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03-5796643

פרסם
ותתפרסם

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

הגיעה תרופה איכותית
לחיזוק ושלום בית

052-7979220

בס"ד

לגברים !!!משמחתבשורה

באישור הרב זריצקי

כשקולו רועד אמר מרן: 
"ריבונו של עולם! כמה חשובה לפניך 

האסיפה הזו"
במעמד נדיר והיסטורי בראשות מרנן 

ורבנן, התכנסו כל גדולי וחכמי הדור 
הספרדים, במעונו של מרן הכהן הגדול 

חכם שלום כהן נשיא מועצת חכמי התורה 
- להקמת קופת הצדקה הספרדית • מרן 

זעק בהתרגשות: "רבש"ע כמה חשובה 
לפניך האסיפה הזו, אין דבר יותר חשוב 

לעם ישראל מזה" | עמ' 10

הפתעה בבית הדין הצבאי: 
בלעדיחבר ה'מועצת' הגיע להעיד 

| עמ' 13 |

| עמ' 4 |

| עמ' 6 |

51.3% יצביעו ליהדות התורה, רק 23% לש"ס
פילוח ההצבעה החרדית מגלה כי קרוב לרבע מהמצביעים מתכוונים לבחור במפלגה שאינה יהדות התורה או ש"ס 
• המפלגות המובילות: הליכוד, יחד, איחוד מפלגות הימין ו'זהות' של משה פייגלין • מנגד, 75% השיבו כי הנושא 
המכריע מבחינתם בדרך לקלפי הוא הכרעת גדולי ישראל • פחות מ-5% מחשיבים את ארץ ישראל השלמה יותר 
מכל ורק 1.3% מונעים בעקבות חוק הגיוס | עמ' 12 

סקר דרמטי 

51.3%ב'קו עיתונות'
יהדות 
התורה

איחוד
מפלגות 

הימין

ליכוד

הימין 
החדש

ש"ס

זהות

אחריחד

23%

7.5%
5%

3%
2.2%2.2%

5.5%

51.3%

השבוע האחרון עמד בסימן התחזקות מפלגת 'זהות' של פייגלין שעוברת את אחוז החסימה בחלק מהסקרים • עימות בין בנט למפלגתו לשעבר ובין ראשי 'כחול לבן' 
לנתניהו • חודש לפני - החל כבר הקרב על התיקים בממשלה • וגם: הבחירות במספרים | בדרך לקלפי, עמ' 18-20

סבסוד למתחילים

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

?

קיצוץ בתקציבי הציבור החרדי, הפסקת תשלום חשמל 
ומים לבתי כנסת, התנערות מאי סדרים בעסקאות 

נדל"ן מהעבר, האשמת הנהלת העיר הקודמת 
במחדלים, והתחייבות פוליטית לעתיד – כך נראה 
ההסכם הקואליציוני עליו חתמה סיעת ש"ס בת ים

הסכם כניעה: 
זה המחיר ששילמה 

ש"ס בדרך לקואליציה

ביקורת פתע 
בפיצוציות 

גילתה 
"שלל" מסוכן

בת ים הצדיעה 
לחב"ד

מאות חסידים ומעריצים התכנסו 
לערב הצדעה למוסדות שהקים הרב 

זמרוני ציק זצ"ל | עמ' 6 



כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים 
בשוקולד, מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים 
בתהליך ייצור שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם 

תיהנו משוקולד איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

טעם חובק עולם.
שמרלינג'ס.

מהיום כבר לא עומדים בתור
פשוט נכנסים לאתר הביטוח הלאומי 

w w w . b t l . g o v . i l
ומזמינים תור לקבלת שירות בסניף, 

במהירות ובקלות.

לביטוח הלאומי
הזמינו תור

מראש!

 שימו  ♥
באתר תוכלו גם לבצע מגוון רחב של 

פעולות, ובכך לחסוך את ההגעה לסניף.

לצדך, ברגעים החשובים של החיים

הביטוח 
הלאומי

יש הרבה מקומות 
שעומדים בהם 

בתור...



חדשהבאריזה עכשיו
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על המקום

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 

חיה מרגלית 
צלמי מערכת:

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

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

 מתחזקים לקראת פורים
ביום  יתקיים  הפורים  ימי  לקראת  תורה  בני  כנס 
ישראל'  עם  'קדושי  הכנסת  בבית  אדר,  י'  ראשון, 
הרה"ג  ים  בת  של  רבה  ים.  בבת  ליבורנו  ברחוב 
אליהו בר שלום יסביר לציבור את מעלת ימי הפורים 
הפורים  חג  בין  ההקבלה  על  חז"ל  בדברי  וירחיב 

ליום הכיפורים.
שישוחח  גלזר,  ליאור  הרב  דברים:  יישא  עוד 
התורה  שמירת  ובחשיבות  הילדים  חינוך  בעניין 
והמצוות בכלל ובימי הפורים בפרט. במעמד הגדול 
ישתתפו גם הגאון רבי יעקב רוז'ין והגאון רבי רזיאל 

אלול.

 בואו ל'פורימון'
ניצנה  גאולים, רחוב  ייערך במתנ"ס  ביום ראשון 
החל  המשפחה,  לכל  חגיגי  פורימי  אירוע  ים  בבת 
עמדות  בתכניה:  הצהריים.  אחר   17:00 מהשעה 
של  מרכזי  ומופע  הפעלות  משחק,  תחנות  יצירה, 
בתשלום  הכניסה  וקסמים.  קרקסנות  להטוטים, 

סמלי.

 אורח במפעל הסבונים: 
כבוד השר

שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן, הגיע ביום שישי 
הסבונים  מפעל  ולחנוכת  מזוזה  לקביעת  האחרון 
לאחרונה  שעבר  המפעל  בחולון.  "סלוניקי"  החדש 
מייצור בייתי לייצור תעשייתי, מעסיק כבר חמישה 
אירופה.  למדינות  תוצרתו  עיקר  את  ומוכר  עובדים 
המפעל  בעלי  את  כהן  השר  ברך  הביקור  במסגרת 

ואיחל הצלחה להמשך דרכו ולעובדיו.

 'מתחם ה-1,000' מתקדם
ישראל,  של  החדש  המטרופולין  של  הקמתו 
נוסף  מתחם ה-0001 בראשון לציון, מתקדמת צעד 
רחמים  יהודה  היזם  בשיתוף   2vltJ קרן  פרסום  עם 
וקבוצת רוגובין כזוכים במכרזים של שני המגרשים 
)1605 ו- 2805( הנמצאים בחלקו הצפון מזרחי של 

המתחם ומיועדים לתעסוקה ומסחר.
במגרש  זכו  השקעות  רחמים  בשיתוף   2vltJ
שטח  מ"ר.   040,21 ששטחו  במגרש  מדובר   -2805
הכניסה  )מעל  ומסחר  לתעסוקה  במתחם  הבניה 
קומות.   02 הקומות-  מס'  מ"ר.   797,47 הקובעת(- 
מחיר המינימום שצוין במכרז- 000,000,39 מש"ח. 

המחיר שהוצע: 811,811,811 מש"ח.
חברת רוגובין בע"מ זכתה במגרש 1605- מדובר 
במתחם  הבניה  שטח  מ"ר.   511,5 ששטחו  במגרש 
 089,23 הכניסה הקובעת(-  )מעל  ומסחר  לתעסוקה 
המינימום  מחיר  קומות.   91 הקומות-  מס'  מ"ר. 
המחיר שהוצע  000,002,84 מש"ח.  במכרז-  שצוין 

במכרז: 810,563,95 מש"ח.
במערב  הממוקם  ה-0001,  במתחם  כי  נזכיר 
לתעסוקה  מ"ר  מיליון   57.1 מתוכננים  ראשל"צ, 
ומסחר, 0045 יחידות דיור ו-011 דונם של פארקים.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של חולון בת ים

קיצוץ בתקציבי הציבור החרדי, הפסקת תשלום חשמל ומים לבתי כנסת, התנערות מאי סדרים בעסקאות נדל"ן 
מהעבר, האשמת הנהלת העיר הקודמת במחדלים, והתחייבות פוליטית לעתיד – כך נראה ההסכם הקואליציוני 

עליו חתמה סיעת ש"ס בת ים

בשני מקרים, התקיפו אמא וסבתא גננת וסייעת • לאות מחאה, יפתחו גני הילדים ביום חמישי באיחור 

הסכם כניעה: זה המחיר ששילמה 
ש"ס בדרך לקואליציה

בושה: אלימות בגני ילדים

משה אברהמי

סיעת  נכנסה  הבחירות,  לאחר  חודשים   5
ש"ס לקואליציה העירונית ותיקח חלק פעיל 
מכיל  הקואליציוני  ההסכם  העיר.  בהנהגת 
ההסכם  אך  הסיעה,  שתקבל  התמורה  את 
האשמת  כואבים;  וויתור  סעיפי  גם  כולל 
שותפים  היו  בה   – הקודמת  העיר  הנהלת 
לתמוך  והתחייבות  במחדלים,   – בכירים 

בראש העיר בבחירות 2023.
ש"ס  סיימה  האחרונות  הבחירות  את 
במנדט  שירדה  לאחר  זאת  נחיתות,  בעמדת 
הפסיד.  בכר  יוסי  לראשות  ושמועמדה 
בהמשך ערק משורותיהם חבר מועצה נוסף; 
גדול  רוב  עם  כוננה  העירונית  הקואליציה 

והם הפכו כמעט לחסרי השפעה.
בש"ס  הפעילו  האחרונים  בחודשים 
לחצים רבים – בשתדלנות ובזעקות שבר – 
על מנת שיתקבלו לשורות הקואליציה, בכדי 
לייצג נאמנה את צרכי הציבור החרדי. ראש 
העיר מצדו לא טרק את הדלת ושמר עבורם 

מספר תפקידים.
ההסכם  נחתם  שעבר,  שבוע  בסוף 
רב  של  בניצוחו  הצדדים,  בין  הקואליציוני 
ההסכם  שלום.  בר  אליהו  רבי  הגאון  העיר 
לישיבתה  שכונסה  העיר  במועצת  הוצג 

החודשית בליל חמישי האחרון.
ניתן  ש"ס  שתקבל  התמורות  ברשימת 
שליטה  המשך  הבאים:  הדברים  את  למנות 
במועצה דתית, החזקה בתיק הארנונה, תיק 
החינוך החרדי ותיק התרבות החרדי, אחריות 
פרויקט  חיזוק  מורשת,  בתיק  משותפת 
נוח"ם, אחריות על המתנ"ס החרדי בשכונת 

עמידר, וחברות בוועדות ודירקטוריונים.
כסגן  כיהן  בה  לעומת הקדנציה הקודמת 
ראש העיר )בשכר(, הפעם ייאלץ יו"ר ש"ס 

לראש  'המשנה  בתואר  להסתפק  ברנז  רפי 
משמעות  חסר  אך  מרשים  תואר  העיר', 
השבוע  טרחו  העירייה  בדוברות  מעשית. 
להדגיש - עקב "בלבול בשימוש בתואר סגן 
כי סגני  ראש העיר מבין חברי המועצה" – 
ראש העיר הם אלי יריב, יהודה הרוש, אורי 

בוסקילה וויקטור טל, בלבד.
חתמה  ש"ס  סיעת  ההפתעה,  למרבה 
ועל  החרדי  הציבור  בתקציבי  קיצוצים  על 
הכנסת  לבתי  ומים  חשמל  מימון  הפסקת 
ומוסדות ציבור בעיר, תשלום אותו העירייה 

נהגה לממן מזה שנים רבות.
מי  כי  הצהירה  ש"ס  בזאת,  די  לא  אם 
העיר  הנהלת  היא  בקיצוץ  ש"אשמה" 
ידוע  כי  מצהירה  ש"ס  "סיעת  הקודמת: 
התקציב  במסגרת  הכלכליות  שהגזירות  לה 
העירוני, בכלל זה צמצום התקציבים לציבור 
לבתי  ומים  חשמל  מימון  והפסקת  החרדי 
כנסת ומוסדות ציבור, נובע מפעילות הנהלת 

העיר הקודמת וממחדליה הניהוליים".
בסעיף אחר, הצהירו סיעת ש"ס והעומד 
לא  הם  וכי  להם  ידוע  היה  "לא  כי  בראשה 
הנוגעים  סדרים  אי  בשום  מעורבים  היו 
לעסקאות נדל"ן שהובילה הנהלת העיר בין 

השנים 2005 עד 2015".
בטענות  נעוץ  האחרון  לסעיף  הרקע 
סדרים  לאי  חשד  על  וצפות  שהולכות 
פי  שעל  בעיר,  נדל"ניים  לפרויקטים  בנוגע 
המשטרה.  בדיקת  תחת  נמצאים  הדיווחים 
למרות שברנז לא נחשד במאומה, עצם היותו 
בתפקידו  ובעיקר  הקודם  מהשלטון  חלק 
כדי  הספיקו  והבנייה,  התכנון  תיק  כמחזיק 
לאלץ אותו לחתום על סעיף התנערות, לבל 

ידבק חלילה רבב במועצת העיר החדשה.
בבחירות  לתמוך  ש"ס  התחייבה  בנוסף, 

2023 בראש העיר צביקה ברוט.

לחתימת  התייחס  ברנז  רפי  ש"ס  יו"ר 
גמרתי  כבר  כשלעצמי  "אני  ואמר:  ההסכם 
להישאר  פרטיים.  לחיים  לחזור  אומר 
בכספים  הצבור  לעזרת  ולהיות  נדל"ן  איש 
ואוהב.  יודע  שאני  כמו  פרטיות,  ואגודות 
לסבול  יכול  היה  לא  דאתרא  המרא  אבל 
שאין בעיריה נציג ותיק שיודע את הנושאים 
שום  בלי  העבודה  את  עלי  והטיל  הדתיים, 

פשרה".
הוא  "צביקה  העיר:  לראש  החמיא  ברנז 
אנרגיה  עם מלא  רענן  איש  וכנה.  ישר  אדם 
טובה. בסופו של יום, שום דבר ממה שהיה 
נלחמתי  ייפסק.  לא  החרדי  לצבור  עתה  עד 
המתנ"ס,  על  הספריה,  על  הארנונה,  על 
העזר  חוקי  על  הפעילויות,  על  נוח"ם,  על 
המוסדות  על  הנפרד,  החוף  על  הדתיים, 
הבניה,  שבאמצע  הכנסת  בתי  על  הדתיים, 
שמח  ואני  ההקצבות,  ועל  האירועים  על 
הכל  ביננו,  ומפורט  גדול  הסכם  שאחרי 
לצביקה  יד  מושיט  וכשאני  כקדמותו.  יהיה 
- אני מושיט גם את הלב. אני מעכשיו איתו 
ולשירותו. נבריא את העיר, נגדיל את העיר, 
נייתר את האיחוד,  נייצר מקומות תעסוקה, 

ובשם ה' נעשה ונצליח".

משה אברהמי
הן מופקדות על היקר לנו מכל, מטפלות 
ולמרבה  וזאטוטים,  בפעוטות  במסירות 
הצער, הן גם סופגות אלימות בלתי נסלחת: 
בשני מקרים סמוכים, הותקפו גננות מהעיר 
בת ים באלימות, מה שהביא להשבתה קלה 

כאות מחאת.
לפני  התרחש  והקשה  הראשון  המקרה 
אמא  ידי  על  סייעת  הותקפה  אז  כשבוע, 
לגן  להכניס  עליה  שנאסר  כך  בשל  לילד, 
כדי  עד  אלימה  הייתה  התקיפה  ממתקים. 

שהסייעת נזקקה לטיפול רפואי.
ועד  ונציגי  והסייעות  הגננות  נציגי  בעוד 

העובדים שוקלים את צעדיהם, הגיע מקרה 
גננת  הותקפה  שלישי  ביום  נוסף.  אלימות 
נכדתה,  את  לקחת  שהגיעה  סבתא  ידי  על 
וניסתה  הפתיחה  לזמני  להמתין  סירבה  אך 

להיכנס תוך הפעלת אלימות.
וועד  הכף  את  הכריע  השני  המקרה 
העובדים הודיע על השבתת גני הילדים לזמן 
נגד  שהופנתה  האלימות  על  כמחאה  קצר, 
הסייעות. מחר )חמישי( ייפתחו גני הילדים 

בשעה 9:00.
להורים  ים  בת  עיריית  ששיגרה  במכתב 
כלפי  אלימות  מקרי  שני  "בעקבות  נכתב: 
הצוותים החינוכיים שאירעו בשבוע האחרון, 
החליטו הסייעות בגני הילדים בתמיכת ועד 

כאות  הלימודים  את  להשבית  העובדים 
מחאה".

של  מקרה  כל  רבה  בחומרה  רואים  "אנו 
אלימות בתוך מערכת החינוך, על אחת כמה 
וכמה כאשר המעורבים הם הורים, שאמורים 

להוות דוגמה לילדים".
בעירייה מדגישים כי שני המקרים נמצאים 
תחת חקירת משטרה, ומבטיחים כי "מערכת 
החינוך בעיר פועלת בדרגים הגבוהים ביותר 
למניעת הישנות מקרים דומים, ולמיגור כל 
תופעה של אלימות באשר היא. אנו נמשיך 
הן  אלימות  בנושא  סבלנות  באפס  לנקוט 
בעיר  החינוך  במערכת  פיזית  והן  מילולית 

ובכלל".

רב העיר, ראש העיר והמשנה לראש העיר
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ז' אדר ב' תשע"ט 614/3/19 בחולון בת ים

בת ים הצדיעה לחב"ד

ביקורת פתע בפיצוציות 
גילתה "שלל" מסוכן

ה'יזכור' של סגן ראש 
העיר בבלקן

מאות חסידים ומעריצים התכנסו לערב הצדעה למוסדות שהקים הרב זמרוני ציק זצ"ל

בארבעה בתי עסק בבת ים, נמצאו תרופות מוברחות שלא עברו כל 
אישור ובדיקה ואלכוהול מזויף

סגן ראש העיר אורי בוסקילה יצא למקדוניה שבאירופה לטקס ממלכתי 
לזכר קדושי השואה הי"ד • היוזמת: נכדת 'היהודי האחרון' בביטולה ותושב 

העיר בת ים

מאת: משה אברהמי

ים, הגיעו  מאות חסידי חב"ד ותושבי העיר בת 
ההצדעה  לערב  שקלים  פרשת  שבת  במוצאי 
השנתי למוסדות חינוך חב"ד שבעיר. חלקם של 
הידידים הגיעו במיוחד על מנת לתמוך בפעילות 
של  בצאתה  מרחוק  הנסיעה  למרות  המוסדות, 

השבת.
שולחנות  סביב  והדר,  בפאר  שנערך  האירוע 
ערוכים, נפתח על ידי המנחה, שר השמחה, הרב 
חב"ד  קבילת  של  התווך  מעמודי  מימון,  עמי 
לערב  מיוחד  נופך  הוסיף  רב  שבכישרון  בעיר, 

ולמכירות המיוחדות שליוו אותו.
הרבי  שליח  ציק,  חיים  הרב  ע"י  נפתח  האירוע 
הרב  אביו  את  הזכיר  והמנחה  הגאולה,  לעיר 
זמרוני ציק שבעצמו השתתף באירועים הקודמים 
תוך שלאורך כל שנות ההקמה ליווה צעד אחרי 

צעד את ההתפתחות בעצמו.
לאחר ריקודי שמחה, עולה המחנך המסור, הרב 
שלום דובער טאלער, לשאת דברים. הוא הפתיע 
אשר  משפחות  של  שיפורים  בשתפו  הקהל  את 
נהפכו לגמרי לחיי תורה ומצוות, כל זאת בזכות 
שליחת הבן ללימוד שנה אחת בגן חב"ד, שנה 

שנמשכה מאז הלאה והלאה.
המכירה  את  להציג  המנחה  של  הזמן  וזה 

בודדים,  סידורים  של  הנדירה, 
הרבי  בהוראת  שנדפסו  העתקים 
בשנת תשל"ד, מעבר לתעלת סואץ, 
משיחתו  ציטט  המנחה  בפאיד. 
מעלת  בדבר  הרבי  של  המיוחדת 
את  נוטל  רוכש,  כל  אלו.  סידורים 
במוסדות,  החודש  לפרנס  הזכות 
היום,  פרנס  שנטלו  אחרים  לצד 
וחלקם שרכשו שטרות דולר לברכה 
ההכנסות  כשכל  מיוחד,  מכתב  או 

קודש להמשך ההתרחבות.
בהופעה  אדר  חודש  לרגל  קלה,  אתנחתא 
אילוזיני  שימי  האשליות  אמן  של  מרשימה 
שהפתיע את הקהל, והתוכנית ממשיכה בדברים 
התכנית  את  שמציג  רחימי,  יצחק  הרב  שנושא 
החדשה להקמת מטבח שיספק מזון טרי, ברמה 
עמידה  תוך  כשרות,  הידורי  ומתוך  גבוהה 
הוא  המחמירים.  ובתקנים  גבוהים  בסטנדרטים 

קורא לציבור לקחת חלק בקמת המטבח שיבנה 
הארוחות  בהוצאות  ההורים  מעל  ויקל  בקרוב 
ממשפחות  לילדים  בעיקר  שמגיעות  החמות 

ברוכות ילדים.
מוסדות  מנהל  פרישמן  בנצי  הרב  עולה  לסיום 
והמסייעים  התורמים  לכל  ומודה  בעיר  חב"ד 
ליווה הקלידן, דביר  להצלחת הערב. את הערב 
מנטין בכישרון רב, ומתוך שמחה וריקודי חודש 

אדר.

מאת: משה אברהמי

ים,  בת  בעיר  עסק  בבתי  פתע  ביקורי  בסדרת 
מזויף  ואלכוהול  חוקיות  לא  תרופות  נתפסו 
נלקחו  המוצרים  אדם.  חיי  לסכן  העלולים 
הליכים  נפתחו  העסק  בעלי  ונגד  להשמדה 

משמעתיים.
שיתוף  פרי  יזומה,  אכיפה  פעילות  במסגרת 
במשטרת  איילון  מרחב  שוטרי  בין  פעולה 
ישראל, יחידת השיטור העירוני בת ים, נציגי 
ואגף  ים  בת  בעיריית  עסקים  רישוי  מחלקת 
פשטו   – הבריאות  במשרד  ואכיפה  פיקוח 
על  הרשויות  נציגי  האחרון  שלישי  ביום 
פיצוציות ברחבי העיר, לטובת איתור תרופות 

לא חוקיות ואלכוהול מזויף.
וגורמי  השוטרים  איתרו  עסק,  בתי  בארבעה 
הוברחו  החשד  עפ"י  אשר  תרופות  האכיפה 
בדיקה  של  תהליך  שום  עברו  ולא  לארץ 
לסכן  עלול  אלו  בתרופות  שימוש  ואישור. 
שנתפסו  התרופות  הציבור.  בריאות  את 
יושמדו ע"י נציגי משרד הבריאות. כנגד בעלי 
העסקים ינקטו הליכי שימוע במחלקת הרישוי 

העירונית.
במשטרה אומרים כי "משטרת ישראל מבצעת 

בכל  וסמויה  גלויה  אכיפה  פעילות  העת  כל 
לאתר  מנת  על  לרשותה  העומדים  האמצעים 
מוצרים  במכירת  אדם  חיי  המסכנים  עסקים 
לא חוקיים וכל זאת על מנת להגן על ביטחונו 

ושלומו של הציבור".

מאת: משה אברהמי

ראש  סגן  העביר  האחרון,  השבוע  סוף  את 
שבאירופה,  במקדוניה  בוסקילה  אורי  העיר 
את  נכבדה  ישראלית  משלחת  לצד  ייצג  שם 
השואה  קדושי  לזכר  טקסים  בסדרת  המדינה 

הי"ד.
לפני 76 שנים, אספו הנאצים הארורים את כל 
הקהילה היהודית בעיר ביטולה שבמקדוניה, 
ומשם  סקופיה  לבירה  ברכבות  אותם  ולקחו 
שלחו אותם ברכבות לאושוויץ. 7,400 אנשים, 

נשים וטף מבני העיר נעקדו בשואה האיומה.
במדינה  ההנצחה  אירועי  את  שיזמה  מי 
היהודי  אברבנאל,  חיים  ד"ר  של  נכדתו  היא 
כמנהל  ששימש  בביטולה,  שנותר  האחרון 

בית החולים הממשלתי המקומי. בהמשך עלה 
ארצה והתיישב בעיר בת ים. לפני שנה נערך 
טקס לקריאת שם בית החולים על שמו הרופא 

היהודי הדגול.
הייתה  השבוע,  שנערכו  הזיכרון  טקסי  בין 
ביותר  העתיק  העלמין  בבית  זיכרון  עצרת 
אורי  הוזמן  שם  שנה(,  )כ-800  בבלקן 
רחמים'  מלא  'א-ל  תפילת  לשאת  בוסקילה 
ומספר  צעדות  נערכו  עוד  הקדושים.  לזכר 

אירועי הנצחה.
בראש המשלחת הישראלית עמד השר לענייני 
חלק  לקחו  ובאירועים  אלקין,  זאב  ירושלים 
ניצולי  ציבור,  אישי  המקומי,  הממשל  ראשי 
לניצולים  והשלישי  השני  הדור  ובני  שואה 

מאדמת אירופה ספוגת הדם.

 צילום: מנדי טויטו 

 חלק מהמוצרים שנתפסו. צילום: דוברות המשטרה
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ז' אדר ב' תשע"ט 814/3/19 בחולון בת ים

פסטיבל תרבות יהודית
בת שבע חדאד

אדם  וראיתם  החוצה  יצאתם  לאחרונה  מתי 
שלקוחה  דמות  כמו  כן,  כן,  באוויר?  מתעופף 
מסרט מדע בדיוני. לא זוכרים? לי זה קרה לפני 
שבוע וחצי, בפסטיבל תרבות יהודית של 'תורת 

החיים' ביד בנימין.
הפסטיבל נערך בימים ראשון, שני וחמישי. את 
היום הראשון פתחנו בשיחה עם רב בית הספר, 
הרב יעקב נתנאל, 'מהי יצירה יהודית?'. לאחר 
עם  הקהל  בשיתוף  ושו"ת  שיחה  נערכה  מכן 
אפשר  סרטיו  שבין  אמיר  אמיר.  אסף  המפיק: 
את  ו"לעבור  החלל"  את  "למלא  את  למנות 
והביא  המפיק   לעבודת  אותנו  חשף  הקיר", 
דוגמאות מהעשייה של "למלא את החלל" לצד 

רמה בורנשטיין.
נשימה  עוצרת  בסדנא  רותקנו  מכן  לאחר 
בשילוב  פעלולנים  של  לאולם  מחוץ  שנערכה 
יחד  קלימקין  סרגיי  הפעלולן  אקרובטיקה. 
"קיפה  שנקראים:  פעלולנים  של  אנסמבל  עם 
הדגימו   )kepa stunt group( גרופ"  סטונט 
זו  בסרטים.  אפקטים  עושים  כיצד  והסבירו 
הייתה הזדמנות חד פעמית להיחשף מקרוב אל 
מאחורי הקלעים של עבודת האקרובטים כשהם 

מצוידים בחליפות מיוחדות שאי אפשר להבחין 
בהן בסרט.

לאחר מספר הדגמות של פעלולי גובה, הוזמן 
מתנדב מהקהל, ולאחר שקשרו אותו עם רתמות 
בין  מקצועיות הבחור מצא את עצמו מתעופף 
קפיצות  הדגימו  הם  בנוסף,  בחורשה.  העצים 
והשיא ללא ספק  נפילה מגג האולם  מיוחדות, 
היה פעלולי אש חיה. בהמשך הוצגו בפנינו על 
פעלולים  ביניהם  מכוניות  עם  פעלולים  מסך 

שונים שבוצעו בעזרת מסך ירוק.
הבמאי  חתם  הפסטיבל  של  הראשון  היום  את 
והיוצר - אוהד גל עוז שביים סדרות בטלוויזיה, 
התכוון  הוא  שנים.  מספר  לפני  בתשובה  חזר 
לתהליך  ולהתמסר  עולם הטלוויזיה  את  לעזוב 
)חוזר  יחזקאלי  צבי  שחברו  עד  ההתחזקות. 
לו לביים את הסדרה  גם הוא בתשובה(, הציע 
בדויה- המחשבה:"בזהות  ומעוררת  המרתקת 

זו  סדרה  הדין".  יום  בג'יהאד  יחזקאלי  צבי 
עוקבת אחר תהליך חדירת האסלאם אל החברה 
שיתף  עוז  גל  עליה.  וההשתלטות  המערבית 
עליהם  שעברו  והמפחידים  המסוכנים  ברגעים 
במהלך צילומי הסדרה. לדוגמא הוא סיפר כיצד 
יהודים חוזרים בתשובה להתפלל  הצליחו שני 

מנחה ברחובות סן-דני, פרבר פריזאי עוין.
הבנו  הראשון  היום  בסיום 
שיצירה יהודית היא לא בהכרח 
והמתפשרת.  הקלה  הדרך 
קיימות לא מעט נקודות השקה 
התרבות  עולם  עם  הכרחיות 
זיקוק  בעבודת  אך  המערבית 
יצירה  להפיק  ניתן  עדינה 

משובחת.
היום השני יועד לסרטי בוגרים 
של ביה"ס לקולנוע יהודי תורת 
בימוי,  למדו  הבוגרים  החיים. 

הפקה, משחק, הסרטה, תסריטאות ועוד. לפני 
ההקרנות נערכה שיחה עם הרב אביגדור ברטוב 
הוצגו  לאחריה  השראה.  מתוך  יצירה  בנושא: 
הסרטים: "הודיה לא-לחי" של היוצר נדב דוד, 
"שעות קבלה" של היוצרת לאה אונגר, "פוקח 
וכמובן  גרינברג  ליאת  היוצרת  של  עיוורים" 
אלעד   - והתסריטאי  הבמאי  של  רצים"  "אנו 
סרטי  בתחרות  הראשון  במקום  שזכה  מוקדס, 

הגמר של בית הספר תורת החיים.
נוגעת  יהודית,  יצירה  לראות  נהנה  הקהל 
שמדברת בשפה שלו ואף הזיל דמעות והתרגש 

מאוד.
בפעם  בסרטים  לצפות  הגיע  מהקהל  חלק 

השלישית. 
של  השלישי  היום  התקיים  חמישי  ביום 
הפסטיבל. היום הזה יועד לתיאטרון. הוא נפתח 
בהצגה "אתהלך" של תיאטרון "נקודה טובה". 
מגולל  מרגלית,  אהרון  של  יאמן  הלא  סיפורו 
את התלאות הרבות שעבר במשך כל חייו לצד 
במהירות  שהפך  הספר  שלו.  הגדולה  האמונה 

לרב מכר נכתב על ידי הסופר משה גוטמן. 
'עופר  והיוצר  השחקן  את  שמענו  מכן  לאחר 
היהודי.  התיאטרון  עולם  אודות  מספר  הלוי' 
הלוי, חוזר בתשובה, הקים לפני מספר שנים את 
תיאטרון 'משמחי לב', אשר שמו להם למטרה 
היהודי,  התיאטרון  את  לנו  ולהנגיש  לחשוף 
היוצרים  מיטב  של  פעולה  שיתוף  כדי  תוך 
והשחקנים בתחום. לסיום צפינו באביחי שילה 
למשחק  בביה"ס  משחק  לימודי  מסלול  בוגר 
יוצר המופע:"מי שלחם". שילה  תורת החיים, 
החוויות  את  לבמה  מביא  וכעת  ביים  שכתב, 
במשך  משחק.  דרך  בילדותו  שעבר  הקשות 
שנים הוא עיכל ועיבד אותן להצגת יחיד. הקהל 
ישב מרותק ונסחף יחד עם אביחי לתוך הסיפור 

השובה לבבות שהביא לבמה.

נכנסתי  הביתה,  חזרתי  הימים  שלושת  בתום 
ישר לחדר העבודה )עוד לפני שבדקתי את מצב 
במחברת  חדש  דף  פתחתי  והכביסה(.  הכלים 
והרגשתי פרפרים בבטן, אבל לא כאלו מהסוג 
הרגיל, כאלו שהביאו איתם חמימות ומוטיבציה 

ליצור, להמציא – לחדש.
הרגשתי חלק מתוך שרשרת של 'תעביר את זה 
את  והרגשתי  מהפסטיבל  מלא  קבלתי  הלאה', 

הצורך 
העז להמשיך את היצירה ולהוציא אותה הלאה 

לעולם.

במחיר החל מ-

₪ 1,100,000

בניין באזור מתחרד )חסידויות מובילות(!
דירות עם מרפסות סוכה! 

בקרבת בתי מדרש ובתי כנסות!
בסמיכות ליציאה מאשדוד )2 רמזורים 

מהיציאה של אשדוד, גם הדרומית
וגם הצפונית!(

בסמיכות לאזורי תעסוקה!
5 דקות הליכה מכללת סמי שמעון!

בסמיכות לקווי אוטובוס פנים עירונים!
בסמיכות לקווי אוטובוס בין עירוניים!

בסמיכות לאזורי קניות!

** כל רוכש יקבל ייעוץ ע"י מעצבת פנים
** כל רוכש יקבל ייעוץ ע"י יועץ משכנתאות

  * מבצע לרגל פתיחת השיווק, ל4 הרוכשים הראשונים
     משלמים 20% בחוזה ו 80% לקראת האכלוס    

  * צמוד למדד הבנייה
** שעת יעוץ ראשונה חינם

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

לפרטים:
054-7393700 אריה  |  050-2332422 אבי

avir@agam-tavor.co.il

דירות בפרויקט תמ"א 38,
בנות: 2, 3, 3.5 חדרים

עם מרפסות סוכה!

ההדמייה היא להמחשה בלבד



המחיר  מופיע  לא  לגביהם  אשר  שבמבצע  מוצרים  קיימים  המלאי.  גמר  עד  או   23.3.19 עד  בתוקף  בלבד.  חדשים  ומצטרפים  מועדון  לחברי  *המבצעים 
אין  עת,  בכל  המבצעים  את  לשנות/להפסיק  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הרשת  בסניף.  מוצגים  והם  שונה  מחירים  מגוון  קיים  אלה  במוצרים  הקודם, 
ט.ל.ח. בלבד.  להמחשה  התמונות  לתקנון.  בכפוף  שנה.   18 לו  מלאו  שטרם  למי  אלכוהוליים/משכרים  משקאות  מכירת  על  איסור  חל  סיטונאית.   מכירה 

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

בכל קנייה חריטה בעיצוב אישי מתנה!
תקף בסניפים הבאים: אשדוד – סטאר סנטר, באר שבע, חיפה, ירושלים, כפר סבא, נתיבות, פתח תקווה, צומת ביל”ו, ראש העין, ראשון לציון ורעננה. 

חריטה בעיצוב אישי על בקבוק אחד בלבד בקנייה מעל 199 ₪ ממוצרי החנות, לא כולל מוצרי טבק וסיגריות, פיקדונות בקבוקים וחברות במועדון.

יבואן רשמי בלבד הפורים הזה
חוגגים בבנא

בס״ד

banamashkaot.co.il >> לרשימת הסניפים

וויסקי בושמילס
1 ל'

   79 44555 

90
 ₪

וויסקי בלאק לייבל
700 מ״ל

97 44555 

90
 ₪

מבחר יינות 

ניתן לשלב בין המותגים

750 מ״ל

44555129 

90
 ₪

3 יח' ב-

בנימינה רזרב/מצודת ירושלים/הרי גליל /אלטה דלתא/אור הגנוז/
ברטנורא מוסקטו /ברקן אסמבלאז'/סגל פרי ראן/ גמלא.

קבלקנה
וודקה טרי קילוס

1 ל'
BLU משקה אנרגיה – 

קרטון 24 יח' X 250 מ״ל

מתנה!

44555239 

90
 ₪

מבחר וויסקי

גלנליווט פאונדרס רזרב/מונקי שולדר/פיור סקוט - 700 מ״ל 
/שיבס 12 שנה - 1 ל'

2 יח' ב-

ניתן לשלב בין המותגים

מארז וודקה 
בלוגה + כוס

1 ל'

בלו נאן 
גוורצטרמינר 
ריזלינג - כשר

750 מ״ל

4455579 

90
 ₪

2 יח' ב-

מבחר יינות 

הזול מביניהם, ניתן לשלב בין המותגים

750 מ״ל

קסטל לה וי/יתיר הר עמשא/בנימינה אבני החושן/ברקן אלטיטיוד/ברקן 
סופריור/אגדת ירושלים/סגל רכסים/בקסברג מרלו ופינוטאז'/בן חיים רשב״י

3+1מתנה!

44555299 

90
 ₪

גלנפידיך פייר אנד קיין/שיבס ריגאל 15 שנה/דה וואן
/טוליברדין סוברין/פוג'ימי/קוניאק דיאו VS - 700 מ״ל

2 יח' ב-

ניתן לשלב בין המותגים

יין ירדן
קברנה סוביניון 2013

750 מ״ל

   139 44555 

90
 ₪

*מוגבל ל-3 יח’.

וודקה ואן גוך
טעמים שונים

750 מ״ל

44555109 

90
 ₪

44555119 

90
 ₪

מבחר וויסקי



ז' אדר ב' תשע"ט 1014/3/19 בחולון בת ים

כשקולו רועד אמר מרן: 
“ריבונו של עולם! כמה חשובה לפניך האסיפה הזו"

במעמד נדיר והיסטורי בראשות מרנן ורבנן, התכנסו כל גדולי וחכמי הדור הספרדים, במעונו של מרן הכהן הגדול חכם שלום כהן נשיא מועצת חכמי 
התורה - להקמת קופת הצדקה הספרדית • מרן זעק בהתרגשות: “רבש"ע כמה חשובה לפניך האסיפה הזו, אין דבר יותר חשוב לעם ישראל מזה"

 אלי כהן

הישיבה  ראש  מרן  פתח  ורבנן",  מרנן  "ברשות 
־כשקולו חלוש, "קודשא בריך הוא כיוון את הד

ברים, שבימים אלו יצאו הדברים לפועל. כידוע 
את  קבלו  וקבלו,  קיימו  כשנגאלו,  ישראל,  שעם 
לנו  קבעו  וחכמים  בשמחה.  פה,  שבעל  התורה 
שבחג הזה, הפורים, יהיה גם משלוח מנות איש 

לרעהו".
"צדקה, עדיפה מכל המצוות, כך הגמרא אומרת. 
אמר  לשני",  חסר  מה  לדעת  זה  האמיתי  החסד 
מרן בקול גדול כשדמעות עומדות בגרונו וקולו 
נשנק. "אם הקב"ה זיכה אותנו  לעת הזו, ריבונו 
הזו,  האסיפה  לפניך  חשובה  כמה  עולם!  של 
תלמידי  וכולם  החסד  במצוות  באנו  שכולנו 
חשוב  יותר  דבר  אין  תורה.  בני  רבנים,  חכמים, 

לעם ישראל מזה".
אל הדברים הנרגשים הללו אשר נשמעו מפי כהן 
ביהדות  נראה  לא  כמוהו  הוד  רווי  גדול במעמד 
החרדית מזה שנים רבות, היו שותפים מרנן ורבנן 
כל גדולי וחכמי הדור הספרדים שהתכנסו השבוע 
במעונו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש 
להקמת  היסוד  לכינוס  כהן  שלום  חכם  הישיבה 

'קופת הצדקה הספרדית' בראשותו של מרן.  
תקראו  ההיסטורית,  להחלטה  שהוביל  מה  על 
בשורות הבאות: אל בתי הרבנים, ראשי הישיבות 
וגדולי ישראל, מגיעים כל העת הבקשות לעזרה. 
לצרה  הנקלע  תורה  שומר  אדם  טבעי,  באופן 
ומצוקה, עושה את המאמצים כיצד לפתור אותה, 
ברכת  את  לקבל  הוא  יפנה  ברשימה  ראשון  אך 

הרב, שם שוטח את מכאוביו קשייו וצרותיו. 
מצבם  על  מדויקים  הכי  המידע"  ש"מוקדי  כך 
של המונים מבין עמך בית ישראל, נמצאים בבתי 
הרבנים, שמזה שנים זועקים בכאב את העובדה 
שולחנו  אל  הובאו  הדברים  הצורך.  גם  וממילא 
של גדול הדור הכהן הגדול מרן חכם שלום כהן, 
והכרעתו לצאת לדרך הייתה חד משמעית ובאופן 
פותח  הציבור  בהם   - הפורים  ימי  נוכח  מיידי 
מהרגיל,  יותר  לצדקה  מממונו  ומוזיל  ליבו  את 

ולקראת חג הפסח - אז הבקשות לעזרה רבות.
מדובר בצעד דרמטי, שכן עד כה, לא הקימו גדולי 
וארציות,  כלליות  צדקה  וקופות  קרנות  ישראל 
של  בעניין  ההכרעה  הספרדי.  לציבור  מיוחדות 
מרן חכם שלום, הייתה חותכת, יש צורך בהקמת 
על  רבנים שמונתה  וועדת  בידי  שתנוהל  הקופה 

ידו ומטרתה לסייע לנזקקים ומעוטי יכולת.
באדר  ד'  טוב,  כי  בו  שנכפל  שלישי  ליום  אור 
הדור  וחכמי  גדולי  כל  לירושלים  ובאו  עלו  ב', 
וראשי  ישראל  גדולי  הדור,  זקני  הספרדיים 
הראשונים  התורה,  חכמי  מועצת  הישיבות, 
דיינים  והאדמורי״ם,  המקובלים  גדולי  לציון, 
ורבני ערים מכל רחבי הארץ התכנסו ובאו לאור 

קופת  להקמת  כהן  שלום  חכם  מרן  של  קריאתו 
הגאונים:  הרבנים  ביניהם  הספרדית  הצדקה 
הרשל"צ רבי אליהו בקשי דורון, הרשל"צ ורבה 
משה  רבי  עמאר,  משה  שלמה  ירושלים רבי  של 
מאיה חבר מועצת חכמי התורה, רבי ראובן אלבז 
אור  ישיבת  וראש  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
החיים, רבי שלמה בן שמעון גאב"ד בני ברק, רבי 
ירושלים, רבי ציון בוארון  יקירי  יהודה כהן ר"י 
ר"י  בצרי  דוד  רבי  המקובל  הגדול,  ביה"ד  חבר 
אבוחצירא,  יקותיאל  רבי  האדמו"ר  השלום, 
המקובל רבי בניהו שמואלי ר"י נהר שלום, רבי 
עזרא ניסן ר"י רינת התורה, רבי בן ציון אטון ר"י 
ראשית חכמה, רבי ברוך שרגא ראב"ד ירושלים, 
רבי פנחס  תימן,  רבני  יצחק רצאבי מפוסקי  רבי 
קורח מפוסקי רבני תימן, רבי צבי סימן טוב רב 
עדת אפגניסטן, רבי חיים רבי ר"י עטרת חכמים, 
יהודה  יהודה,  רבי  שבות  ר"י  אלבז  מאיר  רבי 
דרעי רבה של באר שבע,  רבי אבנר עפג’ין ר"י 
אמנון  רבי  איפרגן,  ישראל  יעקב  רבי  הלוי,  בית 
סבאג ר"י תפארת משה, רבי מסעוד אלחדד אב"ד 
ירושלים,  אב"ד  טולדאנו  מרדכי  רבי  ירושלים, 
רבי משה צבי בוחבוט רבה של טבריה, רבי ניסים 
סיטון  יחזקאל  רבי  וגן,  בית  מרבני שכונת  הררי 
ירושלים,  אב"ד  זר  יצחק  חיים,  רבי  משכן  ר"י 
משה  רבי  מודיעין,  של  רבה  אלחרר  אליהו  רבי 
נזר  ר"י  כהן  יעקב  רבי  גילה,  רב שכונת  אבו  בן 
והרב  פנחסי,  ישראל  רבי  המקובל  התלמוד, 

שרהבני מראשי ישיבת מאור התורה.
כאיש  כוחם  כאן,  מאוחדים  הרבנים  כל  "איך 
אחד, באהבה אחד לשני, אין שום טרדה בין אחד 
מזה",  ישראל  לעם  חשוב  יותר  דבר  אין  לשני, 
אמר מרן, "מה ששווה אצלו יתברך, זה שכוחם 

יהיה כאיש אחד".
נשיא  מרן  הכריז  ההוד  ורווי  הנדיר  במעמד 
גדולי  רבנים המורכבת מכל  וועדת  על  המועצת 
ישראל אשר תקבע ותלווה את כל פעילות הקופה 
לאורך כל הדרך ועל פיהם יוחלט כל דבר. "ברוך 
השם, הוועדה של הרבנים כפי שאני מכיר אותם 
ויהיה  תקלה  תצא  שלא  יעזרנו  וה'  חייהם,  ואת 
כבודו מלא עולם שכל עם ישראל יתאחד ונהיה 
את  מרן  סיים  רצון".  יהי  כן  אמן  יתברך.  תחתו 

דבריו הנרגשים.
רבי  הגדול  הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
שמעון בעדני השוהה בימים אלו בחו״ל שיגר את 
ברכתו למעמד ואף שלח מכתב מיוחד שהוקרא 
במעמד ובו הוא מחזק ומברך את הקופה שתפעל 

למען הציבור הספרדי.
הרשל"צ  במעמד:  ברכה  דברי  נשאו  כמו"כ 
ירושלים, הגר"ר אלבז  הגרש"מ עמאר רבה של 
ר"י  כהן  הגר"י  התורה,  חכמי  מועצת  חבר 
יקותיאל  רבי  הצדיק  האדמו"ר  ירושלים,  יקירי 
דרעי  הגר"י  בצרי,  הגר"ד  המקובל  אבוחצירא, 
 רבה של באר שבע, והגר"י כהן ר"י נזר התלמוד.

על  עלתה  רבה  והתרגשות  בחדר  הושלך  הס 
הקודש’,  ‘קריאת  על  כשהכריזו  הנוכחים,  פני 
הצדקה  לקופת  היסוד  מגילת  למעשה  שהיא 
המשתתפים. חתמו  עליה  ישראל,  גדולי   של 

היתה  ישראל  גדולי  התכנסו  בו  בחדר  האווירה 
ורחימו,  בדחילו  וביראה,  בשקט  הוד,  אפופת 
במיוחד  המעמד,  עוצמת  את  הנוכחים  הרגישו 
התכנסות  לכך,  בנוסף  מרן.  של  דבריו  נוכח 
צדיקים וחכמים שורה כה ארוכה ונכבדה, ממש 
'המזרח' של עולם התורה הספרדי אינה מתכנסת, 
היה  וכזה  במיוחד,  נדירים  באירועים  אלא 
הצדקה  'קופת  החסד  קרן  ביסוד  הקדוש,  הערב 

הספרדית'.

צילומים: יעקב כהן

נוסח מגילת היסוד בחתימת גדולי ישראל
"במקהלות גדולי ומאורי הדור, עיני העדה הנושאים במשא העם, ובראשם פאר הדור והדרו, 
כהן גדול שדעתו יפה, מרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבינו חכם שלום כהן שליט"א, הננו 
הדור,  וגדולי  לחכמי  אריכתא  כידא  אשר תשמש  המרכזית  הצדקה  קופת  את  בזאת  מייסדים 
אבותיהם של בני התורה והאברכים, של העניים והיתומים, לתמוך ולסייע ביד נזקקים ונצרכים 
ימוטו  ולעוזרם לבל  מאחינו היקרים, להמציא להם תמיכה ומשענה בשעת הדחק, להחזיקם 

רגלם, לקיים דברי הפסוק ״אשרי משכיל אל דל״.

"תהא "קופת הצדקה הספרדית" כ'לשכת חשאין' שהיתה במקדש, שיראי חטא נותנין לתוכה 
בחשאי ועניים בני טובים מתפרנסין מתוכה בחשאי. יעבירו אחינו בני ישראל את נדבותיהם 

ותרומותיהם לגבאי הקופה, בעין יפה וברוח נדיבה, 'מתן בסתר' שאין למעלה הימנו.

"תהא "קופת הצדקה הספרדית" מגן וצינה לדורנו, אשר רבות סכנותיו ברוחניות ובגשמיות, 
הצדקה  זכות  תעמוד  עלינו  קמים  רבים  אשר  המהודרת להיות לנו למחסה ועוז, ובעת 
ומרבה צדקה מרבה שלום, ה׳ יברך את עמו בשלום״.

ישראל  בית  אחינו  אל  קודש  בקריאת  באים  "והננו 
ולהיות  שכם  ולהטות  כתף  לישא  שהם  מקום  בכל 
הנזקקים  ובשרינו  אחינו  למען  ולאחיסמך  לעזר 
״קופת  למען  וממונם  מהונם  להוזיל  והנחלשים, 
הצדקה הספרדית״ אשר עומדת בהכוונתינו ופועלת 
במצוות  ושותפות  חלק  וליטול  הוראותינו,  פי  על 
צדקה חשובה זו הרצויה ביותר לפני קודשא בריך 
הוא כי צרכי עמך מרובים ו״שקולה צדקה כנגד כל 

המצוות״ )ב״ב ט.(.

ולעמוד בתפילה על כל מי שיתרום  "והננו לברך 
ויסייע לקופה זו, שימלא הקב״ה כל משאלות לבם 
ברווח,  טובה  ופרנסה  בבריאות  ולברכה  לטובה 
נחת  ובמצוות,  בתורה  העוסקים  ה׳  יראי  בנים 
מלא  ביתכם  ויהיה  חלציכם,  יוצאי  מכל  וברכה 

ברכת ה׳ אמן כן יהי רצון".
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51.3% יצביעו ליהדות התורה, 
רק 23% לש"ס

פילוח ההצעה החרדית מגלה כי קרוב לרבע מהמצביעים מתכוונים לבחור במפלגה שאינה יהדות התורה או ש"ס ⋅ המפלגות המובילות: הליכוד, יחד, 
איחוד מפלגות הימין ו'זהות' של משה פייגלין ⋅ מנגד, 75% השיבו כי הנושא המכריע מבחינתם בדרך לקלפי הוא הכרעת גדולי ישראל ⋅ פחות מ-5% 

מחשיבים את ארץ ישראל השלמה יותר מכל ורק 1.3% מונעים בעקבות חוק הגיוס

לשאלה - לו הייתם 
צריכים לבחור מפלגה 

אחרת - איזו מפלגה 
הייתם בוחרים כעדיפות 

שנייה? השיבו 44% 
יהדות התורה, למעשה, 

כמעט כל מי שלא מצביע 
עבור המפלגה בבחירה 

ראשונה, היה מצביע לה 
כבחירה משנית. 28.6% 

בחרו כאופציה שניה 
את ש"ס, 8.3% העדיפו 

את הליכוד, 3.9% היו 
מצביעים יחד, 3.6% יבחרו 
את איחוד מפלגות הימין, 
2.5% זהות ו-2.5% הימין 

החדש. 6.3% יצביעו 
למפלגה אחרת.

אלי כהן

ידי  על  ועדכני שנערך  – סקר מקיף  לראשונה 
המרכזיות  השאלות  את  בחן  עיתונות',  'קו 
בדרך לקלפי אצל מדגם מייצג רחב במיוחד של 
1,364 חרדים מכל החוגים והקבוצות, בפילוח 

מקצועי.
המשתתפים נשאלו ארבע שאלות – למי יצביעו 
יצביעו אם  למי  היום,  יתקיימו  אילו הבחירות 
)פתק  הראשונה  הבחירה  על  לוותר  ייאלצו 
ביותר מבחינתם  שני(, מה הנושא המשמעותי 
המפלגות  של  הקמפיינים  והאם  לקלפי  בדרך 

החרדיות עוסקים בנושאים שחשובים להם.
היו  הבחירות  אילו  הראשונה,  לשאלה 
מתקיימות היום - למי הייתם מצביעים? השיבו 
לרשימת  יצביעו  כי   51.3% של  מוחץ  רוב 
עם  ש”ס  נמצאת  השני  במקום  התורה,  יהדות 

23% מקולות המצביעים.
מתברר כי החשש המדובר בתקופה האחרונה, 
מלפני  עיתונות'  'קו  בסקר  כבר  נחשף  ואשר 
יצביעו  רבים  חרדים  כי  אחדים,  שבועות 
כמעט  וגידים.  עור  קורם   – אחרות  למפלגות 
בראש  בהן.  בחרו  בסקר  מהמשתתפים  רבע 
במקום   ,7.5% עם  הליכוד  מוביל  הרשימה 
 5% עם  ישי  אלי  של  יחד  נמצאת  הרביעי 
מפלגות  לאיחוד  להצביע  יבחרו   3% בלבד, 
זהות  עבור  להצביע  מתכוונים   2.2% הימין, 
בסקרים  תאוצה  שצוברת  פייגלין  משה  של 
להצביע  מתכוון  זהה  ואחוז  האחרון  בשבוע 
עבור 'הימין החדש' בראשות בנט ושקד. 5.5% 

יצביעו למפלגה אחרת.
שאלת 'הפתק השני' משמעותית למדי, מאחר 
מתלבטים  בעצם  הם  מהמצביעים  ניכר  ואחוז 
היא  ולפיכך  מפלגות,  שתי  בין  שמתנדנדים 
מצביעיהן  לאן  לאבחן  למפלגות  מאפשרת 
בסקר  לנהל.  עליהן  קמפיין  ואיזה  נוטים 
כי  עלה  ב'הארץ'  השבוע  בתחילת  שפורסם 
ביותר  הנאמנים  הם  התורה  יהדות  מצביעי 

אך  בהצבעתם,  בטוחים  ורובם  למפלגה 
במפלגות אחרות המצב מורכב יותר.

מפלגה  לבחור  צריכים  הייתם  לו   - לשאלה 
כעדיפות  בוחרים  הייתם  איזו מפלגה   - אחרת 
למעשה,  התורה,  יהדות   44% השיבו  שנייה? 
המפלגה  עבור  מצביע  שלא  מי  כל  כמעט 
כבחירה  לה  מצביע  היה  ראשונה,  בבחירה 
משנית. 28.6% בחרו כאופציה שניה את ש"ס, 
8.3% העדיפו את הליכוד, 3.9% היו מצביעים 
הימין,  מפלגות  איחוד  את  יבחרו   3.6% יחד, 
 6.3% החדש.  הימין  ו-2.5%  זהות   2.5%

יצביעו למפלגה אחרת.
השאלה השלישית בחנה את הסיבות להצבעה, 
בפרט לאחר טענות שנשמעו שוב ושוב בשנים 
ממושמע  אנו  החרדי  הציבור  כי  האחרונות 
בבחירות  כבר  שהופרכה  טענה  תורה',  ל'דעת 
מחדדות  הסקר  תוצאות  כי  ודומה  המקומיות, 

את המצב.
עבורכם  יותר  החשוב  המניע  מה   - לשאלה 
להצבעה למפלגה? ענו רוב מוחץ של 75% כי 
'הוראת גדולי ישראל' היא המניע המשמעותי 
דווקא  בחרו   4.9% עבורם.  ביותר  והחשוב 
 4.9% הציבור',   בפניות  ה'טיפול  תחום  את 
המניע  היא  השלמה'  ישראל  'ארץ  כי  השיבו 

המשמעותי עבורם.
בחודש  במוקד  שעמדה  מרכזית  שאלה 
של  כהונתו  המשך  חשיבות  היא  האחרון 
הציבו  אף  בש"ס  הממשלה,  בראשות  נתניהו 
הבחירות,  במערכת  מרכזי  כמוטו  הנושא  את 
'המשך  נושא   4.7% אצל  רק  כי  מתברר  אך 
ממשלת נתניהו' מהווה גורם מכריע בהצבעה, 
בישראל'  השבת  על  ב'שמירה  בחרו   4.5%
כנושא המשמעותי ביותר עבורם, 3.1% בחרו 
ב'שמירה על החינוך החרדי', 1.6% העדיפו את 
מציאת 'פתרונות תעסוקה לציבור החרדי' ורק 
1.3% הצביעו על 'פתרון לחוק הגיוס' כנושא 
להצביע  מפלגה  בבחירת  מבחינתם  המכריע 

עבורה.

של  הקמפיין  האם  האחרונה,  ולשאלה 
בנושאים  עוסק  כה  עד  החרדיות  המפלגות 
שחשובים לך? השיבו 27.8% כי קמפיין ש"ס 
יהדות  ואילו קמפיין  לא עוסק בנושאים הללו 
התורה כן. 27.3% השיבו כי שני הקמפיינים לא 
ששני  שסבורים   26.3% לעומת  בכך,  עוסקים 
הקמפיינים כן עוסקים בכך, ואילו 16.3% טענו 
כי קמפיין ש"ס עוסק בנושאים החשובים להם 

בעוד קמפיין יהדות התורה – לא עוסק בהם.

סקר דרמטי ב'קו עיתונות'

51.3%

יהדות 
התורה

איחוד
מפלגות 

הימין ליכוד
הימין 
החדש זהותש"ס אחריחד
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הפתעה בבית הדין הצבאי: 
חבר ה'מועצת' הגיע להעיד

מקלב דורש: להפנות משרות 
נוספות לחרדים בשירות המדינה

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף - התייצב השבוע בבית 
הדין הצבאי ביפו • המטרה: לתת עדות אופי בעד בחור ישיבה בעל שתי 

אזרחויות שמועמד לדין בגין עריקות • הפרקליטות הצבאית דורשת 
מאסר של חמישה חודשים

בפגישה עם הנהלת נציבות שירות המדינה, סקרו בכירי הנציבות בפני יו"ר ועדת 
המדע והטכנולוגיה את הנעשה ליישום חוק אפליה מתקנת • מקלב הדגיש כי יש לא 

מעט משרות בהן הדרישה לתארים אקדמיים מיותרת

אלי כהן

ה'הלכה  ובעל  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
ברורה' הגר"ד יוסף הגיע ביום ראשון השבוע 
עדות  לתת  מנת  על  ביפו,  הצבאי  הדין  לבית 
אופי בעניינו של אזרח ישראל וצרפתי שעומד 

לדין בגין עריקות. 
הערעור  במסגרת  לדיון  הגיע  יוסף  הגר"ד 
של  בעניינו  הצבאית  הפרקליטות  שהגישה 
למרות  מצה"ל  עריקות  על  מתלמידיו  אחד 

שבאחזקתו שתי אזרחויות. 
ביקשה  בעניינו,  שהתקיים  הדיון  במהלך 
של  כבד  עונש  להטיל  הצבאית  הפרקליטות 
לאחר  התלמיד,  על  מאסר  חודשי  חמישה 
שלפני כחצי שנה נחת בישראל ושהה למעלה 
עליו  ונאסר  שוחרר  בסיומו   - במעצר  מחודש 

לצאת מישראל.  
הבחור  את  לחייל  הפרקליטות  דורשת  בנוסף 

לשירות צבאי. 
במהלך משפטו טען התלמיד שכבר עשה צבא 
בצרפת ועל פי האמנה הבינלאומית הוא פטור 
אולם  אותו,  זיכה  הצבאי  הדין  בית  מגיוס. 
הביא  הצבאית  הפרקליטות  שהגישה  ערעור 
יוסף  הגר"ד  התייצב  במסגרתו  נוסף  לדיון 

להעיד לטובת הבחור. 
במהלך דבריו סיפר הגר"ד יוסף כי הוא מכיר 
בכוונתם  היה  לא  וכי  והבחור  המשפחה  את 
את  מכיר  "אני  הצבא.  משלטונות  להתחמק 
זה אשר  ואני הוא  המשפחה כבר הרבה שנים 

עם  צרפתי  אזרח  היותו  בשל  לבחור  המלצתי 
קשיי התאקלמות לחזור לצרפת, שם שוהה כל 
לשהות  שיוכל  מנת  על  המורחבת,  משפחתו 
קשיי  עם  ההתמודדות  במסגרת  במחיצתם 

ההסתגלות.
"מדובר במשפחה שנמצאת בישראל רק בגלל 
הוראה  בבית  ודיין  חכם  תלמיד  שהוא  האב 
בישראל אולם הגרעין המורחב עדיין מתגורר 

בצרפת". 
לאחרונה  כי  בעדותו  הסביר  יוסף  הגר"ד 
ביקש הבחור לחזור לישראל על מנת להתחתן 
הגר"ד  הפנים".  קבלת  שזאת  מאוד  ו"מצער 
שהנחה  זה  הוא  כי  הצבאי  לשופט  סיפר  גם 
ניסה  והבחור כלל לא  את הבחור כיצד לנהוג 
לברוח. "אני מאוד מקווה שהשכל הישר יגבר 
על השיקולים האחרים לטובת קליטת הבחור 
שלו  מהקליטה  חייו  לכל  טראומה  ומניעת 

בישראל".
בית הדין הצבאי אמור לתת את החלטתו בימים 

הקרובים.

אלי כהן

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ח"כ אורי מקלב 
נועד עם הנהלת נציבות שירות המדינה לצורך 
עבור  נוספות  אפשרויות  ופתיחת  הטמעה 
הציבור החרדי בשירות המדינה, כחלק מיישום 
יזם  אותו  מתקנת,  אפליה   - הולם  ייצוג  חוק 
ואשר עבר בראשית הקדנציה  גפני  ח"כ משה 

הנוכחית.
עם תחילת הפגישה אשר נערכה בלשכת ח"כ 
מקלב בכנסת, סקרו ד''ר איריס נחמיה מנהלת 
ליוותה  אשר  בנציבות  והידע  המחקר  אגף 
בשירות  החרדי  הציבור  השילוב  תהליך  את 
לציבור  מתקנת  העדפה  חוק  וחקיקת  המדינה 
בכיר  תחום  מנהלת  ברזני  מור  והגב'  החרדי 
גיוון תעסוקתי המרכזת את שילוב האוכלוסיות 
המדינה  נציבות  של  התהליכים  את  בנציבות 

ליישום החוק אשר נעשים בימים אילו ממש.
האחרון  בזמן  נעשתה  כי  הסבירו  בדבריהם 
הדיונים  לאחר  זאת  מעמיקה,  מטה  עבודת 
הרבים שהתקיימו בקדנציה האחרונה וחקיקה 
חוק ייצוג הולם אפליה מתקנת בסוף התהליך 
כמו  בנושא,  הממשלה  החלטת  העברת  לצד 
כי הם נמצאים בימים אלו בעיצומו  כן עדכנו 
של תהליך דגימת העובדים במשרדי הממשלה 
בני  עובדים  כמה  לדעת  מנת  על  השונים, 
כיום  כבר  נמצאים  החרדית  האוכלוסייה 
לשבעה  להגיע  במטרה  המדינה  בשירות 

אחוזים - כפי הקיים בהחלטת הממשלה.
מקלב העלה במפגש את הצורך ליישום החוק 

תוך ייעוד משרות גם בדרגים הבכירים במשרדי 
הממשלה, והמתכנסים עמדו על הדרך להביא 
ליעד  יגיעו  הממשלה  משרדי  שכלל  כך  לידי 
שבעה  לפיה  הממשלה  בהחלטת  המופיע 
בני  יהיו  המדינה  בשירות  מהעובדים  אחוזים 
האוכלוסייה החרדית כבר בקרוב. במפגש עלו 
יישום  במהלך  באחרונה  שהיו  חסמים  מספר 
החוק, וסוכם כי בקרוב יגישו דו"ח מפורט על 

יישום החוק בשירות המדינה.
יצוין כי סיפוק רב היה בפגישה כאשר הנוכחים 
הציגו שורה של מכרזים שכבר עברו בשירות 
המדינה גם לבעלי תעודות ראיית חשבון ללא 
שתעודת  כך  באקדמיה,  בלימודים  הצורך 
אקדמאים.  לתארים  מקבילה  חשבון  ראיית 
נושא נוסף שעלה בפגישה וייבדק בקרוב הוא 
בקשה שהעלה מקלב לקדם מכרזים בתפקידים 

פקידותיים גם ללא לימודים באקדמיה.
מקלב הסביר כי בתוך משרדי הממשלה יש לא 
וניתן  לימודים  מצריכות  שאינן  משרות  מעט 
לשלב שם כמות משמעותית של עובדות בנות 
יש  המחשב  למקצועות  בנוסף  החרדי,  המגזר 
בשנות  צורך  בהן  שאין  בכירות  לא  משרות 
ניסיון רבות, והקלה בדרישות הסף הללו תפתח 
משרות רבות לנשים שסיימו לא מכבר לימודי 

תעודה בתחום מחשבים.
הדרישה  בהן  משרות  מעט  לא  יש  כן  כמו 
לא  זו  ודרישה  מיותרת  אקדמאים  לתארים 
בעלות  ואפילו  מוכשרות  לנשים  מאפשרת 
היו  אומנם  כי  סיכם  מקלב  להתקבל.  ניסיון 
והדברים  השיפורים  אך  מעטים  לא  קשיים 

שנעשו - מזרזים את ההליכים בנושא.

בלעדי
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תגיעו  נא  אל  רק   - לרומא  מובילות  הדרכים  כל 
ונציה  ולפיאצה  לקולוסיאום  ציבורית  בתחבורה 
נמאסו הפקקים שבאים  הרומאים  על  גם  כי  יען   –
איטליה, שנחשבה במשך שנים  התיירים.  בעקבות 
מרגישה  באירופה,  הפוליטית  השחיתות  למקור 
כשמש העמים ביבשת - לנוכח הטלטלות שעוברות 
אפילו הממשלות החזקות בשוק האירופי: בגרמניה, 

צרפת ובריטניה.
בתקופת  ישראל  של  מצבה  את  להעריך  כדי 
להסתובב  די  נתניהו, 
בבירות אירופה ולזהות 
כלכלת  ההבדלים.  את 
כחלון  של  הבחירות 
להודות  אותו  שאילצה 
בחריגה מיעדי הגירעון, 
האחרון,  שישי  בליל 
עיתוני  שאחרון  לאחר 
שישי ירד לדפוס – היא 
בבירות  שגרתי  עניין 

העולם החופשי.
האירופי  הבנק 
מתקשה  המרכזי 
התנודות  עם  להתמודד 
בבירות  הכלכליות 
ורומא,  היבשת, 
יעד  את  שהגדילה 
הגירעון ל-2.4 אחוזים, 
היא דוגמה טובה, אולי 
רעה  לומר:  יותר  נכון 
הכלכלי  לתהליך   –
שעוברת היבשת כולה.

נציגות  לאיטליה 
הכלכלי  בגוף  בכירה 
באיחוד  המשמעותי 
האירופי. החל מ-2011 
דראגי,  מריו  משמש 
המרכזי  הבנק  כנשיא  איטלקי,  וכלכלן  בנקאי 
האירופי. בתקופה שבה נכנס לתפקיד – ענייניה של 
יוון פושטת הרגל עמדו בראש דאגותיו. שבע שנים 
הברקזיט  כולה.  האירופית  הכלכלה  וזוהי  אחרי, 
הבריטי שאיש עוד לא יודע כיצד כלכלת בריטניה 
והאיחוד האירופי – ייראו בסופו. פרישתה הצפויה 
של אנגלה מרקל בגרמניה על רקע מורת רוח הולכת 
הרפורמות  הרעה.  השפעתה  את  מחוללת  וגוברת 
 – הזוהרים  האפודים  להפגנות  שהביאו  בצרפת 
מהבהבת  כולה,  אירופה  על  מלהתממש.  רחוקות 

נורת אזהרה.  
כמעט  סדרתי,  באופן  מנסה  עצמו  דראגי 
אוטומטי, להרגיע ככל יכולתו. בוועידת קרן המטבע 

אך  הטונים",  את  "להוריד  קרא  הוא  הבינלאומית 
הוא  כאיטלקי,  דרמטי.  המצב  כי  להודות  נאלץ 
לפני  מיידי בהצבת האינטרסים של מולדתו  חשוד 
האינטרס הכלכלי האירופי, ובפרט על רקע תכנית 
להתמודד  בניסיון  המרכזי,  הבנק  שיזם  הקיצוצים 

עם הסיטואציות אליהן נקלעו הכלכלות ביבשת.
מבוססים  המרכזי  הבנק  מתחשיבי  מרכזי  חלק 
על יעדי גירעון ושערי הריבית הנובעים מהעמידה 
בהם, כמו גם על תמחור הנכסים שבידי הממשלות 
נרשמה  הללו  התחומים  בשלושת  האירופאיות. 
שיעד  ככל  האחרונה.  בשנה  משמעותית  שחיקה 
ככל  הריבית.  שערי  עולים  כך  נפרץ,  הגירעון 
שהכלכלה מדשדשת כך קטן והולך תמחור הנכסים. 

כלכלת הׁשּוק האירופאי, נראית כמו כלכלת ׁשוֹק.
בשבוע  רק  בישראל  נחשפו  הזה,  הביש  לעסק 
פריצת  של  העגומה  התחזית  פרסום  עם  האחרון, 
יעד הגירעון. בעידן שלפני נתניהו, הורגלה ישראל 
לכלכלת בחירות מדי שנתיים לפחות. על הכותרות 
הכלכליות המדאיגות מסופ"ש שעבר, ניתן להתבונן 
המציאות  את  כשמשווים  ובפרט  אחר,  במבט  גם 

הישראלית – לריאליטי האירופי העגום פי כמה.
את  קורא  כל  ישאל   – הביטחוני  להיבט  מעבר 
ניסנקורן,  גנץ ואבי  ניראה פה אם בני  עצמו, כיצד 
עם  חודשים  כמה  אם  ישראל.  כלכלת  את  יובילו 
כה  לתוצאה  מיידית  מובילים  הארנק  על  קלה  יד 
של  המהולל  כשהמנהל  גורלנו  יהא  מה  עגומה, 
ינווטו   – הגדולים  הוועדים  ואיש  החמישי  הממד 

את כלכלת ישראל במשך ארבע שנים.
הראשון  בקמפיין  לפיד  שאל  הכסף'  'איפה 
שהוביל. בהנחה שנותרו עוד כמה פלקטים במחסני 

יש עתיד, לא נותר אלא לשלוף את הכרזות ולתלותן 
במטה 'חוסן לישראל'.

 

צריה לזנב
באופן  מיסטיקה  חובב  ידוע,  חרדי  פוליטיקאי 
קבוע, השמיע הסבר מעניין, מיסטי יותר מפוליטי, 
בנוגע לכף הקלע של אחוז החסימה שבה נעים ונדים 
ואיווט.  כחלון   – האחרונה  הקואליציה  בכירי  שני 
ההתגברות  פסקת  את  להעביר  וסירובו  כחלון  על 
– כבר נכתב כאן בעבר, אם כי בסקרים האחרונים 
"בקואליציה  מהמצר.  ונחלץ  הולך  שהוא  נדמה 
הבאה לא אטיל וטו על שינויים במערכת המשפט", 
צוטטו השבוע דבריו של כחלון בפורומים סגורים, 
ועל כך ניתן אפוא לומר את דברי חז"ל, על המקום 

בו מצויים בעלי תשובה. מעל לאחוז החסימה.
הפוליטיקאי  הטעים  כך  לליברמן,  בנוגע 
ההשגחה  יד  היא  המסתמנת  ההצבעה  המלוב"ן, 
העליונה. לא בגלל הקרב המדומה בינו לבין דרעי - 
שנראה כמו מסע התרמה עם מצ'ינג כמקובל ברוח 
איווט  הטוב  לחבר  דרעי  מכלוף  אריה  של  הימים, 
- אלא בשל משמעות צעדיו כשר ביטחון בקדנציה 

האחרונה עבור עולם התורה.
לליברמן לא זוכרים את קולות הנפץ שהוא משמיע 
התוצאות  פרסום  לאחר  עוד  כל  בחירות,  בערבי 
ולהאריך –  ומזומן לשבת לצד החרדים  הוא מוכן 
כלשונו – את הפתיל. מהקדנציה האחרונה, תיזכר 
המקומיות  לרשויות  הבחירות  שאחרי  העובדה  לו 
הוא לא נותר בתפקיד כדי לסייע בשינוי החוק, אלא 
התפטר ולמעשה טרפד את המשך המגעים. זו תורה 

וזו שכרה. זו בטלה וזו עונשה.
אפשר להתווכח עם התזה בעניינו של ליברמן – 
בעיקר לנוכח העובדה שאת החוק שהוא הניח על 
השולחן, גורמים בש"ס וביהדות התורה היו מוכנים 
חישובי  אפרופו  וכלשונו.  ככתבו  לבלוע  בשעתו 
שכר ועונש ומידה כנגד מידה, באותה מידה אפשר 
של  לעניינם  בנוגע  שמימית  דעת  חוות  להעניק 
הגורמים החרדים שטרפדו את החוק ואופפת אותם 
כיום טלטלה. כך גם העובדה שהסיעה האשכנזית-

החסימה,  אחוז  הורדת  את  בגופה  שמנעה  חרדית 
לבסוף  נאלצה  ישראל,  באגודת  כמובן  ומדובר 
בשל  התורה  לדגל  כשוויתרה  מלא  מחיר  לשלם 

החשש מאותו אחוז חסימה אם תרוץ לבדה.
תיפח רוחם של מחשבי קיצין, אמרו חז"ל – אך 
לפני  רגע  עצמית,  אמונה  מעט  החדרת  כמו  אין 
ששבים ועוסקים בענייני היום ובחישוב קץ הימין. 
מהקדנציה האחרונה ומסקרי הימים האחרונים ניתן 
להסיק שהשנאה לא ממגנטת אלא מבריחה מנדטים 

כלכלת ׁשֹוק

מעבר להיבט הביטחוני – 
ישאל כל קורא את עצמו, 
כיצד ניראה פה אם בני גנץ 
ואבי ניסנקורן, יובילו את 
כלכלת ישראל. אם כמה 
חודשים עם יד קלה על 
הארנק מובילים מיידית 
לתוצאה כה עגומה, מה 
יהא גורלנו כשהמנהל 
המהולל של הממד החמישי 
ואיש הוועדים הגדולים – 
ינווטו את כלכלת ישראל 
במשך ארבע שנים

יישאר לכל 
הפחות זנב? 
ליברמן

צילום: עמוס 
בן גרשום

עו"ד אבי בלום, רומא בית ספר לפוליטיקה
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בימין.  רק  לא  ההפתעה,  ולמרבה   –
האנטי- המצע  השתלט  האחרון  בסופ"ש 
חרדי של יש עתיד על 'כחול לבן' – ובסקר 
ב'הארץ'  מכן  לאחר  שפורסם  הראשון 
המנדטים  במספר  תלולה  ירידה  נרשמה 

של המפלגה.
התובנות הללו נכונות 
כשמדובר  שבעתיים 
הימין.  במחנה 
מימין  הפוליטיקאים 
האמירות  את  שהפכו 
לחלק  החרדים  נגד 
מתקשים   – מהקמפיין 
את  ורואים  להתרומם 
מלמטה.  החסימה  אחוז 
הוא"  ה"ונהפוך  ברוח 
ניתן  אדר  חודש  של 
לקבוע בזהירות משמחת 
כבר  לישראל  שהמצר 
אם  ראש.  נעשה  לא 
בניסן  לבחירות  עד 
תהא  המגמה,  תימשך 
ובלבד   – גאולה  לכולנו 
שבצד הימני של המפה, 
יישאר  לשעבר  מהראש 

לכל הפחות זנב.

נקמת 
המודחים

והפעם   – שמיים  חשבונות  אפרופו 
חשבונות דחויים: לפני כשלושה שבועות 
ישבתי בלשכתה של איילת שקד ושמעתי 
צעירי  של  הזהות  בעיית  על  לראשונה 
הכיפות הסרוגות. שקד הסבירה, ומסתבר 
לאור  כי  שזיהתה,  הראשונה  הייתה  כי 
בית  בחוגי  מקבלת  שהיא  הפידבקים 
בקרב צעירי המגזר הסרוג, החשש הגדול 
תנועת  של  מהטרנד  הוא  בנט  ושל  שלה 

הפייגלינים ולא מהבית היהודי.

את  שמציבים  הקהל  דעת  סקרי  לנוכח 
מתוארת  מהכנסת,  נגיעה  במרחק  פייגלין 
תיראה  כיצד  יתירה  בחדווה  בתקשורת 
גורל  את  להכריע  שעשוי  המודח  נקמת 
שפעל   – נתניהו  בראשו  והעומד  הגוש 

בשעתו להדחתו משורות הליכוד.

נקמת  כמו  נראה  הזה  שהסיפור  אלא 
ילד קטן לעומת הנקמה הגדולה של מספר 
אם  אמסלם.  חיים  הרב  ברשימה,  שתיים 
הסקרים שמנבאים את בחירתו של אמסלם 
נראה  החוזר  הח"כ  של  ולצדו  יתממשו 
נמוג  ישי  אלי  לשעבר  המדיח  היו"ר  את 
בבחירות  שנמחק  אחרי  המחזור  מסל  גם 
אם  זו  תהא  העבודה,  משולחן  הקודמות 
כל הנקמות - שאפילו א-ביסלע מריחואנה 
אם  והמונח  להקהות.  תוכל  לא  לגאלית 
אלי  של  לדידו  תמיד  עדיף   – אב  פני  על 
ישי, ולא רק בגלל האב הגדול מהקמפיין 

שמסתכל על כולנו מלמעלה.

טלטלות כלכליות, הבנק האירופי המרכזי. צילום: ויקיפדיה

באותה מידה אפשר להעניק חוות 
דעת שמימית בנוגע לעניינם 

של הגורמים החרדים שטרפדו 
את החוק ואופפת אותם כיום 

טלטלה. כך גם העובדה שהסיעה 
האשכנזית-חרדית שמנעה בגופה 
את הורדת אחוז החסימה, ומדובר 

כמובן באגודת ישראל, נאלצה 
לבסוף לשלם מחיר מלא כשוויתרה 

לדגל התורה בשל החשש מאותו 
אחוז חסימה אם תרוץ לבדה

וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי מכירות
דרושים



שעות פעילות: א-ה 10:00-20:00,  יום ו  9:00-14:00 (סגור במוצ�ש)
כתובת: רח השר חיים משה שפירא 2, ראשון לציון מתחם אלקטרה
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| המוצרים הינם תצוגות,  המוצרים והמחירים מתייחסים להאנגר העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 17.3.19 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם 
עודפים, מחודשים וסוג ב | מינימום מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות | המוצרים 
ומחיריהם מוצגים ביריד | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יום | המחירים אינם כוללים הובלה  | אין כפל הנחות ומבצעים

מערכת ישיבה 3+2
chester�eld מעוצבת

₪1,990 ₪ במקום 12,990

₪199 ₪149 ₪49

₪49

₪69

₪49

₪77₪149

₪277 ₪849₪555₪2290

₪ במקום 499 ₪ במקום 299 ₪ במקום 249

₪ במקום 499 ₪ ₪במקום 1,490 ₪במקום 1,199 במקום 3,990

כיריים 
גז 4
להבות
אלקטרה
נירוסטה

תנור
בנוי
אלקטרולוקס
נירוסטה

תנור
בנוי
ג�טפוינט
נירוסטה

כיריים 
גז 5
להבות
מאסימו
נירוסטה

תנור 
בנוי 
מילה
מפואר

JETPOINT

₪599 ₪ ₪699במקום 999 ₪ במקום 999

כיריים
סאוטר

מייבש 
כביסה
אאג 
7 ק�ג

מדיח 
כלים 
אינטגרלי 
מלא 
רחב

₪888

₪888

₪ במקום 1,490

₪ ₪במקום 1,990 ₪במקום 1,790 במקום 1,790

מכונת 
כביסה

אלקטרה 
6 ק�ג

₪699 ₪ במקום 999

מכונת 
כביסה
בקו 
8 ק�ג

מסך
מחשב
19�

מקרר 
קוביה 
אלקטרה

מקרר 
מקפיא 
עליון 
ליבהר

מקרר 
מקפיא 
תחתון
בקו

מקפיא 
6 מגירות
סאוטר
נירוסטה
No Frost

₪999

₪1,990₪1,990 ₪269

₪1,190

₪ במקום 1,499

₪ ₪במקום 3,190 במקום 2,990 במקום ₪499

₪ במקום 1,990

₪1,199 ₪ במקום 1,990

מכונת 
כביסה

אלקטרה 
7 ק�ג

מכונת 
כביסה
ווירפול
6 ק�ג 

₪799₪888 ₪ ₪במקום 1,299 במקום 1,490

מדיח 
כלים 
נירוסטה

מדיח 
כלים 
ווירלפול

בגימור 
לבן

₪1,190₪1,190

32"40"60"50"55"

מקרר
4 דלתות
שארפ

מקרר 
4 דלתות
סאוטר
נירוסטה

מקרר 
4 דלתות
LG
נירוסטה

₪2990₪1,990₪4,990 ₪ ₪במקום 4,990 ₪במקום 3,490 במקום 7,990

מקפיא 
6 מגירות 
ווירלפול
No Frost

₪1,490 ₪ במקום 1,990 ₪ במקום 1,790

מדיח 
כלים 
בקו

חצי 
אינטגרלי

₪999

₪499₪555₪1,490₪888₪1,770₪4,690
במקום ₪7,990במקום ₪2,990במקום ₪1,790במקום ₪2,490במקום ₪999במקום ₪899

מסך 
32�
פיליפס

מסך 
40�

מסך 
60�

מסך 
50�

מסך 
55"
פיליפס
Smart TV

FULL HDFULL HD ULTRA-HD 4K

מסך ענק 
מושלם 

לסלון

מייבש 
כביסה
אלקטרולוקס

עם 
מעבה
8 ק"ג

מסך "75
75"
Smart TV

4K 4K

מיקסר
+ קערת
נירוסטה
סאוטר

בלנדר 
מוט
סאוטר

MP3 נגן
מודד צעדים, 
רדיו, מקליט, 
רצועת 
ספורט 
ואוזניות, 
8GB נפח

שואב
אבק
סאוטר

פלטת
שבת
חשמלית

מגהץ
אדים
טפאל

מיקרוגל
מידאה
20 ליטר

מכונת
גילוח
פיליפס
One Blade
PRO

₪ במקום 129

₪ ₪במקום 149 ₪במקום 199 במקום 119

₪ ₪במקום 199 במקום 149

₪77

₪690

₪77 ₪77

₪79

הליכון 
משולב 
עגלת 
קוביות 
עץ

77

הליכון 
משולב 
הליכון 
משולב 
הליכון 

עגלת 
קוביות 

₪ במקום 199

₪ במקום 1,290

₪ במקום 229

₪ ₪במקום 1,890 ₪במקום 1,490 במקום 1,590

₪ במקום 199 ₪ במקום 149 ₪ במקום 149

₪ במקום 199

מגדל 
קוביות 
מוזיקליות
יוקידו

מטבח
 מנגן
ליטל
 טיקס

סט 
אימון 
מושלם
שער 
וכדור

סט מגנים 
מושלם 
לרולר 
בליידס 
(3 חלקים)
*לא כולל קסדה
התמונה להמחשה

₪77

₪990₪990₪1,090

₪10

בימבת 
טרקטורון 
קוואסקי

₪ ₪77במקום 69

IPHONE 6
64GB

Galaxy S7
אחריות:

HP מחשב נייד
I5 \ 14”  \ 4GB \ 500GB \ WIN10

990 ₪699במקום במקום 199 ₪ במקום 1490

מחשב נייד לנובו
I5 12.5” 4GB \ 320GB \ WIN10

699

מחשב נייח  
HP
4GB \ 500GB \  
WIN10

₪299 ₪ במקום 800

מבחר 
כסאות 

מאיטליה

החל מ-

כורסא מפנקת 
נפתחת
ונשכבת

₪499 ₪ ₪1,990במקום 1,690 ₪ במקום 9,990

מערכת ישיבה פינתית
בשילוב 2 צבעים  | ראשים 

מתכווננים

מערכת ישיבה 3+2
תוצרת איטליה

₪3,990 ₪ במקום 14,990

מערכת ישיבה 3+2
נפתחת ל-4 ריקליינרים

₪3,990 ₪ במקום 8,990

מודד צעדים, 
רדיו, מקליט, 

₪99

מיחם לשבת
30 כוסות

₪ במקום 199 ₪29

קומקום
נירוסטה
מפואר

₪ ₪99במקום 99

מקרר 
מושלם 
לרכב 

₪ במקום 199

מושלם 
שואב 
לרכב 
עוצמתי

₪49

₪ ₪59במקום 170

מזרון התעמלות עבה ואיכותי

₪149 ₪ ₪במקום 400 במקום 500

TRX רצועות אימון תואם

₪299₪599 ₪ ₪במקום 500 ₪במקום 1,200 במקום 3,500

אופני 
כושר

מיני סטפר
עבודה אירובית 
מושלמת, 
עיצוב וחיטוב 
הרגליים והישבן

₪189

אליפטיקל 
מקצועי
כולל חיישני 
דופק בידיות

מסלול ריצה חשמלי 

מייקל קורס

₪299
₪ במקום 699

MK3412

₪299
₪ במקום 699

₪299
₪ במקום 699

₪299
₪ במקום 699

מייקל קורס
MK5606

מייקל קורס
MK5503

מייקל קורס
MK6117

₪399
₪ במקום 899

₪399
₪ במקום 899

AR1402AR 1412

אמפוריו ארמניאמפוריו ארמני

! יום ראשון היום האחרון
70%

עד

OUTLET
ראשון לציון מתחם אלקטרההאנגר העודפים

(כביש איילון מחלף משה דיין)

₪ במקום 199
 ₪49

רדיאטור 
9 צלעות

₪ במקום 199
 ₪29

מפזר חום 
מעוצב

 ₪19

 ₪29
מפזר חום 
קרמי

מפזר חום 
לאמבטיה

₪ במקום 99

₪ במקום במקום 119

כל מוצרי החורף חיסול
מבית אלקטרה לדוגמא:

₪1,490
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מערכת ישיבה 3+2
chester�eld מעוצבת

₪1,990 ₪ במקום 12,990

₪199 ₪149 ₪49

₪49

₪69

₪49

₪77₪149

₪277 ₪849₪555₪2290

₪ במקום 499 ₪ במקום 299 ₪ במקום 249

₪ במקום 499 ₪ ₪במקום 1,490 ₪במקום 1,199 במקום 3,990

כיריים 
גז 4
להבות
אלקטרה
נירוסטה

תנור
בנוי
אלקטרולוקס
נירוסטה

תנור
בנוי
ג�טפוינט
נירוסטה

כיריים 
גז 5
להבות
מאסימו
נירוסטה

תנור 
בנוי 
מילה
מפואר

JETPOINT

₪599 ₪ ₪699במקום 999 ₪ במקום 999

כיריים
סאוטר

מייבש 
כביסה
אאג 
7 ק�ג

מדיח 
כלים 
אינטגרלי 
מלא 
רחב

₪888

₪888

₪ במקום 1,490

₪ ₪במקום 1,990 ₪במקום 1,790 במקום 1,790

מכונת 
כביסה
אלקטרה 
6 ק�ג

₪699 ₪ במקום 999

מכונת 
כביסה
בקו 
8 ק�ג

מסך
מחשב
19�

מקרר 
קוביה 
אלקטרה

מקרר 
מקפיא 
עליון 
ליבהר

מקרר 
מקפיא 
תחתון
בקו

מקפיא 
6 מגירות
סאוטר
נירוסטה
No Frost

₪999

₪1,990₪1,990 ₪269

₪1,190

₪ במקום 1,499

₪ ₪במקום 3,190 במקום 2,990 במקום ₪499

₪ במקום 1,990

₪1,199 ₪ במקום 1,990

מכונת 
כביסה
אלקטרה 
7 ק�ג

מכונת 
כביסה
ווירפול
6 ק�ג 

₪799₪888 ₪ ₪במקום 1,299 במקום 1,490

מדיח 
כלים 
נירוסטה

מדיח 
כלים 
ווירלפול
בגימור 
לבן

₪1,190₪1,190

32"40"60"50"55"

מקרר
4 דלתות
שארפ

מקרר 
4 דלתות
סאוטר
נירוסטה

מקרר 
4 דלתות
LG
נירוסטה

₪2990₪1,990₪4,990 ₪ ₪במקום 4,990 ₪במקום 3,490 במקום 7,990

מקפיא 
6 מגירות 
ווירלפול
No Frost

₪1,490 ₪ במקום 1,990 ₪ במקום 1,790

מדיח 
כלים 
בקו
חצי 
אינטגרלי

₪999

₪499₪555₪1,490₪888₪1,770₪4,690
במקום ₪7,990במקום ₪2,990במקום ₪1,790במקום ₪2,490במקום ₪999במקום ₪899

מסך 
32�
פיליפס

מסך 
40�

מסך 
60�

מסך 
50�

מסך 
55"
פיליפס
Smart TV

FULL HDFULL HD ULTRA-HD 4K

מסך ענק 
מושלם 

לסלון

מייבש 
כביסה
אלקטרולוקס
עם 
מעבה
8 ק"ג

מסך "75
75"
Smart TV

4K 4K

מיקסר
+ קערת
נירוסטה
סאוטר

בלנדר 
מוט
סאוטר

MP3 נגן
מודד צעדים, 
רדיו, מקליט, 
רצועת 
ספורט 
ואוזניות, 
8GB נפח

שואב
אבק
סאוטר

פלטת
שבת
חשמלית

מגהץ
אדים
טפאל

מיקרוגל
מידאה
20 ליטר

מכונת
גילוח
פיליפס
One Blade
PRO

₪ במקום 129

₪ ₪במקום 149 ₪במקום 199 במקום 119

₪ ₪במקום 199 במקום 149

₪77

₪690

₪77 ₪77

₪79

הליכון 
משולב 
עגלת 
קוביות 
עץ

77

הליכון 
משולב 
הליכון 
משולב 
הליכון 

עגלת 
קוביות 

₪ במקום 199

₪ במקום 1,290

₪ במקום 229

₪ ₪במקום 1,890 ₪במקום 1,490 במקום 1,590

₪ במקום 199 ₪ במקום 149 ₪ במקום 149

₪ במקום 199

מגדל 
קוביות 
מוזיקליות
יוקידו

מטבח
 מנגן
ליטל
 טיקס

סט 
אימון 
מושלם
שער 
וכדור

סט מגנים 
מושלם 
לרולר 
בליידס 
(3 חלקים)
*לא כולל קסדה
התמונה להמחשה

₪77

₪990₪990₪1,090

₪10

בימבת 
טרקטורון 
קוואסקי

₪ ₪77במקום 69

IPHONE 6
64GB

Galaxy S7
אחריות:

HP מחשב נייד
I5 \ 14”  \ 4GB \ 500GB \ WIN10

990 ₪699במקום במקום 199 ₪ במקום 1490

מחשב נייד לנובו
I5 12.5” 4GB \ 320GB \ WIN10

699

מחשב נייח  
HP
4GB \ 500GB \  
WIN10

₪299 ₪ במקום 800

מבחר 
כסאות 

מאיטליה

החל מ-

כורסא מפנקת 
נפתחת
ונשכבת

₪499 ₪ ₪1,990במקום 1,690 ₪ במקום 9,990

מערכת ישיבה פינתית
בשילוב 2 צבעים  | ראשים 

מתכווננים

מערכת ישיבה 3+2
תוצרת איטליה

₪3,990 ₪ במקום 14,990

מערכת ישיבה 3+2
נפתחת ל-4 ריקליינרים

₪3,990 ₪ במקום 8,990

מודד צעדים, 
רדיו, מקליט, 

₪99

מיחם לשבת
30 כוסות

₪ במקום 199 ₪29

קומקום
נירוסטה
מפואר

₪ ₪99במקום 99

מקרר 
מושלם 
לרכב 

₪ במקום 199

מושלם 
שואב 
לרכב 
עוצמתי

₪49

₪ ₪59במקום 170

מזרון התעמלות עבה ואיכותי

₪149 ₪ ₪במקום 400 במקום 500

TRX רצועות אימון תואם

₪299₪599 ₪ ₪במקום 500 ₪במקום 1,200 במקום 3,500

אופני 
כושר

מיני סטפר
עבודה אירובית 
מושלמת, 
עיצוב וחיטוב 
הרגליים והישבן

₪189

אליפטיקל 
מקצועי
כולל חיישני 
דופק בידיות

מסלול ריצה חשמלי 

מייקל קורס

₪299
₪ במקום 699

MK3412

₪299
₪ במקום 699

₪299
₪ במקום 699

₪299
₪ במקום 699

מייקל קורס
MK5606

מייקל קורס
MK5503

מייקל קורס
MK6117

₪399
₪ במקום 899

₪399
₪ במקום 899

AR1402AR 1412

אמפוריו ארמניאמפוריו ארמני

! יום ראשון היום האחרון
70%

עד

OUTLET
ראשון לציון מתחם אלקטרההאנגר העודפים

(כביש איילון מחלף משה דיין)

₪ במקום 199
 ₪49

רדיאטור 
9 צלעות

₪ במקום 199
 ₪29

מפזר חום 
מעוצב

 ₪19

 ₪29
מפזר חום 
קרמי

מפזר חום 
לאמבטיה

₪ במקום 99

₪ במקום במקום 119

כל מוצרי החורף חיסול
מבית אלקטרה לדוגמא:

₪1,490
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בדרך לקלפי

בהלת פייגלין, חלוקת שלל 
ועימות במגזר הדתי

־השבוע האחרון עמד בסימן התחזקות מפלגת 'זהות' של פייגלין שעוברת את אחוז החסימה בחלק מהסקרים וסופגת מת
קפות קשות בגוש הימין ⋅ עימות גם בין בנט למפלגתו לשעבר ובין ראשי 'כחול לבן' לנתניהו ⋅ ובינתיים, החל הקרב על 

התיקים בממשלה

ישראל פריי

־הרבנית עדינה בר שלום הגיעה לוועדת הבחי
רלגליזציה של הקנאביס. כן כן, הנושא הזה היה 
היום  סדר  שעל  המרכזיים  הנושאים  בין  השבוע 
'זהות'  מפלגת  התחזקות  רקע  על  זאת  הפוליטי, 
של משה פייגלין, שחוצה השבוע בסקרים רבים 
את אחוז החסימה. ההתחזקות של פייגלין לעומת 
גוש  הצניחה של אביגדור ליברמן, מעמידים את 
מסרב  'זהות'  ויו"ר  מאחר  שאלה,  בסימן  הימין 

להצהיר במי ימליץ לראשות הממשלה.
תמיד  נחשב  למחצה,  ואנרכיסט  דתי  פייגלין, 
לקוריוז ולדמות סהרורית עם דעות קיצוניות כמו 
־העברת משרדי הממשלה להר הבית. בעבר הש

קיע את מירב כוחותיו בחטיבה היהודית בליכוד, 
נדחק  לכנסת,  להיכנס  הצליח  שכבר  לאחר  אך 
יו"ר  הגה  אותו  בטריק  הליכוד  רשימת  לתחתית 

'הליכוד' בנימין נתניהו.
כ'טרנד'  ומסתמן  לעדנה  פייגלין  זוכה  כעת, 
למרות  ההפתעה,  למרבה   .2019 בחירות  של 
דעותיו הימניות-קיצוניות, הוא זוכה לתמיכה גם 
ממצביעי שמאל, עד כדי איום על מרצ, זאת בזכות 

הבטחתו להפוך את הסמים הקלים לחוקיים.
להתפת להגיב  מיהר  נתניהו  הממשלה  ־ראש 
התע בשידורי  גולש  לשאלת  ובתגובה  ־חויות, 

מולה של 'הליכוד TV' הבטיח לבחון את נושא 
הוא  הטרנד  עם  נסחף  שפחות  מי  הלגליזציה. 
יו"ר 'האיחוד הלאומי' בצלאל סמוטריץ' שאמר: 
־"פייגלין הוא אדם חסר אחריות, הוא מגלומן שמ

ג'ובס, אם הוא אומר שהתנאי  שחק אותה סטיב 
־שלו לכניסה לממשלה זה להציף את רחובות יש

ראל בסמים – כל עוד זה תלוי בי הוא לא ייכנס 
הזהב  עגל  עם  לזרום  מתכוון  לא  אני  לממשלה. 

הזה".
מי שעשוי לנסוק על כנפי הצלחת פייגלין הוא 
ש"ס,  מטעם  ח"כ  לשעבר  אמסלם,  חיים  הרב 
השבוע  'זהות'.  ברשימת  השני  במקום  שמוצב 
עורר אמסלם סערה כשאמר בראיון כי הוא תומך 
־בנישואים אזרחיים ובנושאים נוספים שנויים במ

חלוקת.

מתגוששים על התיקים

־הבחירות טרם התקיימו, הקואליציה טרם הוק
מה והממשלה לא כוננה, אך 
זה לא מפריע לנציגי המ ־כל 

פלגות להתגושש על התיקים 
הקרב  לעצמם.  ידרשו  אותם 
על  ניטש  המרכזי  התיאורטי 
שסמו לאחר  החינוך,  ־תיק 

על  הצהירו  ופייגלין  טריץ' 
בת אותו.  לדרוש  ־כוונתם 

בישיבת  נתניהו  אמר  גובה, 
הוא  אם  כי  'הליכוד'  סיעת 
משרד  הממשלה,  את  ירכיב 

החינוך יחזור לידי הליכוד. 
את  תקף  לבן'  'כחול  יו"ר 
נתניהו,  "אצל  ואמר  נתניהו 
חינוך  שר  יהיה  סמוטריץ' 
שלו  התוכנית  את  שמענו   –
הישראלית.  החינוך  למערכת 
מאשר  יותר  לו  מאמין  אני 
ימנה  שלא  שאומר  לנתניהו 
אותו. נתניהו יעשה הכל למען 
 – שלו  הפוליטית  השרידות 
ילדי  חינוך  את  יקריב  ובדרך 
בידיהם  אותו  ויפקיד  ישראל 
שבקיצוניים,  קיצוניים  של 

קטן עליו".
תיק  על  ניטש  נוסף  קרב 
ש"ס  שיו"ר  לאחר  הקליטה, 
פומבית  הצהיר  דרעי  אריה 
יד כי  באשדוד  כנס  ־במהלך 
־רוש למפלגתו את התיק המו

'ישראל  בידי  מסורתית  חזק 
מחו במהלך  מדובר  ־ביתנו'. 

לקרוץ  המנסה  דרעי  של  שב 
התנג תוך  צרפת  עולי  ־לקהל 

חות בליברמן.
משוש  הבריאות,  תיק  גם 

עיניו של יו"ר 'יהדות התורה' יעקב ליצמן, נמצא 
על שולחן הדיונים. מי שמחזק את הדרישה לתיק 
הוא יו"ר 'העבודה' אבי גבאי, המייעד אותו לח"כ 
לרפורמה  סדורה  משנה  המציג  שמולי,  איציק 
־מקיפה במערכת הבריאות. השבוע, הצטרפה טו

ענת נוספת לכתר, הלא היא יו"ר 'גשר' ח"כ אורלי 
קמפיין  להשקת  עיתונאים  במסיבת  אבקסיס.  לוי 
הבחירות, הצהירה נחרצות כי התנאי שלה להיכנס 

לממשלה הוא קבלת תיק הבריאות.
תקום  לא   - הבריאות  במערכת  טיפול  "בלי 
אם  להחליט  מהציבור  מבקשים  ממשלה.  אנחנו 
הוא רוצה את ליצמן כשר בריאות ושהכל יישאר 
כפי הוא היום, או לבחור בי לשרת הבריאות של 
ישראל ולקבל מהפכה", כתבה מיד לאחר נאומה. 
יצוין כי על פי כל הסקרים האחרונים, 'גשר' לא 

עוברת את אחוז החסימה.
לקואליציה  להיכנס  שסיכוייה   – מרצ  מפלגת 
הם אך ורק בממשלה בראשות גנץ, אם וכאשר – 
־הודיעה השבוע כי תדרוש את תיקי החינוך והמש

פטים, אותם תיקים שהוחזקו בקדנציה האחרונה 
על ידי 'הבית היהודי'.

התיאבון של 'יהדות התורה'

ברשימת  מביטים  התורה'  'יהדות  במפלגת 
וגדלה ומחשבים את צעדיהם  הדרישות ההולכת 

־מחדש. נכון לכעת, הדרישות הצנועות שלהם מס
אך  הבריאות,  ובמשרד  הכספים  בוועדת  תכמות 
גורם בכיר במפלגה, הוא אומר ל'קו  בשיחה עם 
עיתונות' כי לאור ההתפתחויות ובעיקר אם לבסוף 
תוקם ממשלת ימין צרה, הם עשויים לדרוש נתח 

גדול יותר מהעוגה.
־ח"כ יעקב אשר הגיב אף הוא לדברים: "אנח

נו לא רותמים את העגלה לפני הסוסים. כל אחד 
וכשיגיע  לנו  שחשובים  הדברים  הם  מה  יודע 
השלב והזמן הנכון אנחנו ננהל עליהם משא ומתן 
כביכול  על  שמפרסם  מי  כל  מסודר.  קואליציוני 
דיבורים שמתקיימים בימים אלו על חלוקת תיקים 

בממשלה הבאה, מפרסם על דעת עצמו בלבד".

יוצאים לשטח, 
חושפים חילוקי דעות

ציבוריות  הופעות  ועם  עמימות  תקופת  אחרי 
בני  ובראשם  לבן'  'כחול  ראשי  יוצאים  מדודות, 
בחירות.  בכנסי  הארץ  את  וחורשים  לשטח  גנץ 
חילוקי  את  לעתים  מציפות  הציבוריות  ההופעות 
הדעות והתפיסות השונות בין האישים המרכיבים 

את הרשימה.
בשבוע שעבר השתתף בני גנץ בכנס עם מאות 
אירו באולם  הדרוזית,  מהעדה  ופעילים  ־נכבדים 

הופיעה  ביום שישי  אל-כרמל.  לדלית  סמוך  עים 

נתניהו מצטלם עם בכירי סיעתו בסיום ישיבת סיעה במרכז מנחם בגין 

דובר הרשות מתדרך עיתונאים לפני הכניסה למפגש 

סמוטריץ' בנאום השקה 

פרץ עם המפגין אלי יוסף 
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־בהפתעה רביעיית ההנהגה, גנץ-לפיד-יעלון-אש
־כנזי, במתחם סטאר באשדוד, שם שוחחו עם עו

ברים ושבים ואף התיישבו לכוס קפה.

ראשי כחול לבן באשדוד 

כנס נוסף התקיים בהיכל התרבות בבאר שבע, 
שם הצליחו גנץ ולפיד למלא את ההיכל עד אפס 
מקום, בתוספת אנשים שצפו בחוץ במעגל סגור. 
ההצלחה בלטה לאור העובדה שרק שלושה ימים 
־קודם לכן, הגיע ראש הממשלה נתניהו לכנס בחי

רות באותו מקום אך למרבה המבוכה, כמעט חצי 
מהאולם היה ריק. אגב, לפני ביקורו בבאר שבע 
השתתף נתניהו בכנס פוליטי בשדרות שהיה סגור 

לתושבים ולתקשורת.
המצטרף האחרון להנהגת המפלגה, הרמטכ"ל 
תק מהלומה  השבוע  ספג  אשכנזי,  גבי  ־לשעבר 

חשף  סגל  עמית  שהעיתונאי  לאחר  שורתית 
הרפז,  בפרשת  מחקירתו  תמלילים  ב'החדשות' 
שם עומת עם ציטוטים שלו בהם הוא נשמע מהלך 
־אימים ורוקם מזימות על הדרג המדיני שהיה מע

ליו ובראשם שר הביטחון דאז אהוד ברק, ומאיים 
וראש  דאז  סגנו  את  סוררים.  עיתונאים  "ליישר" 
ב'כחול  "חמור".  כינה  גנץ,  בני  היום,  מפלגתו 
לבן' תקפו את "ההדלפות המגמתיות" והזכירו כי 
מאות אלפי השיחות והעדויות נחקרו וכי רשויות 

החוק "אמרו את דברם".

ניסנקורן הוא "סוג של בעיה"

בכנס פעילים בראשון לציון, נשאל גבי אשכנזי 
על חבר מפלגתו ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, 

ובתגובה ענה כי "אנחנו מכירים בכך שניסנקורן 
נציג ארגון העוב ניסנקורן,  ־הוא סוג של בעיה". 
'הלי ־דים הגדול במדינה, הפך למטרה קלה של 

של  האוצר  יהיה שר  "ניסנקורן  אמרו:  כוד', שם 
ישראל  מדינת  את  יחזיר אחורה  והוא  וגנץ  לפיד 
ותפגע  המדינה  את  שתשבית  הסתדרות  לכלכלת 

באזרחי ישראל".
מנהיג  הוא  ניסנקורן  "אבי  הגיבו:  לבן  בכחול 
המינימום,  שכר  לעליית  שהוביל  חשוב  חברתי 
זכויות  ולעיגון  מוגבלויות  עם  עובדים  לשילוב 
עובדי השמירה והניקיון. ניסנקורן הוא גם מנהיג 
גדולות  שביתות  היו  לא  שבתקופתו  אחראי, 
במשק. "כחול לבן דוגלת בכלכלת שוק חופשית 
אך כזו שבסופו של יום רואה את האזרח במרכז 
ואת השירותים הציבוריים הבסיסיים שהוא זכאי 

להם - חינוך, רפואה ורווחה".
־ב'כחול לבן' התכתשו השבוע פומבית עם נת

ניהו ותבעו ממנו לרסן את בנו יאיר על מתקפותיו 
נגד הנשיא ראובן ריבלין. "ישראל לפני הכל, לא 
משפחת נתניהו לפני הכל", כתבו. עוד ניהלו קרב 
שלתכניתו  ברדוגו  יעקב  גל"צ  שדרן  עם  ציוצים 
מסרבים הם להתראיין בטענה שהם מושמצים על 
נתניהו  מטה  נציג  "ברדוגו  שווא.  בהאשמות  ידו 
בגל"צ מנצל את זמן האוויר הציבורי בכדי לשרת 

את אדונו", האשימו.

זנדברג במוקטעה: 
"מסר של שלום"

עם  ברמאללה  נפגשה  זנדברג  תמר  מרצ  יו"ר 
בפגישה,  מאזן.  אבו  הפלסטינית  הרשות  יו"ר 
ציינה זנדברג כי היא באה להעביר מסר של שלום 

של  היום  סדר  בראש  לעמוד  צריך  הנושא  וכי 
כי מרצ היא המפל ציינה  ־הממשלה הבאה. היא 

גה היחידה ששמה באופן ברור את סוגיית המו"מ 
לשלום בראש סדר היום.

־נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן אמר: "פני
העמדה  את  אחרת.  אופציה  לנו  ואין  לשלום  נו 
הזאת נקטנו מ-1988 ואנחנו דבקים בה עד היום. 
דרישתנו היא לדון בגבולות 67. אנחנו מושיטים 
הדברים  את  שתאמץ  ישראלית  ממשלה  לכל  יד 
האלה". לאחר ההצהרה המשותפת, נועדו זנדברג 

ואבו מאזן לפגישה.
בתום ההצהרות והמפגש, יצאה זנדברג לרחבת 
לשאלת  עיתונאים.  לשאלות  והשיבה  המוקטעה 
נת של  ביקור  באהדה  תקבל  האם  עיתונות'  ־'קו 

ניהו אצל נשיא ארה"ב טראמפ ערב בחירות והאם 
אין בכך פוליטיזציה של ביקורים מדיניים, ענתה 
את  לפרסם  טראמפ  לנשיא  קראתי  "אני  זנדברג: 
תכנית השלום שלו לפני הבחירות, כל אזרח וכל 
מפלגה צריכים לדעת מה עומד על השולחן ולקבל 
התייחסות לתכנית כל כך דרמטית שהולכת לשחק 

תפקיד משמעותי בממשלה הבאה".
פו דבר  היא  בחירות  "מערכת  הוסיפה:  ־היא 

את  אחר  מקום  ובכל  פה  מבטאים  אנחנו  ליטי, 
העמדה שלנו התומכת בשלום, אותה אנחנו רוצה 

להציג ולעשות בממשלה הבאה".

משיקים ועוקצים

השקת  טקס  ערכו  הימין'  מפלגות  ב'איחוד 
בה בבירה.  ירושלים'  'גני  במלון  חגיגי  ־קמפיין 

ו'האיחוד  היהודי'  'הבית  נציגי  חלק  לקחו  שקה 
'עוצמה  של  השלישית  הצלע  ללא  הלאומי', 
יהודית' – המנהלת קמפיין בחירות נפרד. במהלך 

־האירוע הוצגו המועמדים לרשימה והושק הסלו
גן: 'מחויבים ליותר'.

ראש  את  הזמין  פרץ,  רפי  הרב  המפלגה  יו"ר 
הקסא אימת  את  שיחווה  כדי  לביתו  ־הממשלה 

מים: "ביבי, אני מזמין אותך אלי הביתה, לנווה, 
תחווה צבע אדום אחד, תראה את הילדים רצים 
־ומחפשים הגנה בין דיונות החול. אני בטוח שה

מדיניות שלך תתעצם. המושג תגובה מידתית ירד 
מהשולחן. החמאס צריך להבין כשפוגעים בנו - 

אין מידתיות".
סמוטריץ',  בצלאל  המפלגה  להנהגת  עמיתו 
עקץ גם הוא את נתניהו: "היינו כולנו עדים בימים 
שממחיש  קלאסי  לתהליך  חי  בשידור  האחרונים 
־עד כמה חשוב שנהיה גדולים וחזקים אחרי הבחי

רות האלה. ראינו פחד, שלא לומר היסטריה, של 
גורמים מסוימים בשמאל מהאפשרות שנקבל את 
־תיק החינוך לידינו, וראינו יישור קו כמעט אוטומ

טי של נתניהו עם הלך הרוח הזה. זה נתניהו. איש 
עתיר זכויות עם המון יתרונות ויכולות, אבל, איך 
לומר את זה בעדינות - לא תמיד עם מספיק יכולת 

עמידה".
באירוע נרשמה אפיזודה נאה, עת פרץ המפגין 
אלי יוסף לנאומו של הרב רפי פרץ. יוסף, המגיע 
נגד  בצעקות  ומפגין  פוליטי  אירוע  לכל  כמעט 
רגיל  רצחניים,  למשטרים  ישראלי  נשק  מכירת 
הוא  שהפעם  אלא   - בברוטאליות  מגורש  להיות 
ירד  נאומו,  את  עצר  פרץ  אחרת.  בתגובה  נתקל 

מהבמה והעניק למפגין חיבוק גדול.

בנט על מפלגתו לשעבר: 
חרד"לניקים

־בזמן שבאיחוד מפלגות הימין חגגו השקת קמ
- "בוגר" המפלגה העומד  פיין, עלה נפתלי בנט 
בראש ה'ימין החדש' - לשידור רשת, שם תקף את 
"הבית  עצמו:  את  לבדל  וניסה  לשעבר  מפלגתו 
היהודי מפלגה יותר חרד"לית, בצלאל סמוטריץ' 
ומו רפי פרץ שהוא תלמיד של הר המור,  ־והרב 

טי יוגב, מייצגים קו חרד"לי. אנחנו מחברים בין 
מיינסטרים של ציונות דתית, דתיים וחילוניים. מי 
מי  היהודי  הבית  שיצביע  חרד"לי  בכיוון  שיותר 
שבעניין של חיבור והמפד"ל של פעם וימין חזק 

שיכריע את החמאס –  זה הימין החדש".
בתגובה למתקפת בנט, אמרו ב'איחוד מפלגות 
כי  יצוין  לחצו".  נתפס בשעת  אדם  "אין  הימין': 
־לאחר תקופה ממושכת בה שמרו על יציבות בסק

רים, הרי שבשבוע האחרון נרשמה ירידה במפלגת 
בנט-שקד אל אזור ה-5 מנדטים.

 גבאי ושמולי מבקרים חולים 

ראשי כחול לבן באשדודפרץ עם המפגין אלי יוסף  אשכנזי וניסנקורן בסיור בחירות בשוק רמלה, יום שישי. צילום: גדי ימפל 
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בדרך לקלפי

קצרצרים: 
הסיפורים הקטנים שעשו את השבוע

ישראל פריי

שר אוצר או כלום

יו"ר 'כולנו העניק השבוע התחייבות פומבית: 
תפקיד  אף  לא אמלא   – אוצר  אהיה שר  לא  אם 
 2 קיבל הצעות להיות מספר  אחר. לדבריו, הוא 
של מפלגות אחרות, "ואז מה היה קורה? הייתי 
שר אוצר של ביבי, הייתי שר אוצר של גנץ, אבל 

אני צריך להיות שר אוצר של הציבור".

דרעי מזמין את לפיד לעימות

ייו"ר ש"ס אריה דרעי מזמין את יאיר לפיד לעי
דרעי  פונה  לרשת,  שהעלה  בסרטון  פומבי.  מות 
ללפיד בקול בוטח: "אני קורא לך, בוא לעימות 
אתה  מה,  יודע  שתבחר,  ושעה  מקום  בכל  מולי 
יכול גם לבחור את המנחה, תבוא ונדבר על איזו 
תבין,  אזרחית?  או  יהודית  כאן,  תהיה  ישראל 
שונא  אתה  מי  את  להגיד  רק  לא  זה  דמוקרטיה 

אלא להגיד מה אתה חושב".
בסיום הסרטון נשאל דרעי על ידי הקריין, "רגע 
אז הוא בא בסוף?", ודרעי עונה בעקיצה ללפיד: 

"אני יודע? מקווה שהגנרלים יאשרו לו..."

אם לא בכנסת, לפחות במטה

להותירו  שמאמציו  אחרי 
כשלו,  ברשימה  ריאלי  במקום 
נתניהו  הממשלה  ראש  נפגש 
עם ח"כ אברהם נגוסה, הודה לו 
על תרומתו וביקש ממנו לעמוד 
המ של  הבחירות  מטה  יבראש 

כזכור,  האתיופית.  לעדה  פלגה 
נתניהו ניסה להשאיר את נגוסה 
לעולה  המשוריין  ה-29  במקום 
חדש, אך בית הדין של הליכוד 
פסל את השריון ונגוסה הידרדר 

למקום לא ריאלי.

מחלקים אותיות 
וכינויים

את  השבוע  אישרה  המרכזית  הבחירות  ועדת 
לרשום  המפלגות  שביקשו  והכינויים  האותיות 
התרעמות  נשמעה  בישיבה  ההצבעה.  פתקי  על 
ונשמעו  השפוי'  'הימין  כחלון  שבחר  הכינוי  על 
פרצי צחוק כשהגיעה לאישור 'מפלגת הפיראטים 

בראשות האינטרנט פתק לשלשול'.
עיריית  ראש  ניסה  השמות,  אישור  לפני  רגע 
ממפלגת  למנוע  'הליכוד'  ואיש  אדומים  מעלה 
גנץ-יעלון את השימוש בשם 'כחול לבן', בטענה 
בקש זהה.  בשם  מחזיקה  המקומית  סיעתו  יכי 

תו לא התקבלה והשם אושר לשימוש, בתוספת 

הוא  לכנסת  לעתיד: אם בבחירות הבאות  הערה 
על  לוותר  גנץ-לפיד  יצטרכו  להתמודד,  יבחר 
השם. אותיות מפלגת 'כחול לבן' יהיה 'פה', אותן 

אותיות ששימשו את יש עתיד בבחירות עברו.

טל רוסו יוכל להתמודד

חנן  העליון  שופט  בראשות  הבחירות  ועדת 
מלצר אישרה את התמודדותו של האלוף טל רוסו 
שירותו  תקופת  כי  וקבעה  'העבודה',  במפלגת 
במילואים לא תיחשב כשירות מלא לעניין תקופת 

הצינון.
למקום  גבאי  אבי  ידי  על  שוריין  רוסו  כזכור, 
הביטחוניסטית  לדמות  ונחשב  ברשימה  השני 
שירותו  את  שסיים  אחרי  שנתיים  בה.  הבכירה 
בצה"ל בשנת 2013, הוזעק רוסו לפקד על פיקוד 
העומק והוגדר כמשרת במילואים בתנאי קבע עד 
2017. הדיון המשפטי עסק בשאלה האם שירות 
מילואים בתנאי קבע נחשב לצורך תקופת צינון, 
לבסוף,  תיפסל.  שמועמדותו  חשש  היה  ולרגע 
כאמור, התמודדותו אושרה ודרכו לכנסת נסללה.

ביום חמישי יצאו בכיר 'העבודה' לסיור בעוטף 
יעזה, שם פנה טל רוסו לעמיר פרץ ופרגן: "התנג

דתי ל'כיפת ברזל', אמרתי שכל שקל צריך ללכת 
אני  'עמיר  לו  אמרתי  ענן  עמוד  אחרי  להתקפה, 

אוכל את הכובע'".

יחס מועדף

התו 'יהדות  מפלגות  חתמו  המסורת,  יכמיטב 
רה' וש"ס על הסכם עודפים. בסוף השבוע נפגשו 
תמיכה  על  וסיכמו  ודרעי  ליצמן  הסיעות  ראשי 
יאיתנה בנתניהו, כמו גם על שיתוף פעולה במע

רכת הבחירות בה יעבדו "בהגינות ובתיאום ככל 
המער להצלחת  השני  לצד  אחד  ויסייעו  ישניתן 

כה".

משה אברהמי

ה-21,  לכנסת  רשימות   43 של  התמודדותן 
חייבה את וועדת הבחירות המרכזית להתארגנות 
ימחודשת - מנהלית ולוגיסטית. הנחת יסוד בתכ
גי על  התבססה  הבחירות  לקראת  העבודה  יניות 

דול של 22% במספר הרשימות שיוגשו לבחירות 
לכנסת ה-21 )קרי – 36 רשימות בהשוואה ל-26 
רשימות בכנסת ה-20( ועל בסיס הנחת עבודה זו, 
רבת  ולוגיסטית  מנהלתית  עבודה,  תכנית  נגזרה 

השלבים.
הנדרש  ציוד  רכישת  חייבה  העבודה  תכנית 
10,400 קלפיות, קניית נייר להדפסות 306 מיי -ל
ליון )306,000,000( פתקי הצבעה )ל-36 רשימות 
על פי תכנית העבודה(, מארזי קלפיות וכל הכלול 
בהם, והכל על מנת להבטיח את טוהר הבחירות, 

ילשיקוף אמיתי של רצון הבוחרים, והתנהלות הת
קינה ויעילה של מערכת הבחירות.

לבסוף, נרשמו לא פחות מ-43 רשימות, גידול 
70% לעומת הבחירות לכנסת ה-20 בהם נרי  של
גידול במספר הרשימות, חייב  26 רשימות.  שמו 
מידית  מחודשת  להתארגנות  הבחירות  ועדת  את 

עם סיום תהליך הגשת הרשימות.
מידית  בהצטיידות  תוספת  כללה  ההתארגנות 
100,000,000( פתקי הצי )של הדפסת מאה מיליון 

)התכנון המקורי היה 300,000,000  נוספים  בעה 
פתקי הצבעה. התוספת שווה ערך ל-50 טון נייר 
הקלפיות  מארזי  ל-10,400  והוספתם  נוספים( 

שרובן כבר נארזו והוכנו למשלוח.
מירב  של  פתיחתן  את  חייבה  הציוד  הוספת 
מארזי הקלפיות והוספת הנדרש בין היתר: פתקי 

)כוורות(,  הצבעה  פתקי  הנחת  מגשי  הצבעה, 
פרגודים  ספירה(,  )שיפודי  קולות  ספירת  מתקני 
)בקלפיות רבות חייב המצב חיבור שני פרגודים 
להגדלת שטח הקלפי בכדי להבטיח את חשאיות 
הנחת  מגשי  הנגשת  התאמת  הבחירות(,  וטוהר 
פתקי הצבעה )כוורות( )הרוחב והעומק של כוורת 

פתקי הצבעה שונה( לאזרחים מוגבלי ניידות.
כמו כן, כתוצאה משינוי מספר הרשימות היה 
צורך בשינוי טפסי ניהול הבחירות, ושינוי בטפסי 

הפרוטוקולים של ניהול הקלפי ביום הבחירות.
של  ואריזה  לארגון  הזמן  משך  הוכפל  בנוסף, 
מ-9.6  גדל  הארוזות  הקלפיות  משקל  קלפי.  כל 
ק"ג ל-16.5 ק"ג, דבר שחייב התאמות עם חברות 

ההובלה.

הצבעת נציגויות בחו"ל

בעלי  כ-5,000  יצביעו  בחו"ל  נציגויות  ב-96 
זכות הצבעה שהם עובדי מדינה. הבחירות בחו"ל 
12 ימים לפני הבחירות בארץ. כל הקלי  מתחילות

פיות נשלחו כבר לנציגויות בחו"ל.
זילנד  בניו  היא  שתצביע  הראשונה  הנציגות 
שעון   23:00 בשעה   27.3.19 ב-  ווילינגטון,   –
ישראל  שעון   10:00 בשעה   29.3.19 ב-  ישראל. 

מסיימים את ההצבעה בנציגות סאן פרנסיסקו.
הבחירות  ליום  עד  לארץ  יוחזרו  הקלפיות  כל 
חו"ל  קלפיות  הכנסת.  במשכן  בכספת  ויאוחסנו 
יום הבחירות ביחד עם כל ההצ ייפתחו במוצאי 

ויספרו אותם בספירה  בעות במעטפות הכפולות 
ידנית בכנסת.

הבחירות במספרים
43 רשימות יתמודדו לכנסת, גידול של 72% מבחירות עברו ⋅ המשמעות: 400 מיליון פתקי הצבעה, עשרות טון נייר, פרגודים 

ו'שיפודים' חדשים ⋅ קלפיות חו"ל יפתחו 12 יום לפני ישראל, ומי ישלשל את הפתק הראשון?

כחלון בכנס בחירות. צילום: אלעד מלכא  גבאי, רוסו ופרץ בסיור בעוטף עזה 

עימות בהזמנה 
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ה"אור החיים" הקדוש ורבים נוספים שואלים על הפסוק: "אדם 
כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה...". )ויקרא א,ב(, שהיה צריך 
לכאורה להיכתב: "אדם מכם כי יקריב"? ולא יקריב מכם  - כלומר 

יקריב מהאנשים, שהרי הקרבן הוא בהמה.
המפרשים הסבירו שבא הכתוב לרמוז שאת ה"מכם" על האדם להקריב. 
אין חפץ לה' בהקרבת פרים, אילים או כבשים סתם, שכן אינו זקוק למתנות 
בשר ודם. אדרבה, הנביאים הוכיחו בחריפות רבה את הסבורים שהם יכולים 
להתנהג ולהתנהל כאוות נפשם, וכל מעשיהם יתכפרו על ידי קרבן, בבחינת 
מתן שוחד. עיקר הקרבן לגרום לקירבת האדם אל השכינה, ולכן על האדם 

להקריב את נפשו, וזהו "כי יקריב מכם". 
וכך פירש האוהב ישראל מאפטא זי"ע. כאשר האדם מקריב עצמו למען 
הכתוב  עליו  ומעלה  לה'",  "קרבן  בבחינת  זה  הרי  נפש,  במסירות  השי"ת 
כאילו הקריב חלבו ודמו לכבוד הבורא. אבל אם מקריב רק "מן הבהמה ומן 
הבקר", שמסתפק בתרומות כספיות בלבד, עליו נאמר בתורה: "תקריבו את 

קרבנכם", זהו קרבן שלכם שערכו מועט. ואינו קרבן לה'. 
בעומק הדברים פירש הרה"ק ר' יעקב מנדרז'ין זצ"ל )חתנו של הרה"ק 
ר' מנחם מנדל מוורקא זצ"ל( את הנאמר ברש"י על הכתוב "אדם כי יקריב 
לא  'איש'(? מה אדם  )ולא  נאמר,  פירש רש"י: "אדם למה  כך  ועל  מכם", 
הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל". ושואל: 
אם באה התורה ללמדנו את האיסור להקריב קרבן גזול, מדוע בחרה לרמוז 
זאת בהשוואה לאדם הראשון, היה לה לאמור בפירוש תקריבו "משלכם" 
כמו בארבעת המינים שנאמר בה "לכם"? ועוד, הרי אדם הראשון אפילו אם 
רצה, לא יכול היה להביא מן הגזול, שכן הכל היה שלו, ואיך ניתן ללמוד 

מכאן למציאות שבהווה בעולמנו?
אמר הרה"ק מנדרז'ין כי כאן באה התורה להזהיר שהקרבן אינו לרצון, לא 
רק אם הוא גזול מבחינה הלכתית, אלא אפילו אם הוא גזול מבחינה פנימית. 
על כל אדם לעבוד את הבורא לפי מה שהוא ולא לחקות את מעשי אחרים, 
משום שאף זה נחשב מבחינה פנימית כגזל. וענין זה נלמד מאדם הראשון, 
שמעשיו היו מקוריים ולא חיקויים. האדם צריך להיות חדור בהכרה שהבורא 
ייעד לכל אחד את תפקידו הייחודי, והיה אם ישתמש בדרכו של הזולת, יש 

במעשיו משום גזל. 
מה נאה המשל שכתב הרב דסלר זצ"ל כשם שאדם אינו יכול להשתמש 
מהם  להפיק  יוכל  לא  עצמו  שהוא  משום  לרעהו,  שהותאמו  במשקפיים 
תועלת כלשהי, כך גם אין לו לחמוד, להשתמש או לרצות בכלי נפשו של 

הזולת, ואם ישתמש בכלי הזולת, היא לא תצלח. 
הבורא  את  לעבוד  אדם  כל  דנא, שעל  ישראל מקדמת  גדולי  לימדו  וכך 

במידתו הוא, ולא לפזול לעבר מעשי אחרים. 
הקרבנות  לפירוט  שלמה,  פרשה  ייחדה  שהתורה  ממה  זאת  ללמוד  ניתן 
אותם הקריבו נשיאי ישראל לחנוכת המשכן )במדבר, סוף פרשת "נשא"(. 
זאת  ולאור  לחלוטין.  זהים  היו  פרק  באותו  הנשיאים  קרבנות  שכל  למרות 
נשאלת השאלה מדוע התורה שבדרך כלל חוסכת כל כך במילותיה, מוצאת 
לנכון לפרט את כל הקרבנות, הרי היה די אם היתה אומרת: וכן הקריב גם 

נשיא פלוני, וכן גם נשיא אלמוני? 
תשובה לדבר מצינו בדברי הרמב"ן )שם ז,ב( המסביר שכל אחד מנשיאי 
ושל  שלו  הייחודיות  ולסגולות  לכוחות  בהתאם  קרבנו  את  הביא  השבטים 
שבטו, ואיש לא חיקה את קרבן הנשיא של עמיתו. אף כי מבחינה חיצונית 
שונים  קרבנות  שאלו  ידע  לבבות,  הבוחן  הקב"ה,  זהים,  קרבנות  אלו  היו 
לחלוטין, כיון שכל אחד מהנשיאים הביא את נדבת נפשו, וזו היתה שונה 
בתכלית משל האחרים. זו הסיבה שהתורה לא יכלה לכוללם יחד, והקדישה 

פרשיה מיוחדת לכל נשיא. 
הייחודית  עולם בדרכו  לבורא  נפשו  יקריב מכם", שיקריב את  כי  "אדם 
ובכליו שקיבל מהקב"ה. כך שעל כל אדם לעבוד את הבורא בכישרונותיו 
ימלא את שליחותו  ובכך  לו,  הייחודיות  ובנסיבותיו  שלו, בתכונותיו שלו, 

וייטב לו כל הימים. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ענווה ודרך ארץ - 
אדם כי יקריב תנאי לתורה

מכם
א(  )א,  ֵאָליו  ה'  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוִּיְקָרא 
"מכאן  מובא:  טו(  א,  רבה  )ויקרא  במדרש 
דעת,  בו  שאין  חכם  תלמיד  כל  אמרו: 
נבלה טובה הימנו. תדע לך, שכן צא ולמד 
ממשה אבי החכמה, אבי הנביאים, שהוציא ישראל 
ממצרים, ועל ידו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות 
מן  תורה  והוריד  מרום,  לשמי  ועלה  סוף,  ים  על 
השמים, ונתעסק במלאכת המשכן - ולא נכנס לפני 

ולפנים עד שקרא לו, שנאמר 'ויקרא אל משה'".
לפני  נכנס  לא  אשר  רבנו,  משה  של  ענוותנותו 
אותו  שהביאה  היא  הקב"ה,  לו  שקרא  עד  ולפנים 

לזכות בקבלת התורה!
תורה  קבל  "משה  שנינו:  אבות  מסכת  בתחילת 
התורה?  את  משה  קבל  מסיני  וכי  ותמוה,  מסיני", 
הלא קבל אותה מאת הקדוש ברוך הוא! אלא, משה 

קבל תורה בזכות שלמד מהר סיני את מדת הענווה.
התורה,  לקבלת  תנאי  הן  טובות  ומדות  ענווה 
ותורה שאין בה מידות טובות אין בה ערך. כבר קבעו 
רבותינו )אבות ג, יז(: "אם אין דרך ארץ אין תורה", 
וזהו הטעם לכך שבין פסח לשבועות, חג מתן תורה, 
קוראים ולומדים את מסכת אבות, המלאה בהלכות 
הראויה  ההכנה  זוהי  כי  טובות,  ומדות  ארץ  דרך 

לקבלת התורה!

ענווה של גדול בישראל

גדולי  של  הנהגתם  דרך  אחר  עוקבים  כאשר 
ישראל ניכרות לעין מידותיהם הטובות – ענוותנותם 

הגדולה והטוב שהשפיעו לכל סביבותיהם. 
שהיה  זצ"ל,  שך  הרב  מרן  פוניבז',  ישיבת  ראש 
גאון הדור, השתתף פעם בכנס ציבורי חשוב. בכנס, 
זה  אחר  בזה  נואמים  שלושה,  או  יומיים  שאורך 
רבנים, ראשי ישיבות ור"מים, וכן נציגים של עסקני 

הציבור.
והנה, תוך כדי שעמד מרן הרב שך ודרש דרשה 
חוצבת להבות אש, נכנס לאולם ראש ישיבה פלוני. 
ַהַּמְנֶחה שהבחין בכניסתו התבלבל לרגע, ושכח את 
באמצעם  דבריו  את  קטע  הוא  שך.  הרב  של  נאומו 
גדול:  ובקול  גדולה  בהתרגשות  ברמקול  והכריז 

"נקבל את פני הגאון הגדול ראש הישיבה..."
הנוכחים במקום הזדעזעו מן הפגיעה במרן הרב 
הורה  שך  הרב  אך  בו,  למחות  ממקומם  וקמו  שך 
להם לעצור. הוא סיים את הדרשה ולאחר מכן הלך 
היה  זה  כח!  "יישר  לו:  ואמר  המנחה  אל  בעצמו 

כבוד התורה!"
הופיעה  למחרת  הרוחות.  נרגעו  לא  זאת  בכל 
בעיתון מודעת גינוי על ביזוי כבוד התורה שנגרם על 
ידי ַהַּמְנֶחה, אשר עצר את הרב שך באמצע דרשתו. 

נישאה.  ַהַּמְנֶחה  ונכדתו של  חלפו כמה חודשים, 
וראה זה פלא – באמצע החתונה הגיע מרן הרב שך 
זצ"ל עם כמה מתלמידיו כדי לשמח את אותו מנחה, 
מעשה  בואו,  לפשר  הנוכחים  כשתמהו  הכלה.  סב 
ְלַרּצוֹת  "רציתי  אמר:  כלל,  אצלו  שגרתי  היה  שלא 
פגוע  או  כועס  ואיני  עמו  שלם  שלבי  שידע  אותו, 

ממנו כלל!"
באצילות ובענוותנות כזו נוהגים גדולי ישראל!

גזל שינה חמור יותר!

מקפיד  היה  זצ"ל  גניחובסקי  אברהם  רבי  הגאון 

ליד המיטה,  נטלה עם מים  כל לילה להכין לעצמו 
ידיו בבוקר. בזקנותו, כשהיה ישן בחור  כדי ליטול 

בחדרו, היה הרב משאיר את הנטלה מחוץ לחדר.
שאלו הבחור על כך, ואמר: "אכן, על פי הקבלה 
יש להיזהר שלא ללכת ד' אמות לפני נטילת ידיים, 
אך גזל שינה חמור יותר. אני קם מוקדם בבוקר, ואם 
עלול  המים  שפיכת  קול  המיטה,  ליד  ידיים  אטול 
ורק  הדלת,  את  וסוגר  יוצא  אני  לכן  אותך.  להעיר 
וראה ב'משכני אחריך'  הידיים".  נוטל את  כך  אחר 
בראשית )ח"א עמוד תל"ו-תל"ז( מעשה דומה עם ה

ּגאֹון רּבי יהּודה סגל מּמנצ'סטר זצ"ל. 

רחמים על כל בריה

יום אחד גילו ג'וק בבית, והרבנית מיהרה להביא 
מטאטא. אמר לה הרב: "לא צריך, אני אטפל בזה". 
הלך הרב, הניח את התיקן בעדינות בתוך שקית, 
לרמה  ביטוי  מהווה  זה  מעשה  למטה.  אותו  ולקח 
גבוהה מאוד של עדינות הנפש. וכי כל אדם שיש לו 
ג'וק בבית צריך לעשות לו 'על כפיים ישאונך'?!... 

המעשה הזה נבע מאצילות נפש מיוחדת.

ה"טיפול" שהציל את הילד

והאובדן  שמונה,  בגיל  מאביו  התייתם  אחד  ילד 
לפסיכולוגים  אותו  לקחו  טראומה.  לו  גרם 
ולפסיכיאטרים, וניסו כמה סוגי טיפולים, אך לא ראו 
הצלחה גדולה. באו להתייעץ עם הרב, שאמר מיד: 

"תביאו אותו אלי".
כשהגיע הילד, קיבלו הרב בלבביות גדולה. אחר 
כך, הרב - שהיה גבה קומה - התיישב על הרצפה, 
אוהב  אתה  "במה  לידו.  לשבת  הילד  את  והזמין 
לשחק?" שאל את הילד, ושיחק איתו במשך שעה 

שלמה.
ילד  רואה שאתה  "אני  הרב:  לו  מכן אמר  לאחר 
מאד נבון. תבוא אלי כל שבוע, ואני אתן לך חידות. 
תספר את החידות גם בכיתה שלך, ומי שיענה נכון 
פרסים  לך  אתן  אני  שמו.  את  תרשום  החידה,  על 

לחלק לילדים". 
לו  היו  ולא  ומתבודד,  מופנם  שהיה  הזה,  הילד 
רצה  הוא  לדבר.  התחיל  פתאום   - בכיתה  חברים 
להקריא את החידות, והחברים רצו לקבל פרסים. כך 

נפתח הילד בהדרגה, ורכש ביטחון עצמי.
לא חלף זמן רב, והוא התגבר על הטראומה והפך 
השתלב  והוא  השתפרו,  ציוניו  שמח.  ילד  להיות 
ישיבה  בחור  להיות  צמח  הילד  בחברה.  היטב 
מתמיד וירא שמיים, פאר הישיבה, ולאחר מכן הקים 
בית של תורה לתפארת. הרב הציל ממש את נפשו, 

בהרימו את רוחו מתוך חיבה ואהבה.
כי  מפז,  חשובה  הייתה  הרב  של  מזמנו  דקה  כל 
מזמנו  הקדיש  זאת  ובכל  בתורה,  עצום  שקדן  היה 
אצילות  מתוך  ארץ,  ודרך  חסד  של  להנהגות  היקר 

נפש מרובה.
)מתוך "משכני אחריך" ויקרא ח"א - שיצא בימים 

אלו לאור עולם(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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קלה  ארוחה  הינה  ביניים  ארוחת 
הנאכלת בנוסף לארוחות המלאות. 
בשעות  אותה  אוכלים  לרוב 
לארוחת  הבוקר  ארוחת  שבין 
בין  או  עשר"(,  )"ארוחת  הצהריים 
הערב  לארוחת  הצהריים  ארוחת 
ארוחת  לאחר  או  התה,  כשעת 
של  האחרונה  כארוחה  הערב, 
סוזן  לדברי  לילה(.  )ארוחת  היום 
ומנהלת  קלינית  תזונאית  באוורמן, 
נוטרישן:  הרבלייף  בחברת  הדרכה 
חשיבות  יש  הביניים  "לארוחות 
אכילה  היומיומית.  בתזונה  רבה 
לגוף  מבטיחה  הארוחות  בין  נכונה 
המזון  אבות  של  מאוזנת  אספקה 
ומונעת תחושת רעב בין הארוחות, 
מאכילה  להימנע  מסייעת  היא  כך 
עתירי  מזונות  של  מבוקרת  לא 

קלוריות".

הזו  התחושה  את  מכירים  כולנו 
לאכול  נלמד  אם  היום.  במהלך  מלוח  או  מתוק  למשהו 
נוכל להפיק מכך לא מעט  נכונה  ביניים בצורה  ארוחות 
תועלת. לדברי באוורמן: "אם נשלים את ארוחת הבוקר, 
הצהריים והערב עם שתי ארוחות ביניים מאוזנות נתרום 
בארוחה  מוגזמת  מצריכה  נימנע  החומרים,  לחילוף 
העיקרית, נספק לגוף כמות נכבדת של חומרים חיוניים 
וגם נשפר את מצב הרוח". אז מה מומלץ לאכול כארוחת 

ביניים שלא יזיק לגזרה ולבריאות בצורה הטובה ביותר?

מומחי התזונה של חברת הרבלייף מעניקים 10 אופציות 
לארוחות ביניים מאוזנות ובריאות:   

בהפגת  מעולה  אגוזים  תערובת   - וגרעינים  אגוזים 
תחושת הרעב. מומלץ ביותר, לבחור אגוזים ללא תוספת 
ולא  בריאה  תהיה  הביניים  שארוחת  כך  מלח,  או  סוכר 
הם  מעולה,  אופציה  הם  דלעת  גרעיני  גם  לגזרה.  תזיק 
לא רק טעימים מאוד, אלא גם עשירים בחלבון: 20 גרם 

ל-100 גרם גרעינים.

שייק – מאפשר לשלב במשקה אחד מספר מוצרי מזון 
בריאים. כמו: שייק פירות )למילוי המצברים כדאי להוסיף 
מלפפון  גזר,  כלל  )בדרך  ירקות  של  תוספת  וכן  בננה( 

וסלרי(. 

תפוח  מומלץ  לקינוח.  נהדר  תחליף   - אפוי  עץ  תפוח 
זהו   במרכז.   דבש  כפית  עם  גרם(  )כ-100  בינוני  בגודל 

חטיף דל קלוריות למקרה שמתחשק משהו  מתוק.

חטיף אנרגיה מועשר בחלבון -  לחטיף אנרגיה מועשר 
כל  פני  על  יתרון משמעותי  ומצופה שוקולד יש  בחלבון 
ממתק אחר. החטיפים מספקים לגוף מנת חלבון )חטיף 
המעניקות  בריאות  ופחמימות  גרם(  כ-10  מכיל  אחד 
ניתן להשיג חטיפי חלבון בטעמים שונים, כמו:  אנרגיה. 

שוקולד בוטנים, וניל שקדים ולימון.

סלט פירות – במידה ומתחשק משהו מתוק, כדאי להכין 
סלט פירות. זוהי דרך טובה ויעילה לקבל מנת ויטמינים 
על הדרך. יש להקפיד על גודל מנה סביר - פירות מכילים 

לא מעט סוכר.

או  דל שומן  על בסיס חלב  המבושלת   - שיבולת שועל 
מים טובה לא רק לארוחת בוקר, אלא גם כארוחת ביניים. 
זוהי מנה דלת קלוריות אשר מעבירה את תחושת הרעב 
במהירות ועוזרת לא להפריז באכילה בארוחה העיקרית 

הבאה.

כדי  תוספות.  ללא  טבעי  ביוגורט  בחרו   - טבעי  יוגורט 

או  פרי  חתיכות  דבש,  הוסיפו  תפל,  יהיה  לא  שהטעם 

פירות יער.

קלה  ביניים  לארוחת  נוספת  אופציה   – מלפפונים  סלט 

זה  ירק    - מלפפונים  בחרו  ירקות.  סלט  היא  ומרעננת 

מורכב מ-90% מים, כך שלא תפגעו בגזרה. ניתן להוסיף 

למלפפונים עלי חסה ועשבי תיבול ולזלף שמן זית.

טבורוג  גבינת  או  ריקוטה  לבנה,  גבינה   - לבנה  גבינה 

לבנה  גבינה  העדיפו  מושלמת.  ביניים  כארוחת  ישמשו 

אם  יער  פירות  או  פירות  דבש,  לה  והוסיפו  שומן  דלת 

מתחשק לכם מתוק. לחילופין, אם מתחשק לכם מלוח, 

תוכלו לתבל את הגבינה בתבלינים כמו זעתר, אורגנו, או 

בזיליקום.

כריך סלמון ולחם עם דגנים מלאים - כארוחה קלה, ניתן 

המכיל  מלא  מקמח  בלחם  לבחור  מומלץ  כריך.  להכין 

ומלפפון  עגבנייה  חסה,  עלי  רבים.  בריאים  מרכיבים 

חתוכים, וכן נתחי סלמון העשיר בחומצות שומן אומגה 

3 - ישמשו תוספות מצוינות לטוסטים.

שייק קרם וניל עוגיות 

טיפים
כיצד לשמור על 
עור הפנים של 
הילדים בפורים?

יומי,   יום  בניגוד לאיפור "רגיל", שרוכשים  לשימוש 
לעומת  בפורים  ידועים,  מותגים  לרכוש  ומעדיפים 
זאת הורים רבים רוכשים מוצרי איפור  לא מוכרים. 
כאשר  בפרט  "מוגזם",  לחג  האיפור  לכך,  בנוסף 

מדובר בעור פנים צעיר ובוסרי.
עור:  לרפואת  מומחית  אקרמן,  להבית  ד"ר  לדברי 
"העור של בני נוער וילדים רגיש ועדין, ביחוד סביב 
חייבים  באיפור  משתמשים  כאשר  ולכן,  העיניים. 
אשר  ואיכותיים  מאושרים  בתכשירים  להשתמש 

עברו התאמה ובדיקות לשימוש צעירים".
ד"ר להבית אקרמן, קיבצה מספר טיפים והמלצות 
את  לעבור  שיעזרו  לעשות..(  לא  )ומה  לעשות  מה 

פורים בשלום וללא נזקים על עור הפנים: 
לאיפור  אלרגית  תגובה   - היפואלרגיים  מוצרים 
זה  עור.  ברפואת  שכיחה  בעיה  הינה  ולקוסמטיקה 
אקנה.  דמוית  ופריחה  גרד  כאודם,  להראות  יכול 
כאשר משתמשים במוצרים לא איכותיים ובמוצרים 
ובייחוד  גובר  לכך  הסיכוי  היפואלרגיים  שאינם 

בילדים צעירים. 
יכול לגרום להתלקחות או החמרה  איפור שומני - 
שהוא  מייקאפ  כמו  איפור  פעמים  הרבה  באקנה. 
מוצר שומני יחסית )כזה שמתאים לעור בוגר( יכול 
ההתבגרות-  בגיל  ופצעונים  פריחה  לעודד  דווקא 
שומניים.  לתכשירים  רגיש  יותר  הרבה  העור  שאז 
מים  בסיס  על  בתכשירים  להשתמש  מומלץ  ולכן 
ונטולי שומן. כלומר לא להיכנע למייקאפ של אמא 
וראוי  מתאים  הכי  תמיד  לא  הוא  במגירה,  שנמצא 

לשימוש.
הסרת איפור- מומלץ לא להסיר איפור עם מגבונים 
או  עדין  פנים  בסבון  או  להשתמש  מוטב  רגילים, 
במגבוני איפור ייעודיים להסרת איפור. בנוסף, מייד 
חשוב  כראוי.  האיפור  את  להסיר  יש  האיפור  אחרי 
איפור  עם  ששינה  כיוון  השינה  לפני  איפור  להסיר 
ועלולה  ורגישות  פריחה  שכיחות  להגביר  יכולה 

לגרום לזיהומים ודלקות עיניים. 
יש  יסודי  - ברוב הגנים/ כיתות  איפור מאחד לשני 
ימים מקדימים לפורים בהם ישנה פעילות הכוללת 
איפור הילדים. מומלץ להיזהר מתכשירים שעוברים 
והשפתיים  העיניים  באזור  בייחוד  רבים  ילדים  בין 
לעבור מאחד  שיכולים  מזיהומים  להימנע  על מנת 

לאחר. 
איפור  מוצרי  ישנם   – באיפור  רעילים  חומרים 
בעיקר  מתכות-  כמו  רעילים  חומרים  שמכילים 
בעייתי מאד אשר מדי  עניין  זה  ואודמים.  בצלליות 
ולכן  במבוגרים.  גם  הצרכנית  למודעות  עולה  פעם 
ההמלצה היא לא להשתמש בתכשירים שלא עברו 

אישור קפדני.

טעימה

מה כדאי לנשנש בין ארוחות?  
10 רעיונות לארוחת ביניים בריאה שתשמר את האיזון התזונתי שלנו 

רכיבים: 
2 כפות מדידה תערובת אבקה להכנת משקה 

בטעם קרם עוגיות )26 גרם( 
250 מ"ל חלב דל שומן 

3-5 קוביות קרח 

רובנו עדיין מדלגים על ארוחת הבוקר, על אף כי מחקרים מצביעים על כך, שהיא החשובה 
ביותר. ארוחת בוקר מגוונת, מאוזנת ובריאה מספקת לגוף את רכיבי התזונה העיקריים 

המומלצים במהלך היום ושוברת את צום הלילה, הנמשך בין שמונה ל-12 שעות. לדברי ד"ר יוני 
ירום, היועץ התזונתי של חברת הרבלייף: "בזמן השינה הגוף במנוחה והוא מנצל באפקטיביות 

ובאיטיות את מאגרי המזון שנאספו בעת ארוחת הערב. במידה ולא אוכלים ארוחת בוקר, 
המאגרים אלו נגמרים והגוף מתחיל לפרק שריר על מנת לקבל אנרגיה. לכן על מנת להעלות 

הילוך חזרה מבלי לפגוע בשריר חייבים לשבור את צום הלילה ולאכול ארוחת בוקר כשעה 
מהקימה והעדיפות היא ארוחת בוקר עשירה בחלבונים." אבקת משקה החלבונים: קרם עוגיות 

של חברת הרבלייף, מהווה פתרון קל ונוח לקבל ארוחת בוקר מאוזנת, בפחות משתי דקות.

טיפים ועצות לשמירה על עור פני הילדים 
בחג הכי מאופר בשנה

אופן ההכנה: 
לבלנדר      המרכיבים  כל  את  הכנס   •

וערבל היטב.
• ניתן להוסיף מעט קוביות קרח.  

צילום: יחצ חו"ל
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - שמות תכשיטים במקרא

עדי, כומז, חלי, קישורים, חליה, כתר, אצעדה, נזר, צעדה, עטרה, צמיד, ציץ, שרות, פאר, טבעות, מצנפת, עגיל, צניף, 
נזם, צפירה, נטיפות, לויה, חח, שהרונים, רביד, שביסים, ענק

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תעטרהעסנאצסנהתאנא
יתדיגירשמנחשקדגתג

שאגיאתניתחסנגתענא

תדלנטאדגפשעשפינצנ
גתתבמגאתנצישרשסאא

תדעאילחאצפירהשנצת

תוגתנאכנמפגצנהשעד

תתדזותתיגאתיימאדת

תארתרדרשנרדוגינהד

סנמחהונתזגלנפסאתת

שזאלשרבידמשסניתדי

נגאישסנתשרותאבטתת

תדקהתתאנאסשכנשדנד

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. חוכמה, פיקחות, דעת.  "לתת לפתאים  ____" )משלי א ד(
5. סוטה, סורר, זד.  "ושחטה  ____   העמיקו" )הושע ה ב( )בלשון יחיד(

7. ענף שצייד ציפורים נותן עליו דבק מיוחד שידבקו אליו הציפורים בעמדן עליו.  
"דבק כדי לתן בראשו  ה___" )שבת ח ד(

9. קיצור המילים: ובא עלינו לטובה.
10. בן אחז, מבני בית שאול. )דברי הימים א' ח לו(

11. ברק, להט, זוהר של דבר ממורט ומצוחצח.  "ו____  חרב וברק חנית" 
)נחום ג ג(

13. רצועה,אזור,חוג,דברים ערוכים בשורה אחת.  "__ ירוק שמקיף את כל 
העולם כולו")חגיגה יב.( 

15. נכונות נפשית, כושר רוחני. "____  פתוח" )רש"י ברכות יז.(
16. מסגרת, זר, שפה מסביב לכלי. "טבלה שאין לה  ____" )כלים ב ג(

17. מאס, בחל, נמאס עליו.  "____  בחיי מפני בנות חת" )בראשית כז מו( 
)גוף שלישי,עבר,זכר( )בהיפוך אותיות(

1. לחץ, כפיה. "כניסתי עמך זהו  ___ שירבה לפסוק בשביל כבודי" )רש"י כתובות 
נג.(

2. יוצא מן הכלל, אין כמוהו. "דגול  מ___" )שיר השירים ה י(
3. שביל, דרך צרה למעבר. "ב____   הכרמים" )במדבר כב כד(

4. הכנסת דבר בתוך דבר אחר בלא שיהיה ניכר בו. "מוכרין אותו  ב___" )בכורות 
לא:(

6. שגה, חשב או עשה דבר-מה באופן בלתי נכון. "כל האומר דוד חטא אינו אלא 
___" )שבת נו.( )גוף שלישי,עבר(

8. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה למטה:     א' – 400, ב' – 9, 
ג' – 4, ד' – 2 

12. רצועה  המקשרת את האוכף או את הריתמה אל בטן הבהמה.  "____  
לחמור" )כלים יט ג(

13. מהר מאוד, במהירות, ללא שהיות וללא דיחוי. "___  מהרה" )יואל ד ד(
14. קיצור המילים: זה ודאי. )בהיפוך אותיות(

15. רשע, זד.  "כי אפס עריץ וכלה  ___" )ישעיה כט כ(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com



4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











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

לפרסום
03-6162228

 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

ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט
13/3-15/3/2019  

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

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

פינוי גמיש. 2,800,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ

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

+5 חדרים בית שמש

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

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

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

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

חד' עם כניסה נפרדת 
שמושכרת ב-3,100 

ש"ח. + חניה גדולה, 
3,000,000 ש"ח 

גמיש. בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

_____________________________________________)11-11(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)11-11(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

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

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

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 "חמד שלמה" כל 
עבודות הצבע והגבס 

אמינים, מקצועים, 
המלצות בשפע.

_____________________________________________)8-15ל(050-5353265

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

גבוהה מאוד 1,245,000 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(תיווך יעקב. 054-4901948

+5 חדרים

 בלוי יצחק באיזור 3-3.5 חדרים
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)11-11("מרכז מידע.

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

1,300,000 תיווך יעקב. 
054-4901948)11-11(_____________________________________________

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

אטרקטיבי 052-2604463 - 
_____________________________________________)11-11(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

 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

 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(_____________________________________________

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

מטר, מסודרת, ניתן גם 
ליחידות/טאבו משותף 

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

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

 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(_____________________________________________

 באליעזר 4.5 חד' מרווחת, 
מעלית, עורפית אופציה לבניה 

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

 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

 ביגאל אלון משופצת 
+ מעלית וחניה, אפשרות 

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

לפרסום
03-6162228

בלנדא 5 חד' גדולה 
ומושקעת + 2 חניות 

בטאבו
ביהודה הנשיא 120 מטר 
+ מרפסת שמש, מהממת, 

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

מציאה באהרונסון 4 חד' 
יפה חזית + גג בטון

בהמכבים בבנין בוטיק
4 חד' מושקעת
להיכנס ולגור

בפרל 3 חד' ענקית, נוף 
מדהים + גג בטון

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

03-729-7690

לכוביצקי נכסים

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

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

_____________________________________________)11-11(ש"ח גמיש. 054-9422194

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

פתוח רק 1,290,000 ש"ח. 
052-5752500)11-11(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרות 5,400 ש"ח 

שכונה יא. משה אלוש אבני 
_____________________________________________)11-11(דרך 054-3255667

 דירה מחולקת שכונה ג' 
קומת קרקע חדשה מחולקת 
ל-3 יחידות דיור. משה אלוש 

_____________________________________________)11-11(אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות לחלוקה 
באזורים טובים החל מ-550 
אלף ש"ח. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)11-11(דרך 054-3255667

 קנית דירה וחלוקתה 
יקבל המשקיע ניהול נכס חינם 

לשנה הראשונה. משה אלוש 
_____________________________________________)11-11(אבני דרך 054-3255667

 חילוק דירות 2 יחידות דיור 
120 אל"ש 3 יחידות דיור 180 

אל"ש כולל ריהוט. משה אלוש 
_____________________________________________)11-11(אבני דרך 054-3255667

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

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

ש"ח. "אפיק-נכסים"
053-3128884 03-5791514)11-11(_____________________________________________

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

053-3128884)11-11(_____________________________________________

 בפנקס דירת-נכה 140 
מ"ר + חצר כ-100 מ"ר + 

חניה, חדשה, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(תיווך-נדלן 050-4177419

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

_____________________________________________)11-11(בנדלן הקריה 050-3000121

 לוח דירות חינם למוכר, 
לקונה ולמשכיר ולנופש/ללא 

דמי רישום כנסו:
 dira4me.co.il)11-11(_____________________________________________

 בגן וורשא משופצת 
מחולקת לשתיים מפוארות 

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

לחצי דירה ב-1,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-14(תיווך 050-4160390

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

053-3128884)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

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

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

03-5791514)11-11(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 8 חד' 200 
מטר בקרית הרצוג משופץ 

מאוד + אופציה למעלית 
קומה ג' 2,420,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב.
054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 5 חד' 
בקריית הרצוג מפוארת + 
מעלית + מרפסת ענקית 

1,240,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב. 054-5500263

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

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

_____________________________________________)11-11(כ"א דוד-תיווך 050-4122744

 בבלעדיות באזור שלוש 
השעות דופלקס 200 מטר 

ניתן לחלוקה 2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(פנחס נכסים 055-6789653

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

מחולקת ל-2 דיר' כ-70 מ"ר 
X 2 "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 6 חד' + יחידת דיור 
מושכרת ק"ג חזית משופצת 
חדשה 2,500,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 באברבנאל דופלקס 6 חד' 
גג ענק חצי מקורה + מעלית 

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

 בלעדי דופלקס בפ"כ 6 
חד' קומה ב' + אופציה קיימת 
בצד 28 מטר 1,500,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב.
054-5500263)11-11(_____________________________________________

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

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

03-5791514)11-11(_____________________________________________

 בהצבי, 5 ענקית! 140 
מ"ר משופצת ק"א חזית + 

מעלית וחניה אפשרות חלוקה 
2,230,000 ש"ח. "אפיק-

_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5791514

 בעובדיה, 5 חד' 
נדירה, ק"א מעלית, 3 כ"א 

2,450,000 ש"ח. תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)11-11(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,950,000 ש"ח. תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)11-11(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

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

050-4999465)11-11(_____________________________________________

 בפרדו דירת 5 חד' ק"ב 
מושקעת + יח"ד מושכרת 

2,800 ש"ח, חניה, 2,800,000 
ש"ח אלבה-נדל"ן

054-8446671)11-11(_____________________________________________

 בשיכון-ה' 5 חד' 
כ-110 מ"ר + יח"ד 3 כ-65 
מ"ר קומה-ב', מ. מהיסוד, 
2,520,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 ברמת אהרון 5 חד' 
כ-110 מ"ר מעלית שמורה, 

א. להרחבה, חניה 2,140,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 למבינים!! בשיכון-ה' 6 
חד' + גינה 50 מ"ר כ-160 

מ"ר )1מתוך 8( מ. לחלוקה 
ל-2 2,550,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 בלעדי באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 6 חד' בשיכון ג' חדשה 
160 מ"ר + 70 מ"ר חצר. 

תיווך-BA-יזמות
054-4980159)11-11(_____________________________________________

 בלעדי באזור הרב שך 5 
חד' ענקית מפוארת קומה 
א' חזית  4 כ"א + מעלית 

+ חניה + סוכה 2,700,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב.

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 5 חד' ברחוב רשי 
משופצת תיווך-BA-יזמות

054-4980159)11-11(_____________________________________________

 באזור מינץ 5 ענקית 
יפיפיה כ-170 מ"ר סלון 

ומטבח גדולים + מרפסת 
ענקית ק"ג + מעלית 

2,700,000 ש"ח "אפיק-
נכסים" 03-5791514

054-2250000)11-11(_____________________________________________

 באזור גבעת רוקח בקומה 
שלמה )3 דיירים בבניין( 5 חד' 

150 מ"ר ק"ב חזית + חניה 
כפולה, 4 כ"א מצב מעולה 
2,650,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)11-11("אפיק-נכסים" 03-5791514

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)11-14(רפי 055-6708295

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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

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)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט  13/3-15/3/2019

+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)11-11(_____________________________________________

 3.5 חד' גדולים 
בויינברג, עולים 4 

מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

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

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

+5 חדרים

ירושלים

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

הדירה בק"א 1,600,000 
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)11-11(_____________________________________________

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

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

04-6716666 053-3314717)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

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

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

_____________________________________________)11-11(050-7333404, תיווך הצבי

 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 
_____________________________________________)8-11ל(ש"ח. 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)11-11(_____________________________________________

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

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

דימונה

חריש
 בחריש ללא תיווך - דירת 

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

050-7272217)9-12(_____________________________________________

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

 מציאת המציאות!!! 
בק. שמואל, במיקום מעולה 

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

650,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)11-11(_____________________________________________

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

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

058-3279569)10-13(_____________________________________________  מציאה!! ברחוב 
האדמור מקוצק 3 חד' 

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

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

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

וילות ובתים

 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

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

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

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

 ברח' הרצוג/טבריה 4 
חד' מרווחים ומשופצים 

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

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

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

_____________________________________________)11-11(כ"א דוד-תיווך 050-4122744

 למהירי החלטה!! א. 
צייטלין כ-4 חד' כ-93 מ"ר 

קומה-א' + א. להרחבה 
1,700,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 באזור העיריה 4 חד' 100 
מ"ר משופצת כחדשה ק"ג א. 
בגג כולל היתרים של 58 מ"ר 
+ היתר למעלית ניתן לעשות 

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

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברח' ירושלים 4 
חד' 85 מ"ר + סוכה גדולה 
ק"א משופצת 1,790,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)11-11(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)11-11(_____________________________________________

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

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

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות!! 
בביאליק 4 חד' ק"ב 
3 כ"א סוכה וחניה 

1,550,000 ש"ח. מ. כהן-
_____________________________________________)11-11(נכסים 052-7684074

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

חניה/מקורה + מעלית + א. 
להרחבה 1,780,000 "תיווך-
_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

 לזריזים!! יונתן 4 חד' 
כ-77 מ"ר ק"א משופץ-ח א. 

להרחבה כ-38 מ"ר 1,370,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 קריית הרצוג 4.5 חד' 
כ-90 מ"ר משופץ. ח + 

הרחבה - י. בטון 17 מ"ר + 
מחסן 1,590,000 "תיווך-

_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. סוקולוב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ג משופצת 

א. בגג-בטון 1,545,000 "תיווך-
_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

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

חניה 1,410,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)11-11(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)11-11(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית בניה בגג, מעלית 

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

050-4999465)11-11(_____________________________________________

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

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

050-4999465)11-11(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליוו-בנקאי! דירות 4 

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

052-3344721 03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)11-11(_____________________________________________

 ירד המחיר!!! בבנימין-
אברהם 4.5 חד' ק"א חזית 

כ-80 מ"ר 1,390,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(נדלן-הקריה 050-3000121

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

054-4980159)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 4 חד' בקריית 
הרצוג בנוייה בקומת גג קומה 
ג' טאבו משותף מליון מאה. 

תיווך אלטרנטיב.
054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי בקרית הרצוג 4 חד' 
מפפוארת ברמה גבוהה קומה 

א' חנייה בטאבו 1,780,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב.

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 בלעדי למכירה 
בפדרמן )גני הזית( 

בבנין חדש ומפואר 4.5 
חדרים מושקעת ברמה 

גבוהה קומה 5 חזית 
נוף מדהים + סוכה 

מעלית 1,930,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בלעדי ברימון קרוב 
לויזניץ 4 חד' קומה ב' 
משופצת כ-110 מ"ר 

חזית + סוכה אזור 
מבוקש מיידי 1,890,000 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)11-11(_____________________________________________

 באזור דובק בבניין חדש 
ומטופח 4 חד' 90 מ"ר ק"ד 

+ מעלית, חזית, סלון ומטבח 
גדולים 2,050,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 לסגור!! א. בנימין-אברהם 
כ-3.5 חד' כ-77 מ"ר "א. בגג-
בטון" משופצת 1,350,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 א. רש"י כ-50 מ"ר כ-3 
חד' ק"ב ואחרונה "א. לפינוי-
בינוי" )4 דיירים( 1,590,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 נדירההה!!! נויפלד 3 
חד' כ-65 מ"ר ק"ב משופצת 

ב. מטופח א. להרחבה 
1,350,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 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 

1,680,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 ברב קוק 3 חד' 75 מ"ר 
ק"ב חזית משופצת + סוכה 
1,490,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא אזור בן 
זכאי 3 חד' גדולה 80 מ"ר ק"ב 
חזית משופצת + א. להרחבה 

גדולה 2,100,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 באמצע בניה באזור 
נורדאו 3 חד' גדולים 

1,350,000 ש"ח. )הון עצמי 
_____________________________________________)11-11(גבוה( 053-3128884

 בלעדי! ביצחק ניסים 
בתחילת בניה דירות גדולות 
ומפוארות 3 ו- 4 חד' "בס"ד 

_____________________________________________)11-22(יזמות" - 053-3180305

 מציאה בנורדאו!! 
3.5 חד' ק"ג - מעלית 

משופצת, סוכה וחניה. 
1,450,000 ש"ח. מ. כהן-

_____________________________________________)11-11(נכסים 052-7684074

 למכירה בנורדו בבניין חדש 
3 חד' 75 מטר מעלית וחניה, 
חזית ק"4 + סוכה 1,450,000 

ש"ח. פנחס נכסים
055-6789653)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורוק 3 חד' 
+ סוכה + יחידת דיור + 

אופציה בגג אופציה למעלית 
1,630,000 פנחס נכסים

055-6789653)11-11(_____________________________________________

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

+ א. להרחבה מ. חלקית 
1,420,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 נדירה!! א. שלמה-בן-
יוסף 3, כ-65 מ"ר קומה-ב' 

"מ. מהיסוד" + מחסן א. כ-45 
מ"ר 1,340,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

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

42 מ"ר 1,350,000 "תיווך-
_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

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

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

052-3344721 03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)11-11(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בפלמ"ח 3.5 חד' ק"א 
חזית כ-70 מ"ר מתוחזקת 
ויפה 1,380,000 ש"ח. נדלן-

_____________________________________________)11-11(הקריה 050-3000121

 בחנקין 3 חד' + סוכה 
גדולה קומה 1.5, עורפית 

ומשופצת, 1,500,000. 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 

קוק 23 ב"ב. 03-5797756
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 חד' קומה ג' 
חזית לז'בוטינסקי צד בני ברק, 

בניין אברכים משופצת + 
אופציה בגג 1,300,000 תיווך 

_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב. 054-5500263

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

חזית  +אופציה 20 מטר לכל 
צד 1,340,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב. 054-5500263

 ברבי עקיבא קרוב 
לישעיהו 3.5 חד' 80 

מ"ר שמורה ומטופחת 
חזית ק"א כניסה מיידית 

1,600,000 ש"ח.  
"סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בצייטלין 18 דירה 2.5 
חד' + מרפסת גדולה 

קומה 1 1,450,000 ש"ח.
_____________________________________________)11-11(054-2600409 שלמה

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

שמורה א. לסוכה 1,200,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 2 חד' בברוט + 
רשיון לבנייה בגג בטון ובצד 

1,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב. 054-5500263

 מבחר דירות החל מ-300 
אל"ש עמלת התיווך כוללת 

ניהול הנכס לשנה הראשונה. 
משה אלוש אבני דרך

054-3255667)11-11(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

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

053-3147717)11-11(_____________________________________________

 בטבריה-עילית אזור 
קרלין טורית 3 קומות + גינה 
גדולה וגג-בטון 200 מ"ר בנוי 

970,000 ש"ח לוינגר תיווך 
_____________________________________________)11-11(לאנ"ש 052-7166160 ש"ח

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

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

 בטבריה-עילית 
במתחרדים 4 חד' ק"ב + 

מרפסת-סוכה קרוב לפרויקט-
פוריה 665,000 לוינגר תיווך 

_____________________________________________)11-11(לאנ"ש 052-7166160

 במתחרדים 3.5 חד' 74 
מ"ר משופצת מאוד בקומה 

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

053-3147717)11-11(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,520,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(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! 
_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

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

מרפסת סוכה, נוף! ע"י ביהכ"נ 
זכרון-אברהם, 2,120,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

מ"ר בגג + סוכה. לל"ת
_____________________________________________)6-11ל(053-3168883 054-8483831

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

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

 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(_____________________________________________

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

2 מרפסות, נוף מהמם. 
2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-571-3375

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

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

_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-571-3375

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-571-3375)11-11(_____________________________________________

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

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מרווחות תשואה 5,500 נטו 
_____________________________________________)11-11(תיווך-יוחנן 050-4104044

 מבחר דירות 
למשקיעים. חוקיות! 

לדוג', במרכז, מושכרת 
ב-8,500 ש"ח. מחיר 

1,420,000 ש"ח "בית 
_____________________________________________)11-11(ישראל" 054-8070418

 מציאה!! במרכז, 
מושכרת ב-5,500 ש"ח, 
מחיר 1,130,000 ש"ח 
בלבד!! "בית ישראל" 

054-8070418)11-11(_____________________________________________

פתח תקווה

פנטהאוזים ודירות גן

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

 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(_____________________________________________

 בהדר גנים! רח' 
החליל דו משפחתי מפואר 
ביותר 180/180 מ"ר 7 ח' 

3,300,000 ש"ח. 
050-4811122)11-11(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

אישי. מושקעת מאוד! רק 
1,690,000 ש"ח. 

050-4811122)11-11(_____________________________________________

 6 חד' כפר גנים בבן 
גוריון מחסן 2 חניות, מרפסת 
שמש/סוכה, אוכלס לפני חצי 

שנה 2,720,000 ש"ח. עידן 
_____________________________________________)11-11(053-2817721 דרים טרגט.

 ביהלום 5 חד' משופצת,, 
מעלית, חניה, 127 מ"ר, 

1,970,000 ש"ח. אתי 
_____________________________________________)11-11(054-3320655 דרים טרגט

 אחד העם, 5 חד' מעלית, 
חניה, משופצת 150 מ"ר!!! 

אתי 054-3320655 דרים 
_____________________________________________)11-11(טרגט

 במרכז העיר חפץ חיים 
4 חד' ק"3 משופצת כחדשה 
1,320,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)11-11(_____________________________________________

 ברב קוק בפרוייקט חדש 
גדולה ומרווחת 3 כיוונים 

מפרט טכני גבוה החל 
מ-1,850,000 )אכלוס חצי 

שנה( ללא-תיווך. 
055-9385311)11-11(_____________________________________________

 באלתר מיהוד/בן יהודה 
4 חד' + מעלית + חניה 

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

1,690,000 ש"ח.
050-4811122)11-11(_____________________________________________

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

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

050-4811122)11-11(_____________________________________________

  בבלעדיות, בסלומון 
המבוקש, ענקית -130 

מ"ר מעלית וחניה, 
מיידית, 1,790,000 ש"ח. 

"בית ישראל"
054-8070418)11-11(_____________________________________________

 כץ כפר גנים ב-4 חד', 
משופצת מעלית, חניה, 

1,550,000 ש"ח. דרים טרגט
_____________________________________________)11-11(אתי 054-3320655

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

מושכרת ב-1700 ש"ח קומה 
ראשונה 460,000 ש"ח עינב 
RE/MAX 050-244-244-6)11-11(_____________________________________________

 למכירה בברנר דירת 4.5 
חד' משופצת קומה 2.5 קרוב 

לקרית שמואל נוף לכנרת 
590,000 גמיש. עינב

RE/MAX 050-244-244-6)11-11(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת 5 
חד' + מרפסת + נוףלגנרת, 
קומה 5 + מעלית מסודרת 

820,000 ש"ח. עינב
RE/MAX 050-244-244-6)11-11(_____________________________________________

 ביהושע ק"ק כ-3 חד' 
גדולים 1,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בתחילת בניה, 3 חד' 
יפות בכהנמן-קיבוץ גלויות, 
חזית מ-1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(תיווך-נדלן 050-4177419



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט  13/3-15/3/2019

ביקוש 
דירות

מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים, שפת 
אמת 10 ב"ב,

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

מגרשים

חנויות

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

פתח תקווה

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

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

צפת

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

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

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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

+5 חדרים

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

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

 ברחוב יהושע, גן העיר 
4 חד', קומה 5 + מעלית, 
5,300 ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

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

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

12 שיופשר "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)11-11(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)11-11(_____________________________________________

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

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

בני ברק

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדריםפנטהאוזים ודירות גן

 בלוד בדוד המלך ק"4 
בלי מעלית, בבניין איכותי 
מחולקת ל-2 דירות כולל 

ריהוט מכניסה 4000 
ש"ח בחודש 950,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

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

077-4030877

בואו להיות שותפים
 בפטנט מהפכני

 בשלבים סופיים!

השקעה 
שווה במיוחד

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

_____________________________________________)8-11(אריה

 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

 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)11-11(_____________________________________________

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

 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

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)9-11(וואצפ- 35799670210

 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

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

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

052-7169562)1-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

052-5844040)10-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

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

_____________________________________________)10-15ל(052-5111141

 דרושה דירה לאברך ב"ב 
עד 300,000 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(058-3255052

 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

מבנים
 להשכרה חלק ממבנה 

חדש ומפואר בביתר 
עלית לישיבה או סמינר 

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

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

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

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-21(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

3-3.5 חדרים
 בזכרון משה בפרוייקט 

בוטיק חדש דירות 3 חד' 
מרווחות 3 כיוונים, מרפסת 

סוכה, חנייה החל מ- 
1,700,000 ש"ח ללא תיווך 

055-9385311)11-11(_____________________________________________

 בדף היומי 3.5 חד' ק"א 
מסודרת ממוזגת - 3 כיוני 

אויר כ-90 מ"ר מיידית!! רק 
1,290,000 ש"ח סגירה!! 

050-48811122)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות, 
בטרומפלדור, מציאה! 

מרוחת, ק"א, משופצת, 
כדאי לראות, 1,440,000 

ש"ח. "בית ישראל"
054-8070418)11-11(_____________________________________________

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

רק 1,190,000 ש"ח. 
050-4811122)11-11(_____________________________________________

 ברוטשילד/קק"ל 2 חד' + 
הול כ-50 מ"ר מסודרת ויפה 

)אפשרות פינוי בינוי( מיידית!! 
רק 1,070,000 ש"ח. 

050-4811122)11-11(_____________________________________________

קריית חיים

 בק. אתא מבחר דירות 
להשקעה החל מ-485,000 

ש"ח בקומות נמוכות 
בהזדמנות. מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים
052-2790370)11-11(_____________________________________________

 בחרדי, דירה מחולקת עם 
כניסה נפרדת 160 מ"ר גינה 

עם תשואה נאה מאוד, אופציה 
לתוספות, מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים
052-2790370)11-11(_____________________________________________

וילות ובתים
 בקרית בניימין וילה 280 

בנוי על חצי דונם פרטיות 
מוחלטת!!! אופציה לחלוקה. 

מרדכי בן מוחה "המרכז לנדלן" 
052-7378399)11-11(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן 4 חד' גישה 

לנכים גינה 50 מטרים מחיר 
אטרקטיבי. מרדכי בן מוחה 

_____________________________________________)11-11("המרכז לנדלן" 052-7378399

+5 חדרים
 דירת 6 חד' בפלס אחד... 

מרפסת סוכה, חייבת להמכר! 
מרדכי בן מוחה "המרכז לנדלן" 

052-7378399)11-11(_____________________________________________

 בחרדי, סוקולוב )קרוב 
למקווה( דירת 4.5 חד', 

מרפסת סוכה, מחסן וחניה, 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)11-11(פרוייקטים 052-2790370

 מצויינת להשקעה/מגורים 
דירת 4.5 חד' במרכז העיר 

במחיר מצוין מרדכי בן מוחה 
_____________________________________________)11-11("המרכז לנדלן" 052-7378399

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מצויינת למשקיעים!! 3 

חד' משופצת קומה ראשונה 
רק 550 אלף ש"ח מרדכי בן 

מוחה "המרכז לנדלן"
052-7378399)11-11(_____________________________________________

 אסור לפספס!! 3 חד' 
בחרדית 605,000 ש"ח + 
מבחר ענק בחרדים. דרור 

שורק תיווך רילוקיישן 
050-8757537)11-11(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 מציאה 2.5 חד' קומה 

ראשונה אסף שמחוני שכירות 
עוברת 1,800 ש"ח. 500,000 

ש"ח. דרור שורק תיווך 
_____________________________________________)11-11(רילוקיישן 050-8757537

 אזור פינוי בינוי נוף לים 2.5 
חד' קומה 2 אפשר להשכיר 

ב-2,200 ש"ח מחיר 570,000 
ש"ח דרור שורק תיווך 

_____________________________________________)11-11(רילוקיישן 050-8757537

קריית מוצקין

 באזור פינוי בינוי 3 חד' 
מושכרת ב-2500 ש"ח קומה 

א' רק 620,000 ש"ח. דרור 
_____________________________________________)11-11(תיווך רילוקיישן 050-8757537

 למביני עניין מפוצלת 
קומת קרקע רק 630,000 

ש"ח. שכירות עוברת 3,300 
ש"ח + מבחר ענק להשקעה. 

דרור שורק תיווך רילוקיישן 
050-8757537)11-11(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 דירה עם גג בטאבו 

מושכר לח"י שנים, אופציה 
לתמ"א, באזור שקט ומרכזי 

המלצת השבוע, מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים

052-2790370)11-11(_____________________________________________

 להשכרה שאול חדד יחידה 
חדשה מרוהטת 2,200 כולל 
_____________________________________________)11-11(ארונונה. תווך 054-2345633

 באבן גבירול יחידה חדישה 
יפיפיה עם סוכה ק"ק "אפיק-

נכסים" 03-5791514
054-2250000)11-11(_____________________________________________

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

_____________________________________________)11-14(תיווך 050-4160390

 בסוקולוב השלושה ק"ג 
5 חד' גדולים + מרפסת גג. 
*ביגאל-רמחל 2 דירות בק"ג 

+ מעלית דירה א' 50 מ' חדר 
שינה + סלון גדול + סוכה 

+ מטבח בנפרד + אמבטיה 
ומרפסת + 2 שירותים. *דירה 
ב-30 מ' חדר שינה + מטבח 

גדול + אמבטיה ושירותים. 
פנחס מילר מתווך מוסמך 

050-410-3310)11-11(_____________________________________________

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

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

 באנילביץ 6 חד' 150 
מ"ר ק"א + מעלית משופצת. 

*בפנקס 5 חד' 125 מ"ר 
ק"ק + מרפסת מושקעת 

חדשה 6000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

 בלעדי בפנקס בבנין 
בוטיק וחדש 4 חד' 

כניסה פרטית מפוארת 
ושקטה גימור ברמה 

גבוהה ממוזגת קומת 
קרקע מיידי 6,900 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)11-11(_____________________________________________

 3 חד' מרווחת מאוד כ-90 
מ"ר ק"ב משופצת קומפלט, 
בזבוטינסקי קרוב להרב שך 
_____________________________________________)11-12ל(3,950 ש"ח. 052-7606611

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 3 

חד' מושקעת במחיוחד 
+ סוכה גדולה חזית 

נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידית 4000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)11-11(_____________________________________________

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

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

 בפוברסקי 2.5 חד' - 52 
מ"ר + מרפסת גג כ-70 מ"ר 

_____________________________________________)11-11(חדשה ק"ד. 054-9400028

 בברויאר 38 מ"ר 2 חד' 
+ אמבטיה מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)11-14(מיידי. 053-3370813

 ברח' חברון 2.5 חד' 
מרוהטת ק"ג ואחרונה - חזית. 
_____________________________________________)11-12ל(054-5903067 077-8850889

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

ק"5. מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

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

052-7610171)11-15(_____________________________________________

 ביברוב/ראב"ד יח"ד 2 
חד' מרווחת מטופחת סוכה 
_____________________________________________)11-12(מרוהטת ק"א. 050-7755442

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבני חדש 
2 חדרים מושקעת 

במיוחד + סוכה גדולה 
חזית נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידית 3,300 
ש"ח  "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)11-11(_____________________________________________

 ברמב"ם יחידת דיור 
יפיפיה 25 מ"ר משופצת 

ממוזגת מרוהטת קומפלט. 
_____________________________________________)11-12ל(2,250 ש"ח. 052-6160852

3-3.5 חדרים
 בהדר גנים. ביהודה הנשיא 

3.5 חד', ק"ד, פתוח לנוף, 
מרפסת סוכה, 4,250 ש"ח. 

_____________________________________________)11-12ל(054-4240339

 בסמילנסקי מאווררת 
ומרווחת 3 חד', 2 מרפסות, 

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

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק במחיר 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(050-6651363

 דירה 3 חד' במרכז ב"ב עד 
אחרי פסח לפרטים

_____________________________________________)11-11ח(058-3245442

 למכירה קו חלוקה 
ירק מהדרין ללא 

ריסוס, לקוחות קבועים 
פוטנציאל לגדילה.

052-8708776)11-14(_____________________________________________

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

050-4999465 03-8007000)11-11(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד/
ספר/פאנית משופץ מאוד 
16 מטר + חצר מרוצפת 
בז'בוטינסקי הרב שך אזור 

מאוד עם תנועה
074-7020616)11-11(_____________________________________________

 בכ. לעיר ב"ב, ויז'ניץ 
200/400 מ"ר להשכרה 

ולאחסנה ולכל מטרה 
 052-7182182 050-5340785

_____________________________________________)11-11("אחוזה"

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

לכל מטרה, שקטה ק"1 כ. 
פרטית. 050-5340785
_____________________________________________)11-11(052-7182182 "אחוזה"

 במרכז רבי עקיבא 
חנות יפיפיה 65 מ"ר 

חזית, פינוי גמיש!
052-8555594)11-11(_____________________________________________

 להשכרה במקום מרכזי 
ומוצלח ברבי עקיבא ירמיהו 

בבני ברק חנות 39 מ' 4600 
ש"ח פנחס מילר, מתווך 
_____________________________________________)11-11(מוסמך. 050-410-3310

 בהזדמנות!!! 
בבלעדיות!!! מבחר 

חנויות בגדלים שונים!!! 
 !!!AAA במיקומים
_____________________________________________)11-11(תיווך 052-7165120

 בק. אתא, מגוון חנויות 
למכירה בגדלים שונים כולל 

עם תשואה עוברת של 7.5%, 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)11-11(פרוייקטים 052-2790370

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

חזית- ענקית מחיר מיוחד, 
_____________________________________________)11-11(תיווך-הנדלן 050-4177419

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני ברק? 

בשבילך אנחנו כאן. תיווך-
BA-יזמות

_____________________________________________)11-11(054-4980159 דורון

 בלעדי-למכירה ברח' 
ירושלים קרוב לר"ע חנות 

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

גמיש.  "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)11-11(_____________________________________________

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

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

והשקעות"
054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה או 
למכירה חנות למזון 

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)11-11(_____________________________________________

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

 בהזדמנות!!! 
בבלעדיות!!! מבחר 

מחסנים בגדלים שונים 
החל מ-60 מ"ר!!! תיווך

052-7165120)11-11(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה ברח' 
פרל  מחסן מקורה 95 

מ"ק קומת קרקע כישה 
מוחה לרכב מיידי  ניתן 

לשכור חלק מהנכס 
לפרטים נוספים. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)11-11(_____________________________________________

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

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

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

בב"ב ברח' הרב קוק 25 
2,500 ש"ח. 

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בבלעדיות!!! מבחר 

משרדים בגדלים 
שונים!!! במיקומים 
AAA!!! במקומות 
יוקרה/סטנדרט!!! 
עם חניות!! חדרים 
נפרדים/מטבחונים/

חדרי ישיבות/תשתיות 
תקשורת ומצלמות/דלפק 

קבלה!!! תיווך
052-7165120)11-11(_____________________________________________

 למכירה בק. אתא פריים 
לוקשיין משרד מרהיב במחיר 
שלא יחזור על עצמו לפרטים 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)11-11(פרוייקטים 052-2790370

 באזור התעשייה צפון 
משרדים חדישים מ-80 מ"ר 
עד 570 מ"ר ק"א + מעלית 
_____________________________________________)11-11("אפיק-נכסים" 03-5791514

 משרד 80 מ"ר משופץ, 
ק"א מעלית, במרכז העיר, 

בחצי מחיר. תיווך-BA-יזמות 
054-4980159)11-11(_____________________________________________

 ברבי טרפון-רבי עקיבא 
חדר גדול + שירותים ומטבחון 

בקומת כניסה בבנין מגורים. 
פנחס מילר מתווך מוסמך 

050-410-3310)11-11(_____________________________________________

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

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

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

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)25-25/19("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

בני ברק

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

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

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

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

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

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

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

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

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-15(לבעלז. 052-7118100

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

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

 לפסח/שבתות, דופלקס 
מפואר! באזור רוזובסקי, 12 

מיטות.
_____________________________________________)9-9(לפרטים 055-6768826

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

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

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

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

 במרכז, לשבת הגדול, 
לפסח ולבין הזמנים, קמפוס 

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

 ברב קוק, קרוב 
לרבי יוסי, 2 חד' 

גדולה, 40 מ"ר, ק"ק 
מוגבההת, משופצת, 

מרוהטת, מיידי, 2,900 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בלעדי במינץ, קרוב 
לר"ע, מחסן להשכרה, 

30 מ"ר חזית, גישה 
נוחה לרכב, מיידי, 2,000 

ש"ח "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים



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, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-10/20ל(077-5590283, 054-5726412

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/20(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-31/19(_____________________________________________

 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

לפרסום
03-6162228

 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)11-14(_____________________________________________

מושב נחלים
 חופשה מפנקת! 

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

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

 "בנצי טיולי ג'יפים 
וטרוקטורונים" - חווית שטח 

יחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 
לנהיגה עצמאית. 

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

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-04/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-45/19(_____________________________________________

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

יבניאל

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)10-24/19(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-24/19(_____________________________________________

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

סנוקר טניס וכו' 
077-8228803 052-3540874)2-13(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט  13/3-15/3/2019

מעלות

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 052-7685199

 "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

 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

רנו

מטבח מיוחד לפסח
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
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*

*2016

"שר השמחה" עמי מימון 
שמח לתוך הלילה

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21/19(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

טויוטה
 למכירה טויוטה פריוס, 
2012, יד שלישית, פרטית, 

חסכונית, שמורה.
_____________________________________________)10-13ל(054-8145656

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-09/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)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

 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(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

גינה וטרמפולינה ופינפונג. מומלץ! 
_____________________________________________)40-41-19(מבצעים לחורף. 052-6990764

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

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

גורן

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

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

 וילת נופש+ בריכה פרטית 
אפשרות לנופש זוגי בצימר 

_____________________________________________)5-12(המערה. 050-5990545

 5 חד', מיוחדת מאוד, 
מרפסת גדולה נוף לכנרת 

ולחרמון בק. שמואל, 
מרכזי, כשרה לפסח! 

050-4124556)11-22(_____________________________________________

 יחידת נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת 
4X8 מ', מוצנעת + משחקי 

חצר. 050-8566778
050-2187690)11-36(_____________________________________________

 רנו לוגן שנת 2011 + 
טסט 7 מקומות 138,000 ק"מ 

_____________________________________________)11-12ל(שמורה. 054-4916252

מוצרים 
ושירותים

הובלות

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים
 השכרת ציוד לאירועים 

מקרנים מסכים רמקולים 
פלזמות, מחשבים, פנסים 

מצלמות, מקרופונים
054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

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

 יוסף חיים שליחויות זול 
במיוחד. איסוף ויבוא סחורות 

לבתי עסק ביגוד הנעלה 
ושונות, עירוני ובינעירוני. 

055-6802902)10-17(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-21(לצפון. 050-4150357

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-19/19(_____________________________________________

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-19(_____________________________________________

התעמלות

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

050-5833367 10,14,20,60)10-35/19(_____________________________________________

 הסעות לכל חלקי הארץ 
לכל סוגי הרכבים 24/6 שירות 

_____________________________________________)V.I.P)8-11 טל': 058-4754755

 טכנאי למוצרי חשמל 
ביתיים, מחירים מוזלים

_____________________________________________)8-11(058-7000282 יניב

טכנאי

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-20(_____________________________________________

יישור שיניים
 טיפול אורטופדי המתקדם 

בעולם ללא קוביות, מחיר 
המתאים לבני תורה. 

055-6876176)10-13(_____________________________________________

 גמח רכב לאברכים, 
מצובישי אוטלנדר 2014
7 מקומות + מובילאי, 

לרציניים בלבד, מגיל 24. 
_____________________________________________)11-13ל(050-4190161

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

יעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לייעוץ וטיפול 

בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות. 

077-7671726
050-5870353)9-11(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 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(_____________________________________________

■ 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

 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

ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט  13/3-15/3/2019

 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

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 /

₪

₪

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

_____________________________________________)10-21(ואמין. יאיר 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

 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

 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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/19(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-21(זולים! 052-2523284

מכונות תפירה

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-15(_____________________________________________

 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-33(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-6/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)9-20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-9/21(ש"ח. ישראל 052-7656147

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-22ל(052-7157785

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 אבדה מצלמה באזור 
חנוכה ברחבי ב"ב. המוצא 

_____________________________________________)11-11ח(יתקשר: 052-7631859

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3595314

 דרוש מדף לטלפון כיתי 
עם מגירה בתרומה לאברך. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4160457

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)11-11ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרד לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)11-11ח(סמלי. 054-7938941

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים.
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 כדורים קטנים לגמבור 40 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 053-3155415

 אוזניה חב' "פלנטרוניקס" 
ברמה עם צג חדשה באריזה, 

אכורתית ב-220 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(052-5918474

 רמקול בלוטוס ודיבורית 
חדש ברמה עוצמתית ב-100 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-5918474

 משקל דיגיטלי מסחרי 
חברת בולט כחדש 450 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(053-3184127

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדש + שעון שבת 400 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

DVD  + קריוקי 150 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8483032

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)11-11ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מכונת קירור שתייה 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-6560424

 מכונת קפה 8 טעמים. 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לסירות בירה 
מחבית 500 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 מכונת צילום  "טלפון" 
LG985652 מחיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 כירת גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-6560424

 מקרר יין כחדש 500 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 תנור פיצה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 מיחם 50 כוסות במצב 
חדש 140 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-8197425

 כיריים גז בילד-אין 
)לוקסור- 4 להבות( נירוסטה 

_____________________________________________)11-11ח(200 ש"ח. 052-3463482

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-3463482

 kemmdy תוצרת DVD 
ללא מסך כחדש 50 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-3463482

 מדיח כלים "מילה" בשרי 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-4141142

 מכשיר וויאז הדרן עם 
שנתיים גלישה 420 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-7614304

 מערכת רמקולים בלוטוס 
רדיו עוצמתי מצב מצויין 220 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 058-3200038

 שואב אבק - "מולר" 500 
ש"ח. מכונה מטחנת בשר - 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-419250 אלה

 גריל הפלא: 4 פעולות 
בגריל, 4 משטחים נשלפים: 

לבישול, לגריל, לטיגון ולצלייה.  
_____________________________________________)11-11ח(050-419250 אלה

 סיר בישול איטי - 6.5 
ליטר דום ATL-066 חברת 
GOLD-LINE מחיר 500 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח.  050-419250 אלה

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 מחיר 220 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-2727474

 מסך מחשב "17 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין. 100 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977 

 מי-חם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר כחדש!!! )פ"ת( 150 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-2786557

 מטחנת בשר למכונה של 
קנוד הדגם הישן 170 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(053-3155415

 דודים לשתייה חמה 
מתאים לבתי כנסת 500 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 HP19 מסך מחשב דגם 
מעולה. 180 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 30 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977

 2 מסכי מחשב סמסונג 
mac + "17 דגם 568 חדשים! 

_____________________________________________)11-11ח(052-5234552 2 ב-300

 רדיאטור לחימום 12 
צלעות על גלגלים 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח()בפ"ת( 052-2786557

 מכונת תפירה במצב 
מצוין 450 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-8471302

 מחליק שיער מיני אמיקה 
כולל נרתיק מהודר חדש 100 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-7157077 ב"ב.

 2 נברשות מהממות 
לסלון )1X6( 120 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)11-11ח(054-8485026

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה, 

חדש בקרטון 370 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-84850236

 מזגן חלון תדיראן 1 כ"ס 
פועל מצוין 300 ש"ח. )לקיחה( 

_____________________________________________)11-11ח(מיידית. 052-7616341

 מחשב נייד במצב מצויין 
ושמור 490 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-3558949

 שואב אבק עמוד 
לשטיחים חזק מאוד! איכותי 

_____________________________________________)11-14(150 ש"ח. 054-8527470

 באלעד- כסאות למטבח 
מברזל שחור יציב + ריפוד 25 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח כ"א. 050-4135002

 בהזדמנות שידת 8 
מגירות + מראה )יש אפשרות 

להוריד( 052-5234552
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 

 שולחן וכסאות במצב טוב 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-41847474

 מיטה נפתחת עם 2 
מגירות עץ סנדוויץ. 220 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(052-5737813

 שולחן אוכל אורץ 1.60 
נפתח ל-2.40 רוחב מטר. 500 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-4236728

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(052-3463482

 מערכת אייווה חלקים 
_____________________________________________)11-11ח(כ"ח 250 ש"ח. 054-8483032

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8483032

 חדר ילדים מעץ מלא 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8483032

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)11-11ח(052-5737813

 כסא תינוק לרחב במצב 
_____________________________________________)11-11ח(מצוין 80 ש"ח. 052-7148004

 כסא לילד לרכב במצב 
_____________________________________________)11-11ח(מצוין 80 ש"ח. 052-7148004

 ארון מדפים לבן - 4 
דלתות מעץ במידות 

64X40X250 ס"מ. 400 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 שידת מדפים פתוחה 
40X40X200 ס"מ. 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 ארונית לבנה מעץ, 2 
דלתות 90X40X105 ס"מ. 

בר"ג. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 ארונית לבנה כחדשה 
גובה 70 ס"מ, אורך 1.20 מ', 
עומק 43 ס"מ, דלתות משני 

הצדדים ובאמצע, 4 מגירות על 
_____________________________________________)11-14(גלגלים. 054-8527470

 בהזדמנות בב"ב מיטת היי 
רייזר חדשה סגולה + כריות 

וארגז מצעים 900 ש"ח. 
_____________________________________________)9-10ל(052-7611805

 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
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באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)11-11ח(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!

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט  13/3-15/3/2019

 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

 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 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7120970

 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

 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(050-4131038

 70X1 150 תריסי הזזה 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח כ"א. 050-4131038

 תיק חדש נשים 45 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 מעיל צמר חדש מס-46 
200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 ספרי צדיקים 10-15 כ"א. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 כרית שינה אופואלרגנית 
חדשה באריזה 30 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7653548

 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

 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

 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

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"! 
_____________________________________________)52-11/19ל(מה איתך? 053-3155570

 מעוניין לעבוד בהובלות 
_____________________________________________)11-11ח(054-5862360

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת נסיון במדיה, 

ב"קירוב", בהסברה ובניהול. 
במשרה בכירה.
_____________________________________________)11-11ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 

וערב בישיבה. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6651365

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)11-11ח(לפי שעה. 054-7938941

 אישה חרדית מעוניינת 
_____________________________________________)11-11ח(במשק בית. 054-8059914

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 נקיון חדרי מדרגות ובתי 
_____________________________________________)11-11ח(כנסת. 052-7137135

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

 בלעדי! 200 סירי אידוי 
נירוסטה מיוחדים ללא 
חורים! מחיר מציאה! 

אידיאלי כמתנה
054-4543701)08-11(_____________________________________________

תינוקות
תקשורת

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348 
03-6884123)10-13(_____________________________________________

 6 כסאות פינת אוכל כמו 
חדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4562353 דליה

 עגלת מאמס אנד פאפס 
400 ש"ח כל חלק. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4184141

 למסירה ספה לבנה 3 
מושבים ראשיים מתכווננים 
_____________________________________________)11-11ח(במצב טוב. 054-8404321

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3073826

 שטיח לחדרי ילדים דמיות 
דיסני )מקורי( חסין אש 70 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8485026

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(058-8483223

 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

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(058-3209095

 למכירה C2, תומך חברת 
_____________________________________________)11-11ח(גולן, 220 ש"ח. 058-3234062

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
חום מוזהב גודל כ-2X1.80 מ' 

_____________________________________________)11-11ח(350 ש"ח. 054-8485026

 במציאה! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-8420684

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)11-11ח(058-8483223

 חדש בניילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)11-11ח(כ"א. 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב/
חתול לתינוק כולל כובה 20 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח כ"א. 058-4843223

 תיק גברי שחור 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 בבית שמש למכירה שתי 
תחפושות של שמלת כלה 

חדשות מעוצבות ומחיוחדות 
300 ש"ח. 054-8453363

_____________________________________________)11-11ח(

 שונה הלכות שישיה 
כרכים חדש ב-130 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-7624509

 אופני הילוכים "26 במצב 
מעולה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-5385013 ב"ב.

 אופני ילדים "16 120 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 גליונות רבים של "מוספי 
שבת" ו"יתד נאמן"

_____________________________________________)11-11ח(03-6772395 052-7632395

 חצאית יפה אפורה 
מאנגליה )חדשה( מתאים לגיל 

13-14 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-8426081 03-6749522

 אופניים מצויינים 90 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 ארון דלת אחת עם מדפים 
חזק ויציב גבוה 190 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה סלקל לתינוק 50 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-7148004

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת חגית בר"ג. 

450 ש"ח.  054-5920011
_____________________________________________)11-11ח(052-3300880

 שעון יד לגבר חדש יוקרתי 
_____________________________________________)11-11ח(ב-250 ש"ח. 052-5918474

 אופני הילוכים גודל 24 
במצב טוב במחיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בלבד. ב"ב. 052-7697038

 ארון שירות נמוך, במצב 
מצויין 90X65 80 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4087927

 אוזניות "בלוטוס" חדשות 
צלילי מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה.
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 30 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977

 סוללה לאופניים 
חשמליות 399 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(058-3263264

 5 סטנדים לתליית בגדים 
+ גלגלים כחדש מתכוונן עד 2 

_____________________________________________)11-11ח(מ' 250 ש"ח. 053-3184127

 כינור איכותי תוצ"ח 
כחדש כולל אביזרים וקופסא 

_____________________________________________)11-11ח(380 ש"ח. 053-3184127

 משקל דיגיטלי מסחרי 
חברת בולט חכדש 450 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(053-3184127

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 180 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 150 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-7432035

 חליפת בר מצווה חדשה 
_____________________________________________)11-11ח(250 ש"ח. 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)11-11ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 שטיח בדוגמא קלאסית 
בצבע ירוק בקבוק וחום. 

160X230 ס"מ. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 חליפת גבר איכותית 
במידה 48, צבע שחור של 

יהושע בן נון בר"ג. 180 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת בעובי 7 מ"מ 

- מידות 100X155 ס"מ. 
180 ש"ח. 054-5920011 

_____________________________________________)11-11ח(052-3300880

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-4135002

 טוש"ע בלכות שבת א' 
בוצאת הדרת קודש חדש ב-70 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-4135002

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. מהדרין 30 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-4135002

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-2727474

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)11-11ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 ניו באלנס מידה 45 
מקצועיות! חדשות! 400 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-7800800

 מזוודות מבד )שחור( 
על גלגלים במצב חדש! )היו 

בשימוש פעם אחת( מצויינות 
לטיסה. 100 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(052-7167525 י-ם.

 תחפושת שוטר מידה 6. 
חייל מידה 4. חדש באריזה 

30 ש"ח כ"א. או שניהם ב-50 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8063853 ב"ב.

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3073826

 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

 נגן גלאזבה חברת 
סאמויקס 8 גיגה חדש ממש 

_____________________________________________)9-9ח(140 ש"ח. 054-8469584

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני ברק, דרושות עובדות 

לעבודה במשמרות
054-7694963)11-14(_____________________________________________



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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 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 דרושות 
סייעות לגיל הרך משרה 

מלאה, תנאים טובים. 
_____________________________________________)7-11ל(08-9254192

 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

ו’-ח’ באדר ב’ תשע”ט  13/3-15/3/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 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

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 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

 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(_____________________________________________

 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

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

טלפון לבירורים: 03-5770521
קו"ח לפקס: 03-5771144

למרכז הרפואי מעיני הישועה 

דרושים/ות 
כח עזר למחלקות השונות

לעבודה מעניינת ומאתגרת באוירה משפחתית
העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה/שישי/שבת/חגים  

03-5770521

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

לה' הארץ ומלואה!

מוניות דקר
עזרא 17 ב"ב

דרוש סדרן רציני 

050-7575075
053-2861390

משכורת נאותה

לפרטים: קובי 050-6499974

דרוש עובד נהג משאית 
עם רשיון ג' עד 15 טון 

מאזור ב"ב פ"ת והסביבה 
למשרה חלקית )אפשרי גם פנסיונר(

לחברת הפצה דרוש
 עובד לביקורת על חלוקה בב"ב והסביבה 

על אופניים חשמליים 
ו/או רשיון נהיגה רגיל

 למשרד בירושלים 
מזכיר/ה, לניהול יומן, עבודה 

מול ספקים, ועוד. א-ה 
8:00-14:00, שכר 5,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(קריירה 072-22-222-62

 דורשים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 

לשעות הבוקר והערב, 
_____________________________________________)11-14ל(באזור ב"ב. 03-5494080

 מטפלת למעון יום 
במרכז בני ברק למשרה 

מלאה/חלקית תנאים 
מצוינים למתאימה.

03-5703853)11-14(_____________________________________________

 למוסד חינוכי בבני ברק 
דרושות מנקות למשרה מלאה, 

_____________________________________________)11-14ל(לפרטים: 03-9183633

 דרוש/ה מזכיר/ה 
למרפאת שיניים. נסיון 

במזכירות חובה, הכרת 
המחשב. תנאים טובים.

קו"ח למייל: 
mazkira830@gmail.com)11-14(_____________________________________________

 דרושים אנשי מכירות 
טלפונים למוקד בפ"ת שעות 

נוחות, שכר גבוה. 
gabip@lottonet.co.il

052-3915513)11-14(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 לארגון רבנים בירושלים 
דרושה מזכירה בימים א-ה 

9:00-15:00 אנגלית ואופיס 
_____________________________________________)11-12ל(חובה. פקס: 02-6516585

 דרוש/ה קופאי/ת 
לסניף של בזאר לב העיר 
ברחוב עזרא 4 מהשעה 
15:00 עד 22:00 כולל 

_____________________________________________)11-14(יום שישי. 050-5586335

 לגן במרכז ת"א, סייע/ת 
חרוץ/ה לקבוצת התינוקות, 

7:30-16:00 למלאה. 
054-7537538)11-14(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב עוזרת 
טבחית בעלת נסיון ל-6 שעות 
ביום 050-5304424 )להתקשר 

)10:00-15:00)11-14(_____________________________________________

 מטפלת לגן ילדים במושב 
נווה ירק לייד הוד השרון וכפר 

_____________________________________________)11-14ל(סבא )ניידת( 050-7242499

 דרוש איש תחזוקה בב"ב 
שכר קבוע, לשעתיים ביום. 

_____________________________________________)11-12ל(058-4884990

 עובד כללי למחסן בב"ב 
למשרה חלקית בימים א'-ה' 

בשעות 9:30-15:30 קו"ח:
mguy9940@gmail.com)11-12ל(_____________________________________________

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, שעות נוחות, 39 
ש"ח לשעה. קריירה

072-22-222-62)11-11(_____________________________________________

 נהג בוס לאישיות בכירה 
- בסמוך לבני ברק, שעות 

קבועות בבוקר, שכר התחלתי 
10,000 ש"ח + רכב צמוד. 

_____________________________________________)11-11(קריירה 072-22-222-62

 דרושים אנשים שנמאס 
להם מדיאטות ורוצים לרדת 

במשקל אחת ולתמיד, עד 17 
קילו. 055-6775127

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(_____________________________________________

 דרושה פאנית עם 
נסיון למשרה חלקית 

לסלון פאות בפתח 
_____________________________________________)10-13(תקווה. 052-5293000

 לבית הספר אוהל רחל 
בעמנואל דרושות מורות מ"מ 

09-7921987
_____________________________________________)10-13(קו"ח לפקס: 09-9663769

 רופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)10-15(ברק 050-8557084

 דרושה עובדת לנקי 10 
לשעות אחה"צ מ:

053-5251290  15:00-22:00)10-13(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________
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