
בבית שמש

בני ברק
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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של בית שמש מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי י"ג ניסן תשע"ט 18/4/19 • גיליון מס' 482

מוניות שרת
רמת בית שמש

02-9997777

> התחנה הגדולה ביותר
     > עם השירות

                   הטוב ביותר

24 שעות

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

עוד לא משוכנע שחזרה התכלת האמיתית
התקשרו ל"קו התכלת" מידע ושיעורים
0799-1000-65

?

סבסוד למתחילים / אפשרות לחינם

הגוש הסובייטי
החיים של ביבי יכולים היו להיות גן עדן 
איווט  של  ח"כיו  בחמשת  התלות  אלמלא 
הקודמת  בקדנציה   .61 אין  שבלעדיהם 
איווט  בלעדי   61 ממשלת  לנתניהו  הייתה 
וגם אז הצליח הסובייטי למרר את חייו של 
שום  הנוכחית  בקדנציה  ראש-הממשלה. 

אלטרנטיבה לא נראית באופק 
אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה | עמ' 12-13

פחדתי להיות שותף גזירת הקופון
למפלת ש״ס

תיבת רגע האמת
וליברמן  בנט  הביאו  האחרונה,  בממשלה 
אוויר(  )קחו  את  קיבלו  ותמורתם  ח"כים   13
משרד  המשפטים,  משרד  הביטחון,  משרד 
החקלאות,  משרד  החינוך,  משרד  הקליטה, 
לקינוח.  ועדות  כמה  ועוד  ביטחון  שר  סגן 
החרדיות  הסיעות  שתי  הקרובה,  בממשלה 
יביאו 16 מנדטים, וזה הזמן לגזור את הקופון 

מהכול  רחוק  להיות  חשבתי  האמת, 
ולהתנתק, אך ליבי לא נתן לי לראות את 
הסקרים שהעמידו את ש״ס במצב של 
כמו  פחדתי  מנדטים.  וחמשה  ארבעה 
ש״ס  תנועת  למפלת  שותף  להיות  אש 

של מרן חס ושלום    

שהמפלגה  בשביל  לא  ג׳  מצביע  אני 
אני  הוא,  נהפוך  משהו,  בשבילי  תעשה 
כלום.  בשבילי  לעשות  לא  ממכם  מבקש 
כל מה שאני מבקש שתמשיכו להילחם על 
התורה הקדושה שלנו, שתמשיכו להילחם 
שיוכל  ישיבה,  בחור  כל  על  נפש  בחירוף 

להמשיך לשבת ללמוד ברצינות 
עמירן דביר | עמ' 24בני אלבז | עמ' 24אבי גרינצייג, על סדר היום | עמ' 14-15

פרופיל מיוחד | 16-17הכירו את הנציגיםהנבחרים

מחכים 
לחוק הנורבגי

ח"כ משה גפני

ח"כ יעקב אשר

יעקב זכריהונהוראי לחיאנישלמה דהאןאליהו ברוכיאליהו חסידמשה אבוטבולאוריאל בוסו

ח"כ יואב בן צורח"כ משה ארבלח"כ ינון אזולאיח"כ מיכאל מלכיאליח"כ ישראל אייכלרח"כ יצחק פינדרוסח"כ יעקב טסלר

ח"כ יעקב מרגיח"כ משולם נהריח"כ יצחק כהןח"כ אריה דרעיח"כ מאיר פרושח"כ אורי מקלבח"כ יעקב ליצמן



ארבעה נפגעו 
מאוטובוס 

בשתי תאונות 
שונות

 | עמ' 6|

לקראת החג: 
באגף שפ"ע התכוננו מראש | עמ' 6



לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

s o r a g d o o r @ g m a i l . c o m
1-700-555-055

עם סורגדור יוצאים ידי חובה 
למהדרין מן המהדרין 

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות 

ושערים | מרפסות תלויות | 
קונסטרוקציות

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום מהמתקדמות ביותר

מחירים מיוחדים 

לקבוצות רכישה

תהיו רגועים שהילדים שלכם בטוחים.

תעשיות ברזל ואלומניום

www.aluminum.soragdoor.com :אלומניום www.soragdoor.com :ברזל

מחלקת אלומניום:
חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות 

זכוכית | גגות הזזה

איכות לאורך 
שנים

עד 8 שנות 
אחריות

תהליך כימי 
למניעת 
קורוזיה

עפ"י תקנים 
מחירים

צביעה 
בתנור בשיטת 
אלקטרו סטטי

עיצוב ויופי 
מנצח

בשם השם נעשה ונצליח

סגור

פתוח

כבל פלדה לקשירה

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות ושערים
 מרפסות תלויות | קונסטורוקציות

מחלקת אלומניום:
חלונות | דלתות | סגירת מרפסות | חלונות בלגיים

 תריסים | מעקות |זכוכית | גגות הזזה

עם סורגדור יוצאים ידי חובה
מבצעים חמיםלמהדרין מן המהדרין!

למרפסות תלויות!

מחמירים



הלוואה שעושה לכם סדר

ועוד מגוון מסלולי הלוואה המותאמים לצרכים שלכם:

חייגו 5522*
www.leumi.co.il/Campaign/generation/38873

אפליקציית הבנקאות 
הכשרה המתקדמת בישראל

מיועד למשתמשים בשירותי הדיגיטל לצורכי פרנסתם באישור רבותיהם.

> הלוואות: העמדת ההלוואות וסכומן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו. תנאי ההלוואות לרבות האפשרות לדחיית הקרן, גובה הריבית, מועדי הפירעון של הריבית ושל הקרן 
וסכום הזכאות, ייקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שיחתם עם הלקוחות > התנאים בתוקף עד ה -30.4.2017 > פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי > לאומי רשאי לשנות או 
ובאתר. לאומי  בסניפי  הזכאות  ולתנאי  להלוואות  בקשר  ומחייבים  מלאים  פרטים   < מוקדמת  הודעה  וללא  עת  בכל  התנאים  את  לבטל 

> אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פסח כשר ושמח!

הלוואה בקליק
• באישור מיידי עד 400,000 ₪
• בהחזר של עד 72 תשלומים

• ההלוואה ניתנת בעמדות לאומי             , 
בסניפים ובמרכז בנקאות 5522*

הלוואה בהחזר קבוע
• החזר חודשי קבוע החל מ-99 ₪

• 12-84 תשלומים
• ההלוואה ניתנת בסניפים
ובמרכז בנקאות 5522*

הלוואה גמישה
• הלוואה עד 100,000 ₪ בהחזר של עד 84 תשלומים

• החזר במסלול קרן קבועה 
• ההחזר יכול להשתנות עד 3 פעמים במהלך ההלוואה 

• ההלוואה ניתנת בסניפים ובמרכז בנקאות 5522*

ללא ריבית!*
70 תשלומים 70,000₪

למעבירי משכורת חדשה ובכפוף לשימוש בכרטיס אשראי של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש

לאומי איתך.

*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי 
מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 
5%. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו באותו חודש. המבצע בתוקף עד 
30.4.2019. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה וסכום הזכאות בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק. לאומי רשאי 
לשנות או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.



גם בפסח קודם 

בודקים ואז אוכלים!

חג שמח!

שמח!פורים
 תרבחו
 תרבחו תרבחוותסעדו
ותסעדוותסעדו

שנה טובה

פסח כשר ושמח*
פסח כשר ושמח זה לא עוד איחול או המלצה. 

חייבים לבדוק שהוא באמת כשר. 
*

חשוב לדעת,
לא כל תעודת כשרות

היא באמת כשרה!
כדי להיות בטוחים שהמזון כשר לפסח, 

שימו לב שתעודת הכשרות:
1. מהרבנות המקומית שבה נמצא העסק

2. מיועדת לפסח 
3. מקורית  

4. בתוקף

1. מהרבנות המקומית שבה נמצא העסק
2. מיועדת לפסח 

3. מקורית  

מוגש כשירות לציבור מאת הרבנות הראשית לישראל

אם חשוב לכם לאכול כשר בפסח 
חפשו את תעודת הכשרות לפסח.

אישור 'מכירת חמץ' אינו מהווה תחליף לתעודת כשרות לפסח

פסח

4. בתוקף
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

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, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, 
נועה לאופר, אורטל ימינך, מלי מטטוב

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

 שדולה למען בית שמש
הבחירות  תוצאות  עם  שעבר,  בשבוע  שפרסמנו  כפי 
לכנסת ה-21 לבית שמש יהיו שלושה נציגים בכנסת זו, 
כאשר שניים נבחרו וכבר נכנסו, קטי שטרית מהליכוד 
ועומר ינקלביץ מכחול לבן, וחבר נוסף שצפוי להצטרף 
הוא ראש העיר לשעבר משה אבוטבול שצפוי להיכנס 
הנורבגי.  החוק  במסגרת  ש"ס  מטעם  כחבר  לכנסת 
בהתאם לכך יוזם אבוטבול הקמת שדולה למען העיר, 

כשאף דיבר על כך כבר עם שתי הח"כיות הנוספות.

 ידה של פעוטה נלכדה בפתח ניקוז

בשעות הערב של יום ראשון 
לרחוב  האש  לוחמי  הוזעקו 
רמה  בשכונת  שלום  דובר 
דיווח  בעקבות  בעיר,  ב' 
נלכדה  שידה  תינוקת  על 
כיור.  של  ניקוז  פתח  בתוך 
חיתוך  ביצעו  הלוחמים 
כירורגי של פתח הניקוז, על 
באצבעותיה  לפגוע  לא  מנת 
ככל  ולהקל  התינוקת  של 
זמן  לאחר  כאבה.  את  הניתן 
האש  לוחמי  חילצו  קצר 
ללא  הניקוז  מפתח  ידה  את 
להמשך  הועברה  והיא  נזק 

בדיקה וטיפול של גורמי רפואה שנכחו במקום.

 ילד נפצע במהלך רכיבה על אופניים
כוחות  הוזעקו  ראשון  יום  של  הצהריים  אחר  בשעות 
בשל  קוק,  הרב  פינת  הירקון  נהר  לשדרות  ההצלה 
רכיבה עליהם. חובשים  ילד מאופניים במהלך  נפילת 
8 טיפול רפואי ראשוני  לילד כבן  ופרמדיקים העניקו 
עין  הדסה  החולים  בבית  טיפול  להמשך  פונה  והוא 

כרם, כשהוא סובל מחבלת ראש במצב בינוני.

 חמישה פצועים בכניסה לישעי
בתאונת דרכים שהתרחשה ביום שלישי בערב בכביש 
רכב,  כלי  שני  עם מעורבות  ישעי  למושב  בכניסה   38
חמישה נוסעים נפצעו באורח קל בכניסה למושב ישעי 
38. צוותי ההצלה שהוזעקו למקום העניקו  על כביש 
לאחר  כאשר  בשטח,  ראשוני  רפואי  טיפול  לפצועים 

מכן אחד מהם פונה להמשך טיפול בבית החולים .

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

אלי רובין

לקראת חג הפסח, צוות אגף שפ"ע ומנהל 
ישיבות  האחרונים  בימים  קיימו  האגף 
מרתוניות עם ראש העיר עליזה בלוך, המשנה 
שמואל  שפ"ע  אגף  וממונה  העיר  לראש 
יחד  מנס,  מירה  העיריה  ומנכ"לית  גרינברג 
עם גורמי הביטחון והמשטרה, עובדי הפיקוח 

העירוני וקבלני הניקיון.
כמויות  עקב  כי  סוכם,  הישיבות  במהלך 
החג  בערב  שמצטברות  הגדולות  האשפה 
יתגבר אגף שפ"ע את משאיות ניקוי האשפה 
ניקיון  על  להשתלט  מנת  על  הניקיון  ועובדי 
 200 כשבנוסף,  החג,  לכניסת  עד  העיר 
וייפרסו  בעיר  יוצבו  חמץ  לשריפת  מכולות 

במוקדים המפורסמים בעיתונות. 
אגף  ייכנס  החמץ  שקיפות  קיום  סיום  עם 
שעות,   3 של  בטווח  הפינוי  למבצע  שפ"ע 

כאשר לשם כך נפתח אתר פינוי אליו יופנו כל 
המכולות. הציבור נקרא לשרוף חמץ אך ורק 
כשהשנה  העיר,  ברחבי  שהוצבו  במכולות 
על  המכולות  והוגדלו  המקומות  תוגברו 
מנת לאפשר לכולם לשרוף את החמץ בתוך 
שיכולות  עצמאיות  בשריפות  ולא  המכולות 

לצאת מכלל שליטה.
התושבים  כי  לציין,  מבקשים  בעירייה 
על   106 העירוני  למוקד  לדווח  מתבקשים 
הגיעו משאיות  לא  אליו  מקום  או  מפגע  כל 
הניקיון  פועלי  את  לכוון  מנת  על  האשפה, 

לבצע את עבודתם ביעילות.
לראש  והמשנה  בלוך  עליזה  העיר  ראש 
העיר ממונה אגף שפ"ע, עומדים מקרוב על 
ביצוע העבודות כשכל שאיפתם היא להיכנס 

לחג עם עיר נקיה וכשרה.
"חג  כי  אמרה,  בלוך  עליזה  העיר  ראש 
כולנו  עבור  מדהימה  הזדמנות  הוא  החרות 
הבחירות  מערכת  לאחר  ובוודאי  להתנקות 

הסוערת והקשה שעברה על כולנו. אני רוצה 
עובדי  לכלל  ולהודות  ההזדמנות  את  לנצל 
החשובה  עבודתם  על  החרוצים  העירייה 

ולאחל חג כשר ושמח לכלל תושבי העיר".
העיר  לראש  המשנה  שפ"ע,  אגף  ממונה 
מאמינים  "אנחנו  כי  אמר,  גרינברג  שמואל 
שהושקעו,  הכבירים  המאמצים  כל  שלאחר 
גם  כאשר  ונקיה,  יפה  עיר  עם  לחג  נכנס 
מכולות שריפת החמץ יפונו כולם עד כניסת 

החג".
שעות  דרשה  לחג  המיוחדת  "ההיערכות 
רבות ומשאבים רבים. כולי תקוה שהמאמצים 
זה  שחג  העובדה  לאור  במיוחד  פרי,  יישאו 
נעשה  האגף.  כממונה  שלי  ראשון  חג  הוא 
הכל לשביעות רצון התושבים וכמו כן נדאג 
גם להפיק לקחים לאחר החג על מנת שאיכות 
החיים בעיר תשודרג בבחינת מוסיף והולך", 

הוסיף גרינברג.

אלי רובין

קשה  תאונה  שני  יום  של  הבוקר  בשעות 
כאשר  בעיר,  קישון  נחל  ברחוב  התרחשה 
נפגעו   8-6 כבני  ילדים  ושני   20 כבת  צעירה 
מאוטובוס ונפצעו בינוני וקל עד בינוני. כמו 
כן, ילד נפצע באורח קשה בתאונה שאירעה 

אמש, יום רביעי בשכונת חפציבה בעיר
העניקו  למקום  שהוזעקו  ההצלה  צוותי 
לפצועים טיפול רפואי ראשוני בזירת התאונה 
והם פונו להמשך טיפול בבית החולים הדסה 
עין כרם, כאשר אחד מהם סבל מחבלת ראש.
בבית  הצלה  איחוד  סניף  ראש  לף  דוד 
נוספים  חובשים  עם  "יחד  סיפר:  שמש 
שהיו בסמיכות למקום הענקנו טיפול רפואי 
ראשוני בזירת התאונה לצעירה ולשני הילדים 
מכן  לאחר  רגל שנפגעו מאוטובוס.  הולכי   -
בבית  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  פונו  הם 
מחבלות  סובלים  כשהם  בירושלים  החולים 

ופציעות כתוצאה מפגיעת האוטובוס".
דיווח  התקבל   " מסרו:  מד"א  בדוברות 
על  ירושלים  במרחב  מד"א  של   101 במוקד 
בכיכר  רגל  הולכי  בשלושה  שפגע  אוטובוס 
בבית  קישון  נחל  פינת  שורק  נחל  ברחוב 
מד"א  של  ופראמדיקים  חובשים  שמש. 
העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח הדסה עין 
כרם 3 פצועים בני משפחה, )צעירה כבת 20 
ושני אחיה כבני 6  ו- 8 (, מתוכם ילד כבן 8 
במצב קל עד בינוני עם חבלה בראש ובפנים, 

ושני אחיו במצב קל עם חבלות".
באותה נקודה בה התרחשה תאונה זו, לפני 
בה  דומה  תאונה  התרחשה  וחודשיים  כשנה 

נהרג הילד יהודה אפלבוים בן השש, כתוצאה 
אל  דרכו  את  עשה  בעת  אוטובוס,  מפגיעת 

עבר תלמוד תורה 'בית אליהו' שם למד.
האבטחה,  ממצלמות  שפורסם  בתיעוד 
לבית  והבן  האב  נראו  סמוך,  הכנסת  מבית 
חצייה  מעברי  שני  את  חוצים  אפלבוים, 
נראה  תחילה  קישון-שורק.  לכיכר  הסמוכים 
מעבר  את  לעבור  להם  נותן  האוטובוס  נהג 
עוברים  כשבהמשך,  שורק  שבנחל  החצייה 
בנחל  הסמוך  חצייה  המעבר  את  השניים 
את  האוטובוס  נהג  נתן  כאן  כשגם  קישון, 

אפשרות החצייה.
בעקבות התאונה שהתרחשה השבוע, אמרו 
תושבי השכונה כי כיכר זו מועדת לפורענות, 
חייו  פתיל  נקפד  וחצי  כשנה  לפני  רק  כאשר 
של ילד תמים. "במשך כל השנה, הכיכר הזו 
בדרכם  וילדות  ילדים  אלפי  ביותר,  בעייתית 
בכיכר",  לעבור  חייבים  החינוך,  למוסדות 
כיכר  "זהו  כי  והסביר,  התושבים  אחד  טען 
רכבים  א', מה שמחייב אלפי  לרמה  הכניסה 

בכל שעות היממה לעבור שם".
כיכר  "זהו  כי  ואמר,  הוסיף  תושב  אותו 
את  שמעלה  מה  העסקים,  למרכז  הכניסה 
בעלי  בכיכר,  העוברים  התחבורה  כלי  כמות 
צריכים  כולם  וצרכנים,  ספקים  העסקים, 
לעבור בכיכר הזה שברובו לוקה בשדה ראייה 
תקני, שלא לדבר על התחנה הצמודה בתחילת 

נחל שורק שמעכב פי כמה את התנועה".
אמר  שמש'  בבית  'השבוע  עם  בשיחה 
בכאב אחד מהתושבים שהיה עד לתאונה, כי 
"כיכר זה מעלה חרדה וחשש אצלי בעת שאני 
אני משתדל להימנע מלעבור שם  עובר שם. 
עם רכבי שלא יקרה שם אסון חלילה. מישהו 

ריך לעשות לזה סוף. אולי לתכנן את התנועה 
שם באופן אחר, על ידי רמזורים וכדו'". 

בשעות  ביום  כאמור,  זו,  לתאונה  בנוסף 
נוספת  תאונה  רביעי,  יום  אמש,  הצהריים 
עם  היא  אף  חפציבה,  בשכונת  התרחשה 
על  שרכב   7 כבן  ילד  אוטובוס.  מעורבות 
חי  איש  בן  ברחוב  מאוטובוס  נפגע  אופניו 

ונפצע באורח קשה.
צוותי הצלה שהוזעקו למקום העניקו לילד 
והוא  התאונה  בזירת  ראשוני  רפואי  טיפול 
כשמצבו  חולים  בבית  טיפול  להמשך  פונה 

הוגדר קשה.
הצלה  באיחוד  חובש  דזיאלובסקי  נפתלי 
חובשים  עם  יחד  למקום  "כשהגעתי  סיפר: 
נוספים סיפרו לנו עוברי אורח כי הילד שרכב 
לו  הענקנו  מאוטובוס.  נפגע  האופניים  על 
ולאחר  התאונה  בזירת  ראשוני  רפואי  סיוע 
להמשך  נמרץ  טיפול  בניידת  פונה  הוא  מכן 
קבלת טיפול רפואי בבית החולים בירושלים 
בראשו  ופציעות  מחבלות  סובל  כשהוא 

ובפלג גופו העליון". 

לקראת החג: באגף שפ"ע התכוננו מראש

ארבעה נפגעו מאוטובוס בשתי תאונות שונות
שתי תאונות קשות התרחשו בעיר השבוע עם מעורבות אוטובוס, כאשר תאונה אחת, בה נפצעו שלושה בני משפחה אחת, אירעה 
באותה נקודה בה נהרג הילד יהודה אפלבוים ז"ל בתאונה דומה • התאונה השנייה התרחשה בשכונת חפציבה, לאחר שילד רכוב על 

אופניים נפצע קשה מפגיעת אוטובוס

ניקוי  משאיות  תגבור  ועם  חמץ  לשריפת  מכולות   200 מראש  התכוננו  שפ"ע  באגף  נקיים,  רחובות  עם  פסח  את  לחגוג  מנת  על 
יפה  עיר  נכנס לחג עם  כל המאמצים הכבירים שהושקעו,  גרינברג: "אנחנו מאמינים שלאחר  • שמואל  ועובדי הניקיון  האשפה 

ונקיה, כאשר גם מכולות החמץ יפונו עד כניסת החג".

צילום: דוברות כבאות והצלה

צילום: דוברות איחוד הצלה



דרושות נשים שאוהבות ומחוברות לעשיה של חסד

התפקיד הדרכתי ומעשי בארגון וסידור הבית
 ותיפקוד בבתי המשפחות הנעזרות במיזם.

כישורים נדרשים:
·אהבה לחסד
·ארגון וסדר

·יכולות הסברה והדרכה
·החדרת מוטיבציה
·נועם ומאור פנים

שכר הולם ינתן למתאימות

למיזם
חסד ארצי

אם הנך רואה את עצמך מתאימה, נא צרי קשר עם רכזי המיזם

ירושלים והסביבה
עינב

052-6141412

דרום
רמי

 052-9406994

מרכז
ברכה

 054-8448847 
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י"ג ניסן תשע"ט 101018/4/19 בבית שמש

לקראת החג: משפחות הזכאיות 
לדיור ציבורי אוכלסו בדירות חדשות 

שריפה בבר אילן: תשעה 
דיירים נפצעו

בחירות 2019: כך הצביעו 
תושבי העיר

בשבוע שעבר נערכו הבחירות לכנסת ה-21, כאשר קולות תושבי העיר 
פיזרו את קולם בין שלל המפלגות ⋅ אז איזו מפלגה קבלה את מירב 

הקולות, מי עלה בהכי הרבה קולות מאז בחירות 2015 ואיזו מפלגה הכי 
צנחה מאז הבחירות הקודמות 

יוסי לוז

משרד הבינוי והשיכון באמצעות חברת עמידר 
דירות  תשע  הפסח  חג  מסרו לקראת  החדשה, 
הזכאיות  למשפחות  חדרים,   4 חדשות, בנות 
לדיור ציבורי בעיר בית שמש, בפרויקט 'חזון 

עובדיה' שבשכונת רמה ג'  בעיר.
אמר:  גליקסברג  שאול  עמידר  חברת  מנכ"ל 
"הענקת בית למשפחות הזכאיות לדיור ציבורי 
מטרתנו  הינם  ומכבד,  ראוי  דיור  ואספקת 
העיקרית. רגע לפני החג הפסח, שהינו חג של 

התחדשות, מאחל למשפחות בהצלחה בביתם 
החדש וחג שמח".

והשיכון,  הבינוי  משרד  למדיניות  בהתאם 
הלאומית-עמידר,  השיכון  חברת  פועלת 
ברחבי הארץ, כאשר  דירות   40,000 לתחזוקת 
בשנת 2018 בלבד נרכשו על ידי החברה כ-900 
דירות עבור זכאי הדיור הציבורי . לצד השקעה 
זו, פועלת עמידר באמצעות אגף קשרי קהילה 
ע"י מגוון פעילויות  להעצמת קהילת הדיירים 
שהחברה  הקהילתיים  ובמרכזים  במועדוניות 

מפעילה ברחבי הארץ.

יוסי לוז
שריפה  האחרונה  השבת  של  הבוקר  בשעות 
מנדלר,  אלברט  ברחוב  מגורים  בבניין  פרצה 
בעיר,  אילן  הנצי"ב-בר  קרית  בשכונת 
אחד  נפצעו,  דיירים  תשעה  כך  כשבעקבות 

באורח בינוני והשאר קל.
פעליו  שמש  בית  מתחנת  כיבוי  צוותי  שישה 
בשריפה ולוחמי האש חילצו שלושה נפגעים 

חירום  רפואת  חובשי  הבוער.  המבנה  מתוך 
העניקו  שמש  בית  מסניף  הצלה  איחוד  של 
להם סיוע ראשוני בשטח ולאחר מכן הם פונו 

להמשך טיפול בבית החולים. 
הבעירה  מוקד  על  השתלטו  האש  לוחמי 
בעזרת  הסמיך  מהעשן  המבנה  את  ואווררו 

אמצעים מכניים.

אלי רובין

לכנסת  הבחירות  נערכו  שעבר  שלישי  ביום 
ה-21, התוצאות הכלליות ידועות לכולנו, אך 
המקומי  הקולות  פילוח  על  להסתכל  מעניין 
הרבה  הכי  הצביעו  מפלגה  לאיזה  בעיר, 
הכי  זנחו  מפלגה  איזה  ואת  העיר  מתושבי 
הרבה תושבים, בהשוואה לבחירות הקודמות.
2015 ובדומה לה בשתי  כפי שהיה בבחירות 
התורה'  'יהדות  המוניציפאליות,  המערכות 
כובשת את המקום הראשון עם 13,506 קולות 
)32.97% מסך הקולות הכשרים בעיר( - גידול 

של 3,917 קולות מבחירות 2015.
היא  השני  המקום  את  שכובשת  המפלגה 
קולות   10,373 שקבלה  הליכוד  מפלגת 
גידול   - הכשרים(  הקולות  מסך   25.79%(
בהקשר   .2015 מבחירות  קולות   1322 של 
המקומיות  בבחירות  כי  לציין  מעניין  זה 
המפלגה  הנוכחי  החורף  בתחילת  שנערכו 
והיו כאלו  קיבלה הרבה פחות קולות, מאחר 
העיר,  )עתיד  מקומיות  לרשימות  שהצביעו 

דור אחר וכדו'(
ש"ס  מפלגת  קוטפת  השלישי  המקום  את 
הקולות  מסך   15.94%(  6,411 שמקבלת  
הכשרים( - גידול של 1,551 קולות מבחירות 

2015
במקום הרביעי נמצאת רשימת איחוד מפלגות 
הימין )הבית היהודי, האיחוד הלאומי ועוצמה 
יהודית( שמקבלת 2,999 קולות )7.46% מסך 
מבחירות  קולות   54 של  ירידה   - הקולות( 
מגיע  הנראה  ככל  זו  ירידה  כי  נציין,   .2015
לטובת  ושקד  בנט  של  עריקתם  בעקבות 

הוא  המעניין  הנתון  בנוסף,  החדש’.  ‘הימין 
כחצי  לפני  שנערכו  המקומיות  שבבחירות 
ואולי  מ-4,000  יותר  המפלגה  הביאה  שנה 

שוב התשובה היא בנט ושקד.
'כחול לבן', רשימתם של בני גנץ ויאיר לפיד, 
 1,714 ומקבלת  החמישי  במקום  נמצאת 
קולות )4.26% מסך הקולות( -  זוהי רשימה 
קבלה  לבדה  עתיד  יש  כי  נציין  אך  חדשה, 
בעיר בבחירות 2015 881 קולות. את הקולות 
המפלגה שואבת ככל הנראה ממצביעי מפלגת 

העבודה, כולנו וישראל ביתנו.
החדש  הימין  מפלגת  נמצאת  השישי  במקום 
של שקד ובנט שקבלה 1,512 קולות )3.76% 
אך  חדשה,  רשימה  זוהי   - הקולות(  מסך 
כאמור וכפי הנראה מירב הקולות כאן מגיעים 
יחד  ומצביעי מפלגת  היהודי  הבית  ממצביעי 
כאן  קבלה   2015 שבבחירות  ישי,  אלי  של 

בעיר 2,421 קולות.
במקום השביעי נמצאת מפלגת זהות של משה 
)3.40% מסך  פייגלין שמקבלת 1,367 קולות 
הקולות בעיר( - זוהי רשימה חדשה, אך כפי 
יחד.  מצביעי  על  מסתמכת  היא  גם  הנראה 
851 קולות  אחריה נמצאות ישראל ביתנו עם 
- ירידה של 470 קולות, כולנו עם 595 קולות 
העבודה  ומפלגת  קולות,   592 של  ירידה   -
שסופגת מכה קשה בכלל, כאשר גם בית שמש 
 780 331 קולות - ירידה של  משפת זאת, עם 

קולות מאז הבחירות הקודמות.

 רכבל המעפיל אל פסגת החרמון )2,040 מ'(
וצופה לעבר הגולן, הגליל, עמק החולה והרי לבנון.

אבובי קיץ - גלישה מהנה לכל המשפחה
על גבי אבובים במורד ההר.

מזחלות אקסטרים הנעות על מסילה בשליטת הגולש
בין נופי החרמון הפראיים.

 מזחלות שלג לילדים - הזדמנות אחרונה
ליהנות משלג באביב.

 Sky Rider - אטרקציית ריחוף ההרים הראשונה
והגבוהה בישראל!

באתר החרמון

חג אחד, מלא חוויות!
חוגגים את האביב

משחק "חפשו את האפיקומן" בשלג
פעילות נושאת פרסים

*זמן נסיעה ברכבל כ-15 דקות לכל כיוון | הכניסה לאתר חופשית, השימוש במתקנים כרוך בתשלום ובהתאם להוראות הבטיחות באתר | הפעילויות 
יתקיימו בהתאם לתנאי מזג האוויר | פעילויות החג - מזחלות השלג ומשחק "אפיקומן בשלג" ממוקמות במפלס העליון, נדרשת עלייה ברכבל | 
פעילות "אפיקומן בשלג" תתקיים בין התאריכים 21-25/4 ובהתאם לכמות השלג | המשחק ומימוש הפרס יתקיימו בהתאם לתקנון | ט.ל.ח.

הכניסה חופשית
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שו"ת בר אילן במחיר מיוחד

מוקד הזמנות: 02-651-5592
היריד פתוח בין השעות: 10:00-22:00, ו׳ 9:00-13:00 רח' הרב מימון 1 ירושלים

תצוגת ספרים ענקיֿת מכל השנים, כל הכותבים, כל המגזרים כל הסגנונות
תנ"ך ׀ ראשונים ׀ רמב"ם ׀ הלכה ׀ הגות ׀ חסידות ׀ ספרי עזר ׀ אישים ׀ קבלה ׀ תפילה ׀ חגים

המשלוח בתשלום
משלוחים לכל הארץ

פרט לירושלים

עולם שלם
של ספרים 
יריד הספרים 

הגדול 
בעולם
כ"ג – ל׳ בניסן )28.4-5.5(

עשרות ספרים חדשים!
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תמיד תישאר לנו פריז, תמיד תישאר לנו הגיבנת 
מליברמן. לא היה כל צורך להמתין להרמת הכוסית 
את  איווט  השמיע  שבמהלכה  בערב,  שני  ביום 
האיום המפורש ללכת לבחירות רגע אחרי שנסגרו 
הקלפיות, כדי להבין שהפתיל הידוע של איווט קצר 
ביטן  דוד  את  שראה  מי  פעם.  מאי 
בבוקר  הבחירות  ועדת  על  מסתער 
ועוד  עוד  לקושש  ומנסה  יום חמישי 
להבין  השכיל  החדש,  לימין  קולות 
על  אפילו  גובר  מאיווט  שהחשש 
- היוקדת כאש בנוטרדאם -  השנאה 

לבנט ושקד. 
שלשום  תמול  עד  היו  לא  כאילו 
צהובים זה לזה, התייצב איש הליכוד 
ראש-הממשלה  של  הישיר  ושלוחו 
בניסיונם  ושקד,  בנט  של  לימינם 
בין  המבדילים  הקולות  את  להשיג 
של  הבטן  להתרסקות.  הישרדות 
נותרה  ושקד  בנט  על  הנתניהוהים 
אחרי  גם  טריפה  בקינוחי  מלאה 
הצעיר,  הזוג  של  הגדולה  המפלה 
והידועה  הגלויה  האיבה  למרות  אך 
- נראתה בוועדת הבחירות התגייסות 
יוצאת דופן של שלוחי רה"מ במטרה 
את  לצלוח  לשניים  ולסייע  לנסות 
אחוז החסימה. במקום שמחה לאיד, 
ניכר בפניו של נתניהו עצב לאיד. את 
החליף  השניים  מפלת  על  הצהלה 
שהשלטר  ממשלה  מהקמת  הפחד 
איווט  בידי  מוחזק  שלה  הראשי 

ליברמן.
ק  ח ש מ ה
קיבל  הקבוצתי 
לא  מעניין  ביטוי 
בהתגייסות  רק 
הלא מובנת מאליה 
ואנשיו  נתניהו  של 
בנט  של  לעזרתם 
ביהדות  גם  ושקד, 
זה  היה  התורה 
שנחלץ  פרוש  ח"כ 
לכנסת  והגיע 
דגל  מועמד  את  להכניס  בניסיון 
התורה יצחק פינדרוס, היריב המר 
של שלומי אמונים מהעבר הרחוק 
)בביתר עילית( והקרוב )באלעד(.

הכשלים  את  שזיהה  הראשון 
דגל  נציג  היה  הקולות  בספירת 
התורה בוועדת הבחירות אברהם 
במחשב  הוזנו  כשהנתונים  ובר. 

אחרי  מהשרעפים  התנער  הוא  חמישי,  יום  בבוקר 
לילות נטולי שינה והתריע בפני החברים כי הנתונים 
הממוחשבים אינם תואמים את המספרים אחריהם 
ובר  בוועדה.  הקולות  ספירת  במהלך  עוקב  הוא 
החדש  הימין  שרשימת  הראשון  מהרגע  העריך 
ניתנים  שאינם  הפערים  לנוכח  תקווה,  כל  איבדה 

לסגירה.
"הבנתי מיד שהסיפור היחיד הוא המנדט הנוסף 
שלנו שהועבר לליכוד", שיחזר ובר. לעזרתו באותם 
רגעים נחלץ סגן השר פרוש משלומי אמונים. פרוש 
התורה,  יהדות  קבוצת  עבור  נשמה  שחקן  הוא 
אבל אחרי שכיתת את רגליו והשיג תוצאות באגף 
החב"די, הסיוע להצלת המנדט הליטאי היה מעבר 
חד גם עבורו. פינדרוס שהפסיד את התפקיד באלעד 
השבת  כניסת  עם  עצמו  מצא  בית-המשפט,  בגלל 
פוליטי בעטיה של  נוסף של תפקיד  אובדן  סף  על 
הכרעה שיפוטית. אוי הערכאות, אוי הערכאות. עם 
ימנע מפינדרוס  לא  כי איש  הגיליון מסתמן  סגירת 
להסב לשולחן הסדר עם חרוסת נטולת מרור. הו הא 

מי זה בא.
כמו  אך  לשבח,  ראויה  פרוש  של  ההתגייסות 
מאמץ היתר של נתניהו לטובת בנט ושקד, גם כאן 
אי אפשר להתעלם מהחשיבה האישית לצד המאמץ 
נוסף  שמנדט  רגעים  באותם  הבין  פרוש  הקבוצתי. 
את  ש"ס  של  לצדה  לה  יקנה   – התורה  ליהדות 
מדליית הארד כשתתייצב על הפודיום בבית הנשיא 
ממוקם  שלא  כמי  בגודלה.  השלישית  כמפלגה 
ראשון בשרשרת המזון של חלוקת התפקידים, הרי 
שהמנדט הנוסף הזה עשוי להיות המבדיל בין מנה 
מהפוליטיקאים  לא  הוא  פרוש  לשאריות.  עיקרית 
שמסתפקים בהיותם יפי הזקן והתואר וכמי שחפץ 
התורה  יהדות  של  הנוסף  הח"כ  ביצועי,  בתפקיד 

של  הלוטו  בהגרלת  הנוסף  למספר  להפוך  עשוי 
הבחירות.

הגוש הסובייטי

בשישי בבוקר עודכן נתניהו כי הפור נפל וסיכויי 
לבלתי  הפכו   – הבאה  לכנסת  להיכנס  ושקד  בנט 
בכירי  של  לניסיון  גם  בביטול  הגיב  הוא  ריאליים. 
בהם  ולקיים  קלפיות  כמה  לפסול  החדש  הימין 
הצבעה חוזרת ממוקדת - סטייל הבחירות החוזרות 
ב-88' בקרב בין דגל להתחיה - שבמסגרתה יתגייס 

הגוש כולו להכנסת הימין החדש לכנסת. 
שהפור  כולם  לפני  הבין  נתניהו  הבחירות  שועל 
נפל. בעולם שבו בחירות לנשיאות ארה"ב מוכרעות 
על חודם של עשרות קולות בפלורידה )כפי שאירע 
פער  הדבקת  הבן(,  בוש  של  הראשונה  בקדנציה 
של כאלף וארבע מאות קולות בלי נתוני בסיס על 
בלתי  כמעט  משימה  היא  משמעותיים,  שיבושים 

אפשרית. 
לשבת הראשונה שלאחר בחירתו החמישית נכנס 
נתניהו ברגשות מעורבים. מי שנפגשו איתו העידו 
שהחיוך לא מש מפניו כשהוא שב והסביר כי העם 
והביע בו אמון, חרף ההמלצות על  אמר את דברו 
כתבי אישום במעמד צד אחד. נתניהו חייך עד לרגע 
בו הוזכר שמו של איווט ומצחו נחרש קמטי דאגה. 
זה  מאשר  יותר  טוב  השניים  את  שמכירים  מי  אין 
את זה. מ-96' נקשר גורלם כשאיווט שימש כמנכ"ל 
של  לסופה  עד  מעמד  החזיק  ולא   – רה"מ  לשכת 
הקדנציה, במסורת של פרישה פתאומית שנשתמרה 
מאז בכל ממשלות נתניהו. איווט הוא 
לדעת  אין  שלעולם  תנאי  על  שותף 
שהוא  יחליט  בבוקר,  יקום  אימתי 

אופוזיציונר ויתחיל ללכת.   
הסיטואציה  בחינות,  וכמה  מכה 
ממצבו  לנתניהו  טובה  הנוכחית 
 - האישי  בממד  האחרונה.  בקדנציה 
למרות  ובגדול,  דברו  את  אמר  העם 
אישום.  כתבי  הגשת  על  ההמלצות 
הציבור"  "אמון  מבחן  הזה,  במובן 
את  כשאילץ  כתקדים,  בג"ץ  שטבע 
מתפקידיהם  לפרוש  ודרעי  פנחסי 
בממשלת רבין, מספק תוצאה הפוכה. 
בראש-הממשלה  אמון  הביע  הציבור 

ולא בחורשי רעתו הפלילית. 
חקיקה  להעביר  נדרש  לא  נתניהו 
לקדנציה  בטח  לשבת  כדי  כלשהי 
די  ראש-הממשלה.  כס  על  שלמה 
בכך שייצמד ללשון החוק המאפשרת 

המספר הנוסף

 פרוש הבין באותם 
רגעים שמנדט נוסף 
ליהדות התורה – 
יקנה לה לצדה של 
ש"ס את מדליית 
הארד כשתתייצב על 
הפודיום בבית הנשיא 
כמפלגה השלישית 
בגודלה. כמי שלא 
ממוקם ראשון 
בשרשרת המזון של 
חלוקת התפקידים, 
הרי שהמנדט הנוסף 
הזה עשוי להיות 
המבדיל בין מנה 
עיקרית לשאריות

זה שהצליח וזה 
שכשל. פרוש ובנט

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה



 13 בבית שמש י"ג ניסן תשע"ט 18/4/19

ניתן  לא  עוד  כל  בתפקידו  לכהן  לראש-ממשלה 
בעניינו פסק דין חלוט )לאחר ערעור(. הבוחר אמר 
גם  אלא  לראש-הממשלה  בנוגע  רק  לא  דברו  את 
יישבו  לא  כי  שהבהירו  הכנסת  חברי  של  בעניינם 
בממשלה שיוגש כתב אישום נגד העומד בראשה. 
שקד ובנט שהצהירו על כך בעבר – יעמדו בדיבורם 
ואכן לא יישבו בממשלה שכזאת, אך לדאבון ליבם 
דיברו  עליהן  והפוליטיות  הערכיות  מהסיבות  לא 
העובדה  גם  תרמה  שלמפלתם  ספק  אין  בעבר. 
שהשניים נתפסו כדורשי רעתו של ראש הממשלה. 
כחלון שכוחו צומצם ואך בקושי צלח את אחוז 
בהתנדבות  ולשמש  להוסיף  מסרב   – החסימה 
כשומר הסף של בג"ץ והפרקליטות. צירופו הצפוי 
לליכוד, יקנה לנתניהו עוד ארבע אצבעות אותן יניף 
בכירים  אישים  פקודה.  ביום  היועמ"ש  של  לעברו 
במערכת המשפט שניסו לדבר על לבו של כחלון – 
שמעו שאלה זהה שהיא בעצם תשובה. הם נשאלו 
עבור מי הצביעו ומדוע הם מצפים דווקא מכחלון 
אמונם  את  להביע  בחרו  כשהם  ולהילחם  להוסיף 

באחר.
החיים של ביבי יכולים היו להיות גן עדן אלמלא 
אין  שבלעדיהם  איווט  של  ח"כיו  בחמשת  התלות 
ממשלת  לנתניהו  הייתה  הקודמת  בקדנציה   .61
למרר  הסובייטי  הצליח  אז  וגם  איווט  בלעדי   61
הנוכחית  בקדנציה  ראש-הממשלה.  של  חייו  את 
שום אלטרנטיבה לא נראית באופק, לרבות חבירה 
לאחר  עצמם  וחישקו  חזרו  שראשיה  לכחול-לבן 
הבחירות כשהצהירו כי לא יישבו בממשלת נתניהו. 
בשיחותיו עם החרדים רמז נתניהו על מגעים עם 
ולא הצליח לשכנע  כמה חברים במפלגת העבודה 
לא:  אפילו  דמה.  טענת  שבפיו  עין  למראית  ולו 
סרק, סרק. אישיותם של ששת חברי העבודה כמעט 
ואינה מותירה מקום לדמיון בנוגע לחבירה אפשרית 
שלהם לממשלת נתניהו בעיתוי הנוכחי. ביבי ייאלץ 
תקוע  כשאיווט  לבדו,  הגוש  על  ממשלה  להקים 

בגרונו. 
מנהל  נתניהו  הזאת,  המורכבת  הסיטואציה  את 
בדד, כאשר זהו לו המו"מ הפוליטי הראשון שהוא 
מנהל כשבראש צוות המשא-ומתן לא יושב מקורבו 
ואיש אמונו עו"ד דוד שמרון, שנבצר ממנו מלמלא 
את תפקידו. בצר לו, יסתפק נתניהו בצילום המצב 

שיעביר לו נתן אשל – האיש אשר תמיד חוזר.

שולחן עורך

אחד מחברי הכנסת החרדים דימה את המציאות 
סדר  לליל   – הטבעיים  השותפים  על  שנכפתה 
רוצים  ונמשך כאורך הגלות. המסובים רק  שנסחב 
התבשילים  מריח  ומתענים  לשולחן-עורך  להגיע 
המהבילים. הם מדלגים על דברי תורה, מוותרים על 
דווקא  להתמודד  מצליחים  לא  אך  איטיים  ניגונים 
להעביר  ומחליט  ברגע האחרון  אורח שהסתנן  עם 
לגאולה.  בדרך   – גלות  של  סבב  בעוד  כולם  את 
האורח הלא קרוא מחמיר בכזית של אכילת המרור 
ריקה.  בטן  על  מצרים  ביציאת  מלספר  חדל  ולא 
עד  אך  ומזומן,  מוכן  שהאוכל  ברור  הבית  לבני 
שהוא יתעכל במעיים האורח עוד יוציא לכולם את 

הנשמה. 
"עם איווט צריך לדעת איך לעבוד", אמר השבוע 
גורם בכיר בש"ס והציע ללמוד ממעללי נפתלי בנט 
האיש.  עם  לנהוג  אסור  איך   - האחרונה  בקדנציה 
שבר  ואיווט  לקצה  אותו  לקח  אותו,  הטריף  "בנט 
את הכלים", הוא הזכיר את מה שאירע כאן זה לא 
אולי  לכולם.  שידוע  הסיפור  סוף  על  ופסח  מכבר 
משיבים  התורה  יהדות  ח"כי  שבעוד  הסיבה  זו 
מלחמה לאיווט גם מעל דפי העיתונות המפלגתית, 
הרי שאצל הש"סניקים משתררת שתיקה – יחסית. 
גם בכל מה שנוגע  יפה להם לש"סניקים  הצניעות 
שם  מישהו  התוצאות.  לנוכח  המתונות  לחגיגות 
בגני  ההן  החגיגות  מאז  מסקנות  הסיק  למעלה 

אורנים בסוף שנות התשעים.
מלהיגרר  שנמנע  החרדים  הכנסת  מחברי  אחד 
להזכיר  ביקש  ליברמן  עם  פומביים  ידיים  לכיפופי 
ממשלות  בכל  היום  עד  ישב  ליברמן  כי  השבוע 
היחידה  הממשלה  להקמת  החרדים.  לצד  נתניהו 
 – ממנה  הודרו  שהחרדים  נתניהו  שלטון  תחת 
השותפים  חמישי.  כגלגל  רק  שותף  היה  ליברמן 
אז  היו  לגדר  מחוץ  החרדים  להוצאת  הגוש  מתוך 
בהיפלטותם  שרואה  מי  אריאל.  ואורי  שקד  בנט, 
 – העליונה  ההשגחה  יד  את  הפוליטית  מהמערכת 
מוזמן לכוון גם על כך באמירת ההלל הבאה עלינו 
לטובה. התקווה של החברים על סמך תקדימי העבר 
היא שבסופו של דבר, גם אם איווט יוציא לכולנו את 

הנשמה - נמצא אותו ביחד איתנו באותה ממשלה.
"איווט מאיים אך אין שום סיכוי שהוא יתמודד 
עצמאית פעם נוספת", העריך השבוע בכיר בליכוד, 

"הוא אומנם קיבל כשלושים אלף קולות מעל אחוז 
החסימה, אבל גם הוא מבין שזאת הפעם האחרונה 
שהוא יכול להרשות לעצמו לקחת את הסיכון. היעד 
זאת  יהפוך  עוד  והוא  לליכוד  להצטרף  הוא  שלו 

במהלך הקדנציה להצעה שאי אפשר לסרב לה".
מצא  נתניהו  איווט,  מול  שלו  הרבים  בסיבובים 
עצמו עד היום כשהוא ממצמץ ראשון. ולמרות זאת, 
מודל  נתניהו  על התוצאה.  גם הפעם  להמר  מיותר 
לנשיא  גם  יכול  כי הוא  2019 הוא סתגלן שהוכיח 

למפכ"ל,  אמריקאי, 
גם   - ולראשונה  ליועמ"ש 
היום  עד  לרמטכ"לים. 
הוא הפסיד בשתי מערכות 
בחירות בהן התייצבו מולו 
ב-99'  ברק  גנרלים,  שני 
בפעם  ב-2003.  ושרון 
שלושה  ניצח  הוא  הזאת 
אחד-אחד  ולא  גנרלים, 

אלא בבת אחת. 
הממשלה  לראש 
את  לפגוש  שהקדים 
את  עשו  בטרם  החרדים 
 – המדינה  לנשיא  דרכם 
הובהרו הקווים האדומים. 
כי  נראה  לעכשיו  נכון 
על  התעקשות  תהיה  לא 
לימוד  יסוד  חוק  העברת 
שנושא  ובלבד  התורה, 
תכף  וייסגר  ייחתם  הגיוס 
הקדנציה.  בראשית  ומיד 
שהניח  הגיוס  חוק 
ליברמן על השולחן בסוף 
 – האחרונה  הקדנציה 
רע.  לא  לגמרי  בסיס  היה 
איווט  גם  מסוים  בשלב 
שינויים  הכללת  שלל  לא 
כשהוא  וגם  מתחייבים, 
יסכים  לא  כי  כיום  מצהיר 
הוא   - פסיק  של  לשינוי 

שבנסיבות  הביטחון  מערכת  המלצת  על  נסמך 
יכולה להשתנות. איווט אמר את שאמר,  מסוימות 
אך  האחרון,  לרגע  עד  מלחמה  יחרחרו  הכותרות 
את הסיכום עם האיש, כתמיד, נעשה על פי מבחן 

התוצאה ולא לפי מדד ההצהרה.

 "איווט מאיים אך אין 
שום סיכוי שהוא יתמודד 
עצמאית פעם נוספת", 

העריך השבוע בכיר 
בליכוד, "הוא אומנם קיבל 

כשלושים אלף קולות 
מעל אחוז החסימה, 

אבל גם הוא מבין שזאת 
הפעם האחרונה שהוא 

יכול להרשות לעצמו 
לקחת את הסיכון. היעד 

שלו הוא להצטרף לליכוד 
והוא עוד יהפוך זאת 

במהלך הקדנציה להצעה 
שאי אפשר לסרב לה"

שוב זה לצד זה? נתניהו, סער וליברמן. צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ
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כולם כלום
סיפור ישיבתי עתיק מתאר שני תלמידי ישיבת נובהרדוק, 
שבחיפושיהם אחר דרגה מקסימלית של ביטול עצמי, נהגו 
המקומי.  הקברות  בבית  שנחפרו  בקברים  בלילות  לבקר 
מפעם  לעצמו  וזועק  בקברו  מהם  אחד  שקוע  אחד,  לילה 
לפעם "אני כלום, כלום! כלום ושום דבר", לפתע, שומע 

הוא מהקבר הסמוך זעקה: "אתה כלום? אני כלום!"
התנהלה  לה  שהסתיימה  הבחירות  שמערכת  נדמה 
באווירה דומה, זעקות ה'אנחנו כלום' של בנט ושקד מול 
זעקות ה'אני כלום' של סמוטריץ', גוואלד מבית היוצר של 
נתניהו מול הגוואלד של שלי יחימוביץ' ואבי גבאי. קמפיין 
מניעת זליגה לליכוד של דרעי וקמפיין מניעת זליגה לכחול 

לבן של מרצ. כולם כלום. 
בעיניי לפחות, הזעקה הגדולה מכולם הייתה של הימין 
הודעת  נשלחה  הקלפיות  סגירת  לפני  שעתיים  החדש. 
בנוסח  פוטנציאליים  מצביעים  אלפי  לעשרות   S.O.S
נדיר במחוזותינו: "קריאה פתוחה לרב רפי ובצלאל )פרץ 
וסמוטריץ'(, יישר כח, הצלחתם בענק, עכשיו אנחנו זקוקים 
לכם, עזרו לנו לשכנע את כולם להצביע לימין החדש כדי 
שנוכל להמשיך. אנא הפסיקו את ההתקפות עלי ועל שקד. 
 8-10 בין  שתקבלו  דקות   10 לפני  בצדק  הודעתם  אתם 
מנדטים, זה הישג מדהים. אתם יודעים שאנו עומדים לאבד 
את איילת שקד כשרת משפטים הטובה בתולדות ישראל, 
ואתם יודעים שנתניהו לא יתן לכם את התיק הזה. בשיתוף 
במחיקה  תועלת  שום  אין  יותר,  להשיג  נוכל  אתנו  פעולה 

של הימין החדש".
למרבה הצער, זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. 

מתי ייפול האסימון?
של  הגדול  הסיפור 
ביבי,  לא  זה  הללו  הבחירות 
בעיקר  זה  ביבי,  רק  לא  זה 
המשטרה,  התקשורת,   - הם 

מערכת המשפט.
סגירת  לאחר  קלה  שעה 
מדגמי  כשפורסמו  הקלפיות, 
והפרשנים  החדשות  ערוצי 
סיכויי  את  לנתח  החלו 
המועמדים להרכבת ממשלה, 
וראש  בהווה  ה'פרשן'  ישב 
הממשלה הכושל בעבר אהוד 
והחל  האולפנים  באחד  ברק 
ראש  חקירת  בתיקי  לדון 

הממשלה בנימין נתניהו.
הוא  בו,  הכה  התסכול 
ואחרים מיושבי האולפן, ניסו 
 - - בעיקר את עצמם  לשכנע 
שזה עניין חולף, שנתניהו לא 
יותר משנה, שמערכת  ישרוד 

המשפט תטפל בו.
שכזה  בלילה  שגם  מתברר 
להם,  ליפול  סירב  האסימון 
לא  שזה  הבינו  לא  עוד  הם 
הוא.  רק  לא  לפחות  ביבי, 
מצביעים  ממיליון  יותר 
בקלפי  'מחל'  ששמו 
סלידה  בהצבעתם  הביעו 
צדדית,  החד  מהתקשורת 
המשפט  במערכת  אמון  אי 

ותיעוב מהמשטרה והפרקליטות.
מצביעי הימין התייצבו להגן על נציג המחנה שלהם, לא 
כאן,  היותו ראש ממשלה מצוין, הכי טוב שהיה  רק בשל 
אלא בעיקר בגלל שהוא סופג בשבילם, שהוא ניצב בפרונט 
וחוטף יום יום, שעה שעה, בליסטראות של לעג וחשדות, 

האשמות מדומות וסיפורי צוללות.
הקרובה  הכהונה  ברק,  מיסטר  בשבילך,  חדשות  לי  יש 
תימשך  ממשלה  כראש  נתניהו  של  במספר  והחמישית 
לפחות 4 שנים, שזה הרבה יותר מהכהונה הקצרה והבודדת 
באולפן  קיטור  לשחרר  תוכל  שתמיד  בכך  תתנחם  שלך. 

מזדמן.
את  לפספס  לפעמים  קשה  עסקינן,  בתקשורת  ואם 
החוק  טוהר  שומרי  פרשנים  אותם  המבצבצת.  הצביעות 
שהכריזו מעל כל במה שחייבים לסלק את נתניהו הביתה 
בכל מחיר, שאסור לשתף אתו פעולה וגנץ צריך להתחייב 
הם  בדחיפות,  אותו  להדיח  אלא  בממשלתו  לשבת  שלא 
לראש  בהטפה  פצחו  התוצאות  פרסום  אחרי  שדקה  אלה 
נקעה נפשם מעוד  הממשלה על חובתו לממשלת אחדות. 

תקופת שיממון של נציגיהם באופוזיציה.
בוגדנותו  לפיד,  של  מחתרנותו  ניסיון  למוד  נתניהו, 
את  חתך  לבני,  ציפי  של  הזגזגנית  והתנהלותה  ברק  של 
האופציה הזו כבר בנאום הניצחון. הודיע לעיני כל האומה 
שפניו לממשלת ימין עם השותפים הטבעיים וקינח בברכת 

'שהחיינו'. ופני ברק חפו.

כל טעות אפשרית
חוץ מכל זה, היה כאן גם צד שני שהקפיד לשחק לידיו 
של נתניהו. נדמה כי גנץ, טירון פוליטי מוחלט שהובל בידי 

יועציו ועמיתיו לסיעה, לא פסח על אף טעות אפשרית.
הייתה  ביותר,  המשמעותית  ולדעתי  הראשונה,  הטעות 
שנבנתה  הקונספציה  ומפלגתו.  ללפיד  החבירה  בעצם 
מ30  למעלה  לשניים  שהעניקו  סקרים  על  והתבססה 
מפלגה  על  להטיל  ייאלץ  ריבלין  שהנשיא  גרסה  מנדטים, 
יסתדרו  הקלפים  ואיכשהו  הממשלה,  הרכבת  את  כזו 

מאליהם וראשי מפלגות הימין יעמדו בתור.
מנדטים  עשרה  גורף  היה  אולי  לבדו,  רץ  גנץ  היה  לו 
פחות, אבל אז היה עשוי לסחוף קהלים מימין ולשנות את 
מצביעי  מרבית  על  השנוא  ללפיד  חבירתו  הגושים.  מפת 
בקרב  לנצח  הממשי  הסיכוי  את  סופי  באופן  קברה  הימין 

הגושים.
מרגע זה לא פספסו בצוות הקמפיין של כחול לבן כמעט 
לפני  מתאים  תדרוך  עבר  לא  גנץ   - אפשרית  טעות  שום 
למינכן  רץ  מארה"ב,  בשידור  דיליי  עם  הסתבך  ראיונות, 
פליטות  של  קילומטראז'  צבר  מגומגמת,  באנגלית  לנאום 
מחזיקים  לא  פוליטיים  קשישים  שאפילו  מביכות  פה 
ואחרונה בליל הבחירות, כשמיהר לקפץ אל הבמה ולהכריז 

על ניצחונו, מבלי להמתין לתוצאות האמת.
היה  כולו  לבן  כחול  של  הקמפיין  עצמו,  גנץ  רק  ולא 
לשעבר  הרמטכ"ל  ברורים.  ומסרים  סכינים  נטול  פרווה, 
גבי אשכנזי, מי שאולי היה מסוגל לעבור מסך וגם להעביר 
נתנו  המפלגה  מצע  כותבי  יחסי,  באופן  הוצנע  מצביעים, 
ללפיד במה כמעט חופשית וגרמו לקרע מוקדם וחסר סיכוי 
לאיחוי עם המפלגות החרדיות, הקלטות מביכות דלפו יום 
ולקינוח,  המפלגה  צמרת  של  סגורות  משיחות  יום  אחרי 
נרשם חוסר התמודדות נכון עם הפריצה האיראנית לסלולר 

של גנץ. 
אי אפשר לנצח בהתנהלות כושלת כל כך, בוודאי שלא 
שהוא  השלישית  הפעם  לו  שזו  כנתניהו,  מנוסה  מתמודד 
מתחיל את ליל מוצאי הבחירות בעמדת נחיתות במדגמים 
בבחירות  שקרה  כפי  ממשלה,  כראש  בבוקר  ומסיים 
פרס  מול  ב96'  שחווה  וכפי  ולבני  הרצוג  מול  הקודמות 
)היה מי שטרח לציין כי גנץ שבר את שיאו של פרס, כאשר 
ממשלה  כראש  לילה  של  קצרצרה  קדנציה  רשם  האחרון 

ואילו גנץ הספיק לכהן שעתיים בתפקיד...(
על  שניים  או  דבר  יודע  וגם  ומפוכח,  מנוסה  נתניהו, 
טיבם של סקרים ומדגמים )וגם של ליכודניקים שמצביעים 
במדגם ונהנים לשטות פעם אחר פעם בסוקרים(, המתין עם 
כבר  ובינתיים  האמת,  נתוני  של  מעשית  למגמה  החגיגות 

החל לסגור קואליציה עם ראשי המפלגות במחנה הימין-
חרדים.

ועם  מוקפד  באירוע  הליכוד,  לחגיגות  לבסוף  כשהגיע 
נאום עשוי היטב, כבר ידע הקהל לשאוג "בני אכל אותה".

 

יום כיפור? תשעה באב

אחת ולתמיד רצוי לפרק את נושא הסקרים, כולם אוהבים 
לדוש בהם ולהתקשקש סביבם, תוך שהם מקפידים לצטט 
באלגנטיות את שמעון פרס המנוח, מגדולי נפגעי הסקרים, 

ש"סקרים הם כמו בושם, להריח בלבד".
ובכן, קבלו טיפ על חשבון הבית, אל תריחו. סקר פוליטי 
רבים  ובמקרים  יעיל  לא  הוא מוצר חסר שימוש,  בישראל 
לגופן  מאשר  הסוקר  למשאלות  יותר  עונה  הגיוני,  לא  גם 

של השאלות.
האוכלוסייה  את  לפלח  צורה  או  דרך  בשום  ניתן  לא 
והמפלגות  החברתיות  השכבות  והעדות,  השבטים  מרובת 
שיש בארצנו בבחירה כמעט אקראית של 500 איש, גם אם 

קיים באופן תיאורטי הגיון בפילוחם.
בסקר  לשלב  שעליו  לכך  המודע  סוקר  בנפשכם  שוו 
ספרדים?  או  ליטאים  יבחר  האם  חרדים.  אחוז  כעשרה 
'הפלג'?  נציגי  או  'העדה'  אנשי  סאטמר?  או  גור  חסידי 
שהוכח,  כפי  )אך,  לליכוד  הפוזלים  ליברלים  צעירים 
מצביעים 'ברגע האמת' יהדות התורה( או אברכים מכולל 

חזון איש?
נכון שאנחנו ייחודיים, אבל כך בנויה החברה הישראלית 
כולה, הציונות הדתית מחולקת לזרמים ולתת זרמים, יוצאי 
אתיופיה ועולי רוסיה, ערבים דתיים וחילונים, קומוניסטים 
תל  ומדינת  פריפריה  ובדואים,  דרוזים  וסוציאליסטים, 
אביב, מסעודה משדרות והייטקיסטים מרעננה. כמעט לכל 

עדה או קבוצה יש מפלגה שקרובה לליבה. ועוד אחת.
לנו  וגורם  בכותרות  הסקרים  את  מחזיק  זאת  בכל  מה 

לעקוב אחריהם באדיקות?
ראשית, אין לנו משהו אחר, אנחנו קצרי סבלנות, והרבה 
לפני שנלך לקלפי כבר מתחשק לנו לדעת מה יקרה בו, מי 

בקצו ומי לא בקצו.
סקר,  על  לבנות  אמנם  אפשר  אי  משמעותי,  וזה  שנית, 
אבל בהחלט יש בכוחו להרוס. מפלגה שבאופן סדרתי לא 
עוברת אחוז חסימה בסקרים – תאבד נתח ניכר ממצביעיה, 
שיעדיפו לתת את קולם למפלגה שעוברת את אחוז החסימה, 
הוא  אבל  מתמטית,  מבחינה  מדייק  אינו  אולי  הסקר  וכך 
נבואה שמגשימה את עצמה לפחות כלפי המפלגות הללו. 

תמיד  נדמה  מנוסה  בלתי  לעין  מכולם,  ומטעה  ואחרון 
או  מנדט  ליד,  ממש  היה  זה  הרי  כי  קרובים,  שהסקרים 
את  להסביר  רצוי  כך,  שחושב  למי  שלושה.  או  שניים 
מר”צ  למפלגת  נתן  למשל  סקר  אם  הכישלון.  עוצמת 
רק  זה  אין  ארבעה,  קיבלה  היא  ובפועל  מנדטים  חמישה 
טעות במנדט. שהרי לכולם ברור שמר”צ לא תגרוף מאה 
כן,  גם לא מאה או אפילו שלושים. אם  ועשרים מנדטים, 
נאמר מסף  למפלגה,  ההגיוני  לנו הטווח  ידוע  מלכתחילה 
כשבעה  של  גבוה  סף  ועד  חסימה  אחוז  מתחת  של  נמוך 
כזו, כל טעות במנדט היא בעצם טעות  מנדטים. במסגרת 

של 20%...
כל  של  הריאליות  מסגרת  את  תקבעו  אם  ההבנה,  לשם 
מתוכה,  אקראיים  מספרים  שימלא  קוף  ותושיבו  מפלגה 
האמת  לתוצאות  קרובים  שאתם  בכלל  רע  לא  סיכוי  קיים 

יותר מרוב הסקרים.

לא מפתיע

מוחלט  באופן  שהיכו  המפלגות  שתי  סקרים,  ואפרופו 

אבי גרינצייג / על סדר היום

אותם פרשנים שומרי 
טוהר החוק שהכריזו 
מעל כל במה שחייבים 
לסלק את נתניהו 
הביתה בכל מחיר, 
שאסור לשתף אתו 
פעולה וגנץ צריך 
להתחייב שלא לשבת 
בממשלתו אלא להדיח 
אותו בדחיפות, הם 
אלה שדקה אחרי 
פרסום התוצאות 
פצחו בהטפה לראש 
הממשלה על חובתו 
לממשלת אחדות
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את הסקרים הן המפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס. אך 
בעוד שיהדות התורה קיבלה בחלק מהסקרים שבעה מנדטים 
ובסקר בודד שמונה, ש"ס זכתה ברוב הסקרים לזלזול מובהק 

ובין 4 ל-6 מנדטים.
לפני  האחרונים  בשבועות  ברמה'  ב'קול  בראיונות 
הבחירות, הסברתי מדוע אין שום סיכוי שש"ס תרד משבעה 
פשוט  הוא  החשבון  שמונה.  תקבל  לוודאי  וקרוב  מנדטים 
בשביל  מהוקצע  סקרים  מכון  להחזיק  צריך  ולא  למדי, 

לעשותו.
הקשה  המצב  עם  ש"ס  התמודדה  הקודמות,  בבחירות 
משנה  יותר  נפטר  כבר  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  בתולדותיה, 
ספרדיים  רבנים  בשיאו,  היה  הספרדי  הפילוג  לכן,  קודם 
מובילים תמכו בשתיקה או במפורש במפלגת 'יחד', נתניהו 
הפעיל את משאבת המנדטים בכל הכח וגם אחוז ההצבעה 
החריג )72.3%( שיחק לרעת ש"ס, מאחר שמצביעיה מגיעים 
לקלפי בכל מקרה. וראה זה פלא, למרות כל האתגרים, גרפה 

ש"ס שבעה מנדטים.
המסקנה העיקרית מאותה מערכת בחירות היא שה'בייס' 
הם  ובמים,  באש  אחריה  שילכו  מצביעים  אותם  ש"ס,  של 
לפחות 240 אלף איש, שבגידול טבעי מינימאלי ובהתחשבות 
לשמונה  לפחות  אותה  יביאו   – הצונח  ההצבעה  באחוז 

מנדטים בקדנציה הזו. בלי שום הפתעה או מאמץ.
ייחסו את ההישג העצום לקמפיין החיזוק  כמה מעמיתיי 
לנתניהו שניהלה המפלגה, אני חולק עליהם מכל וכל, שום 
קולות  לה  להביא  הצליח  לא  ימין  מפלגת  אף  של  קמפיין 
ויעיל  ממוקד  היה  הליכוד  קמפיין  ל'בייס'.  מעבר  נוספים 
והוא שאב כל מנדט תועה שעבר בסביבה. שמונת המנדטים 
של ש"ס הם פשוט שמירה על מצביעי ה'בייס' הנאמנים ותו 

לא.

גזירת הקופון

כנסת  13 חברי  וליברמן  בנט  בממשלה האחרונה, הביאו 
משרד  הביטחון,  משרד  אוויר(  )קחו  את  קיבלו  ותמורתם 
המשפטים, משרד הקליטה, משרד החינוך, משרד החקלאות, 

סגן שר ביטחון ועוד כמה ועדות לקינוח.
 16 יביאו  החרדיות  הסיעות  שתי  הקרובה,  בממשלה 
מנדטים, וזה הזמן לגזור את הקופון ולדרוש את המגיע להן. 
של  היומיום  חיי  על  השלכות  בעלי  משמעותיים  משרדים 

הציבור החרדי.
סביר להניח כי משרדי הפנים והדתות יישארו בידי ש"ס 
)בתוספת משרד הדמו של הפריפריה( עם ועדת החינוך, גם 
משרד הבריאות וועדת הכספים הנחשקת יישארו בידי יהדות 

התורה, ומכאן הכל פתוח.
שתי הסיעות זכאיות לקבל לכל הפחות למשרד אחד נוסף 

לכל אחת. התנהלות נכונה במו"מ הקואליציוני יכולה להוביל 
להישג חסר תקדים בנושא המעיק יותר מכל – תחום הבנייה. 
אם יחכימו בסיעות החרדיות יתמקדו במשרד השיכון, יחד 
עם רשות מקרקעי ישראל וכל הסמכויות הנדרשות לפתרון 
מצוקת הדיור, ממש כפי שדרש כחלון בקדנציה הקודמת. 4 
שנים של עיסוק מהותי בהקמת ערים ושכונות חרדיות ישנו 

את המפה.
מצוקת  פתרון  בסימן  הקרובה  הקדנציה  תעמוד  אכן  אם 
הדיור החרדית, מובטח להן לש"ס ויהדות התורה מספר דו 

ספרתי של מנדטים בבחירות הבאות. לכל אחת.

אנשי המספרים

זו הזדמנות לציין לטובה שלוש דמויות בולטות, שבימים 
אי  בחירות  בימי  אך  הרחב,  לקהל  נחשפות  פחות  כתיקונם 
 – החרדיות  הסיעות  של  המספרים  אנשי  בלעדיהן.  אפשר 
יוסטמן  אברהם  עו"ד  הרב  התורה,  מדגל  ובר  אברהם  הרב 

מאגודת ישראל והרב יהודה אבידן מש"ס.
בשבוע האחרון יצא לי לשוחח רבות עם שלושתם, לעקוב 
היטב,  והמתואמת  המקצועית  התנהלותם  אחרי  מקרוב 
מאבקם על כל קול ולמען כל מנדט, הבנתם ברזי המספרים 
ובשברירי הסיכויים, שליטתם הפנומנאלית בקלפיות שונות 
נכס  הם  ועוד  אלה  כל  מג'אר.  ועד  מכסרא-סמיע  ומשונות, 

בלעדי לסיעות החרדיות.
במפלגות השונות מהווה הייצוג בועדת הבחירות בעיקר 
פונקציה של מקורבים ופינוק לאי אלו בעלי עניין. במפלגות 
החרדיות השכילו להציב אנשי מקצוע ראויים, שיוודאו שאף 
במהלך  גם  ניכרת  כלפיהם  וההערכה  לטמיון,  יורד  לא  קול 

דיוני הועדה. שאפו.

הימור מנצח

על  הימורים  ארבעה  זה  במדור  פרסמתי  שבועיים,  לפני 
תוצאות הבחירות, הבטחתי לכם שבמקרה שאצליח אני כבר 

אזכיר לכם... ובכן:
מ72.3%  משמעותית  ירד  שכתבתי,  כפי  ההצבעה,  אחוז 
שחווינו פעם שעברה, והתייצב בין 63 ל-69%, וליתר דיוק 

על 68.46%, עדיין גבוה יחסית - אך לא מעבר לרף.
בניגוד לסקרים, כפי שצפיתי, הליכוד הוביל על פני כחול 

לבסוף  אם  גם  שקיבל.  הקולות  במספר  ביתרון  וסיים  לבן 
ולרוקן את העבודה  קולות השמאל  גנץ לשתות את  הצליח 

ומר"צ. בנוסף, כחלון אכן עבר את אחוז החסימה בשופי.
לא  פייגלין  משה  של  וזהות  לוי  אורלי  של  גשר  ולסיום, 
שבועיים,  לפני  כאן  שנכתב  כפי  החסימה,  אחוז  את  עברו 
למפלגות אווירה וטרנד יש חיי מדף קצרים במיוחד, בעיקר 
בשבוע בו הן פורצות לתודעה. מאחר ופייגלין פרץ שבועות 
לטמיון  ולהוריד  לשקוע  הספיק  הטרנד  הזמן,  לפני  אחדים 
קרוב ל-120 אלף קול, כשעל הדרך הוא מפיל גם את נפתלי 

בנט ואיילת שקד.

8+8+2

לראשונה בכנסת יכהנו שני חברי כנסת חרדים ממפלגות 
סמוטריץ'  בצלאל  על  מדבר  לא  אני  ולא,  חרדיות,  שאינן 
בכל  החרדיות  הדרישות  עם  לשבח  ראויה  אחדות  שמפגין 

נושאי דת ומדינה.
פליישמן  זאב  גם  כמו  לבן,  מכחול  ינקלביץ'  עומר  ח"כ 
החוק  העברת  לאחר  לכנסת  להיכנס  )שצפוי  מהליכוד 
טרום  בהסכם  נתניהו  שהתחייב  כםי  המורחב,  הנורבגי 
דבר,  לכל  חרדים  הם  הימין(  מפלגות  לאיחוד  הבחירות 

של  בקולותיהם  שנבחרו 
כלל הציבור לכנסת.

העבר  תקדים  בגלל  אולי 
כך  כל  שלא  לנו  הזכור 
לטובה, ח"כ דב ליפמן מיש 
הבוס  עם  קו  שיישר  עתיד 
ישנה  הנפש,  ציפור  בענייני 

רתיעה מובנית בנושא זה.
עם זאת, בשיחות אישיות 
הם  החרדים  הח"כים  עם 
מהתופעה.  מרוצים  דווקא 
"אנחנו מרוויחים פעמיים", 
הסביר לי אחד מהם, "קודם 
חרדים  ביהודים  מדובר  כל 
קול  עוד  וזה  דבר  לכל 
קריטיים,  בנושאים  מובטח 
בתודעה  אולי  שנית, 
חרדים  ח"כים  התקשורתית 
עסקנים  להיות  יפסיקו 
אותנו  להעריך  ויתחילו 
באמת על העשיה". ויש על 

מה.
עומר וזאבי, בהצלחה.

המסקנה העיקרית 
מאותה מערכת בחירות 
היא שה'בייס' של ש"ס, 

אותם מצביעים שילכו 
אחריה באש ובמים, הם 

לפחות 240 אלף איש, 
שבגידול טבעי מינימאלי 

ובהתחשבות באחוז 
ההצבעה הצונח – יביאו 

אותה לפחות לשמונה 
מנדטים בקדנציה הזו. 

בלי שום הפתעה או 
מאמץ

אחרי החגיגות, זמן לדרוש את התיקים הנכונים
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מיוחדהכירו את הנציגים
משה אברהמי ואלי רובין

חברי הכנסת החרדיים נחשבים מאז ומקדם לטובי הפרלמנטרים בכנסת ישראל. חלק מהקרדיט נובע מעצם היותם אנשים מוכשרים ורבי תושייה, וחלק אחר במוניטין שיצא להם נעוץ בשיטה: הוותק. 
העובדה שמרביתם מכהנים שנים רבות עם תחלופה מינימאלית, מעניקה להם ניסיון ששווה המון בניהול מו"מ, היכרות עם משרדי ממשלה ופקידים, התמצאות בהליכי החקיקה וכן על זו הדרך.

בכנסת הקרובה הנציגות החרדית עשויה לשנות במעט את פניה, בעיקר בזכות מפלגת ש"ס שהראתה אחר כבוד את הדרך לוותיקים, והכניסה פנים חדשות. שניים מהנציגים הוותיקים, הלא הם משולם נהרי 
ואיציק כהן, התחייבו לפרוש בתום שנתיים לכהונת הכנסת. בזכות הנוכחיים, המתפטרים והנורבגיסטים, תציג ש"ס נבחרת רעננה.

ביהדות התורה לעומת זאת שומרים באדיקות על נציגיהם הוותיקים, מלבד נציג חסידות ויז'ניץ מנחם אליעזר מוזס שהוחלף ביעקב טסלר, כחלק מהחלטה רוחבית שהתקבלה בהוראת כ"ק האדמו"ר, לרענן 
את השורות. ההחלטה כללה את החלפת כל נציגי הציבור של החסידות כולל ברשויות המקומיות.

מהיום בו ייכנסו הבאים ברשימת יהדות התורה לכנסת – בזכות החוק הנורבגי הקיים ובאמצעות חוק נורבגי מורחב שאמור להיחקק – תציג המפלגה גם היא פנים חדשות.
הנה קווים קצרים לדמותם הציבורית ולפועלם של חברי הכנסת, הנוכחיים והמיועדים:

אריה דרעי
שיא הקריירה הפוליטית של דרעי היו ימיו הראשונים בזירה 
בממשלתו  הפנים  לשר  הפך  בלבד   29 כשבגיל  הציבורית, 
של יצחק שמיר. עד אז הוא כבר הספיק לכהן כמזכ"ל ש"ס 
וכמנכ"ל משרד הפנים. הוא היה לפוליטיקאי החרדי הראשון 
בפוליטיקה  מלכים  לכבוד  וזכה  המגזר  גבולות  את  שפרץ 

ובתקשורת.
עד  שנים,  מעשור  יותר  בצמרת  לשייט  דרעי  הספיק  מאז 
שתכפו עליו התיקים הפליליים שהביאו לכתב אישום ולריצוי 
ועם  תורנית  תדמית  עם  דרעי  יצא  זו  מתקופה  מאסר.  עונש 

אמביציות לחזור להנהגה, והוא אכן עשה זאת בהצלחה. 
עיריית  ראשות  על  בהתמודדות  הציבוריים  לחיים  לחזור  דרעי  ניסה  תחילה 
בסוף  אך  )'תיקון'(  סקטוריאלית  ולא  פוליטית חדשה  תנועה  ובהקמת  ירושלים 
מצא את עצמו חוזר לבית. אחרי תקופה קצרה של הנהגה משולשת – דרעי, אלי 
ישי ואריאל אטיאס – לקח דרעי את מושכות התנועה לילדיו וכיום, מיותר לציין, 

בלעדיו לא ירים איש את ידו ואת רגלו בתנועה הקדושה.
בין  וההבדלים   ,2012 בשנת  דרעי  החל  בפוליטיקה  שלו  השני  הסיבוב  את 
התקופות ניכרים היטב. יותר צניעות, זהירות, וגם מעבר חד מזיהויו כאיש שמאל 
שתמך באוסלו והיה שותף לתרגיל המסריח, לאיש ימין התומך בהתנחלויות ולמי 

שנחשב באופן אוטומטי כחלק מגוש הימין בכנסת.

משה אבוטבול
ראש עיריית בית שמש לשעבר הוא הראשון להיכנס לכנסת בהתפטרות השר 
הראשון במסגרת החוק הנורבגי )גם ללא הרחבתו(. אמרנו ראש עיר? קורות 
החיים של אבוטבול לא התחילו רק לפני עשור. הוא היה מראשוני התושבים 
ושיעורי  רווחה  בענייני  ונצורות  גדולות  בה  פעל  שמש,  בית  של  החרדיים 
תורה, וכן, הייתה לו גם קריירה קצרה בעולם ה"זוהר", שידור בערוצי הקודש 

ומשחק בסרטים חרדיים.
אבוטבול עשה את הבלתי יאמן כשהיה לראש עיר חרדי בעיר שטרם נהנתה 
מרוב תושבים חרדי, זאת בשל חיבורו לשכונות ולאנשים. כזכור, את הבחירות 

האחרונות בבית שמש הפסיד, מבקריו יטענו בשל חוסר תפקודו, אוהדיו יטענו בשל צרות עין 
וחוסר לכידות של יתר המפלגות סביבו.

מיכאל מלכיאלי
צעיר הח"כים של ש"ס החל את דרכו הציבורית במועצת העיר ירושלים, שם 
מרחק  ברשימה,  ה-11  במקום  הוצב  האחרונות  בבחירות  אחת.  קדנציה  כיהן 
דרעי  התפטר  וחצי  שנתיים  לפני  בקלפי.  המפלגה  שהשיגה  ממה  מקומות   3

מהכנסת במסגרת החוק הנורבגי ובכך סלל את הדרך לכניסתו של מלכיאלי.
הח"כ הצעיר הפך במהרה למנוע צמיחה מרכזי של ש"ס, בשל היותו נציג בני 
התורה ובזכות חריצות, דומיננטיות וחיבור לשטח. הפעם הוא כבר הוצב במקום 

ריאלי מלכתחילה וימשיך לקדנציה נוספת.

ינון אזולאי
הוא  אזולאי  השם 
וותיק  ש"סי  מותג 
בזכות  שנרכש 
הציבורי  שירותו 
דוד  של  המסור 
שהלך  ז"ל,  אזולאי 
כשנה,  לפני  לעולמו. 
הרפואי  כשמצבו 

בנו  נכנס  ובמקומו  מהכנסת  התפטר  החמיר, 
ינון, יבדל לחיים ארוכים.

אזולאי הצעיר נהנה לא רק מייחוס נכבד אלא 
גם מכישורים בולטים בזכות עצמו. הוא היה 
מבכירי הפעילים של ש"ס בדרום ובעיר מגוריו 
בכיר  ויועץ  הצלה  בארגוני  מתנדב  אשדוד, 

ליו"ר מפלגתו.

נהוראי לחיאני
ש"ס  מנציגי 
בזירה  הבולטים 
המוניציפאלית. 
מזכיר  בעבר 
הדין  בית 
בטבריה  הרבני 
הקדנציה  ומאז 
הפך  הקודמת 
החזק  לאיש 
בש"ס צפת. הוא 
להחזיק  הספיק 
סגן  בתפקיד 
עיריית  ראש 

הנוכחית  ובקדנציה  חרדי,  חינוך  ואחראי  צפת 
משמש כחבר מועצה.

יצחק כהן
תפקידו  אבל  יודעים  רבים  לא 
השר  סגן  של  הראשון  הציבורי 
עיר  מועצת  חבר  היה  כהן  איציק 
שתי  החזיק  בו  תפקיד  באשקלון, 
נבחר  21 שנה  וחצי. לפני  קדנציות 
הוא  ומאז  כנסת  לחבר  לראשונה 

מכהן כמעט ברציפות.
בימיו הגדולים היה כהן שר הדתות 

ושלט ביד רמה בצרכי הדת ובמינויים השונים. בתום 
תקופת בצורת קשה בה בוטל כליל המשרד, מונה כהן 
לשר במשרד ראש הממשלה עם אחריות על שירותי 
)בשינוי  מחדש  המשרד  להקמת  פעל  ובהמשך  הדת 
כיהן  האחרונה  בקדנציה  בראשו.  ועמד  קליל(  שם 

כסגן שר האוצר.
האחרונה  בקדנציה  להוביל  שניסה  הפרויקטים  אחד 
ח"כ  ידי  על  שנבלמה  יוזמה  אברך,  לכל  ביטוח  היה 
מתונות  מדיניות  בעמדות  מחזיק  כהן  גפני.  משה 
יוזמות שלום שעלו  עם  לא חשש מלהזדהות  ובעבר 

על הפרק.

שלמה דהאן
הסרטונים שהתגלגלו במערכת 
הבחירות במרכזם כיכב שלומי 
כוכב  לעולם  חשפו  דהאן, 
שפתיים,  במתק  חדש.  ש"סי 
דהן  נצפה  וחינניות,  להט 
משכנע צעירים בפריפריות על 
של  היהודי  הצביון  חשיבות 

מדינת ישראל ועל מרכזיותה של ש"ס בחייהם.
דהן, מקום 11 ברשימה, פעיל מזה שנים בקרב 
נוער נושר, ארגוני קירוב ופרויקטים חינוכיים 
נבחרי   119 גם  יזכו  לכנסת,  יכנס  אם  שונים. 

הציבור ליהנות ממתק שפתיו.

יעקב זכריהו
ומאז  במקור  אביב  תל  איש 
אחרי  ברק.  בני  תושב  נערותו 
שסיים את חוק לימודיו בכולל, 
לשמש  שנים  כ-6  לפני  נכנס 
העיר  ראש  סגן  לשכת  כראש 
אליהו  ברק,  בני  ש"ס  ויו"ר 
זכריהו  הפך  בתפקידו  דדון. 

ובסיעה,  בעירייה  החזקים  האנשים  לאחד 
ונחשב לכתובת מרכזית של הציבור הספרדי 
בבני ברק, לעיתים יותר מהנציגים הרשמיים. 
החל מהבחירות האחרונות נכנס לכהן כחבר 

מועצת העיר.

משולם נהרי
אי אז לפני 30 שנה, הוצב נהרי הצעיר במקום ה-90 והלא מכובד ברשימת 'אגודת ישראל' לכנסת. עשור לאחר מכן כבר 

הוצב במקום ריאלי ברשימת ש"ס ונכנס לכנסת ה-15, ומאז הוא נמצא בתפקיד ברציפות.
נהרי הספיק להחזיק בתפקידי סגן שר החינוך, הרווחה והפנים וגם בתפקיד שר ללא תיק. הצבתו של נהרי בתפקיד סגן 
שר החינוך תחת יוסי שריד, הביאה בשעתו לפרישת מר"צ ממשלת ברק, לאחר ששריד סירב לקבל את הסגן החרדי 

שהוצמד לו.

משה ארבל
אחרי  ש"ס.  לרשימת  בחשאי  כמעט  הושחל  ואחת,  העשרים  בכנסת  לחבר  ספורים  שבועות  בעוד  שיושבע  הצעיר  האיש 
שמועצת גדולי התורה כבר החליטה על הרשימה, רגע לפני הגשת הרשימות הכניס דרעי את ארבל, בטענה כי ארבל הוא נציג 

הגאון רבי מאיר מאזוז, בשל היותו בעבר תלמידו.
במקור, הגיע ארבל לזירת הכנסת כאיש מקצוע. הוא עו"ד מבריק שהוצמד כיועץ פרלמנטרי לח"כ יואב בן צור, משם קפץ 
במהרה לראש המטה של שר הפנים ויו"ר ש"ס אריה דרעי, לצד תקופה בה הושאל לצרכי המשרד לשירותי דת. למרות שהוא 

שומר על שקט ומעדיף את העבודה המקצועית של אחורי הקלעים, בש"ס מייעדים לו תפקידי הובלה בכירים.

יואב בן צור
הח"כים  לשדרת  שייך  הוא  בגיל 
הרב  בפוליטיקה,  אבל  הוותיקה, 
יואב בן צור הוא מהפנים החדשות 
בחירות  לקראת  בכנסת.  ש"ס  של 
2013, הוצב במקום ה-12 ברשימה, 
המפלגה  ההחמצה,  למרבה  אך 
שנה  בלבד.  מושבים  ב-11  זכתה 
אריאל  התפטר  מכן  לאחר  ומחצה 

בבחירות  החדש.  לח"כ  הדרך  את  ופינה  אטיאס 
הבאות קודם בן צור למקום השישי.

כניסתו  לפני  צור  בן  החזיק  בהם  התפקידים  רשימת 
החברה  כמנכ"ל  כיהן  היתר  בין  ארוכה.   – לכנסת 
הקדושים,  המקומות  מנכ"ל  'המשקם',  הממשלתית 
מעיין  רשת  ומנכ"ל  בירושלים  הדתית  המועצה  יו"ר 

החינוך התורני.

יעקב מרגי
קילומטראז'  צבר  הדרומי  הח"כ 
הקדושה,  התנועה  בשירות  ארוך 
עד שזכה לעלות לגדולה ולהיבחר 
כיו"ר  כיהן  היתר  בין  לכנסת. 
שבע  בבאר  הדתית  המועצה 
נכנס   2003 בשנת  ש"ס.  וכמנכ"ל 
גדולתו  ובשיא  לכנסת  לראשונה 

היה לשר הדתות.
בוועדות  דווקא  ובלט  חרוץ,  לפרלמנטר  נחשב  מרגי 
הפך  ואותן  עמד  שבראשן  והכנסת  התרבות  החינוך, 
פלטפורמה משמעותית לקידום צרכי ציבור. הוא גם 
מוכר בשפתו הישירה שאינה חוששת לדבר מפורשות 
על ענייני אפליה במוסדות החינוך, נושא שנציגי ש"ס 

לא תמיד ששים להעלות על נס.
האי  בחצי  שנים  כשלש  לפני  מרגי  של  תמים  ביקור 
קרים כאורח הקהילה היהודית, עורר משבר דיפלומטי 
רשמית  ישראלית  כתמיכה  שהוצג  לאחר  בינלאומי, 

בכיבוש הרוסי.

צילום: שלומי כהן

צילום: חזקי עזרא
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אליהו חסיד 
מי שפחות מוכר 
פוליטית  בזירה 
להפוך  עשוי  אך 
החזקים  לאחד 
שבה הוא אליהו 
האחרון,  חסיד. 

ששובץ במקום התשיעי ברשימת 
מטעם  לכנסת  התורה  יהדות 
כיום  מנהל  המרכזית,  הסיעה 
ואחד  אמת'  'אמרי  ישיבת  את 
חסידות  של  הצעירים  מעסקניה 

גור.
לאחר  הגיע  ברשימה  שילובו 
ששלמה טייטל, נציג גור ששובץ 
המפלגה  ברשימת  זה  במקום 
לכנסת ה-20 ביקש שלא לשלבו. 
למעשה, סיכוי גדול כי נראה את 
החוק  מימוש  עם  בכנסת  חסיד 
הנורבגי בו יתפטרו נציג או שניים 

מהסיעה.
מוכר  אנונימי,  היחסית  הנציג 
על  שפיקד  כמי  גור  בחסידות 
שערכה  הגדול  המצ'ינג  מבצע 
האחרונים.  בחודשים  החסידות 
בנוסף, הוא משמש כגבאי שטיבל 
'בית החסידים' של החסידות בבני 
ברק ובעבר היה אחראי על סדרי 
גם  כאשר  גור,  בישיבת  הלימוד 
בכולל 'אור יהושע' לבעלי בתים, 
חסיד  הצבת  זהה.  בתפקיד  כיהן 
את  מסמנת  למעשה,  ברשימה, 
סגן  פרישת  שאחרי  ביום  היורש 
חסידות  נציג  ליצמן,  יעקב  השר 

גור, מהכנסת.

אוריאל בוסו
בוודאות  הנציג הבא שיחבוש כמעט 
את ספסלי הכנסת הוא אוריאל בוסו, 
ממלא מקום ראש עיריית פתח תקווה. 
לפני כ-13 שנים קיבל בוסו לידיו את 
שידעה   – המקומית  התנועה  ניווט 
והצליח   – שונים  פיצולים  בעבר 

להצעידה להישגים נאים.
ללכד  הצליח  הפנים-סיעתית  ברמה 
הספרדיות,  הקהילות  כל  את  סביבו 
כולל התמזגות מחודשת עם המתחרה 
המקומית  ש"ס  'ישי'.  סיעת  לשעבר, 

בהובלתו הצליחה להוסיף אלפי קולות, גם בבחירות המקומיות 
וגם בבחירות לכנסת.

בנוסף, ש"ס פתח תקווה הפכה לסיעה מובילה במועצת העיר 
העובדה  את  לציין  ראוי  הזה  בהקשר  נדיר.  מקונצנזוס  ונהנית 
שבבחירות האחרונות למועצה, קיבלה ש"ס פתח תקווה תמיכה 
האוצר  שר  של  'כולנו'  ממפלגת  וגם  חברתיים  פעילים  משלל 

משה כחלון.
הצבת בוסו ברשימה לכנסת הייתה מתבקשת להצערת הרשימה 
ולתגמול נציג מקומי שהביא להישגים בזירה המקומית. יחד עם 
זאת, חלק מהגורמים בש"ס פתח תקווה סברו שחבל יהיה לאבד 
מורכבת,  עירונית  במערכת  שנים  מזה  שמוברג  מקומי  נציג 

לטובת חברות בכנסת.

יעקב טסלר
וגדל כילד בשכונת  ויז'ניץ החדש יעקב טסלר, שנולד  נציג   דמות מבטיחה ביהדות התורה הוא 
מושבו  את  קבע  נישואיו  ועם  טשיבין  ובישיבת  ויז'ניץ  במוסדות  התחנך  הירושלמית,  סנהדריה 

באשדוד.
את דרכו הציבורית החל כחבר במועצה הדתית באשדוד מטעם אגודת ישראל, כשבמקביל עבד 
ב'המודיע' ושימש שם כמנהל פרויקטים. ב2013 נבחר למועצת העיר אשדוד מטעם אגודת ישראל 
זאת   ,2018 בשלהי  שנה  כחצי  לפני  שנערכו  לבחירות  עד  אחת  קדנציה  משך  זה  בתפקיד  וכיהן 

לקראת שילובו ברשימת המפלגה לכנסת. 
מאז תחילת הכנסת ה-20 הוא שימש כיועצו של סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, כאשר לקראת הבחירות, כאמור, הוחלט 

לשלבו ברשימת יהדות התורה לכנסת ה-21.

ישראל אייכלר
ד  ח א
מהדוברים 
ר  ת ו י ה
ם  י ט ו ה ר
יהדות  של 
 . ה ר ו ת ה
ר  ל כ י י א
וגדל  נולד 
בירושלים. 
ו  ת ו ד ל י ב

חסידות  במוסדות  למד  ובחרותו 
אייכלר,  נמנה.  הוא  עליה  בעלז, 
ובמהלך  עיתונאי  הוא  במקצועו, 
השנים ערך את שבועון חסידות בעלז 
'המחנה החרדי' והיה בעל טור קבוע 
בעיתון 'משפחה', כשאף הגיש במשך 
מספר שנים תוכנית אקטואליה ברדיו 

קול חי.
כנסת  כחבר  לכהן  החל  ב2003 
אך  בעלז,  חסידות  מטעם  לראשונה 
הסכם  בעקבות  התפטר  ב-2005 
טרם  המפלגה.  של  פנימי  רוטציה 
הבחירות לכנסת ה-17 סירב להשתבץ 
ברשימת המפלגה לכנסת בשל חוסר 
ברוטציה. בבחירות  לכהן שוב  רצונו 
השישי  במקום  שובץ  ה-18  לכנסת 
נכנס  רוטציה  הסכם  ובשל  ברשימה 
מכהן  ומאז  שוב  ב-2011  לכנסת 

כחבר כנסת.
הוועדה  כיו"ר  כיהן  השנים  במשך 
הקדנציה  ובמהלך  הציבור  לפניות 
ראש  יושב  לסגן  מונה  האחרונה 

הכנסת.

משה גפני
במשכן  הוותיק  הח"כ   
התורה  דגל  יו"ר  הוא 
האחרון,  גפני.  משה 
'שועל  שמכונה 
את  החל  פוליטי', 
בזירה  הפוליטית  דרכו 
מטעם  המוניציפאלית 
כאשר  ישראל,  אגודת 
המועצה  כחבר  כיהן 
)באותם  המקומית 

ימים( אופקים ובמקביל כראש כולל 'זיכרון אליהו' 
במקום, כשבמהלך הזמן אף שימש ככתב יתד נאמן.

בתל  שהתגוררה  גור  חסידת  למשפחה  נולד  גפני 
וגרודנא.  סלבודקה  בישיבות  למד  ובבחרותו  אביב 
במקום  שובץ  בתשמ"ט  התורה'  'דגל  הקמת  עם 
השני ברשימת המפלגה והחל מתשמ"ט מכהן כנציג 
המפלגה בכנסת. בכנסת ה-13 וה-14 כיהן כח"כ רק 
קדנציה חלקית בעקבות הסכמי רוטציה עם אגודת 
ישראל. במשך כהונתו כיהן כסגן שר הדתות, כיו"ר 
כיושב  הכנסת,  של  הסביבה  ואיכות  הפנים  ועדת 
יו"ר  ובתפקיד  והטכנולוגיה  המדע  ועדת  ראש 
ועדת הכספים - בו הוא מחזיק כיום וצפוי להמשיך 

ולהחזיק.

יצחק פינדרוס
מי שכיהן במגוון בתפקידי מפתח 
במגזר והיה למעין ח"כ עוד קודם 
הוא  פינדרוס.  יצחק  הוא  בחירתו, 
והתחנך  בירושלים  וגדל  נולד 
שלמה  יצחק  הרב  של  במוסדות 
עם  העתיקה.  בעיר  זילברמן 
בביתר  מושבו  את  קבע  נישואיו 
'קופת  מקימי  עם  ונמנה  עילית 

הצדקה הכללית' בעיר.
במהלך השנים שימש כיועץ ראש המועצה המקומית 
קשר  וכאיש  ליבוביץ  משה  הממונה  ההם(  )בימים 
לסגן  מונה  ב-1996  ביתר.  לתושבי  המועצה  בין 
של  בראשיתה  לכותרות  עלה  ושמו  המועצה  ראש 
מחאה  אוהל  הקים  כאשר  השנייה,  האינתיפאדה 
בסמוך לכפר חוסאן לאחר שהופעלה אלימות על ידי 

האוכלוסייה הערבית כלפי הנוסעים בדרכים.
לאחר  עילית  ביתר  עיריית  לראש  נבחר  ב-2001 
מכן  לאחר  שנים  שש  גרליץ.  יהודה  את  שהביס 
הפסיד את ראשות העיר לנציג שלומי אמונים מאיר 
רובינשטיין ובעקבות כך עזב לירושלים ומונה לסגן 
הבחירות  לקראת  התורה.  דגל  מטעם  העיר  ראש 
המוניציפאליות האחרונות התפטר מעיריית ירושלים 
והציג את מועמדותו לראשות העיר אלעד, כמועמד 
בית  פסל  הבחירות,  לפני  כשבועיים  התורה.  דגל 
המשפט את מועמדותו, לאחר עתירה שהוגשה בה 
גם  כאשר  מגוריו,  מקום  איננה  היא  אלעד  כי  נטען 

העתירה לבג"ץ נגד ההחלטה נדחתה.

יעקב אשר
ה'בולדוזר' של דגל התורה, כפי שאוהבים לכנותו. אשר נולד וגדל ברמת גן ובבחרותו למד בישיבות 
משכן יעקב בחיפה וגרודנא. את פעילותו הפוליטית החל כעובד בעיריית בני ברק עד שהגיע לראש 
מונה  שנתיים  ולאחר  סויסה  אליהו  העיר  ראש  סגן  של  כעוזרו  לשמש  החל  תש"נ  בשנת  הפירמידה. 
העירייה  מנכ"ל  כעוזר  שימש  מכן  לאחר  בויאר.  ירחמיאל  ימים,  באותם  העיר,  ראש  לשכת  למנהל 

ובהמשך מונה למנהל אגף החינוך.
2000, התמודד מול ראש המועצה הממונה  לקראת הבחירות הראשונות בעיר הצעירה אלעד, בשנת 

צוריאל קריספל והפסיד לו בהפרש של 14 קולות בלבד. אשר כיהן כממלא מקום ראש המועצה בהתנדבות ובמקביל 
המשיך לעבוד בעיריית בני ברק. 

2003 חזר אשר לבני ברק ונבחר למועצת העיר מטעם 'דגל התורה' ומונה כממלא מקום ראש העיר  בסמוך לבחירות 
וכממונה אגף ההנדסה. ב-2008 הוכרז כראש העיר בלא שהתקיימו בחירות, בשל העובדה שהיה מועמד יחיד. לקראת 
הבחירות לכנסת התשע עשרה הוצב במקום השביעי ברשימת יהדות התורה ונבחר לכנסת ובעקבות כך התפטר מתפקידו 
כראש עיריית בני ברק. לקראת הבחירות לכנסת העשרים הוצב שוב במקום השביעי אך נשאר מחוץ לכנסת, בעקבות 
כך הוא מונה למזכ"ל דגל התורה ושנה לאחר מכן נכנס לכנסת, בעקבות התפטרות סגן שר החינוך מאיר פרוש במסגרת 

החוק הנורווגי.

אורי מקלב
אחד מהח"כים שמהווים סמל ודוגמא לחריצות 
בבחרותו  למד  ברק,  בני  יליד  מקלב,  במשכן. 
בישיבות קול תורה ופוניבז'. לאחר נישואיו קבע 
את מושבו בירושלים, תחילה בקטמון ובהמשך 

ברמות, כאשר עם השנים הוסמך לרבנות.
את פעילותו הציבורית החל בעיריית ירושלים, 
שם התמנה כסגן ראש עיר מטעם דגל התורה. 
החל  ישראל  אגודת  עם  רוטציה  הסכמי  בשל 

מקלב לכהן כח"כ מ-2008 והיה לנציג השלישי של דגל התורה, לצד היו"ר 
אברהם רביץ ז"ל וחבר הכנסת משה גפני.

התורה(  בדגל  )השני  הרביעי  במקום  שובץ  רביץ,  של  התפטרותו  לאחר 
ברשימה המאוחדת עם אגודת ישראל. במהלך השנים כיהן בתפקיד סגן 
בראש  עומד  הוא  כן,  כמו  הציבור.  לפניות  הוועדה  ויו"ר  הכנסת  יו"ר 
השדולה למען ירושלים ומאז תחילת הכנסת ה-20 מכהן כיו"ר ועדת המדע 

והטכנולוגיה.

מאיר פרוש
הפוליטית  במערכת  החזקות  הדמויות  אחת 
הרב  לאביו  בירושלים  נולד  פרוש  החרדית. 
מנחם פרוש וכניסתו לפוליטיקה הייתה טבעית 
עסקונה  של  לשושלת  כהמשך  מתבקשת,  ואף 
מרשימה שהתחילה אצל סבו הרב משה פרוש.

בילדותו ובחרותו למד ב'עץ חיים' ולאחר מכן 
השנים  במשך  ברק.  בבני  סלבודקה  בישיבת 
שימש כמנהל משרדי אגודת ישראל בירושלים 
ובמשך 13 שנה כחבר מועצת עיריית ירושלים, 
עיריית  ראש  סגן  היה  מתוכן  שנים   7 כאשר 
ירושלים. יחד עם אביו הקים את שלומי אמונים 
– תת סיעה בתוך אגודת ישראל - והחל לכהן 

כח"כ מ-1996 ובעצם החליף את אביו שכיהן כח"כ עד 1994. 
וכסגן שר החינוך.  במשך השנים כיהן כסגן שר במשרד הבינוי והשיכון 
במהלך הכנסת ה-18 התפטר מהכנסת כחלק מהסכם רוטציה עם חסידות 
בעלזא, כאשר ב-2013 נבחר מחדש לכנסת ה-19. כשנה לאחר הבחירות 
לכנסת ה-20, מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי, בכדי לאפשר את כניסתו 
לכנסת של יעקב אשר מדגל התורה, בעוד והמשיך לכהן כסגן שר החינוך. 
במהלך כהונתו בכנסת אף חזר לזירה המוניציפאלית וניסה את מזלו כאשר 
למעט  החרדי  הציבור  כל  בתמיכת  ירושלים,  עיריית  לראשות  התמודד 

חסידת גור שהתנגדה למועמדותו, אך הפסיד לניר ברקת.
בני משפחתו מחזיקים בעמדות מפתח רבות ב'אגודת ישראל'. בנו בכורו 
הוא ראש עיריית אלעד ישראל פרוש, בנו משה, הוא מנכ"ל עיתון המבשר 
אגודת  של  הכשרות  מערכת  מנכ"ל  הוא  נוחי  ובנו  המשפחה,  שבבעלות 

ישראל, אף היא בבעלות המשפחה.

אליהו ברוכי
ובוגר  יליד אשדוד  ואב לשבעה,   42 בן  ברוכי, 
ישיבת 'היכל התורה' בירושלים. לאחר נישואיו 
למד בכולל בהרצליה ובפתח תקווה – בה הוא 
לקהילת  ומשתייך  עשורים  שני  כבר  מתגורר 
'אביעזר'. לפני כעשור החל לכהן כחבר מועצת 
הגאון  של  הנאמן  שלוחו  נחשב  כשהוא  העיר, 

הרוחנית  והדמות  ישראל',  'אור  ישיבת  ראש  רוזן,  יגאל  רבי 
הנחשבת בעיר. לקראת הבחירות הוצב לראשונה בסוף העשירייה 
והוא צפוי להיכנס לכנסת במסגרת  יהדות התורה,  הפותחת של 

החוק הנורבגי. 

יעקב ליצמן
ליצמן, שנולד במחנה עקורים בגרמניה 
להורים ניצולי שואה, גדל בארה"ב עד 
גיל 17, אז עלה לישראל ולמד בישיבת 
טשעבין. בתחילת דרכו ניהל את 'בית 
ובהמשך  ירושלים',  חסידי   – יעקב 
השתלב בפוליטיקה כשהוא מלווה את 
נציגי הסיעה המרכזית שפירא ופלדמן 

בכנסת.
לכנסת,  לראשונה  נבחר  שנה   20 לפני 
ומאז, כאשר יהדות התורה בקואליציה, 

הוא מכהן במקביל גם כיו"ר ועדת כספים או כסגן שר ללא שר 
)ולתקופה מסוימת כשר( במשרד הבריאות. מלבד זאת הוא יו"ר 

'אגודת ישראל' וצפוי לקבל גם הפעם את תיק הבריאות.

צילום: משה גולדשטיין

צילום: פישל רוזנפלד 

צילום: דוברות הכנסת
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הניצחון החרדי הגדול בבחירות מתבטא בגידול משמעותי בכוחן של המפלגות החרדיות בשורה ארוכה 
של ערים • הירידה באחוזי ההצבעה, השפעת מצביעי 'יחד' והתרומה הערבית ליהדות התורה וש"ס • 

וגם: כל המספרים הבולטים
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תורת המספרים
|מאת: משה אברהמי |

כפולה ה חגיגה  עם  לחג  נכנסים  החרדים  פוליטיקאים 
ומכופלת. נגד כל הסיכויים, הצליחו הם להגיע לכנסת 
ומתוגברים, כשכוחם  גדולים  בכוחות  ואחת  העשרים 
וגם  המנדטים  במספר  גם  הקולות,  במספר  גם  גדל 

במשקלם הרב בקואליציה העתידית.
שינה  ללא  לילות  קדמו  המתוקה  הניצחון  לתחושת 
שהפעם  אמרו  להם.  אמרו  לא  מה  מתוחים.  עצבים  של  וימים 
בקלפי;  בהם  ויתנקמו  הציבור  בקרב  מבעבעים  והכעס  שהאכזבה 
אמרו שהחרדים כבר לא נוהרים כמקשה אחת; אמרו שקיימת זליגה 
לכיוון מפלגות חילוניות; אמרו שהצעירים החרדים פוזלים לכיוון 
ביבי ובן גביר; אמרו שזעקות הגעוואלד של נתניהו ישתו להם את 

המנדטים.
אלי  קרסו  וההפחדות  התיאוריות  כל  התוצאה,  במבחן  אמרו.  אז 
דגול בכדי להבחין ש'יהדות  מציאות. לא צריך להיות מתמטיקאי 
המגזר  ובנות  בני  מרבית  את  לתוכם  לכנס  הצליחו  וש"ס  התורה' 
וביטאו  התורה,  לגדולי  נאמנות  הביעו  הפרגוד  שמאחורי  החרדי, 

את השתייכותם החברתית – חבר אני לכל אשר יראוך.
לא כולם עשו את זה בלב קל. אמנם מרבית המצביעים שלשלו את 
הפתק לקלפי בחדווה גלויה ובאקט מובן מאליו, אך היו גם כאלו 
שעשו זאת בחריקת שיניים. אותם שוליים, שבימי שגרה לא זוכים 
ששו  לא  הפוליטית,  מההנהגה   – המעטה  בלשון   – מכבד  ליחס 
להעניק את קולם למי שלדעתם אחראי לכך שקולם לא ישמע. אך 
בסופו של דבר, אותם שוליים גם העניקו ליהדות החרדית את משנה 

הכוח וזריקת הקולות שהביאו לתוספת המשמעותית.
לכלל  החרדיות  במפלגות  שערכו  ייעודית  פעילות  בזכות  קרה  זה 
המגזרים הפנים-חרדיים. עם סרטונים קולעים, עמודי רשת תוססים, 
ישירה  ופנייה  ומפורסמים,  זמרים  כמו  קהל  דעת  במובילי  שימוש 
ללב המצביעים הפוטנציאליים עם הבטחה לעמוד לימינם גם לאחר 

שאבק הבחירות ישקע.
המאמץ היה ניכר בכל גזרה. הח"כים והמיועדים לח"כים התרוצצו 
בין קהילות וארגונים, אכלו צ'ולנט עם צעירים והתרועעו עם יושבי 
קרנות. מלבד הבטחות, נדמה היה שבקרב הדוברים גוברת ההכרה 
יהודי חרדי  יותר של כל  לייצג מכנה משותף רחב  שעל המפלגות 
העמותות  וראשי  המוסדות  מנהלי  לאליטת  רק  לא  כי  הוא.  באשר 

ישנם צרכים, כי אם גם לעם שבשדות.
המפלגות  להצלחת  שהביאו  שהדברים  נדמה  מכל,  יותר  אבל 
ורבנן  מרנן  הרוחניים,  הרועים  כנפי  תחת  התלכדות  הם  החרדיות 
גדולי ישראל, ותחושת השייכות, רגש כמוס שנמצא בלב כל אחד 
אנשי  כל  בהצלחה  לפרוט  הצליחו  מיתריו  ושעל  פנימה,  ואחת 

הקמפיין.
לסלוגנים כמו 'בנט ינצח את החמאס', 'ליכוד חזק ישראל חזקה' או 
'ישראל לפני הכל', יש כבוד, אבל נדמה שמי שהצליח לפצח יותר 
מכל את הגנום של המצביעים, היו דווקא הקמפיינרים של 'יהדות 
האמת"  "ברגע  ביותר:  המדויק  המסר  את  ששלפו  וש"ס,  התורה' 
סיסמת  הייתה   – שלך"  "בכבוד  התורה,  יהדות  סיסמת  הייתה   –
פתק  לקיחת  של  השנייה  בשבריר  קריטי;  רגע  באותו  ואכן,  ש"ס, 
ההצבעה מאחורי הפרגוד, בבחירה החשאית שבין אדם לבין קונו 
– בחרו המצביעים החרדיים את ההצבעה הטבעית, שמרו על ביתם 
נציגים נכבדה, בתקווה שזו  הפוליטי ושיגרו לכנסת ישראל סדרת 

תייצג אותם נאמנה.

כפל מבצעים

גם  מבצעים':  מ'כפל  נהנו  החרדיות  המפלגות  התוצאה,  במבחן 
מספר הקולות שלהם עלה וגם אחוז ההצבעה הכללי ירד משמעותית 

מבחירות 2015. בנוסף, הסכם העודפים שחתמו יהדות 
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י"ג ניסן תשע"ט 222218/4/19 בבית שמש

התורה וש"ס ערב הבחירות הוכיח את עצמו 
ותרם לתוצאה.

 – לומר  ניתן  קולות  של  מסוימת  קבוצה 
מבלי להישען על נתון מוחלט - שקיזזה את 
עצמה. בעוד בבחירות 2015 הצביעו הפלג 
ליהדות התורה, הרי שבבחירות  הירושלמי 
הנוכחיות הם נעדרו מהקלפיות אך כנגדם, 
רחמים'  'כסא  אנשי  של  קולותיהם  הגיעו 
בראשות הגאון רבי מאיר מאזוז ובתמיכתו 

הפוליטית של יו"ר 'יחד' אלי ישי.
בקולות  הגידול  את  לחשב  כשמגיעים 
את  לחשב  יהיה  נכון  החרדיות,  המפלגות 
הגידול הטבעי והמבורך. בהיות ומבחירות 
בגידול  שמדובר  הרי  שנים,   4 חלפו  עברו 
את  בפרופורציות  מעט  שמעמיד  נאה, 
הגידול במספר הקולות. אך עדיין, לפי כל 
חישוב, המפלגות החרדיות הצליחו להגדיל 

את כוחן מעבר לגידול הטבעי.
בשעת  כי  להקדים  )רצוי  למספרים  וכעת 
כתיבת השורות עדיין יושבת ועדת הבחירות 
על המדוכה ובוחנת שורת ערעורים שהגישו 
לטפס  עשוי  שבסופן  השונות,  המפלגות 
התורה  יהדות  של  הבוחרים  מספר  מעט 
2015 זכתה מפלגת ש"ס  וש"ס(: בבחירות 
ובוחרות.  בוחרים   241,613 של  לאמונם 
 257,949 ש"ס  קיבלה  הנוכחיות  בבחירות 
קולות, עלייה של 16,336 קולות. בשל הפער 
הקולות  סכום  עומד  ההצבעה,  אחוז  בין 
כלל  מבין  אחוז  אותו  על  כמעט  ש"ס  של 
והנוכחיות  הקודמות  בבחירות   – הקולות 
ש"ס  הייתה   2015 שבבחירות  בעוד  אך   –
שכעת,  הרי  בגודלה,  השביעית  למפלגה 
כמעט אותו אחוז מצביעים הספיקו לה כדי 
זאת  בגודלה,  השלישית  למפלגה  להפוך 
בשל התכנסות המצביעים לשתי המפלגות 

הגדולות – הליכוד וכחול לבן.
 2015 בבחירות  התורה':  ל'יהדות  נעבור 
את  החרדית-אשכנזית  המפלגה  קיבלה 
סך  המצביעים,  מכלל   4.99% של  אמונם 
הנוכחיות  בבחירות  קולות.   210,143 הכל  
מהקולות   5.77% התורה  יהדות  השיגה 
בגידול  מדובר  מצביעים.   248,528 שהם 

פנטסטי של 38,385 קולות.
שלל  מעלה  ההצבעה,  בנתוני  קל  עלעול 
נתונים מרתקים, שמעבר למספרים יבשים, 
המפלגות  של  סיפורם  את  לספר  עשויים 
החרדיות בבחירות 2019. באיזו עיר גדלו? 
התגלו  איפה  הכוח?  את  הכפילו  היכן 
ועוד, בשורות  נקודות תורפה? על כל זאת 

הבאות:

בני ברק
בעיר התורה והחסידות, זכתה יהדות התורה 
ל-51,178  הנוכחיות  בבחירות  והשבת 
מבחירות  קולות   4,517 של  עלייה  קולות, 
יחד עם זאת, בבחירות עברו קיבלה  עברו. 
קולות  מספר  כמעט  ישי  אלי  של  מפלגתו 

את  במעט  שמצנן  מה   ,4,323 זהה, 
ההתלהבות מהמספר המחמיא.

נתון נוסף מעניין מבני ברק: בבחירות 2015 
 3,591 ברק  בבני  'הליכוד'  מפלגת  קיבלה 
קולות  ב-840  התחזקו  הם  כעת  קולות. 

ל-4,431 קולות.
מפלגת ש"ס זכתה בבני ברק לתנופת קולות 
 18,843 לעומת  קולות   21,922 מרשימה: 
 3,079 של  עלייה  שנים,   4 לפני  רק  קולות 

קולות.

ירושלים
וותיק,  ליכודי  מעוז  גם  היא  ישראל  בירת 
ומקדם  מאז  בה  זוכה  הימין  כשמפלגת 
המפלגות  נמצאות  אחריה  מיד  לבכורה. 
החרדיות, שביחד מביאות שלושה מנדטים 

שלמים רק מקרב המצביעים הירושלמיים.
הנוכחיות  בבחירות  זכתה  התורה  יהדות 
של  עלייה  קולות,  מ-60,632  פחות  ללא 
זכתה  ש"ס  עברו.  מבחירות  קולות   6,684
קולות   5,128 של  עלייה  קולות,  ל-35,707 
 2015 שבשנת  בעוד  קודמות.  מבחירות 
הקולות  בדיוק ממספר  החרדים שליש  מנו 
בירושלים, הרי שכעת מניינם בקלפיות עלה 

ל-37% מכלל הקולות.

ביתר עילית
אחוז  ירד  עילית  ביתר  החרדית  בעיר 
ההצבעה בכארבעה אחוזים לעומת בחירות 
זכתה  התורה  יהדות   .80.8%  – עברו 
ל-12,532 קולות )עלייה של 3,185 קולות(. 
של  )עלייה  קולות  ל-5,253  זכתה  ש"ס 

.)1,349

אלעד

גם  חשובים  אלעד  בעיר  ההצבעה  נתוני 
ברמה הארצית אך משמעותיים גם לחישובי 
החלוקה הפנימיים בעיר שיודעת מחלוקות 

ושסעים מדי בחירות.
הינה  ש"ס  לכנסת,  הבחירות  נתוני  פי  על 
קולות   7,703 עם  בעיר  הגדולה  הסיעה 
התורה  יהדות  ואחריה   )1,510 של  )עלייה 

עם 6,227 קולות )עלייה של 1,227(.

מודיעין עילית
העיר מודיעין עילית רושמת באופן מסורתי 
ביותר  הגבוהים  בין  ההצבעה  אחוזי  את 
 530 רק  התושבים,  כל  מבין  במדינה. 
מצביעים העניקו את קולם למפלגה שאינה 

חרדית.
קולות,  ל-18,008  זכתה  התורה  יהדות 
בחירות  לעומת  קולות   2,964 של  עלייה 
קולות,  ב-3,833  הסתפקה  ש"ס  קודמות. 

עלייה של 491.

רכסים
ויהדות  ש"ס  קיבלו  שבצפון  רכסים  בעיר 
התורה כמעט מספר זהה של קולות: יהדות 
שתיהן   .2,213  – ש"ס   ,2,340  – התורה 
רשמו עלייה נאה מבחירות עברו, עם יתרון 

לש"ס שעלתה ב-459 קולות.

בית שמש
מבחירות  זינק  שמש  בבית  החרדי  הכוח 
עברו ב-5,468 קולות סך הכל. גם אם נוריד 
שניתנו  הקולות  מתוך  החרדים  קולות  את 
בבחירות 2015 לאלי ישי )2,421 סך הכל(, 
רקע  על  שבולט  נאה  בגידול  שמדובר  הרי 
ההפסד בבחירות לראשות העיר. בסך הכל 
מחצית  בדיוק  החרדיות  המפלגות  מונות 

מבין המצביעים.
קולות,  ל-13,506  זכתה  התורה  יהדות 
עלייה של 3,917 קולות מבחירות קודמות, 
 4,860 לעומת  קולות,  ל-6,411  זכתה  ש"ס 
 1,551 של  העלייה  למרות  עברו.  בבחירות 
השלישית  המפלגה  נותרה  ש"ס  קולות, 
הליכוד  אחרי  הקולות,  מבין  בעיר  בגודלה 
משה  כי  לציין  גם  חשוב  התורה.  ויהדות 
בעשור  העיר  כראש  שכיהן  מי  אבוטבול, 
בבחירות  מקומו  את  והפסיד  האחרון 
הוצב  אחדים,  חודשים  לפני  המקומיות 

במקום התשיעי ברשימת ש"ס לכנסת.

פתח תקווה
ש"ס  סיעת  הביאה  ה-20  לכנסת  בבחירות 
בבחירות  קולות,   6,946 תקווה  בפתח 
מרשים  באופן  ש"ס  צמחה  הנוכחיות 
לאור  בפרט  בולט  נתון  קול.  ל-7,889 
בבחירות  הסיעה  של  הגדולה  ההצלחה 
אוריאל  של  מועמדותו  ולאור  המקומיות 
בוסו, סגן ראש העיר מטעם ש"ס, ברשימה 

הארצית בסוף העשירייה הראשונה.
הם,  גם  נאה  גידול  רשמו  התורה  ביהדות 
ל-5,676  הקודמות  בבחירות  קול  מ-4,810 
קול בבחירות הנוכחיות, גידול המוסבר גם 

בהגירה החרדית המאסיבית לעיר.

אשדוד

גם באשדוד רשמה ש"ס הצלחה, שגם היא 
המקומית.  בזירה  בגידול  כבר  התאפיינה 
בעוד בבחירות 2015 קיבלה הסיעה 11,923 
קול.  ל13,262  צמחה  שהפעם  הרי  קול, 
יהדות  רשמה  במיוחד  ונאה  חריג  גידול 
התורה – מ-11,132 קול בבחירות הקודמות 
)כאשר  הנוכחיות  בבחירות  קול  ל-13,088 
קול  מ-500  למעלה  להוסיף  יש  זה  לנתון 
שהוחסרו בטעות רישום אך צפויים להינתן 
על  הרשומות  תיקון  לאחר  התורה  ליהדות 

ידי ועדת הבחירות(.

קרית יערים

מערכת  לאחרונה  שידע  הקטן  ביישוב 
בחירות דרמטית וכפולה לראשות המועצה, 
גדלה יהדות התורה מ-1,248 קול בבחירות 
הקודמות ל-1,632 קול בבחירות הנוכחיות. 
גם ש"ס המקומית צמחה מ-241 קול ל-406.

קולות חב"ד
שאלת  לדיון  עולה  בחירות,  מערכת  מדי 
החסידות  חב"ד.  חסידי  של  ההצבעה 
נציג  להחזיק  מסוגל  היה  שכוחה  הגדולה 
בפני עצמו בכנסת ישראל, לא נוטלת באופן 
רשמי צד בפוליטיקה והיא נאמנת להוראת 
להצביע  זצ"ל  מלובביץ'  האדמו"ר  כ"ק 
על  שתשמור  ביותר  החרדית  למפלגה 

שלושת השלמויות – התורה, העם והארץ.
אופציה  פותחת  מפורשת  הלא  ההוראה 
את  מבקשות  פעם  שבכל  שונות  למפלגות 
אמון חסידי חב"ד. בחסידות מתלוצצים כי 
תמיכתם עשויה להיות סימן אזהרה לכישלון 
זאת בשל תמיכתם המאסיבית בעבר  צפוי, 
את  עברו  שלא  גביר  מרזל-בן  במפלגות 

אחוז החסימה.
כרטיס הכניסה לליבם של החב"דיים עובר 
יצביעו  להם  שהמפלגה  בשכנוע  היתר  בין 
לא תיקח חלק בוויתור על אף שעל בישראל 
בזמן שש"ס  הימין.  נאמנה לשלטון  ותהיה 
שב'יהדות  הרי  אוסלו",  "חטא  את  נושאת 
התורה' ישנו את השגריר מאיר פרוש, איש 
ימין בכל רמ"ח ושס"ה, שמחפה במעט על 

הנטיות השמאלניות של חה"כ משה גפני.
בבחירות הנוכחיות האופציות שעמדו בפני 
חסידי חב"ד לא היו רבות מדי, והן נחלקו 
גם  שאיחדה   – הימין'  מפלגות  'איחוד  בין 
'יהדות התורה'.  ובין   – יהודית  את עוצמה 
בשוליים היה זה משה פייגלין שניסה לנגוס 
בכל כוחו מקולות החסידים, משימה שלא 

ממש צלחה.
קצוות  בכל  מפוזרים  חב"ד  וחסידי  בהיות 
לספק  קשה  ישראל,  תפוצות  ובכל  תבל 
באשר  יתדות  ולקבוע  מדויקים  נתונים 
מעמיק  מעין  זאת,  עם  הצבעתם.  לדפוסי 
בריכוזים חב"דיים מובהקים, עולה מסקנה 
החסידים  מתמיד,  יותר  הפעם  ברורה: 
יהדות  למפלגת  קולותיהם  את  העניקו 

התורה. הנה מספר דוגמאות בולטות:
המובהק,  החב"די  במעוז   – חב"ד  כפר 
בבטחה  שולט  הימין'  מפלגות  'איחוד 
בצמרת עם יותר ממחצית הקולות – 1,551. 
זאת  קולות,  ל-533  זוכה  התורה'  'יהדות 
 .2015 בבחירות  בלבד  קולות   204 לעומת 
יחד עם זאת, בבחירות 2013 זכתה המפלגה 
מזעריים  בקולות  זוכה  קולות. ש"ס  ל-699 
בכפר חב"ד – 69 בלבד. היא יכולה להתנחם 
בעובדה שמדובר בזינוק "מטאורי" לעומת 

בחירות עברו – 30 קולות בלבד.

חגיגות הניצחוןמרן הגר"ח קנייבסקי מצביע
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פעילים חרדים בפריפריה

מרן חכם שלום כהן מצביע

מטה יהדות התורה ביום הבחירות

קיים  הדרומית  בעיר   – מלאכי  קריית 
ההצבעה  ודפוסי  חסידים,  של  נאה  ריכוז 
להצבעה  מסוימת  אינדיקציה  לתת  יכולים 
קולות  ל-1,312  זכתה  ש"ס  החסידים.  של 
זינקה  התורה  יהדות  ואילו  קלה(  )עלייה 
בבחירות  קולות  מ-117  אחוזים,  במאות 

2015 ל-507 קולות כעת.
בעיר  קיבלה  ש"ס  מפלגת   – העמק  מגדל 
שינוי  כשלשם  קולות,   1,746 הצפונית 
בהשוואה  קולות   63 של  בירידה  מדובר 
קיבלה  התורה'  'יהדות  קודמות.  לבחירות 
אמנם 249 קולות בלבד, אך מדובר בעלייה 

של כמעט 100 קולות.
לוד – בעיר לוד המונה ריכוז גדול במיוחד 
נדמה שעדיין  של קהילת חב"ד המעטירה, 
מפלגות  אחרי  נוהים  המצביעים  מרבית 
גידול  נרשם  כאן  גם  אך  הכלליות,  הימין 
'יהדות  לטובת   – שולי  כי  אם   – מסוים 
התורה' )342 לעומת 275(. ש"ס לעומת זאת 

רשמה ירידה ניכרת בעיר של 210 קולות.
צפת – מפלגת ש"ס נהנתה בחירות הנוכחיות 
מתמיכת 2,038 מצביעים בעיר הקודש צפת, 
עברו.  מבחירות  קולות   37 של  קלה  ירידה 
יהדות התורה מחזיקה במספר קולות דומה, 
 603 של  בזינוק  מדובר  אצלה  אך   ,2,007

קולות.
נקודה מעניינת לציון בהקשר של צפת היא 
העבודה שבבחירות 2015, המפלגה השנייה 
ישי,  אלי  של  'יחד'  הייתה  בעיר  בגודלה 
בזכות  הנראה  ככל  קולות,   2,273 שקיבלה 
אליהו  שמואל  הרב  העיר  של  הראשי  רבה 
'יחד'  של  הקולות  מרבית  חב"ד.  ואנשי 
התאדו בין יתר המפלגות אך יהדות התורה 
נאה  חבילה  כאמור,  אליה,  לקרב  הצליחה 

של מאות קולות.

"הערבים נוהרים"

שתיהן  נחשבות  וש"ס  התורה'  'יהדות 
למפלגות חרדיות לחלוטין, אך בכל הקשור 
קור'  'הארד  חרדי  שאינו  לציבור  לפנייה 
בעוד  שתיהן.  בין  מהותי  הבדל  קיים   –
מראש  מכוונת  אשכנזית  החרדית  המפלגה 
הרי  שלה,  החרדי  הקולות  מאגר  למיצוי 
בעיקר  נרחבים,  לקהלים  פונים  שבש"ס 
המסורת  את  לחזק  החפץ  המסורתי  לקהל 
במידנת היהודים, ושזכר המאור הגדול, מרן 
רבי עובדיה יוסף זצ"ל מעביר בו רטט, גם 

בחלוף מספר שנים להסתלקותו.
זה  על  יודה  לא  התורה  ביהדות  אחד  אף 
תמיד  מנסה  ייעודי  הסברה  מטה  בגלוי. 
לפנות לקהלים חילוניים; בכל ערב בחירות 
מצהירים הח"כים חגיגית כי הפעם, בניגוד 
קהלים  של  עמוק  חיבור  חשים  הם  לעבר, 
מעמידתם  הנובע  חיבור  אליהם,  חילוניים 
לצד החלשים, המפעלים ועוד כהנה וכהנה.

לכל  המוקנות  התשדירים  דקות  את  גם 
כהוגן  התורה  יהדות  מנצלת  בחוק,  מפלגה 

הישגיה  במניית  הרחב  לציבור  ופונה 
אינו  המאמץ  האמת,  ברגע  אך  החברתיים, 
נושא פרי. גם קולות ה'קירוב' ואנשים שכן 
נמצאים במעגל קרוב כלשהו למפלגה, קשה 
להביא לקלפי והמאמץ מניב תשואה נמוכה 

יחסית.
מצליחים  בהם  המקומות  פלא,  באורח  אך 
נאה  נתח  לנגוס  התורה'  ו'יהדות  ש"ס 
הערביים  היישובים  דווקא  הם  קולות  של 

והבדואים בישראל.
אבות  להצלחה  זאת?  להסביר  ניתן  כיצד 
ששר  יאמרו  חלק  רבות.  ותיאוריות  רבים 
הפנים אריה דרעי הוא היחיד הקשוב לצרכי 
בתשתיות  תנאים  מתת  הסובלים  היישובים 
הטוב  הכרת  על  ידברו  אחרים  ובתקציבים, 
מיוחדת שיש ליישובים הבדואים לסגן השר 
השערה  שיניים,  טיפולי  על  ליצמן  יעקב 
נוספת תעסוק באחוות מיעוטים וזה רק על 

קצה המקלדת.
אך מאחורי הכל – ובכל סיבה בה תיאחזו 
מסוימים  העובדה שביישובים  ספק  ללא   –
בדומה   – שבטיים  הצבעה  דפוסי  קיימים 
למעוזים חרדיים – עושה את העבודה קלה 
הקצוות  סגירת  מלאכת  את  ומביאה  יותר 
מצאת  אם  כי  הטוב.  סופה  אל  וה'דילים' 
ונכבדי  העדה  עיני  של  לליבותיהם  נתיבות 
קולות  חבילת  לקבל  עליך  יקל  השבט, 

בקלפי.
שבנגב.  סייד  אל  היישוב  את  למשל  קחו 
מדובר בשבט בדואי קדום שאמנם לא נהר 
הטריחו  מבניו   544 אך  לקלפיות  בהמוניו 
המפלגה  הצבעה(.   33%( לקלפי  עצמם 

היא  במקום  קולות  הרבה  להכי  שזכתה 
התאחדות הספרדים שומרי התורה המוכרת 
בכינויה ש"ס – 163 קולות. ש"ס עקפה את 
רע"ם בל"ד, חד"ש תע"ל, כחול לבן ומר"צ.
חד  במעבר  נצעד  בנגב,  השכוח  ומהיישוב 
רצועת  על  השוכן  זרקא,  א  ג'סר  ליישוב 
כורכר לחוף הים התיכון במחוז חיפה. מבין 
סוציו- בדירוג  היישוב  נמצא  ישראל  ערי 
מבוסס  ביישוב  מדובר  אך  נמוך,  אקונומי 
הערבית  האוכלוסיה  ריכוזי  בקרב  יחסית 

בישראל.
נמוכים  באחוזים  הצביעו  המקום  תושבי 
הבחירות  זכות  מבעלי   21% רק  במיוחד. 
 219 מתוכם,  אך  הצבעתם,  את  מימשו 
זכתה  התורה  )יהדות  ש"ס.  לפתק  שלשלו 
הנח  ממפלגת  יותר  אחד  קול  קולות,  ל-4 

נחים...(.
וזה רק על קצה המזלג: בכפר מנדא שבצפון 
משקיבלה  )יותר  קולות   721 ש"ס  קיבלה 
הלא  ההשוואה  לשם  עמנואל,  ביישוב 
שוויונית(; בראס עלי, הממוקמת על גבעה 
ש"ס  זכתה  שפרעם,  על  המשקיפה  קטנה 
עודה;  איימן  של  מרשימתו  קולות  ליותר 
וביישוב הבדואי ירכא זכתה ש"ס ל-ל-639 

קולות.
למרות המספרים המרשימים, במפלגת ש"ס 
ל'דה  בתגובה  כישלון.  דווקא  בהם  רואים 
נעזרנו  בו  שפורסמה  שבכתבה   – מרקר' 
נמסר   – הערביים  היישובים  את  ללקוט 

מהתנועה כדלהלן:
"בש"ס שוררת אכזבה גדולה נוכח תוצאות 
היתה  והציפייה  הערבי,  במגזר  הבחירות 

קולות  יותר  הרבה  תקבל  שהמפלגה 
בעקבות פעילות שרי וחברי הכנסת של ש"ס 
בקדנציה האחרונה, בראשות יו"ר התנועה, 
אריה דרעי. ש"ס קיבלה במגזר הערבי פחות 
כדי  וכולנו.  הליכוד  כמו  ימין  ממפלגות 
לסבר את האוזן, להלן כמה נתונים שמעידים 
על כישלון ש"ס במגזר הערבי: בעיר גדולה 
בלבד.  קולות   29 ש"ס  קיבלה  נצרת  כמו 
אל  בבאקה  קולות.   11 קיבלה ש"ס  בטירה 
גרבייה 38 קולות. בטייבה קיבלה ש"ס 111 
פעלה  שבהן  שנים   4 לאחר  ולכן,  קולות. 
ש"ס במגזר הערבי בכל התחומים, אין ספק 
ובאכזבה  במגזר  גדול  בכישלון  שמדובר 

גדולה לש"ס".
התורה'  'יהדות  שמצביעי  להניח  סביר 
חבשו  לא  והבדואים  הערביים  ביישובים 
מגבעתם  את  היטיבו  או  חסידי  גארטל 
'ככל אשר  קיום מצוות  בחרדת קודש לפני 
את  לשלשל  מהם  מנע  לא  זה  אך  יורוך', 

הפתק הנכון לקלפי.
פה  אך  מדובר במאסות,  לא  לש"ס,  בניגוד 
ושם ניתן היה למצוא פתקי ג' גם במקומות 
חשבו  הקלדה,  טעויות  בשל  מפתיעים. 
תחילה ביהדות התורה כי קיבלו קבוצה של 
מאות קולות במספר יישובים ערביים. אנשיו 
קרדיט  לקחת  מיהרו  הבריאות  שר  סגן  של 
רפורמת  בזכות  הגיעו  הקולות  כי  וטענו 
השיניים ועוד כהנה וכהנה. בהמשך התברר 
אך  הבחירות,  ועדת  של  בטעות  מדובר  כי 
פה  אי  בקולות שניתנו  ניתן להתנחם  עדיין 

ושם בניגוד לכל הסיכויים.
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בני אלבז  
פחדתי להיות שותף 

למפלת ש״ס
עמירן דביר

תיבת רגע האמת
מאיר  הרב  לגאון  ש״ס,  בוחרי  לכל  שלי  התשובה 
מזוז ולרב דרעי היא, שהבחירה שלי לשלשל בקלפי 
שהייתה  החלטה  היא  ש״ס  תנועת  של  פתקה  את 
עד  ירוץ  לא  ישי  שאלי  בטוח  הייתי  מראש.  אצלי 

הסוף ולכן שיניתי את דעתי. 
זה היה ברור שלא אצביע ג', לא ממקום של גזענות 
ושאלה  מצפון  בגלל  היה  שזה  אלא  ושלום,  חס 

שבערה בקרבי 'מה אני אגיד למרן לאחר ה-120?'
בהם  הבמות  כל  את  גדול  אחד  בסרט  אצלי  ראיתי 
כאשר  יוסף,  הגר"ע  מרן  של  לצדו  בארץ  הופעתי 
כאלף  ובעוד  יחד  איש  אלף   150 מול  הופעתי 
נוספות על במות שונות. ראיתי את 'שאגת  פעמים 
אריה' של אריה דרעי. ראיתי את ההפגנות הגדולות 
חץ  ראש  אז  הייתי  כאשר  אריה,  בשביל  שנערכו 
שלהם והעברתי ימים ולילות בלי שינה עבורו וכל 

כולי ונשמתי היה אריה, אריה ואריה!
את  ש״ס,  לתנועת  שהפקתי  השירים  כל  את  ראיתי 
עבור  השירים  בהפקת  ההשקעה  ואת  האולפנים 
עבור  עבורי  היה  כשזה  ש״ס,  תנועת  של  הצלחתה 

הלב שלי.
סטירת  ולקבל  לבוא אחרי הבחירות  תמיד שמחתי 
לחי חזקה ממרן, שהיה אומר לי בכל פעם: "אתה 
הגיבור שלי בנימין, הלב הלבן שלי אתה". זו הייתה 
המשכורת שלי וזה היה השכר שלי, השמחה לראות 
את מרן שמח. מעולם לא ביקשתי כסף, חוץ מפעם 
רוצה.  שאני  מה  כל  לי  לשלם  ביקש  שמרן  אחת 
היה בכל מערכות  כך  דרעי.  בזמנו של  היה  לא  זה 
מרן  את  לשמח  העיקר  ש״ס.  תנועת  של  הבחירות 

בכל מערכה.
מרן,  עבור  היו  שלי  והנשמה  הקרבית  הרוח  הלב, 
שדרעי  ונלחמתי  חלמתי  אמת,  ש״ס.  ותנועת  דרעי 
לחזרתו.  נלחמתי  כמה  יודע  הקב״ה  ורק  יחזור 
יכול  אני  כלפי.  אריה  של  ביחס  עמדתי  לא  לצערי 
שלושים  סוף.  לזה  יהיה  ולא  ודפים  דפים  לכתוב 

שנה לא עוברים כך.
אך  ולהתנתק,  מהכול  רחוק  להיות  חשבתי  האמת, 
את  שהעמידו  הסקרים  את  לראות  לי  נתן  לא  ליבי 
פחדתי  מנדטים.  וחמשה  ארבעה  של  במצב  ש״ס 
כמו אש להיות שותף למפלת תנועת ש״ס של מרן 

חס ושלום. 

אמרתי לעצמי, "בני אין לך בית אחר", אפילו שאני 
לא מסכים עם דרעי בכמה דברים שפגעו בי אישית, 
כמו שגם אני יודע שגם אני פגעתי בו ולכן ביקשתי 
להודות  יודע  לא  שאריה  חבל  רק  סליחתו,  את 
בטעות הקשה שלו כלפיי והגיע הזמן לסליחת אמת, 

בלי שום יהירות וכבוד מצד שני הצדדים.
אריה יודע בדיוק כמה אהבה גדולה הייתה לי כלפיו 
עד שהייתי מוכן למות בעבורו. האהבה הזו הפכה 
מתבייש  לא  אני  עבורי.  מאוד  קשה  צלקת  להיות 
לבקש סליחה מאריה. יכולתי לעשות דברים קשים 
שיש  מרגיש  ואני  אריה  את  שאהבתי  מרוב  יותר 
לא  ואני  התחנות  בכל  בהצלחתו  קטן  לא  חלק  לי 

מתבייש לכתוב זאת. 
אישית  פגוע  אני  כמה  להרגיש  חייב  אריה  לדעתי 
ממנו. יצאתי לגלות לפרנסתי ולכלכת הילדים שלי. 
אני מקווה שאריה זוכר שיש לי עשרה ילדים ושישה 
הקריירה  בנושא  כבד  מחיר  שילמתי  נכדים.  עשר 
בעבור  עשיתי  זה  כל  כשאת  ובעולם,  בארץ  שלי 

האהבה הגדולה שלי למרן ולאריה דרעי.
אריה חייב להבין שהלב שלי פצוע ונשמת האמנות 
זה  שכל  מודה  אני  בדרכים.  ונהרגה  נפצעה  שלי 
מהקב״ה ואני מודה שלא הייתי חכם מספיק לעצור 
את הכעס שלי כלפי אריה, אך כאשר סבלתי בגלות 
רק  ראיתי  בארץ,  לילדיי  לשלוח  כסף  לי  היה  ולא 
אשם אחד, את אריה. לא הייתי אמור לחשוב ככה, 
הכל  ולקבל  שלי  התיקון  שזה  לומר  חייב  הייתי 

באהבה ובהבנה שזה רצון השם. 
במחשבה  אותך  שיעצור  מרן  את  שאין  זה  ככה 
הרעה. כמו שאדם יכול לקלקל, כך יוכל גם לתקן. 
חסד אחד אריה יוכל גם הוא לעשות לפני חג הפסח: 
כמו  בעולם  אותו  אהב  סליחה מאדם שהכי  לבקש 
'בעור  נאמר  זה  ועל  סליחה.  לבקש  ידעתי  שאני 
לכל  לפסח  כשר  ירגישו  וליבו  ליבי  כאשר  חמץ', 

החיים. 
תהיה  לפסח',  'כשר  יחד  ירגישו  וליבו  ליבי  כאשר 
מחילה גמורה מצד שני הצדדים. מבחינתי חייב אני 
לסלוח לאריה, עם כל הכאבים והייסורים שעברתי 

במהלך חמש שנים בגלות הקשה. 
בית  ולכל  ומשפחתו  לאריה  ושמח  כשר  פסח  חג 

ישראל.

הקבוע.  הריטואל  לו  חוזר  מחדש  פעם  כל 
העיניים  הפרגוד,  מאחורי  אל  עובר  אני 
סוקרות את בליל האותיות ואז זה קורה, היד 
וככה  מסוימת  אות  לכיוון  מאליה  נשלחת 
וההכרה  ההכרה  תת  של  מודעת  בתערובת 
בביטחון  הנבחר  הפתק  לו  נשלף  עצמה, 
שאני  לתיבה  דרכו  את  לו  ועושה  מוחלט 

קורא לה "תיבת רגע האמת".
שואלים  ג׳?",  תמיד  מצביע  אתה  "למה 
אותי חבריי, "מה הם עושים בשבילך? פעם 
היומיומיים  נעזרת בהם במשהו? הרי בחיי 
ג׳  מצביע  מזכיר  לא  ממש  אתה  שלך 
סטנדרטי. שחור לבן אתה לובש, רק בשבת 
ובת  בצבא  ילד  עם  בחתונות.  הבמה  ועל 
דעתך  על  עולה  בכלל  מה  לאומי,  בשירות 
וכהנה.  כהנה  ועוד  ג׳?"  מצביע  שאתה 
מה  במוחי.  גם  חלפה  זו  ששאלה  האמת, 
היא האות ג' בשבילי? וחשוב מכך, מה הוא 
יחד  אך  בשבילי?  בכללותו  החרדי  הציבור 

עם זאת עלתה לי גם התשובה. 
עוצם אני את עיניי וככה עם חיוך וחמימות 
ישיבה.  כבחור  שנותיי  להם  עוברות  בלב 
והחוויה  הלימוד  במתיקות  אני  נזכר 
הבלתי נשכחת של להיות עוד טבעת קטנה 
לימוד  של  והחשובה  הארוכה  בשרשרת 
עד  וממשיכה  סיני  מהר  שמתחילה  התורה 

היום, שאליה אני מרגיש שותף. 
קטנה.  בישיבה  לימודי  בשנות  אני  נזכר 
בה  בסלבודקה,  שלי  הראשונות  השנתיים 
ומורי  רבי  ואת  גמרא  ללמוד  איך  למדתי 
אישית  אותי  שלימד  זצ״ל,  זקס  אהרון  ר׳ 
עומקים של הבנה בסוגיות שונות, עומקים 
אליהן,  להגיע  שאפשר  ידעתי  שלא  כאלה 
כאשר בהמשך בשיעור ג׳ למדתי בפוניבז'. 
 )!( ממש  צמוד  לשבת  זכיתי  שלמה  שנה 
למרן הגראי"ל שטיינמן זצ״ל. שנה שזכיתי 

לינוק ממנו תורה, שנה שלא אשכח בחיי.

החיוך  ואיתם  עיניי  חזרה  נפתחות  ואז 
אני  להם.  גוברות  שאף  בלב  והחמימות 
תעשה  שהמפלגה  בשביל  לא  ג׳  מצביע 
מבקש  אני  הוא,  נהפוך  משהו,  בשבילי 
מה  כל  כלום.  בשבילי  לעשות  לא  ממכם 
שאני מבקש שתמשיכו להילחם על התורה 
הקדושה שלנו, שתמשיכו להילחם בחירוף 
להמשיך  שיוכל  ישיבה,  בחור  כל  על  נפש 

לשבת ללמוד ברצינות וכמה שיותר.
וללמוד  תלחמו על כל אברך שיוכל לשבת 
יודע  כמוני  מי  כי  הדעת,  ביישוב  ברצינות 
וללמוד  יומי  בסיס  על  לשבת  קשה  כמה 
לפעמים  נראה  זה  מבחוץ  למישהו  תורה. 
של  קייטנה,  של  סוג  מנוחה,  של  כסוג 
והדברים  הדבר  כך  לא  והרי  התחמקות. 

ידועים.
אל לנו לשכוח עוד דבר חשוב ביותר. גם אם 
ביומיום שלנו לא תמיד אנחנו מתנהגים כמו 
'גימלניק' ממוצע, חשוב לדעת שיש צמתים 
ורק  משהו  אומר  שלנו  הדור  שגדול  בחיים 

אליו אנחנו צריכים לשמוע, אליו ורק אליו.
אנצל במה זו ואבקש מכל האלפים שתורתם 
תתפללו  בבקשה  שלנו,  האהובים  אמונתם 
גם על חיילינו הצדיקים ששומרים גם עליכם 
כדי שתוכלו ללמוד בשקט. אל תשכחו שהם 
לילה,  ולילה  יום  יום  נפשם  את  מסכנים 
פשוטו כמשמעו. לדעתי נגמרו להם הימים 
גם  'מצורעים',  להיקרא  אמורים  שהחיילים 
אחד  כל  ככה  שלכם.  לתפילות  זקוקים  הם 
עם  על  לשמור  כדי  עליו  המוטל  את  יעשה 

ישראל, מי על רוחניותו ומי על גשמיותו.
בברכת חג פסח כשר ושמח, שנזכה בקרוב 

לחגוג אותו כהלכתו בבית המקדש. 
עמירן דביר )הלוי(.

?למה הצבעתי למפלגה חרדית

השמיני של ג’ נכנס, הימין החדש בקרב בלימה
אחרי תעתועים והמתנה מורטת, פרסמה ועדת הבחירות המרכזית את תוצאות הבחירות לכנסת ה-21 • השינוי: ‘יהדות התורה’ עלתה לשמונה על חשבון הליכוד שירד ל-35 ובניכוי המנדט של הבית היהודי יהיה 

הסיעה השנייה בגודלה אחרי ‘כחול לבן’ הניצבת בראש עם 35 

יוסי גיטלר

לרבים מאזרחי מדינת ישראל הבחירות הסתיימו 
אחרי  ימים  שבוע  רק  האחרון.  שלישי  ביום  רק 
שהטילו את פתק ההצבעה לקלפי זכו המצביעים 
שחצתה  סיעה  כל  קיבלה  מנדטים  כמה  לדעת 
את רף הכניסה לכנסת ה-21. ואם היו מי שכבר 
הספידו, בהסתמך על העבר, שלא יתכנו שינויים 
העלייה  עם  בחלקה  לשמוח  התורה  יהדות  ועל 
את  והפכו  קולות   71 שהגיעו  הרי  אחד,  במנדט 
בכנסת  יכהן  פינדרוס  יצחק  פיה,  על  הקערה 
החרדיות  הסיעות  ושתי  המניין  מן  כחבר  הבאה 
ישתוו בגודלן ויהוו הכוח השלישי בגודלו בכנסת 

והשני בקואליציה.
בצהרי  שפורסמה  הסופית  המנדטים  חלוקת 
לשני  הבכורה  את  מעניקה  השבוע,  שלישי  יום 
ראש  בראשות  הליכוד  הניציות;  הרשימות 
הממשלה בנימין נתניהו ו’כחול לבן’ של בני גנץ 
ויאיר לפיד - שתיהן עם 35 מנדטים. אם ננכה את 
מקומו של הרב אלי בן דהן השייך לבית היהודי, 
הרי ש’כחול לבן’ גוברת במנדט על פני הליכוד 

שמסתפק ב-34 מנדטים בלבד.
החרדיות,  הסיעות  מגיעות  כאמור,  אחריהם, 
מנדטים   8 אחת  כל  התורה שגרפו  ויהדות  ש”ס 
רשימת  מנדטים.   16 של  בגוש  מחזיקים  ויחד 
חד”ש-תע”ל של עו”ד איימן עודה ואחמד טיבי 
עם 6 מנדטים, כמוה מפלגת ‘העבודה’ של אבי 
 24 את  שיחליפו  שלה  הנבחרים  ששת  עם  גבאי 

המנדטים של המחנה-הציוני.
‘הבית  את  המאחדת  הימין’  מפלגות  ‘איחוד 
‘האיחוד  פרץ,  רפי  הרב  בראשות  היהודי’ 
סמוטריץ  בצלאל  ח”כ  עו”ד  בראשות  הלאומי’ 
ארי,  בן  יהודית’ בראשות ד”ר מיכאל  ו’עוצמה 
שנפסל מלכהן בכנסת ומי שיחליפו, אם וכאשר, 
יהיה עו”ד איתמר בן גביר – עם חמישה מנדטים. 
ליברמן  אביגדור  בראשות  ביתנו’  ‘ישראל 

הפתיעה עם חמישה מנדטים גם היא.
‘כולנו’ בראשות משה כחלון על 4 מנדטים, כך 
והסיעה  ארבעה,  עם  זנדברג  תמר  של  מר”צ  גם 
בסופו  הצליחה  רע”מ,  בל”ד  השנייה,  הערבית 
של דבר לחצות את אחוז החסימה וניצבה על 4 

מנדטים.
‘הימין החדש’ של השרים היוצאים נפתלי בנט 

בלבד  קולות  כ-1,500  על  עומדת  שקד  ואיילת 
שנשמעים  הקולות  לפי  החסימה.  לקו  מתחת 
יתכן  הוקמה,  עתה  שזה  המפלגה  של  מכיוונה 
שצפויה לנו עוד המתנה מורטת עצבים לתוצאות 
האמת, גלגולים של עתירות ודיונים ומלחמה על 
לכל  יש  מנדטים  כמה  סופית  עד שנדע  קול,  כל 
ושאלת  הגושים;  בין  ההבדלים  וכמה  מפלגה 
להקים  יתאפשר  האם  החרדי,  ברחוב  השאלות 
לכפות  הדורשת  ביתנו’  ‘ישראל  ללא  קואליציה 
השבת  ופריצת  לצה”ל  גיוס  החרדי  הציבור  על 

הציבורית בישראל.
סך הקולות שקיבלה הליכוד, הוא הגדול ביותר 
שהם   1,140,370 על  ועומד  נתניהו  בתולדות 
לבן'  'כחול  הכשרים;  הקולות  מכלל   26.46%
ב-1,125,881  וזכתה  המיליון  רף  את  עברה  גם 
מיליון  הרבע  את  חצתה  ש”ס   .26.13% שהם 
ורעותה   ,5.99% שהם   258,275 וקיבלה  קולות 
הסכום  את  מגרדת  התורה'  'יהדות  האשכנזית 

העגול עם 249,049 קול שהם 5.78%. 
חד”ש-תע”ל גרפה 193,442 ברחוב הערבי שהם 
לא  ההיסטורית  למפא"י  הקולות.  מכלל   4.49%
הצביעו אפילו 200 אלף איש והיא קיבלה בקלפי 

190,870 בלבד שהם 4.43%. לאביגדור ליברמן 
הצביעו 173,004 שהם 4.01%, שלוש המפלגות 
הביאו  הימין  מפלגות  איחוד  את  שמרכיבות 
 156,473  .3.70% שהם  לקלפי  אנשים   159,468
איש שהם  3.63% מכלל הבוחרים שמרו אמונים 
ל-156,473  לגרום  הצליח  כחלון  ומשה  למר"צ 
איש שהם 3.54% להצביע עבור מפלגתו ‘כולנו’. 
 143,666 עם  רע"מ-בל"ד  הרשימה  את  סוגרת 

קול שהם 3.33%.
החסימה, אבל  אחוז  את  עברו  שלא  המפלגות 
לא  שסיכוייהם  ככאלו  נחשבו  הדרך  כל  לאורך 
קולות   138,598 עם  החדש'  'הימין  הם  רעים, 
שהם 3.22% )אחוז החסימה עומד על 3.25%(, 
איש   118,031 מצאה  פייגלין  משה  של  'זהות' 
של  ומפלגתה   2.74% והם  בדרכה  שהאמינו 
 74,701 הצביעו  לה  'גשר',  אבוקסיס  לוי  אורלי 

שהם 1.73% מכלל המצביעים.
את  מימשו  בחירה  זכות  בעלי   6,339,729 מתוך 
 .68.46% שהם  איש,   4,340,253 בפועל  זכותם 
סך  ולכן  שונות  בתואנות  נפסלו  קולות   30,983

הקולות הכשרים עומד על 4,309,270.
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הכנות אחרונות 
למופע הענק 

למרגלות מערת 
המכפלה

השנה האירוע המרכזי יתקיים ביום שני ב' חול המועד י"ז בניסן • בין 
האומנים שיופיעו: חיים ישראל, איציק דדיה, ביני לנדאו, נפתלי קמפה, 

עוזיה צדוק, להקת הילדים קינדרלעך ועוד

הילה פלח

הנבחרים החדשים המייצגים את רוב העם יזכו 
בהזדמנות להכיר אלו את אלו באירוע הציבורי 
הגדול שיתקיים בפסח בחברון. כידוע מידי חג 
היהודי  החסידי  הזמר  פסטיבל  נערך  ומועד 
הזמר  אמני  טובי  מופיעים  בו  בחברון  מקורי 
החסידי בהשתתפות עשרות אלפי חוגגים מכל 
רחבי הארץ ומחו"ל, באופן מסורתי, מוזמנים 
גווני הציבור,  ציבור מכל  נבחרי  לעצרת החג 
עיריות  ראשי  ח"כים,  שרים,  רבנים,  כולל 

ומועצות ועוד. 
המארגנים  בחברון  היהודי  היישוב  אנשי 
גדולה של  מידי שנה את הפסטיבל בהשקעה 
אנרגיה, אמצעים ומאמצים מצפים כמידי שנה 
לייצוג מכובד של מנהיגי ציבור, הן ותיקים והן 
הציבור  את  לפגוש  לחברון  שיבואו  חדשים, 
הציבוריים  המעמדים  אחד  את  ולהכיר  הענק 
המרכזיים שבו משתתפים רבבות אוהבי הארץ 

ומורשת ישראל. 
קרזן,  אורי  בחברון,  היהודי  היישוב  מנכ"ל 
אמר השבוע: "אנו מעודדים לראות את תמיכת 
אנו  והאימהות,  האבות  בעיר  העם  נבחרי 
וימשיכו  החג  בעצרת  ישתתפו  שהם  מצפים 
היהודי  היישוב  ושגשוג  ביסוס  למען  לפעול 
בחברון ובארץ ישראל כולה. נשמח לקבל בחג 
לפגוש   להופיע,  להם  ולאפשר  כולם,  פני  את 
ולהכיר את רבבות היהודים שצפויים להגיע". 
הורביץ,  אשי  חברון,  של  הארגון  מטה  ראש 
בישורת  נמצאות  ההכנות  כל  כי  הודיע 

האחרונה, אתרי התיירות נערכים, מוזיאון בית 
המדהים  חברון  תל  שעריו,  את  פתח  הדסה 
וההפתעות  ההפעלות  וכל  פריחתו,  בשיא 
מחכות ומחייכות לציבור, למשפחות ולילדים 

שימלאו את רחובות חברון וכל האתרים. 
דובר הישוב, נעם ארנון,  אמר: "כל ממשלות 
החל  חברון.  בבניין  והשתתפו  תמכו  ישראל 
– המערך  העבודה  בה ממשלת   ,1968 משנת 
מתנחלי  של  הראשונה  לקבוצה  אפשרה 
בנתה  מכן  ולאחר   בעיר  להתבסס  חברון 
הליכוד  בממשלות  המשך  ארבע,  קרית  את 
בהסכמי  ואפילו   להבנות,  ליישוב  שאפשרו 
היהודי  שהיישוב  נקבע  חברון  והסכם  אוסלו 
בהסכם  ומוכרת  קיימת  עובדה  הוא  בחברון 
בינלאומי. כעת הזמן לכל נבחרי הציבור לבוא 
להכיר את עיר האבות והאמהות ואת הציבור 
הגדול והנפלא שממלא אותה בימי החג וחוגג 
בחברון.  היהודי  היישוב  חידוש  את  בשמחה 
בעולם.  ביותר  והנכון  הצודק  הוא  זה  מפעל 
החדשים,  הנבחרים  פני  את  לקבל  נשמח 
לחגוג יחד בשמחה את פסטיבל הזמר היהודי 
באחדות,  החג  להמשך  ולהתכונן  המסורתי 
השרשים  ובהעמקת  ביצירה  בבנין,  בשמחה, 

בעיר אבותינו."
בפסטיבל החג המסורתי בחברון יופיעו השנה 
אמנים,  של  ארוכה  סדרה 
הכנות  הוכנו  כן  כמו 
המשפחה,  לכל  להפעלות 
סיורים בתל חברון, מזנוני 
למהדרין  כשרים  אוכל 
משופרת  הסעות  ומערכת 
נוחה  נסיעה  שתבטיח 
וממנה.  לחברון  ונעימה 
מכל  והסעות  לפרטים 
או   02-9965333 הארץ 
חפשו בגוגל בפסח בחרנו 

פסח בחברון.

צילום: מחדשי הישוב היהודי בחברון

 ברכת כהנים
בחול המועד פסח התשע”ט

יום ב׳ ❘ ב' דחוה״מ פסח ❘ י"ז ניסן התשע"ט ❘ 22.4.19
■ תפילת שחרית 8:45 ■ ברכת כהנים של שחרית 9:30

■ תפילת מוסף 10:00 ■ ברכת כהנים של מוסף 10:15

הרבנים הראשיים לישראל
מרן הגאון מרן הראשון לציון הגאון   

רבי דוד לאו שליט״א רבי יצחק יוסף שליט״א   

הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 יקבלו את פני עולי הרגל ברחבת הכותל המערבי
לאחר התפילה בין השעות 11:45-10:45

אתרי הקרן למורשת הכותל המערבי יהיו פתוחים בחול המועד במתכונת מורחבת ■ המסע לירושלים ■ מרכז שרשרת 
 הדורות ■ מבט אל העבר ■ מנהרות הכותל המערבי ■ מאחורי הקלעים ■ הביקור כרוך בתשלום ובביצוע הזמנה מראש

*5958 ❙ www.thekotel.org :להזמנת סיורים ■

■ קו המידע של הכותל המערבי פועל 24 שעות ביממה בטל: 5978*

עמותת “עזר מציון” נרתמה גם השנה להעלאת חולים, נכים ומוגבלי תנועה לברכת כהנים בכותל המערבי באמצעות 
 אמבולנסים ונכוניות ■ מחניון מתחם התחנה ועד הכניסה לרחבת הכותל ובחזרה ■ שעות פעילות: יום ב׳ 7:30 בבוקר

עד 12:00 בצהריים ■ טלפון לבירורים: 03-6144666 ■ אין צורך בתיאום מראש

בואו ל-

welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimb  |  050-5200257אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מבחר עצום של קירות טיפוס לכל הרמות

מגוון רחב של חוגים וקורסים לכל הגילאים

פתוח גם בלילה )בתאום מראש(

קירות

חוגים

שעות

ניתן להזמין אירועים סגורים לשעות הבוקר

שיעורים פרטיים, שיעורי מבואות וקורסי הובלה

מכירת ציוד מקצועי לטיפוס וגלישה )סנפלינג(

אירועים

קורסים

ציוד

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

במתחם הטיפוס בירושלים ניתן למצא:

 חווית טיפוס



מחוברים לקהילה

מה מייחד את מכבי, הקופה היחידה ששיעורי 
ההצטרפות אליה עולים בהתמדה ושיעור הנאמנות 
אליה הוא הגבוה ביותר? מה מסתתר מאחורי 
הצלחתה של מכבי, ש'כבשה' את המגזר החרדי 
וזוכה למעמד של הקופה הטובה ביותר, גם בקרב 

אלה שאינם חברים בה? 
סוד ההצלחה של מכבי בציבור החרדי הוא בין 
היתר הקונספט הייחודי שהחל כבר לפני כשש 

עשרה שנים באופן בלעדי למכבי. 

מכבי רשמה את הפטנט המקורי 
הרב משה שלזינגר, מנהל השיווק של מכבי למגזר 
החרדי, חושף: "הקשר המיוחד שלי עם מכבי החל לפני 
יותר מ- 16 שנה, כאשר התחלתי כמתאם קשרי קהילה 
בודד בקופה. מכבי הקימה סניף מוביל במודיעין 
עילית, יחד עם האכסניה המכובדת, היה רצון להתאים 

באופן המיטבי את השירות לציבור, וכך 
זה החל." 

 "מתאמי קשרי קהילה" במכבי הם כבר חלק אינטגרלי משדרת הניהול בארגון. חשיבותם עבור המטופל היא 
גבוהה והם מקילים על מכבי להעניק שירות איכותי וממוקד עבור כלל הציבור. מפתיע לגלות שהפטנט ״מתאם 
קשרי קהילה״ שהפך לשם גנרי רשום על שמה של מכבי  הרב משה שלזינגר, האיש שלנו במכבי, בראיון חג 

מיוחד, חושף את הורתו ולידתו של הקונספט הייחודי  

 הרב משה שלזינגר 
מנהל שיווק מגזר חרדי
מכבי שירותי בריאות

בתוך תקופה קצרה להפליא, שביעות הרצון 
של תושבי מודיעין עילית זינקה והיה קל יותר 

להעניק שירות טוב יותר" 

המתאמים הפכו לחלק מהשדרה הניהולית
איך התחולל מהפך בקנה מידה שכזה? אנו 
שואלים: מדובר 'בסך הכל' בשיח נכון מול הקהילה, 
מול הרבנים ושירות מותאם לצרכים. לצורך זה, 
נדרשת אוזן קשבת, הבנה ונכונות לגשר ולתת את 

השירות המתאים. 
בהנהלת מכבי הגיעו להכרה שהפונקציה שהיתה 
בלתי מוכרת עד אז של "מתאם קשרי קהילה", 
חיונית בקופה שאמונה על מתן שירותי רפואה 
ברמה הגבוהה ביותר של מקצוענות ומצויינות, תוך 
התאמת השירות לכל הקהלים והמגזרים. הצעד 
המתבקש הבא היה, מינוי מתאם חרדי במחוז דרום. 
הרב משה גרינבוים, מנהל תחום ידע במחוז 
הדרום ומנהל קשרי הקהילה 
את  אייש  באשדוד 

תפקיד מתאם קשרי הקהילה השני במכבי. וכל 
השאר, היסטוריה.

כיום פועלים במכבי מתאמי קשרי קהילה בכל 
רחבי הארץ. ומה רבה שמחתנו לראות את הנציגים 
החרדים שהחלו כמתאמי קשרי קהילה הופכים לחלק 
אינטגרלי מהשדרה הניהולית של מכבי, ביניהם 
הרב ברוך שטרן שמונה בימים אלו למנהל מרחב 
בני ברק, עיר שמחצית מתושביה הם חברי מכבי, 
סגנו מוטי שחורי שמונה גם לאחרונה לתפקיד 
מנהל מרחב אלעד וזו עיר גדולה נוספת שמכבי 
מובילה בה ב"ה, הרב חנוך פלדמן שמונה לפני 
כחצי שנה למנהל מרכז רפואי באשדוד, הרב אריה 
קליין שמשמש כמנהל מרחב ערד, עוד עיר שמכבי 
מובילה במגזר ורוב חבריה הם חברי מכבי. הרב 
משה גרינבוים כיום מנהל ידע במחוז ומתאם קשרי 
קהילה באשדוד, הרב אבי ארנטרוי מנהל את מרכז 
הרפואי רמת אשכול בירושלים, הרב זאב רייכמן 
מנהל את מרפאת פנינת חמד בשכונת רוממה 
בירושלים, הגב' דבורה מילר, מנהלת מרפאת רמת 
שלמה בירושלים, הרב יוסי ליפשיץ, אשר מונה 
לאחרונה כסגן מנהל מרחב בני ברק יחד עם הרב 
יוסף בינדר, אשר משמש כבר שנים בתפקיד זה 

בהצלחה בעיר ועוד היד נטויה בע"ה.

בנוסף, מסייעת הגב' מיכל צרפי רכזת הפרויקטים 
במגזר החרדי - שיווק ארצי, בקידום מהלכים רבים 
וחשובים ובפרט בהעצמת המתאמים בימי הדרכה 
ולמידה מקצועית המעניקים להם את הכלים 
החיוניים לפעול למען החברים בכל עיר ועיר.

אם תרצו, זה הדבר שמייחד את מכבי: 
מכבי מותאמת למגזר החרדי! מעבר לעובדה 
שמכבי היא הקופה היחידה שהנהלתה 
כוללת את הרב שמחה שטיצברג, שבנוסף 
משמש כחבר דירקטוריון אסותא וחבר 
מועצת עיריית בני ברק והרב חיים פרוינד 
גם הוא חבר ההנהלה ומנכ"ל עזר מציון, 
הייחוד הוא שכולם בקופה החל מהמנכ"ל 
ועד לאיש הקטן ביותר, מבינים שנדרשת 
הלימה, בצורה הכי ישרה והגונה, 
שמותאם  שירות  לתת 

לציבור החרדי!"
 



כל המציל נפש בישראל!!!
לפני כשבוע הגעתי למעבדת מכבי בסניף רבי עקיבא בבני ברק 
שאלה  האחות  הבדיקות  בסיום  שגרתיות.  דם  בדיקות  לצורך 
לשלומי והאם אני חשה בטוב וכמובן שעניתי לה שהכל בסדר 
והודיתי לה על השירות. האחות לא הרפתה ושאלה אותי האם 
עשיתי לאחרונה בדיקת ממוגרפיה? עניתי לה שלא ושאני לא 
חושבת שיש צורך בזה. האחות הסבירה בנעימות את חשיבות 
הבדיקה והמליצה לי כן לבצע. קיבלתי הפנייה והלכתי הביתה 

רגועה ושלמה עם עצמי.
את  לבצע  ההשתדלות  חובת  שבגדר  החלטתי  יממה  לאחר 
הבדיקה. לאחר שעשיתי את הבדיקה התברר שיש לי ממצאים 
לא טובים. בבית החולים נאמר לי שתפסו את זה ברגע שעוד 

אפשר להציל והכל בזכות אותה אחות יקרה.
אני מבקשת להודות לאחות ובמיוחד למתאמת קשרי הקהילה 
גב' ח. אייזנבך, שטרחה והשיגה עבורי במהירות את האישורים 
הנדרשים לצורך ביצוע הניתוח שהציל את חיי, ולמעשה גם את 

חיי המשפחה כולה. 
בברכה, ג.ד. בני ברק

מה היינו עושים בלי מכבי?
בננו נפגע בשבת האחרונה וחתך עמוק נפער במצחו. 
פנינו מיד למוקד לרפואה דחופה של מכבי שירותי 
בריאות שהינו מוקד השבת היחיד בשכונה ומופעל 
ע"י צוות נוכרי ומקצועי ביותר ושהוקם ביוזמתו של 

מתאם קשרי הקהילה הרב שמעון ברגמן,
ולאחר  בילד  לטפל  שהחלו  ואח  רופא  היה  במקום 
טיפול מסור, אישי ומקצועי עם הרבה יחס ונעימות 
שוחררנו חזרה הביתה. אין ספק, שללא המוקד היינו 
שם  תקועים  ולהיות  החולים  לבית  להגיע  נאלצים 
כל השבת, תודתנו על כך למכבי ולאיש החסד נעים 
שבת  מוקד  הקמת  על  ברגמן  שמעון  ר'  ההליכות 
שאפשר לנו לקבל שירות הולם ומקצועי בתוך שכונת 

גני הדר ובכך להימנע מחילול שבת.
נתנו לי תחושה כאילו רק אני קייםמשפחת ל.ח. שכונת גני הדר פ"ת

באתי בשורות קצרות אלו להודות למכבי מקרב לב על הטיפול 
המסור בעניין הטסתי לניתוח בחו"ל, כשבעיקר ברצוני להודות, 
לאיש היקר ר׳ יצחק קלוגמן, שהצליח לטעת בי את התחושה כי 
רק אני קיים אצלו, והקפיד לחזור לכל פניה שלי גם בשעות לא 

שעות, כשאף מיוזמתו התקשר כדי לשאול בשלומי ולעדכן אותי על 
התקדמות תהליך קבלת האישור.

צר לי שהייתי צריך לחלות כדי לגלות את היופי שבשירות המיוחד 
של קופת החולים מכבי. עלי לציין במיוחד את סניף הקופה בבית 
שמש, שמנפץ את כל התזות הנפוצות על תורים ארוכים ויחס קריר 
שמאפיין את קופות החולים, הופתעתי מהיחס האדיב והמדהים של 
ולסייע,  לעזור  המקצועי ששמחו  הרופאים  וצוות  הקופה  צוות  כל 
אין ספק שלא רק שהצלתם אותי ונתתם לי אפשרות לחזור לחיים 
תקינים, אלא גם גרמתם לכך שגם תקופת המחלה ותקופת ההמתנה 

יעברו עלי בצורה הטובה והרגועה ביותר שרק אפשר.
בתודה עמוקה ורגשי ברכה, ב.ו. בית שמש

מלאכים של ערב שבת
כשעה לפני שבת לא חשתי בטוב וחיפשתי 

פתרון מקצועי ודחוף כדי שלא אצטרך לחלל 
את השבת. פניתי למתאם קשרי הקהילה בעיר 
ר' לייעזר רוזנברג. תוך דקות הוא החל לפעול 

ולסייע בכל דרך ולא נח עד שהעניין סודר 
לשביעות רצוני ובעיקר לבריאותי. אשרינו שיש 

לנו שליחים כמלאכים.
בנימין ק. שכונת הדר – חיפה

מאור פנים בכל עת
ברצוננו להודות לגב' ר. גינת מתאמת קשרי קהילה 

במכבי שירותי בריאות באשדוד.
לאחרונה נזקקנו לכמה וכמה פתרונות בענייני רפואה, 

וגילינו את מאור הפנים והשמחה בה הגב' ר. גינת 
נותנת מענה טלפוני יעוץ והכוונה, בכל עת וגם בזמנים 

לא שגרתיים ובכל עניין שהתעורר היא היתה שם 
בשבילנו, מעל ומעבר לשעות העבודה המקובלות.
תודה גם לרב משה שליזינגר מנהל המגזר החרדי 

הארצי שהוא נתן, נותן, ובעז"ה גם ימשיך לתת מענה 
רפואי מיידי עם צוותו המיומן לכל בעיה

בברכת והסירותי מחלה מקרבך. 
משפחת בן שלמה אשדוד

בשבילם
העיקר הבריאות

 שלכם



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 יש קופות חולים  ויש מכבי

איתכם ובשבילכם 
מצפון ועד דרום

מתאמי קשרי הקהילה של מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל, לשירותכם בכל רחבי הארץ.
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*4535 יש קופות חולים  ויש מכבי

איתכם ובשבילכם 
מצפון ועד דרום

מתאמי קשרי הקהילה של מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל, לשירותכם בכל רחבי הארץ.
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פסח מהווה נקודת ציון משמעותית 
לכל העוסקים בדיאטה- על 
שום מה? על שום שהמצות, 

השוקולדים, האגוזים ותבשילי 
הפסח )המטוגנים בעיקר(- טומנים 

בחובם הרבה מאד קלוריות. על 
שום שהחג כולל ימי מועד רבים 

ובהם אנו מתארחים ומארחים 
רבות וכל מארחת טורחת להרשים 

את המסובים במגוון רב של 
מטעמים. על שום שחול המועד 

מאפשר בילויים רבים מחוץ לבית, 
על שום שהפסח הוא חג האביב וזה 

אומר שמפסיקים להתחבא מתחת 
לסוודרים ומעילים.

בכתבה הבאה אנסה לעזור לכל 
מי שלא מוכן להיכנע לפיתויי החג 
וחפץ בשמירה גם בימים עם שלל 

פיתויים כגון אלה.

טיפים לקראת החג:
בקניות ובבישולים:

• לקנות לפי רשימה שהוכנה מראש ואף יותר חשוב- לא לקנות מוצרים 
שברור לנו שאיננו יכולים לשלוט בכמות הנאכלת ואם הם יהיו בבית- 

נאכל מהם לרוב.
• לא להגיע רעבים לסופר מרקט, בדרך כלל זה גורם לקנות יותר ואז גם 

לאכול יותר.
• להימנע מלרכוש מוצרים מפתים באריזות גדולות, הקושי להתמודד 

איתם בבית קשה יותר מאשר החלטה אמיצה וזריזה בסופר להשאירם על 
 המדף.

• במהלך הבישולים לחג מומלץ למצוץ סוכריה או מסטיק.
• בתכנון התפריט תכננו ארוחה כך שתוכלו לשמור על "מסגרת קלורית 

סבירה". לדוגמא  למנה האחרונה הכינו לפתן פירות וניתן גם להכין עוגה 
דלה יותר בקלוריות )מצורף מתכון לשטרודל תפוחים(, להכין מגוון 

 תבשילי וסלטי ירקות דלי שומן.

 בסעודות החג:
• לא להגיע רעבים לארוחה. לאכול תפוח ולשתות שתייה חמה בסמוך 

לארוחה.
• ללבוש בגד מעט לוחץ כדי להרגיש תחושת מלאות מוקדם יותר.
• להקפיד על שתייה מרובה דלת קלוריות )מים, סודה, משקאות 

 דיאטתיים(.
 • להימנע ממזונות מטוגנים.

 • ללעוס היטב את האוכל ולאכול בנחת.
 • לבחור מאכלים רק שאתם אוהבים ושאינם על שולחנכם בימי חול.

 • להימנע ממזון בו אינכם מסוגלים לשלוט בכמות הנאכלת.
• לקחת חלק פעיל בהגשה )כדי להיות פחות זמן ליד השולחן( אך לא 

 לנשנש בעת פינוי השולחן.
• במידה שמארחים – לחלק שאריות.

 מזונות הפסח:
• חשוב לזכור שמלבד הערך הקלורי הגבוה של המצה )כ-150 קלוריות( 

ישנם קלוריות גם בממרחים ובל נשכח ששטח הפנים של מצה גדול פי 
3-4 משטח הפנים של פרוסת לחם. לפיכך מומלץ לאכול מצה קלה עם 

גבינות דלות שומן, מיונז דיאטטי וממרחים נוספים דלי שומן.
• כוס יין אחת מכילה כ-150 קלוריות וכוס "תירוש" מכילה כ-160 

קלוריות... ולכן מומלץ למזוג כמויות פחותות של יין במהלך ארוחת החג. 
ניתן לשתות משקאות דיאט או מים.

•במקום לעבות את ארוחות החג בפחמימות המסורתיות עתירות 
הקלוריות, כדאי להוסיף מבחר מרקים וסלטים לתפריט. 

• שתייה מרובה ואכילת ירקות במהלך החג תפחית את כמויות המזון 
הנצרך ואף תמנע עצירות כתוצאה מאכילת המצות.

• גם בכולסטרול ניתן להיאבק במהלך החג. מומלץ לאפות במקום לטגן 
ולהפחית כמה שניתן את צריכת הביצים. אם אין  ברירה ובכל זאת חייבים 

להשתמש בביצים, שימוש בחלבון בלבד יפחית את כמות הכולסטרול.
• מזג האוויר הטוב זו הזדמנות טובה לצאת לצעדות בערבים.

ליל הסדר
ליל הסדר יכול לכלול כמות קלוריות מאד גדולה או להיות מוקפדת ולכלול 

פחות. להלן דוגמאות לשתי האפשרויות.
תפריט מומלץ לימי חול המועד )כ-1200 קלוריות(:

 ארוחת בוקר:
מצייה/ מצברייט: ½ 1 מצה קלה/ דגנים מלאים + ½ כוס חלב + ביצה + 

כפית שמן + ממתיק / מלח 
או

1 מצה דגנים מלאים/ 4-5 פריכיות אורז + ביצה וכפית שמן /חצי קופ’ 
גבינה 

ירקות, שתייה חמה .
 ארוחת ביניים:

פרי.
 ארוחת צהריים:

מרק + 1 קניידל / ½ מצה דגנים מלאים
מנה בשרית )כ-150 גרם לא מטוגן(

כוס אורז מבושל / תפוח אדמה בינוני
ירקות מאודים ו / או טריים

 ארוחת ביניים:
1 עוגיה של פסח 

מעדן חלב דיאטטי / גלידה דיאטטית / ממתק מיני
 ארוחת ערב:

1 מצה קלה / דגנים מלאים
2 כפות גבינה 5% / פרוסת גבינה צהובה 9%

כף סלט תפ”א / כף סלט אבוקדו
סלט ירקות

שתייה מרובה של מים ומשקאות דיאטתים

המכות האמיתיות והפתרונות:
מצה מכילה 150 קלוריות, לא משביעה, עושה חשק לעוד אחת לפחות, 

גורמת לעצירות ובעלת שטח פנים גדול המאפשר מריחה נדיבה.
פתרונות: 

• ניתן לאכול מצה קלה המכילה כ-80 קלוריות וסיבים- אלה יעזרו 
לשובע ולעצירות

• לשתות הרבה מים, לאכול הרבה ירקות בכל הארוחות- אלה יעזרו 
לשובע ולעצירות

• למרוח ממרחים דלי קלוריות על כל המצה או ממרחים עתירי קלוריות 
על חצי מצה ולקפלה

בישולים, עמידה ארוכה ב”אזור הסכנה”...
פתרונות:

• אוכלים רק ליד שולחן ולכן טעימות אינן 
עומדות בכלל

• להכין כוס שתייה שתעמוד לידכם בזמן 
הבישולים

• להכניס לפה- סוכרייה/ מסטיק/ סוכרייה 
על מקל

ארוחות חג רבות, עתירות קלוריות ושומן...
פתרונות:

• לדאוג שהארוחות יכללו גם סלטים 
וירקות מבושלים

• לא לצום לפני הארוחה- להגיע עם רמת 
שובע שתאפשר שליטה בבחירות ובכמויות

• לטעום מכל תבשיל )הביס הראשון 
והעשירי באותו טעם(- בסופו של דבר בשל 

מספר התבשילים הגדול, הצלחת תתמלא.
• לנצל את ימי חול המועד ומזג האוויר 

האביבי להליכה

עוגיות פסח )150 קל’ לאחת(, אגוזים )600 קל’ ל-100 גר’(, קוקוס, שוקולד 
וקינוחים
פתרונות:

• לדאוג למגוון פירות טריים וקינוחים על בסיס פירות, גלידת סורבה 
וכדומה

• לא להתפתות למלא את הבית בכל טוב- מספיקה ההתמודדות בארוחות 
החג

• אם אירחתם- חלקו את השאריות...

יוצאים לטיולים...
פתרונות:

• לדאוג להביא פירות, ירקות חתוכים בצורה מפתה
• לאכול מנות על בסיס ירקות וחלבונים

• להחליט מראש על הצ’ופר היומי בטיול
• לדאוג להליכה מעבר לאכילה ונסיעה

מתכון
מתכון לשטרודל תפוחי – עץ לפסח )כ-1000 קלוריות לכלל הכמות(:

מצרכים:
4 מצות קלות 

5 תפוחים ירוקים
ממתיק )כמות השווה ל-1/2 כוס סוכר(

½  כפית קינמון טחון
2 כפות מיץ לימון 
כף אגוזים קצוצים

2 כפות צימוקים
כף שמן

אופן ההכנה:
• לחמם תנור לחום בינוני

• להשרות מצות במים – 2 דקות, לשים על מגבת כ-10 דקות.
• לקלוף תפוחים לגרד גס, ולסחוט היטב.

• להוסיף לתפוחים ממתיק, קינמון, לימון, אגוזים וצימוקים.
• בקצה כל מצה להניח 2-3 כפות מלית, לגלגל, להדק היטב ולשמן עם 

השמן.
• לאפות כ-30 דקות עד להשחמה.

מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

שמירת משקל בפסח
פסח מהווה נקודת ציון משמעותית לכל העוסקים בדיאטה- על שום מה? על שום שהמצות, השוקולדים, האגוזים ותבשילי הפסח )המטוגנים 

בעיקר(- טומנים בחובם הרבה מאד קלוריות. על שום שהחג כולל ימי מועד רבים ובהם אנו מתארחים ומארחים רבות וכל מארחת טורחת 
להרשים את המסובים במגוון רב של מטעמים. על שום שחול המועד מאפשר בילויים רבים מחוץ לבית, על שום שהפסח הוא חג האביב וזה אומר 

שמפסיקים להתחבא מתחת לסוודרים ומעילים.

"

3000 קלוריות1200 קלוריות
ביצה )80(

כפית חזרת )5(
כפית חרוסת )50(

80 גרם קציצת דג/ דג חריף )150(
מרק + 1 קניידל/ 2כפות אטריות 

)160(

מנת בשר/עוף )250(
1 תפ”א/ 3 כפות אורז )100(

סלט ללא שמן )25(
ירקות מאודים )25(

2 כוסות שתייה לא ממותקת )זניח(
1 מצה קלה/ דגנים מלאים )100(

כוס יין אדום )150(

½ כוס לפתן פירות )50(

ביצה )80(
כפית חזרת )5(

2 כפות חרוסת )200(

80 גרם קציצת דג/ דג חריף)150(
מרק + 3 קניידלך )300(

2 מנות בשר /עוף )500(
1 תפ”א + 3 כפות אורז )200(

סלט ירקות עם שמן )100(

2 כוסות שתייה ממותקת )160(
2 מצות )300(

2 כוסות יין אדום ממותק )320(

½ כוס לפתן פירות )50(
פרוסת עוגת קוקוס עם שוקולד )350(
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - בגדים ומלבושים

אבנט, חגר, מעיל, אדרת, חגרת, נעל, אזור, חלפת, סדין, אפוד, חלצתו, פתיגיל, בגד, כסות, רדידי, המטפחת, כתנת, 
רקמה, הצעיף, לבש, שלמה, והמעטפות, מחלצות, שמלה, והרעלות, מכנסי, שק, ותכריך, מלבוש, כלי גבר

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תכתנתוהמעטפותנישא
שואיסנלישרתחפטמהא

יהנתאבמשסנואגלאנפ

תרתדוחגעתשסנהזאית
נעישלנאשינכגואעדי

שליצסנאמאלשריצנסג

תווגאהמשסנניהאישי

דתתאמכסנדתענאשליל

תאכקנשבגדילסנמדגר

טשרסנתשיתשיתהאידי

נסישריתבפגרחנאיוש

בדכדכנינלגגאשדיפק

אמאשותצלחרבגילכאא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. כנוי לבני ישראל , להבדילם מן העמים האחרים. "והתערבו  ___  ___  
בעמי הארצות" )עזרא ט ב(

7. הולך בטל.  "מרדף  ___" )משלי כח יט(
8. היו לעניים, היו חסרי-כל.  "כפירים ___  ורעבו" )תהלים לד יא( )בהיפוך 

אותיות(
9. אמצע, תווך.  "ויעמד השמש  ב___  השמים" )יהושע י יג(

12. מפרשיות השבוע.
13. מצפה, מחכה בכליון - עינים. "טוב  ו___  ודומם" )איכה ג כו(

15. אבי ארבעה בנים,שעמדו בראש חמש מאות אנשים משבט שמעון,שהלכו 
בימי יחזקיהו מלך יהודה להר שעיר והיכו שם את שארית הפליטה של עמלק.  

)דברי הימים א' ד מב( 
18. כלי מפץ בתבנית איל ברזל, שהשתמשו בו בימי קדם לנגח בו ולפרוץ חומת 

מבצר.  "לשום  ___  על שערים" )יחזקאל כא כז( )בלשון יחיד(
19. בוער, חם ביותר, יוקד.  "משרתיו אש  ___" )תהלים קד ד( )בכתיב מלא(

1. כנוי ללמדנים וגדולי התורה.  "___  תורה" )סוטה מט:(
2. עוזר למלמד תינוקות. "___  דוכנא" )בבא בתרא כא.(

3. זרע, צאצא. "ונמכר לגר תושב עמך או  ל___ משפחת גר" )ויקרא כה מז(
4. קיצור המילים: הרי יהודה.

5. משל לדבר שאינו פורה, מעשה שאין בו ברכה. "צמח בלי יעשה  ___" )הושע 
ח ז(

6. אדמת שלחין, אדמה שבעליה משקה אותה. "כרוב של  ___" )תרומות י יא(
10. אוזן הכלי, מקום שתופסים בו את הכלי באצבעות. "בית  ה___" )כלים כה ז(

11. עוגה, מאפה - תנור.  "___  לחם שערים" )שופטים ז יג(
14. בחינה ובדיקה,עיון מעמיק בדבר כדי לגלות את הגלום בו. "כי שאל נא לדר רישון 

וכונן  ל___  אבותם" )איוב ח ח(
16. קיצור המילים: שמים וארץ.
17. קיצור המילים: ימים טובים.

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

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

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

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 2,820,000 

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

יב’-יד’ בניסן תשע”ט
17/4-19/4/2019  

 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

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

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,400,000 גמיש, 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 

_____________________________________________)16-16(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)16-16(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(_____________________________________________

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

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

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

בני ברק

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

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

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

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

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

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות/טאבו משותף 

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

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

 באחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

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

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

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

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

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

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

4-4.5 חדרים

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

2,980,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)13-16("הראשון בתיווך"

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-39(_____________________________________________

וילות ובתים

 100 מ"ר ברח' בגנו )מול 
העיריה(, קומה א' ע"ע פינוי 

מיידי, ללא תיווך, 
_____________________________________________)14-17ל(054-4483999

 מציאה!!! באזור 
שמעיה בגמר שלד, 4 

חדרים גדולים, ק"א, פונה 
לנוף, מסירה בעוד שנה, 
1,890,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)14-14(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 4 חד' + 
חדר סוכה, מסודרת, קומה 

ראשונה, ללא תיווך, 
_____________________________________________)14-17ל(052-3343342

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

לפרטים: 1-700-506-350 

 ברחוב יהושוע, 
בגן העיר 4 חדרים, 

קומה נמוכה עורפית, 
2,100,000 ש"ח )מחיר 

מיוחד ינתן לסוגרים לפני 
חג הפסח(, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)15-15(_____________________________________________

 בשיכון ה' בלוי יצחק/
כהנמן 3.5 חד' משופצים 
+ יחידה של 2 חד', ק"ב 
2,100,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 4 חדרים באפשטיין, 
משופצת ברמה גבוהה, ק"ב. 

תיווך BA יזמות, 
_____________________________________________)15-15(054-4980159, דורון

 בלעדי ברימון קרוב 
לויז'ניץ, 4 חדרים, 

קומה ב', משופצת, 
כ- 110 מ"ר, חזית + 
סוכה, אזור מבוקש, 

מיידי, 1,890,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)15-15(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בגן וורשא משופצת 
מחולקת לשתיים מפוארות 

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

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

2,700 ש"ח, קומה ב', 
1,820,000 ש"ח. 

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

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

 בחיד"א, 3 חד' גדולים 
ומשופצים מעל 80 מ"ר, 

חזית, ניתן להפוך ל- 4 
חד', מושכר לשנה וחצי, 
1,700,000 גמיש. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

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

_____________________________________________)12-23(יזמות-053-3180305

 בגולמוב, 4 חד', חדשה 
מקבלן, ק"ב, חזית, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בבנין-חדש בזכרון-מאיר, 
4 חד' יפהפיה, חזיתית, 

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בשבזי, 4 חד', מפוארת, 
בנין-חדש, 1,850,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 90 מ"ר מחולקת ל-2 
יחידות משופצת, מרוהטת 
ומושכרת תשואה מעל 6% 

844,000 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)16-17ל(053-3169564

 דקה מהאוניברסיטה, 
86 מטר. קומה 1/3, משופצת 

ניתן  להכניס 3 סטודנטים 
במחיר השכרה של 3,500 

ש"ח סגירה 910,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(לאון 052-4462863

 בית פרטי, 5 חד' 98 
מ"ר נטו + חצר פנימי, 

בשכונה שומרי מצוות, ליד 
ביה"כ "הכיפה". משופץ יסודי 
ומשודרג, פנוי מיידי. בקרבת 

מרכזים מסחריים. חנייה 
קרובה, מקום שקט במיוחד! 

1,325,000 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(054-7911775

3-3.5 חדרים
 למכירה בבאר שבע 
שכונה ג' רחוב קלישר, 3 

חד' קומת קרקע מתוך 4, 
60 מטר דרוש שיפוץ אופציה 
להשכרה 2,250 למי שמעוניין 

לאחר המכירה מחיר סגירה 
6,000,000 ש"ח.

_____________________________________________)16-16(לאון 052-4462863

 דירת 3 חד' מושכרת 
מחיר בהזדמנות 480,000 

_____________________________________________)16-16(ש"ח. 054-2388654

2.52 חד' -  
חדשה מקבלן אכלוס מיידי, 

1,150,000 ש"ח.
_____________________________________________)16-17ל(לפרטים: 03-5785777

 בחנה סנש פתוח ושקט 
ק"א אחרונה 65 מ"ר + א. 

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

_____________________________________________)16-16(נכסים" 03-5791514

 לוח דירות חינם לציבור 
הדתי והחרדי גם דירות נופש 

כנסו dira4me.co.il מעודכן 
_____________________________________________)16-16(יום יום. 

 בלעדי!! ז'בוטינסקי + 
כניסה מב"ב, 3 חד', כ-64 מ"ר 

א. צד/ג. בטון א. לחתימות 
1,320,000 ש"ח. "תיווך משגב 

_____________________________________________)16-16(לדיור" 052-5222690

 באזור הרב קוק 
השקא, ד. גן יפיפיה, 3 
חד', 70 מ"ר + יציאה 
פרטית לחצר 70 מ"ר, 

"מקסימום-נדל"ן"
052-2452820)16-16(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4 חד' גדולה ומרווחת, 
116 מ"ר קומה 4 מרפסות + 
סוכה גדולה. 2 כ"א דוד-תיווך. 

050-4122744)16-16(_____________________________________________

 בלעדי הרב שך דופלקס 
7 חד' קומה 4 קומה עליונה 

בנוי עץ 2,100,000 ש"ח 
אפשרות לטאבו משותף או 
להשקעה, תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)16-16(_____________________________________________

 נדירה! ליד יהודה הנשיא 
יוקרתי ושקט 170 מ"ר 6 
ענקית סלון ענק ) במקור 

2  דירות( ק"א חזית 4 כ"א 
מעלית 3,700,000 ש"ח מיידי. 

_____________________________________________)16-16("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

ומטבח גדולים + סוכה ענקית 
ק"ג + מעלית 2,700,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)16-16(_____________________________________________

 בשטרסר כ-4 חד' 95 
מ"ר ק"א-מעלית 3 כ"א 

משופצת אופציה רק 
1,870,000 ש"ח. מ. כהן-

_____________________________________________)16-16(נכסים 052-7684074

 בביאליק 4 חד' ק"ב 
3 כ"א סוכה וחניה 

1,550,000 ש"ח. מ. כהן-
_____________________________________________)16-16(נכסים 052-7684074

 4.5 חד' באפשטיין 
מושקעת מאוד ק"ב. תיווך 

_____________________________________________)BA)16-16 יזמות 054-4980159 דורון

 זבוטינסקי/ב"ב 4 חד' 
כ-90 מ"ר קומה א' משופצת 

+ א. כ-38 בצד + סוכה 
1,430,000 ש"ח. "תיווך משגב 

_____________________________________________)16-16(לדיור" 052-5222690

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

יציאה לג. בטון 1,510,000 
ש"ח. "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 בבית הלל/גבול ר"ג 4 
חד' + גג בנוי קומה ג' + 

חניה 3 כ"א ומרווחת תיווך. 
2,100,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)16-18ל(054-8496302

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. חזית 

מסודרת, 3 כ"א 1,820,000 
בלעיד תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 מ"ב.
 050-5308742
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4 חד' גדולה ומרווחת, 
116 מ"ר קומה 4 מרפסות + 
סוכה גדולה. 2 כ"א דוד-תיווך. 

050-4122744)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור צייטלין 
4 חד' 90 מ"ר יפיפיה כחדשה 

ק"ג 1,870,000 ש"ח "אפיק-
נכסים" 03-5791514

053-3128884)16-16(_____________________________________________

 בשמעיה בבנין בוטיק 
)3 דיירים( ומפואר! 4 חד' 
+ )יחיד הורים( משודרגת 
ב-2,150,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)16-16(נכסים. 050-4177750

 באבוחצירא 4 חד' ק"ג 
חזית 95 מ' משופצת 

להכנס רק ב-1,580,000 
ש"ח בלעדי! "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)16-16(בועז"050-4156080

 בנויפלד 4 חד' ק"ג 
חזית + אופציות דירה 
מעולה במחיר לסגירה 
מדהים רק 1,590,000 

ש"ח בלעדי! "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)16-16(בועז" 050-4156080

 למכירה דירה ברח' עזרא 
34, 70 מ"ר קומה ראשונה. 

_____________________________________________)16-19ל(052-2631746

 ברחוב קובלסקי 3 חד' 
קומה 2 חזית מסודרת + 
אופציה. תיווך "בינוי נכון" 

1,390,000 ש"ח. 
050-9299049)16-16(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד' 
ק"ב, חזית, 3 כ"א + 

אפשרות בניה בגג 
"מקסימום-נדל"ן

052-2452820)16-16(_____________________________________________

 ברח' קובלסקי 3.5 חד' 
גדולה, משופצת מהיסוד, חזית 

85 מ"ר קומה ג'. דוד-תיווך. 
050-4122744)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות במרכז! בגמר 
שלד 3 חד' רק 1,560,000 

ש"ח! "אפיקי-נכסים" 
053-3128884 03-5791514)16-16(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן 
בן גוריון בתליך פינוי בינוי 

מתקדם ביותר 3 חד' 
קומה שניה ואחרונה 

ב-1,550,000 ש"ח מיידי 
להב נכסים 

050-4177750)16-16(_____________________________________________

 בנויפלד 8 בלעדי! ק"ב 
3 חד' 75 מ"ר + סוכה 

+ אופציות מחיר מעולה 
לסגירה מיידית! "אפיקי 

_____________________________________________)16-16(נדלן בועז" 050-4156080

 א. אלחריזי 3 חד' ק"ב 
כ-65 מ"ר משופצת סוכה א. 

להרחבה 1,430,000 ש"ח. 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)16-16(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 רחוב בורלה, 90 מ"ר, 

קומה 3/3, מושכרת ב-2,350 
ש"ח. 4.5 אחוז, אופציה 

לחלוקה 2-3 יחידות ולהכפיל 
את האחוזים. 

_____________________________________________)16-16(לאון 052-4462863

במחיר החל מ-

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

** שעת יעוץ ראשונה חינם
  * צמוד למדד הבנייה

לפרטים:
054-7393700 אריה | 050-2332422 אבי

בניין באזור מתחרד
דירות עם מרפסות סוכה! 

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

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

בסמיכות לאזורי קניות!
5 דקות הליכה ממכללת סמי שמעון!

בסמיכות לקווי אוטובוס פנים עירונים וחוץ 
עירוניים!

ההדמייה היא
להמחשה בלבד

בס"ד

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

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

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



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

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

השכרה 2-3-4 חד'+ 
תב"ע להרחבה!!! 
מבצע! ק.יובל, ק. 

מנחם ועיר גנים! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)50-23/19(נכסים" 02-6763740

טבריה

לפרסום
בלוח

03-6162228

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)16-16(_____________________________________________

 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)16-16(_____________________________________________

 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)16-16(_____________________________________________

 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)16-16(_____________________________________________

 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)16-16(_____________________________________________

 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)16-16(_____________________________________________

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)16-16(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

יב’-יד’ בניסן תשע”ט  17/4-19/4/2019

+5 חדרים

 בנוף פוריה חדשה 
מהקבלן 3 חד' 80 מ"ר מוכנה 

למגורים + אופציה לחדר 
רביעי עם מעטפת 850,000 

ש"ח. תיווך הצבי 04-6716666
053-3147717)16-16(_____________________________________________

 3.5 חד' גדולים 
בויינברג, עולים 4 

מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

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

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

+5 חדרים

ירושלים

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר + יח' דיור 
30 מ"ר מושכרות יחד 3,700 
ש"ח בקומת קרקע וראשונה 

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

04-6716666 053-3314717)16-16(_____________________________________________

 בקרית שמואל 140 מ"ר, 
5 חד', משופצת ויפה, סלון 

ענק, ק"ג, ללא, באזור מעולה, 
משופצת חלקית, 770,000 

ש"ח בלבד "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)16-16(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 

מ"ר + מרפסת סוכה + נוף 
לכנרת + אופ' ליח"ד של 40 

מ"ר משופצות חלקית מטבח 
וריצוף חדשים 820,000 סופי! 

"תיווך הצבי" 053-3314717 
04-6716666)16-16(_____________________________________________

 בראבד 65 מ"ר קומה 
2.5 + אופ' בגג ובצד 

עם חתימות שכנים על 
תוכנית, אפש' לחלוקה. 

1,700,000 ש"ח וכן אופ' 
למכירת הגג בנפרד 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 920,000 ש"ח. 

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

_____________________________________________)16-16(050-7333404, תיווך הצבי

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

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

053-3147717  04-6716666)16-16(_____________________________________________

 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 

630,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)16-16(_____________________________________________

 מציאה!! בהאדמור 
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(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

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

053-3147717)16-16(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

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

 במתחרדים 3.5 חד' 74 
מ"ר משופצת קומפלט בק"א 
+ שוכר לטווח ארוך 520,000 

ש"ח בלבד. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)16-16(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברחוב יהודה הנשיא/
דקר 3 חד' גדולים 75 

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

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

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

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)16-16(הצבי. 053-3147717

 מציאה, בהר סיני 3 
חד', ק"ב +מעלית, חזית, 

מסודרת, 1,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 מציאת המציאות!!! 
בקרית שמואל חדשה מהקבלן 

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

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

053-3147717)16-16(_____________________________________________

 באזור ק.שמואל נדירה 
ביותר!!! 3.5 מ"ר גובה הדירה, 

5 חד', 155 מ"ר, משופצת 
קומפלט + 3 מרפסות, 

האחת 30 מ"ר סוכה בקומה 
ב' + גג מוצמד בטאבו עם 

אופציה לבניית דירה נוספת, 
מושכרת ב- 4,000 ש"ח 

לחודש, 820,000 ש"ח סופי!! 
"תיווך הצבי" 053-3147717, 

וילות ובתים_____________________________________________)16-16(04-6716666

 דירה מרווחת, 3 חדרים ליד 
_____________________________________________)15-18(ביהכנ"ס הגדול, 052-7660288

 ברחוב פרל, 94 מ"ר, 
קומה ג' ואחרונה, גג בטון 
עם נוף פתוח, מאווררת, 
1,730,000 ש"ח, מיידי. 

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

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 בהזדמנות, 5 חד', חדשה, 
145 מ"ר ברח' אפרים קציר, 

052-3330965)15-16(_____________________________________________

הוד השרון

 בק.שמואל קומת כניסה, 
משופצת קומפלט, 40 מ"ר, 

באזור מעולה, מושכרת 
ב- 1,800 ש"ח, 520,000 ש"ח 

בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)16-16(_____________________________________________

 דו משפחתי, 150 מ"ר, 
מחולק ל- 2 דירות + נוף 
לכינרת + גינה גדולה + 

אופציה ל- 2 יחידות של 80 
מ"ר, ביחד 1.3 מליון בלבד. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)16-16(_____________________________________________

 בק.שמואל, 125 מ"ר, 
4 חד' + נוף , ק"א+ חניה 

ומחסן בטאבו, מסודרת ויפה, 
750,000 ש"ח בלבד, סופי. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)16-16(_____________________________________________

 בק.שמואל בקומה א', 4 
חד', משופצת ויפה +  חניה 
ומחסן, 750,000 ש"ח בלבד. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)16-16(_____________________________________________

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

בני ברק

דירות 
להשכרה

קריית אתא

קריית מוצקין

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
רחובות

 דירות יפיפיות, 4 ו- 5 
חדרים, בבניין חדש, באזור 

_____________________________________________)13-16(הדתי, 050-5699985

 בסמטת אזר, כ- 80 מטר, 
4 חדרים, משופצת, ממוזגת, 

סוכה, דוד שמש, גנרטור, 
_____________________________________________)13-16(קומה ד', ללא, 055-2555720

 ברחוב יגאל, דירה 2.5 
חדרים, משופצים, קומה 
2.5, מיידי, 3,700 ש"ח. 

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

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

 ביחזקאל, 2.5 ח' לתקופה 
ממושכת. 4 ח' עד אייר. לל"ת 
050-4119420 ,050-8676410)13-16(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

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

052-7169562)1-24(_____________________________________________

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

052-5844040)10-35(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות 
בבעש"ט דירת גג עם יחידה 

מושכרת במחיר מציאה, 
2,350,000 ש"ח גמיש, 

054-8482178)14-17(_____________________________________________

 ברוטשילד/מנדלסון, 3 
חד' + מרפסת גדולה, קומה 

א', חזית, 3 כ"א, מסודרת 
_____________________________________________)14-17ל(ושמורה, 052-7642838

 ליד ויז'ניץ, 2 חד', מרוהטת 
קומפלט + מזגנים + מעלית, 

_____________________________________________)14-17(ק"א, לל"ת, 054-8406608

אלעד
 באבטליון 4 חד' גדולים + 
מרפסת שירות + מ.סוכה + 
מחסן + דו"ש, במחיר סביר, 

_____________________________________________)15-16ל(050-4190420

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

_____________________________________________)15-18(ש"ח, 050-4644211

4-4.5 חדרים

 מציאה בק.אתא, 
דירת 4 חדרים, קומה 

2, מושכרת 2,100 ש"ח 
מתאימה לחלוקה, 

052-5133045)15-16(_____________________________________________

קריית ביאליק

 באזור קרית הרצוג, פדרמן 
החדשה, 5 חד', ק"ג + מעלית 
+ מחסן + חניה ומיזוג, לל"ת, 

_____________________________________________)15-18ל(050-4145161

 ברחוב טבריה, 4 
חדרים, קומה ג', ללא 

מעלית לתקופה קצרה 
עד שנה, 4,000 ש"ח, 

מיידי. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, 3 חד', 50 
מ"ר, חדשה מהניילונים, ללא 
ריהוט + דו"ש, מיידי, 3,600 

_____________________________________________)15-16ל(ש"ח, 052-7656713

 להשכרה דירת 2.5 חד' 
ברח' ירושלים, גמיש! לל"ת, 

054-8410564)15-18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

 2 חדרים כחדשה יפיפיה 
מאווררת, ממוזגת ומרוהטת 

ברח' רימון, בבנין חדש, 2,300 
ש"ח, מיידי, 050-5677030, 

_____________________________________________)13-16(לזוג צעיר בלבד!

 דירת חדר/חדר וחצי, 
קומת קרקע, מתאים 

ל- נכה/משרד/גן + חצר, 
_____________________________________________)14-17ל(052-6357770

 פסח
כשר ושמח

ולכל בית ישראללכל לקוחותינו
 מזל          וברכה
הלוח הארצי

 באבוחצירא 3 חד' 
ק"ב חזית + אופציות 

מושקעת 2 בקומה 
מיקום מעולה 1,350,000 
ש"ח בלעדי! "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)16-16(בועז" 050-4156080

 בגניחובסקי בלעדי 3 
חד' ק"ב, מעטפת סגורה 
120 מ"ר מיקום מדהים 
רק ב-1,495,000 ש"ח. 

"אפיקי נדלן בועז"
050-4156080)16-16(_____________________________________________

 ברח' פרל השקט והמרכזי 
ק"א 3.5 חד' כמו 4, מושקעת. 

050-4101068)16-17(_____________________________________________

 בנורדאו 3.5 חד' 
ק"ג-מעלית 3 כ"א סוכה 
וחניה 1,450,000 ש"ח. 

מ. כהן נכסים
052-7684074)16-16(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' קומה א' 
ברחוב חידא משופצת + סוכה 

70 מטר 1,400,000 ש"ח 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)16-16(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 חד' בפ"כ 
במתחרדים קומה ב' משופצת 
גדולה 1,360,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)16-16(אלטרנטיב 054-5500263

 לרציניים מיידי!! א. 
נויפלד 3 חד' כ-65 מ"ר 
מטופחת ומוארת + א. 

להרחבה 1,350,000 ש"ח. 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 ברחוב יהושע דירת 2.5 
חד' ק"ב ואחרונה 1/6 ממגרש 

של 360 מ"ר בניין ישן דירה 
משופצת 1,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)16-16(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 לחטוף! ברח' חברון, 2 
חד', 44 מ"ר, ק"ק, חזית, 

יפיפיה! + אפשרות 
הרחבה 23 מ"ר )השכנים 

מעוניינים( "מקסמיום 
_____________________________________________)16-16(נדלן" 052-2452820

 מציאה! א. הרב-
שך/הירדן, 2 חד' 

54 מ"ר , ק"א + א. 
הרחבה! "מקסימום-
_____________________________________________)16-16(נדל"ן"052-2452820

 לרציניים מיידי!!! 
א. בנימין-אברהם 2.5 חד' 

כ-50 מ"ר ק"א "משופצת" 
1,090,000 ש"ח. "תיווך משגב 

_____________________________________________)16-16(לדיור" 052-5222690

 לרציניים!! א. צייטלין 
כ-2.5  גדולה + מרפסת 

כ-57 מ"ר + ת. בטון - כ-28 
מ"ר 1,310,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)16-16(לדיור" 052-5222690

 125 מ"ר, 4 חד' + 
מרפסת ענקית חלק ממנה 

סוכה + נוף לכנרת + אופציה 
לחדר חמישי, משופצת ויפה, 

מושכרת ב-2,800 ש"ח. 
770,000 ש"ח. "תיווך הצבי" 

053-3314717 04-671666)16-16(_____________________________________________

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )147 מ"ר נטו( + גינה 

+ מרפסות, גישה נוחה. 
ע"י ביהכ"נ נווה-אברהם. 

רק 2,900,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)16-16(הכוכבים. 02-571-3375

 ברמות זרחי: וילה 8 
חד' )230 מ"ר נטו( +גינה 

)200 מ"ר( עם יחידה + חלל 
)50 מ"ר(, נוף, גישה-נוחה. 

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)16-16(הכוכבים. 02-571-3375

 ברמות א': 5 חד' בבנין 
חדש יוקרתי )120 מ"ר נטו( + 

מרפסת סוכה 42 מ"ר, נוף! 
חדרים גדולים! 3,050,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-571-3375)16-16(_____________________________________________

 4 חד' במרכז שכונת רמת 
שלמה. קומה א' מוארת ויפה, 

_____________________________________________)16-20ל(פינוי גמיש. 058-3282450/1

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבניין חדש יוקרתי, 
2 מרפסות, נוף מהמם, יח' 
הורים. רק 2,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(תיווך הכוכבים. 02-571-3375

 ברמות א': 4 חד' בבניין 
חדש יוקרתי + 2 מרפסות )35 

מ"ר( + גינה, מחסן, 2 חניות 
פרטיות, נוף. 2,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(תיווך הכוכבים. 02-571-3375

 ברמות א': 3 חד' )57 
מ"ר נטו( + מרפסת סוכה + 

ת.ב.ע להוסיף 52 מ"ר ומחסן, 
ק"א. 1,290,000 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)16-16(תיווך הכוכבים. 02-571-3375

2-2.5 חדרים
 ברמות א': 2 חד' )40 

מ"ר נטו( + ת.ב.ע. להוסיף 52 
מ"ר ומחסן, ק"א. 1,290,000 

ש"ח בלבד! תיווך הכוכבים:
02-5713375)16-16(_____________________________________________

וילות ובתים
 למכירה בהדר גנים, 

רחוב הולנדי שקט, 7 חדרים, 
כ-170 מ"ר בנוי , פינוי מהיר, 

2,999,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(050-4811122 סיימון

 ברב קוק בבנין חדש מיני 
פנטהאוז 7 חד' ענקית 4 

כיוונים, סוכה, 2 חניות, מפרט 
גבוה ללא תיווך.
055-9385311)16-16(_____________________________________________

 בשפירא/בלפור 4 חד' 
קומה 1 + מעלית וחניה 

1,590,000 ש"ח.
050-3528252)16-16(_____________________________________________

 בסלנט 4 חד' גדולים + 
מעלית וחניה 1,520,000 ש"ח. 

050-3528252)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות בגורדון 3 
חדרים מעלית וחניה

050-3528252)16-16(_____________________________________________

 בהסתדרות 3 חדרים 
קומה גבוה 1,250,000 ש"ח. 

050-3528252)16-16(_____________________________________________

 בק. אתא בשמואל עזר, 
אופציה לבניה, משופצת, גינה, 
מושכרת - מאיר אלפסי נדל"ן 
_____________________________________________)16-16(ושיווק פרויקטים 04-8441111

 בק. אתא דירות 2,3 החל 
מ-465,000 ש"ח. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרויקטים
052-2790370)16-16(_____________________________________________

 בק. אתא דירות קרקע 
החל מ-550,000 ש"ח כולל 

תשואה עוברת. מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרויקטים

052-2790370)16-16(_____________________________________________

 בק. אתא בחרדי בהרצל 4 
חד' מציאה של ממש - חייבת 
להימכר - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרויקטים
052-2790370)16-16(_____________________________________________

 בק. ביאליק, דירה מעולה 
לחלוקה - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרויקטים
052-2790370)16-16(_____________________________________________

 בק. מוצקין, דירה עם 
תשואה נאה - מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרויקטים
052-2790370)16-16(_____________________________________________

 ליד רמת אהרון יפיפיה 7 
חד' ענקית + מרפסת ענקית 
+ מעלית 8,500 ש"ח. "אפיק-

_____________________________________________)16-16(נכסים" 03-5791514

 בלעדי בדניאל 5 חד' 
משופצת ק"ב ואחרונה 

חזית, כניסה ל"ג בעומר, 
6000 ש"ח "סלומון 
נכסים והשקעות".

054-4290600)16-16(_____________________________________________

 באזור אבן-גבירול יפיפיה 
4.5 חד' יפה מרוהטת ק"ב + 

מעלית 5,100 ש"ח. "אפיק-
_____________________________________________)16-16(נכסים" 03-5791514

 בשמעיה בבנין בוטיק 
)3 דיירים( ומפואר! 4 
חד' + )יחידת הורים( 

משודרגת ב-2,150,000 
ש"ח. להב נכסים

050-4177750)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ג' 3, ענקית + 
80 מ"ר מרפסות ק"א רק 
4,100,000 ש"ח מפתח 

_____________________________________________)16-16(ב-"אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהרצוג ישעיהו 
משופצת מהיסוד 3 חד' 
+ סוכה ק"א חזית מיידי 

ב-3950 ש"ח להב נכסים. 
050-4177750)16-16(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן בן 
גוריון בתהליך פינוי בינוי 

מתקדם ביותר 3 חד' ק"ב 
ואחרונה ב- 1,550,000 
ש"ח מיידי להב נכסים

050-4177750)16-16(_____________________________________________

 בק. הרצוג, יחידה 
מפוארת, 2.5 חד' מרוהטת, 

דו"ש ק"א. ניתן לשכור לחוה"פ
053-3188822/11)16-17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
להשכרה בצפת והסביבה + 

דרושות דירות למאגר.
_____________________________________________)3-28("תיווך". 050-4105896

צפת

חריש

פתח תקווה

 להשכרה דירת 4 חד' 
באזור הדתי/חרדי + מזגנים + 

מחסן, 2,200 ש"ח, 
052-7621388)13-16(_____________________________________________

 בפרישמן, 4 חד', סלון 
ענק, מאווררת וממוזגת, בנין 

שקט ונקי, ק"ד + חזית + 
_____________________________________________)13-16(מעלית + חניה, 054-7497080

4-4.5 חדרים

כפר חב”ד
 דירה יפיפיה, מושקעת, 
ממוזגת, מקום שקט לחתן 

וכלה/זוגות עד 2 ילדים, 
054-5504356)14-17(_____________________________________________

 בכיכר אדלר, יח' דיור 
חדשה, ק"ק, מרוהטת 

_____________________________________________)14-16(ומושקעת, 050-4123955

חיפה
 בהשילוח 29, 2.5 חדרים, 

ענקית, 80 מ"ר, מפוארת, 
נוף לים, לשכירות ארוכת 
טווח, 2,200 ש"ח, גמיש, 

050-6428960)14-17(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברחוב יהלום, 5 חד' 

135 מטר, משופצת, 3 כ"א, 
קומה 2 מעלית וחניה בטאבו. 

1,970,000 ש"ח.
_____________________________________________)16-16(אתי 054-3320655

 בבן גוריון בבניין בן 
חצי שנה, 6 חד' 130 מטר, 

מרפסת סוכה ומחסן, מיקום 
_____________________________________________)16-16(מעולה, עידן 053-2817721

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

2 מעליות, קומה 6, יחידת 
הורים 1,940,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(אתי 054-3320655

 ברב קןק בבנין חדש 
מרווחת 3 כיוונים, מפרט גובה, 
)אכלוס 4 חודשים( 1,850,000 

_____________________________________________)16-16(ללא תיווך. 055-9385311

 ברצון עין גנים, 4 חד' , 
מרפסת שמש , ממ"ד, עיצוב 

אדריכלי, בניין בן שנתיים 
1,795,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(עידן 053-2817721

 3 חד', בסמטת 
רחל, ק"ק, משופצת 

מהיסוד, ללא דמי תיווך. 
"מקסימום-נדל"ן"

054-4340843)16-16(_____________________________________________

 ברמב"ש ג' פרוייקט 
חברון, 5 חד' + מרפסת פונה 

לפארק, ק"ב, לל"ת
054-2275382)16-19(_____________________________________________

בית שמש
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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

 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)16-16(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)16-16(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)16-16(_____________________________________________

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)12-20(וואצפ- 35799670210

מבנים

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-21(_____________________________________________

■ 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 )21-12/20(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

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

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)25-25/19("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

בני ברק

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

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-30/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)4-3/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-26(לבעלז. 052-7118100

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

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

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

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

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

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

 מציאה! להשכרה 
ברחוב חברון הרב קוק 
חנות/משרד משופצת 

מהיסוד 20 מ"ר + גלריה 
של 10 מ"ר 2000 ש"ח 

מידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

חופש להורים דרור לילדים!!! 
בעמקא, צימרים למשפחות, 

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

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

mikibs.co.il:12-28/19(בקרו באתר(_____________________________________________

 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

 יחידת נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת 
4X8 מ', מוצנעת + משחקי 

חצר. 050-8566778
050-2187690)11-36(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)13-20(בצימר המערה, 050-5990545

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

לשנה עם אופציה, 
054-2321111)14-13/20(_____________________________________________

 מפרטי, בקליבלנד, 
ארה"ב, וילה 4 חד' + 

גינה גדולה, מושכרת ב- 
950$, ב- 225,000 ש"ח, 

055-6612221)14-25(_____________________________________________

 להשכרה חלק ממבנה 
חדש ומפואר בביתר 

עילית לישיבה או סמינר 
לבנות, המון אפשרויות 

כולל פנימיה, 
052-2570102)14-17(_____________________________________________

 בב"ב להשכרה, דירת 
חדר/חדר וחצי, קומת קרקע, 
מתאים ל- משרד/נכה/גן + 

_____________________________________________)14-17ל(חצר, 052-6357770

 מחסנים בב"ב בגדלים 
שונים עד 60 מ"ר עם גישה 
לרכב, מתאם גם לח.עבודה, 

052-7142450)15-18(_____________________________________________

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה 
+ ברכת ספא מחוממת, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-11/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-10/20ל(077-5590283, 054-5726412

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/20(למירון, 050-2606535

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-31/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-09/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+ בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-11/20(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

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

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

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52/19(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-49/19(_____________________________________________

 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, גם לפסח. 
_____________________________________________)10-24/19(כניסה פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-24/19(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-46/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-21/19(ג'קוזי. 050-4154145

 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(_____________________________________________

מעלות

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)9-8/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-6/20(_____________________________________________
 "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 נקיה 
לפסח, מטופחת וגדולה

ליד השטיבלעך + 
מרפסת ונוף לשבתות, 
חגים וימי חול. מחירים 

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-34ל(054-8526211

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-09/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-11/20(_____________________________________________

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-01/20(מאובזרת! 050-6927465

 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(_____________________________________________

 5 חד', 12 מיטות, 
מיוחדת מאוד, מרפסת גדולה 

נוף לכנרת ולחרמון
בק. שמואל, מרכזי, כשרה 

_____________________________________________)11-22(לפסח! 050-4124556

 דירת נופש חדישה 
ומאובזרת, מול הכנרת + 

מרפסת, עד 6 נפשות, דקה 
_____________________________________________)12-19ל(מהטיילת. 054-6511250

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + בריכה + ג'קוזי, 
מנגל, טרמפולינה, נדנדה 

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

 דירת פנטהאוז חדשה 
בטבריה החרדית, נוף 

לכינרת, לפסח ולשבתות, 
052-5774118)14-17(_____________________________________________

 בנוף פוריה! דירת 
נופש גדולה לפסח ולבין 

הזמנים, נוף + חצר, 
058-7797817)14-17(_____________________________________________

 וילה משפחתית 4 חדרי 
שינה + מטבח גדול וגינה 
גדולה, נוף משקיף לעמק, 

052-5440336)14-25(_____________________________________________

 צימרים מפנקים, ג'קוזי 
ענק, בריכה צנועה, נוף, חדר 
אוכל, ביה"כ, מבצעים חמים, 

_____________________________________________)15-40ל(050-8219080/1

 בית נופש לשבת הגדול 
ופסח, סמוך לכינרת, מאובזר, 

חצר גדולה ופרטיות, 
_____________________________________________)15-16ל(050-4128176

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

מאובזרת, 04-6989391, 
050-9070487)15-26(_____________________________________________
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שבת וחג סגור! בימי חוה"מ, בין הזמנים וחודש אוגוסט אין צורך בתיאום. 
פתוח מ- 10:00, כניסה אחרונה ב- 16:00, שאר ימות השנה - תיאום מראש!

 בדימונה דירת 3 חד' 
בשכונה מבוקשת קומה שנייה 
מושכרת ב-2,000 ש"ח. מחיר 
_____________________________________________)16-16(450,000 ש"ח. 054-2388654

 חושב להתקדם 
לחנות/משרד בבני ברק 

בשבילך אנחנו כאן, תיווך 
BA יזמות.

_____________________________________________)16-16(דורון 054-4980159

 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)16-16(_____________________________________________

 במרכז ר' עקיבא! 86 מ"ר 
משופץ ק"א + מעלית לחנות, 

משרד וכד' 6,500 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16("אפיק-נכסים" 03-5791514

 דירה גדולה ומשופצת, 
ריהוט חדש, נוף לכנרת, 

בקרית שמואל, נקייה לפסח. 
_____________________________________________)16-19ל(053-3165679

 לכל השנה! ולפסח! כשר 
למהדרין! למטיילים לזוגות 

ומשפחות דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

052-3540874 077-8228803)16-26(_____________________________________________

 בסנהדריה! ליד בר 
אילן! 2 יחידות נופש 

זוגיות, נקיות ללא 
מדרגות. יומי ושבועי. 

כשר לפסח!
052-7638702)14-17(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

+ ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפ' לקבוצה. 050-7362739

050-2403750)6-31/19(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים, סטנדרט 

גבוה, פרטיות, באוירה 
פסטורלית + המלצות. 

050-6333765)16-27(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-48(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 דרושה דירת 3 חדרים 
בב"ב. לל"ת במחיר 1,350,000 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 050-6651365
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 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

 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
 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

פוריה

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

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)4-3/20(_____________________________________________

תעוז

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-33(_____________________________________________

יב’-יד’ בניסן תשע”ט  17/4-19/4/2019

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת, 
_____________________________________________)13-16(מומלץ. 052-7153475

שברולט

מוצרים 
ושירותים

הובלות

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים
 השכרת ציוד לאירועים 

מקרנים מסכים רמקולים 
פלזמות, מחשבים, פנסים 

מצלמות, מקרופונים
054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

קנית רכבים

 יוסף חיים שליחויות זול 
במיוחד. איסוף ויבוא סחורות 

לבתי עסק ביגוד הנעלה 
ושונות, עירוני ובינעירוני. 

055-6802902)10-17(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-21(לצפון. 050-4150357

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-19/19(_____________________________________________

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

התעמלות

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-35/19(_____________________________________________

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-20(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-23(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות, באווירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקית וג'קוזי, 
050-7070030)13-24(_____________________________________________

בריאות
 פתרון עוצמתי לכאבי 

גב, פריצת דיסק מקרין לרגל, 
וכאבי ברכיים המשחות של 
TerraCure עם הפעילות 

הכפולה יעזרו גם לך, 
052-5323818)13-16(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-32(_____________________________________________

 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 

 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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

  רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה. 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם.

050-4469796)12-23(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-23(_____________________________________________

 עולם המחשבים מכירה 
ותיקון, התקנת מצלמות 

אבטחה הצלת נתונים, שרות 
_____________________________________________)13-16(בבית הלקוח, 052-7115050

ספרות
 ספר מקצועי מאלעד, 
מחיר ושרות ללא תחרות, 

תספורת 18ש"ח, זקן 5 ש"ח, 
החלקה 50 ש"ח, סלסול פאות 

_____________________________________________)13-16(50 ש"ח, 050-5948411

 רכב שברולט טראוורס 
LT, שנת 2017, 48,000 ק"מ, 

יד 1, פרטי, אחריות יצרן עוד 
שנה, במצב מעולה! מחיר 

_____________________________________________)14-17(172,000 ש"ח, 054-4815570

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-39(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-39(_____________________________________________

יעוץ
 טוען רבני עם נסיון, 

ממונות, גירושין, הסכמים, 
_____________________________________________)14-17ל(יעוץ חינם, 058-4197988

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-14/20(ומשפחות, 058-7506090

 בריכה פרטית מוצנעת 
ומחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה, 

לזוגות ולקבוצות, 
052-3135105)15-26(_____________________________________________

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)16-41(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

עדשות מגע, או ניתוחים. טיפול 
בליקויי הראיה ובמחלות עיניים. 

 050-414-5359
072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-14/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-38/19ל(054-4314029

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-05/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)08-19(_____________________________________________

רפד

 ריפוד כסאות, ספות, 
כריות, מבחר בדים. תיקוני 

נגרות לכסאות ורהיטים 
ופוליטורה, מבצע ריפוד מושב 
_____________________________________________)10-17ל(לכסא 70 ש"ח. 052-4227714

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

רפואת שיניים

 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-19(_____________________________________________

 טיפול חינם לסובלים 
ממחלת חניכיים ע"י 

סטודנטית לשיננות בר"ג. 
_____________________________________________)13-16ל(בתאל, 054-7012846

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(מפתיעים. 050-5808315

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

 ריפוד וניליון כסאות, 
עבודה מקצועית, נסיון 

רב, שירות עד בית 
_____________________________________________)13-15ל(הלקוח, 052-7652325

 אבדו תפילין ברכבת הקלה 
בירושלים ע"ש יעקב ישראל 

_____________________________________________)13-14ח(גלין, 050-4194390

 נמצאו 2 טבעות זהב 
בקראוון מדרשת סלע )לנשים( 

בבני-ברק, לפני כחודשיים, 
_____________________________________________)13-14ח(058-3231813

 אבד לי מכשיר ווייז' לפני 
כחצי שנה באזור בני-ברק/באר 

_____________________________________________)13-14ח(שבע, 053-2338519

 יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

פיתוח קול

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-19(אוריאל 052-5347349

צבע

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

_____________________________________________)10-21(ואמין. יאיר 054-7452543

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-22ל(052-7157785

שיפוצים
 שיפוץ 2000 מבצעים כל 

סוגי השיפוצים, תוספות 
בניה ובניית מרפסות, 

050-4176916)14-17(_____________________________________________

 מסרנו בוגבו ונשאר אצלנו 
חלק, המקבל שיתקשר 
_____________________________________________)14-15ח(בדחיפות, 054-8474221

 נמצא בכניסה לאולמי 
בעלזא סטנד של מיקרופון על 

_____________________________________________)14-15ח(הגדר, 054-7790747

 מחפשים שידת מגירות 
סלונית יפה בצבע ונגה במצב 

_____________________________________________)14-15ח(טוב, 050-4188923

 מחפשים ארון נעלים צר 
_____________________________________________)14-15ח(במצב טוב, 050-4188923

 מעונין לקנות מכשיר 
טיפולי רפואי שעושה מסאג' 

_____________________________________________)14-15ח(נגד כאבים, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך, במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(בערך, 054-7938941

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה, 
055-6876176)15-22(_____________________________________________

 נמצא שקית של "בני 
אמונים" באוטובוס קו 220 
מקרית ספר לבני-ברק ביום 

חמישי כ"ח אדר ב', 
_____________________________________________)15-16ח(052-7683547

 נמצא מפתח ברחוב 
מוהליבר בבני-ברק ביום ג' 

_____________________________________________)15-16ח(2.4.19, 054-8454536

 נמצא שעון ילדות 
_____________________________________________)15-16ח(בבני-ברק, 054-8454536

 נאבדו אוזניות של חברת 
_____________________________________________)15-16ח(JBL בבני-ברק, 054-8460047

 נמצא בבני-ברק ברח' 
השומר, כרטיס זיכרון עם קבצי 

מוזיקה ליד תחנה 402 ביום 
_____________________________________________)15-16ח(שני י' אדר ב', 058-3283058

 נשכחה מטריה בקו 402 
במדף שמעל הספסלים בכ' 

_____________________________________________)15-16ח(אדר ב', 052-7645405

 אבד נגן סאן דיסק ז'יפ בקו 
402 ביז' אדר ב', 

_____________________________________________)15-16ח(02-5823445, 050-4172762

 נמצא בפורים סכום כסף 
באוטובוס מב"ב קו 402, פל': 

_____________________________________________)15-16ח(054-8482759

 דרוש שולחן סלוני נפתח 
ל-4 מטר ומטען להובר-בורד 

_____________________________________________)15-16ח(052-7687128

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך 
_____________________________________________)15-16ח(052-7396092

 דרוש ארון, מיטת היי רייזר 
למשפחה גדולה
_____________________________________________)15-16ח(050-4125549

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר, 

_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

קונה ספרי קודש
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
תשלום גבוה
052-7677348052-7677348

 "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

 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

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)42-20(_____________________________________________

סוזוקי
 2002 סוזוקי בלנו 

אוטומטית + כל התוספות 
מנוע חדש מיבוא מכנאי 

מעולה בלי תאונות.
055-6883937)16-16(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-31(_____________________________________________

 נמצאה שמיכת תינוק/ת 
בקו 6 לפני כחודש. 

_____________________________________________)16-19ח(052-7605463

 אבד רחפן לבן שאיבד 
שליטה, המוצא הישר יבורך 

_____________________________________________)16-16ח(054-8471251

 נמצא נגן MP3 ביום א' 
בתאריך ב' ניסן באזור רבי 

עקיבא - פינת השומר. 
_____________________________________________)16-16ח(052-7694418

 נמצא ספר בתוך שקית 
"בני אמונים" באוטובוס קו 

220 מקרית ספר לבני ברק. 
_____________________________________________)16-16ח(052-7683547

 נמצאה שקית של 
קידישיק בתאריך 14/4/19 

בתחנת כהנמן פינת ר' עקיבא. 
_____________________________________________)16-16ח(050-4199166 052-7621651

 לפני כשבועיים נמצא 
עגיל כסף תלוי על גשר 

בלינסון. ניתן לקבלו ע"פ 
_____________________________________________)16-16(סימנים. 054-5555848

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חקי 

_____________________________________________)16-16ח(חילוף. 050-6651365

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגן כאבים. 
_____________________________________________)16-16ח(052-7396092

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)16-16ח(054-7938941

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה, 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)16-16ח(052-3595314

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)16-16ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר 
בכל מצב בתרומה ואנחנו 
נתקן אותה לצורך מצוה.

_____________________________________________)16-16ח(054-8432271

 דרוש בתרומה/ במחיר 
סמלי מקרר קטן לבחורי ישיבה 

_____________________________________________)16-16ח(052-7652869

 דרושה מכונת תספורת/ 
גילוח לבחורי ישיבה בתרומה/

_____________________________________________)16-16ח(מחיר סמלי. 052-7652869

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז ולעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)16-16ח(052-7396092

 דרוש לאדם העובד 
במסג'יסט טיפולי רפואי 

ספרים וחומרים העוסקים 
בתורת המסאג'. 

_____________________________________________)16-16ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3595314

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך. -052
_____________________________________________)16-16ח(7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)16-16ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)16-16ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)16-16ח(סמלי. 054-7938941



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה
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מוצרי חשמל

ריהוט

יב’-יד’ בניסן תשע”ט  17/4-19/4/2019

 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

 מיקרוגל 150 ש"ח מצב 
_____________________________________________)12-16(מצוין. 053-3111374

 שולחן לבן למטבח ב-200 
ש"ח 90X150 ס"מ + 2 

_____________________________________________)12-16(כסאות. 053-3111379

 שולחן 290 ס"מ נפתח 
ל-4.40 מ' כחדש! 500 ש"ח. 

053-3111379)12-16(_____________________________________________

 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון חדשים, 

2,000 ש"ח! *ספות 2+3 
עור איטלקי נאצ'י בהזדמנות, 
2,500 ש"ח. אפשר לקנות כל 

_____________________________________________)12-15ל(מוצר בנפרד! 052-4227714

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה

לתינוקות לילדים/ות
נערות ונשים

מבחר ענק לפסח!!
₪ 10-99

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 ,AEG קומקום חשמלי 
_____________________________________________)13-14ח(תקין, 25 ש"ח, 052-3463482

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3463482

DVD  תוצרת 
kemmedy  )ללא מסך( 

כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 פקס, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מקפיא, 194 ליטר, 500 
ש"ח, מחיר בזאפ 1,099 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7165234

 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

_____________________________________________)14-25(ק"ס: 052-7171228

 בר מים תמי 4, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8416297

 מחשב נייח בלי דיסק, 
200 ש"ח, 03-6187374 או 

_____________________________________________)14-15ח(053-3179093

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 
מעולה!!! 450 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)14-15ח(052-8401909

 ראוטר נייד, חדש, דור 4, 
חברת וואי, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8428182

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה, 299 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7274430

 Teha מקרר משרדי 
שמור, 300 ש"ח. ג - 83. 

ר - 52. ע - 55 בפ"ת, 
_____________________________________________)14-15ח(052-2786557

 תנור בילדאין - מצב מצוין, 
חדש, 350 ש"ח, בצבע כסוף, 

_____________________________________________)14-15ח(050-7832389

 אוזניות בלוטוס חדשות, 
צליל מעולה לסלולארי, סוללה 
נטענת, 60 ש"ח, מציאה, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 מסך מחשב "17 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין, 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 תנור חימום נפט עגול 
כושר חימום חזק עם מיכל 

נפט, מצוין - 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 מקרר אמנה U.S.A בצבע 
לבן, 2 דלתות, 650 ליטר 

במצב מכני וחיצוני מצוין! ב- 
_____________________________________________)14-15(1,200 ש"ח, 052-7773526

 מציאה!!! מקרר 
550 ליטר LG *נקי לפסח 

*מוכסף, מצב חדש, רק 1,400 
_____________________________________________)14-14(ש"ח, לפרטים: 054-8420684

 נגן mp3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות, 

חדש - 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 מדפסת משולבת קנון 
mx515, ב- 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
תושיבה, מסך LCD ב- 240 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, "8, טל': 052-2727474

GPS , רק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 מסך למחשב, דק, 
רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 מצלמת רוורס לרכב כולל 
מסך, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 "קל בודק" מכשיר 
לבדיקת קטניות לפסח וכל 

השנה, חדש באריזה, 
120 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8443855

 שואב אבק חדש לגמרי 
באריזה, לא אלחוטי, 500 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, גמיש, 050-9340317

 מנורה למטבח צמודת 
קיר, 130 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(052-2727474

 מנורה לפינת אוכל, 130 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 תנור דלונגי משולב לבן, 
_____________________________________________)14-15ח(200 ש"ח, טל': 052-7629022

 שואב אבק, נקיון פסח, 
מצב מצוין, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 פקס ב- 95 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותיות כחדשות, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 מיקרוגל מכני כחדש 
ממש, צבע כסף - 220 ש"ח 
_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 מיקרופון איכותי לאירועים, 
חברת סמסונג, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 זוג גופי תאורה למנורות 
לילה כחדשים, ויפים, 150 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-5388999

 מיטת נוער - משכל, 
משולשת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8416297

 ספה בצבע שמנת - 500 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8416297

 קומודה חזקה כחדשה, 8 
מגירות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8416297

 שולחן כתיבה וכוורות - 
_____________________________________________)14-15ח(300 ש"ח, 054-8416297

 ארון 4 דלתות, חזק - 250 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8416297

 שולחן גדול לסלון, 150 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-2537485

 שולחן קטן מזכוכית 
לסלון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 כסא מנהלים במצב מצוין, 
רק 300 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)14-15ח(גמיש, 050-4120285

 שולחן לבן למטבח - 
אפוקסי מט, גודל 1.10/80 

נפתח ל- 1.70 מ"ר, 260 ש"ח, 
052-2644177)14-17(_____________________________________________

 ארון 2 מטר, 4 דלתות 
סנדוויץ חדש, צבע לבן עם 

פורמיקה בפנים, היה בשימוש 
מעט זמן, כחדש לחלוטין, 

1,200 ש"ח, הארון עלה 8,000 
_____________________________________________)14-17ל(ש"ח, 052-7644177

 שולחן 2.90 נפתח ל- 4.4 
מטר, חדש לחלוטין עם 

קבלות, צבע דבש, עץ אלון, 
נקנה ב- 5,500 ש"ח נמכר 

ב- 3,000 ש"ח.
*6 כסאות תואמים, חדשות 

לחלוטין, 1,800 ש"ח, 
_____________________________________________)14-17ל(052-7644177

 *שולחן מחשב חדש עם 
זכוכית וניקל כסף, 145 ש"ח. 
* 2 כסאות מטבח ריפוד סקי 

חום, ברזל ניקל שחור, כל 
_____________________________________________)14-17ל(כסא 50 ש"ח, 052-7644177

 שולחן + 6 כיסאות, בצבע 
עץ בהיר, ריפוד מושב עור 

חום, בהזדמנות, 1,000 ש"ח, 
_____________________________________________)14-20ל(052-4227714

 מיחם דקורטיבי לשבת 
של חב' סול כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-8737224

 מטהר מים תמי 4 דגם 
פרמיום כחדש כולל פילטרים 

_____________________________________________)15-16ח(בבני ברק 052-3500137

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה במחיר 250 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-7274430 052-8958197

 מחשב נייד מהיר במצב 
מצויין רק 550 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8470594

 תנור בשרי+משולב גז 160 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-5737813

 3 גופי תאורה )נורת 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 AEG קומקום חשמלי 
_____________________________________________)15-16ח(תקין 25 ש"ח 0523463482

 מערכת רמקולים פיליפס 
איכותית למחשב +סאב וופר 
חדשים ללא שימוש 89 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-3186268

 פקס קנון דגם +495צילום 
שמורה כחדשה 250 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(0546389446

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
טושיבה מסך 8# 240 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-2727474

 מכונת קפה אספרסו לבן 
חדש באריזה 350 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485 02-6418584

 מסך עבה למחשב, 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-7938941

 טאבלט מאושר וועדת 
הרבנים ללא אינטרנט ווידיאו, 
_____________________________________________)15-16ח(כ- 500 ש"ח, 054-8473519

 מקרן איכותי, רק 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-8470594

 3 נגנים במצב מצוין, מסך 
צבעוני 8 ג'יגה, 80-120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בני-ברק, 03-6182130

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות, 

חדש - 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה, יציאה 

לסלולרי, 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 אופנים חשמליות תוצרת 
DEOAE, תקינות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3054725

 מזגן חלון, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 2 מסכי מחשב דקים 
במצב מצוין, סמסונג + מאג 
"17, ב- 300 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)15-16ח(052-5234552

 תנור משולב + כיריים 4 
להבות, מצב מצוין, 160 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 שואב אבק לפסח ביעור 
חמץ, 80 ש"ח בלבד, מצב 

_____________________________________________)15-16ח(חדש, 052-5737813

 מקרר שארפ - יד שניה 
במצב טוב, בצבע כסוף, 

1,400 ש"ח, ירושלים, 
_____________________________________________)15-16ל(053-3151486

 מציאה!!! מקרר 550 
ליטר LG, נקי לפסח, מוכסף, 

מצב חדש, רק 1,400 ש"ח, 
_____________________________________________)15-15(לפרטים: 054-8420684

 אוזניה בלוטוס עם צג, 
ברמה חדשה, באריזה, ב- 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-5918474

 מכונת קפה אספרסו לבן, 
חדש באריזה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485, 026418584

 מאוורר טורבו גולד ליין, 
משומש במצב טוב, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7653548

 שואב אבק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פקס, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פקס 80 ש"ח בלבד, דגם 
_____________________________________________)15-16ח(HP, טל': 052-5737813

 מחמם בקבוקים 
אלקטרוני, חדש בקופסא 

)טורבו מהיר(, 50 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)15-16ח(054-8063853

 בב"ב מזגן חלון 15 כס' 
לפנימיה/לסוכה, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7645405

 אוזניות קשת בלוטוס 
חדשות איכות גבוהה, 60 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3299505

 מקפיא 4 מגירות נורמנדי, 
דרוש תיקון קל, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-2013391

 תנור אפיה + גז משולב, 
190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות, 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 לפטופ HP מעבד 
 INTEL-CELERON

T3000 2 ג'יגה זכרון עבודה 
לכל צרכי המשרד/מחשוב 

ולהקלדות 340 ש"ח בני ברק 
_____________________________________________)15-16ח(0539313102

 מגהץ קיטור טפאל מצוין 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 054-8452231

 מראה גדולה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 ספת בד כחולה עם מיטה 
נפתחת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(055-6789259

 שולחן סופרי סת"ם 
מתכוונן כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-7382926

 שולחן + 6 כיסאות 
מרופדים לסלון, במצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 03-6193273

 2 כסאות גבוהים בר 
כחדשים, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(03-9089110

 ארון לאמבטיה + מראה, 
מפואר, רק 190 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-9089110

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, במחיר 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון, 052-8958197

 ארון חזק ואיכותי, צבע 
חום בהיר עם מגירות ותליה, 

190 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737843

 ספת עור אמיתית, 280 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, צבע חום, 052-5737813

 כסא לעמדת מחשב או 
שולחן כתיבה, מצב מעולה, 

_____________________________________________)15-16ח(50 ש"ח. 052-4449000

 ספת סלון תלת מושבית, 
באורך 240 ס"מ, מצב מעולה, 
כריות ניתנות לכביסה במכונת 

כביסה, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)15-16ח(052-4449000

 ספת סלון דו מושבית, 
אורך 155 ס"מ, 500 ש"ח, 
מצב מעולה, כריות ניתנות 

לכביסה במכונת כביסה. 
_____________________________________________)15-16ח(052-4449000

 בהזדמנות שידת 8 
מגירות, מצב מצוין + מראה 

)אפשרות להוריד( - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5234552

 שולחן עץ מלא בצבע 
שחור 1.00X2/00 מ"ר, נפתח 
ל- 3 מטר במצב מצוין, 1,200 

_____________________________________________)15-16ל(ש"ח, 050-4112711

 סטנדר על שולחן, מתאים 
גם לבית הכנסת, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 כסא ילדים מפלסטיק עם 
_____________________________________________)15-16ח(ידית, 20 ש"ח, 052-7126106

 מדפים פלסטיק "כתר" 
צבע שחור, עבה ויציב, 140 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן מכתביה עם 
מגירות, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כסא גלגלים וידיות, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 קומודה 5 מגירות ומראה 
מעוצבת ויפה בצבע חום, 400 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון: 053-3325028

 ארון דלת אחת עם 
מדפים, חזק ויציב, גבוה, 190 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה, 240 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מזרון מגנטי מחברת 
"ניקן" ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(03-5700276

 שולחן קטן ליד הספות, 
_____________________________________________)15-16ח(250 ש"ח, 052-7126106

 שולחן סלוני עגול יפיפה, 
_____________________________________________)15-16ח(250 ש"ח, 052-7126106

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 054-5705546

 מיטת נוער מעץ מלא עם 
מיטה נפתחת + מגירות ו- 2 

מזרונים, 500 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)15-16ח(054-2019755

 קומודה, 5 מגירות + 
מראה, צבע חום, ב"ב, 400 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3265087

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 כסא ורוד פוקסה יוקרתי 
לחדר ילדים, ב- 80 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בב"ב, 052-7134652

 מיטת היירייזר במצב 
מצוין בצבע בורדו, ב- 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בב"ב, 052-7134652

 ספה חזקה ואיכותית, 280 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטה נפתחת ל- 2 עם 2 
מגירות, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מיטת נוער משולשת 
)מועלם( טובה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(ירושלים, 054-8448229

 בפ"ת, מיטה כחדשה 
1.20 לארגז - מצעים מתאים 

לבן/לבת, 500 ש"ח, שלט 
חשמלי 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-6474999

 ספות מעור שחור )2,3( 
ב- 500 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8452231

 בהזדמנות מיטת הייריזר, 
מצב מצוין, ב- 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בטלפון: 054-8452231

 6 כסאות מעץ מלא יפות, 
460 ש"ח, בטלפון: 

_____________________________________________)15-16ח(054-8452231

 סטנדר רצפה מתכוונן, 
100 ש"ח, 050-4144615 ניתן 

_____________________________________________)15-16ח(להשאיר הודעה

 בירושלים מיטת נוער 
משולשת במצב טוב, רק 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 02-5812872

 ויטרינת תצוגה 
לקוסמטיקאית במצב מצוין, 

450 ש"ח, בני-ברק: 
_____________________________________________)15-16ח(052-3400588

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן עובד מצוין )ב"ב(

_____________________________________________)16-16ח(500 ש"ח. 052-3662700

 AEG מכונת כביסה 
בב"ב 052-3662700

_____________________________________________)16-16ח(500 ש"ח. 

 שואב אבק קנווד 1800 
וואט MAX מעולה, 250 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-2483555

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD "8 - 240 טושיבה מסך

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת 
קיר 130 ש"ח מנור לפינת 

אוכל 130 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(052-2727474

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדש + שעון שבת 400 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

DVD  + קריוקי 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 סדין חימום חשמלי יחיד 
80/160 ס"מ רק ב-90 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8435331

 שואב אבק נקיון פסח 
מצב מצוין 90 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 כסא מחשב 150 ש"ח - 
_____________________________________________)16-16ח(050-7463631

 עגלה תחתית למכונת 
כביסה עד 6 ק"ג 150 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(050-7463631

 תנור בשרי + משולב גז 
_____________________________________________)16-16ח(160 ש"ח. 052-5737813

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח. 03-6187374 

_____________________________________________)16-16ח(או 053-3179093

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. 350 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-2437292

 תנור חימום ספירלה חדש 
בקופסא - 120 ש" מסתובב + 

מפזר חום חדש בקופסא. 75 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 050-9340317

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 300 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-2437292

 אורגנית כסיו כחדשה 
כמעט לא הייתה בשימוש. 

_____________________________________________)16-16ח(500 ש"ח. 058-3210470

 מחשב קטן אנדרואיד עם 
ספרי קודש 499 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(058-3263264

 מטחנת בשר דגם ישן 
_____________________________________________)16-16ח(קנוד 100 ש"ח. 053-3155415

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 

150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)16-16ח(054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 שואב אבק חזק ואיכותי 
לפסח רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 פקס איכותי משולב 
במצב טוב 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
GUANGKE דגם 2100 + 
מיישר לפאות ב-100 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(050-6850138

 למסירה מכונת ייבוש ישן 
אבל תקין לגמרי רח' בעלי 

התוס' אלעד.
_____________________________________________)16-16ח(054-8465707

 מסך עבה למחשב 30 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-7938941

 מחשב נייד מיני למכירה 
חברת דל, עובד מעולה 300 

_____________________________________________)16-16(ש"ח. 053-3120620

 די וי די נייד עובד מצוין 
חדש באריזה 300 ש"ח גמיש. 

053-3120620)16-16(_____________________________________________

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב מצוין 

)ב"ב( 450 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)16-16ח(054-7216671

 קורקינט חשמלי במצב 
מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(050-4112711

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 120 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 130 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-7432035

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEAY )ללא מסך( 

_____________________________________________)15-16ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 200 ש,ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 בחינם תנור משולב פלוס 
כיריים במצב תקין

_____________________________________________)15-16ח( 03-9318334 פתח תקווה

 מאוורר טורבו גולד ליין 
משומש במצב טוב 140 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 PILOT 9 רדיאטור 
צלעות כמעט חדש 80 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח( 050-4087927

 30L מיקרוגל גריל דיגיטלי 
חברת MORPHY חדש 

באריזה 350 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח( 050-4142537

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי, 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 ארון שתי דלתות בבני ברק 
_____________________________________________)16-16ח(052-3662700 350 ש"ח. 

 שולחן וכסאות - פינת 
אוכל בב"ב עץ מלא 500 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700

 בירושלים למכירה 6 
כסאות סלון מרופדות רק 240 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 02-5812872

 מיטה משולשת במצב 
טוב רק 300 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(02-5812872

 מערכת איווה חלקית כ"ח 
_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח 054-8483032

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-84833032

 חדר ילדים מעץ מלא 500 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-8483032

 שידה לבנה עץ סנזוויץ 
_____________________________________________)16-16ח(200 ש"ח. 054-7773591

 מיטת עמינח הייזר 490 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-7773591

 ארון לבן חדש סנדביץ 500 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-7773591

 מזנון לבן עם מגירות 500 
ש"ח. מקפיא 290 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח( 054-7773591

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה במחיר 100 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-8958197

 ארון חזק ואיכותי צבע חום 
בהיר עם מגירות ותלייה 190 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 ספה מצויינת וחזקה 260 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח 052-5737813

 ארון לתליית בגדים 2 
מגירות ל-2 דלתות מחיר 
מציאה 300 ש"ח. בלבד. 

_____________________________________________)16-16ח(050-9340317

 ספה נפתחת למיטה 210 
____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-5737813

 ארונית אמבטיה + 
כיור + ברז איכותי 260 שח 

_____________________________________________)16-16ח(סנדביץ. 052-5737813

 שולחן מכתביה + 
מגירות רק 95 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 ארון שרות בטן של כתר 
חדש במחיר מציאה 140 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-2449315

 4 כסאות מטבח עץ קיפוד 
בד משובץ מצב מצויין 500 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-5705546

 כסא עם כוונים לכל מטרה 
_____________________________________________)16-16ח(חדש 300 ש"ח. 052-2437292

 שולחן עגול סלוני מזכוכית 
_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח. 052-7126106

 מזנון צבע לבן 400 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(052-7126106

 לול מעץ מצב טוב מאוד 
100 ש"ח. 054-2252171 

_____________________________________________)16-16ח()אלעד(

 שידת טיפולים בצבע לבן 
מעץ סנדוויץ 300 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700

 שולחן קטן נמוך לסלון 
מזכוכית 90 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(053-3155415

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

בהזדמנות )ב"ב( 120 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

במציאה )ב"ב( 200 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 שידה גדולה בצבע 
לבן הכוללת 3 מגירות ענק 
בהזדמנות )ב"ב( 250 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 בפ"ת, מיטה כחדשה 1.20 
וארגז - מצעים מתאים לבן/

לבת 500 ש"ח. שלט חשמלי 
_____________________________________________)16-16ח(200 ש"ח. 050-6474999

 שולחן משרדי עם יחידת 
מגירות מעץ מלא בב"ב

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700 500 ש"ח. 

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בב"ב 300 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700

 עמודון ספרים בבני ברק 
מעץ סנדוויץ מדפים 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700 250 ש"ח. 
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058-3275870

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

יב’-יד’ בניסן תשע”ט  17/4-19/4/2019

כללי

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

תינוקות

תקשורת

 להשכרה שמלה יפה 
ואופנתית לאירועים,

מידה 48-52 359 ש"ח
_____________________________________________)12-15ל(בב"ב. 050-4113542

 אופני כושר "סייקל" 
כחדשות, נקנה ב-3,200 ש"ח 
בהזדמנות רק ב-2,200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-15ל(050-4194213

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ, כחדשה, 400 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, ב"ב, נייד: 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה, 
במחיר 500 ש"ח, ב"ב, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 pliko switch עגלת פג 
כחדש, 3 חלקים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4125386

 עגלת טיולון במצב מצוין 
של חברת ברייטקס, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, גמיש, 052-5078585

 עגלת מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7682482

 עריסה - 95 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מכשיר אייפון S5, מצב 
חדש, )ללא מטען ואוזניות(, 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 300 ש"ח, 050-8776286

 סים טוקמן חברת פלאפון, 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 50 ש"ח, 050-8776286

 טלפון כשר חדש, 250 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7958200

 4 שמלות יפות לארוע, 
מידות 6,8,10, 50 ש"ח כל 
_____________________________________________)13-14ח(שמלה, טל': 050-4184747

 תריס הצללה - 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-4184747

 פאזל מרהיב ביופיו, 3,000 
חלקים, חדש באריזה, 270 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8421867

 תמונת הרב אליישיב, 
ענקית, ממוסגרת, 270 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 סכך לסוכה, 2.1X31 מצב 
מצוין לא מתולע, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 מגזיני זמן, 19 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 נעלי סקוני חדשות 
באריזה, במחיר הזדמנות, 
250 ש"ח, מידה 39, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(03-6185569

 מיטת היירייזר מצוינת 
במצב מעולה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8493446

 מיטה וחצי של עמינח עם 
ארגז, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6285950

 ארון בגדים 4 דלתות, צבע 
אלון 55X1.60X2.40 ס"מ, 

_____________________________________________)14-15ח(400 ש"ח, 050-7844102

 כוננית צבע וונגה, רוחב 
80 ס"מ, גובה 60 ס"מ, 50 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 שולחן לסלון צבע וונגה 
70X1.55, גובה 98 ס"מ, 200 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 מזנון לסלון צבע וונגה, 
4 דלתות + 3 מגירות, 

0.55X2.0X0.55, ב- 350 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 סלון סקיי חום 2+3 במצב 
טוב, איסוף מפתח תקווה, 

300 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)14-15ח(050-8918009

 מסרנו בוגבו ונשאר אצלנו 
חלק, המקבל שיתקשר 
_____________________________________________)14-15ח(בדחיפות, 054-8474221

 נדנדה חשמלית דר' בייבי 
כחדשה עם מנגנון ופעלולון, 

רק 300 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(050-9549670

 מזרון למיטת תינוק במחיר 
מצחיק - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-2326070

 עגלת אמבטיה בלבד 
 Avio )שילב( inglesina
שחור + אפור, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8421088

 עגלת תינוק משולבת, 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)14-15ח(400 ש"ח, 054-8452085

 לול עץ במצב מצוין, מזרון 
וסדין, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7655652/3

 לול פלסטיק + מזרון, 180 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7655652/3

 עגלת מוצי משולבת בצבע 
אפור, כחדש, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(052-7629022

 שידת החתלה, צבע לבן, 
_____________________________________________)14-15ח(300 ש"ח, 050-7844102

 עריסה ב- 95 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 סימילאק 400 גרם שלב 
1. חלב נוכרי - 25 ש"ח. 

מהדרין - 30 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4135002

 באלעד - עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלו ברי, שמורה, ילד 
אחד בשימוש + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4135002

 כסא בטיחות/סל נישא 
לילדים ברכב 9+ 18 ק"ג 

בצבע כתום כחדש, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(טל': 050-2897977

 מצעים פרנל למיטת 
תינוק + שמיכת פוך, 75 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 058-7041010

 תיק לעגלה צבע תכלת, 
_____________________________________________)13-14ח(40 ש"ח, 053-3155415

 שמיכת פוך לגיל שנה, 40 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3155415

 עגלת ילדים טיולון + 
אמבטיה, כחדשה, ביבי בולי, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 054-8421867

 בימבה חזקה כחדשה, 
חברת ליטלטקס, 130 ש"ח, 

נקנה ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 הליכון לתינוק, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-9521867

 למסירה פלאפון חדש 
מגע, רק 250 ש"ח, לא כשר, 

_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 טלפון כפול אלחוטי כחדש 
חברת יונידן דגם 9600, ב- 100 

ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(054-5981054

 למכירה c2 דגם 722, 
כשר, תומך הודעות/קשר 

אורגינל, 150 ש"ח, לפרטים: 
050-4169137)14-16(_____________________________________________

 תיק למחשב נייד עם 3 
תאים גדולים לאחסון, שחור, 

כחדש, 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 2 שטיחים לקיר תמונות 
דיוקן של הרב מרדכי שרעבי 
והבבא סאלי, רק 150 ש"ח 

כ"א, במצב מצוין, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4120286

 נעלי ספורט נייק אייר 
כחדשות, מידה 23, רק 70 

ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4120286

 לגו מכבי אש, גדול, מקורי, 
חדש באריזה, 400 ש"ח 

במקום 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-84502085

 פליימוביל תחנת משטרה, 
חדש באריזה, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8452085

 כיסויים יוקרתיים לסט 
ספות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8452085

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)14-15ח(70 ש"ח, 050-4135002

 מוט מתח לכושר, פטנט 
נתלה על משקופים ללא 

ברגים וקידוחים ב- 100 ש"ח, 
052-7773526)14-15(_____________________________________________

 למכירה 2 פאות במצב 
מצוין/כחדשות בצבע חום 

_____________________________________________)14-17(כהה, 052-7165993

 זוג בלוני סופר-גז + ווטס 
+ סלילים + מכסה, 500 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-2786557

 קרניז גבס מתאים לוילון, 
רוחב: 20 ס"מ. אורך: 4.5 
מטר. מחיר - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-5388999

 מתקן לאופניים לרכב 
- חדש, בסך 220 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-5343924

 אופניים ראלי פעלולים 
במצב מצוין - 280 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(פרטים נוספים: 050-9340317

 גז-מן המכון הטכנולוגי 
להלכה ליו"ט ושבת, 24 

שעות, חדש באריזה! 400 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בירושלים, 054-5981054

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה, 150 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)14-15ח(נייד: 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38, חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 מעיל צמר של גולף 
מידה 38, חדש - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 מעיל צמר שחור לאישה, 
חדש, בדוק משעטנז, 150 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8452085

 מזוודה ב- 95 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 אופני ילדים - 90 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(בבני-ברק, 052-5737813

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4135002

 טרול עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 אופני ילדים 16", ב- 120 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, בני-ברק, 054-5385013

 אופני ילדים BMX לגיל 
4 עד 8, "16, צבע כחול, 120 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-5385013

 סולם 3 שלבים חזק 
ומתקפל, מונע החלקה, 95 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-6784969

 כיסוי לרכב כחדש 90 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3121020

 אופני ילדים ללגיל 5 עד 8 
שנים במצב מצוין 150 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-9340317

 חלקים של מטחנת בשר 
למכונה של קנווד דגם ישן 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 60 ספרי כור המשנה, 
חדש 50 ש"ח. 050-4164485 

_____________________________________________)12-12ח(02-6418584

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)12-12ח(300 ש"ח. 058-3245685

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית

לגיל 6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3073826

 נדנדה לחצר מצויינת רק 
_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח. 054-8423031

 מוט לוילון רוחב 1.50 
מתארך רק 40 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שטיח 2.94X200 במצב 
מצוין. 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-7318737

 עמוד לדיסקים גובה מטר 
_____________________________________________)12-12ח(70 ש"ח. 052-7126106

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(054-5705546

 4 שמלות יפות לאירוע 
מידות 6,8,10 050-4184747

_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח כל שמלה.

 מעיל לילדה מידה 10 
כחדש )אפור( ב-30 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(גמיש. 08-9768378

 גלגלים לאופניים מס' 24 
+ צמיגים ופמינית 30 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(כ"א. 052-3595314

 למכירה באגר תורמים 
למוסדות 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(04-6480444

 טיולון 80 ש"ח אנגלזינה 
_____________________________________________)15-16ח(ומקלרן 052-5737813

 עגלת תאומים 140 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה פרגו 300 
ש"ח צבע אפור זית

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 ארונית 
אמבטיה+כיור+ברז איכותי 

260 ש"ח סנדביץ'
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מיטת תינוק עץ מלא+ 
מזרן 100 ש"ח מצב מעולה 

_____________________________________________)15-16ח(054-8459159

 300 ש"ח עגלת תינוק 
3 גלגלים מצב מצוין ירושלים 

_____________________________________________)15-16ח(054-8448229

 סימיליאק למהדרין 900 
גרם שלב 2 60 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)15-16ח(054-8493634

 כסא בטיחות/סל נישא 
לילדים ברכב 9+18 ק"ג 

בצבע כתום כחדש 40 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 עגלה חדשה באריזה 
אנפנטי 300 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485 02-6418584

 עגלת ג'וי במצב מצוין 
סלקל-טיולון ואמבטיה 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-7122470

 תיק לעגלה צבע תכלת, 
_____________________________________________)15-16ח(35 ש"ח, 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק, 85 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי - 25 ש"ח. מהדרין - 

_____________________________________________)15-16ח(30 ש"ח, 050-4135002

 באלעד, עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלו-ברי, שמורה, ילד 
אחד בשימוש + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 מכשיר בייבי סיטר חשמלי, 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 052-7154392

 עגלת תאומים כחדשה, 
400 ש"ח, גמיש, בפרדס כץ, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7188350

 עגלת תאומים צבע 
שחור, 160 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כסא נדנדה והדום לרגליים, 
בז', להאכלת תינוק, חדש, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 054-9876467

 סלולרי עם רדיו וכרטיס 
זכרון עם שירים דתי 

לאומיים+כבל טעינה ומטען 
_____________________________________________)15-16ח(מצויין 80 ש"ח 050-2897977

 למכירה נוקיה C2 מוכשר 
_____________________________________________)15-16ח(ב-250 ש"ח 054-8450520

 אוזניות בלוטות חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 טלפון במצב טוב של 
חברת VTECH בעברית 
100 ש"ח 052-7635224 

_____________________________________________)15-16ח(050-4171398 

 סמסונג A8, חדש 
בקרטון, 64 ג'יגה, מוגן מים, 
יבואן רשמי סאני, מציאה רק 

_____________________________________________)15-15(1,350 ש"ח, 052-3441441

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8454536

 הספר הרים סביב לה, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 30 ש"ח, 054-8454536

 הספר אחרי 30 שנה, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 10 ש"ח, 054-8454536

 שעון יד לאישה חברת 
"פרינס" עם אחריות, עדין, 
יפה, איכותי, ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5918474

 משקפי שמש לגבר, 
חברת "ארוקה" חדש ב- 50 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-5918474

 סט ספרי כור המשנה, 
חדש, 50 ש"ח, 050-4164485, 

_____________________________________________)15-16ח(02-6418584

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40, חברת קסטרו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 סיר לקובנה, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 מסננת משולש לכיור 
מנירוסטה, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 בלון גז, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-712606

 חליפה לגבר, בצבע אפור 
כהה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מכשיר סלייסר קוצץ 
ירקות, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מורשת מכירות פומביות, 
הערכה חינם לחפצי יודאיקה, 

ספרים עתיקים, כתבי יד 
ומכתבי רבנים, אפשרות 

לתשלום במזומן, 
_____________________________________________)15-18ל(054-3053055, 052-8861994

 ערכת מד סוכר, חדש 
באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 מערכת תופים לילדים 
מחנות לכלי נגינה, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 053-3115187

 שטיח מצב מצוין, גודל 
בינוני, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 אקווריום פנורמי מטר + 
שולחן, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7134641

 אקווריום חצי מטר, פינות 
עגולות + חצץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7134641

 כלוב לאוגרים כולל אוכל 
בכמות גדולה, ב- 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד. נייד: 050-6660080

 משנה ברורה בהוצאת 
דירשו, מהדורה חדשה, 290 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 050-4183200

 בב"ב חלון אלומניום 
קומפלט, תריס-זכוכית, 

1X1.30 מ', שמורה, 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7645405

 בהזדמנות, 3 קרטונים 
של קרמיקה לקיר אמבטיה 

ומטבח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-9089110

 סולם 3 שלבים יציב 
ומתקפל, מונע החלקה, 95 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-6784969

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד, 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 054-8415306

 שמלת ערב מקסי, חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 054-8415306

 סיר לחץ סולתם חדש, 
1109 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)15-16ח(054-2013391

 ירחונים נשים כל חוברת 
6 ש"ח בלבד )במקום 25(, 

_____________________________________________)15-16ח(לפרטים: 054-2013391

 מעיל מעור שחור לנשים, 
ארוך במידה 44-46 במחיר 
_____________________________________________)15-16ח(280 ש"ח, 053-3325028

 שמלה שחורה וכסף 
לנשים במידה 44 מפוארת 

לערב, במחיר 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3325028

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 70 ש"ח, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)15-16ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 אופנים מצויינים, 90 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 אופנים B.M.X עם גלגלי 
עזר "14, חדשות, 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח()בפ"ת(, 052-2786557

 טרול עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח,  טל': 052-2727474

 חוברות מרווה לצמא כרוך 
משנת תש"מ עד שנת תש"נ, 

_____________________________________________)15-16ח(03-5700276

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי, כמעט חדש, 

_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח, 054-8464909

 אביזרים לפורים, חדשים, 
_____________________________________________)15-16ח(10 ש"ח, 050-9089110

 תחפושות לפורים, 
שמלות מפוארות, רק 40 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 050-9089110

 מראה קיר, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 אופנים לילדים, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 משחק קליק המקורי, 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 סיר לקובנה, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד, 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 חליפה לגבר, בצבע אפור 
כהה, גזרה רחבה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

 מטבע ברכה חסידות 
בעלז, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

 מעטפה עם בולי דואר, 
עברי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7653753

 אופני BMX לגיל 4 עד 8, 
צבע כחול, "16, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-5385013

 בימבה ג'וק, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 קורקינט לילדים, 140 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7126106

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות "18 ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-6850138

 אופני הרים 26 אינץ, 
הילוכים 21, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-6437084

 בימבה פלא מצב כחדש, 
_____________________________________________)15-16ח(75 ש"ח, 052-7126106

 ראש בובה + שיער ללימוד 
תספורות ותסרוקות, ב"ב, 150 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 03-6195087

 גיטרה ספרדית מעץ, 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, ב"ב, 058-3265087

 למסירה בירושלים גליונות, 
עלונים למשפחה ולילדים, 

_____________________________________________)15-16ח(02-5812872

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(_____________________________________________

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, ניסיון בניהול בעמותות 

ובעסקים, במשרה בכירה עם 
_____________________________________________)13-14ח(שכר הולם! 050-4160390

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3595314

 טיולון 120 ש"ח אנגלזינה 
_____________________________________________)16-16ח(ומקלראן 052-5737813

 עגלת תאומים 140 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(צבע שחור. 052-5737813

 עגלת אמבטיה "פרגו" 
300 ש"ח בלבד. צבע אפור 

_____________________________________________)16-16ח(זית. 052-5737813

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(050-6850138

 מזרון למיטת תינוק במחיר 
מצחיק 100 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(054-2326070

 עגלת תאומים צבע שחור 
160 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 טיולון טוב וחזק 140 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 052-5737813

 עגלת ברבי תכלת, 
אמבטיה פלוס טיולון 250 

ש"ח גמיש מאוד.
053-3120620)16-16(_____________________________________________

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 054-5705546

 ספה נפתחת למיטה, 
מצב מצוין, 270 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 מיטה נפתחת ל- 2 מיטות 
+ 2 מגירות למצעים, 260 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-5737813

 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון, במצב מצוין, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 03-6193273

 מיטת נוער מעץ מלא 
עם מיטה נפתחת + מגירות 

- 2 מזרונים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-2019755

 למסירה תיבה )בימה( של 
בית כנסת במצב טוב, אורך 

1.5 מ'/עומק 70 ס"מ, גובה 1 
_____________________________________________)14-15ח(מטר, 050-4104424

 באלעד - כסאות למטבח 
מברזל שחור, יציב + ריפוד, 25 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח כ"א, 050-4135002

 נעלי טבע נאות מהסדרה 
היוקרתית כחדשות 250 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 02-5376015/2

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-2727474

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-7154392

 מטבע ברכה חזידות בעלז 
_____________________________________________)16-16ח(350 ש"ח. 052-7154392

 גיטרה חדשה! + מפרט 
+ 2 חוברות- מג'יקל רק 

_____________________________________________)16-16ח(ב-250 ש"ח. 052-7661101

 שעון סייקו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-7671681 בערב

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)16-16ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בירושלים. 054-8415306

 אופניים לילד במצב מצויין 
_____________________________________________)16-16ח(130 ש"ח. 050-9340317

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)16-16ח(35 ש"ח. 058-7041010

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף מתאים גם לבית הכנסת 

_____________________________________________)16-16ח(90 ש"ח. 058-7041010

 כדורים לברכת כדורים או 
לגימבורי 40 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(058-7041010

 LG כונן דיסקים חיצוני 
מחיר 100 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(052-2437292

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )ב"ב( 120 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 053-3155415

 שטיח + כסא עם גלגלים 
וידיות רק 90 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 חליפה לגבר צבע אפור 
_____________________________________________)16-16ח(כהה 180 ש"ח. 053-3155415

 מכשיר סלייסר קוצץ 
_____________________________________________)16-16ח(ירקות 80 ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 80 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח 053-3155415

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח. 054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)16-16ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 תיק גברי שחור 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 למכירה עיתוני "קולמוס" 
מבית משפחה 4 ש"ח ליחידה. 

_____________________________________________)16-16ח(054-7458429

 למכירה כ-300 עיתוני 
משפחה ובתוך המשפחה 

ישנים )מתשס"ג( 450 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16ח(054-7458429

 צמיד פנדורה אמיתי + 
7 תליונים צבע ורוד עתיק רק 

_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח. 054-8435331

 אופני ילדים 90 ש"ח בני 
_____________________________________________)16-16ח(ברק 052-5737813

 מראה גדולה 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 70 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-7126106

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח. -052
_____________________________________________)16-16ח(2437292

 כסא לרכב לילד, 
מפואר כחדש, של חברת 

EVENFLO, ברמת גן גבול 
ב"ב, 150 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)16-16ח(054-4980062

 "BMX 16 אופני ילדים 
לגיל 4 עד 8, צבע כחול 120 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-5385013

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות 18" אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(050-6850138

 כסא לאופניים לילד עם 
חגורה תוצרת איטליה רק 

ב-200 ש"ח גמיש במרום 350 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח חדש. 054-8433715

 "קל בודק" מכשיר 
לבדיקת קטניות לפסח ולכל 

השנה חדש באריזה 120 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(054-8443855

 גלגלים לאופניים מספר 
24  + צמיגים ופנימית. 40 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-3595314

 6 חולצות אוהה חדשות 
מידה 15.5 40 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)16-16ח(058-3299505

 פאה חדשה משיער אסייתי 
טבעי שיער חלק בצבע שחור 

)ב"ב( 400 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)16-16ח(054-7216671

 למסירה בחינם עיתוני 
קטיפה ישנים ומרווה לצמא 

_____________________________________________)16-16ח(054-2252171 

 מכנס ג'ינס לגבר, מידה 
40, חברת קסטרו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-7041010

 סיר לגובנה קוטר 20, 
_____________________________________________)13-14ח(כל"פ, 35 ש"ח, 058-7041010

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה, 4 חלקים במצב מצוין, 

מספר לא מדויק 38-44, 
ב- 250 ש"ח, 050-4160457, 

_____________________________________________)13-14ח(ירושלים



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

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 

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363
דרושה מטפלת 

למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-35ל(טובים" 03-5782180

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(תיתי 050-5636364

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות.

4 משמרות בשבוע 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

יב’-יד’ בניסן תשע”ט  17/4-19/4/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-35(מענקים 054-5558835

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 קופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)12-17(ברק 050-8557084

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-23(מצויינים. 053-6532507

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

 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

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)13-20(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים, עד גיל 
3, סייעת לשעות 7:15-13:00 

או למשרה מלאה, כולל 
_____________________________________________)13-19ל(תשלום חגים, 052-3838484

 למוסך בבני-ברק 
דרוש מכונאי רכב, ידע 
בדיאגנוסטיקה יתרון, 

_____________________________________________)13-16ל(050-4143625

דרוש/ה 

העבודה בחולון

מתאמ/ת פגישות
לשעות 9:00-14:00

050-3070804

 דרוש עובד רציני, לעבודה 
קבועה, בהתקנות ומיזוג אויר, 

_____________________________________________)14-17ל(באזור המרכז 058-7348517

לפרטים: קובי 050-6499974

לחברת הפצה 

עם רישיון ג' למשאית עד 15 
טון למשרה חלקית או מלאה 

כנהג משאית ומפקח הפצה

דרוש עובד
מאיזור המרכז

 למאפיה בפתח תקווה 
)צומת סגולה( דרושים עובדי 
אריזה וליקוט למשרה מלאה/

חלקית, בשעות אחה"צ, ימים 
_____________________________________________)14-17(א-ה, 054-7708222

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות עבודה 

מהבית, לפרטים: 
054-8408411)14-17(_____________________________________________

 בגבעת שמואל - ב"ב, 
דרושה עובדת למשק 

בית, 3 פעמים בשבוע, 
גמיש )בית של בנות(, 

054-3977205)14-17(_____________________________________________

 דרושה גננת + 
סייעת לגנים בת"א, 
עדיפות לנסיון, כיסוי 

ראש - מטפחת, לפרטים: 
054-8503222)14-17(_____________________________________________

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בב"ב 

לשעות אחה"צ, 
055-6684461, או 

_____________________________________________)14-17(לפקס: 03-6310203

 דרוש/ה קוסמטיקאי/ת 
לסלון חרדי, פדיקור, 

קוסמטיקה ועוד... גברים/נשים 
_____________________________________________)14-17ל(בהפרדה, 050-2030007

 למדרשת בנות 
במטרסדוף בי-ם, דרוש/ה 

טבח/ית לחצי משרה 
שעות גמישות,
 mail: -קו"ח ל

 0276955@gmail.com)14-17ל(_____________________________________________

 דרושות מדריכות ועוסיו"ת 
להוסטל פגועות נפש 

בבני ברק. 
Sara-levi@shany.co.il

052-7634986)14-17(_____________________________________________

 מנה"ח למשרד רו"ח 
בפ"ת ליד ציר ז'בוטינסקי, נסיון 

3 שנים, קו"ח למייל:
oeay63@gmail.com)14-17(_____________________________________________

 מנהלת משרד/מזכירה 
מנוסה, מעוניינת לעבוד 

במשרד בקרבת בני-ברק, 
דרושים_____________________________________________)14-15ח(054-8414989

לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

 לחברת קיטרינג 
בירושלים, דרוש/ה עובד/ת 

שבת, תנאים מעולים. רפאל: 
_____________________________________________)15-16ל(050-8656554

 למכבסת שלגית בב"ב, 
דרוש שליח, רשיון נהיגה ב', 

לעבודה קבועה, אופציה לרכב 
_____________________________________________)15-16(צמוד, 050-8460282

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-26(חובה, 054-4690222

 דרושה מטפלת לגן 
בגבעתיים, 3-4 בקרים בשבוע, 

צוות חרדי איכותי, 
_____________________________________________)15-18ל(052-8680032

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות ביגל בגאולה, 

ועובדי מטבח, 
תנאים טובים, 

02-5375516)15-18(_____________________________________________

 מתפנה מנהל שיווק, 
מכירות ופרסום מומחה למגזר 

_____________________________________________)15-16ח(דתי-חרדי 050-4160390

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת/הכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)15-16ח(וערב בישיבה 050-6651365

 מעוניין לעבוד בביתך 
תמורת מגורים /בתשלום 

_____________________________________________)15-16ח(050-6651365

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

דרושות
נשים שאוהבות ומחוברות 

לעשיה של חסד
התפקיד הדרכתי ומעשי

בארגון וסידור הבית 
ותיפקוד בבתי המשפחות 

הנעזרות במיזם

 | שכר הולם למתאימות |

למיזם חסד ארצי

מרכז: ברכה  054-8448847 

ירושלים והסביבה: עינב
 052-6141412 

דרום: רמי 052-9406994 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 למעון משפחתי בגת 
רימות דרושה גננת/ מטפלת 

תנאים מעולים גמישות 
מרובה. לפרטים:

054-6673398)16-19(_____________________________________________

 לחברה פקיד/ה לעבודה 
מהבית, למתן מענה לשיחות 

נכנסות ועבודה משרדית, 4 
שעות בים, שכר 50 ש"ח 

לשעה.
_____________________________________________)16-16(קריירה: 072-22-222-62

 לארגון בירושלים רכז/ת 
לעבודה מהבית. לעבודה 

משרדית מעניינת הכוללת 
התכתבויות, פגישות, ניהול 

יומן, ועוד. יומיים שלש בשבוע, 
שכר 4,000 ש"ח. קריירה: 

072-22-222-62)16-16(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין סמוך 
לבני ברק דרוש/ה מזכיר/ה, 

שעות נוחות, שכר 8,500 
_____________________________________________)16-16(ש"ח. קריירה: 072-22-222-62

 למעון ברמת גן דרושה 
סייעת למעון לגילאי 2-3. 

שעות עבודה
מ- 8:00-16:00

_____________________________________________)16-19(לפרטים 052-2801555

 לנקיון בית כנסת בגבעת 
שמואל, שכר ותנאים מעולים. 

_____________________________________________)16-17(050-7454577 רוני

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)16-16ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)16-16ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 מעוניין לעבוד בבין 
הזמנים תמורת מגורים בחלק 

מהשבוע/מגורים מתשלום. 
_____________________________________________)16-16ח(050-6651365

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)16-16ח(לפי שעה. 054-7938941

 בוגר נתיבות עולם, 
אקדמאי, נסיון בנדל"ן, רשיון 

תיווך, במשרה הולמת עם 
_____________________________________________)16-16ח(שכר בסיס. 050-4160390

 מנהלת משרד/מזכירה 
מנוסה מעוניינת לעבוד במשרד 

_____________________________________________)16-16ח(בקרבת ב"ב. 054-8414989



 בפסח
אוכלים בבית

 עם כ-250 מוצרי תנובה כשרים למהדרין
שיאפשרו לכם ליהנות משפע טעמים מעולים
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