניין 
חדש 4.5 חד' 112 מ"ר סלון 

ומטבח גדולים מפוארת 
ק"5 + מעלית חזית }ניתן 

לקנות + 2 משרדים למטה{ 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 באזור העירייה 4 חד' 
100 מ"ר משופצת כחדשה 

ק"ג א. בגג כולל היתרים של 
58 מ"ר + היתר למעלית ניתן 

לעשות יחידות חזית מעלית 
בבניה 2,190,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)10-10(א. פנחסי 03-5799308

 ברח' מהרשל דירת 4 
חד' בקומה 5 אחרונה בבנין 
_____________________________________________)10-11ל(ואיכלוס לפסח. 03-5785777

 ברבי עקיבא קרוב 
לישיעיהו 3.5 חד' 80 

מ"ר שמורה ומטופחת 
חזית ק"א כניסה מיידית 
1,600,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 מחיר מציאה! בחנקין, 
3.5 חד' מרווחת ושמורה 

1,500,000 בלבד. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)10-10(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 3 חד' 87 
מ"ר שמורה מאוד! 1,750,000 

גמיש. תיווך אנג'ן
02-80000-80)10-10(_____________________________________________

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

1,860,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)10-10(_____________________________________________

 ברד"ק כ-3 חד' שמורה + 
אופציה בצד ובגג, 1,580,000 

גמיש. תיווך אנג'ן
02-80000-80)10-10(_____________________________________________

 ברח' המכבים, 3 חד' 
שמורה, אופציה ל-70 מ"ר 

1,390,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)10-10(_____________________________________________

 א. יהושע 3 חד' כ-73 
מ"ר ק"א משופצת + סוכה 

1,520,000 ש"ח. א. להרחבה 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 מציאה! א. חברון, 3, 
כ-73 מ"ר )נ. להפוך ל-4( 

קומה-ב' + א. להרחבה מ. 
חלקית "תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 באמצע בניה באזור 
נורדאו 3 חד גדולים 1,350,000 

ש"ח )הון עצמי גבוה( 
053-3128884)10-10(_____________________________________________

 ביהושע ק"ק כ-3 ח' 
כ. פרטית 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

1,700,000 ש"ח . א. פנחסי 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בחברון 3 חד' 70 מ"ר 
ק"ב אחרונה א. בגג 3 כ"א 

משופצת חלקית 1,550,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 ברב קוק 3 חד' 75  מ"ר 
ק"ב חזית משופצת + סוכה 
1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 נדירה!! א. שלמה בן 
יוסף, 3, כ-62 מ"ר קומה-ב' 

"מ. מהיסוד" + מחסן א. כ-45 
מ"ר 1,350,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

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

42 מ"ר 1,350,000 "תיווך-
_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

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

א. להרחבה 1,340,000 "תיווך-
_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

 א. רש"י כ-50 מ"ר כ-3 
חד' ק"ב ואחרונה "א. לפינוי-
בינוי" )4 דיירים( 1,420,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)10-10(_____________________________________________

 נדירההה!! א. קובלסקי 3 
חד' כ-65 מ"ר ק"ב משופצת 
ב. מטופח כ-60 א. להרחבה 

1,410,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 בלעדי סומך 3 חד' 65 
מ"ר קומה ד' גג בטון כניסה 

מיידית 1,300,000 ש"ח.
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

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

ויפה 1,380,000 נדל"ן-הקריה 
050-3000121)10-10(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)10-10(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' ברב שך 
משופצת + אופצייה לחדר 

וסוכה קומה בק 1,630,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב

054-5500263)10-10(_____________________________________________

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

+ התרים ביד! בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)10-10(_____________________________________________

 מציאת השנה!!! 
בנורדאו 3.5 חד' ק"ג-
מעלית, 3 כ"א, סוכה 
וחניה מ. כהן-נכסים 

052-7684074)10-10(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למכירה מציאה ברחוב 
בירינבוים 3.5 חד' ק"א 75 מ"ר 
המחיר 1,500,000 ש"ח אלבה 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן 054-8446671

 מציאה!! ברחוב 
האדמור מקוצק 3 חד' 70 
מ"ר עם מעלית, עורפית. 

1,600,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב. 03-5797756 

050-5308742)10-10(_____________________________________________

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

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

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

שמורה א. לסוכה 1,210,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)10-10(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 זבוטינסקי 2.5 חד' קומה 
א' עורפי מסודרת 1,290,000 

גמיש. 077-2050410
050-5750880

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 דופלקס גג ברמת הדר 
200 מ"ר ק"5 "מאגדים" - 
_____________________________________________)10-10(משה דסקל 050-5926021

+5 חדרים
 ברמת הדר 6 חד' + 

מעלית + 2 חניות + מחסן 
מיידית "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)10-10(דסקל 050-5926021

 4 חד' יוני נתניהו רמת הדר 
ק"5 "מאגדים" - משה דסקל 

050-5926021)10-10(_____________________________________________

וילות ובתים
 בשיכון א' קרוב לכנרת דו 

משפחתי 80 מטר + יחידת 
דיור + גינה דורש שיפוץ 

RE/MAX .650,000 גמיש
_____________________________________________)10-10(עינב 050-244-244-6

 למכירה בקרית שמואל 
דירת 3 חד' 80 מטר קומה 2 

RE/MAX מסודרת 580 גמיש
_____________________________________________)10-10(עינב 050-244-244-6

 למכירה בשיכון א' דירת 
3 חד' + מרפסת + גינה 

מושכרת ב-1700 ש"ח קומה 
RE/ .ראשונה 460,000 ש"ח
_____________________________________________)MAX)10-10 עינב 050-244-244-6

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

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

 למכירה קוטג' 4.5 חד' + 
מחסן. 900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-11ל(054-4404144 054-9294814

ירוחם

 דירה חומה השלישית 
80 מ"ר מחולקת ל-3 דירות 

מתאים לרציניים בלבד שכירות 
8,400 ש"ח. 1,700,000 

קרקע. BB תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)10-10(_____________________________________________

 בקו נקי 100 מ"ר מקום 
מרכזי מאוד. עלות: 2,250,000 
ש"ח קרקע. BB תיווך נכסים 

_____________________________________________)10-10(ונדל"ן 054-7997077

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

בזרחי. 3,520,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-571-3375

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

גישה-נוחה. 4,400,000 ש"ח! 
_____________________________________________)10-10(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ייחודית דופלקס 
מחולקת לשתי דירות נפרדות 

150 מ"ק כניסות נפרדות 
עלות 2,050,000 ש"ח. 

תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)10-10(_____________________________________________

מנהלת עזבון - חוה וייס )ציק( עו”ד 
רח’ השלושה בני ברק 

מייל w0584101111@gmail.com | פקס 03-5799916 

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירה בת 3 חדרים בק”א, רח’ 
טרומפלדור 38 פינת פינסקר תל אביב, הידועה כגוש 6911 חלקה 

162/8 בשטח 74.33 מ”ר, מרפסת לא מקורה בשטח 4.55 מ”ר, 
חניה תת קרקעית בשטח 16.5 מ”ר. 

2. הדירה תימכר במצבה הנוכחי AS IS ועל המציע לבדוק ולברר 
בעצמו ועל אחריותו הן בפועל והן במשרדי הרשויות המוסמכות 

את כל הפרטים המשפטיים, התכנוניים, הנדסאים והפיזיים 
הנוגעים לנכס וכל מידע אחר.

3. את ההצעות יש להגיש לח”מ עד לתאריך 10.4.19 .
4. הזמנה זו אינה כפופה לדיני המכרזים, אין הח”מ מתחייבת לקבל 

את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהיא והח”מ רשאית 
לחזור בה מהזמנה זו ו/או לשנותה ו/או להאריך את המועד. הח”מ 
רשאית לנהל ו/או לערוך התמחרות ו/או מו”מ בין מציעים שונים 

והכל בדרך שתמצא לנכון.
5. הח”מ ו/או הבעלים לא ישלמו דמי תיווך.

6. המכר כפוף לאישור ביהמ”ש לענייני משפחה בתל אביב. 
7. לפרטים נוספים ותיאום ביקור בנכס יש לפנות אל הח”מ.

הזמנה להציע הצעות 
לרכישת דירה בלב תל אביב
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ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

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

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

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

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

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

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

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

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

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

גבעת שמואל

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

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

צפת

טל': 052-2715166
053-5234486

מגרשים לוילה בירוחם
זמין לבניה

מ-250 עד 270 מ"ר
רק 260,000 ש"ח
אופציה בנוי 980,000 ש"ח

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

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

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

דופלקסים

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

_____________________________________________)4-11(מידי 052-3632080

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

+5 חדרים

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

 בישעיהו, 2 חדרי שינה 
+ סלון ומטבח משופצת, 

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

_____________________________________________)6-10ל(ללא תיווך 052-7612989

 2 חד' בבנימין אברהם 
4, חדשה ומפוארת במיוחד, 

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

 להשכרה מיידית- 
בכהנמן, מיקום מרכזי, 

חזית 60 מ"ר מוארת, מזגן, 
_____________________________________________)6-10ל(שירותים.03-5709011

 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)10-10(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)10-10(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)10-10(_____________________________________________

 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

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בויז'ניץ/דמשק אליעזר 
אולם כ-50 מ"ר חדש. מיידי 

למטרה שקטה בלבד! 
_____________________________________________)7-10ל(054-5634160

 להשכרה חנות ברח' 
סוקולוב בב"ב לפלאפל כולל 

ציוד או לכל מטרה. 
_____________________________________________)7-10ל(052-6357770

 להשכרה בפ"ת חדר 
לקליניקה/משרד. 12 מ"ר 
ק"ק, ממוזג 4,500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-10ל(052-7282803

077-4030877

בואו להיות שותפים
 בפטנט מהפכני

 בשלבים סופיים!

השקעה 
שווה במיוחד

 4 חד' חדשה בקריית 
הרצוג רח' נדוני בגדד. 

ק"3 עם מעלית. חזיתית, 
ממוזגת כולל יח' הורים. 
לכניסה מיידית. 4,850 

_____________________________________________)8-11(ש"ח. 052-7610171

 ברבי יוסי, 4 חד' מרוהטת, 
ק"א + 2 מרפסות, 4,500 
ש"ח. מיידי.050-2808555 

_____________________________________________)8-11(אריה

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

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

 ברב קוק השקט 3 חד' 
90 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מסודרת ללא מעלית, 
4,300 ש"ח. פינוי 1/4 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
ברב קוק 23 ב"ב

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

 במימון/אבן גבירול 3 
חד', חדשה, ק"ד, ללא, ריהוט 
מלא מרפסת סוכה, ממוזגת 
_____________________________________________)8-11(מסורגת ויפה. 052-7644397

1-1.5 חדרים

 בטרומפלדור קומה א' 2.5 
חד' מרפסות ארונות 3 כיווני 

_____________________________________________)8-11(אויר לל"ת. 054-5817885

 דרושה דירת לל"ת במחיר 
2,000,000 ש"ח.

_____________________________________________)8-8ח(050-6651365

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. 050-5766979 

_____________________________________________)8-10(נתי המתווך לציבור הדתי. 

 למיזם אטרקטיבי ומתקדם 
משקיעים/שותפים צפויים 

רווחים גדולים במיוחד. 
077-4030877)8-11(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

קריית אתא

+5 חדרים

 בפינסקר קומה ראשונה 
משופצת קרוב למרכז לל"ת 

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

רכסים
 דו משפחתי 500 מ"ר 

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

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

 בהרצל 4 חד' חזית, 
שמורה, מיידי. 4,200 גמיש 
_____________________________________________)9-10ל(בנין מתחרד. 050-2281030

 בשיכון ו' רח' ביריה 3 חד' 
ק"ק ממוזגת משופצת, מיידי 

_____________________________________________)9-10ל(3,500 ש"ח. 053-2795656

 בעוזיאל דירת מינוס אחד 
+ חלונות 3 דחד' חדשה 

ומשופצת סטנדארט גבוה 
וממוזגת + מעלי דו"ש 3,500 

_____________________________________________)9-12(ש"ח גמיש. 052-7671305

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

_____________________________________________)9-14ל(052-7681871

 בהרב שך ציטלין בנין 
חדש 1.5 חד' קומה א' 

מרוהטת גנרטור 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)9-12ל(054-8523118

4-4.5 חדרים
 בפרישמן, 4 חד', סלון 

ענק, מאווררת וממוזגת בנין 
שקט ונקי, ק"ד, חזית + 

_____________________________________________)9-11(מעלית + חניה. 054-4797080

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

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-6651365

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)9-11(וואצפ- 35799670210

 בירושלים ברב שפע 
32 מ"ר + 32 מ"ר גלריה 

מיקום מושלם
052-7184181)9-10(_____________________________________________

 בירושלים ברח' שמגר 
בכדורי 100-250 מטר 

180 ש"ח למטר )גמיש 
_____________________________________________)9-10(לרציניים( 052-7184181

 בירושלים בתנובה 
34-100 מ"ר חזית

052-7184181)9-10(_____________________________________________

 בירושלים למכירה/
השכרה, במיקום מרכזי, קרוב 

לתחנה מרכזית, 370 מ"ר, 
ק"ק, למגוון מטרות.

050-5758688)9-10(_____________________________________________

 להשכרה/למכירה מחסן 
בגודל חדר וחצי בגני גאולה 

_____________________________________________)9-12(לל"ת 052-7604773

אולמות

פתח תקווה

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

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

וילות ובתים
 דו משפחתי 7 חד' בבת 

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

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

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

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

 ברח' חנה 3.5 חד', ק"א 2 
מרפסות )67 מ"ר ארנונה( + 
זכויות בנייה 21 מ"ר, כיוונים. 

_____________________________________________)8-12ל(050-6200382

נתיבות
 3.5 חד', 75 מ"ר, 

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

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

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

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

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

052-3330965)10-11(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבלפור 3.5 חד' מרווחת 

עורפית מושקעת 2 כיורים 
קומה 2 ללא. חניה מקורה. 

054-8192007)6-10(_____________________________________________

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

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

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

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

052-7169562)1-24(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים  ברמות ג': 5 חד' 
משופצת )100 מ"ר נטו( 

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

2,120,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-571-3375

 בזכרון יעקב קומה 
-2 מחולקת 5 חד' 105 מ"ר 
+ מרפסת סוכה 2,300,000 

ש"ח. תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)10-10(_____________________________________________

 בעץ הדר 5 חד' 100 
מ"ר קומה 1 לא משופצת 
1,700,000 ש"ח. לרציניים 
בלבד. תיווך נכסים ונדל"ן 

054-7997077)10-10(_____________________________________________

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

2 מרפסות, נוף מהמם. 
2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-571-3375

 בעץ הדר 4 חד' 90 מ"ר 
שזופת שמש קומה 1 מרפסת 
סוכה 1,800,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 בסורוצקין 4 חד' 85 מ"ר 
קומה 2 3 כ"א 2,450,000 

ש"ח. תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)10-10(_____________________________________________

 מעגלי הרים לויין 4 חד' 
100 מ"ר קומה 4 אופציות 

הרחבה 2,500,000 תיווך 
_____________________________________________)10-10(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 שמואל הנביא קומה 
4 דירה 108 מ"ר מחולקת 

2,350,000 ש"ח. תיווך נכסים 
_____________________________________________)10-10(ונדל"ן 054-7997077

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-571-3375)10-10(_____________________________________________

 בארץ חפץ 3 חד' 70 מ"ר 
מרפסת סוכה קומת קרקע 
אופציות הרחבה 1,650,000 

ש"ח. מקום מרכזי. תיווך 
_____________________________________________)10-10(נכסים ונדל"ן 054-7997077

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

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

_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-571-3375

 מלאכי ישראל שנלר דירה 
2 חד' דירה חדשה 2,250,000 

ש"ח. עם ריהוט מלא. תיווך 
_____________________________________________)10-10(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 במאה שערים על הכביש 
50 מ"ר 2 חד' לא משופצת 

1,400,000 ש"ח. תיווך נכסים 
_____________________________________________)10-10(ונדל"ן 054-7997077

עמנואל

 מציאה! במרכז עמנואל! 
דירה ענקית 150 מטר, 
מחולקת לשתי דירות, 

משופצות מהיסוד, מושכרת 
ב-3000 ש"ח. 880,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 פרויקט נווה-אור דירות 
3/4/5 חדרים 97-119 מ"ר 

עם אופציות החל מ-640,000 
ש"ח. אלבה-נדל"ן

054-8446671)10-10(_____________________________________________

וילות ובתים
 קוטג' חדש 4 חד' עם 

אופציות עם גיה ענקית ועם 
אופציה ענקית רמה גבוהה 
950,000 ש"ח אלבה-נדל"ן 

054-8446671)10-10(_____________________________________________

 אתר רבקה דירת 4 חד' 
ק"ג מטבח חדש, נוף מדהים, 

520,000 ש"ח אלבה-נדל"ן 
054-8446671)10-10(_____________________________________________

 מדורגים שורה שלישית 
עם משכנתא 4 חד' זקוקה 

לשיפוץ ק"ב 420,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(אלבה-נדל"ן 054-8446671

4-4.5 חדרים

 בפיקה 4+1 עם גג 
מרפסת סוכה מעלית שבת 
_____________________________________________)10-10(חניה מעמד 052-2948691

 בהדר גנים! רח' החליל 
דו משפחתי מפואר ביותר 

180/180 מ"ר 7 חד' - 
3,300,000 ש"ח. 

050-4811122)10-10(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד העם 
5 חד' + מעלית + חניה - 3 

שירותים. מיזוג מרכזי + 
אישי. מושקעת מאוד! רק 

1,690,000 ש"ח.
050-4811122)10-10(_____________________________________________

 באלתר מיהוד/בן יהודה 
4 ח' + מעלית + חניה - בנין 

בן 5 דירות בלבד. 4 כ"א 
מלאים!! יחידת הורים - רק 

1,690,000 ש"ח. 
050-4811122)10-10(_____________________________________________

 בהדר גנים - יהודה הנשיא 
4 חד' + מעלית שבת + 

מרפסת סוכה מסודרת ויפה 
רק 1,550,000 ש"ח. 

050-4811122)10-10(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" ביהלום 
9, דירת 4 חד', 105 מ"ר, 

מרווחת וגדולה, בניין לאחר 
תמ"א, מ"ש, ממ"ד, יח' הורים. 

_____________________________________________)10-10(אלעד משמור 054-6000498

 בדף היומי, 3.5 חד' ק"א 
מסודרת ממוזגת - 3 כ"א כ-90 

מ"ר מיידית!! רק 1,290,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח.  סגירה!! 050-4811122

 מציאה! במרכז השקט! 
3.5 חד' }+ מעלית + חניה 

כ-90 מ"ר רק 1,330,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח. 050-4811122

 במוהליבר/ההסתדרות 3 
חד' - שירותים כפולים - ק"ב. 

רק 1,125,000 ש"ח.
 050-4811122)10-10(_____________________________________________

 חייבת להימכר בעמישב 
צמוד לגני הדר דירת 3 חד' 

 FOX מתוקה ונעימה למגורים
_____________________________________________)10-10(נדל"ן 050-6925400

 במרכז השקט! 2.5 חד' 
ק"ק מסודרת מאוד - מיידית! 

רק 1,190,000 ש"ח. 
050-4811122)10-10(_____________________________________________

 ברוטשילד/קק"ל 2 חד' + 
הול כ- 50 מ"ר מסודרת ויפה - 
)אפשרות פינוי ביוני( מיידית!! 

רק 1,070,000 ש"ח. 
050-4811122)10-10(_____________________________________________

 2 חד' בעמישב קומה 
שניה 1,070,000 ש"ח. 

052-2948691)10-10(_____________________________________________

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

052-5844040)10-35(_____________________________________________

 תיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ 

מיידי. לדירות יפות ומרוהטות. 
מחירים טובים 03-5444815

_____________________________________________)10-10(052-3611973 יוסף

 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(_____________________________________________

 באנילביץ בבניין חדש 6 
חד' 150 מ"ר קומה שלמה 
+ מעלית + חניה + מחסן 

ממוזגת א. פנחסי
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס בבנין 
בוטיק וחדש 4 חד' 

קומת קרקע + חצר 
קטנה מיידי 7000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)10-10(_____________________________________________

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

משופצת מהיסוד 
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)10-10(_____________________________________________

 דירה 3 חד' בזבוטינסקי 
בני ברק גדולה עם מרפסות 

מרוהטת חלקית מיידי. 
050-8447574)10-10(_____________________________________________

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

+ סוכה גדולה חזית 
נוף מדהים ק"ה 

כניסה מיידית 4000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/קרוה 
ליהודית בבנין חדש 3 
חד' + מרפסת שמש 

גדולה חצי קומה לעלות 
מתאימה גם לנכה 

ממוזגת מיידית 4,700 
ש"ח גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 הזדמנות השבוע!! 
בירושלים כ-3 חד' ק"ב 65 
מ"ר מושלמת 3600 נדל"ן-

_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

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

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)10-10(_____________________________________________

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

נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידית 3300 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 ברב קוק קרוב לרבי 
יוסי 2 חד' גדולה 40 מ"ר 

קומת קרקע מוגבהת 
משופצת מרוהטת מיידת 

2,900 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בפלמ"ח 2.5 חד' ק"ב 
55 מ"ר משופצת חלקית 
2,400 גמיש. נדל"ן-הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 מוהליבר 2.5 חד' קומה 
ראשונה 60 מ"ר + 2 מרפסות, 

בערב בלבד.
03-5327234)8-12(_____________________________________________

 באדמור שאץ 2 חד' 
חדשה, מרוהטת וממוזגת 
קומת קרקע 2,500 ש"ח. 

_____________________________________________)9-12ל(050-7381120

 יחידת דיור 2 חד' חדשה 
מאובזרת וממוזגת ברח' בן 

_____________________________________________)9-10ל(עזאי 052-7113110

 יחידה חדשה 2 חד' 25 
מטר בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5, מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל, דו"ש, לזוג צעיר. 
3000 ש"ח גמיש. 

052-7610171)9-12(_____________________________________________

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

_____________________________________________)10-13ל(054-8432995

 ברח' ירושלים יחידת דיור 
לזוג, קומה אחרונה, מרוהטת 
וממוסגת, מיידי. 2,500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-11ל(052-5560284

 בבארי לזו"צ 2 חד' כ-40 
מטר משופצת, מרוהטת, 
ממוזגת, כיורים כפולים, 
_____________________________________________)10-10(אמבטיה. 054-4797080

 4 חד' בטרומפלדור ק"2 
עם גינה. "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)10-10(דסקל 050-5926021

ירושלים
 מרום ירושלים שנדלר 65 
מ"ר 6,500 ש"ח. מרוהט מלא. 

תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)10-10(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 מרום ירושלים שנדלר 2 
חד' 45 מ"ר מרוהטת בנין 
חדש בלב ירושלים 4,500 
ש"ח. תיווך נכסים ונדל"ן 

054-7997077)10-10(_____________________________________________

 ברח' כץ דופלקס-גג 6.5 
חד' מיידית "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)10-10(דסקל 050-5926021

 להשכרה בבני ברק במרכז 
ר"ע חנות ענקית, ק"א, 2 
חזיתות. תיווך-יישוב-הארץ

050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 למכירה בטבריה קרוב 
לרב קוק בניין 600 מטר 3 

קומות מחולק ל-14 חדרים 
3,600,000 גמיש בהצעה 

RE/ .רצינית. אופציה להשכרה
_____________________________________________)MAX)10-10 עינב 050-244-244-6

 מחפש משקיע להדפסת 
ספר יחודי לגיוס כספים 

באנגלית, עם הוראות בעברית 
_____________________________________________)10-11ל(02-5323010

 "קייב השקעות נדל"ן 
ועסקים" נכסים בקייב אוקרינה 

_____________________________________________)10-11ל(לרציניים בלבד! 02-5323010

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני ברק? 

בשבילך אנחנו כאן תיווך-
BA-יזמות

_____________________________________________)10-10(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות ו/או 
משרד מפואר 16 מטר + חצר 

054-5500263)10-10(_____________________________________________

 מציאה בר"ע! 
להשכרה, ק"א, 85 

מ"ר, חזית, לכל מטרה! 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)10-10(_____________________________________________

 להשכרה במקום מרכזי 
ומוצלח ברבי עקיבא ירמיהו 

בב"ב חנות 39 מ' 4600 ש"ח. 
050-4103310)10-10(_____________________________________________

 בכהנמן-פגו, חזית ענקית 
220 מ"ר, מיידי, משופצת 

חזית - ענקית מחיר מיוחד, 
_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בלעדי למכירה ברח' 
ירושלים קרוב לר"ע חנות 

22 מ"ר חזית משופצת 
כ. מייידת 830,000 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
בסוקולוב מול טחנת 
הקמח 12 מ"ר ו-23 

מ"ר חזית מיידית לכל 
מטרה  "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה או 
למכירה חנות למזון 

ברחוב ירושלים מול בעלז 
כ-30 מ"ר חזית כולל 
ציוד לפלאפל כניסה 
מיידית 4000 ש"ח 

גמיש.  "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)10-10(_____________________________________________

מבנים
 להשכרה חלק ממבנה 

חדש ומפואר בביתר 
עלית לישיבה או סמינר 

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

 בלעדי להשכרה 
ברחוב פרל מחסן מקורה 

95 מ"ר קומת קרקע 
גישה נוחה לרכב, מיידי, 
ניתן לשכור חלק הנכס. 
לפרטים נוספים "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בלעדי במינץ קרוב 
לר"ע מחסן להשכרה 

30 מ"ר חזית גישה 
נוחה לרכב מיידי 2000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במרכז העיר דירת 4 חד' 
חדשה, קומה גבוהה, מעלית 

שבת, חניה צמודה FOX נדל"ן 
050-6925400)10-10(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



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 וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

נתניה

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-11/20(לביה"כ. 052-6460451

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-10/19ל(054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)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(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג, 

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-49/19(_____________________________________________

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)13-14/19(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20/19(_____________________________________________

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)6-10(_____________________________________________

מושב נחלים
 חופשה מפנקת! 

וילה מפוארת 5 יח"ד, חצר 
אטרקטיבית, וביהכ"נ 

_____________________________________________)6-14(058-6914417 גישה לנכים.

 "בנצי טיולי ג'יפים 
וטרוקטורונים" - חווית שטח 

יחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 
לנהיגה עצמאית. 

 052-2403750 050-2403750
_____________________________________________)6-14(מצפה יריחו

 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(_____________________________________________

 וילת קומות + חדר 
משחקים, 8 חדרים סגורים 

למשפחות וגיבוש עד 35 איש. 
054-8470433 054-8450432)7-6/20(_____________________________________________

 הצימר של אירית בבית 
חורון, ג'קוזי, בריכה בקיץ, זוגי 

ומשפחתי. 054-5461450
052-2611920)7-14(_____________________________________________

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(_____________________________________________

כח’-ל’ באדר תשע”ט  5/3-7/3/2019

מעלות

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 052-7685199

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)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

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-09/20(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)9-8/20(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לשניים 
ולמשפחות נוף מרהיב חצר 

_____________________________________________)9-12(מאובזרת. 04-6989391

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת, 
_____________________________________________)9-11(מומלץ. 052-7153475

מאזדה

הונדה

 מזדה, MPV ,2005, מצב 
מעולה, חלון בגג, גלאי רוורס 

_____________________________________________)DVD)7-10, טל': 052-3548894

 הונדה סיוויק היבריד 
2009, יד שניה פרטית, 

מטופלת בזמן, 140,000 
ק"מ, 29,000 ש"ח.

052-2220385)8-8(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

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

לפרטים
והזמנות:

072-3717383www.kosherbookings.com
פרידמנ׳ס בקפריסין

במלון מימוסה ביץ׳ בפרוטארס

כולללזוג
טיסות 11,999₪

בקפריסין מטבח מיוחד לפסחמושלםפסח
בכשרות הרב אברהם רובין שליט"א

פנסיון מלא 8,800 ש"ח
054-8487175 | 058-7179228

תוכניה 
במרכזמגוונת

נופש פסח

פסח מלכותי
במלון המצודה צפת

המשופץ, בהנהלה חדשה

הקדימו רישומכם!
מבצעים ל-10

חדרים הראשונים!

להנות מחופשה 
משפחתית מפנקת 
וסעודות חג עשירות

לפרטים והרשמה: 054-9199038 | 058-7096660
פעילות לילדים הופעות מידי ערב טיולים מאורגנים

ובהרצאות מרתקות 
אטרקציות מדהימותעם מיטב הרבנים

הרב ישועה עטייה הרב אבנר קוואס

הרב ראובן זכאים

בנם של קדושים
הרב משה 

יום נסיעה לקייאקים*בן שמעון שליט"א
הרב גיא מאיר פיניאן

 nlp וקאוצ'ינג

יום נסיעה לטבריה
רפי אוחנה 

מופע קסמים לכל המשפחה

משמח הלבבות
הרב אורי 

יצחק שליט"א

קבלת קהל ע"י מזכה הרבים ופועל 
הישועות הרב מרדכי איפרגן שליט"א

ום
של

 ת
פת

וס
בת

*

*2016

"שר השמחה" עמי מימון 
שמח לתוך הלילה

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

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

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

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

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

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

בני ברק

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

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

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

למשפחות שפע אטרקציות, 
התנסות בחליבה, רכיבת 

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

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

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

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

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

גינה וטרמפולינה ופינפונג. מומלץ! 
_____________________________________________)40-41-19(מבצעים לחורף. 052-6990764

 "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(_____________________________________________

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

בר יוחאי

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

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

גורן

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

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

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

 וילת נופש+ בריכה פרטית 
אפשרות לנופש זוגי בצימר 

_____________________________________________)5-12(המערה. 050-5990545

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

שליט"א 058-7179228
054-848175)7-10(_____________________________________________

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

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

 לפסח/שבתות, דופלקס 
מפואר! באזור רוזובסקי, 12 

מיטות.
_____________________________________________)9-9(לפרטים 055-6768826

 באזור התעשייה צפון 
משרדים חדישים מ-80 מ"ר 
עד 570 מ"ר ק"א + מעלית 
_____________________________________________)10-10("אפיק-נכסים" 03-5791514

 משרד להשכרה 80 מ"ר 
משופץ ק"א מעלית במרכז 

-BA-העיר מחיר מציאה. תיווך
_____________________________________________)10-10(יזמות 054-4980159 דורון

 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(_____________________________________________

 הונדה סיוויק היבריד 
2009 יד שניה מטופל 

בחברה 27,900
052-2220385)10-10(_____________________________________________

 מאזדה 5 2008, 7 
מקומות, טסט 12.19, 

מערכת מולטימדיה, 
מטופל בזמן, 25,900 

052-2220385)10-10(_____________________________________________

 מאזדה 5 2007, 
יד שלישית, שמורה 

ומטופלת 7 מקומות, 
21,900 ש"ח.
052-2220385)10-10(_____________________________________________

מיצובישי
 מיצובישי פאג'רו 

2002, 7 מקומות, טורבו 
דיזל, מצב מכני מעולה, 
052-2220385 26,900)10-10(_____________________________________________

טויוטה
 למכירה טויוטה פריוס, 
2012, יד שלישית, פרטית, 

חסכונית, שמורה.
_____________________________________________)10-13ל(054-8145656

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מחשבים ניידים ממשרד 

שנסגר במחיר מציאה החל 
מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 

מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 
ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

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(_____________________________________________

 שידוכים לבעלי בעיות 
נפשיות קלות עד גיל 30, 

להתקשר בין השעות -20:00
_____________________________________________)7-10ל(22:00 058-3265956

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

קורסים

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(מפתיעים. 050-5808315

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

ובמחיר נח, שמואל
050-2433465)1-12(_____________________________________________

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-32(_____________________________________________

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-19(אוריאל 052-5347349

צבע

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)08-19(_____________________________________________

שיפוצים
 כל סוגי השיפוצים, פנים 

וחוץ, בניה, הריסה, ריצוף, 
חשמל, אינסטלציה, תוספות 

_____________________________________________)8-11ל(בניה. 050-9235592

 דרוש ארון קודש כספת 
לבית כנסת חדש. אפשרות 

להנצחה כולל יד שניה. 
050-4147262)8-11(_____________________________________________

ריהוט
 פינת אוכל לסלון, שולחן 

+ 6 או 8 כסאות אפשרות 
לשולחן או כסאות בנפרד 

_____________________________________________)8-11(כחדש. 052-4227714

כח’-ל’ באדר תשע”ט  5/3-7/3/2019

 גמ"ח צבע הכינו ביתכם 
לפסח, מחירים מיוחדים 

_____________________________________________)9-10ל(לאנ"ש. דוד 052-9567642

 נמצא סידור באוטובוס 
בירושלים "אור חדש", חום עם 

_____________________________________________)9-9ח(סימן 054-8427611

 השארתי פלאפון נוקיה 
בטרמפ בני ברק לבית שמש 
)רמה ב'( ביום שישי בבוקר 

שעבר, הרכב היה מיטסובישי 
_____________________________________________)9-9ח(053-2210650

 נמצאה נעל אלפנטן צעד 
ראשון באזור קניון איילון ב"ב. 

_____________________________________________)9-9ח(058-3242620

 בערב פורים קטן נמצא 
צעיף גדול )שכמיה לנשים( 

ברח' יואל בירושלים. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3595314

 דרוש מקרר קטן ומזגן 
_____________________________________________)9-9ח(קטן לזוג צעיר 054-7938941

 דרוש מזגן-חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)9-9ח(052-3595314

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סוגה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)9-9ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)9-9ח(חילוף. 050-6651365

 בחור משתקם זקוק 
למקרר/מכונת כביסה/תנור 

אפיה וגז בתרומה במצב טוב 
_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )ב"ב( 150 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

 בירושלים סאן דיסק 100 
ש"ח + מכונת גילוח 100 

_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 מקרר סמסונג במצב 
חדש! משוכלל מאוד. 390 

_____________________________________________)9-9ח(ליטר 500 ש"ח. 058-3292985

 למסירה מדפסת ברדר+ 
_____________________________________________)9-9ח(סורק + מגהץ 0544-3363588

 בהזדמנות!!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 
מצוין)ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש הכולל 4 ספירלות )ב"ב( 

150 ש"ח בלבד. -054
_____________________________________________)9-9ח(7216671

 חלקי מיקסר מג'ימיקס 
כחדשים וטובים 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-2493013

 תנור אפייה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 למסירה מכשיר סודה-
_____________________________________________)9-9ח(ספיד ברחובות! 054-8410693

 למסירה מקרר אמקור 
320 ליטר תקין דרוש מילוי גז. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8410693

 למסירה תנור דלונגי 
מעולה 3 להבות תקינות ותא 

_____________________________________________)9-9ח(אפיה אחד. 055-6681048

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 כיריים גז 5 להבות 
מצויינות 500 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 למסירה תנור גז ואפיה 
_____________________________________________)9-9ח(ללא תשלום. 053-3100941

 למסירה מכונת כביסה 
עובדת ללא תשלום. 

_____________________________________________)9-9ח(053-3100941

 מקרר אלקטרה 50/50 
במצב מעולה! 300 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-3292985

 מערכת סטריאו 100 ש"ח. 
מכשיר פקס 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8406582 אחרי 17:00

 כיריים גז, קריסטל צבע 
לבן כחדש 4 להבות - 300 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 055-9100666

 רדיו-טייפ מקורי לרכב 
מזדה - 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)9-9ח(150 ש"ח. 052-2786557

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה למטבח 130 ש"ח. 

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 מסך דק 23 אינץ מהמם 
של דל לגרפיקה - 250 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(054-2515728

 מכונת כביסה במצב טוב 
_____________________________________________)9-9ח(ב-300 ש"ח. 050-4119312

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד, עם מפות 

מעודכנות 280 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(054-8405498

 תנור חימום חדש הכולל 
4 ספירלות )ב"ב( 150 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 220 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 במחיר סימלי מקרר 
אמקור במצב מצויין צבע 

פנינה עקב מעבר דירה
_____________________________________________)9-9ח(052-7140850

055-8833077 | 052-6550629
077-5100355

*אפשרות 
ל-12 תשלומים 

ללא ריבית

לתשומת לב לקוחות 
'אור לשבת'

היות ונודע לנו כי חלק 
מהקומקומים המהודרים 

לשימוש בשבת שיוצרו על ידינו 
ע"פ הנחיות המכון המדעי 
טכנולוגי להלכה ובאישורו 

ההלכתי,  נמכרו בחנויות ללא 
התפס המיוחד לנעילת 

ההפעלה הרגילה, על מנת 
למנוע חשש של לחיצה בטעות 

על כפתור זה. 
אנו קוראים לכל הלקוחות 

שרכשו את הקומקום לפנות 
לחנות ממנה רכשו אותו 

ולבקש את התפס המיוחד. 

5*3

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-19/19(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הובלות

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים
 השכרת ציוד לאירועים 

מקרנים מסכים רמקולים 
פלזמות, מחשבים, פנסים 

מצלמות, מקרופונים
054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-21(זולים! 052-2523284

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-19(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

התעמלות

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

מכונות תפירה

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

050-5833367 10,14,20,60)10-35/19(_____________________________________________

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-15(_____________________________________________

 יועץ משכנתאות 
פרטי, שירות בכל הארץ, 
דואג לאיטנרסים שלכם 

מול הבנקים
054-2668566)7-10(_____________________________________________

 גראנד וויאג'ר, 3,600 
סמ"ק, מודל 2016,

יד ראשונה, אוטו', מאזור 
רמת הגולן, מנוע בנזין, 

טסט לשנה, 68,000 ק"מ 
צבע שחור מטאלי

054-3108005)07-10(_____________________________________________

קרייזלר

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

 הסעות לכל חלקי הארץ 
לכל סוגי הרכבים 24/6 שירות 

_____________________________________________)V.I.P)8-11 טל': 058-4754755

 טכנאי למוצרי חשמל 
ביתיים, מחירים מוזלים

_____________________________________________)8-11(058-7000282 יניב

 מחסן התפירה של מנחם טכנאי
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. 

פורד

סיטרואן
 סיטרואן C3, טורבו 

דיזל 2102 שמור וחסכוני 
ללא תאונות 19,900 
_____________________________________________)8-8(בלבד. 052-2220385

פיג’ו

 פורד אדג 2011-2012 
המפואר, יד ראשונה 

פרטית החל מ-69,900 
_____________________________________________)8-8(בלבד. 052-2220385

 פיג'ו 301 2015, יד 
ראשונה, 100,000 ק"מ, 

כחדשה 31,900 ש"ח. 
052-2220385)8-8(_____________________________________________

רנו

שברולט
 שברולט אפלנדר אוטומט 
7 מקומות יד 2 11.2009 ט. 
לשנה במצב מצוין 29,000 

_____________________________________________)9-9(ש"ח. 054-3306972

בריאות
 פתרון עוצמתי לכאבי 

גב, פריצות דיסק מקרין לרגל 
וכאבי ברכיים, המשחות של 
Terre cure עם הפעילות 

הכפולה יעזרו גם לך 
053-3140806)9-12(_____________________________________________

קנית רכבים

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-20(_____________________________________________

יעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לייעוץ וטיפול 

בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות. 

077-7671726
050-5870353)9-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

סוזוקי
 סוזוקי ליינה 2007 

אוטומטית שמורה
055-8856959)10-10(_____________________________________________

 פורד אדג 2009 
המפואר יד 2 פרטית 

מטופל בחברה 45,000 
052-2220385)10-10(_____________________________________________

 רנו גרנד סיניק 7 מקומות 
יד ראשונה פרטית מודל 2011 

_____________________________________________)10-10(שמורה. 053-4707059

 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(_____________________________________________

 גמ"ח השכרת רכב 
לאברכים +24, מיצובישי 

אוטלנדר 7 מקומות 2014 
מפנקת+ מובילאי לרציניים. 

_____________________________________________)10-13ל(050-4190161

יישור שיניים
 טיפול אורטופדי המתקדם 

בעולם ללא קוביות, מחיר 
המתאים לבני תורה. 

055-6876176)10-13(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-9/21(ש"ח. ישראל 052-7656147

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 
_____________________________________________)10-21(ואמין. 054-7452543

קברי צדיקים
 מתפלל בקברות צדיקים 

בצפון וכל הארץ לישועה, 
זיווג, רפואה וכו'. דיסקרטיות! 

_____________________________________________)10-13(להודעה- 055-9101815

רפד
 ריפוד כסאות, ספות, 
כריות, מבחר בדים. תיקוני 

נגרות לכסאות ורהיטים 
ופוליטורה, מבצע ריפוד מושב 
_____________________________________________)10-17ל(לכסא 70 ש"ח. 052-4227714

 נאבד בב"ב י"ט אדר שו"ת 
רקום א.ר. 052-7645355

_____________________________________________)10-10ח(052-7192648

 נמצאה שקית עם ציציות 
)ט. קטן( באזור השומר 

)קופ"ח מכבי( בב"ב.
_____________________________________________)10-10ח(052-7658286

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)10-10ח(סמלי. 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים.
_____________________________________________)10-10ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי בוכות בתרומה/

_____________________________________________)10-10ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סארים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)10-10ח(052-7696092

 מעוניינים בטייפ 
קומפקטי לקלטות ודיסקים 

)עדיף ללא רדיו( בב"ב.
_____________________________________________)10-10ח(03-5797798

 דרוש השסתום הלבן 
העגול של משאבה ידנית 
_____________________________________________)10-10ח(אוונט בב"ב. 03-5797798

 דרוש טלפון כשר לנערה 
_____________________________________________)10-10(בתרומה 054-3429699

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)10-10ח(054-7938941

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-7938941

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 170 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-2786557

 מיקרוגל מבני כחדש 
ממש צבע כסף 220 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 מיקרופון איכותי לאירועים 
חברת סמסונג 500 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 בירושלים סיגריה 
חשמלית חדשה 120 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-6256846

 נגן סמארטגיג במצב 
חדש + מגן 230 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(073-7961820 שלוחה 202

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8405498

 שואב אבק דיגיטלי רובוטי 
כחדש בקופסא 450- ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(053-3121020

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה מצוין לכתיבה וצפייה 

_____________________________________________)10-10ח(בהזדמנות 380. 053-3346080

 מסך 22" במצב מצוין 
בהזדמנות 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(053-3346080

 מנורה למטבח צמודת 
קיר 130 ש"ח מנורה לפינת 

אוכל 130 ש"ח.
_____________________________________________)10-10ח(052-2727474

 הטאבלט היהודי הכשר 
חדש בקופסא + אחריות 250 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 052-7188017

 מחשב קטן אנדרואיד עם 
ספרי קודש 499 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3263264

 מכונת קפה חדשה 
בקופסא צבע תכלת, 250 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 053-3140763

 מאוורר טורבו גולד ליין 
משומש במצב טוב 140 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4087929

 שואב אבק לרכב יבש-
רטוב כמו חדש 50 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-2727474

 מנורה למטבח 130 ש"ח. 
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-2727474

 כיריים גז, קריסטל צבע 
לבן כחדש, 4 להבות. 300 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 055-9100666

 תנור חימום ספירלה 
- תלוי כמאוורר- 50 ש"ח. 

בירושלים 050-4147729 אחרי 
_____________________________________________)10-10ח(15:00

 רדיאטור 12 צלעות 120 
ש"ח בירושלים. 050-417729 

_____________________________________________)10-10ח(אחרי 15:00

 אוזניות בלוטוס חדשות 
עם תיבת הטענה ניית 230 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-3209095

 JBL אוזניות בלוטוס 
כחדשות דגם T110 עם איכות 

_____________________________________________)10-10ח(מטורפת 058-329095

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת 

כשרה ב-150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 תנור בנוי שולטס צבע לבן 
_____________________________________________)9-9ח(פירולטי 054-7786831

 שואב אבק לרכב יבש-
רטוב כמו חדש - 50 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 מזגן חלון 1 כ"ס 350 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8442290

 מסך מחשב "17 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין 050-2897977. 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 40 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 שולחן סלוני 1.60/85 
ס"מ בצבע שחור + 6 כסאות 

במצב מצוין. 1500 ש"ח. 
054-5347663)10-13(_____________________________________________

 2 כסאות גבוהים בר 
כחדשים רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(03-9089110

 חדר שינה 2 מיטות 
שידות וקומודה עץ מלא 500 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 052-7647633

 פינת אוכל לסלון + 6 
כסאות במצב טוב 500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7600546

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצויין 500 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-5705546

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4120285

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

_____________________________________________)10-10ח(250 ש"ח. 050-4120285

 בירושלים מיטת נוער 
משולשת במצב טוב רק 300 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 02-5812872

 מיטה וחצי מצב חדש 
_____________________________________________)10-10ח(450 ש"ח. 053-3134131

 סטנדר מתכוונן כחדש 
150 ש"ח. 050-4147729 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים אחרי 15:00

 שולחן + 6 כסאות ב-500 
ש"ח. 1.56 נפתח ל-2.4 במצב 

מצוין בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7692882
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אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)10-10ח(058-3213824

 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(_____________________________________________

 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!

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

 מכירת כיפות של 
"אפלמן", מבחר גדול, במרכז 

ב"ב מחרים מיוחדים, ועוד 
_____________________________________________)6-10(ועוד. 050-4171813

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום,
03-6884123 ,050-5274348)6-10(_____________________________________________

 בלעדי! 200 סירי אידוי 
נירוסטה מיוחדים ללא 
חורים! מחיר מציאה! 

אידיאלי כמתנה
054-4543701)08-11(_____________________________________________

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)7-7ח(35 ש"ח. 058-7041010

 בובות פרוה פו הדב הלו 
קיטי וכו' 20-35 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-7041010

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 אקורדיון לילדים מתאים 
לתחפושת 25 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 בימבה פלא גלגלים 
מסיליקון 70 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 
שמור 350 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 ספפה 250 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(053-3134131

 תיק לאישה מעור ואפה 
לבן ומשובח במחיר מציא 
ה)ב"ב( 120 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)7-7ח(054-7216671

 שעון יד לאישה חברת 
"פרינס" יוקרתי חזק ואיכותי 

מעוצב ב- 200 ש"ח. 
052-5918474)7-7(_____________________________________________

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

תינוקות

תקשורת

 מקרן איכותי 1,000 ש"ח. 
כורסא מתכוונת, כמה מצבים 

_____________________________________________)8-10ל(800 ש"ח. 054-8526363

כח’-ל’ באדר תשע”ט  5/3-7/3/2019

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

 אלפי נשים הצטרפו 
למהפכה העסקית 

והרווחית של "פוראבר"! 
_____________________________________________)52-10/19ל(מה איתך? 053-3155570

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)9-9ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 בשמירה על חולים/
זקנים/בישול + עבודות בית 

_____________________________________________)9-9ח(קלות 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

לשרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)9-9ח(052-7396092

 חד הורי אחראי וחרות פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)9-9ח(לפי שעה. 054-7938941

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)9-9ח(400 ש"ח. 054-8452085

 שולחן כתיבה + מדפים 
לח. ילדים. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 OYSTER עגלת תאומים 
- נקנתה לפני כחודשיים 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8464909

 מיטת תינוק + מזרון + 
לול + עריסה 360 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה + טיולון 
290 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות מצב מצויין 190 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשהש 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3073826

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי מצב מצויין 370 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אמבטיה + כסא 
אכול + לול 200 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות וגלגלים מצב מעולה 

210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GOE-5933 ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-2727474

 מראות בכל הגדלים עד 
_____________________________________________)9-9ח(150 ש"ח. 052-7126106

 בימבה פלא גלגל סיליקון 
_____________________________________________)9-9ח(70 ש"ח. 052-7126106

 גיטרה מצב טוב 150 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7126106

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-7938941

 פראק חתנים איכותי מידה 
42 )שבוע היה בשימוש( 500 

ש"ח. במקום 1200. 
_____________________________________________)9-9ח(02-6522251  058-3232259

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח. ומנורת קיר 

לפרוזדור 20 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(02-6522251  058-3232259

 לחדר המתנה - ספסל 
מרופד 3 מושבים + שולחן 

מתכת 150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(055-6681048

 למסירה גליונות "קטיפה" 
שמורים משנים אחרונות 

_____________________________________________)9-9ח(055-6681048

 גליונות "משפחה 
בקהילה" 2000 גליונות ב-280 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8435458

 סדרת ההתרסקות חדש 
ממש ה' כרכים 120 ש"ח. מ. 

_____________________________________________)9-9ח(גרשונוביץ 054-8435458

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)9-9ח(500 ש"ח. 054-845085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 כיסויים יוקרתיים לסט 
ספות כחדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 מעיל צמר שחר לאישה 
חדש בדוק משעטנז. 150 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-845085

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3073826

 תכולת בית פקס + 
מזוודה + עריסה + שולחן + 
עמודון + שטיחים 20 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-5705546

 נעלי בנים נייק כחדשות 
מידה 23 צבע כחול אפור 

במקום 200 ש"ח רק 70 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בי-ם 050-4120286

 2 תמונות קיר שטוח דיוקן 
של הרב מרדכי שרעבי והבבא 

סאלי במצב טוב מאוד רק 150 
ש"ח כ"א בירושלים. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4120286

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 אופני ילדים 16" 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 אופניים מצויינים 90 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 אופני הילוכים 26" במצב 
מעולה 350 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(054-5385013 ב"ב.

 אופניים STITCH מחיר: 
_____________________________________________)9-9ח(350 ש"ח. 050-3337530

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(050-3337530

 תחפושות: חיל, איש חלל, 
שוטר גיל 5-8 משה רבינו - גיל 

_____________________________________________)9-9ח(4. 050-3337530

 מגפונים לילדה חדשות 
בורדו מידה 33 - 30 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4195888

 מצעים זוגיים חדשים של 
ורדינון בחצי מחיר 170 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4195888

 מטען לסוללה 36 וולט 
כמעט חדשה, רק ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8464909

 נעלי ניו בלנס נשים 
ספורט 200 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(050-4131038

 מעיל צמר חדש מס' 44 
נשים, תיק חדש 45 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(נשים. 050-4131038

 תריסי הזזה X70 כ"א 
_____________________________________________)9-9ח(180 ש"ח. 050-4131038

 מעיל רוח חדש מידה 
_____________________________________________)9-9ח(מדיום 50 ש"ח. 050-4131038

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)9-9ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 שטרות ישנים 10 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(ומטבעות. 052-7653753

 שמיכה חשמלית חדשה 
_____________________________________________)9-9ח(50 ש"ח. 052-7188017

 מזרון חדש לעריסת תינוק 
_____________________________________________)9-9ח(50 ש"ח. 052-7188017

 מיזרון למיטת נוער 80 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7188017

 הטאבלט היהודי חדש 
בקופסא + אחריות 250 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 פאה 100% טבעי במצב 
מעולה צבע חום, ארוכה. 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-6381022

 תיק לסמינר חברת 
להבורה חדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)9-9ח(35 ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה רחבה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 חלוק קטיפה לגיל 3-4 
צבע שחור 40 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפיה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 סיר לקובה לקובנה חדש 
_____________________________________________)9-9ח(35 ש"ח. 058-7041010

 שמיכה פוך לתינוק + 
מצעים פרבל למיטה תינות 80 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 058-7041010

 מזוודה 4 גלגלים 75 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 שעון חכם מתקדם חדש 
באריזה חב' victAPP תפריט 

בעברית ב-350 שקל.
_____________________________________________)9-9ח(050-8776286

 סים טוקמן + אוזניות חוט 
_____________________________________________)9-9ח(ב-120 ש"ח. 050-8776286

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש איכותי ב-100 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-8776286

 מעיל שחור פרווה חדש 
באריזה! רק 80 ש"ח )מידה
_____________________________________________)9-9ח(M-L( טל': 054-8426680

 נעליים חדשות באריזה!! 
מידה 39 רק 60 ש"ח בצבע 

_____________________________________________)9-9ח(שחור לק. 054-8426680

 ברה"ע למכירה משחק 
ברג'ה )כדור-רגל שולחן 

לילדים( ב-490 ש"ח. 
121X59X31 050-6850138)9-9ח(_____________________________________________

 גלגלים לאופניים מספר 
24 +  צמיגים ופנימית 40 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח כ"א. 052-3595314

 נגן גלאזבה חברת 
סאמויקס 8 גיגה חדש ממש 

_____________________________________________)9-9ח(140 ש"ח. 054-8469584  מציאה!! ספרי קודש 
חדשים וישנים בחצי 

מחיר בב"ב ברחוב חבקוק 
_____________________________________________)9-10ל(5 מאחורה.

 אופניים מצויינות 90 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)9-9ח(200 ש"ח. 054-8464909

 למכירה זוג פיקים ב-60 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7154652

 טרמפולינה רוטטת 
bright stars חדשה ממש 

_____________________________________________)9-9ח(130 ש"ח. 054-8469584

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולקי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה 
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 תיק למחשב נייד עם 3 
תאים גדולים לאיחסון, שחור 

כחדש. 30 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק - 

_____________________________________________)9-9ח(40 ש"ח. 050-4195888

 טיטולים למבוגרים 45 
 דרושים אנשים שנמאז _____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7120970

להם מדיאטות ורוצים לרדת 
במשקל אחת ולתמיד, עד 17 

קילו. 055-67751227
www.newshvil.co.il)10-11(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
מבשלת, רצוי נסיון, תנאים 

טובים, קו"ח לפקס: 
03-6190002)10-11(_____________________________________________

 למכבסת שלגית בב"ב 
עובד לחצי משרה אחה"צ 

050-8460282)10-11(_____________________________________________

 בבני ברק דרושה 
מזכירה למרפאת שיניים 

בשעות 12:00-19:00 
שכר גבוה. קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)10-10ל(03-6310203

 דרושה פאנית עם 
נסיון למשרה חלקית 

לסלון פאות בפתח 
_____________________________________________)10-13(תקווה. 052-5293000

 לבית הספר אוהל רחל 
בעימנואל דרושות מורות מ"מ 

09-7921987
_____________________________________________)10-13(קו"ח לפקס: 09-9663769

 למשרד רואי חשבון בבני 
בר דרוש/ה רו"ח עם נסיון רב, 

בעצמאים ובחברות. קו"ח:
cpa4110@gmail.com)10-10(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
)קרוב לב"ב( מטפלות לחצי/

מלא תנאים נוחים
_____________________________________________)10-10(רחל 050-7884864

 מעוניין לעבוד אצל אדם 
מבוגר לא סיעודי

_____________________________________________)10-10ח(050-4151813 ב"ב

 ביקוש עבודה בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)10-10ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 בהזדמנות בב"ב מיטת היי 
רייזר חדשה סגולה + כריות 

וארגז מצעים 900 ש"ח. 
_____________________________________________)9-10ל(052-7611805

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגרות 350 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצוין 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-5705546

 2 בסיסים מטות "אלונקה 
כ"א 50 ש"ח, היו בשימוש 

_____________________________________________)9-9ח(פעמים בודדות 052-7690080

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחיר 

הזדמנות! )ב"ב( 250 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 ש" 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
דלדלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח. בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 ארונות מטבח + שיש + 
כיור צבע בז' 500 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(054-8477988  03-5740224

 5 כסאות עץ 20 ש"ח כ"א 
מתקן לפלטה שבת 50 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח()מנירוסטה( 054-8477988

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח 
_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8423405

 מיטה מתקפלת איכותית 
עם מזרון עלתה 650 נמכרת 

_____________________________________________)10-10ח(ב-100 ש"ח. 054-8485376

 שולחן סלוני 1.60/85 
ס"מ בצבע שחור + 6 כסאות 

במצב מצוין. 1500 ש"ח. 
054-5347663)10-10(_____________________________________________

 ספת עור מצויינת חזקה 
ויציבה כמו חדש 230 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בלבד. 052-5737813

 עמודון כמו חדש 135 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח. בירושלים 

_____________________________________________)10-10ח(050-4120285 גמיש. 

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

250 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120285

 ספת סלון שלישייה לבן 
_____________________________________________)10-10ח(עור 350 ש"ח. 053-3121020

 שולחן לבן וכסאות מצב 
_____________________________________________)10-10ח(טוב 250 ש"ח. 050-4138851

 שולחן סלון נמוך משטח 
זכוכית 250 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8423405

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)10-10ח(450 ש"ח. 053-3134131

 מיטה וחצי 100 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(053-3134131

 שולחן פינת אוכל כמעט 
_____________________________________________)10-10ח(חדש 500 ש"ח. 050-4562353

 6 כסאות פינת אוכל כמו 
חדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4562353 דליה

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי מצב מצוין 370 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בלבד. 052-5737813

 עגלת אמבטיה + כסא 
אוכל + לול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות וגלגלים מצב מעולה 

210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 עגלת טיולון תאומים 
Chicco echo במצב מצוין 

_____________________________________________)10-10ח(290 ש"ח. 058-4019707

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב.
_____________________________________________)10-10ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)10-10ח(052-3073826

 עגלת תאומים צבע שחור 
חזקה ויציבה 220 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 שידת החתלה מגירות 
180 ש"ח + שידת מגירות 70 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 052-5737813

 מיטת תינוק מעץ, 
מתקפלת )ללא צורך 

בהתקנה( במצב מעולה 150 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8459159

 תינוק גדולה מעץ, במצב 
מעולה + מזרון + גלגלים 100 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8459159

 מנשא לתינוק כחדש חב' 
צ'קו 100 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7188017

 מזרון לעגלה חברת 
"מזרונית" 50 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7676856

 למכירה מ. חלב, 
חשמלית, חדשה באריזה ללא 

שימוש כלל 290 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-4134432

 סלקל לתינוק 80 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 מנשא לתינוק כחדש צ'יקו 
_____________________________________________)9-9ח(100 ש"ח. 052-7188017

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)9-9ח(קשת 90 ש"ח. 053-3155415

 פלאפון d1 מחיר 250 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 050-4151813

 פלאפון נוקיה 3310 חדש 
באריזה עם אחריות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 מוכרת פלאפון אפ-טק 
כחדש במצב מעולה!! רק 

ב-100 ש"ח במקום 200 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(054-8426680

 מכשיר K34 במצב מצוין 
כחדש במחיר מציאה 219 

ש"ח בלבד! באלעד 
_____________________________________________)10-10ח(058-3232932

 למכירה פלאפון C2 חדש 
_____________________________________________)10-10ח(200 ש"ח. 050-4131235

 בלוטוס חוטי פיינבלו חדש 
באריזה הדגם החדש 120 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 079-5069125

 רופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)10-13(ברק 050-8557084

 משקולות למים חדשים 
לגמרי 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)10-10ח(050-3329999

 תחפושת מוכרת פרחים 
לגיל 4 מושקעת ומיוחדת 160 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 050-3329999

 תחפושת של כלה יפה 
ומיוחדת לגיל 5-6 רק 180 

ש"ח כולל אביזרים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-3329999

 תחפושת פטריה, תות 
ועוד. 30 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)10-10ח(050-4131538

 70X1 150 תריסי הזזה 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח כ"א. 050-4131538

 תיק חדש נשים 45 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4131538

 מעיל צמר חדש מס-46 
200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4131538

 ספרי צדיקים 10-15 כ"א. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4131538

 כרית שינה אופואלרגנית 
חדשה באריזה 30 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7653548

 תחפושות: חייל, איש 
חלל, שוטר גיל 5-8 משה רבינו 

_____________________________________________)10-10ח(- גיל 4. 050-3337530

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-3337530

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 רמקול נייד חברת סול 
עוצמתי ואיכותי חדש רק 450 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-3209095

 בושם לגברים של חברת 
INVICTOS חדש באריזה 

_____________________________________________)10-10ח(180 ש"ח. 058-3209095

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7126106

 גיטרה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7126106

 קורקינט 80-120 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7136106

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפיה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-7041010

 אורגנית מצב טוב 250 
_____________________________________________)10-10ח(050-4151813

 רפואות תימן 3 חלקים 
150 ש"ח. אחרי 15:00

_____________________________________________)10-10ח( 050-4147729

 אופניים במצב מעולה "16 
_____________________________________________)10-10ח(100 ש"ח. 052-4076070

 אופניים במצב סופר 
מעולה "16 150 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(052-4076070

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(054-5705546

 בירושלים חליפה לגבר/
בחור אפור כהה חדשה מידה 

46. רק 200 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח( 02-5812872

 בירושלים שמלות ארוכות 
מפוארות לנשים/נערות בין 

150 - 200 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(02-5812872

 בירושלים למכירה 
אקורדיון במצב טוב.

_____________________________________________)10-10ח(02-5812872

 הסקה שמתחברת למים 
30X45 בירושלים. 150 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8423405

 תחפושת משה רבינו 
חדשה מידה 4 כ"א 30 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7676856

 תחפושת כבאי כמעט 
חדשה מידה 12 30 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7676856

 מעיל צמר שחור לאישה 
מידה 46 80 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7676856

 סיר לקובה לקובנה חדש 
_____________________________________________)10-10ח(35 ש"ח. 058-7041010

 מצאים פרנל למיטה 
תינוק + שמיכה פוך 80 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-7041010

 כדורים 100 קטנים 
לברכת כדורים או לגימבורי 45 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-7041010

 נעלי בית מידה 23 צבע 
כחול אפור במקום 200 ש"ח 

רק 70 ש"ח בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120286

 2 שטיחים תמונות דיוקן 
של הרב מרדכי שרעבי/הבבא 
סאלי במצב טו באוד רק 150 

ש"ח כ"א בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120286

 נרגילה goa נדירה + 
גחלים + טבק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(055-6688612

 נרגילת goa מיוחדת 
+ גחלים 225 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(0515020450

 אופני הילוכים מידה 24 
בילוכי שימנו קפיצים ב-250 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8485376

 אקוריום פנורמי + המעמד  
מעץ בצבע שחור 250 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4131235

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה 150 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8497499

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותיות כחדשות 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38 חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348 
03-6884123)10-13(_____________________________________________

 תכולת בית: פקס + 
מזוודה + עריסה + שולחן + 

עמודון + שטיחים מ-70 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 מדפים "כתר" חזק 
פלסטיק 130 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-3073826

 מזוודה + פקס 70 ש"ח 
_____________________________________________)10-10ח(בלבד. 052-5737813

 כסוי רכב כחדש 120 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 053-3121020

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4087927

 מעיל צמר של גולף מידה 
38 חדש - 200 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8497499

 שעון יד יוקרתי לגבר דמוי 
ברייטלינג חדש 99 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3263264

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז

_____________________________________________)10-10ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 150 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(054-7432035

 כובע בורסלינו במצב 
מצוין, מידה 56 עם קופסא 

קשיחה. 350 ש"ח.
_____________________________________________)10-10ח(054-8423920

 דרושה עובדת לנקי 10 
לשעות אחה"צ מ:

053-5251290  15:00-22:00)10-13(_____________________________________________

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט - הלו קיטי מידה 30-32 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט - שרוך לבן מידה 33 - 

_____________________________________________)9-9ח(30 ש"ח. 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט - שרוך ורוד מידה 32 - 

_____________________________________________)9-9ח(30 ש"ח. 050-4195888

 2 גרינצ'יקים בבני ברק. 
לפרטים: 052-7130731

_____________________________________________)9-9ח(משעה 10:00

058-6794444

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה בת 35

 יתומה דתית שומרת שבת 
 לשבתות וחגים כולל לינה 
תזכו למצוות



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

 ■

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
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לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 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(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה עם 
רשיון ב' משנת 2007 

מאזור לוד, מודיעין 
והסביבה לחצי משרה 

_____________________________________________)6-10(יגאל 052-8708776

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(תיתי 050-5636364

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה, 

תנאים מעולים למתאימה. 
בין 8:30-14:30. 03-9094566 

053-3197448)05-12(_____________________________________________

 דרושה למעון בב"ב 
עוזרת טבחית מסורה ונקיה 

מ-10:30-13:30 תנאים טובים 
_____________________________________________)7-11(למתאימה 050-4146721

 בלוד/פתח תקוה 
דרושים/ות סייעות לגיל הרך 
משרה מלאה, תנאים טובים. 

_____________________________________________)7-10ל(08-9254192

    מראות
וזכוכיות ובניו דרוש/ה פקיד/ה
חרוצ/ה ונמרצ/ת

03-5795922

אין צורך בנסיון 
תנאים טובים     

למתאימ/ה

 דרושה מטפלת/בק. אונו 
למ. מלאה, תחילת עבודה 

במרץ, ת. טובים למתאימה! 
_____________________________________________)6-10(לפרטים שרית. 050-4102929

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות בייגל בגאולה ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)6-10(_____________________________________________

 נשים/גברים למגוון 
תפקידים, ניהול הדרכה, 

פרסום. היקף: מלאה/חלקית, 
073-7442700)6-10(_____________________________________________

 לחברה פיננסית בבסר, 
דרושים יועצי משכנתאות, 
הכשרה במסגרת החברה. 

עבודה טלפונית מול לקוחות. 
מקצוע נדרש - לא חייב נסיון. 

קו"ח למייל:
riki@tlp-ins.co.il)07-10(_____________________________________________

 דרושה גננת לגילאי 
2-3 לגן פרטי בפ"ת נסיון 

חובה )חילוני(
052-4491044)7-10(_____________________________________________

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)08-11(צוות חרדי 050-8938869

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות.

4 משמרות בשבוע 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

 דרושות מטפלות לגיל 
הרך מקצועיות, חמות 

ומסורות למ. מלאה/חלקית.
_____________________________________________)6-10(לאה- 053-3126010

 מחפשים מטפל + 
מטפלת לזוג קשישים בב"ב + 

עבודות נקיון. 
_____________________________________________)6-10ל(050-4149011 054-8477200

 לבי"ס חינוך מיוחד 
בפ"ת דרושים סייעים/ות 

למשרה מלאה
072-2736231

TOVIG@MSHAHAR.ORG.IL)06-10(_____________________________________________

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

כח’-ל’ באדר תשע”ט  5/3-7/3/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

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

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

טלפון לבירורים: 03-5770521
קו"ח לפקס: 03-5771144

למרכז הרפואי מעיני הישועה 

דרושים/ות 
כח עזר למחלקות השונות

לעבודה מעניינת ומאתגרת באוירה משפחתית
העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה/שישי/שבת/חגים  

vv

לארגון ארצי
דרושים/ות
טלפנים/יות
למוקד חדש בבני ברק בהפרדה מלאה

 משמרות בוקר / אחה"צ
 שיחות נכנסות

 שכר בסיס גבוה + בונוסים

לפרטים:
052-7127 7 75

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)8-11(ק"ס וירושלים. 052-6580906

 בואי אלינו להיות סייעת 
חינוכית לפעוטות עם צרכים 

מיוחדים. מיידי! תנאים 
מעולים! צוות דינמי ומגובש! 

קידום! טל': 03-6711800
pauton@aleh.org 8-11(קו"ח(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן בקרבת 
ב"ב לגיל 3-4 תנאי שכר של 

משרד חינוך קו"ח לפקס 
1-533-7511-558)8-11(_____________________________________________

 מדריכה בפ"ת למתחם 
יצירה לילדים אחה"צ 

ימים א'-ה' 16:45-18:45
052-3891316)8-11(_____________________________________________

 מטפלות/סייעות לגיל 
הרך. 054-8426675

054-4433177)8-11(_____________________________________________

 דרוש/ה להגשת בקשות 
לתקציבי ממשלה + קרנות + 
מיקסום תקציבים בעל/ת ידע 

בהנה"ח קו"ח לפקס. 
03-6165110)09-09(_____________________________________________

 סוכנים, קושרים ומוכרים 
לחנויות "שמעיה" בירושלים 

ובב"ב, תנאים טובים 
_____________________________________________)8-11ל(052-3414491 פנינה

 לפיצה אנג'ל דרושים עובדי 
מטבח ומשלוחנים. לפרטים 

054-2146510)8-11(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרושה 
מנה"ח מתחילה למשרה 

מלאה קו"ח לפקס:
03-9205309)8-11(_____________________________________________

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל-3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)09-11(בטל': 054-8503222

 דרושה מורה לאנגלית 
לחל"ד מתחילת אפריל 5 
ימים )למעט ג'( קו"ח ל: 

09-7700381
sarak@amit.org.il)9-11ל(_____________________________________________

 לעזר מציוין ב"ב 
טלפניות לשעות הבוקר/

צהריים/ערב לפרויקט 
זמני, תנאים מצוינים 

למתאימות פרטים 
_____________________________________________)9-10(בטלפון. 052-5808957

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת לתינוקיה למשרה 

מלאה תנאים מעולים במיוחד 
_____________________________________________)9-10(+ בונוסים. 052-7144468

 לסוכנות ביטוח בפתח 
תקווה דרושה מתאמת 

פגישות לחצי משרה. שכר 
_____________________________________________)9-12(גבוה. 050-5746855

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

vv

Chazish420@gmail.com

למוקד גיוס תרומות בבני ברק
 ניסיון חובה!

שעות עבודה: 9:00-15:00
שכר בסיס גבוה + בונוסים

דרושה
מנהל/ת

קו עיתונות דתית / 8208866 / לארגון ארצי

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים

לפרטים, חגית: 050-8269883, 
עוגן: 054-4477666, סימה: 050-5332825

מטפלות/ים למעונות היום

מובילות/ים וסייעות/ים 
לצהרונים בגני ילדים

מובילות/ים וסייעות/ים 
לקייטנת פסח בגני הילדים 

שתתקיים בין התאריכים 11 לאפריל ועד ה-17 
לאפריל (לא כולל שישי ושבת) בין השעות 08:00 

ועד 13:00 ומהשעה 13:00 ועד 16:30

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
_____________________________________________)9-12(בוקר/ערב. 052-6607070

 דרושה מנהלת לחנות 
בב"ב משמרות, נסיון, שכר 

הולם קו"ח ל: 
menaelet127@gmail.com

_____________________________________________)9-10ל(052-7630426

 למעון איכותי דרושה 
מטפלת חמה ואוהבת העבודה 

עם צוות משפחתי ומיוחד 
לפרטים- שושי 052-7139090

_____________________________________________)9-10(לאה- 053-3126010

 דרוש עובד חרוץ ומסור 
לנקיון בנינים באזור פ"ת
תנאים טובים למתאימים

054-2421996)09-12(_____________________________________________

 לחברה הנותנת שירות 
לעסקים דרוש/ה מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית נוחה, 3 שעות ביום, 
לא נדרש נסיון, שכר גלובלי 

5,000 ש"ח.
_____________________________________________)10-10(קריירה 072-22-222-62

 לחברת בניה חרדית 
בירושלים פקיד/ה, לעבודה 

מול ספקים ועוד, שעות נוחות, 
שכר התחלתי 6,500 ש"ח 

_____________________________________________)10-10(קריירה 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני ברק 
פקיד/ת תפעול. משרת בוקר 

נוחה, 9,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)10-10(_____________________________________________

 לקופת חולים בבני ברק 
פקיד/ה לניהול קשרי לקוחות 

במרפאה, 50 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)10-10(קריירה 072-22-222-62

 לגן פרטי ברעננה דרושות 
גננת וסייעת אפשרות 
לחלקית, תנאים טובים

_____________________________________________)10-11ל(058-4185851

 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

 בבני ברק דרושים 
*מטפלות לילדים עם צרכים 

מיוחדים *עובדי/ות נקיון 
050-9223999)10-11(_____________________________________________

 לרשת מזון בב"ב 
דרושים עובדים רציניים 

עדיפות לבעלי נסיון, 
מיידי. 054-7840987

050-9755999)10-13(_____________________________________________

קו"ח לפקס: 03-9087761

לרשת גנים באלעד

לרשת גנים באלעד 
דרושות גננות /סייעות למילוי מקום

למילוי מקום
דרושות גננות /סייעות
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