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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

נלחמים על הבית מרן שר התורה

ברגע האמת - מצ'ינג

גם אם כל מפלגות הימין יעברו את הרף של אחוז 
החסימה ותוקם כאן ממשלת צרה צרורה הנשענת על 
עצמם  ימצאו  החרדים  וזהות,  ביתנו  ישראל  קולות 
תלויים בפייגלין והרב אמסלם. אם יתממש התרחיש 
ימצאו  החרדים  אחדות,  ממשלת  של  מסתבר  היותר 
הרע,  ובמקרה  חמישי  כגלגל  הטוב  במקרה  עצמם 
כך,  או  כך  הדרך.  בשול  המושלך  תקר  עם  כגלגל 
ארבע  כאן  שכיהנה  זו  כמו  לחרדים  טובה  ממשלה 

שנים, לא נראית באופק

ברגע האמת, דמיינו שאתם מקבלים שיחת טלפון 
מהישיבה של הבן, או האח, או האחיין, וראש הישיבה 
מתחנן שתתרמו לו כי הגיעו מים עד נפש, ואין אוכל 
לבחורים ואו-טו-טו הוא נאלץ לסגור. עכשיו, אתם 
מבלי  זה  וכל  עתק,  סכומי  לתרום,  יכולים  באמת 

להוציא את הארנק מהכיס. לא תתרמו?

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה | עמ' 12-13

אבי גרינצייג, על סדר היום | עמ' 20

"חובה גמורה לכל יהודי להצביע יהדות התורה"
מרן הגר"ח קנייבסקי התייחס לחשש 

ממצביעים שיתמכו במפלגה חילונית והבהיר: 
"מי שמצביע למפלגה חילונית הרי הוא מחלל 
שם שמים ונותן יד לפושעים" • במקביל, יצא 

מרן למסע חיזוק מיוחד שיכלול עצרות ענק 
בכל רחבי הארץ | בלעדי | עמ' 17

הגר"מ מאזוז:
"צריך לבחור ג' כי 
הם עומדים חזק"

| עמ' 10

בלעדי

 "אין יסוד לחשש שתוקם 
ממשלת אחדות בלי חרדים"

 "כשננצח, החרדים ידברו 
אתנו בלי חרמות"

63.3% - הוראת מרן שר התורה
24.8% - חשש ממשי לשלטון הימין

סקר 'קו עיתונות': מה עשוי לשנות את הצבעת המתלבטים החרדים?
8.3% - הידרדרות ביטחונית

3.6% - התפתחות בפרשת הצוללות

"מי שמצביע לנו – מחזק 
את נתניהו" 

"הליכוד חזר בתשובה – 
לפיד המשיך לרדוף אותנו"

18 |

19 |

חה"כ אורי מקלב

סגה"ש יעקב ליצמן

19|| 16 משה  )בוגי( יעלון בראיון בחירותגדעון סער בראיון בחירות

ראש העיר הכריז על מהפכה בתחום 
המינויים והמכרזים | עמ' 6

צוותי הניקיון של בת ים במבצע 
ניקיון מוגבר לכבוד פסח  | עמ' 6





 עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. 
ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודות המכירה על ידי הקמעונאי.

מארז זוג שוקו
 1 ליטר x 2 יחידות
בד״ץ העדה החרדית

מארז זוג באדי תות
500 מ"ל x 2 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

מארז זוג פרילי תות
500 מ"ל x 2 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

מארז יופלה משקה יוגורט
בטעם ענבים, 107 גרם x 8 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

משקה GO מנגו
250 מ״ל

בד״צ ועדת מהדרין

 חלב טרי 1.5%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

 חלב לקפה 1%
בטעם אייריש קרים

800 מ״ל בד״צ ועדת מהדרין

חלב טרי דל לקטוז 3%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

YOLO קצפת
חלב 42% מוצקי קקאו

120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

 YOLO קצפת
BLOND 36% מוצקי קקאו
120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

YOLO קצפת
מריר 70% מוצקי קקאו

120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

 קצפת צמחית
במתיקות מעודנת 20%

250 מ"ל בד״ץ העדה החרדית

 קצפת צמחית
במתיקות מעודנת 20%

500 מ"ל בד״ץ העדה החרדית

 כ-250 מוצרי תנובה
ומארזים חגיגיים לפסח 
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חדש בכשרות מהדרין לפסח





חדש! YOLO בשילוב מפנק של שוקולד מריר וקצפת

שוקולד אמיתי.
זה כל מה שקצפת צריכה
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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, חיה מרגלית, 
נועה לאופר, אורטל ימינך

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

ראש העיר הכריז על מהפכה בתחום המכרזים והמינויים • לראשונה בבת-ים, רק גורמי מקצוע יבחרו את בעלי התפקידים בעיריה, ולא הפוליטיקאים • 
ברוט: "המהלך הזה יחזיר את אמון הציבור בעיריה ובהנהלת העיר, אחרי שנים של פגיעה באמון התושבים"

בהנהלת העיר לא ממתינים לרגע האחרון והחלו בהכנות לוגיסטיות לקראת חג הפסח • 
מכליות לביעור חמץ יוצבו השנה במקומות שיסומנו מראש ויובאו לידיעת הציבור

ראש העיר הכריז על מהפכה בתחום המינויים והמכרזים

צוותי הניקיון של בת ים במבצע 
ניקיון מוגבר לכבוד פסח

העירייה החלה 
בהיערכות לגיבוש 

ליל סדר ציבורי ב- 7 
מוקדים

משה אברהמי

הודיע  ברוט,  צביקה  בת-ים,  העיר  ראש 
השבוע על מהפכה בתחום המינויים והמכרזים 
החלטתו,  פי  על  בעיריה:  בשכר  לתפקידים 
בדרג  הן  בעיריה,  לתפקידים  אדם  כח  מכרזי 
גורמי  ידי  על  רק  יאוישו  זוטר,  בדרג  והן  בכיר 
של  נציגים  יכללו  ולא   – ציבור  ונציגי  מקצוע 
וסגני  העיר  מועצת  חברי  בהם  הפוליטיקאים, 

ראש העיר כפי שהיה נהוג עד כה.
הציבור,  אמון  את  להגביר  הרצון  הסיבה: 
למנוע חשש למעורבות של שיקולים פוליטיים 
את  ולהוציא  מקצועיים,  שיקולים  חשבון  על 

הפוליטיקה מתוך העיריה.
על פי ההחלטה, שתיכנס לתוקף באופן מיידי, 
ייפסק הנוהג לפיו חברי מועצת עיר משתתפים 
בעיריה  תפקידים  בעלי  שבוחרות  בוועדות 

גורמי מקצוע.  בעקבות מכרזים שפורסמו, לצד 
מקצועיים,  גורמים  רק  הוועדות  יכללו  מעתה 
גם  שדורשים  בכירים  ובמינויים  ציבור,  נציגי 
מעורבות של ראש העיר ישתתף בוועדה גם ראש 

העיר או נציג מטעמו.
בין  החיכוך  למינימום  יצומצם  למעשה  בכך 
בעיריה,  תפקידים  בעלי  לבין  פוליטיים  גורמים 
השיקולים  את  יחזק  הדבר  כי  היא  וההערכה 
המקצועיים בבחירת עובדי עיריה מעתה ואילך.

המרכזיים  הדברים  "אחד  ברוט,  לדברי 
שהתחייבתי לעשות הוא להפסיק לדאוג לבעלי 
של  האינטרס  על  רק  ולשמור  האינטרסים, 
השתרשה  השנים  שלאורך  ספק  אין  התושבים. 
או  מקורבים  מינוי  של  פסולה  תופעה  בעיריה 
מעורבות פוליטית בבחירת בעלי תפקידים, ואת 
זה אנחנו נצמצם. כל בעלי התפקידים שייבחרו 
מקצועיות  ועדות  יעברו  העיר  הנהלת  ידי  על 
ללא  מקצועיים,  שיקולים  רק  יהיו  והשיקולים 

מעורבות פוליטית כלשהי".
לדבריו, "הנהלת העיר כולה מאמינה שחייבים 
נפרד  בלתי  כחלק  הזה,  השינוי  את  לבצע 
קשה  נעבוד  אם  הכלכלית.  ההבראה  מתכנית 
בשנתיים הקרובות ונשקם את הקופה הציבורית 
שהתרוקנה, אבל לא נעשה טיפול שורש בשירות 
לתושבים, הרי שלא עשינו כלום. המהלך הנוכחי 
יבנה מחדש את אמון הציבור בעיריה ובהנהלת 
העיר, וזהו צעד נוסף בתוך שורת צעדים שנועדו 

להשיג את המטרה החשובה הזו".
כי  לתפקיד  כניסתו  עם  הורה  ברוט  כזכור, 
לא  העיר,  ראש  סגני  כולל  עיר,  מועצת  חברי 
יורשו לתת הנחיות לגורמים מקצועיים בעיריה 
– אלא רק לקבוע מדיניות בתחומים עליהם הם 
אחראים בלבד. הכפיפות המקצועיות של הדרג 
המקצועי תהיה אך ורק לראש העיר ולמנכ"לית 
לצד  גיבשה  אשר  אפק-ארזי,  יודפת  העיריה, 

ראש העיר את המדיניות החדשה.

מאת: משה אברהמי

חג הפסח קרב ובא ועמו ההכנות, הכוללות בין היתר 
את הניקיונות והסידורים לקראת חג האביב. גם העיר 
ים  בת  ועיריית  הפסח,  לקראת  עצמה  מכינה  ים  בת 
כמידי שנה יוצאת בימים אלו במבצע ניקיון נרחב בכל 

הרחובות העיר.
תגבור  מבצעת  העירייה  החג,  וערב  האביב  לכבוד 
צוותי הניקיון בכלל העיר על  ומתגברת את  כוח אדם 
מנת להבטיח שכל התושבים יגיעו אל ערב החג כאשר 

הסביבה נקייה וחגיגית.
כל  ומתקשטים  מתנקים  הפסח  ניקיון  במסגרת 
טיאוט  מכונת  באמצעות  החג  לקראת  העיר  רחובות 
בכל  בעיר,  האשפה  פינוי  תדירות  מתגברת  ושטיפה, 
הכולל  ניקיון  מבצע  מתקיים  בעיר  הציבוריות  הגינות 
והגזם  העלים  איסוף  והצמחייה,  המדשאות  גיזום 
והדברת  ריסוס  יתבצע  כן,  כמו  המשטחים.  וטיאוט 

המרחבים  בכל  עשבייה  ריסוס  וכן  ומכרסמים  מזיקים 
הציבוריים.

בנוסף, יועמדו מיכליות לביעור חמץ ברחבי העיר: 
מועצה דתית – פנקס 2 | קריית באבוב, האדמור מבאבוב 
"אורות  ספר  בית   |  16 פרנק  אנה  רח'   | רחבה מרכזית 
התורה" – מוהליבר 21 | בית הכנסת "נצל שמואל" – 
רח' הגבול 28 | בית הכנסת "אוהל אברהם" – הצנחנים 
9 | "תהילת משה" – הפלמ"ח 17 | בית ספר תחכמוני 
– סוקולוב 19 | בית ספר "הראל" – סמטת החרמון 4 
| בית כנסת "מרום ישראל" – שד' העצמאות 6. ציבור 
התושבים מתבקשים להימנע משריפת פלסטיק וניילון 

ולשמור על הסביבה.
העיר  ניקיון  לשמירת  לדגש  שמה  ים  בת  עיריית 
חג  לקראת  מאמציה  את  ומגבירה  השנה  כל  במהלך 

האביב.
יצוין, כי בין התאריכים הבאים : 10.4-29.4 תיאסר 

הוצאת פסולת כבדה, גזם וגרוטאות לרשות הרבים.

מאת: משה אברהמי

ליל הסדר הוא ערב מיוחד שבו כל עם ישראל מסב אל שולחן החג וחוגג 
עם בני משפחתו. כמדי שנה בשנים האחרונות מקיימת עיריית בת ים סדר פסח 

קהילתי, על מנת שכולם יוכלו לחגוג את החג כהלכתו.
לצד אירועי הסדר הקהילתי מקיימת העירייה מבצע איסוף וחלוקת סלי מזון 

למשפחות מעוטות יכולת בשיתוף המועצה הדתית ועמותות חסד.
ויתקיים   19:30 בשעה   19.4.19 התשע"ט,  בניסן  בי"ד  יחגג   הפסח  סדר 
במחיר  העיר  תושבי  כל  מוזמנים  אליו  העיר,  ברחבי  שונים  מוקדים  בשבעה 

מסובסד.
100 ש"ח עלות מירבית  25 ₪ לסועד,  עלות השתתפות מסובסדת מירבית 
במוקדים  יתקיימו  הפסח  סדרי  מראש.  בכרטיסים  להצטייד  יש  למשפחה. 

הבאים, יש לרכוש כרטיסים מראש:
מרכז ברכת הכהן | חלמית 7 | הרב לאון כהן: 03-6593969 • מרכז קהילתי 
גורדון | ביל"ו 1 | ראובן: 054-2228690 • עמותת תוחלת הקשיש | ירושלים 5 | 
03-6592947 • ישיבת אדרת | בר אילן 40 | הלנה: 03-5558424 • מרכז קהילתי 
הבונים | אורט ישראל 9 | 03-5526784 • בית כנסת "בית אל" | בן ציון ישראל 
, דוברי רוסית: 054-7584052 • בית הכנסת ״בית  | טלפון: 03-7953666   15

 |  16 ניצנה   | ישראל״ 
טלפון: 054-8438901.

רכישת  כי  יצוין, 
תתאפשר  הכרטיסים 
גאולים,  במרכז 
03-  19- ניצנה  רח' 

5073612



בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

חג פסח כשר ושמח
02-5812885/602-5812885/6

5970 6670 38701990
ליחי' 5970

לק"ג

2990
לק"ג 2790

לק"ג

לק"ג לק"ג

מצה
שמורה

בקניית 3 יחי' בקניית 3 יחי'

קפוא | לא מעובד

שה עד 2 קרטונים בלבד
*המבצעים על הקרטונים מוגבלים ברכי

קפוא | לא מעובד קפוא

ליחי'

קמח
מצה

בשר 
לטשולנט

פלאנקן 
פילה אסאדו

כתף/לב 
הצלעות

ק. כרעיים/קרטון עוף
חזה קפוא

כרעיים
קפוא

ק.כנפיים
קפוא

ירכיים
קפוא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

חדש!

100% בשר ממרעה טבעי
שחיטה מקומית

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה
כ-2 ק"גזרוע טלה

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

חזה חזה 

9090

קפואקפוא

790
2990לק"ג

לק"ג 2090
לק"ג 2290

לק"ג

קפוא טרי

זה אשפר
למהדרין

מהדרין בכשרות, מהדרין באיכות

אשפר של  הלקוחות  למועדון  מצטרפים 
כבר  בלעדיות  הטבות  ממגוון  ונהנים 
בחנויות  פרטים   | הבעל"ט  הפסח  לחג 
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בשורת קיץ:
מהפכת המחירים בחופי הים יוצא לדרך

"מחוזקים לעולם":
יום השתלמות וגיבוש מיוחד לחונכים 

במסגרת פעילות בתי הספר

ראש העיר צביקה ברוט והמשנה לראש העיר ירון לוי הורו לשים סוף לחגיגת המחירים בחופי הים • מהקיץ הקרוב יופעל מחירון מסובסד לתושבי העיר • 
המטרה: להוזיל את הבילוי בחופים, ולמנוע עושק של התושבים על ידי בעלי מזנונים

אירוע שיא לתכנית החונכות העירונית התקיים לפני כשבוע בהשתתפות 
של כ-200 תלמידים ותלמידות

 משה אברהמי

החל מעונת הרחצה הקרובה הבילוי בחוף הים 
צביקה  העיר,  ראש  פחות:  הרבה  לכם  יעלה 
ברוט, והמשנה לראש העיר, ירון לוי, הכריזו על 
מהפכת מחירים בנושא מזון ושתיה בחופי הים, 
וכורסאות  כסאות  כמו  חוף  ציוד  בהשכרת  וכן 

שיזוף.
על פי החלטת העיריה, שאמורה לעלות לאישור 
מועצת העיר עוד השבוע, צוות מקצועי שעבד 
חוף  בתיק  המחזיק  לוי,  של  בראשותו  בעיריה 
מגדיר  אשר  לצרכן  מומלץ  מחירון  גיבש  הים, 
מחירי מקסימום לשורת מוצרי מזון ושתיה, וכן 

להשכרת ציוד בחוף.
בכל  הזכיינים  כל  את  יחייב  החדש  המחירון 
העסקים  בעלי  רוב  ואת  ציוד,  להשכרת  הנוגע 
המוכרים מזון ושתיה. אולם חלק מבעלי עסקים 
זאת  עם  אך  העיריה,  להחלטת  כפופים  אינם 
ההערכה היא שכוחות השוק יפעלו ויאלצו גם 
החדשים,  למחירים  מחויבים  שאינם  אלו  את 
יעדיף ממילא לרכוש  לציית להם שכן הציבור 
את  להם  המעניק  במקום  רק  המוצרים  את 
המחיר הטוב ביותר. המחירון החדש יוענק רק 
לתושבי העיר, באמצעות תעודה מזהה, ובעלי 
תושבים  עבור  במחירים  יוגבלו  לא  העסקים 

שאינם מתגוררים בבת-ים.
מינרלים  מים  בקבוק  החדש,  המחירון  פי  על 
 4 יעלה  קרטיב  ואילו  בלבד,  שקלים   5 יעלה 

לכל  שקלים   8 עד  תעלה  שתיה  פחית  שקלים. 
תעלה  וסלטים  חומוס  עם  פיתה  ואילו  היותר, 

לכל היותר 12 ש"ח.
כדי  פחות:  הרבה  לכם  יעלה  החוף  ריהוט  גם 
6 שקלים,  להשכיר כסא בחוף הים תשלמו רק 
שקלים,   5 תשלמו  שולחן  או  שמשיה  עבור 
 15 יעלו  שמשיה  עם  יחד  שיזוף  מיטת  ואילו 

שקלים.
המחירים  לעומת  דרמטית  בהוזלה  מדובר 
הוזלה  צפויה  וכך  בחופים,  כיום  הנהוגים 
שמגיעות  משפחות  עבור  במיוחד  משמעותית 

לבלות ביחד בחופי בת-ים.
"אנחנו  כי  אמר  ברוט  צביקה  העיר,  ראש 
האינטרס  על  שמירה  של  ברור  בקו  ממשיכים 
חופי  האינטרסים.  בעלי  על  ולא  הציבור,  של 
הזיכיונות  בעלי  גם  ולכן  לכולם  שייכים  הים 
פחות.  ישלמו  שהבת-ימים  לדעת  צריכים 
משפחה ממוצעת שמגיעה לחוף הים לא צריכה 
עבור  שקלים,  מאות  ולפעמים  עשרות,  לשלם 
מעתה  לכולנו.  שפתוח  בים  פעמי  חד  בילוי 
עבור  גם  ונמוך,  הגיוני  במחיר  יהיה  הבילוי 
אלו שרוצים לשכור כסאות ושמשיות וגם למי 

שמעוניין לאכול או לשתות בחוף".
המשנה לראש העיר ומחזיק תיק חוף הים, ירון 
בנושא,  המקצועי  הצוות  את  הוביל  אשר  לוי, 
מההסכם  חלק  היא  הזו  "הרפורמה  כי  ציין 
הבחירות,  לפני  עוד  חתמנו  עליו  הקואליציוני 
שזו  ספק  אין  בו.  לעמוד  לציבור  והתחייבנו 

מזמן.  כבר  להתרחש  צריכה  שהיתה  מהפכה 
התושבים  טובת  את  להציב  חשוב  לנו  היה 
יקבלו  בת-ים  שתושבי  הזמן  והגיע  בראש, 
תושבים  ארוכות  שנים  כבר  שמקבלים  מה  את 
בערים אחרות. אנחנו נקפיד על יישום המחירון 
ואני  לו,  שמחויבים  הזכיינים  בקרב  החדש 
כי  קו  יישרו  האחרים  העסקים  שבעלי  בטוח 

לרכוש  ויעדיף  ברגליים  יצביע  הציבור  אחרת 
ביותר.  הטוב  המחיר  את  שנותנים  במקומות 
נקטנו,  שאנחנו  צעדים  בשורת  נוסף  צעד  זהו 
ומתכוונים עוד לנקוט, כדי לשפר את השירות 
הבילוי  את  להנגיש  ובעיקר  לתושבים  העירוני 
העיר  מתושבי  נפש  לכל  הים  בחוף  הבסיסי 

שלנו".

משה אברהמי

במסגרת תכנית החונכות העירונית, המעודדת 
את תלמידי התיכונים בבת ים לשמש כחונכים 
אירוע  נערך  היסודיים,  הספר  בתי  לתלמידי 
למידה  יום  כשבוע,  לפני  במינו  מיוחד  שיא 
עירוני לחונכים, בהשתתפות כ-200 תלמידים 
בת  הפיס  באשכול  י'-י"ב  מכיתות  ותלמידות 

ים.
כלים  קיבלו  החונכים  הלמידה  יום  במהלך 
כיצד להעביר את החונכות בצורה טובה יותר, 
כך שתעצים אותן ואת החניך, כיצד להתמודד 
החונכים  אליהם  וקשים  רגישים  מצבים  עם 
הגיעו  הזה  היום  אל  ועוד.  להיקלע  יכולים 
העיר.  מרחבי  שונים  ספר  בתי  מ7  תלמידים 
בסיום היום התלמידים ענו על משוב שהועבר 
כי  ציינו  מהתלמידים  מ-70%  יותר  אליהם: 
וכי  רבה,  במידה  מעניין  היה  הלמידה  יום 
כי  ענו  כ-50%  הרעיונות שקיבלו.  את  יישמו 
לתלמידים  חונכים  להיות  הבאה  בשנה  ישמו 

עם צרכים מיוחדים.
מטרה  מתוך  קמה  לעולם"  "מחוזקים  תכנית 
לקדם מצוינות והישגים לצד תרומה לקהילה 
העירונית,  החונכות  תכנית  עצמי.  ומימוש 
ים  בבת  התיכונים  תלמידי  את  המעודדת 
חטיבות  היסודי,  לתלמידי  כחונכים  לשמש 
נעשית  התכנית  יסודי.  העל  ואף  הביניים 
בשיתוף פעולה עם אגף החינוך ומנהל חברה 
ונוער במחוז תל אביב, אשר מעודדים את כל 

נושא החונכות.
מודל החונכות העירוני של בת ים, "מחוזקים 
לעולם" מעצים את תחושת המסוגלות הן אצל 
החונך והן אצל החניך. המודל מציע חונכות 
תכנית  במסגרת  י'-י"ב  מכיתות  תלמידים  של 
חברתית".  ומעורבות  אישית  "התפתחות 
לקהילה,  לנתינה  לדגש  לה  שמה  זו  תכנית 
היסודיים,  הספר  מבתי  לתלמידים  לעזור 
במקצועות  גילם,  בני  ואף  הביניים  חטיבות 
הנקרא  הבנת  לשון,  אנגלית,  כמו:  השונים 
ומתמטיקה, זאת תוך ליווי מקצועי והוראתי, 

וכן ליווי חברתי של החונכים.
העירונית:  התכנית  מנהלת  שטנצלר,  רבקה 
"מעבר למטרות הלימודיות המובנות מאליהן 
היא  החונכות  לימודיים,  הישגים  שיפור  של 
לצד  נתינה,  החונך  לתלמיד  המאפשר  כלי 
לחיקוי  ודמות  המשמעותי  המבוגר  להיות 
והיא  לחברה  תורמת  החונכות  הילד.  עבור 
והן  לחונך  הן  מעניקה  היא  לכולם,  טובה 
לחניך הזדמנות לשיפור מיומנויות בין אישיות 

התורמות ליצירת קשרים חברתיים."
לכללי בטיחות היכנסו לאתר

energy.gov.il

בזמן ההכנות לפסח וניקיון הכיריים, עלולות להתרחש
תאונות שונות, לכן הקפידו על הכללים הבאים:

היזהרו ככל האפשר בעת הזזת הכיריים. ●

אין לנתק את צינור הגומי המחבר בין הכיריים לברז הגז ללא מתקין מורשה. ●

חומרי ניקוי עלולים לגרום לקורוזיה בברזי הגז ולדליפת גז.  ●

השימוש בפלטה המונחת על גבי אש הכיריים (פלטת "בלעך") - מסוכן ועלול  ●

לגרום הן לפגיעות מיידיות בנפש והן לנזק בטיחותי לטווח ארוך כתוצאה מבלאי.
קניתם כיריים חדשות? אל תתקינו אותן לבד. דרשו מהספק התקנה על ידי  ●

מתקין מוסמך.
השגיחו על ילדים הנמצאים בקרבת כיריים, תנורים וכדומה ואסרו עליהם  ●

לשחק באביזרי גז כגון בלונים, שסתומים ועוד.
יש לרכוש גז רק מספק גז מאושר - רשימה באתר המשרד. ●

זכרו: במקרה של דליפת גז: ניצוץ קטן יכול לגרום לפיצוץ 
ולסכן חיים. לכן, כל פעולת פירוק, הרכבה, חיבור או ניתוק 
בכיריים ובמערכת הגז, תתבצע על ידי איש מקצוע בלבד!

יש לרכוש גז רק מספק גז מאושר - רשימה באתר המשרד.

חג 
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איך יראה ליל  הסדר שלכם?
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הגר"מ מאזוז:
"צריך לבחור ג' כי הם 

עומדים חזק"
ראש ישיבת 'כסא רחמים' תקף בחריפות את ש"ס והסביר מדוע צריך 

להצביע ליהדות התורה • "תתנו קולכם למי שהולך בדרך ישרה, לא 
אכפת לי אשכנזים או ספרדים" • "אומרים יש לנו אחד שהוא דוגל 

בספרדיות מה פתאום השתכנז? לא השתכנזתי, להיפך, אנחנו מקווים 
שגם האשכנזים יקבלו את מה שאמת אצל הספרדים"

אלי כהן

'יחד'  בעקבות חבירתו של אלי ישי ומפלגת 
עיתונות'  'קו  לידי  הגיע  התורה,  יהדות  עם 
שמסר  נדירה  שיחה  ובלעדי  ראשון  בפרסום 
ומנהיגה הרוחני  'כיסא רחמים'  ישיבת  ראש 
של תנועת 'יחד', הגר"מ מאזוז, בפני קבוצה 

מתלמידיו ובני ביתו הקרובים.
"אומרים יש לנו אחד שהוא דוגל בספרדיות 
מה פתאום השתכנז? לא השתכנזתי, להיפך, 
אנחנו מקווים שגם האשכנזים יקבלו את מה 
שאמת אצל הספרדים, אם אתה לא מתבייש 
זה החזון של  במסורת שלך, מכבדים אותך. 
עם  גלות  שנות  אלפים  אחרי  הנה  יחזקאל, 
זה מתרץ.  זה מקשה,  ביחד,  לומדים  ישראל 

זה הכח של התורה.
"אנחנו כל הזמן היינו עם ש"ס, עשיתי להם 
הרבה טובות, שכחו את כל הטובות. כאשר 
זרקו את אלי ישי  הרב עובדיה הלך לעולמו 
של  ימינו  יד  היה  שנה   13 הפחתים,  כאחד 
הרב שכחו ממנו, שכחו. כאילו לא היה ולא 
אבי  אבל  ימי  'יקרבו  עשיו  אמר  איך  נברא. 
ואהרגה את יעקב אחי', כבר בלוויה של הרב 
זרקו אותו. ואח"כ עוד בכמה וכמה מקרים. 
אם היו נותנים לרב עובדיה רשות מהשמים, 
אומר  היה  יורד  היה  השמים,  את  קורע  היה 
את  עושים  אתם  למה  עושים?!  אתם  מה 
זה?! זה יו"ר שיישאר יו"ר. אבל למה אתם 

עושים את זה?!
ענין שלנו,  לא  זה  כי  זה,  את  די שעשו  "לא 
אבל אמרו הם הולכים עם השמאל עם בוז'י, 
בעבר לא היו אומרים כך, היו אומרים אנחנו 
לא ימין ולא שמאל, את גדולי התורה לשאול. 
יודעים  התורה  גדולי  וכי  צריך,  לא  הפעם 
אומרים  אנחנו  להם  מכתיבים  אנחנו  משהו, 
להם, אנחנו רועים בהם כמו עדר... אי אפשר 

להיות ככה.
"עשינו הכל, היה לנו כל הסיכויים לעבור את 
אחוז החסימה, כל מיני חכמת של אלה ואלה, 
אחד שתה מנדטים, אחד החליף ניירות. אבל 
ייסורים,  עם  חובות  עם  עברנו  שנים  ארבע 
אלי  הזאת  לטרוח. הפעם  צריך  לעזור,  צריך 
ישי החליט לא מוציאים שקל, וב"ה הצליח 
למרות זאת במוניציפאלי כמה וכמה אנשים 
ששיבץ אותם. כמה עושים להם למרר להם 
בעירייה  עובדיה  הרב  של  לנכד  החיים,  את 
הערים,  בכל  שלנו  לנציגים  בירושלים, 

מטילים עליהם וטו שלא יכנסו לקואליציה.
"שלחו לי את הבן של הרב עובדיה, ת"ח יקר, 
ישב אצלי שעה וחצי, אמר לי תשמע תעזוב 
הדור.  מנהיג  אותך  נמנה  הזה,  את הבן אדם 
אחת  שעה  רשעים  להיות  רוצים  לא  אנחנו 
לפני המקום. אני יעזוב אדם שהיה נאמן לי, 

אדם ישר יותר מכולם? לא עושים את זה!
אדם צריך להיות נאמן ולא להתהפך, להיות 
שמיר,  עם  שהולכים  אומרים  פעם  ישר 
עם  פעם  בוז'י,  עם  פעם  רבין,  עם  והולכים 
אריה חזק כי ביבי צריך אותו, אח"כ מרן.... 
אבל תכלס מה אתם עושים בממשלה, חיללו 
שבת צריך מכתב מפלוני והוא לא כותב רק 
בערב פסח בין הדבקים פתאום נזכר... אמרו 
לו בג"ץ עכשיו אתה משחק בנו, אנחנו כבר 
פסקנו שמותר לפתוח בשבת. ה' ירחם. בת"א 

ואח"כ בעוד מקומות.
"פעם לא היה דבר כזה, בן גוריון אמר אנחנו 

מדינה יהודית יש לנו שלשה דברים לפחות, 
נשמרת,  וכשרות  נשמרת,  בפרהסיה  שבת 
בהכל  מכרסמים  והיום  וגירושין.  ונישואין 
ועומד  גדר  גודר  לא  אחד  אף  ומכאן.  מכאן 
לאחוז  הרפורמים  רצו  אחד!  אף  בפרץ! 
להם  מגיע  לא  מה  דבר,  אין  אמרו  בכותל, 
השבת  את  לחלל  רצו  בישראל.  קהילה  הם 
את  יעשה  אחד  "כל  פלוני:  אמר  בפרהסיה, 
השבת איך שהוא מבין". איפה כתוב  שמירת 
בתורה,  שלך?  סבתא  של  בספר  השבת 
בתורה כתוב לא תבערו אש! אם כן בשביל 
בגלל שאתם  בוחרים בכם, בשביל מה?  מה 
ומצוות  תורה  שומר  שאינו  ספרדי  ספרדים? 

אינו שווה פרוטה.
"ולכן לדעתי צריך לבחור בג'. למה? כי הם 
החילונים  זה  בגלל  ואדרבא  חזק!  עומדים 
הכי  השר  היה  ליצמן  השר  אותם,  מכבדים 
דברים  הרבה  עשה  הוא  כי  בציבור  אהוב 

לטובת עם ישראל".
כאן עובר הרב להתייחס לדרעי, "אל תחשבו 
גדול,  חכם  הוא  זה,  את  מבין  לא  שהוא 
הוא  אבל  בשמחה,  מרבים  אד"ר  משנכנס 
תפסוק  אתה  אם  אמרו  מהשופטים  מפחד 
משהו נגדנו אוי ואבוי לך אז תעלים עיניים, 
תגיד למלכיאלי שיברח, ואח"כ שיהיה ח"כ. 
הכל מותר. ולא די לו, היינו מוכנים להכניס 
ולהסתדר  שמיני  שביעי  מקום  ישי  אלי  את 
הכל,  לסבול  מוכנים  בעבר.  שעשיתי  כמו 

אמר לא!
היו  היהודי  לבית  אחר  למקום  "הלכנו 
תכניסו  אל  וטו,  להם  יש  אח"כ  מוכנים, 
היה  מה  בכם,  אתנקם  אני  תכניסו  אם  אותו 
עושה הולך עם גנץ התחילו לפחד, אז ברגע 
לא  הוטו  כל   למרות  ג'  עם  סגרנו  האחרון 
עזר כלום אתם יודעים למה? ביום 'וטו' כ"א 
באדר השתחררנו מהווטו, מה אתה מאיים על 
כולם, אתה הבעל הבית של המדינה? גם ביבי 
כל  ללכת עם השמאל,  מפחד ממנו?! אסור 
מי שחתך מארץ ישראל, אם זה רבין אם זה 

שרון, לא היתה להם אחרית טובה.
ישרה,  בדרך  שהולך  למי  קולכם  "תתנו 
באלעד  ספרדים,  או  אשכנזים  לי  אכפת  לא 
אמיתי  הוא  כי  למה  פרוש  בישראל  תמכתי 
עם  ביחד  היהודים  כל  לכולם.  עוזר  הוא 
הזו.  השנאה  את  נוריד  נהיה  אחד  עם  אנחנו 
בשנאה,  לא  אבל  יש,  בלימוד,  ויכוחים  יש 
ולנו  ולכן צריך לתת  צריך ללכת עם האמת. 
למפלגה שתחזק את השבת, את הכותל, לא 

לפחד. תעמדו חזק, תעבדו חזק,
איתו,  הולך  הקב"ה  האמת,  עם  שהולך  "מי 
חותמו של הקב"ה אמת. יש כח לאמת לפוצץ 
את  רדפו  איך  תראו  שבעולם.  השקרים  כל 
ספריו,  את  שרפו  לו,  עשו  לא  מה  הרמח"ל 
מהם?!  נשאר  מה  נגדו,  כתבו  פשקווילים 

כלום! היום כולם לומדים בספריו!"

צילום: יאיר כהן

בלעדי

התכנסות: 9:30 בבוקר
פתיחה: 10:00 בדיוק | שעת סיום משוערת: 3:30 אחה"צ

מושב פתיחה  10:00
דברי פתיחה: הרב זאב וייטמן שליט"א, רב תנובה

 שיעורי פתיחה: 
הגאון הרב מרדכי גרוס שליט"א, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין

הראשל"צ הרב הראשי לישראל הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א
הגאון הרב יעקב מאיר שטרן שליט"א, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין

מושב ג  13:00
נושא הדיון: הכשרות ושמירת השבת

הרב זאב וייטמן שליט"א, רב תנובה: השבת בתנובה – סקירה כללית

משתתפים:
הגאון הרב אברהם י. הורוויץ שליט"א, חבר בד"צ ועדת מהדרין

הגאון הרב אברהם משה הלפרין שליט"א, ראש מכון מדעי טכנולוגי להלכה
 הגאון הרב משה פנחס זנדר שליט"א, מחבר משנת השבת ומשנת הכשרות

דברי סיכום: הרב זאב וייטמן שליט"א, רב תנובה

מנחה: הרב ישראל פנחס טירנואר, עורך תורני 

מושב ב  11:30
נושא הדיון: שימוש בטכנולוגיה בעולם הכשרות

 שיעור פתיחה: 
הגאון הרב דוב לנדאו שליט"א, חבר בד"צ ועדת מהדרין

משתתפים:
הגאון הרב פנחס לייבוש פאדווא שליט"א, חבר בד"צ ועדת מהדרין

הרב יוסף מרדכי זילבר שליט"א, יועץ בד"צ ועדת מהדרין לחומרי גלם
רן חסון, סמנכ"ל טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ

מנחה: הרב שמעון אלקובי, עורך תורני

 רישום השתתפות
tnuvakashrut@gmail.com :פקס: 03-6133699 | דוא"ל
טלפון: 03-6133555 בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-15:00

 שאלות הלכתיות לחברי בד״צ ועדת מהדרין 
bdz.tnuva@tnuva.co.il :פקס: 03-6133699 | דוא"ל

השאלות ייענו ע"י חברי הבד"צ במהלך הכנס.

הציבור מוזמן

מושב ד  14:15
שו"ת הלכתי עם חברי בד"צ ועדת מהדרין

יושבי ראש בד"צ ועדת מהדרין:
 הגאון הרב מרדכי גרוס שליט"א

הגאון הרב יעקב מאיר שטרן שליט"א
חברי בד"צ ועדת מהדרין: 

הגאון הרב עמרם אדרעי שליט"א, הגאון הרב אברהם י. הורוויץ שליט"א, 
הגאון הרב דוב לנדאו שליט"א, הגאון הרב פנחס לייבוש פאדווא שליט"א

מנחה: הרב אברהם שלזינגר, מפקח ראשי בד״צ ועדת מהדרין 

בד"צ ועדת מהדרין

יתקיים אי"ה ביום שני, ג׳ ניסן תשע"ט )8 באפריל( 
 במלון פרימה פאלאס )בעבר מלון המרכז(,

רח' פינס 4, ירושלים

הכנס התורני השמיני
 יוקדש השנה למכלול סוגיות הלכה למעשה שעניינן

כשרות – מסורת וחדשנות



פסח שמח וכשר!
יבואן רשמי בלבד • כשר לפסח

המחיר  מופיע  לא  לגביהם  אשר  שבמבצע  מוצרים  קיימים  המלאי.  גמר  עד  או   8-27.4.19 בין  בתוקף  בלבד.  חדשים  ומצטרפים  מועדון  לחברי  המבצעים 
אין  עת.  בכל  המבצעים  את  לשנות/להפסיק  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הרשת  בסניף.  מוצגים  והם  שונה  מחירים  מגוון  קיים  אלה  במוצרים  הקודם, 
ט.ל.ח. בלבד.  להמחשה  התמונה  לתקנון.  כפוף  שנה.   18 לו  מלאו  שטרם  למי  אלכוהוליים/משכרים  משקאות  מכירת  על  איסור  חל  סיטונאית.  מכירה 

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

בס״ד

בנימינה רזרב/מצודת ירושלים/הרי גליל/אלטה דלתא/ אור 
הגנוז-כרם עמוקה/ ברקן אסמבלאז'/סגל פרי ראן/ גמלא/גמלא 

השמורה קברנה-מרלו/מוני שורק.

129 

90
 ₪

3 יח' ב-

ניתן לשלב בין המותגים

מבחר יינות, 750 מ״ל

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

/בן חיים רשב״י/פוארטה קינוח/תניא ויטל.

3+1מתנה!
הזול מבינהם, ניתן לשלב בין המותגים

מבחר יינות, 750 מ״ל

בלו נאן גוורצטרמינר 
ריזלינג - כשר

750 מ״ל

4455579 

90 109  

90
 ₪

ניתן לשלב בין המותגים

יין ברקן ספיישל
ריזרב/בנימינה ארי

750 מ״ל
2 יח' ב-

יין ג'רוזלם הריטג'
גוורצטרמינר

750 מ״ל

9099 ₪

2 יח' ב-3 יח' ב-

139 

90
 ₪

יין ירדן
קברנה סוביניון 2013

750 מ״ל

מוגבל ל-3 יח'

יין ירדן קצרין 2013
750 מ״ל

499 ₪

שישיית בקרדי בריזר
לימון /אננס

275 מ״ל

49 

90
 ₪

טקילה פטרון סילבר
700 מ״ל

129 

90
 ₪

טובי 60
770 מ״ל

94 

90
 ₪

וודקה אקסודוס
אולטרה פרימיום

1 ל'

119  

90
 ₪

ליקר קמפרי
1 ל'

79 

90
 ₪

קבלקנה
ב-₪299 ומעלה
ממגוון יינות יקב

טפרברג ויקב ברקן

פותחן בקבוקים+
שישיית כוסות יין

מתנה!

בואו לעצב את המתנה המושלמת לחג
בקבוק עם הקדשה, חריטה בעיצוב אישי.

לפי בחירת הלקוח - טקסט/תמונה/לוגו. לא ניתן לבטל את הרכישה/ להחזיר את הבקבוק לאחר ביצוע החריטה.
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התוצאות  פרסום  וביום  לסוקרים  ניתנה  נבואה 
הם הופכים בדרך כלל לשוטים. קשה לזכור מערכת 
בחירות עם כל כך הרבה נעלמים בדקה התשעים. 
בין כחול-לבן  רק קרבות הצמרת  לא  בליגה הזאת 
לליכוד רחוקים מהכרעה, אלא גם קרבות התחתית 
בין הרשימות שמגרדות את אחוז החסימה. נפילה 
של מפלגת ימין אל מתחת לאחוז הקריטי – עשויה 

לשנות את התמונה כולה. 
על דבר אחד דומה שאין מחלוקת. ארבע שנות 
על  יחזרו  לא  האחרונה  הקדנציה  של  השובע 
תפוקה.  באותה  עצמן 
של  הזאת,  המחזוריות 
אחרי  רעב  קדנציית 
וחוזר  שובע  קדנציית 
חלילה, מלווה אותנו מזה 
שנות דור. אחרי ממשלת 
תחילת  של  הצרה  הימין 
נבחרה  ה-90'  שנות 
אחריה  רבין.  ממשלת 
טוב  'נתניהו  את  קיבלנו 
כשאת  ב-96',  ליהודים' 
החליפה  הביבי-מאניה 
בחירתו  עם  הדפרסיה 
את  ב-99'.  ברק  של 
קיבלנו  שרון  ממשלת 
פעמיים: הראשונה לטוב 
בקולותינו,  בחירתו  עם 
בבניית  לרע,  והשנייה 
טומי  עם  השותפות 
חשבוננו.  על  לפיד 

נתניהו  את  גם 
קיבלנו  החדש 
עם  פעמים  שלוש 
עונתית  תחלופה 
ביבי  בהתאם. 
אחרי  לזירה  חזר 
אולמרט  ממשלת 
שבמסגרתה ישבה 
התורה  יהדות 
אך  באופוזיציה, 
קדנציית  אחרי 
החלומית,   2009
קדנציית  קיבלנו 
לפיד  של  בלהות 
אוצר.  כשר 
הקדנציה הנוכחית 

היוותה פיצוי לא רע – במדד ההשפעה. 
העונתיות הזאת מתרחשת לרוב גם בגללנו. 
מסוגלים  שלא  החברים  של  הכוח  שכרון 
לשים לעצמם מעצורים, גורם לזרמי השנאה 
במערכת  לצונאמי  להפוך  התת-קרקעיים 
המתפרסמים  מהסקרים  שאחרי.  הבחירות 
בשבוע האחרון ניתן ללמוד שנתניהו עושה 
כראש- קדנציה  )תחילת(  לעוד  דרכו  את 

כהודעת  היא  עבורו,  הזאת  הבשורה  אך  ממשלה, 
לו  הצפויה  הטיפולים  סדרת  על  לפציינט  הרופא 

אחרי החגים. 
גם אם כל מפלגות הימין יעברו את הרף של אחוז 
ותוקם כאן ממשלת צרה צרורה הנשענת  החסימה 
ימצאו  החרדים  וזהות,  ביתנו  ישראל  קולות  על 
יתממש  והרב אמסלם. אם  עצמם תלויים בפייגלין 
אחדות,  ממשלת  של  מסתבר  היותר  התרחיש 
החרדים ימצאו עצמם במקרה הטוב כגלגל חמישי 
ובמקרה הרע, כגלגל עם תקר המושלך בשול הדרך. 
זו שכיהנה  כך או כך, ממשלה טובה לחרדים כמו 
של  הסגרירי  באופק  נראית  לא  שנים,  ארבע  כאן 

חודש מרץ.
הנציגים  ידי  על  שנעשה  במה  לזלזל  אפשר  אי 
החרדים - שהם הטובים שבחברי הכנסת והשרים. 
הערים  ואפליית  הושבו  התורה  לעולם  התקציבים 
החרדיות בתקציבי המדינה תוקנה. ובאותה נשימה 
לנוכח  החמיצות  מתחושת  להתעלם  אפשר  אי 
הגיוס  עיקריות:  חזיתות  בשתי  הגדול  הפספוס 
מונח  הפתרון  כי  דומה  הראשון,  בעניין  והדיור. 
על  יד  עם  להעברה.  ומזומן  מוכן  השולחן,  על 
הזאת  הסוגיה  איך  לראות  יותר  קל  הדואב,  הלב 
נפתרת ללא נוכחות חרדית בקואליציה. אם הצעת 
החוק שהניח משרד הביטחון ומרבית חברי הכנסת 
החרדים הגדירוה כרע במיעוטו, תעבור תחת מחאה 
זהו  נקנה לנו שקט תעשייתי לשש שנים.   - חרדית 
וראש- ומדיניים  פוליטיים  במונחים  נצח  של  זמן 
מחצית  לקבל  כדי  מחיר  כל  משלם  היה  הממשלה 
וכתבי  שימועים  מחקירות,  זמן  כפסק  הזה  מהזמן 

אישום.

זועקים חמאס
יחיא סנוואר בעזה  כשהוא רואה לנגד עיניו את 
המזומנים,  מזוודות  את  לחץ  בהסדר תחת  המקבל 
לפני  דקה  בעז"ה.  לעצמו  רובינשטיין  מאיר  איחל 
ביתר  עיריית  ראש  קיץ,  שעון  עפ"י  שבת  כניסת 
לחברי  בהולים  מברקים  ושיגר  חמס  זעק  עילית 
הכנסת החרדים. עם לחץ של הרגע האחרון ומתוך 
עם  הבייס  מול  ירצה להתמודד  לא  הבנה שנתניהו 
כותרות על עצירת בנייה ביהודה ושומרון, הצליח 
האחרון  בשבוע  לחלץ  עילית  ביתר  עיריית  ראש 
 C-ל  B גבעה  בין  רובינשטיין'  'גשר  בניית  את 
בתוספת הבטחה לבנייה של למעלה מאלף יחידות 
כשהתפרסמה   .B גבעה  ובפאתי   C בגבעה  דיור 
ההחלטה ורובינשטיין הבחין כי כמה מאות יחידות 
דיור נשמטו ממנה, הוא הוציא את הרצים דחופים 
וקיבל תשובה מהירה על ידי בני הרמכים: התוכנית 
חלקה  את  תקבל  עילית  וביתר  במלואה  תאושר 

בהכרזת הבנייה של ערב הבחירות.
לרדאר,  מתחת  לנו  שחמק  הזה  הסיפור  על 
שמעתי במסגרת שיח מרתק עם ראשי ערים ונציגי 
הציבור החרדי ברשויות, בתום פאנל של ועידת קול 
בחורים  מול  בירושלים.  בערב  בשני  שהתקיים  חי 
נמתחה  נבחריהם,  את  לראות  שהגיעו  ובוחרים 
ביקורת, כמעט מקיר לקיר, על מחדל הדיור הגדול 
כמעט  כאן  נכתב  אודותיו  האחרונה,  הקדנציה  של 

מדי חודש בארבע השנים האחרונות. 
בשל  דווקא  כך  כל  מכאיבה   – הדיור  סוגיית 
הקדנציה  שנות  בארבע  שהוחמצה.  ההזדמנות 
לשווק  כחלון  האוצר  שר  הצליח  האחרונה 
יחידות  אלפי  עשרות  למשתכן  מחיר  במסגרת 
אלפי  מאות  של  בהנחה  צעירים,  לזוגות  דיור 
שקלים ליחידה. בתחילת הדרך, טבע ח"כ יעקב 
אשר את משפט המפתח: "איננו מבקשים להיות 
בצער  חורגים".  בנים  לא  גם  אך  יחידים,  בנים 
 – השגה  ברת  שהייתה  המטרה  כי  לקבוע  ניתן 
הנתח  את  קיבלו  לא  החרדים  ובגדול.  פוספסה 
המגיע להם בהתאם לגודלם היחסי באוכלוסייה 
דומיננטיות  של  שנים  ארבע  ואחרי  הכללית, 
חרדית בממשלה – אין לנו את מי להאשים אלא 

את הנציגים שעליהם ביקשנו להישען.
על ההתעוררות המאוחרת של יהדות התורה 
שהעלתה השבוע את הנושא במסגרת הקמפיין, 
לא.  לעולם  מאשר  מאוחר  מוטב  לומר:  ניתן 
המובאים  המקומית,  ברמה  מהשטח,  הנתונים 
תקוותנו.  אבדה  שלא  מלמדים  בתמצות,  כאן 
גם אם יתממשו התחזיות הרעות ונקבל קדנציה 
האחרונות,  בשנים  לנו  שהייתה  מזו  גרועה 
ניתן יהיה לפעול – כחלק  הרי שבתחום הדיור 
הכוחות  עם  פעולה  שיתוף  ותוך  מהמכלול 

העולים ברשויות המקומיות.
שם  מירושלים,  מגיעה  הגדולה  הבשורה 
אליעזר  העיר,  ראש  מ"מ  בלשכת  האורות 

נלחמים על הבית

גם אם כל מפלגות 
הימין יעברו את הרף של 
אחוז החסימה ותוקם 
כאן ממשלת צרה צרורה 
הנשענת על קולות ישראל 
ביתנו וזהות, החרדים 
ימצאו עצמם תלויים 
בפייגלין והרב אמסלם. אם 
יתממש התרחיש היותר 
מסתבר של ממשלת 
אחדות, החרדים ימצאו 
עצמם במקרה הטוב כגלגל 
חמישי ובמקרה הרע, 
כגלגל עם תקר המושלך 
בשול הדרך. כך או כך, 
ממשלה טובה לחרדים כמו 
זו שכיהנה כאן ארבע שנים, 
בונים בקצב, לא נראית באופק הסגרירי

רובינשטיין 
וראוכברגר בפאנל 
'קול חי' השבוע

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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דולקים  ספרא,  בכיכר   1 מספר  בבניין  ראוכברגר, 
1:00 לפחות. הנתונים שהוא  מדי לילה עד השעה 
שלושה  לסיכום  מקצועי  בפאנל  השבוע  הציג 
ויו"ר  ובניה  תכנון  תיק  כמחזיק  פעילות  חודשי 
שיש  מלמדים  ובניה,  לתכנון  המקומית  הוועדה 
אחרי  שנחתם  הגג  הסכם  לדבר.  מה  ועל  מי  עם 
 25 בניית  הבחירות לרשויות מול הממשלה מקדם 
אלף יחידות דיור ואמור להעניק לירושלים למעלה 
של  הישנה  למדיניות  בניגוד  שקלים.  ממיליארד 
החדש  שבהסכם  הרי  החרדי,  המושב  גבול  תיחום 
מדובר על אישור עקרוני להקמת 2 שכונות חרדיות 
אחת  לפחות:  דירות   2000 בת  אחת  כל  חדשות, 
זאב.  יעקב לפסגת  נווה  בין  בצפון רמות, והשנייה 
בשכונת רכס לבן, הממוקמת בסמוך למושב אורה 
בדרך להדסה, מדובר על בניית 5250 יחידות דיור. 
במתחם אבן ספיר, היעד הגרנדיוזי עומד על 10,000 
יחידות דיור. שיתוף הפעולה ההדוק מול ראש העיר 
שנבחר בקולות החרדים, נותן פתח לתקווה שהפעם 
לא יוערמו מכשולים שימנעו את התאמת השכונה 

גם לצרכים חרדיים. 
חיוג  באזור  גם  אלא   ,02 חיוג  באזור  רק  לא 
רק  אם   – יותר  טובות  שנים  ארבע  לנו  צפויות   03
שמש  בבית  בטפל.  ולא  בעיקר  להתמקד  נשכיל 
אומנם צפויה לנו קדנציה לא פשוטה שבה נצטרך 
אך  בידינו,  היו  שכבר  הדיור  יחידות  על  להילחם 
מסתער  אלעד,  במרכז,  הממוקמת  החרדית   בעיר 
ישראל פרוש על הסכם הגג לבניית  ראש העירייה 
כ-10,000 יחידות דיור ומרכזי תעסוקה - על כביש 
והנציגים  הערים  ראשי  מניחים  היסודות  את   .6
בכנסת  שמלמעלה,  לקוות  צריך   - הצעירים 

ובממשלה, יסייעו לנו המנופאים.  
הארצית  הנציגות  בין  להשוות  שמנסה  מי 
במדד  גם  ההבדלים  את  לחפש  מוזמן  למקומית, 
דגל  סיעת  לבדה,  בירושלים  התקציבים.  הפניית 
על  העולה  תקציב  עם  לבחירות  רצה  המקומית 
תקציב דגל למערכת הבחירות הארצית, וזאת ניתן 
להסיק מחישוב פשוט של 1,170,000 שקלים לכל 
במפלגות  מנדטים.  שישה  כפול  בעירייה,  מנדט 
מיותר   - מזמן שברגע האמת  כבר  הבינו  החרדיות 
להשקיע. הציבור החרדי, כמו עדר בוטים ממושמע, 
הבוחרים  הסחורה.  את  ויספק  לקלפי  בסך  יצעד 
האמת  שברגע  פעם  אחר  פעם  מוכיחים  החרדים 
שהנבחרים  לקוות  רק  נותר  מחייבת.  האחריות 
מצדם יגלו אחריות ויילחמו ביום שאחרי הבחירות 

עבור הבית החרדי – גם במובן הגשמי.

נטול שנאה
קו  כנציג  השבוע  התייצב  פריי  ישראל  עמיתי 
עיתונות במסיבת העיתונאים של גנץ ולפיד )כשהם 
מחוברים( עם שאלה אחידה ומתוכננת מראש: האם 
לוותר  בכחול-לבן  החברים  ידי  על  יתבקש  לפיד 
עם  קואליציה  הקמת  לטובת  ברוטציה  חלקו  על 

החרדים.
גנץ  זהה.  הייתה  לא   - לעומת השאלה  התשובה 
ואלמלא  המדינה,  ענייני  טובת  על  משהו  המהם 
לומר  היה  ניתן  סדרתית  בהתנהלות  היה  מדובר 
לצדו,  שעמד  לפיד  כהודאה.  גמגום  תשובתו:  על 
נראה כמו שבני גנץ - על פי עדותו המודלפת - חש 
כשצפה באשכנזי מפרגן לו בחצי פה. אחרי שגנץ 
אחת:  במילה  השיב  הוא  שלו,  את  לומר  לא  סיים 

לא.
הנוכחות הזוגית על הבמה - בה בשעה שבערוץ 
עם  והפעם  גנץ,  של  הדלפה  עוד  מתפרסמת   13
התבטאות ולפיה הוא אינו סומך על שותפו העומד 
לידו, ניכרה בשפת הגוף של השניים, בעיקר בפניו 
בשש  שהורגל  לפיד  המתייצבים.  מבין  הנמוך  של 
שנות פוליטיקה להסתער כגנרל שמאחוריו חיילים, 
הרמטכ"ל  של  כליו  נושא  תקן  על  עצמו  מוצא 
לשעבר. מחליק ומפרש, מתקן ומסביר. קורס קצר 

אצל שלמה בניזרי לא היה מזיק.
האווירה  לנוכח  מתעצם  לפיד  של  התסכול 
שהופכת  הפנים-מפלגתית  והתחושה  הציבורית 
לנטל.  מנכס  ריחיים.  לאבן  שואבת  מאבן  אותו 
לשאלת הנציג החרדי במסיבת העיתונאים השבוע 
בסוגיית  ללפיד  שהופנו  שאלות  שלוש  קדמו 
גלויי  היו  השואלים  גנץ.  עם  העתידית  הרוטציה 
והסלידה מלפיד גלשה כבר מזמן מהשטיבל  ראש 
של  לאמרתו  בפרפרזה  הישראלי.  לרחוב  החרדי 
ולומר  לסכם  ניתן  ספיר  פנחס  המנוח  האוצר  שר 

שהציבור הישראלי כבר לא נותן ללפיד אשראי. 
מביכות  והתבטאויות  כושלים  ראיונות  בסדרת 
המימד  מחדלי  את  אפילו  לגמד  מצליח  גנץ 
שעורכת  העומק  בסקרי  זה,  כל  ואחרי  החמישי. 
המפלגה - דווקא דמותו של לפיד כרה"מ ברוטציה 
גנץ, הוא הלבני  היא החוליה החלשה. לפיד עבור 

של בוז'י בבחירות 2015. דווקא לפיד. דווקא לא.
גורם  מכליו,  מוציא  התרחיש  לפיד  יאיר  את 

תקשורתיים  בראיונות  פצוע  כנמר  להסתער  לו 
יותר  נשמע   - ויורד  העולה  קולו  צליל  שבמהלכם 
הזאת  המציאות  החרדים,  עבורנו  מיאיר.  טומי 
הסקרים  הבחירות.  מערכת  באפלת  אור  כקרן  היא 
מדאיגים, וגם האופטימיים שבהם תולים את גורלנו 
נשימה  ובאותה  אמסלם.  והרב  פייגלין  של  בזהות 
במפלגתו,  אפילו  לנטל  לפיד  של  הפיכתו  טרופה, 
אינו  שוב   - החרדים  שנאת  של  שהמטבע  מעידה 

עובר לבוחר.

בתוך המשפחה
משפחה לא מחליפים ובצד הביקורת המוצדקת 

ושם  פה  שנמתחת 
החופשית  בעיתונות 
נותרה  שעוד  האחרונה 
למרבה  )ומדובר  במדינה 
בעיתונות  ההפתעה 
נשכח  בל  החרדית(, 
הם  בכנסת  שנציגינו 
רמ"ח  בכל  ציבור  שלוחי 
מהמוכשרים  איבריהם. 
שיושבים  ומהמוערכים 
בכל  ובממשלה,  בכנסת 

קנה מידה.
הפרגוד  מאחורי 
גם  בחשבון  לקחת  צריך 
בניגוד  הללו,  שהבחירות 
הן  קודמות,  למערכות 
השקל  מחצית  מעין 
החרדים  שבמסגרתה 
ונספרים  מתייצבים 
לגולגולת.  מעטפה   –
המפלגה  אינה  כבר  ש"ס 
מצביעים  ששואבת 
אותם  והופכת  מסורתיים 
בהינתן  חרדים.  לח"כים 

העובדה שרובם ככולם של בוחריה הם חרדים, הרי 
שסך כל הקולות של יהדות התורה וש"ס – ישמש 
הכנסת,  חברי  של  רק  לא  מספרית  מלאי  כספירת 
אלא גם של האוכלוסייה החרדית במדינה. אז לכו 
הבית  בתוך  שלכם  הפתק  את  והשאירו  להצביע 
החרדי. אין לנו משפחה אחרת וחבל לגלות זאת רק 

בדיעבד, כשנצטער על דילול כוחותינו. 

סך כל הקולות של יהדות 
התורה וש"ס – ישמש 

כספירת מלאי מספרית 
לא רק של חברי הכנסת, 
אלא גם של האוכלוסייה 
החרדית במדינה. אז לכו 

להצביע והשאירו את 
הפתק שלכם בתוך הבית 

החרדי. אין לנו משפחה 
אחרת וחבל לגלות זאת 

רק בדיעבד, כשנצטער על 
דילול כוחותינו

נטל גם במפלגתו, לפיד עם גנץ, השבוע
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קו הגמר: ספינים ומלחמות בתוך הגושים

ישראל פריי

על פי התאריכים, מערכת בחירות 2019 נמצאת 
־כמעט בסופה, אלא שעבור ראשי המפלגות והק
־מפיינרים, המשחק בקושי התחיל. המאסה האדי

רה של חומרי התעמולה והספינים יישלפו ברגע 
האחרון, וכפי שכבר הוכח מבחירות עברו, תזוזת 
מצביעים של הימים האחרונים עשויה להפוך את 

תמונת המצב על פיה.
וס גלויה  רבדים,  יש שני  ־לתעמולת הבחירות 

מויה. בחלק הגלוי נמצאים כל המסרים הישירים, 
סרטוני הרשת, שלטי החוצות והתגובות לאירועים 
יותר, נמצא  שוטפים. אך החלק הסמוי והמורכב 
־בניסיון לשלוט על השיח הציבורי. ברגע שהצל

לו  לגרום  והצלחתם  כלבבכם  נושא  להציף  חתם 
להשתלט על סדר היום – קניתם את עולמכם.

סיפור  את  למצוא  ניתן  הסמויה  בקטגוריה 
פרשה  גנץ,  בני  של  לטלפון  האיראנית  הפריצה 
כמו  נאה,  תקופה  איתה  לרוץ  הצליח  ש'הליכוד' 
על  להשתלט  שהצליחה  הצוללות  פרשת  את  גם 
בבוקר  לבן'.  'כחול  את  כמובן  ולשרת  הכותרות 
יום שני פרצה לחיים הציבוריים 'סערת הבוטים' 
־שאמורה הייתה לשרת את גנץ לפיד )הרחבה בה

משך( אך ככל הנראה היא עשויה להפוך ל'תאונת 
עבודה' שתתהפך לרעתם.

הגיליון הבא של 'קו עיתונות' שתקראו, יבשר 
־כבר על תוצאות הבחירות ויעורר את כולנו מחלו

מות ומאשליות היישר אל קרקע המציאות. עד אז, 
נמצה את ההיערכות של המפלגות לקראת  בואו 

הרגע הגדול: פתיחת הקלפיות.

 חוזרים ל'ועשית'

בישו על  מאמצי  מרכזים  החרדיות  ־במפלגות 
קהל  את  למצות  בעיקר  רת האחרונה, שמכוונים 
הצבעה  לאחוז  ולהביא  הפוטנציאלי  הבוחרים 

בעי עסק  הקמפיין  שראשית  בעוד  ־מקסימאלי. 
קר בהסברה על יעילותם הרבה של הנציגים, על 
הרי  הדגולה,  השפעתם  ועל  הברוכה  עשייתם 
שבשבוע האחרון הולך הקמפיין ומתכנס לבסיס, 
לדבר שמשפיע על כל מצביע חרדי: ו'עשית ככל 

אשר יורוך'.
נפרדות  בזרועות  הפועלת   - התורה'  ב'יהדות 
כינוסים  נערכו   - ו'דגל'  'אגודה'  של  לחלוטין 
שהד והחסידות,  התורה  וצדיקי  גדולי  ־בראשות 

גישו את חשיבות ההצבעה למפלגה.
תחת הכותרת 'בעד עמך רחמים שאלי', התכנסו 
ביום ראשון בבנייני האומה אלפים בראשות מרנן 
האדמו"רים, בכנס שהכניס זריקת מרץ והתלהבות 
בפעילים. את בימת המזרח פיארו בנוכחותם חברי 
מועצת גדולי התורה, אליהם הצטרפו אדמו"רים 
חיבור  מלאכת  את  המסמנים  נוספים  ומשפיעים 
הגדלת  באחרונה,  שנעשתה  החסידיות  הקהילות 
תחושת השייכות ורצון לתת ביטוי לכל הקהילות 

החסידיות תחת מטריית 'אגודת ישראל'.
עוצמ כנס  השבוע  בסוף  ערכו  התורה'  ־ב'דגל 

תי במעונו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי, 
חברי  התורה,  גדולי  מועצת  חברי  בהשתתפות 
שנכחו  הישיבה  בחורי  המטות.  וראשי  הכנסת 
 – הפעילים  במערך  להתנדב  ושמיועדים  במקום 
בין היתר בזכות ימי בין הזמנים - יצאו מצוידים 
־בברכת: "זיווגים הגונים ובהצלחה ברוחניות ובג

שמיות". בהמשך הוציאה המפלגה סרטון המתאר 
את חייו של שר התורה, משחר ינקותו ועד היותו 
לתל שהכל פונים אליו, ורבבות מכל חוגי העולם 
היהודי מתדפקים על דלתי דירתו הצנועה בבקשת 

ברכה ועצה.
הבחירות  קמפיין  את  התחילה  ש"ס  מפלגת 
חזק"(  אריה  צריך  )"ביבי  לנתניהו  חזק  בחיבוק 
הישגי  על  שסיפרו  מסרים  סדרת  עם  והמשיכה 
החכ"ים והיו"ר ועל הכבוד הספרדי. השבוע, חזרו 
שלטי החוצות והפרסומות למסרים הוותיקים של 
גודל המצווה ובעיקר על צוואתו של מרן הגר"ע 

יוסף זצ"ל.
אחרי שלאורך הקמפיין כולו כמעט ולא נכחה 
דמותו של נשיא מועצת החכמים מרן חכם שלום 
־כהן, בימים הקרובים יצא מרן לכינוסים בהם יעו

הכותרת  גולת  למפלגה.  להצביע  הציבור  את  רר 
צפויה להיות בכנס שייערך הערב )שלישי( בבנייני 
־האומה בירושלים בראשות נשיא המועצת ובהש

תתפות מאות רבנים וראשי קהילות, תחת הכותרת 
'עת לעשות לה'".

בו  לעשות  החרדיות  שהמפלגות  נוסף  אלמנט 
יאיר  של  הצלחתו  מפני  ההפחדה  היא  שימוש 
חזקה.  נציגות  להם  תהיה  ולא  במידה  לפיד, 
מסע  כמו  אין  חיוביים,  מסרים   1,000 אחרי  כי 
הנפ את  לטלטל  כדי  היריבים  וחידוד  ־אזהרה 

שות ולהוציאן לקלפי. למרות הניסיון, המתבטא 
נדמה  המפלגות,  ובפרסומי  לתקשורת  בראיונות 
שמסרי ההפחדה לא מצליחים לקנות שביתה בלב 

הקולות המתנדנדים.

 מיני-מפץ: 'יחד' תומכת 
ב'יהדות התורה'

־בסוף שבוע שעבר נרשמה דרמה במערכת הפו
פורש  הוא  כי  הודיע  ישי  אלי  'יחד'  יו"ר  ליטית: 
מהתמודדות לכנסת ומעביר את תמיכתו ל'יהדות 
־התורה'. בכנס שנערך בבית מדרשו של ראש ישי

בת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז בבני ברק, 
ומאיר  אייכלר  ישראל  לצד הח"כים  ישי  התייצב 
שמירה  היא  העליונה  מטרתו  כי  והסביר  פרוש, 
־על גוש הימין, על תורת ישראל ושלמות ארץ יש

ראל ולציות לדעת תורה של מורו ורבו שהורה לו 
לפרוש. ישי הדגיש כי 'יחד' תומכת בנתניהו וכי 

בבחירות הבאות ישובו להתמודד לכנסת.
מבחינת ישי, המהלך מוצג כציות מוחלט לדעת 
תורה, כהמשך לדרכו הנאמנה לגדולי ישראל, גם 
במחיר הפסד פוליטי. מבחינה פוליטית, ישי הגיע 
לנקודת שפל בה נאלץ לוותר על נוכחות פוליטית 
ולהיות סרך עודף למפלגת 'יהדות התורה'. על פי 
־ההסכם שנחתם בין הצדדים, ישי צפוי לקבל תפ

קיד ניהולי בסיעה במידה ו'יהדות התורה' תחצה 
לכך  הוכחה  שיהוו  מצביעים,   250,000 רף  את 
שתמיכתו אכן הביאה קולות נוספים על הקולות 

הטבעיים ועל הגידול הטבעי.
התו ב'יהדות  ישי  תמיכת  את  שהובילו  ־מי 

חלק  בעוד  האגודאיים,  הח"כים  בעיקר  היו  רה' 
מהח"כים האחרים לא היו שבעי נחת מהחיבור, 
יריבו  עם  מחזיקים  שהם  הפוליטית  הברית  בשל 

העיקרי של ישי, אריה דרעי.

 הקרב על קולות הפריפריה

הוציאו  התורה-יחד,  יהדות  לברית  בתגובה 
על  חזרו  בה  לאקונית  הודעה  הרשמית  בש"ס 
ימשיכו  כי  והודיעו  לשלום  מאמציהם  תיאור 
להיות הבית של כלל הציבור הספרדי. בראיונות 

ישי  בין  החיבור  על  וטו  הטיל  כי  דרעי  הכחיש 
באותה  מעניינו.  זה  אין  כי  ואמר  התורה  ליהדות 
הזדמנות, התייחס דרעי לדיווחים כי הטיל וטו על 
הימין'  מפלגות  'איחוד  לרשימת  ישי  של  צירופו 
והודה על מעורבותו, אם כי סייג: הוא לא התנגד 
ואמר  לנתניהו  רק התקשר  ישי ברשימה  לשילוב 
לו כי אינו מסכים להתחייבות שלו לתת תיק לאלי 
ישי שלדבריו יבוא על חשבון החלוקה הכללית. 
לביבי אין להתערב ביהדות הספרדית, טען דרעי.
־ברמת השטח, פעילי ש"ס הרגישו נבגדים מה

'יהדות התורה' לבין אלי ישי,  ברית החדשה בין 
והחלו לחרוך את הרשת בקמפיין לעגני.

מתיחות אמיתית בין 'יהדות התורה' לביו ש"ס 
סיור  כל  על  הפריפריה.  קולות  על  בקרב  נמצאת 
של ח"כי 'דגל' בערי הפריפריה - כנס בחירות או 
פעילות לגיוס קהילות חדשות - מתחוללת סערה 
לטריטוריה  כניסה  בכך  שרואה  ש"ס  של  מצדה 
ח"כ  היה  פומבי  ביטוי  לדבר  שנתן  היחיד  שלה. 
יודעים  התורה  ביהדות  "מה  שכתב:  מרגי  יעקב 
בהם  מאסו  העובדים  שהחרדים  יודעים?  שאיננו 
והם מחפשים בית. שעולם הישיבות יודע ממזמן 
ששס היא הכתובת לבני התורה. אם זה לא כך אז 
־למה הם נואשים ומחפשים לקושש קולות במגר

שה של תנועת ש"ס?".

 רמבו או לפלף?

מפלגות  התאמצו  הבחירות  מערכת  בתחילת 
במפל קולות  איבוד  ולמנוע  שורות  ללכד  ־הימין 

גות שלא יעברו את אחוז החסימה, מתוך מטרה 
־עליונה לשמור על גוש הימין. הדברים כללו הב

נות שלא לתקוף אחת את השני, אך בהתקרב רגע 
האמת ובלחץ הסקרים, הסכינים החלו להישלף.

נפתלי בנט ואיילת שקד, ראשי 'הימין החדש', 
יצאו בבליץ תקשורתי נגד נתניהו, על רקע המצב 
נתניהו  של  לטענתם,  החלש,  והטיפול  הביטחוני 
התכת לסדרת  הובילו  המתקפות  עזה.  ־לגזרת 

'הליכוד' גדעון  שויות, בהן בין היתר כינה בכיר 
סער את בנט 'רמבו'. בתגובה, שקד אמרה כי היא 
מעדיפה 'רמבו' על 'לפלף'. בתגובה השיב סער: 
כמו   - שהיא  שקד  לאילת  לגלות  "חייב  "מישהו 
וקבינט בטחוני, ששותפים  - חברי ממשלה  בנט 
ונושאים באחריות מלאה למדיניות הממשלה מול 
וחצי  ארבע  לפני  עשיתי  כי  לא.  אגב,  אני,  עזה. 
מרצוני  נפרדתי  מכירים:  לא  שהם  משהו  שנים 

מכסא בממשלה".

בר שלום תומכת בכחלון

שר האוצר משה כחלון נלחם על מקומו בכנסת 
הבאה, שלפחות על פי הסקרים נראה גבולי. בין 
יתר האירועים שקיים השבוע; מסיבות עיתונאים 
עבר,  לכל  הבטחות  שלל  חילק  בהם  ומפגשים 
זכה השבוע כחלון לתמיכתה של הרבנית עדינה 
בר שלום, בתו של מרן הגר"ע יוסף ומי שתכננה 

השבוע האחרון לפני הבחירות מביא עמו שחרור של כל המגבלות ⋅ נתניהו מנסה לשאוב את קולות הימין 
ופותח חזיתות עם בנט וש"ס, שנאבקת מצדה גם ביהדות התורה ⋅ סערת הבוטים: האם הליכוד משתמש ברשת 

וירטואלית ממומנת?

סמוטריץ בפנייה לחב"דניקים   ח"כ אשר עם פעילים בתפרח נתניהו מציג את קטפן ג'ורג' 

ברוסית מתגאים בקיצוץ תקציב הישיבות 
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לרוץ במפלגת 'אחי ישראלי' אך חזרה בה ברגע 
האחרון.

לדברי בר שלום, "אני מאמינה במפלגת כולנו 
ובדרך החברתית שלה. השר משה כחלון הוא שר 
האוצר הכי חברתי שהיה אי פעם במדינת ישראל. 
כחלון רואה קודם כל את הפרט, את האדם, ללא 
מהבחנה בין דתיים חילונים וחרדים, מרכז ופריפ

ריה".

בן גביר לא יקודם

מלאחר שבית המשפט העליון פסל את נציג 'עו
לכנסת,  ארי מלהתמודד  בן  מיכאל  יהודית'  צמה 
ניסה נציג 'עוצמה יהודית' הבא אחריו ברשימה, 
איתמר בן גביר, לשפר את מקומו ולהיכנס תחתיו.
ראשית פנה בן גביר לוועדת הבחירות בבקשה 
להתקדם ממקום 7 למקום 5 שפינה בן ארי, ונדחה 
מבשל חוסר יכולת לבצע שינויים לאחר סגירת הר

שימות. בהמשך עתר בן גביר לבג"צ אך השופטים 
דחו גם כן את בקשתו והוא צפוי להישאר במקום 
7, התקדמות של מקום אחד בלבד מהמקום הממ

קורי בו הוצב ברשימה, וזאת בשל יציאתו של בן 
ארי.

מבאיחוד מפלגות הימין הגיבו: "זו הפעם האח
רונה שבג"צ מחליט עלינו - אחרי הבחירות אנחנו 

נחליט על בג"צ".
בתוך  קולות  למיצוי  מאמצים  ריכוז  מלבד 
לוטשים  הימין  מפלגות  באיחוד  דתית,  הציונות 
בצלאל  ח"כ  חב"ד.  חסידי  לקולות  גם  עיניים 
בו  לחסידים  סרטון  שלישי  ביום  שיגר  סמוטריץ 
ביקש מהם להירתם לטובת מפלגתו ולהבטיח את 
שמירת "שלושת השלמויות" – תורת ישראל, עם 

ישראל וארץ ישראל.

סערת הבוטים

אל נקודת הסיום של מערכת הבחירות, מגיעות 
מ'כחול לבן' ו'הליכוד' עם סקרים אחרונים שמעני

קים יתרון קל במנדטים לגנץ-לפיד, לעומת יתרון 
בולט לגוש הימין-חרדים בהובלת נתניהו.

כל אחד מהצדדים ניסה השבוע לשפר עמדות, 
'ידיעות'  חשיפת  עמדה  ההתרחשויות  כשבמרכז 
אנוני רשת  חשבונות  קבוצת  'בוטים',  רשת  מעל 

ידי  מיים שעל פי התחקיר מופעלות לכאורה על 
אותם אנשים המנתבים שיח של שנאה, השמצות, 

ספינים ושקרים נגד מפלגת 'כחול לבן'
שלכאורה  הווירטואלית  הרשת  על  החשיפה 
עובדת בשירות נתניהו, אמורה הייתה לשרת היטב 
עיתונאים,  מסיבת  לכנס  שמיהרו  ולפיד,  גנץ  את 

להגיש תלונה למשטרה ולוועדת הבחירות ולהציג 
זאת כהוכחה לקמפיין מלוכלך שמנוהל נגדם.

אלא שמהר מאוד התגלו סדקים בתחקיר. אותם 
בתחקיר  הוצגו  הרשת שלהם  אנשים שחשבונות 
מכדוגמאות ל'בוטים', החלו להציג את עצמם ולה

זדהות כאנשים אמיתיים, בשר ודם, שמבטאים את 
דעתם באופן עצמאי ללא כל קנוניה מאורגנת.

מראש הממשלה בנימין נתניהו כינס מסיבת עי
תונאים בהולה בה הציג התקשורת כמגויסת נגדו 
מואת מה שהוא רואה כרדיפה של כמיליון מצבי

עי ליכוד וניסיון להציג אותם כחסרי דעה. ברגע 
דתי  יהודי  עזרא,  גיורא  את  נתניהו  הציג  השיא, 

מבוגר, שכונה ברשת 'קפטן ג'ורג'.
מאלא שבדרך להפריך את התחקיר, פספסו יוע
נתניהו צעד מתבקש: לבדוק את היסטו מציו של 

ריית הכתיבה של האיש אותו חיבק ביבי בפומבי. 
אט אט החלו לצוץ ציוצים של אותו עזרא, מלאי 
ארס, שנאה וטינופת. דוברי הליכוד נאלצו להיכנס 
למגננה ולהסביר כי הם מתנערים מתוכן הדברים 

ומתמקדים רק בהפרכת התחקיר.

לפיד: לא מוותר 
על הרוטציה

בימים האחרונים, עולים קולות הקוראים ליאיר 
לפיד לוותר על הרוטציה לראשות הממשלה. את 
יו"ר 'העבודה' אבי גבאי, הטוען כי  הטון מוביל 
עשויה  ופרישתו  מהגוש  מצביעים  מרחיק  לפיד 

לסלול את הדרך לניצחון גוש השמאל-מרכז.
במסיבת עיתונאים שנערכה השבוע בתל אביב, 
פנינו ללפיד ולגנץ בשאלה האם יסכימו לוותר על 
מהרוטציה של לפיד, במידה וזו תהיה הדרך היחי

דה להחליף שלטון נתניהו, בשל הווטו החרדי על 
לפיד. 

מבמענה לשאלת 'קו עיתונות', ענה בני גנץ: "כו
לנו ישראלים, כולנו יהודים, יש לנו מטרה לשרת 
את עם ישראל. יהיו לנו קווי יסוד משלנו, לחברים 

האחרים יש קווי יסוד משלהם, ברגע שמתקרבים 
אחד לשני – מוצאים את הדרך להסתדר ולשרת 
את כל חלקי החברה הישראלית, יהודים ושאינם 
יהודים ובתוך החברה היהודית את כולם. כל אחד 
ידאג לשמור על העקרונות החשובים ביותר שלו 
היה  לפיד  יאיר  לשני".  אחד  ולהתקרב  לעצמו 

נחרץ וענה במילה: "לא".

ברוסית זה נשמע אחרת

מובעוד 'כחול לבן' מתאמצים להאיר פנים למ
פלגות החרדיות על מנת לאפשר ישיבה עתידית 
המפלגה  של  פרסומי  מעלון  קואליציה,  באותה 
מבשפה הרוסית הפונה לאוכלוסיית העולים ושהע

תק ממנו הגיע לידי 'קו עיתונות', מצטיירת תמונה 
שונה בתכלית.

מוצג  עשה",  לפיד  אמר  "לפיד  הכותרת  תחת 
האח השנים  לאורך  הישיבות  תקציבי  של  מגרף 

לפיד  תוך שהמפלגה מתגאה בכך שבימי  רונות, 
כשר אוצר, בשנים 2013-2014, תקציב הישיבות 

קוצץ דרסטית והגיע לשפל של כל הזמנים.
ח"כ יעקב אשר מגיב בחריפות בשיחה עם 'קו 
עיתונות' ואומר: "אחרי ששמענו את גנץ מבטיח 
והוא  מהעמוד  שליש  שני  לכתוב  לחרדים  לתת 
מיכתוב שליש עולה השאלה אם הוא יכתוב בעב

רית או ברוסית, כי מה שהתברר מהחשיפה שלכם 
החרדי,  הציבור  נגד  בהסתה  חזק  הוא  שברוסית 
מאכזב לראות גנרל מתנהג בפחדנות ומסתיר את 

עמדותיו האמיתיות".
כפי שאמרנו  מוכיח  "הדבר  לדברי ח"כ אשר, 
משלפיד ויש עתיד השתלטו לגמרי על המצע והק

מפיין של כחול לבן, גנץ לא הגנרל של המפלגה 
והשפעתו עליה שואפת לאפס. זאת לא מנהיגות 

ישרה, זאת פחדנות".

ההכרזה במעונו של הגר"מ מאזוז. צילום: עזרא טרבלסי  נציגי 'אגודה' בכנס 'בעד עמך'. צילום: משה גולדשטיין 

  גפני בסיור בחירות בדרום תל אביב 

אלי כהן

ימים ספורים לבחירות לכנסת שייערכו ביום 
מיוחד  סקר  עיתונות’  ‘קו  ערך  הקרוב,  שלישי 
702 איש, מכל החוגים  בקרב מדגם מייצג של 
לבחון את המפה  כדי  במגזר החרדי  והקהילות 
אופן  את  לשנות  עשוי  ומה  במגזר,  הפוליטית 

ההצבעה. 
בקרב  עיתונות’  ‘קו  בדק  הראשונה  בשאלה 
היום,  מתקיימות  היו  הבחירות  אם  הנשאלים 
כי  ומתברר  מצביעים,  היו  הם  מפלגה  לאיזו 
 60.5% עם  עצום  בפער  מובילה  התורה  יהדות 
הסקר  לעומת  בלבד.   22.4% עם  ש’’ס  לעומת 

עיתונות’,  ב’קו  כחודש  לפני  שפורסם  הקודם 
שקיבלה  התורה  ליהדות  חדה  בעלייה  מדובר 
בסקר הקודם 51.3% וש’’ס שקיבלה 23% וכעת 

יורדת כאמור ל-22.4% בלבד. 
המפלגות  של  המאמצים  ולמרות  זאת,  עם 
החרדיות יש ירידה קלה בלבד באחוזי ההצבעה 
שב הליכוד,  למפלגת  החרדים  המצביעים  משל 

סקר הקודם קיבלה 7.5% ובסקר הנוכחי 7.1% 
מהנשאלים שאמרו כי יצביעו לליכוד. 

אחרי הליכוד בפער ניכר, ענו 3% מהנשאלים 
כי יצביעו לאיחוד מפלגות הימין בראשות רפי 
זהות  למפלגת   2.3% סמוטריץ’,  ובצלאל  פרץ 
בראשות משה פייגלין, 1.9% למפלגת כחול לבן 

בראשות בני גנץ, 1.3% למפלגת כולנו בראשות 
כחלון, 0.9% להעבודה בראשות גבאי ,ו-0.7% 

לגשר בראשות אורלי לוי. 
דעתם  את  שינו  אם  נשאלו,  השנייה  בשאלה 
 16.9% שלא,  אמרו   79.7% ההצבעה,  באופי 
השיבו שכן, ו-2.3% ענו שהם עדיין מתלבטים. 

כמה  הצליחו  האחרונות  שבבחירות  אחרי 
ברגע  מצביעים  של  דעתם  את  לשנות  מפלגות 
האחרון ולהעבירם למפלגות אחרות, בדקנו גם 
אופי  את  לשנות  החרדים  למצביעים  יגרום  מה 

הצבעתם ברגע האחרון. 
61.1% אמרו ששום דבר לא ישנה את אופי 
הצבעתם ברגע האחרון, 24.3% אמרו כי קריאה 

קנייבסקי  הגר”ח  התורה  שר  מרן  של  אישית 
 9.5% אופי הצבעתם ברגע האחרון,  תשנה את 
תשנה  הימין  שלטון  לאיבוד  חשש  כי  השיבו 
את הצבעתם, 3.2% השיבו כי הידרדרות המצב 
הביטחוני ו-1.4% אמרו כי אם יוכח רווח אישי 
הצוללות  ממכירת  נתניהו  הממשלה  ראש  של 

למצרים, הם ישנו את הצבעתם ברגע האחרון.
מבשאלה הרביעית והאחרונה, בדק ‘קו עיתו

נות’ במידה ולפיד מבטל את הרוטציה לראשות 
גנץ האם על המפלגות החרדיות  עם  הממשלה 
53% השיבו  גנץ.  בראשות  לקואליציה  להיכנס 
שלא, 26.1% אמרו שכן ו-16.7% אמרו שבכל 
מקרה על המפלגות החרדיות לשבת בקואליציה.

שבוע לבחירות: 
60% יהדות התורה, 22% ש’’ס, מעל 7% יצביעו ליכוד

סקר דרמטי שנערך בקרב מדגם מייצג של 702 חרדים מכל החוגים, חושף עלייה בקרב המצביעים ליהדות התורה וירידה לש’’ס 
⋅ כמה שינו את דעתם בחודשיים האחרונים ומה יגרום למצביעים החרדים לשנות את דעתם ברגע האחרון? ⋅ וגם: אם לפיד 

יוותר על הרוטציה עם גנץ, האם על המפלגות החרדיות להצטרף לקואליציה בראשות גנץ? 

סקר דרמטי בקרב המצביעים החרדים:
סקר ‘קו עיתונות’



כ"ח אדר ב' תשע"ט 164/4/19 בחולון בת ים

בדרך לקלפי

 "כשננצח, החרדים ידברו אתנו בלי חרמות"

ישראל פריי

רביעיית ההנהגה של 'כחול לבן' מגיעה ברובה 
של  הפוליטיות  דעותיהם  אך  דומה,  צבאי  מרקע 
בין  ומגוונות.  שונות  עולמם  ותפיסות  מרכיביה 
חופשי  לשוק  רווחה  כלכלת  בין  לשמאל,  ימין 
ובכל הקשור ליחסי דת ומדינה - מנסים הצדדים 
קללכת בין הטיפות, לקלוע לטעמם של מרבית אז
קרחי ישראל, ניסיון שמשתקף במצע הארוך שהנ

פיקה המפלגה.
יו"ר תל"ם ומקום 3 ברשימה, משה בוגי יעלון, 
קמזוהה כאיש הימין הבולט וגם בכל הקשור לצי

בור החרדי, מחזיק יעלון ביחסים חמים וקרובים 
החל  שנרקמו  יחסים  בכנסת,  החרדים  נציגי  עם 
מימיו בצבא ובעיקר בכהונתו כשר הביטחון, שם 

הוביל את סוגיית גיוס החרדים בהסכמה נרחבת.
קכעת, כש'כחול לבן' מתיימרת לקחת את מוש

כ"מגן  יעלון  לידיה, משמש  המדינה  הנהגת  כות 
התיוג  את  למנוע  בניסיון  הימין,  בגזרת  קדמי" 
וגם בחישוב עתידי, עשוי  שלה כמפלגת שמאל, 
יעלון להיות לגשר מול נציגי המפלגות החרדיות, 
קלצורך שיתוף פעולה בממשלה הבאה, חרף הצה

רותיהם הנחרצות.
לא  שזה  נדמה  מובהק,  ימין  איש  שאתה  למרות 

מצליח להסיר את תדמית השמאלניות שדבקה בכם.
שוב  עליו  חוזר  שהליכוד  שקרי  קמפיין  "יש 
ושוב – גנץ שמאל חלש. מצד שני העבודה ומר"צ 
במקום  שאנחנו  סימן  זה  ימין,  שאנחנו  אומרים 
בת ושמאל?  ימין  בכלל  זה  מה  עכשיו,  קהנכון. 

קופת הקמת המדינה זה היה בכלל נושא כלכלי, 
אחרי זה אוסלו חילק אותנו, מי שתמך היה שמאל 
ומי שהתנגד ימין והיום, מי שתומך בנתניהו הוא 
ימין ומי שמבקר אותו הוא שמאל, ויש המוסיפים 

בוגד.
נשיא  את  לשמאלנים?  הופך  נתניהו  מי  "ואת 
אל רוני  את  ארנס?  מישה  את  ריבלין?  קהמדינה 

שיך, חובש כיפה ומתנחל שמה לעשות בעבודתו 
כשוטר מספר 1 נפל בתקופה של חשדות כבדים 
מנדלבליט,  היועמ"ש  את  הממשלה?  ראש  נגד 
זה  שורשי?  בית"רי  מבית  שחורה  כיפה  חובש 
שקר שחוזרים עליו בתוך תרבות פוליטית שקרית.
באנו  לא  דעות,  מגוון  יש  לבן  כחול  "בתוך 
כמו  המדינה  את  לשרת  באנו  לעצמנו,  לדאוג 
שעשינו בצבא, אנחנו שלוחי ציבור, לנתניהו יש 

זכויות אבל כבר מזמן הוא לא משרת ציבור".
ואיפה אתה שם את גנץ?

כל  בכלל  ותחליט.  שלנו  המצע  על  "תסתכל 
החלוקה האוטומטית, האם הכרחי שכל המפלגות 
החרדיות ילכו עם נתניהו? משה כחלון, אורלי לוי 
וישראל  לנתניהו?  דווקא  משתייכים  תעבור,  אם 
האם  והליכודניקים,  פייגלין?  עם  ומה  ביתנו? 
כולם שם אוהבים את השחיתות שראש הממשלה 
מעדיף בצע כסף לבני דודים – לעצמו עדיין אין 
הוכחות – על פני ביטחון המדינה? הם אוהבים 
כך  כל  יש  אומר:  אני  לכן  השנאה?  שפת  את 
מתמקדים  אנחנו  כרגע  לעתיד,  אפשרויות  הרבה 
בלהוביל ואנחנו גם מצליחים, מה שמלמד אותך 
על מידת המיאוס שקיימת משלטונו של נתניהו".

איך נראות התכניות שלכם לשבוע האחרון שלפני 
הבחירות?

מפלגות,  משלוש  מורכבת  לבן  כחול  "תראה, 
ושר  רמטכ"לים   3 בפוליטיקה,  חריג  די  אירוע 
ידיים מתוך תחו קאוצר לשעבר שהחליטו לשלב 

שת חירום שמנחה אותנו, ואני לא מגזים. אנחנו 
מכירים את האתגרים הביטחוניים אבל לא פחות 
מכך את האתגרים החברתיים והכלכליים. תחושת 

לא מהאיום האיראני, חמאס,  היא  החירום שלנו 
חיזבאללה או דעאש - ולא שאנחנו מזלזלים בהם 

– תחושת החירום היא ממה שקורה לנו בפנים.
"הרי על מה חרב בית המקדש? על שנאת חינם, 
ושי פילוג  פוליטיקה שכולה  אנחנו בתוך  קוהיום 

אשכנזים  שמאל,  ימין  לערבים,  יהודים  בין  סוי, 
סכנה  זו  הגענו?  לאן  וחילונים,  חרדים  מזרחים, 
הוא  זה  את  שמוביל  ומי  המדינה  לעתיד  קיומית 

בנימין נתניהו למען שרידותו פוליטית".
מה הקו האדום שלדעתך נתניהו חצה?

ק"עבדתי עם נתניהו ואני יודע להגיד גם מה הז
כויות שלו, אבל כשמים עומדים הרבה זמן בביצה 
קבאים יתושים... השררה הפכה אצלו למשהו שלי

לי, להסתאבות. כשזה נוגע לעבירות פליליות של 
שחיתות, לדעתי הפרשה הכי חמורה היא פרשת 
3,000 שחקירתה לא מוצתה )תיק הצוללות, י. פ.( 
שם אני טוען שהייתה העדפה של בצע כסף על פני 

ביטחון המדינה ואני עוד עדין במילותיי.
"תראו איזה מערכת בחירות של שקרים, מה, אי 
קאפשר לעשות בחירות על אמת? גם האמת לפע

מים היא אופציה. אמרו שגנץ ולפיד תמכו בהסכם 
קהגרעין – שקר, אמרו שהתנגדו להקמת הגדר בג

בול מצרים – גם שקר, חוזרים על שקרים ומפיצים 
אותם עם חשבונות רשת מגויסים אותם מפעילים 
קאנשים שמפיצים את השקרים הללו, כמו שהתפ

רסם על הבוטים".
אתה גם השתמשת בבוטים?

"לא. והעניין פה הוא לא רק בוטים, מכונות - 
למרות שלדעתי יש רשת כזאת - אנחנו מדברים על 
קאנשים שמפעילים כמה פרופילים מזויפים שמצי

פים מידע שקרי ויוצרים תמונת מצב שגויה".
בו שמפעיל  היחיד  הוא  נתניהו  ידיעתך,  ־למיטב 

טים?
"לא יודע, יש לי עוד כמה חשודים, אבל להפיץ 
שפוי,  לא  גנץ, שהוא  על  אמרו  לא  מה  שקרים? 
הרי ביבי, אתה הארכת לו את הכהונה כרמטכ"ל, 
קשיבחת אותו בסיום כהונתו, ועליו אתה מספר סי

פורים שהוא לא שפוי? אתה רואה אותנו עושים 
את זה?"

מכנה  ולחפש  לחרדים  יד  להושיט  מתאמץ  גנץ 
הנפשות  את  ומכיר  בפוליטיקה  היית  כבר  משותף. 

־הפועלות, אתה רואה דרך שבה החרדים ישבו בכפי
פה אחת עם יאיר לפיד?

יד  שולחים  ואשכנזי  גנץ  שאני,  טבעי  "זה 

יהודים  חיילים  כולם  על  שפיקדנו  כמו  לכולם. 
וגם  ושאינם  דתיים  ומזרחים,  אשכנזים  ושאינם, 

חרדים, אנחנו לא יכולים לשסות ציבור בציבור.
"עם יאיר לפיד היה לי ויכוח בנושאי חוק הגיוס 
דאז. אני טענתי שגיוס חרדים צריך להתבצע לא 
בכפייה אלא לעודד ולאפשר, זו הייתה דרכי מאז 
הקמתי את הנח"ל החרדי כאלוף פיקוד מרכז, היו 
על  מתנפל  אתה  אם  רבנים,  עם  רבות  שיחות  לי 
קאוכלוסייה היא מתגוננת. יש לא מעט צעירים חר

דיים שמחשפים את הדרך לשמור על אורח חיים 
רווח כולל:  יש  חרדי תוך השתלבות. בדרך שלי 
יהיו חרדים שגם משרתים בסדיר ובמילואים, גם 

ירכשו מקצוע וגם ישתלבו בשוק התעסוקה.
"איכשהו הפך למובן מאליו שחרדי שווה עני. 
שהוא חייב לגור בדירת 60 מ"ר, לא להתפרנס או 
להתפרנס בשחור עד גיל הפטור, זה יכול להיות 
אחרת, הדרך היא לבוא מלמטה, הרי הרצון קיים 
כשהייתי  דה-לגיטימציה,  ע"י  מגיע  לא  והשינוי 
השיח  ברמת  שינוי  לבצע  הצלחתי  הביטחון  שר 

השלילי כלפי חרדים.
"כשהתיישבנו עם יאיר לפיד, הגענו להבנות גם 
קבתחום הזה. אנחנו אומרים, הנה, השיטה מצלי

חה, בואו נמשיך אותה. אנחנו לא הולכים להתנפל 
על המגזר החרדי באופן שלילי ח"ו, אנחנו רוצים 
שיח עם המגזר החרדי על כל המגוון שלו, ננקוט 

במדיניות של לעודד ולאפשר, לא של כפייה".
־רצון טוב זה נהדר, אבל איך מתרגמים את זה לפו

ליטיקה? יש סיכוי שתשבו יחד?
חרדים  עם  מדבר  אני  שכן,  וודאי  "מבחינתנו 
לאורך  אבל  לפרטים  להיכנס  רוצה  לא  היום,  גם 
שנים אני בשיח גם עם רבנים גם עם פוליטיקאים 
כל  את  שומע  אני  בהם.  תלוי  זה  בסוף  חרדים, 
של  אמירות  שאלה  חושב  אני  שלהם,  האמירות 
ניצחון  ננצח  שכאשר  מאמין  אני  בחירות,  ערב 
משמעותי – החרדים יבואו לדבר איתנו ולא יהיו 

פה שום חרמות, אין לי ספק בזה".
האם זו לא הייתה טעות לחבור ללפיד ובכך אולי 
בשל  השלטון  את  להחליף  האפשרות  את  לסנדל 

ההתנגדות החרדית?
"בסוף פוליטיקה היא אומנות האפשרי והבלתי 
אפשרי. אם חרדים יהיו מוכנים ללכת עם נתניהו 
לשנה-שנה וחצי - כי בסוף זה ייגמר - אז אתנו, 
ינואר  עד  ממשלה  ראש  הוא  גנץ  בני  כשלפחות 
לא מקבל  גם  אני  מוכנים...?  יהיו  לא  2022, הם 

את החלוקה האוטומטית לגוש ימין-שמאל, היא 
יועז הנדל  ימין?  פשטנית מדי. מה, אני לא איש 
קוצביקה האוזר הם לא ימין? בני גנץ, תפיסות העו

לם שלו הם של מר"צ? על מה אנחנו מדברים? גם 
לא אשכנזי ולא יאיר לפיד".

יום אחרי הבחירות, במידה ותהיה תמורה מדינית 
תל"ם,  נציגי  אתם,  בה  סיטואציה  יש  ביטחונית,  או 

־פורשים מהמפלגה והולכים עצמאית או שלנצח תי
שארו במסגרת 'כחול לבן'?

והיה  הבחירות,  את  בלנצח  מתמקדים  "אנחנו 
תוך  אחרי  יהיו  הבאות  הבחירות   - לא  ח"ו  אם 
שנה-שנה וחצי, הרי ראה"מ לא יוכל לכהן תחת 
הרביעי  כתבי חשדות,  כבר  הוגשו  אישום,  כתבי 
בדרך, מה שנחשף על הבוטים יכול להיות פרשת 
6,000, הרי מי מממן את כל הרשת שמפעילה שקק

רים ותוקפת? לא ברור שזה משהו מנוהל? מישהו 
צריך לבדוק את זה ואני אומר לך שגם ליכודניקים 
לא יודעים מזה כי זה לא המימון לא יוצא מהם, 
קיש כ"כ הרבה דברים שאסור לעשות ולצערי נת

ניהו עושה אותם.
יהיה לשנה,  זה  יקים קואליציה  "אם הוא ח"ו 
שנה  נחכה  באופוזיציה,  נהיה  לבן  בכחול  אנחנו 
לנו באמת אכפת מה קונתארגן לבחירות הבאות, 

מדינה, אנחנו אומרים בצורה מאוד ברורה, אנחנו 
איבדנו  נתניהו,  בראשות  לקואליציה  נכנסים  לא 

אמון בו".
מהי קואליציית החלומות מבחינתך?

"ראשונים הליכוד בלי נתניהו, אחר כך מפלגת 
העבודה ואחרי זה, כל מי שרוצה – בשמחה, יבואו 
החרדים קודם, תבוא ישראל ביתנו, יבואו כולנו, 
גשר, מי שירצה, חוץ ממפלגות ערביות שהן אנטי 
ציוניות שאין מקומם איתנו, אנחנו לא נגד שילוב 
ערבי  ברשימה  אצלנו  אין  לצערי  אמנם  ערבים, 
מהם  הרבה  אבל  שניסיתי,  למרות  ריאלי  במקום 
תומכים בנו, אני נמצא בכנסים ביישובים ערביים, 
לא משרתות  ערביות  המפלגות  מבינים שכל  הם 

אותם אלא את הפלסטינאים".
באים  גביר,  בן  סמוטריץ',  הימין,  מפלגות  איחוד 

בחשבון בקואליציה?
ק"אני מכיר ומעריך את הרב רפי פרץ, אבל מה

זו   – כהניסטים  להם  להכניס  הצליח  שביבי  רגע 
ברוך  כהניסטי?  הוא  היהודי  המוסר  מה,  בעיה. 
גולדשטיין הוא המודל? נצטרך לבדוק, אני מוכן 
חורגים  לא  שהתנאים  ולראות  כולם  עם  לדבר 
ודמוקרטית  יהודית  מדינה  של  עולמנו  מתפיסות 

חזקה ומשגשגת".
רמטכ"ל,  היית  ל'טופ'.  הגעת  חייך  בכל  לסיום, 

־אחרי זה שר ביטחון, האם אתה רוצה גם להגיע לתפ
קיד ראש הממשלה?

חשבתי  ולא  רמטכ"ל  נולדתי  לא  "תראה, 
אח לקחת  חונכתי  חיי  כל  ביטחון.  שר  קשאהיה 

מצד  וסבתי  סבי  הלאומי.  היהודי  הבית  על  ריות 
אמי נספו בשואה, אני משוכנע שהם התפללו כמו 
לא  בטח  הם  בירושלים'  הבאה  'לשנה  יהודי  כל 
במדינה  ישרת  שלהם  והנכד  יבוא  שיום  האמינו 
הזה  הדבר  בכירים.  בתפקידים  לא  בטח  הזאת, 
וגם  לי תחושת שליחות, אחריות, מחויבות  נותן 
חייך,  את  להקריב  מוכן  אתה  בצבא  כוח.  הרבה 
בפוליטיקה זה דברים אחרים שבמובנים מסוימים 
פחות נעימים, אני הייתי מעדיף לוותר על הכבוד, 
קאינני איש שררה, הייתי מעדיף לחיות חיים פשו

טים אבל אז לא הייתי שלם עם זה".
בראשות  ב'טופ'  להיות  אותי  מביא  זה  "האם 
ממשלה? זה שאלה של מה העם רוצה, נסיבות, 
שלנו  המפלגה  את  שמוביל  מי  כיום  אפשרויות, 
הוא בני גנץ וכולנו תומכים בו בלב שלם, שמים 

את האגו בצד כי ישראל, באמת לפני הכל".

יעלון ל'קו עיתונות'

הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בראיון מיוחד, תוקף את נתניהו ומאשים אותו בהפצת שנאה, מספר על חילוקי 
הדעות עם לפיד וחושף את 'קואליציית החלומות' שלו • וגם: האם ירצה את איחוד מפלגות הימין בקואליציה?

יעלון בראיון ל'קו עיתונות'
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מרן שר התורה: "חובה גמורה לכל 
יהודי להצביע יהדות התורה"

בלעדי: מרן הגר"ח קנייבסקי התייחס לחשש ממצביעים שיתמכו במפלגה חילונית והבהיר: "מי שמצביע 
למפלגה חילונית הרי הוא מחלל שם שמים ונותן יד לפושעים" • במקביל, יצא מרן למסע חיזוק מיוחד 

שיכלול עצרות ענק בכל רחבי הארץ

אבי גרינצייג

בלעדי: שבוע בלבד לפני הבחירות לכנסת ה-21, 
בהתבטאות  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
בעיניו.  המערכה  חשיבות  על  שמעידה  נדירה 
גמורה  שחובה  לדעת  צריך  ויהודי,  יהודי  "כל 
עולם  את  ולחזק  התורה  יהדות  להצביע  עליו 
התורה, שזה מה ששומר ומגן על כלל ישראל, 

ואין זה רשות אלא ציווי לעשות זאת, ולהשתדל 
שאחרים יצביעו גם הם", אמר מרן.

להצביע  שמתכוונים  אותם  על  גם  נשאל  מרן 
מי  "כל  כי  והשיב  שונות  חילוניות  למפלגות 
שמצביע למפלגה חילונית הרי הוא מחלל שם 

שמים ונותן יד לפושעים".
במקביל, במטה 'יהדות התורה' נערכה בשבוע 
ראשי  סקרו  במסגרתה  חירום  ישיבת  האחרון 
בסיומה  בשטח,  המצב  את  השונים  המטות 

ראשי  במיוחד.  עגומה  מצב  תמונת  נרשמה 
ברחובות,  שאננות  אווירת  על  סיפרו  המטות 
של  לאווירה  נכנס  לא  עדיין  שהציבור  כך  ועל 
הבחירות מה שגורם לחוסר היענות להתנדבות 
במטות ולאווירה מנומנמת ברחובות שבבחירות 
הקודמות היו סוערות בשבוע שלפני הבחירות.

התנועה,  יו"ר  הודיע  ממושכת  ישיבה  לאחר 
המסקנות  עם  ילך  הוא  כי  גפני,  משה  ח"כ 
התורה  שר  מרן  התנועה  של  הרוחני  למנהיגה 
העגום  המצב  על  לו  ויספר  קנייבסקי  הגר"ח 
תעלה  החרדית  השאננות  שבשל  החשש  ועל 
גיוס  כאן ממשלת שמאל שתחזיר לשולחן את 
השבת,  חילולי  את  תעצים  הישיבות,  בחורי 

ותגרום לרדיפה אנטי חרדית. 
ביום ראשון נכנס כאמור ח"כ גפני למעונו של 
מרן, וסיפר לו על החששות הכבירות כתוצאה 
רב,  בקשב  הדברים  את  שמע  מרן  מהשאננות. 
מקום  לכל  אצא  "אני  אמר:  כולם,  ולהפתעת 

להבהיר לציבור את חשיבות המערכה". 
מטה הכינוסים של דגל התורה יחד עם הוועדה 
שורת  של  לקיומם  בהיערכות  החלו  המכינה 
באר  ועד  מדן  הארץ  ברחבי  שיתקיימו  עצרות 
אי"ה  יתקיימו  המרכזיים  כשהעצרות  שבע, 

בירושלים, בני ברק, בצפון ובדרום. 
העצרת הראשונה לכלל תושבי הצפון תתקיים 
רחוב  פני  על  טבריה,  בעיר  רביעי,  יום  אי"ה 

לתנועה  שייסגרו  הסמוכים  והרחובות  ורנר 
מרן  עשוי  צפונה  בדרכו  העצרת.  שעות  בכל 
מקומיות  עצרות  במספר  להשתתף  התורה  שר 
לאחר  בידו.  סיפק  שיהיה  ככל  השונות  בערים 
מכן תתקיים עצרת רבבות מרכזית לכלל תושבי 
תתקיים  העצרת  הקרוב,  חמישי  ביום  הדרום 
באולם הגדול של היכל התרבות בעיר ועל פני 

הרחובות הסמוכים. 
רבבות  עצרות  יתקיימו  הבא  השבוע  בתחילת 
בירושלים ובבני ברק ברחובה של עיר, הודעות 
ממטה  הקרובים.  בימים  יפורסמו  מסודרות 
הכינוסים של דלג התורה והוועדה המכינה נמסר 
להוראות  להישמע  מתבקש  הרבבות  ציבור  כי 
גורמי הביטחון והסדרנים בכל אתר ואתר ולא 
הערים  בכל  מרן  רכבו של  אל  להתקרב  לנסות 
בהן יבקר, "מדובר בעניין של פיקוח נפש בשל 
אומרים  אלו",  במצבים  שנוצר  העצום  הדוחק 
על  עדכונים  התורה.  דגל  של  הכינוסים  במטה 
מהלך המסעות של מרן יימסרו לציבור כל העת 
במהלך השבוע הקרוב בקו ההסברה של "דגל 

התורה"  דגלנו במספר 1700-720-400.
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כ"ז אדר ב' תשע"ט 184/4/19 בחולון בת ים

אבי גרינצייג

גם  הקדנציה,  במהלך  כמו 
אורי  ח"כ  בחירות  טרום  בימי 
ועדת  יו"ר  לרגע.  נח  לא  מקלב 
את  חורש  והטכנולוגיה  המדע 
ואנו  ולרחבה,  לארכה  הארץ 
שעה  לא  בשעה  אותו  תופסים 
יום  אחרי  לביתו  חוזר  כשהוא 
שכנוע  שיחות  בנאומים,  עמוס 

וסיורי שטח.
לקמ ומתייחס  פותח  ־מקלב 

הפעם,  התורה  יהדות  של  פיין 
־"אני חושב שזה קמפיין טוב וח

דשני יותר, לא באופן המסורתי 
שהשתמשנו בו תמיד. זה מכוון 

־לא רק לקהל הבייס, השתמשנו גם בעיתונים הפ
נימיים שלנו ועיתונים ייחודיים של מטה ההסברה 
הסברה.  לחומר  גדולה  מאוד  דרישה  יש  ובכלל 
הסתובבתי בארץ ויש ביקוש גדול לחומר הסברה 
בכתב, בעיקר בערי הפריפריה, וכבר השבוע יצא 

חומר ייעודי למטרה זו".
בחירות  אווירת  אין  שכמעט  לב  שים  "בעצם 
ברחוב, אתה לא רואה שלטי הסברה בבתים ועל 
עו התקשורת  כל  רועשת.  המדיה  אבל  ־רכבים, 

כל  בחירות,  תעמולת  בעצם  שהוא  בחומר  סקת 
כינוסי הקבי כולל  ביטחוני  אירוע  כל  ־החדשות, 

נט הפכו לנושא של דיוני בחירות. זה לא בחירות 
שמשכנעים בהן, חוץ מגנץ ובנט מול הליכוד, אף 
־אחד לא מצליח להעלות נושאים לסדר היום. הנו

שא הוא מי ראוי ומי לא, מי משמיץ יותר, מי יש 
לו עבר פסיכיאטרי ומי עבר פלילי, ומי קרימינל 
ומי הסביבה שלו מושחתת והקלטות חשאיות... 
כחלון,  האוצר  שר  של  בולטת  דוגמה  לך  אביא 
שאנשיו לא מצליחים להציף את הנושא הכלכלי. 
הוא השקיע 4 שנים ואפשר לדון אם עשה טוב או 
לא טוב, אבל הנושא לא צף בכלל. אף אחד לא 

רוצה לשמוע על זה".
מתע ואנשים  בחירות  תעמולת  יש  ־"ברשת 

ללפיד  גנץ  בין  שהחיבור  שקרה  מה  הרי  ניינים. 
שני  יש  ובגללו  הממשלה  לראשות  קונטרה  יצר 
רק  היה  זה  בלי  הממשלה,  לראשות  מועמדים 
ביבי. עד המפץ הזה לא הצליחו לייצר מתחרה. 

מה יהיה? הדברים לא פשוטים".
אז איפה אתם נכנסים בכל אופן?

"אנחנו מבליטים את העשיה של חברי הכנסת. 
זה דבר שאנחנו יכולים לשווק לפי כל קנה מידה 
של ח"כים מוערכים ומעולים שכלל הציבור מכיר 
בזה וכך גם המערכות הממשלתיות והציבוריות, 

כולם מרוצים ולכן אלה המסרים.
להוציא מהשא כל  קודם  צריך  בחירות  ־"בכל 

השורות.  את  וללכד  מסרים  ולחדד  לארגן  ננות, 
וגי רענון  שצריך  הבינו  האגודאי  בצד  ־בנוסף, 

בוש מחדש, אנחנו בחלק שלנו מתמקדים בחלק 
הארגוני ובעיקר לפעול ולייצר מצב של פעילות 
וכמובן להכין מסרים לציבור שנמצא לא במעגל 
לאגודה  בניגוד  שלנו.  המצביעים  של  הראשון 

שלא פונה כרגע לקהלים מחוץ לבייס".
בין  הישיר  הקשר  את  מפנימים  לא  "אנשים 
בחירתם בקלפי להשלכות על חיי היומיום שלהם 
והחינוכיים  הרוחניים  בנושאים  בוודאי  כך,  אחר 
הכלכלי  ובמצב  בפרנסה  היומיום,  בחיי  גם  אבל 
שלהם, אין ספק שאחרי הבחירות המצב הכלכלי 
רק תחשבו אם  ניכרים בתקציב,  קיצוצים  ידרוש 

יהיו  מי  אזי   – על המשמר  מי שיעמוד  יהיה  לא 
הראשונים שיסבלו מאותם קיצוצים".

תמיד מספרים שיש חילונים שיצביעו ג' מכל מיני 
־סיבות. זה רציני? יש סיכוי למאסות של חילונים שי

צביעו יהדות התורה? 
קרובים  יש  חילונים?  נקרא  זה  מה  יודע,  "לא 
ילדים במו ־ומסורתיים, הרבה אנשים שיש להם 

שמשתתפים  נוספים  ומעגלים  קירוב  של  סדות 
כמה  במדויק  למדוד  אפשר  אי  תורה.  בשיעורי 
לקלפי  יגיעו  כמה  שתשאל  כמו  לקלפי,  יגיעו 
להז רוצה  אדם  בכלל...  בחירות  תעמולת  ־בגלל 

פעילה,  עושה,  שלו  שהמפלגה  ולהרגיש  דהות 
לא שאננה, דואגת להביא את המצביעים. גם אם 
- הוא רוצה  הוא לא מצטרף אקטיבית לפעילות 
־להיות בצד של המצליחנים שמביאים מסרים נכו

נים. גם פניה לחילוני מעניינת את המצביע הקבוע 
והמאמץ הוא בעיקר להגדיל  יהדות התורה,  של 
אסור  החרדיים,  באזורים  ההצבעה  אחוזי  את 
להניח שזה מובן מאליו, צריך לחזק ולעורר את 

השייכות".
־אחרי הכישלון האגודאי בבחירות המקומיות, במ
יושמו שם לק ־בחן התוצאה אתה חושב שהלקחים 

ראת הבחירות הארציות?
־"אני חושב שנעשה מאמץ ורואים את זה, המ

מעלים  הדברים,  על  גלוי  באופן  מדברים  סרים 
בעצם  לשולחן.  מתחת  מטאטאים  ולא  זה  את 
מר הציבור  מאליהם,  מובנים  לא  שהדברים  ־זה 

מהאנשים  לחלק  ומודעים  אותו  שרואים  גיש 
שייכים,  מספיק  לא  או  שייכים  לא  שמרגישים 
ועושים  קדימה  להביט  ורוצים  כך  כשמתייחסים 
יביא  שזה  חושב  אני   - כגדולות  קטנות  פעולות 
־קהלים, כך אנחנו מקווים ורוצים, גם אם זה תה

ליך שלא יושלם בבת אחת. 
במ המקומיות  שהבחירות  לכך  אתכחש  ־"לא 

קומות שהתחדדו היחסים - הביאו למצב שאנשים 
־נרתמו יותר ועשו יותר, עד לרמת השכונה והמצ

ביע הבודד".
ונ הארצי  במישור  גם  לבד  לרוץ  רצתה  הרי  ־דגל 

קולות  לסיכון  ומחשש  השלום  בשביל  לבסוף  מנעה 
שהצבתם?  אדום  קו  איזה  יש  אגודה.  של  חרדיים 
כמות מסוימת של קולות שאגודה נדרשת להביא כדי 

לשמור על המסגרת הזו לפעם הבאה?
"לא היה שום הסכם מסובך או מורכב שכולל 
־תנאי הוכחה. כשמגיעים לזה זה לא נגמר והויכו

חים אינסופיים, אין לדבר סוף. לא רצינו להיכנס 
לזה כי לא יוצא מויכוח כזה כלום, הלכנו על הדרך 
הזו של שוויוניות והגענו להסכם תוך 5 דקות, ועד 
־עכשיו זה הוכיח את עצמו גם מבחינת שיתוף הפ

עולה, זה מנע ויכוחים בכל הנושאים כמעט, לא 

היו חיכוכים וחילוקי דעות כמעט בכלום ומבחינת 
רוב הדברים אנחנו כבר בישורת האחרונה. הכל 
היה בשת"פ מלא שזה משהו שגם לא קרה הרבה 

מאוד זמן".
עם  היחסים  את  להבעיר  שמנסה  מי  שיש  נדמה 
מהבית?  מצביעים  יותר  להוציא  היא  המטרה  ש"ס. 

יש חיכוך?
מקווה  אני  כזו,  מטרה  שיש  חושב  לא  "אני 
כי  לשם,  לא  שפנינו  יכול  אני  ובוודאות  שאין 
מודדים  החרדיות  המפלגות  שאת  יודעים  כולם 
לראשות ממשלה  היום מועמד  בסוף  יחד.  בסוף 
כגוש אחד  רואה אותנו  7 אלא  ועוד   7 לא סופר 
של 14, אפילו לעצמי אני סופר את זה יחד... ולכן 

חשוב לנו ששתי המפלגות יצליחו".
"כמובן שיש דברים שמתחדדים קצת בשטח, 
של  ההיסטוריה  את  מבינים  שלא  צעירים  יש 
היו  ספרדים.  מצביעים  בנושא  התורה  יהדות 
מהדרכה  כעת  חוזר  אני  כאלה.  גבוהים  אחוזים 
נהלי הבחירות  לנציגים שלנו מכל הארץ בנושא 
והיו שם מלא פעילים ספרדים מכל הארץ, חלקם 
ותיקים - כבר 30 שנה ויותר. מי שהוא ש"ס אני 
־לא הולך להשפיע עליו לנהוג אחרת, אנחנו מתמ
־קדים במצביעים של פייגלין וליכוד ואיחוד מפל

גות הימין וכדומה".
־אתה מדבר על ותיקים כמו הרב עדס שהביע תמי

כה השבוע ביהדות התורה ותמיד היה שם, אבל האם 
לא  הוא  רחמים  וכיסא  ישי  אלי  של  השילוב  למשל 

אצבע בעין של ש"ס? 
לא  שזה  לך  לומר  רוצה  אני  עדין.  נושא  "זה 
מפץ, לא קרה כאן משהו עם משמעות פוליטית. 
זה הבנות בין אלי ישי וכיסא רחמים אתנו, שהם 
שלהם,  המסגרות  על  שומרים  אבל  בג'  תומכים 
בהסכם,  הרחבה  כמעט  אין  מזה.  יותר  אין  אבל 
לא דיברנו בכלל על כמה ומה הם מתחייבים ואיך 
נמדוד את זה, בסך הכל יש כאן בית כדי שהקולות 

הללו לא ירדו לטמיון או ילכו למפלגות אחרות. 
"אין לנו משקעים אישיים או ציבוריים עם אף 
אחד מהם, ולא מדובר על משהו פרסונלי אישי, 
צריך לקחת את זה במינון הנכון. אני נפגש ורואה 
מאוד  ומושפעים  שמזוהים  בוחרים  מעט  לא 
נותנים להם בית. ברור שהם לא  ואנחנו  מ'יחד', 
לפחות  אבל  הקולות,  כל  את  לנו  להעביר  יוכלו 
חלק מהמצביעים הללו תהיה להם מפלגה חרדית 

להצביע לה.
מפל איחוד  עם  'יחד'  של  מו"מ  כשהיה  ־"גם 

גות הימין, כשהיה נושא הלכתי של שילוב אישה 
בגלל  לחתום  הסכים  לא  מאזוז  הגר"מ  ברשימה 
מר מצביעים  אותם  וכעת  ההשקפתי,  ־הנושא 

להם  מתאים  שהוא  בית  להם  שיש  בנוח  גישים 
והדרישות  שלהם  הרוחנית  הסמכות  מבחינת  גם 
ההלכתיות. זה ציבור שלא היה מצביע ש"ס, אסור 

לקחת את זה למקום של מלחמה".
'בכל  לעצמו  שאומר  החרדי  למצביע  תגיד  מה 
מקרה הנושא זה גוש הימין, אז אצביע ליכוד'. בפרט 
נכבדים  באחוזים  מדובר  עיתונות'  'קו  סקר  שלפי 

ששוקלים לעשות זאת?
מע לא  בקואליציה.  יציב  הכי  העוגן  ־"אנחנו 

מידים אותו אף פעם בבעיה, ואנחנו המבוקשים 
בעצם  לנו  שמצביע  שמי  כך  מבחינתו.  ביותר 

מחזק את נתניהו".
יום אחרי הבחי גם  ־"אבל אסור לשכוח שיש 

רות, ויש אלף ואחד נושאים שחשובים לכל יהודי 
שומר תומ"צ שיעמדו על הפרק מדי יום ואי אפשר 

לסמוך על אף מפלגה אחרת שתטפל בהם".
ומה אתה עונה לאותם שטוענים שזה לא מעניינם 

הציבוריות הישראלית והאחריות לכלל?
"יש גם היבטים כלכליים וחברתיים למאבקים 
האלה, למשל כל נושא מאבקי השבת והעבודות 
יהודים  מאוד  הרבה  על  משליך  גם  זה  בשבת, 
חרדים ודתיים שלא מתקבלים לעבודה בכל מיני 
מקומות רק כי אותה חברה דורשת או נדרשת לתת 

שירות גם בשבת..."
לקרות",  ויכול  נזיל  הכל  האלה  "בבחירות 
מזהיר מקלב, "יום רביעי הבא יכול להיות בעייתי 
הרכב שלא  בכל  הרכבת ממשלה  מבחינת  מאוד 
־יהיה ומספר המנדטים שיהיה לנו יכריע איזו הש

המפלגה  להיות  עשויים  אנחנו  לנו,  תהיה  פעה 
שפותחים  אומר  וזה  בקואליציה  בגודלה  השניה 

את המו"מ אתך וזה מאוד משמעותי".
אם זה המצב תדרשו תיקים נוספים ספציפיים? יש 

לכם כבר כיוון?
"לא סימנו נושא או תיק, זה עדיין מוקדם לזה. 
נו אינספור  היו  והטכנולוגיה  המדע  בועדת  ־גם 
שאים שנוגעים לחיי היומיום של הציבור החרדי.

באופוזיציה,  יהיה  לא  שביבי  ברור  "שיהיה 
יצטרך  אם  גם  לממשלה,  מחיר  בכל  יחתור  הוא 
ויש  ממשלת אחדות עם גנץ ואולי גם בלי לפיד 
לזה סיכוי גבוה מאוד וכמו שנחשפנו בהקלטות 
חשיבות  מקבל  שלנו  המשקל  ואז  שהתפרסמו 

יתירה".
־לסיום, גם בקדנציה הבאה נראה אותך שיאן הנוכ

חות והפעילות בכנסת?
"אני צריך ברכה על זה... זה לא משהו שנופל 
להגיע  ולעבוד  לשאוף  לרצות,  צריך  מהשמים, 

לזה".

בדרך לקלפי

"מי שמצביע לנו – מחזק את נתניהו"
יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה מסביר את הקמפיין, מרוצה מהתנהלות אגודת ישראל אחרי הבחירות המקומיות, 

מבהיר כי אין מחלוקת עם ש"ס ומסביר את השותפות עם אלי ישי • וגם: חשיבות מאבקי השבת גם בהיבט הכלכלי, 
הפוטנציאל המסורתי והכללי, החשש מממשלת אחדות נטולת חרדים והיעדים האישיים לקדנציה הבאה

מקלב ל'קו עיתונות'

מקלב בפתיחת מטה יהדות התורה בכרמיאל עם הפעילים בקרית אתא
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אבי גרינצייג

־מי שחזרתו הציתה את דמיונם של מצביעי הלי
כוד, שחיכו לצעד המתבקש בשנים האחרונות – 
מאז לקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים – הוא השר 
לשעבר ובכיר המפלגה גדעון סער, שלחיצת היד 
את  השיקו  נתניהו  ובין  בינו  והפיוס  המפורסמת 
מערכת הבחירות של המפלגה באופן רשמי. שבוע 
לבחירות – הוא מסביר בראיון ל'קו עיתונות' מה 

היעדים ומדוע החרדים יכולים להיות רגועים.
איך  האחרונה,  לישורת  השבוע  נכנסים  אנחנו 

ההיערכות לבחירות ברמה האישית?
"אני בעיקר פועל בשתי דרכים, הדרך הראשונה 
היא באמצעות הופעות בתקשורת וראיונות בכלים 
־השונים, והדרך השנייה כוללת הרבה מאוד הופ

עות בשטח. בכל יום אני בעיר אחרת, הן בכנסים 
של הליכוד והן בכנסים כלליים עם נציגי מפלגות 
אחרות. כך שאני מתמקד בפעילות הסברה ושטח. 
בשווקים,  סיורים  מקיים  גם  אני  זה,  לכל  בנוסף 
הייתי בנתניה בשישי האחרון והשבוע אהיה בשוק 

מחנה יהודה ובראש העין".
האם  זוכה,  והליכוד  בהנחה  הבחירות,  אחרי  יום 

יכול להיות רגוע ולדעת שיפנו למפ ־הציבור החרדי 
לגות החרדיות להצטרף לקואליציה לפני פניה לכחול 

לבן?
"ראשית, אני לא המועמד להרכיב את הממשלה 
אלא ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם זאת, ראש 
מפל על  להתבסס  שבכוונתו  הבהיר  ־הממשלה 

בעיקרו  הדתיות,  המפלגות  הלאומי,  המחנה  גות 
הקואליציה  את  שמרכיבות  המפלגות  דבר  של 
שתיים  או  מפלגה  עוד  שנצטרך  וייתכן  הנוכחית 
יעבור  מי  תלוי   - הנוכחית  בכנסת  מיוצגות  שלא 
את אחוז החסימה, אבל בסופו של דבר זו תהיה 
קואליציה שמבוססת על המחנה הלאומי, וכמובן 
שגם יהדות התורה וגם ש"ס הן שותפות מובהקות 
שייטלו חלק מרכזי בממשלה ואני מאמין ומעריך 
שבאותו אופן רואה את הדברים ראש הממשלה. 
אין שום יסוד לחשש שהליכוד וכחול לבן יקימו 

קואליציה ללא החרדים".
איך יחסיך עם ראש הממשלה היום?

 - "אנחנו עובדים ביחד למען מטרה משותפת 
להביא לניצחון הליכוד בבחירות, זה דבר שבעיניי 
את  עושה  אני  ולכן  המדינה,  לעתיד  חשוב  הוא 
המירב על מנת לתרום לניצחון הליכוד בבחירות".
אתה נחשב כאחד הפוליטיקאים שנכנסים ויוצאים 
התורה  שר  מרן  בבית  ובראשם  ישראל,  גדולי  בבתי 
הגר"ח קנייבסקי, האם יצא לך לדבר אתם על נושאים 

פוליטיים?
נוהג  שאני  משהו  לא  זה  אבל  שכן,  "בוודאי 

לחשוף".
כמה מנדטים תגדירו בליכוד כהצלחה?

"אני מקווה שהליכוד יצליח להגדיל את 
כוחו הפרלמנטרי".

האם הליכוד ינסה 'לשתות' הפעם מנדטים 
את  לסכן  עשוי  כשזה  אחרות,  ימין  ממפלגות 
יעבור את  הגוש, למשל אם הימין החדש לא 

אחוז החסימה?
את  לתקוף  אפשר  אי  מדויק,  לא  "זה 
הליכוד ולנסות לקחת ממנו קולות ולצפות 
־שבליכוד ישבו בשוויון נפש... חשוב שה

ליכוד תהיה המפלגה הגדולה כדי לוודא שאנחנו 
־נרכיב את הממשלה ואי אפשר להסתמך על המ

לצות של ראשי מפלגות אחרות, אפשר להסתמך 
־עליהם רק כשהליכוד מספיק חזק וזו הדרך היחי

דה לוודא שתוקם ממשלת ימין".
הסיפורים  ושאר  הראיונות  ההקלטות,  בעקבות 
שמתפרסמים בהקשר של גנץ, האם לדעתך הוא ראוי 

לתפקיד בכיר או מסוגל לכהן כראש ממשלה?
חסרות  שלגנץ  מוקדם  משלב  כבר  "ראינו 
־מיומנויות פוליטיות, אם באישון לילה בוילה בס

ביון הוא ויתר ללפיד על ראשות ממשלה לכמעט 
עצמם.  בעד  מדברים  הדברים  אז   - קדנציה  חצי 
ניסיון מדיני, פרלמנטרי  אני חושב שאין לו שום 

־ומיניסטריאלי, וזה דבר לא סביר שאדם נטול ני
ציבוריים  בחיים  ראשון  לתפקיד  יקפוץ  כזה  סיון 
עתה  זה  שהתגייס  שחייל  כמו  ממשלה...  כראש 
ירצה להיות רמטכ"ל, לכן אין לי ספק שהוא לא 

מתאים".
לסיום, מסר לקוראים...

"כל מי שרוצה שהמחנה הלאומי שכולל גם את 
המפלגות הדתיות והחרדיות יהיה בשלטון - הדרך 
־הטובה ביותר להבטיח את זה היא באמצעות הצ

בעה לליכוד, כל המפלגות האחרות אם יהיו מנדט 
יותר או פחות זה לא באמת חשוב - כל עוד הליכוד 
מרכיב את הממשלה הבאה. אני אומר את זה לכל 

המצביעים, דתיים וחילונים, מסורתיים וחרדים".

"הליכוד חזר בתשובה – לפיד המשיך לרדוף אותנו"

 "אין יסוד לחשש שתוקם ממשלת אחדות בלי חרדים"

רגע לפני הבחירות, מסביר יו"ר 'יהדות התורה' יעקב ליצמן את מאבקו האישי בלפיד, גם במחיר אופוזיציה, מתייחס 
לאפשרות של ממשלת אחדות ללא חרדים, מדבר על עתידו הפוליטי ומחדד הבדלים בין הבחירות הנוכחית לבין 6 

מערכות בחירות קודמות בהן התמודד • ראיון של הרגע האחרון

בכיר הליכוד מרגיע את הציבור החרדי: "ראש הממשלה הבהיר שבכוונתו להתבסס על מפלגות המחנה הלאומי. כמובן 
שגם יהדות התורה וגם ש"ס הן שותפות מובהקות שייטלו חלק מרכזי בממשלה" • על בני גנץ: "כמו חייל שמתגייס 

ומיד רוצה להיות רמטכ"ל, ראינו כבר בשלב מוקדם שחסרות לו מיומנויות פוליטיות" • וגם: קשריו עם גדולי ישראל, 
היעדים בבחירות ופעילות השטח בשבוע הקרוב

ישראל פריי

־הוא אמנם לא מחזיק בתואר זקן הח"כים הח
'יהדות התורה' יעקב  רדים, אבל אין ספק שיו"ר 
שכבר  הפוליטית  המערכת  מוותיקי  הוא  ליצמן 
ומורדות,  עליות  רבות,  בחירות  מערכות  ראה 

קואליציות ואופוזיציות.
יעקב  השר  מסגן  ביקשנו  הבחירות,  לפני  רגע 
הנוכ הבחירות  מערכת  שונה  במה  לתאר  ־ליצמן 

חית מקודמותיה, האם תמיכת אלי ישי במפלגתו 
נקודתי, איך תי 'דיל'  ־מבשרת שינוי היסטורי או 

ראה הממשלה הבאה מנקודת מבטו, והאם זו לו 
הקדנציה האחרונה בתפקיד.

־בישורת האחרונה שלפני הבחירות, מהו הדבר של
מה  המתלבטים,  המצביעים  כלפי  לחדד  צריך  דעתך 

היית רוצה לומר להם?
"מדובר בעת מבחן ליהדות החרדית. כל אדם 
או  ליהדות התורה  חרדי שמתלבט האם להצביע 
בקד כאן  היה  מה  שייזכר   - חרדית  לא  ־למפלגה 

ונתניהו. שיזכור את הגזירות ואת  נציה של לפיד 
הפגיעות בכל היקר והקדוש לנו. ללא כוח אמיתי 

וחזק הסיטואציה הזו עלולה לחזור עלינו".
אתה עומד בפתח מערכת הבחירות השביעית שלך 
- במה לדעתך שונה המערכת הנוכחית מקודמותיה? 
מה מייחד אותה והאם אתה רואה בה קריטיות יותר 

מבחירות עברו? 
"תמיד הינו צריכים להסביר ולהפחיד מפני מה 

שצפוי לנו אם נקטן או נהיה חסרי השפעה. הפעם 
נרצה  ולא  הקרוב  בעבר  עברנו  מה  יודעים  אנו 

להיות בו שוב".
הקרב המרכזי בבחירות 2019 מתמקד בין ראש 
הממשלה נתניהו לבין המועמד מטעם 'כחול לבן' 
בני גנץ. מלכתחילה הקים גנץ את 'חוסן לישראל' 
את  שמגביר  מהלך  עתיד',  ל'יש  חבר  ובהמשך 
ומאידך,  'הליכוד',  על  במנדטים  לגבור  סיכוייו 
מרחיק את המפלגות החרדיות שרואות בלפיד דין 

אדום.
יאיר לפיד הוא לא הפוליטיקאי הראשון שעשה 
שהוא  נדמה  אך  החרדית,  לנציגות  קשים  חיים 
באופן  החרדיות  המפלגות  סימנו  אותו  הראשון 
ולא  פעולה  איתו  ישתפו  לא  כמי שלעולם  אישי, 
־ישבו עמו באותה ממשלה, כך לפחות על פי הצה

רותיהם.
מי שהוביל את הקו הבלתי מתפשר מול לפיד 
הוא סגן השר יעקב ליצמן, שמראהו מנקה את דש 
יתר  בהמשך  לסמל.  הפך  לפיד  מנגיעת  חליפתו 
הפוליטיקאים החרדים – גם הפרגמטיים בהם – 
יישרו קו, וכיום כולם מצהירים שלעולם לא ישבו 
על  לדבר  שלא  ישב,  לפיד  בה  אחת  בממשלה 

ממשלה בראשות לפיד.
הפכפכה.  בפוליטיקה  חיים  אנחנו  יום  של  בסופו 
האם אתה עדיין חושב שנכון להחרים בן אדם אישית, 
גם כשזה עלול לעלות לחרדים בישיבה באופוזיציה? 

־הרי גנץ מבחינתו מתחייב כל הזמן להושיט יד לחר

דים, יש טעם להתעקש בגלל היסטוריה 
ולהישאר מחוץ לתמונה?

ערכית  אמירה  זו  אישי.  לא  "זה 
קידש  לפיד  דרך.  בכל  מוביל  שאני 
מבוססת  זה  ועל  חרדים  נגד  מאבק 
לפגוע  יכל  שהוא  דבר  אין  מפלגתו. 
בנו ולא עשה. אם נאפשר לאדם כזה 
שת"פ עמנו זה איבוד על ערך חשוב 
־מבחינתנו. לפיד ודרכו מוקצים פולי

טית".
חיים  העיתונאי  הציף  באחרונה 
מתקופת  שלך  סרטון  ברשת  לוינסון 

נתניהו כשר אוצר, בו אתה נצפה מתחייב מעל בימת 
הכנסת לא לשבת לעולם עם 'הליכוד'. האם יתכן שגם 
את החרם על לפיד אתם בסוף תפרו, אולי הכל הצגה 

פוליטית?
ללפיד,  כשחבר  פוליטית  טעות  עשה  "הליכוד 
שילם עליה מחיר כבד וחזר בו. הליכוד אף הוכיח 
ועל  בממשלה שאחרי.  כלפינו  והוגנות  לויאליות 
זה נאמר שיש חזרה בתשובה. לעומת לפיד שרק 
אבל  לחרדים  חיבור  על  לדבר  קוסמטית  ניסה 
הוא  בנו.  ולרדות  אותנו  לרדוף  המשיך  בשטח 
זאת ביתר שאת ביושבו על הגה השלטון.  יעשה 

זה כבר ברור לנו".
האם יש לכם סיכום מוקדם עם נתניהו על תפקידים 

עתידיים בממשלה הבאה?
יסוד.  קווי  על  אלא  תפקידים  על  דיברנו  "לא 

העקרונות של יהדות התורה ברורים".
אחדות  ממשלת  יקים  שנתניהו  חושש  אינך  האם 

עם גנץ וידחוק אתכם לאחור?
"אם נהיה מספיק חזקים זה לא יקרה".

־את הברית עם אלי ישי התחלת בבחירות המוניצי
פליות וכעת זה הגיע לתמיכה שלו בכם לכנסת. האם 
נציגים  בין  אמיתי  ידיים  לשילוב  סיכוי  רואה  אתה 
ספרדים  להצבת  שיביאו  התורה,  ליהדות  ספרדיים 

במקומות ריאליים ברשימה?
"אין לנו פריבילגיה לאבד אלפי קולות לחינם. 
־עשינו מהלך כדי למנוע איבוד קולות חרדים ופגי

עה בגוש הימין".
האחרונה  הקדנציה  להיות  הולכת  זו  האם  לסיום, 

שלך?
"ככל שיורה לי כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א כך 

אעשה. זאת לא החלטה שלי".

סער ל'קו עיתונות'

ליצמן ל'קו עיתונות' 

צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ
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ברגע האמת - מצ'ינג 
אם חייתם בישראל בחודשים האחרונים, והיה ניתן להשיג 
אתכם בהודעה או בשיחת טלפון, בדואר אלקטרוני או בדפיקה 
מיוחדת,  מצ'ינג  בהתרמת  שנתקלתם  להניח  סביר  בדלת, 
בקיצור,  פלמוני.  מוסד  או  פלונית  ישיבה  להצלת  בפרויקט 

התרימו, ביקשו, רוקנו את ארנקכם.
ניסיתי לחשב בשבוע האחרון את ההיקף של כל התרומות 
כולל  לאופק,  מעבר  נראה  כבר  שסופו  הנוכחי  המצ'ינג  בגל 
'בידי  והעזרה  מחו"ל  עם  נגידי  ידי  על  המובטחות  ההכפלות 
אדם' להגיע ליעד )שכן בחסדי שמים ובניסי ניסים כל פרויקט 
התרמה שכזה מגיע במדויק ליעדו הנדרש והדבר קורה, הפלא 

ופלא, ממש בשעות סיום קמפיין ההתרמה(.
לא אלאה אתכם במספרים, רק משוואה אחת בלי נעלמים 
בכלל שאותה חשוב לזכור - הסכום הכולל כולו, הוא הרבה 
לפיד  ממשלת  בימי  התורה  עולם  תקציב  בין  מהפער  פחות 
כשר אוצר לבין התקציב הנוכחי, בממשלה שנשענת על קולות 

המפלגות החרדיות.
ולחוסר  ייצוג  לאי  לטעון  ולהתווכח,  להתפלמס  אפשר 
כי  בביבי  לתמוך  שחייבים  מחוכם  בפלפול  להסביר  שייכות, 
מערכת המשפט רודפת אותו או שמא דווקא באיחוד מפלגות 
הימין כי רק הם ישמרו על שלמות הארץ. כל הטיעונים יפים 

לשעתם ולהעביר הפסקת קפה בנחת.
ברגע האמת, כשאתם מתעצלים ללכת לקלפי, או שהגעתם 
למשל,  זהות,  ללא  'זהות'  הוא  לכם  הקורץ  והפתק  הלום  עד 
היא  הכנסת  בסוף,  בסוף  כי  הזה.  הפרט  את  שתזכרו  כדאי 

הדרך שלכם לדאוג לדברים הממש גדולים 
בשוטף,  מהכיס  לממן  יכולים  לא  שאתם 

אבל ממש רוצים לקחת בזה חלק.
מכריעים  שיקולים  כמובן  כולל  לא  זה 
ישראל,  גדולי  הוראת  כמו  נוספים,  ורבים 
בסיוע  ח"כינו  של  הנפלאה  הפעילות 
נוכחותם  כך  על  )ותעיד  לאזרח  יומיומי 
במשכן  המצטיינים  בצמרת  הקבועה 

הכנסת, לפי כל מדד( ועוד כהנה וכהנה.
מקבלים  שאתם  דמיינו  האמת,  ברגע 
או  הבן,  של  מהישיבה  טלפון  שיחת 
מתחנן  הישיבה  וראש  האחיין,  או  האח, 
ואין  נפש,  עד  מים  הגיעו  כי  לו  שתתרמו 
אוכל לבחורים ואוטוטו הוא נאלץ לסגור. 
עכשיו, אתם באמת יכולים לתרום, סכומי 
הארנק  את  להוציא  מבלי  זה  וכל  עתק, 

מהכיס. לא תתרמו?

צ'אנס חסידי

לכל  אישי  מבחן  היותן  מלבד  הללו,  שהבחירות  דומה  אך 
ובניתוץ  יורוך',  אשר  ככל  'ועשית  בקיום  מאתנו  ואחד  אחד 
כי הציבור החרדי הוא  'ההתפרקות' שגרסה  מחודש של תזת 
גדול  וצ'אנס  מבחן  גם  הן  רוח,  לכל  ונפוץ  רועה  ללא  כצאן 

במיוחד ליהדות החסידית ובדגש על אגודת ישראל.
אין זה סוד כי בבחירות המקומיות נחלה אגודת ישראל מפח 
למועצה  בהתמודדות  הן  בירושלים,  במיוחד  שהתבטא  נפש, 

והן לראשות העיר.
עד  הפצעים  אוחו  המעורבים,  כל  של  אצילית  בהתנהלות 
מהרה ושני חלקי יהדות התורה התאחדו כאיש אחד לרשימה 

הארצית, אבל הבעיה נותרה בעינה.
מבכירי  כמה  עם  שיחה  ולאחר  למספרים,  חופשי  בתרגום 
החסידויות  שלושת   - כך  זאת  לחלק  ניתן  'אגודה',  עסקני 
)לגירסת  קול  אלף  כ50  יחדיו  בקלפי  'שוות'  הגדולות 

המפרגנים, נלך איתם(.
לפחות  מונה  הליטאי  שהציבור  מוסכמת  הדי  בהנחה 
היא  גם  המוסכמת  ובהנחה  התורה,  יהדות  ממצביעי   50%
שהפוטנציאל המלא הוא כ250 אלף קול )שווה ערך לשמונה 
אלף  כ125  לספק  מוטל  ישראל  אגודת  שעל  נמצא  מנדטים(, 

קול.
שאר  את  תחתיה  המאגדת  אמונים,  שלומי  של  כתפיה  על 
החסידויות, כמו גם קהילות ברסלב וחב"ד ולאחרונה ממש גם 
את קהילת 'כיסא רחמים', מוטלת האחריות להביא לקלפי כ75 

אלף קולות חסידיים כשרים.

להניח  סביר  ולכן  מקרה,  בכל  יגיעו  מתוכם  כשליש  נכון, 
שיהדות התורה תזכה לששת המנדטים הבטוחים שלה, אבל 
התורה  יהדות  את  להביא  שעשויים  אלה   - הנוספים  הקולות 
בפעם  )או  מנדטים  לשמונה  בתולדותיה  הראשונה  בפעם 

השנייה ל7 מנדטים( - תלויים בשאר.
אם אכן ישכילו באגודת ישראל להתרכז 
מחדש  אליהם  להתחבר  הללו,  בקהלים 
אותם  ואם  ההצבעה,  אחוזי  את  ולהגדיל 
של  כבודה  להצלת  יתגייסו  מצביעים 
המקומיות  הבחירות  אחרי  ישראל  אגודת 
- אזי נוכל בשבוע הבא לחגוג את הגדלת 

הכוח החרדי בס"ד.
היה  ניתן  תקווה  של  ראשונים  ניצנים 
לראות בתחילת השבוע, בכנס 'בעד עמך' 
האדמו"רים  הדור  מאורי  בהשתתפות 
וגדולי החסידות, מלבד הקהל הרב שגדש 
החוגים  מגוון  גם  האומה,  בנייני  את 
והזרמים ניכר לעין. ולוואי ומעז יצא מתוק.

אלי, תודה

קשה לוותר על חלום, קשה עוד יותר לוותר על חלום שיש 
בו הרבה אגו, מאבק אישי רב שנים ותקווה לחזור לימי הזוהר 

מהעבר.
לכן צריך להעריך במיוחד את פרישתו של אלי ישי ומפלגתו 
נמנע  כך  התורה.  ליהדות  תמיכתו  והעברת  מהמרוץ  'יחד' 
וכעת  לטמיון,  יורדים  שהיו  קולות  אלפי  של  בזבוז  בוודאות 

יתרמו להגדלת הכח החרדי בכנסת.
באופן אירוני משהו, בתרחיש שאינו מופרך בכלל, עשויים 
הקולות הללו של מצביעי 'יחד' לעבור במסגרת הסכם עודפים 
ואולי אלו הקולות שיכניסו לכנסת את המקום  דווקא לש"ס, 
רחמים'  'כיסא  ישיבת  בוגר  ארבל,  משה  ברשימה,  השביעי 

ותלמידו של הגר"מ מאזוז. אכן, נפלאות דרכי הפוליטיקה.

פינת ההימורים

לא  וגם  בד,  לועס  שאיני  מכיוון 
ללעוס  חשק  שום  לי  אין  קטיפה, 
אהמר  זאת,  עם  שהוא.  סוג  מכל  כובע 
בעדינות על תוצאות הבחירות, בתקווה 
השבוע  עד  הזה  המקטע  את  שתשכחו 
אני  ואז  כמובן,  אדייק  אם  אלא  הבא, 

כבר אזכיר לכם.
יחזור  ההצבעה  שאחוז  מניח  אני   .1
החל  כאן  שהייתה  הטבעית  לרמה 
אחוז,  ל69   63 בין  קרי  ה-16,  מהכנסת 

הרבה פחות מ72.3% שטרחו להצביע בבחירות האחרונות.
השמאל  של  והתקווה  החריגה  העניין  רמת  )הנימוקים: 
להחליף את נתניהו כמו גם הבהלה מ'נהירת הערבים לקלפי' 
כבר לא יחזרו באותו היקף. מה גם שעם ישראל סיים זה עתה 
אותו  להוציא  וקשה  מקומיות,  בחירות  של  מתישה  מערכת 

פעמיים ברצף מהבית(.
בין  בראש  הראש  בקרב  לבן  כחול  על  יגבר  הליכוד   .2

המפלגות.
נוגד כמעט את כל הסקרים,  יודע שזה  )הנימוקים: כן, אני 
ושעד לפני שבועיים כחול לבן הובילה בכ5 מנדטים ומעלה, 
נרשם  שעברו,  הבחירות  מוצאי  שבמדגם  זוכר  גם  אני  אבל 
עד  לבני,   & הרצוג  של  הציוני  למחנה  יתרון  ואפילו  שוויון 
מנדטים.   6 של  יתרון  לליכוד  ונתנו  האמת  תוצאות  שהגיעו 
במילים אחרות, הסקרים והמדגמים מפספסים את העם בכ5-6 
מנדטים לגוש הימין ולליכוד בפרט על פני המפלגה המרכזית 

היריבה. 
מול  ראוי  קמפיין  לייצר  מתקשה  לבן'  ש'כחול  גם  מה 
כבר  להביא  קיוו  הנקיה שראשיה  הליכוד, שהתדמית  קמפיין 
הוכתמה באינספור הקלטות ושאר ירקות, ושלתחושתי מוקדם 
ירדה מעולם למספר  מדי להספיד את העבודה, מפלגה שלא 
במערכת  ביותר  מהנאמנים  נחשבים  ושמצביעיה  ספרתי  חד 

הפוליטית(.
יזכה  גם  ואולי  החסימה  אחוז  את  ישבור  יפתיע.  כחלון   .3

ל5-6 מנדטים.
מכל  מצביעים  אצל  שני'  'פתק  מהווה  כחלון  )הנימוקים: 
את  לשים  בסוף  יעדיף  קבוע  אחוז  וסטטיסטית,  המפלגות, 
הפתק השני שלו. בנוסף, בקרב המתלבטים הוא מהווה ברירת 

מחדל מצוינת שאינה מתבטאת בסקרים(.
את  יעברו  לא  הבאות  הרשימות  מבין  שתיים  לפחות   .4
אחוז החסימה: מרצ, ישראל ביתנו, זהות, גשר, הימין החדש 

והרשימה הערבית בל"ד-רע"מ.
)הנימוקים: נטיית הלב שלי גורסת כי יהיו אלו גשר וזהות 
חדשה  מפלגה  שהיא  משום  גשר  שיאכזבו. 
לחיי  וזכתה  לתודעה,  לפרוץ  שהתקשתה 
מדף קצרים בתקשורת. בפרט לאחר שהנושא 
הכלכלי נזנח יחסית במערכת הבחירות. זהות 
משום שמדובר בטרנד שנחלש והולך, ומשום 
שרבים אולי מחבבים את פייגלין האיש, אבל 
ו/או  ממשנתו  מחלק  סולדים  או  חוששים 

מעדיפים יותר מפלגה אחרת.
תפתיע  משתיהן  אחת  אם  מקרה,  בכל 
ותעבור את אחוז החסימה, זה יתבטא כמעט 
הקטנות  מהרשימות  לאחת  בנזק  בוודאות 
רק  אולי  הגדולה שתוכרע  האחרות. השאלה 
יאבד  גוש  - איזה  והימאים  בקולות החיילים 

את המנדטים(.

אבי גרינצייג / על סדר היום

 ברגע האמת, דמיינו שאתם 
מקבלים שיחת טלפון מהישיבה 

של הבן, או האח, או האחיין, 
וראש הישיבה מתחנן שתתרמו 

לו כי הגיעו מים עד נפש, ואין 
אוכל לבחורים ואוטוטו הוא 

נאלץ לסגור. עכשיו, אתם 
באמת יכולים לתרום, סכומי 

עתק, וכל זה מבלי להוציא את 
הארנק מהכיס. לא תתרמו?

 באופן אירוני משהו, בתרחיש 
שאינו מופרך בכלל, עשויים 

הקולות הללו של מצביעי 'יחד' 
לעבור במסגרת הסכם עודפים 

דווקא לש"ס, ואולי אלו הקולות 
שיכניסו לכנסת את המקום 

השביעי ברשימה, משה ארבל, 
בוגר ישיבת 'כיסא רחמים' 

ותלמידו של הגר"מ מאזוז. אכן, 
נפלאות דרכי הפוליטיקה

מעמד 'בעד עמך', צילום: משה גולדשטיין



 באדר שני התשע"ט
בס"ד. כ"ו

קול קורא אחינו בית ישראל שמעו.

עומדים בפנינו ימים גורליים, כאשר החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, ולצערנו שונאי התורה 

לחבל ולהרוס בכל דבר שבקדושה, וכבר בשנים האחרונות מיום 
והמסורת נשאו ראש, ורוצים 

ליום ומחודש לחודש מכרסמים בצביונה היהודי של מדינת ישראל.

וגם דבר זה שהיה אבן יסוד בידי ראשי המדינה החילוניים, כי אם לא נשמור לפחות שלשה 

דברים הללו שבת כשרות ונישואין, אין קיום לעם ישראל במדינת ישראל. הנה היום זוממים 

כי  בפרהסיה  מצהירות  רבות  ומפלגות  נישואין,  ולא  כשרות  לא  לא שבת,  הכל,  להחריב 

כוונתם לבטל את מוסד הנישואין והרבנות, וזהו אסון שיקרע את עם ישראל!

אלפיים שנה שמרו אבותינו על קדושת עם ישראל בגולה, ודוקא כאן בארץ אבותינו יחריבו 
את הכל?!

וכך גם את השבת הקדושה, שוחקים רומסים ונלחמים בה לפתיחת חנויות, תחבורה ציבורית, 

עבודות תשתיות ועוד, עד שחפצם להפוך שבת מלכתא שמסרו אבותינו את נפשם עליה, 

ליום חול לכל דבר. תכסה את פנינו בושה.

והנה גם הכותל המערבי - שריד בית המקדש שנשתמר אלפי שנים בקדושה ובטהרה רוצים 

ובזיון.  חול  בו מנהג  הרפורמים, שינהגו  התועים -  בידי אחינו  אותו  ולמסור  אותו  לחלל 

הגויים,  בין  התבוללו  שכבר  אמריקה  מיהדות  כמחצית  איבדו  הטועה  בדרכם  ולדאבוננו 

וחלילה לנו אם יביאו שואה זו אלינו.

אחי ורעי, לא עת לחשות, וכל אחד לא יעשה חשבון לעצמו, אלא יחשב חשבונו של עולם 

למען בורא עולם, למען קדושת ארץ ישראל, להציל את עם ישראל ששרד אלפיים שנה 

בגלות בנאמנות לבורא עולם, וכעת באים לנשל אותו ממורשתו וערכיו.

לכן אני פונה לכל אחד ואחד, לפעול ולתמוך בבחירות הללו בתנועת יהדות התורה שסימנה 

ג', שנתחייבו בפנינו ללכת אך ורק עם גוש הימין, ובזה זוכה אדם גם לחזק את מסורת 

ישראל, וגם מחזק את ממשלת הימין שלא תתן פיסה מארץ ישראל לאויבינו חלילה. ובעת 

הזו עלינו להתאחד ספרדים ואשכנזים להיות לעם אחד, למען כבודו של בורא עולם.

וכל מי שעושה למען בורא עולם, למען קדושת עם ישראל, וארץ ישראל, יתברך בכפל 

יזכו לראות את  ג'  ומצביעים  'יהדות התורה'  והמחזקים את תנועת  וכל הפועלים  כפליים. 

בניהם ובני בניהם שומרים על מורשת אבותיהם והולכים בדרך התורה והמצוות, ויזכו לראות 

שמחה ואושר, בריאות ונחת, פרנסה בשפע וברכה בכל מעשי ידיהם. אכי"ר.

ויאמינו בה' 
ובמשה עבדו

"ואחד דברים שעשו אותם 
סייג לתורה, ולפי מה שהשעה 
צריכה, והם הגזירות והתקנות 

והמנהגות, בכל אחד ואחד 
משלשה דברים אלו, מצות 
עשה לשמוע להן, והעובר 

על כל אחת מהן עובר בלא 
תעשה.

הרי הוא אומר, "על פי התורה 
אשר יורוך", אלו הגזירות 

והתקנות והמנהגות שיורו 
בהם לרבים, כדי לחזק את 

הדת ולתקן העולם. וכו'...

)רמב"ם הלכות ממרים פ"א ה"ב(
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הכי  החלל  כי  לחשוב  כולנו  של  הנטייה 
המפגש  מקום  "הסלון",  הוא  בבית  חשוב 
הוא  ההפך  אך  המשפחתי.  וההתכנסות 
המטבח  תפס  האחרונות  בשנים   - הנכון 
של  העדיפויות  בסדר  כבוד  של  מקום 
המשפחה הישראלית. המטבח עבר שינויים 
עד  שהיו  הבישול  גבולות  את  ופרץ  רבים 
הוא  המטבח  כיום,  העיקרית.  מטרתו  כה 
ללא ספק, לב הבית, בשגרה ובחגים בעיקר, 
ומהווה את מרכז העניינים, לכן כשמעצבים 
את המטבח חשוב לרדת לפרטים הקטנים 

מסוג הכיור ועד לחיפוי הקירות.
"בכל מה שקשור לחיפוי הקירות שמסביב 
פרקטיים,  בחומרים  לבחור  חשוב  למטבח, 
ומאפשרים  ניקוי  לחומרי  רגישים  שאינם 
ומסודר,  נקי  מטבח  בקלות.  לכלוך  הסרת 
שתמיד  אחרים,  ולכלוכים  שומן  נתזי  ללא 
ותורם  טוב  רושם  עושה  לאירוח,  מוכן 

מיכל  מסבירה  הבית",  של  הכללי  למראה 
נוף, מנהלת השיווק של 'זהבי עצמון'.  

את  השואבים  אריחים  לראות  ניתן  כיום, 
השראתם מאבן צרפתית עתיקה ממוחזרת, 
השראה  חותמו.  את  בה  הותיר  הזמן  אשר 
תוך  המסורתית  האבן  את  לחיים  המביאה 
התאמה לעיצוב המודרני ומציעה פרשנות 

עכשווית לשילוב מראה הטבע במטבח. 
החיפויים  מתקדמות,  טכנולוגיות  בזכות 
לכלוך  סופגים  ואינם  עמידים  במטבח 
ולתחזוקה  לניקוי  קלים  הם  ושומנים, 
נקיים  יראו  הם  פשוט  ניגוב  ובאמצעות 
מכל כתם או טיפת שומן. עמידות האריחים 
בין  משלב  הייחודי,  והעיצוב  זמן  לאורך 
שלו  והמראה  המטבח  של  פונקציונליות 
"כיום  העכשווי.   החיים  לאורח  ומתאים 
גוונים  של  חדשניים  שילובים  לראות  ניתן 
מודרניים, פיתוחים של חיתוכים וליטושים, 

נוספות  ומתכות  פליז  כמו  חומרים  שילובי 
לצד העץ, המשדרגים כל מטבח ומאפשרים 
משחק מעניין של ישן וחדש". מוסיפה נוף. 

לשים  יש  המטבח,  של  לעיצובו  "בנוסף 
דגש על היותו גם פרקטי וגם נוח לעבודה." 
של  השיווק  מנהלת  רובין  מיטל  מסבירה 
בסביבת  "כמו  חשוב:  טיפ  ומוסיפה  סולתם 
במטבח  שטח  של  סנטימטר  כל  עבודה, 
בחשבון  לקחת  וצריך  רב  ערך  בעל  הוא 
האנכי  המרחב  את  נצלו  לכן,  היתרון.  את 
שלכם על ידי הוספת מדפים או ארונות עד 
אחסנו  הגבוהים  בארונות  התקרה.  לגובה 

סירים וכלי הגשה בהם אתם משתמשים 
מנת  על  מדף  הוסיפו  רחוקות.  לעיתים 
לתלות סירים ומחבתות גדולים יותר. כך 
גם חוסכים מקום וגם קל להגיע אליהם 

בעת הצורך." 

אופן ההכנה:
לוקחים את כל הירקות 

וקוצצים גס, מוסיפים שום, 
שמן זית, מלח, פלפל לפי 

הטעם.

ההרשמה לגנים נפתחת בימים אלו, וההורים עומדים בפני 
ההמלצות  אלו  הילד.  עבור  לבחור  גן  איזה  ההתלבטות 
שהגן  לדעת  מנת  על  ילדים"  לבטיחות  בטרם  "ארגון  של 

שבחרתם עומד בקריטריונים של בטיחות:
• שער כניסה - על שער הכניסה להיות סגור באופן קבוע, 
יציאת  של  אפשרות  למניעת  אוטומטי  נעילה  מנגנון  עם 

ילדים מהגן ללא השגחה. 
• מדרגות - במידה ויש מדרגות פנימיות, יש לוודא שישנם 
שערים עם סגירה אוטומטית בראש המדרגות ובתחתיתן. 

• דלתות - על הדלתות לכלול אביזר למניעת טריקה כדי 
למנוע פגיעה באצבעות.

לכלול  או  מסורגים  להיות  חייבים  החלונות   - חלונות   •
אמצעי להגבלת פתיחת חלון. החלונות צריכים להיות ללא 

וילונות ארוכים שעלולים להיכרך סביב הילדים. 
שניתן  רהיטים  לחלון  מתחת  למקם  אסור   - רהיטים   •
כל  וכו'.  שידה  כיסא,  שולחן,  מיטה,  כמו  עליהם  לטפס 
הרהיטים הגדולים )שידות, ארונות ומדפים( חייבים להיות 

מקובעים לקיר למניעת נפילתם. 
להיות  חייבים  בשימוש  שאינם  חשמל  שקעי   - חשמל   •
שקעים  או  חשופים  חשמל  חוטי  שיהיו  אסור  מכוסים. 

רופפים. 
• מטבח - על המטבח להיות מופרד מאזור פעילות הילדים 
נגישות  מהילדים  למנוע  יש  דלת.  או  שער  באמצעות 

לסירים חמים, קומקום, מיחם, תנור ושתייה חמה. 
ניקוי - חומרי הניקוי כולם חייבים להיות בארון  • חומרי 

נעול הרחק מהישג ידם של הילדים. 
• כיורים - בכל הברזים חייבים להתקין מגביל טמפרטורה 

ל-45 מעלות למניעת כוויות אצל הילדים.
• משחקים - משחקים וצעצועים במרחב חייבים להתאים 
לילד הצעיר ביותר בגן, ללא שברים, חלקים מתפרקים או 

חלקים קטנים מדי. 
ולהיות  בתקן,  לעמוד  חייבים  בחצר  המתקנים   - חצר   •
יציבים מספיק לטיפוס הילדים עליהם. אין לערוך שינויים 

במבנה המקורי של המתקן.
ילדים:  לבטיחות  בטרם  ארגון  מנכ"לית  סילבינגר,  אורלי 
ולכן אסור להורים  ניכר מהיום,  "הילדים מבלים בגן חלק 
להתפשר על נהלי בטיחות הן במבנה הגן והן בהתנהגותם 
של אנשי הצוות העובדים בו. נפילות, כוויות, חנק והרעלות 
כמבוגרים  ותפקידנו  ילדים,  עבור  מוחשיות  סכנות  הן 
להשגיח עליהם ולשמור על בטיחותם. כול הורה ששולח 
יאסוף  היום  בסוף  כי  מאמין  לגן,  בבוקר  שלו  הילד  את 
אותו משם בריא ושלם. באחריותנו לוודא שכך אכן יקרה, 

באמצעות הקפדה על כללי הבטיחות". 

מצרכים:

חציל בלאדי – שרוף על האש וקלוף

פלפל חריף – שרוף על האש וקלוף

פלפל אדום - קלוי על האש וקלוף

בצל - שרוף על האש 

2 עגבניות - קלויות על האש

30 מ"ל שמן זית

2 שיני שום קצוץ

מלח

פלפל שחור

מי מארח לפסח השנה? 

סלט ירקות קלויים

מתכננים לארח לפסח? כדי להפוך למציאות את מטבח החלומות שלכם, לבשל לכל המשפחה 
ארוחת חג מושלמת, חשוב להקפיד כבר בשלב התכנון שהיופי והפונקציונאליות במטבח שלכם 

יהיו שלובים זה בזה

לקראת ההרשמה לגנים, ההנחיות של ארגון בטרם 
לבטיחות ילדים לבחירת גן ילדים בטוח •  אורלי 

סילבינגר, מנכ"לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים: "אסור 
להורים להתפשר על נהלי בטיחות הן במבנה הגן והן 

בהתנהגותם של אנשי הצוות העובדים בו"

כיצד בוחרים 
גן בטוח לילדים?

"

"

הקפה  בתי  רשת  באדיבות: 
והמסעדות 'קפה-קפה'

מתכון שמתאים ל- 4 מנות



מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון 
אטרקציות לכל המשפחה. מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, 

טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 
איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש בוחרים הטבה ורוכשים באמצעות כרטיס 

אשראי. מקבלים קוד הזמנה בן 10 ספרות ומציגים אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, 
פשוט משתלם להיות חברים שלנו.

מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון 
אטרקציות לכל המשפחה. מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, 

טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 
איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש בוחרים הטבה ורוכשים באמצעות כרטיס 

אשראי. מקבלים קוד הזמנה בן 10 ספרות ומציגים אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, 
פשוט משתלם להיות חברים שלנו.

רפטינג נהר הירדן

גדות 072-2570209

אבוקייק

פארק הירדן 072-3281332

אינדיפארק

יסוד המעלה 072-3263920

אקווה כיף

טבריה 072-3921556

iclimb

חיפה 072-3936311

דה קרינה

עין זיוון 072-3921566

טכנודע

חדרה 072-3902583

iclimb TLV

תל אביב 072-3952697 ירושלים, 072-8888888

אקשן פארק

לכיש 072-3281314

רייזר הצפון

אמנון 072-3718880

ירוק על החל

גן הצפון 072-3712117

החווה של חוה

קיבוץ חפץ חיים 072-3932689

קמפינג דג על הדן

בית הלל 072-3712354

ראש הנקרה

קיבוץ ראש הנקרה 072-2570207

פארק אקסטרים מונפורט

אגם מונפורט 072-3940518

טיולי סוסים 072-3952715 טיולי שטח 072-3952711 ספורט ימי 072-3934457

רכבת הכותל

ירושלים 072-3712324

חלום עולמי - טבריה

1-700-700-400

אביב הגיע - פסח בא

מתלבטים? צריכים עזרה או שיש לכם שאלה?
יועצי הנופש שלנו ישמחו לעזור בטלפון

מוזיאון המוזיקה

ירושלים 072-3264041

51%
הנחה

27%
הנחה

35%
הנחה

32%
הנחה

28%
הנחה

28%
הנחה

18%
הנחה

40%
הנחה

37%
הנחה

28%
הנחה

40%
הנחה

13%
הנחה

51%
הנחה

15%
הנחה

20%
הנחה

43%
הנחה

45%
הנחה

15%
הנחה



כ"ח אדר ב' תשע"ט 4/4/19בחולון בת ים1224

זה
גני

ון 
טע

ד 
מו

הע

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - תחבורה יבשתית במקרא

גמל, ובצבים, האתון, חמור, הפרד, מרכבה, הפרדה, סוס, הרכש, עגלה, ובכרכרות, רכב

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

יתדשסנישראמאהתאנא
אנתסשסהגסשתיאבשתג

שנואתפאשנואישרכגא

נסשדראנתרשאנאבתרג
תיעדישרכשנעאדשכימ

דאהשסנריתדגירנארג

יראתשכסנמאלאפאמאד

תרשיבישרתגהיהשאנת

סרנויתדתילשרנגואי

מונישארימשכניתתגא

אמאסשסנגנששיאסשתג

תחמשירשאאנאהתאאנת

תאבסשובצבימנמאאמא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. קיצור המילים: יבדל לחיים.

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

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

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

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

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

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

אלעד

3-3.5 חדרים

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

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

באר שבע

כז’-כט’ באדר ב’ תשע”ט
2/4-5/4/2019  

 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

בית שמש

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

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

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

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

חד' עם כניסה נפרדת 
שמושכרת ב-3,100 

ש"ח. + חניה גדולה, 
3,000,000 ש"ח 

גמיש. בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

_____________________________________________)14-14(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)14-14(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

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

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

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 "חמד שלמה" כל 
עבודות הצבע והגבס 

אמינים, מקצועים, 
המלצות בשפע.

_____________________________________________)8-15ל(050-5353265

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

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

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

בני ברק

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

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

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

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

אופציות מוכנות לחלוקה. 
2,700,000 בלעדי תיווך 

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

03-5797756)9-9(_____________________________________________

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

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

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

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

 באחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

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

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

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

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

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

בלנדא 5 חד' גדולה 
ומושקעת + 2 חניות 

בטאבו
ביהודה הנשיא 120 מטר 
+ מרפסת שמש, מהממת, 

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

מציאה באהרונסון 4 חד' 
יפה חזית + גג בטון

בהמכבים בבנין בוטיק
4 חד' מושקעת
להיכנס ולגור

בפרל 3 חד' ענקית, נוף 
מדהים + גג בטון

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

03-729-7690

לכוביצקי נכסים

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

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

 באברבנאל דופלקס 6 חד' 
גג ענק חצי מקורה + מעלית 

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

4-4.5 חדרים

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

_____________________________________________)11-14(רפי 055-6708295

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

חניה + אופציה לבנית חדר 
רביעי 2 קירות כבר מוכנים.

052-2443283)12-15(_____________________________________________

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

3,200,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

במחיר החל מ-

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

** שעת יעוץ ראשונה חינם
  * צמוד למדד הבנייה

לפרטים:
054-7393700 אריה | 050-2332422 אבי

avir@agam-tavor.co.il

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

בניין באזור מתחרד
דירות עם מרפסות סוכה! 

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

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

בסמיכות לאזורי קניות!
5 דקות הליכה ממכללת סמי שמעון!

בסמיכות לקווי אוטובוס פנים עירונים וחוץ 
עירוניים!

ההדמייה היא
להמחשה בלבד

בס"ד

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

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

במחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)14-14(_____________________________________________

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

מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)14-14(_____________________________________________

 מבחר דירות בבאר שבע 
במחירי מציאה לחלוקה, כל 

הקודם זוכה. משה אלוש, 
054-3255667)14-14(_____________________________________________

 הקונה דירה לחלוקה או 
מחולקת יקבל שנת ניהול 

חינם בשנה הראשונה הכוללת 
בעמלת התיווך. משה אלוש, 

054-3255667)14-14(_____________________________________________

 יש לך דירה וקשה לך 
למצוא שוכרים או לטפל בנכס 

שלך? התקשר עוד היום - 
_____________________________________________)14-14(משה אלוש, 054-3255667

 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"

אופקים
 להשקעה, ליד הסמינר, 4 
חד', קומה ב', 610,000 ש"ח 

לל"ת, שווה לראות, 
_____________________________________________)14-15ל(052-7124229, 052-7645467

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

100 מ"ר + אופ' להרחבה, 
054-9422194)14-14(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 באבטליון 4 חד' גדולים + 
מרפסת שירות + מ.סוכה + 
מחסן + דו"ש, במחיר סביר, 

_____________________________________________)14-15ל(050-4190420

 לרציניים! בבלעדיות! 
בבן קיסמא/שמעון הצדיק, 4 
מרווחת + נוף ליער + מחסן 
וחניה. "תיווך-פלוס ח.לסקר" 

03-9089201)14-14(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!! 3 חדרים, מטופחת, 
חדרים גדולים, רק 1,275,000 

_____________________________________________)14-14(ש"ח, 052-5752500

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

 בית פרטי, 5 חד,' 98 
מ' נטו + חצר פנימית, 

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

מרכזים מסחריים, חניה 
קרובה, מקום שקט במיוחד! 

1,325,000 ש"ח, טל': 
054-7911775)14-14(_____________________________________________

וילות ובתים

לפרסום
03-6162228

 בקרית אור שמח, קומה 
שלישית, 3 חדרים, אופצית 

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

גמיש. BB תיווך נכסים ונדל"ן, 
054-7997077)14-14(_____________________________________________

 דירת נכה בשיכון ה', 
אכלוס מיידי, לפרטים: 

_____________________________________________)14-15ל(03-5785777

 כל הקודם זוכה, החלה 
מכירת הדירות בבניין 

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

03-5791770. ישראל, 
052-5555882)14-15(_____________________________________________

 בר' עקיבא אזור הרב 
קוק, כ- 98 מ"ר, ק"ג 
+ אופציה בגג בטון, 

מרווחת, 3 כיוו"א, פינוי 
מיידי, 1,900,000 ש"ח, 

גמיש. תיווך אשכנזי, 
03-5791770/שלומי, 

050-2666711)14-15(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)14-14(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק-נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)14-14(_____________________________________________

 באזור רמבם בבניין חדש, 
דירה מחולקת 4 + יחידה, 120 

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

_____________________________________________)14-14(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 מציאה שלא תחזור, 
בנורק דירה מחולקת, 3 חדרים 

+ יחידת דיור, קומה 4, גג 
בטון, 1,620,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)14-14(פנחס נכסים, 055-6789653

 בלעדי בשיכון ה' בבנין 
חדש, דירת גן, 5 חדרים, 

145 מ"ר + חצר כ- 80 
מ"ר, כניסה מיידית, 

2,800,000 ש"ח, גמיש. 
"סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290600)14-14(_____________________________________________

 פנטהאוז בשיכון-ג' 
ברביעיות, ק"א, אחרונה, 

65 מ"ר + א.בניה ל- 150 
מ"ר בקומה + גג 150 מ"ר, 

אפשרות חלוקה, 
2,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)14-14("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור ריינס פנטהאוז 
4ח' + מרפסות, ק"ה + 

מעלית + גג בטאבו + נוף 
מיידי, 2,600,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)14-14(_____________________________________________

 במרכז בגמר שלד, 
פנטהאוז 6ח' גדולים + 

מרפסת יחיד בקומה, 
3,200,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)14-14(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר, 260 מ"ר 
בנוי + מרפסות, מפואר + נוף 

מרהיב! 2 כניסות, 
5,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)14-14("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884 ,03-5791514)14-14(_____________________________________________

 באזור הרב קוק בבנין 
חדיש, דירת גן, 170 מ"ר, 

מחולקת 5 חד' + 2 חד' + 
גינה 70 מ"ר + חניה + מחסן 

12 מ"ר, 3,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)14-14(א.פנחסי, 03-5799308

 במימון-שמעיה, דירת-גן, 
140 מ"ר חדשה, 6 חד' 
+ חניה, אופציה ליח"ד, 

2,100,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)14-14(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
דופלקס 4.5 חדרים, גדולה 

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

_____________________________________________)14-14(כ"א. דוד-תיווך, 050-4122744

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

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

03-5799308)14-14(_____________________________________________

 ביונה-הנביא השקט, 
דופלקס, 160 מ"ר, שמור 

ויפה, חזית, 2,100,000 ש"ח, 
גמיש. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)14-14(_____________________________________________

 מציאה!! בשיכון-ה' 
"דופלקס" כ- 140 מ"ר, קומה 
א' "מ.מהיסוד" מחולקת ל- 2 

דירות, כ- 70 מ"ר כפול 2. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)14-14(_____________________________________________

 בלעדי בדב-הוז )פרדס-
כץ( דירת-גג, 4.5 חדרים, 

200 מ"ר, מפוארת 
ומושקעת, רמה גבוהה, 

ק"ג, חזית, גג ענק 
פתוח )עם דירה נוספת 

של 50 מ"ר מושכרת 
ב- 3,300 ש"ח( + חניה 

בטאבו, 2,450,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)14-14(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס ברב שך, 
6 ח', כ- 170 מטר בנוי )קומה 
עליונה מעץ(, אפשרות לטאבו 

משותף, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)14-14(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס בשיכון 
ו', 4 ח', 80 מטר + מרפסת, 
קומה ב' ואחרונה + 2 יחידות 
דיור בגג מושכרות, 2,500,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)14-14(____________________________________________

 בבלעדיות! בבית-יוסף, 
5 חד', חדשה, מחולקת 

ומושכרת ב- 6,700 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

2,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

 נדירה! בסלנט, 5 חד', 
4 כ"א, 3 דיירים בבנין, 

2,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

 5 חדרים ברחוב רשי 
משופצת תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)14-14(054-4980159 דורון

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

מיידי. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)14-14(_____________________________________________

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

מושכרות בק"ק, 2,830,000 
ש"ח! "אפיק-נכסים" 

053-3128884)14-14(_____________________________________________

 בלעדי! באזור גבעת רוקח 
בקומה שלמה )3 דיירים בבניין( 
5 חד' ענקית, 150 מ"ר, ק"ב, 
חזית + חניה כפולה, 4 כ"א, 

מצב מעולה, 2,600,000 ש"ח, 
_____________________________________________)14-14(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בעלי מלאכה, 5.5 
חד', ק"ב + מעלית + חניה 

+ סוכה גדולה, חזית, 3 כ"א. 
_____________________________________________)14-14(א.פנחסי, 03-5799308

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

052-5222690)14-14(_____________________________________________

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

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

 ברמת אהרון, 4 חד', 
משופצת + דירת 3 חד' + 

אופציה, מעלית, הכול 
ב- 2,950,000 ש"ח. 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

 ברח' מהרשל, דירת 4 
חד' בקומה ה', דירה אחרונה 

בבנין, אכלוס לפני פסח, 
_____________________________________________)14-15ל(03-5785777

 בבלעדיות בהרב שך, 
4 חד', יפה וחדישה, ק"ג, 

מעלית, חזית, 3.5 כיווני-
אויר, דירה שמורה, חניה 

רשומה, כ- 90 מ"ר, 
2,080,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך אשכנזי, 
 .03-5791770

_____________________________________________)14-15(שלומי, 050-2666711

 בבלעדיות בקובלסקי, 
דופלקס 4.5 חדרים, גדולה 

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

_____________________________________________)14-14(כ"א. דוד-תיווך, 050-4122744

 באזור ריינס, 4ח', חדשה, 
ק"א, עורף, 2,150,000 ש"ח, 

מיידית "אפיק-נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)14-14(_____________________________________________

 במרכז בגמר שלד, 4ח' 
+ מרפסת ק"ה + מעלית, 

2,100,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)14-14(_____________________________________________

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

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)14-14(_____________________________________________

 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

 בשמעיה, 4 חד', 
משודרגת בבנין בוטיק 
מפואר! + נוף וכיווני 

אוויר מדהימים! + 
מעלית, ב- 2,180,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)14-14(_____________________________________________

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

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

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)14-14(_____________________________________________

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

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

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)14-14(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228



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

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)14-14(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)14-14(_____________________________________________

 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)14-14(_____________________________________________

 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)14-14(_____________________________________________

 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)14-14(_____________________________________________

 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)14-14(_____________________________________________

 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)14-14(_____________________________________________

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)14-14(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

כז’-כט’ באדר ב’ תשע”ט  2/4-5/4/2019

+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)14-14(_____________________________________________

 3.5 חד' גדולים 
בויינברג, עולים 4 

מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

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

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

+5 חדרים

ירושלים

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

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

04-6716666 053-3314717)14-14(_____________________________________________

 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)14-14(_____________________________________________

 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)14-14(_____________________________________________

 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 880,000 ש"ח. 

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

_____________________________________________)14-14(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)14-14(_____________________________________________

דימונה

 מציאת המציאות!!! 
בק. שמואל, במיקום מעולה 

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

650,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)14-14(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

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

053-3147717)14-14(_____________________________________________

 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)14-14(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

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

_____________________________________________)12-23(יזמות-053-3180305

 ברחוב יהודה הנשיא/
דקר 3 חד' גדולים 75 

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

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

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

 בשיכון ה' בלוי יצחק/
כהנמן 3.5 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(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)14-14(הצבי. 053-3147717

דופלקסים

 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 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

 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(_____________________________________________

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

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

הדירה ניהול נכס חינם 
בשנה הראשונה. 

_____________________________________________)14-14(משה אלוש, 054-3255667

 מציאת המציאות!!! 
בקרית שמואל חדשה מהקבלן 

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

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

053-3147717)14-14(_____________________________________________

ירוחם
 דירות למכירה החל 

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

בשנה הראשונה. 
_____________________________________________)14-14(משה אלוש, 054-3255667

1. בבני ברק, ברח' חיד"א, דירה בת 3 חדרים בקומה ב', במבנה בן 3 
קומות, חזיתית, כ-63  מ"ר+13 מ"ר מרפסת סוכה, מושקעת ומסודרת.

2. ביקור בדירה יש לתאם עם משרדי הכונסים הח"מ.
3. ההצעות תוגשנה בכתב, ע"פ נוסח המצוי במשרדי הח"מ, בצירוף 
מגובה   5% בסך  מטה  החתומים  הכונסים  לפקודת  בנקאית  המחאה 

ההצעה, וזאת עד יום 30/4/19
מצבו  את  לבדוק  המציע  ועל   )IS AS( שהוא  כמו  יימכר  הנכס   .4

הפיזי, התכנוני, ההנדסי, והמשפטי על חשבונו ובאחריותו.
אישור  ממועד  יום   90 תוך  שהציע  המחיר  להשלים  המציע  על   .5
במשרדי  הקיים  בנוסח  מכר  הסכם  על  לחתום  מתחייב  וכן  המכירה, 

הח"מ.
6. חזר בו המציע מהצעתו, לאחר שהצעתו התקבלה והוגשה לאישור, 
תחולט ההמחאה שניתנה על ידו כפיצוי מוסכם לטובת קופת הכינוס.

ו/או  ביותר  הגבוהה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבים  הכונסים  אין   .7
ו/ לנהל מו"מ עם המציעים השונים  יהיו רשאים  וכן  הצעה כלשהי, 
והכל  ו/או חלק מהם,  ובכן לערוך תחרות עם המציעים  או מי מהם, 

עפ"י שיקול דעתם המלא.
8. המכר כפוף לאישור כבוד בית המשפט לעניני משפחה בת"א

עו"ד רמי רובין
UMI רח' משה לוי 11, מגדל

קומה 6, ראשל"צ
טל': 03-9617500/1

פקס: 03-9617502

עו"ד חיים אוחיון
רח' ז'בוטינסקי 33, ר"ג

טל': 03-5755147
פקס: 03-5755149

הזמנה להציע הצעה לרכישת דירה בבני ברק

כונסי נכסים

 עסקה זהב! באזור דובק 
בבנין חדש, 4 חד', מפוארת 
ומרווחת מאוד. 2,000,000. 
_____________________________________________)14-14(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 באבוחצירא, 4 חד', 
ק"ג, חזית, 95מ', 

משופצת להיכנס, רק 
ב- 1,590,000 ש"ח, 

בלעדי! 'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)14-14(_____________________________________________

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

_____________________________________________)14-14(תיווך: 054-2345633

 בבית הילל, 4 חד' + גג 
בנוי, קומה ג' + חניה, 3 כ"א, 

מרווחת, 2,100,000 ש"ח 
_____________________________________________)14-17ל(גמיש. תיווך, 054-8496302

 4.5 חדרים באפשטיין ק"ב 
ברמה גבוהה תיווך BA יזמות 

054-4980159)14-14(_____________________________________________

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

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

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)14-14(_____________________________________________

 א.אברבנאל, 4 חד', כ- 97 
מ"ר "מ.כחדשה" + ח.בטאבו 
+ מעלית + 35 א.להרחבה, 

1,760,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)14-14(_____________________________________________

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

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

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)14-14(_____________________________________________

 א.יונתן, כ- 4 חד', קומה 
א', כ- 77 מ"ר, שמורה + 

כ- 40 א.להרחבה, 1,360,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)14-14(_____________________________________________

 בלעדי למכירה 
בפדרמן )גני הזית( 

בבנין חדש ומפואר, 4.5 
חדרים, מושקעת ברמה 
גבוהה, קומה 5, חזית, 

נוף מדהים + סוכה, 
מעלית, 1,920,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)14-14(_____________________________________________

 בלעדי ברימון קרוב 
לויזניץ, 4 חדרים, 

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

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

והשקעות" 
054-4290600)14-14(_____________________________________________

 חייבת להימכר! בגבעת 
רוקח, 4 חד', מפוארת, 

אפשרות להפוך בקלות ל- 5 
חד', 1,820,000 ש"ח. 

_____________________________________________)14-14(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 בלעדי! בשלמה-בן-יוסף 
4 חד', 110 מ"ר, ק"ב, מחסן, 
1,630,000 ש"ח. תיווך-אנג'ן, 

02-80-000-80)14-14(_____________________________________________

 בבניה, בחינקין, 4 חד' 
גדולה )אופציה ל- 4.5( קומה-

נוחה, 1,850,000 ש"ח, 5 חד', 
2,195,000 ש"ח, קבלן אמין. 

_____________________________________________)14-14(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 בגרינברג, 4 חדרים, 
80 מ"ר + היתר בניה 

לעוד 13 מ"ר! + היתר 
בניה על הגג! )סך כל 
השטח 185 מ"ר כולל 

מרפסות!(. "מקסימום-
_____________________________________________)14-14(נדלן" 054-4340843

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

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

050-4156080)14-14(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור צייטלין, 
4 ח', 90 מ"ר יפהפיה כחדשה, 

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

053-3128884)14-14(_____________________________________________

 ליד הראשונים, 4 חד', 
90 מ"ר, משופצת כחדשה, 
מושקעת + חניה + סוכה, 

ק"א, חזית, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)14-14(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)14-14(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! ברח' ירושלים, 
4 חד', 85 מ"ר, סוכה גדולה, 

ק"א, משופצת, 
1,750,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)14-14(א.פנחסי, 03-5799308

 לקראת סיום בניה 
ברבנו אשר, 3 חד', 

מפוארת ומשודרגת, 
כ- 80 מ"ר, 

ב- 1,790,000 ש"ח.
להב נכסים, 

050-4177750)14-14(_____________________________________________

 לסגור!! א.נויפלד, 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, מטופחת ומוארת 

+ א.להרחבה, 1,310,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)14-14(_____________________________________________

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

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

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)14-14(_____________________________________________

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

משופצת, א.בגג-בטון, 
1,340,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)14-14(_____________________________________________

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

קומה-א', משופצת + אישורים 
17 מ"ר, 1,230,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)14-14(_____________________________________________

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

בטון, א.לחתימות, 1,330,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)14-14(_____________________________________________

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

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

052-5222690)14-14(_____________________________________________

 בסוקלוב, 3 חד' 
שמורה ויפה, ק"א + אופ' 

"דלוקס נכסים" 
054-8451271)14-14(_____________________________________________

 בצירלזון, 3 חדרים, ק"ק 
+ חצר + מחסן + א.הרחבה 

+ כניסה פרטית + 3 כ"א, 
_____________________________________________)14-15ל(054-8419746

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

גדולים, 1,350,000 ש"ח )הון 
עצמי גבוה( "אפיק-נכסים" 

053-3128884)14-14(_____________________________________________

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

1,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)14-14(_____________________________________________

 בחגי, 3.5 חד', 80 
מ"ר,  מוארת, ק"א, חזית, 

1,900,000 ש"ח. תיווך-אנג'ן, 
02-80-000-80)14-14(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
משופצת, עורפית, ק"א, 90 

מ"ר, 1,460,000 ש"ח. 
_____________________________________________)14-14(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 בכהנמן-קיבוץ גלויות, 
בתחילת-בניה, 3 חד', מ- 

1,350,000-1,520,000 ש"ח, 
4 חד', 1,770,000 ש"ח, קבלן 

אמין. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)14-14(_____________________________________________

 בסמטת רחל, 3 חדרים, 
70 מטר, קומה 2, מחיר של 

פרדס כץ. פנחס נכסים, 
055-6789653)14-14(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' ברחוב חידא, 
קומה א', 70 מטר + סוכה 
עורפית, 1,420,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)14-14(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ, בנין 
מתחרד, משופצת, קומה ב', 

חזית, 1,330,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)14-14(_____________________________________________

 בנויפלד 8 בלעדי! 
ק"א, 3 חד', גדולה 

מאוד + מרפסת סוכה 
+ אופציות, מגיע ל- 

120 מ"ר, מחיר מעולה 
לסגירה - 1,450,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)14-14(_____________________________________________

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

בנין מעולה, 1,350,000 
גמיש! בלעדי! 

'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)14-14(_____________________________________________

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

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

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

 בגולמוב, 3.5 חד', חדשה 
לאכלוס, ק"ב, 1,800,000 

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

 בבנין-חדש, בזכרון-מאיר, 
3 חד' גדולה, 1,700,000 ש"ח. 

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

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

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

 בהזדמנות!!! במימון, 
3 חד', משופצת, 1,420,000 

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

 בבניה בנורדאו, 3 חד', 
מרווחת, 1,350,000 ש"ח. 

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

 בהרצל, 3 חד', גדולה + 
אופציה, חזית, 1,350,000 

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

 מציאה! בהרצוג, 2.5 חד', 
75 מ"ר + מרפסת סגורה, 

קומה נוחה, 1,460,000 ש"ח. 
_____________________________________________)14-14(תיווך-אנג'ן, 02-80-000-80

 לזריזים!! 
א.בנימין-אברהם, כ- 2.5 חד', 
כ- 58 מ"ר, קומה-א', שמורה, 

א.לסוכה, 1,180,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)14-14(_____________________________________________

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

כ- 57 מ"ר + ת.בטון-כ28 
מ"ר, 1,380,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)14-14(_____________________________________________

 בלעדי בשמואל הנביא 
קרוב להרצוג ולר"ע, 

70 מ"ר, 2.5 חדרים + 
מרפסות 3 כיווני אוויר, 

קומה ראשונה + סוכה, 
כניסה מיידית, מחיר 

מציאה, 1,250,000 ש"ח, 
גמיש, הקודם זוכה!! 

מתאימה גם להשקעה. 
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)14-14(_____________________________________________

 בירדן, 2 חדרים, 
54 מ"ר, קומה א+, 

א.הרחבה! 
"מקסימום-נדל"ן 

"054-4340843)14-14(_____________________________________________

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

+ אופציות גדולות בגג 
ובצד, במחיר לחטוף, 

1,120,000 ש"ח בלעדי 
ל'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)14-14(_____________________________________________

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

מרוהטת, 830,000 ש"ח. 
_____________________________________________)14-14(אדי נדלן, 054-8493483

 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, 

04-6716666)14-14(_____________________________________________

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

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

BB תיווך נכסים ונדל"ן,
054-7997077)14-14(_____________________________________________

וילות ובתים
 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 הכוכבים: 
02-5713375)14-14(_____________________________________________

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

גישה-נוחה, 4,400,000 ש"ח! 
תיווך הכוכבים: 

02-5713375)14-14(_____________________________________________

 ברמות א', יחודית, 
דופלקס מחולקת לשתי דירות 

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

הרחבה בדירה. 
BB תיווך נכסים ונדל"ן, 

054-7997077)14-14(_____________________________________________

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

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

)גמיש(. תיווך הכוכבים: 
02-5713375)14-14(_____________________________________________

 ברמות א: 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבנין יוקרתי חדש, 
2 מרפסות, נוף מהמם, רק 

2,350,000 ש"ח. 
תיווך הכוכבים: 

02-5713375)14-14(_____________________________________________

 בסורצקין, 4 חדרים, 80 
מ"ר, שופעת שמש, 3 כיווני 
אוויר, מרפסת, 2,350,000 

ש"ח. BB תיווך נכסים ונדל"ן, 
054-7997077)14-14(_____________________________________________

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

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)14-14(_____________________________________________
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ביקוש 
דירות

מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים, שפת 
אמת 10 ב"ב,

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

מגרשים

חנויות

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

 מבחר גדול של דירות 
להשכרה בצפת והסביבה + 

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

צפת

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

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

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

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

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

12 שיופשר "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)14-14(_____________________________________________

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

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

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
למכירה 900 מ"ר מהישוב 
הערכת שמאי לפי 60,000 
ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 

לדונם בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)14-14(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)14-14(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)14-14(_____________________________________________

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

_____________________________________________)9-14ל(052-7681871

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)12-20(וואצפ- 35799670210

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

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

050-6428960)10-14(_____________________________________________

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

_____________________________________________)10-15ל(052-5111141

מבנים

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-21(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

קריית מוצקין

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

_____________________________________________)11-14(תיווך 050-4160390

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

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

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

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

2-2.5 חדרים
 בבורכוב 2 חד' מטופחת 
קומה ב' + מעלית + מזגן, 

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

 יחידה חדשה 2 חד' 
בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5. מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

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

052-7610171)11-15(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בסמילנסקי מאווררת 

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

 למכירה קו חלוקה 
ירק מהדרין ללא 

ריסוס, לקוחות קבועים 
פוטנציאל לגדילה.

052-8708776)11-14(_____________________________________________

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

 בשפירא ב"ב 11 מ"ר 
ממוזג, קו טלפון, למשרד/
סופר/אחסנה 800 ש"ח. 

_____________________________________________)11-14ל(050-4190161

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

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

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)25-25/19("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

בני ברק

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

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-30/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)4-3/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-15(לבעלז. 052-7118100

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

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

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

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

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

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

 במרכז, לשבת הגדול, 
לפסח ולבין הזמנים, קמפוס 

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

יחידות דיור

חריש

 דירה יפיפיה משופצת, 
ברח' יהודה הלוי מיידי, 

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

 2.5 חד' + חצר כחדשה 
יפיפה מאווררת, מזגנים 

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

050-5677030)12-15(_____________________________________________

פתח תקווה

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

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

רחבי הארץ

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

_____________________________________________)12-15(השמלות( 053-8274073

 מציאה! להשכרה 
ברחוב חברון הרב קוק 
חנות/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(_____________________________________________

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

שכירות 1,800. דרור רילוקיישן, 
050-8757537)14-14(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 ביונה הנביא, 2 חד', 
מרוהטת + מיזוג, קומה 

_____________________________________________)13-14(ראשונה, לל"ת, 058-3261775

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

 למכירה חנות 50 מ"ר 
במרכז בני-ברק )קרוב לרבי 

_____________________________________________)13-14ל(עקיבא(, 052-6108041

 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

 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

וילות ובתים

 דו משפחתי 7 חד' בבת 
גנים 330 מ"ר ברוטו, 3 קומות 

+ גינה 100 מ"ר 4,900,000 
_____________________________________________)7-14ל(ש"ח. 052-7466172

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

לוד
 "אריה הדס" -

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

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

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בהזדמנות פנטהאוז חדש, 
ב- 93, 5 חד', 2,300,000 

_____________________________________________)13-14(ש"ח, 052-3330965

+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(_____________________________________________

 מעולה להשקעה 
במרכז-העיר, מחולקת לשתי 
יח"ד מרווחות, תשואה 5,450 

ש"ח, 1,140,000 ש"ח. 
_____________________________________________)14-14(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 מציאה!!! במרכז, 
מושכרת ב- 7,000 ש"ח, 
חוקית! מחיר 1,275,000 
ש"ח בלבד!! "בית ישראל 

054-8070418)14-14(_____________________________________________

 ברח' החליל! הדר גנים - 
קוטג' מדהים, 7 חדרים - חייב 

_____________________________________________)14-14(להימכר!! 050-4811122

 למכירה בהזדמנות 
בבעש"ט דירת גג עם יחידה 

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

054-8482178)14-17(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד העם 
)קרוב לישיבת מישקולץ(, 5 
ח' + מעלית + חניה - ק"א, 

מושקעת ויפה - מיידית!! 
050-4811122)14-14(_____________________________________________

 בבלעדיות, ברוטשילד, 
5 חד', משופצת ושקטה, 

מעלית, מרפסת-שמש וחניה, 
1,790,000 ש"ח. "בית ישראל 

"054-8070418)14-14(_____________________________________________

 ברחוב יהלום, 5 חדרים, 
135 מטר, משופצת, יחידת 

הורים מפוארת, 3 כ"א, קומה 
2, מעלית וחניה בטאבו, 

1,970,000 ש"ח. 
_____________________________________________)14-14(אתי, 054-3320655

 בבן גוריון, בבנין בן חצי 
שנה, 6 חדרים, 130 מטר, 

מרפסת סוכה ומחסן, מיקום 
_____________________________________________)14-14(מעולה. עידן, 053-2817721

 בבן צבי, 5 חדרים, גדולה 
ומרווחת, מרפסת שמש וממד, 

2 מעליות, קומה 6, יחידת 
הורים, 1,940,000 ש"ח. אתי, 

054-3320655)14-14(_____________________________________________

דופלקסים
 אין מחיר כזה!!! 

ב- 93, פנטהאוז 5חד' חדש, 
2,200,000 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)14-14("בית-ישראל 054-8070418"

 ברח' צפת! 4 ח' + 
מעלית + חניה + מ"ש, חייבת 
להימכר! רק 1,390,000 ש"ח, 

050-4811122)14-14(_____________________________________________

 בלב האיזור הדתי! אלתר 
מיהוד )בן יהודה(, 4 ח' + 

מעלית + חניה - 5 דירות בבנין 
בלבד!! רק 1,680,000 ש"ח. 

050-4811122)14-14(_____________________________________________

 בהיבנר, 4.5 חדרים, 110 
מטר, משופצת מהיסוד, יחידת 

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

054-3320655)14-14(_____________________________________________

 ברצון עין גנים, 4 חדרים, 
מרפסת שמש, ממ"ד, עיצוב 

אדריכלי, בנין בן שנתיים, 
1,795,000 ש"ח. עידן, 

053-2817721)14-14(_____________________________________________

 4.5 חדרים בשפירא, פינוי 
גמיש, מחיר אטרקטיבי. 

_____________________________________________)14-14(052-2948691, נטלי

 באזור בילו, 4.5 חדרים, 
דירת גג, מעלית, חניה, 

052-2948691)14-14(_____________________________________________

 בהזדמנות בחפץ-חיים 
אחד-העם, 3 וחצי חד', 
73 מ"ר, משופצת ק"2, 

1,130,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)14-14(_____________________________________________

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

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

 מציאה! טרומפלדור, 
3.5 חד' גדולה ושקטה, 

ק"א, משופצת, מומלצת, 
1,430,000 ש"ח. "בית ישראל 

"054-8070418)14-14(_____________________________________________

 בגורדון, 3 חד', מעלית 
_____________________________________________)14-14(וחניה, 050-3528252

 דירות קרקע בגדלים 
שונים - החל מ- 525,000 

ש"ח - מחיר ברצפה - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים, 

052-2790370)14-14(_____________________________________________

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

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

052-2790370)14-14(_____________________________________________

 דירת גן עם גינה תשואה 
של 7% - מחולקת ומושכרת 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)14-14(פרויקטים, 052-2790370

 באזור מעולה, 3 חדרים, 
רק 550,000 ש"ח. דרור שורק 

_____________________________________________)14-14(רילוקיישן, 050-8757537

 דירה מושכרת כולל 
גג בטאבו מושכר לטווח 

ארוך - מומלצת בחום - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים, 

052-2790370)14-14(_____________________________________________

 בפנקס 16, פנטהאוז 5 
חד', קומה 2, 155 מ"ר + 40 
מ"ר מרפסת, חדשה מהקבלן, 
מפוארת ביותר, 7,000 ש"ח, 

_____________________________________________)14-17(גמיש, 050-6428960

 בא.אבני-נזר !!! 200 
מ"ר !! 4 כ"א!! בבנין 

בוטיק! ייחודי !! מושקע 
ויוקרתי !!! 9,000 ש"ח 

_____________________________________________)14-14(תיווך 053-3121640

 באזור רמב"ם פנטהאוז 
4 ענקית + מרפסת ענק! 
ק"ד + מעלית, כל קומה 

6,000 ש"ח. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)14-14(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס בבנין 
בוטיק וחדש, 4 חדרים, 
כניסה פרטית, מפוארת 

ושקטה, גימור ברמה 
גבוהה, ממזוגת, קומת 

קרקע, מיידי, 6,900 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)14-14(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 4 חדרים 
ענקית, משופצת, מרוהטת 
_____________________________________________)14-15(ברמה גבוהה, 050-6686393

 בשיכון-ג', 3 ענקית + 80 
מ"ר, מרפסות, ק"א, רק 4,200 
ש"ח מפתח ב- "אפיק-נכסים" 

03-5791514)14-14(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 3 
חד', ענקית + מרפסות 100 
מ"ר, ק"ג, משופצת חלקית, 
מיידי, 4,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)14-14(_____________________________________________

 3 חדרים, בסמטת 
רחל, קומת קרקע 

מוגבהת, חזית פתוחה, 
משופצת מהיסוד 
"מקסימום-נדלן" 

052-2452820)14-14(_____________________________________________

 במינץ, מיידי, 3 חד' + 
מרפסת ונוף, קומה ד' + 

מעלית, מרוהטת, 3,550 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ל(058-3201937

 3 חד' בקובלסקי, ק"ד, 
מיידי!! 3,500 ש"ח. תיווך: 

054-2345633)14-14(_____________________________________________

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

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

 בפוברסקי, דירת גג, ללא 
מעלית, ק"ד, 2.5 חדרים, 52 

מ"ר + מרפסת גג כ- 70 מ"ר, 
חדשה, 3 כ"א, מזגנים/ד"ש, 

054-9400028)14-14(_____________________________________________

 2 חדרים כחדשה יפיפיה 
מאווררת, ממוזגת ומרוהטת 

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

_____________________________________________)13-16(לזוג צעיר בלבד!

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

_____________________________________________)14-16(ומושקעת, 050-4123955

 דירת חדר/חדר וחצי, 
קומת קרקע, מתאים 

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

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

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

 בדינוביץ, יחידת-דיור, 
חדשה, ענקית ומושקעת, 

_____________________________________________)14-14(3,400 ש"ח, 050-3528252

 2 חד' מושקעת ויפה 
באורים המבוקש, 2,950 ש"ח 
כולל ארנונה, 054-8417889, 

_____________________________________________)14-15ל(052-7641344

2-2.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לל"ת, במחיר 

2,000,000 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-6651365

 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 ברבי עקיבא 
אזור הרב קוק, 150 מ"ר, 

קומה א' + 200 מ"ר 
בקומה מעל לכל מטרה, 

כניסה מיידית, מחיר 
100 ש"ח למ"ר, לפרטים 

נוספים "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)14-14(_____________________________________________

 נכס מסחרי 100 מ"ר 
במרכז העיר משופץ ומפואר 

 BA להשכרה מידית תיווך
_____________________________________________)14-14(יזמות 054-4980159 דורון

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

מסחר, שטחים לבניה, תמ"א 
38, שטחים חקלאיים, מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים, 
052-2790370)14-14(_____________________________________________

 בפתח-תקווה להשכרה 
135/170 מ"ר מרכזי )איכילוב( 

מתאים לכל מטרה, 
03-9218152 ,050-3498150)14-15(_____________________________________________

 בקרית אתא למכירה 
חנויות עם תשואה החל 

מ- 7.5% - לרציניים בלבד 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)14-14(פרויקטים, 052-2790370

 בקרית אתא חנות 
במחיר הזדמנות 220,000 

ש"ח - חייבת להימכר - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים, 

052-2790370)14-14(_____________________________________________

 בלעדי למכירה ברחוב 
ירושלים קרוב לר"ע, 
חנות 22 מ"ר, חזית, 
משופצת כ' מיידית, 

830,000 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)14-14(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
למזון פלאפל מוכנה 

לעבודה מיידית ברחוב 
ירושלים מול בעלז כ- 30 

מ"ר, חזית כולל ציוד, 
כניסה מיידית, 4,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)14-14(_____________________________________________

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

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

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני ברק? אנחנו 

כאן בשבילך
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)14-14(054-4980159 דורון

 בקרית אתא מבנה מסחרי 
עם תשואה עוברת של 7.5%, 

זכויות בניה, חוזים ארוכים 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)14-14(פרויקטים, 052-2790370

 להשכרה חלק ממבנה 
חדש ומפואר בביתר 

עילית לישיבה או סמינר 
לבנות, המון אפשרויות 

כולל פנימיה, 
052-2570102)14-17(_____________________________________________

 בקרית אתא לבניה רוויה 
כולל אישורים - פרוייקט גדול 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)14-14(פרויקטים, 052-2790370

 בלעדי במינץ קרוב 
לר"ע, מחסן להשכרה 
30 מ"ר, חזית, גישה 

נוחה לרכב, מיידי, 2,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)14-14(_____________________________________________

 במרכז ר'-עקיבא! 86 
מ"ר, משופץ, ק"א + מעלית 

לחנות, משרד וכד' 
6,500 ש"ח. 

_____________________________________________)14-14("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלעדי ברבי עקיבא 
אזור ירמיהו משרד 75 
מ"ר, מפואר ומושקע 

)מחולק ל- 4 חדרים ניתן 
לשינוי( כניסה פרטית 

כולל מטבחון ושרותים, 
כניסה מיידית, 4,300 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)14-14(_____________________________________________

 משרד כ- 20 מ"ר, חדש, 
מרווח ומאוורר + מטבחון 

בסוקולוב/השלושה, לעמדת 
נשים בלבד! לעבודה משרדית 

_____________________________________________)14-15ל(שקטה, 052-7622097

 בב"ב להשכרה, דירת 
חדר/חדר וחצי, קומת קרקע, 
מתאים ל- משרד/נכה/גן + 

_____________________________________________)14-17ל(חצר, 052-6357770

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

בחצי מחיר תיווך-BA-יזמות 
054-4980159)14-14(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228



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

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)49-52/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)47-20ל(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-23/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-27/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

מכירת רכב

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-41/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-22/19(_____________________________________________

צפת

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

צפון

ערד

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה 
+ ברכת ספא מחוממת, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-11/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-10/20ל(077-5590283, 054-5726412

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/20(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-31/19(_____________________________________________

פוריה

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

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

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

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-09/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+ בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)4-3/20(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)06-17(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)03-14(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-05/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-48/19(_____________________________________________

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים כ. פרטית. 

050-2424042)52-14(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-11/20(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

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

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

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52/19(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-49/19(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן - בנצימר" 
- סוויטה מרווחת ומפנקת + 

ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפש' לקבוצה 050-7362739

050-2403750)11-14(_____________________________________________

מושב נחלים
 חופשה מפנקת! 

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

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

 "בנצי טיולי ג'יפים 
וטרוקטורונים" - חווית שטח 

יחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 
לנהיגה עצמאית. 

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

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-04/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-45/19(_____________________________________________

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

יבניאל

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)10-24/19(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-24/19(_____________________________________________

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

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

רמת הגולן
 בקתות אפיקי מים - 

באבני איתן, קרוב לחמת גדר 
ולחרמון, חדר אוכל לקבוצות. 

052-5869713)7-14(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-46/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-21/19(ג'קוזי. 050-4154145

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-49/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-01/20ל(054-8523020

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)3-2/20(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

מ- 349 ש"ח. 050-2080678 
079-5551606)51-50/19(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-23/19(_____________________________________________

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-33(_____________________________________________

כז’-כט’ באדר ב’ תשע”ט  2/4-5/4/2019

מעלות

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)9-8/20(_____________________________________________

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת, 
_____________________________________________)13-16(מומלץ. 052-7153475

איווקו
 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-6/20(_____________________________________________
פיאט

 טנדר איווקו גבוהה סגור, 
שנת 2015, 5 טון, משודרג, 
אפשרות לפריסה בצ'קים, 

_____________________________________________)13-14ל(127,000 ש"ח, 055-6611170

 פיאט L500 שנת 2015, 
7 מקומות, דיזל אוטומט, 
חסכוני, אפשרות לפריסה 

בצ'קים - 66,000 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ל(055-6611170

בריאות
 פתרון עוצמתי לכאבי 

גב, פריצת דיסק מקרין לרגל, 
וכאבי ברכיים המשחות של 
TerraCure עם הפעילות 

הכפולה יעזרו גם לך, 
052-5323818)13-16(_____________________________________________

 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 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-15(_____________________________________________

 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-33(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-6/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)9-20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-9/21(ש"ח. ישראל 052-7656147

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

 "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, 
050-6686907)13-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בסנהדריה! ליד בר אילן! 
2 יחידות נופש זוגיות נקיות, 

ללא מדרגות, יומי ושבועי, כשר 
_____________________________________________)14-14(לפסח! 052-7638702

לפרסום
03-6162228

 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
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

-חרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, 
ליטאים וספרדים, דת"ל, 

גם נפשי קל ופרק ב', 
שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

עדשות מגע, או ניתוחים. טיפול 
בליקויי הראיה ובמחלות עיניים. 

 050-414-5359
072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-14/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-38/19ל(054-4314029

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-05/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)08-19(_____________________________________________

ריהוט

כז’-כט’ באדר ב’ תשע”ט  2/4-5/4/2019

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח
ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163
רפד

 ריפוד כסאות, ספות, 
כריות, מבחר בדים. תיקוני 

נגרות לכסאות ורהיטים 
ופוליטורה, מבצע ריפוד מושב 
 נמצאה שקית עם ציציות _____________________________________________)10-17ל(לכסא 70 ש"ח. 052-4227714

)ט. קטן( באזור השומר 
)קופ"ח מכבי( בב"ב.

_____________________________________________)10-10ח(052-7658286

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 אבדה מצלמה באזור 
חנוכה ברחבי ב"ב. המוצא 

_____________________________________________)11-11ח(יתקשר: 052-7631859

 שואב אבק עמוד 
לשטיחים חזק מאוד! איכותי 

_____________________________________________)11-14(150 ש"ח. 054-8527470

 ארונית לבנה כחדשה 
גובה 70 ס"מ, אורך 1.20 מ', 
עומק 43 ס"מ, דלתות משני 

הצדדים ובאמצע, 4 מגירות על 
_____________________________________________)11-14(גלגלים. 054-8527470

 דרוש מזגן חלון לאברך 
במחיר 100 ש"ח  בערך. 

_____________________________________________)12-12ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן/משרדי 
לבן תורה בתרומה/סימלי. 

_____________________________________________)12-12ח(054-7938941

 דרוש בדחיפות לאברך 
מחשב נייד. לפרטים

_____________________________________________)12-12ח(04-6480444

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולים רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים. 
_____________________________________________)12-12ח(052-396092

 מעוניינת במכשיר קיטור 
חום, אדום פועל ללא חלקים. 

_____________________________________________)12-12ח(058-3230569

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
ישיבה מתרומה.
_____________________________________________)12-12ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)12-12ח(חילוף. 050-6651356

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סנסונג 1200 בתרומה 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 למשפחה גדולה דרוש 
_____________________________________________)12-12ח(ארון 050-4125549 

 דרוש מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ואנחנו נתקן 

אותה לצורך מצווה. 
_____________________________________________)12-12ח(054-8432271

 דרוש דיסק לגיבוי, 500 
_____________________________________________)12-12ח(ג'יגה. 052-7687807

 מעוניין לקנות מכשיר 
שעושה מסאג' נגד כאבים. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמחל לקבלו. 
_____________________________________________)12-12ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)12-12ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 מיקרוגל 150 ש"ח מצב 
_____________________________________________)12-16(מצוין. 053-3111374

 2 מזגנים אלקטרה ותדירן 
500 ש"ח כל מזגן חדשים 

ממש! מטרקלין חשמל 
053-3111374)12-12(_____________________________________________

 שולחן לבן למטבח ב-200 
ש"ח 90X150 ס"מ + 2 

_____________________________________________)12-16(כסאות. 053-3111379

 שולחן 290 ס"מ נפתח 
ל-4.40 מ' כחדש! 500 ש"ח. 

053-3111379)12-16(_____________________________________________

 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון חדשים! 

*ספות 2+3 עור איטלקי נאצ'י 
בהזדמנות אפשר לקנות כל 
_____________________________________________)12-15ל(מוצר בנפרד! 052-4227714

רפואת שיניים

 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

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה

לתינוקות לילדים/ות
נערות ונשים

מבחר ענק לפסח!!
₪ 10-99

 ריפוד וניליון כסאות, 
עבודה מקצועית, נסיון 

רב, שירות עד בית 
_____________________________________________)13-15ל(הלקוח, 052-7652325

 אבדו תפילין ברכבת הקלה 
בירושלים ע"ש יעקב ישראל 

_____________________________________________)13-14ח(גלין, 050-4194390

 נאבדה מצלמה ביום 
פורים + תיק עם כרטיסי 

_____________________________________________)13-14ח(זיכרון, 03-9096730

 נמצאו 2 טבעות זהב 
בקראוון מדרשת סלע )לנשים( 

בבני-ברק, לפני כחודשיים, 
_____________________________________________)13-14ח(058-3231813

 אבד לי מכשיר ווייז' לפני 
כחצי שנה באזור בני-ברק/באר 

_____________________________________________)13-14ח(שבע, 053-2338519

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר, 

_____________________________________________)13-14ח(054-7938941

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)13-14ח(בעבר, 054-2509001

 אברך זקוק מעונין 
במיקרוגל דיגיטלי חדש, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4160457

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)13-14ח(054-2509001

 דרושה פרוכת עבור 
ישיבה, בתרומה או בתשלום 

_____________________________________________)13-14ח(סמלי, 053-3156349

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה, 

בתרומה לאברך, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7396092

 מעוניין לקנות מכשיר 
טיפולי רפואי, שעושה מסאג' 

_____________________________________________)13-14ח(נגד כאבים, 052-7396092

 מעונין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)13-14ח(ישיבה בתרומה, 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר 
לצורך מצווה, בתרומה, בכל 

מצב ואנחנו נתקן אותה, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8432271

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-3209095

 טוסטר אובן גודל בינוני, 
כחדש, במחיר 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בב"ב, 052-7144461

 מכשיר סלייסר מבחר 
צורות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-7041010

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6282258

 מייבש כביסה חברת 
אלקטרולוקס, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 מאוורר כנפיים מברזל 
_____________________________________________)13-14ח(חזק, 90 ש"ח, 054-8421867

 נברשת גדולה מהממת, 
סגנון עתיק, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 כונן דיסקים חיצוני LG, ב- 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, טל': 052-2437292

 מכשיר K34 במצב מצוין, 
כחדש, מחיר מציאה 219 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בלבד! באלעד, 058-3232932

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולבת 

פקס, צילום מסמכים ועוד, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 מסך גדול מגע, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(נייד: 052-2437292

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 ,AEG קומקום חשמלי 
_____________________________________________)13-14ח(תקין, 25 ש"ח, 052-3463482

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3463482

DVD  תוצרת 
kemmedy  )ללא מסך( 

כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 פקס, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מקפיא, 194 ליטר, 500 
ש"ח, מחיר בזאפ 1,099 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7165234

 מסך עבה למחשב, 40 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-7938941

 תנור בישול ואפיה בילד 
אין, קינג, עובד מצוין, עם ניקוי 

עצמי, רק 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)13-14ח(052-8969770

 מיחם 50 כוסות, במצב 
חדש, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8497425

 מסך דק 23 אינץ כמו 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-2515728

 כיריים לגז, 4 להבות, 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7952200

 תנור אפיה בילד אין )בנוי( 
במצב טוב, צבע לבן, 450 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-9345788

 מזגן חלון, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7126106

 מכונת תפירה חשמלית 
סינגר בתוך ארון, 300 ש"ח, 

בשעות הערב, בני-ברק, 
_____________________________________________)13-14ח(054-2483555

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן, עובד מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-3662700

 AEG מכונת כביסה 
בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3662700

 מדפסת משולבת - קנון, 
MX515, ב- 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 ,LCD תושיבה, מסך -

ב- 240 ש"ח, 8 אינץ, טל': 
_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה, במחיר - 299 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7274430

 מכונת כביסה "סימנס" 
220 ש"ח בלבד, מצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מדיח כלים מצב מצוין, 
180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מכשיר כושר לתרגילי בטן, 
_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח, 052-5737813

כניסה מוזיקלית לשבת בזמר ובפיוט
ליל שבת: טיש עם דברי תורה, שירים וסיפורים

שבת: סיור תיאטרלי ל"גשר המשאלות" ול"כלייזמרים של שבת..."
שירה אשת הרופא - הצצה לחסידות צאנז וסיפור אישי מרתק

אבי רז - חידון לקראת פסח לכל המשפחה
פעילות מיוחדת לילדים

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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

 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

ג'ל לק 

058-633512 1
מחיר מיוחד: 70 ש"ח

יוקרתי! מקצועי!
מבצע לחג

 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

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)14-15ח(סמלי, 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)14-15ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך, 
גם אחרי סוכות, בתרומה/

_____________________________________________)14-15ח(סמלי, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל, לצורך חלקי 

_____________________________________________)14-15ח(חילוף, 050-6651365

 מעונין לקנות מיטה 
טיפולית לקוסמטיקה, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(050-4150708

 מעונין לקנות מכתב של 
הרבי מחב"ד ב- אלף ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4158682

 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

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי, 30 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

 מכונת גילוח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 מכשיר הקלטה - 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 פקס, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 תנור בשרי + משולב גז, 
_____________________________________________)13-14ח(290 ש"ח, 054-5656194

 אופניים חשמליות, תוצרת 
DEOAE, תקינות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3054725

 ערכת מד סוכר, חדש 
באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדש + שעון שבת, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 מנגל חשמלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

D.V.D  קריוקי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 מנורה למטבח, צמודת 
_____________________________________________)13-14ח(קיר, 130 ש"ח, 052-2727474

 מנורה לפינת אוכל - 130 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2727474

 שואב אבק, נקיון פסח, 
מצב מצוין, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 שואב אבק, 160 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 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

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות, בירושלים, רק 

250 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4120285

 מכתביה במצב מצוין, 
_____________________________________________)14-15ח(250 ש"ח, 054-8452085

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגרות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8452085

 למסירה ספה נפתחת 
_____________________________________________)14-15ח(בבני-ברק, 050-4188923

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, במחיר 100 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, פלאפון: 052-8958197

 מיטה משולשת - מיוצר 
ע"י רהיטי מועלם, כחדשה! + 

מזרונים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8429931

 ספריה - פינת מחשב 
+ מדפים + שידה 3 מגירות 
+ ארון הזזה 2 דלתות, צבע 
אורן טבעי, 500 ש"ח, איסוף 

מפתח-תקוה, לפרטים: 
_____________________________________________)14-15ח(050-8918009

 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, 
_____________________________________________)14-18ל(052-4227714

 למסירה במיידי מיטה 
יהודית + 2 מזרונים + 2 

שידות + עמדת טואלט + 
שולחן מחשב במצב מעולה, 

ללא שריטות בכלל. אבי, 
050-2442421)14-14(_____________________________________________



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

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

כז’-כט’ באדר ב’ תשע”ט  2/4-5/4/2019

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

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348 
03-6884123)10-13(_____________________________________________

03-5796645 קו"ח 
לפקס:
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sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 להשכרה שמלה יפה 
ואופנתית לאירועים,

מידה 48-52 359 ש"ח
_____________________________________________)12-15ל(בב"ב. 050-4113542

 אופני כושר "סייקל" 
כחדשות, נקנה ב-3,200 ש"ח 
בהזדמנות רק ב-2,200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-15ל(050-4194213

 בובות פרווה פו הדב הלו 
_____________________________________________)12-12ח(קיטי 25 ש"ח. 058-7041010

 שקית מלאה בתחפושות 
רק 50 ש"ח. כל מיני סוגים. 

_____________________________________________)12-12ח(050-9089110

 זוג שלוים מטילים + כלוב  
+ אוכל + אביזרים 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בית שמש. 058-3221818

 הטאבלט היהודי עם 
חותמת כשר חדש לגמרי 250 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח 052-7188017

 תחפושת לילדים מצוינת 
_____________________________________________)12-12ח(20/30 ש"ח. 052-7188017

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה 150 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8497499

 שולחן סלון + 5 כיסאות 
מרופדים במצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 עמודות ספריה מעץ, 
כחדש, 500 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 זוג מזרונים אורטופדים, 
500 ש"ח כ"א, נקנו ב- 2,500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8421867

 ארון מדפים שוכב, 
2.5X1.50, מצב מצוין, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8421867

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ, כחדשה, 400 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, ב"ב, נייד: 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה, 
במחיר 500 ש"ח, ב"ב, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 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

 מגן ברכיים לרוכב אופנים 
ולאופנוע, חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת, 
במצב חדש, 300 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-24372982

 משקפי שמש איכותיים, 
חברת "ארוקה" חדש, ב- 100 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-8776286

 הספר "הרים סביב לה" 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 30 ש"ח, 054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8454536

 מזוודה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 תלת אופן לילדים, 130 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7126106

 שמלת אירוע צבע 
סגול לגיל 12, אורך 1.25 + 
שושבנית לגיל 6 אורך 0.94, 
מחיר כל שמלה - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 אופני ילדים, 95 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-5737813

 אופניים קטנים - 170 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-5656194

 נרגילה מצרית גדולה 
כחדשה, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 אופניים B.M.X + גלגלי 
עזר, "14, חדשות, 180 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח()בפ"ת(, 052-2786557

 מתקן לאופניים לרכב, 
חדש, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-5343924

 טרול עילי למטוס, 60 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 משחק IQ FIT, כמעט 
_____________________________________________)13-14ח(חדש, 30 ש"ח, 052-7600336

 למסירה עיתוני בתוך 
המשפחה ומשפחה, 

_____________________________________________)13-14ח(054-2252171

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה, 4 חלקים במצב מצוין, 

מספר לא מדויק 38-44, 
ב- 250 ש"ח, 050-4160457, 

_____________________________________________)13-14ח(ירושלים

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 רחב, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3155415

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה, 
חדשה, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 תיק גברי שחור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד, 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8415306

 קסדה של אופנוע במחיר 
מציאה, 150 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7144461

 מכנס ג'ינס לגבר, מידה 
40, חברת קסטרו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-7041010

 סיר לגובנה קוטר 20, 
_____________________________________________)13-14ח(כל"פ, 35 ש"ח, 058-7041010

 ג'קט מידה 2, צבע שחור, 
_____________________________________________)13-14ח(20 ש"ח, 053-3155415

 צידנית רכה, 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים, חדשה 

באריזה וכיסא ים, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6282258

 מחיצות מאולם ארועים, 
100 ש"ח למחיצה, לפרטים: 

_____________________________________________)13-14ל(052-7198998

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 מדפים + מגירות "כתר" 
חזק ויציב, 130 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)13-14ח(למדפים, 052-5737813

 6 כסאות דמוי עור, לבן 
במצב חדש, אפשרות כסט 

לשולחן, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-6309092

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 ארון שרות קטן של כתר, 
חדש, במחיר מציאה - 140 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2449315

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-8958197

 מערכת ישיבה 2+3 דמוי 
עור - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-3363588

 שולחן סלוני נמוך, 250 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2493013

 2 מיטות חדר שינה + 
ארגזים 80/190, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(ב"ב, 058-3265087

 מיטה משולשת - מיוצר 
ע"י רהיטי מועלם, כחדשה! + 

מזרונים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8429931

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 054-5705546

 ארון הזזה לבגדים - רהיטי 
דורון + פינת עבודה + מגירות, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 050-8918009

 שולחן מחשב מזכוכית, 
_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 052-7126106

 שידת טיפולים בצבע לבן, 
מעץ סנדוויץ, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-3662700

 ארון 2 דלתות בבני-ברק, 
_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 052-3662700

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בבני-ברק, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3662700

 עמודון ספרים בבני-ברק, 
מעץ סנדוויץ, מדפים, 350 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3662700

 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

 למסירה לאברכים, חדר 
שינה, מיטות + שידות + 

קומודה עץ מלא + ארון גדול 
צבע ונגה, מצב מצוין, בב"ב, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4183990

 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

 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

 ספה נפתחת למיטה, 
מצב מצוין, 270 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מיטה נפתחת ל- 2 מיטות 
+ 2 מגירות מצעים, 280 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-5737813

 ספה 450 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 מיטת נוער, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 כסא עם כוונים, לכל 
מטרה, חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 מערכת אייווה חלקים, 
כ"א 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 שולחן וכיסאות, כ"א 500 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 חדר ילדים מעץ מלא, 500 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 כסא בר, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 סטנדר מתכוונן כחדש, 
_____________________________________________)13-14ח(290 ש"ח, 054-8421867

 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

 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

 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

 2 מיכלי טרמוס 
)הפלסטיק החיצוני בלבד( של 

חב' THERMOS" של 1.8 
ליטר ב-10 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)12-12ח(054-8482378

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
ברוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)12-12ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8415306

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חב' קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף יפה 90 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-7041010

 נעל שחורה מידה 39 עם 
_____________________________________________)12-12ח(עקב 100 ש"ח. 058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 חלוק קטיפה לילדה צבע 
_____________________________________________)12-12ח(שחור 35 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)12-12ח(35 ש"ח. 053-3155415

 משחק קליקס המקורי 
_____________________________________________)12-12ח(120 ש"ח. 053-3155415

 בלוטוס חוט נשלף מצוין 
70 ש"ח. 050-4144615 ניתן 

_____________________________________________)12-12ח(להשארין הודעה. 

 כיסוי לרכב כחדש 90 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3121020

 אופני ילדים ללגיל 5 עד 8 
שנים במצב מצוין 150 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-9340317

 חלקים של מטחנת בשר 
למכונה של קנווד דגם ישן 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 60 ספרי כור המשנה, 
חדש 50 ש"ח. 050-4164485 

_____________________________________________)12-12ח(02-6418584

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)12-12ח(300 ש"ח. 058-3245685

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית

לגיל 6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3073826

 נדנדה לחצר מצויינת רק 
_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח. 054-8423031

 מוט לוילון רוחב 1.50 
מתארך רק 40 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שטיח 2.94X200 במצב 
מצוין. 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-7318737

 עמוד לדיסקים גובה מטר 
_____________________________________________)12-12ח(70 ש"ח. 052-7126106

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(054-5705546

 4 שמלות יפות לאירוע 
מידות 6,8,10 050-4184747

_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח כל שמלה.

 מעיל לילדה מידה 10 
כחדש )אפור( ב-30 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(גמיש. 08-9768378

 גלגלים לאופניים מס' 24 
+ צמיגים ופמינית 30 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(כ"א. 052-3595314

 למכירה באגר תורמים 
למוסדות 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(04-6480444

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותית כדחשות 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38 חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל צמר של גולף מידה 
38 חדש- 200 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8497499

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( עלגלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים. 120 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6282258

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת חגית. בר"ג. 

420 ש"ח. 054-5920011 
_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 בר"ג - שטיח בדוגמא 
קלאסית בצבע ירוק בקבוק 
וחום. 160X230 ס"מ. 250 

ש"ח. 054-5920011
_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 חליפת גבר איכותית 
במידה 48, צבע שחור של 

יהושע בן בון בר"ג. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 בר"ג מראה גדולה 
מזכוכית משובחת מעובי 7 

מ"מ - מידות: 100X155 ס"מ. 
180 ש"ח. 054-5920011 

_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 משחק קליקס המקורי 
500 חלקים 120 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)12-12ח(40 ש"ח. 053-3155415



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

כז’-כט’ באדר ב’ תשע”ט  2/4-5/4/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-35(מענקים 054-5558835

 דורשים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 

לשעות הבוקר והערב, 
_____________________________________________)11-14ל(באזור ב"ב. 03-5494080

 מטפלת למעון יום 
במרכז בני ברק למשרה 

מלאה/חלקית תנאים 
מצוינים למתאימה.

03-5703853)11-14(_____________________________________________

 למוסד חינוכי בבני ברק 
דרושות מנקות למשרה מלאה, 

_____________________________________________)11-14ל(לפרטים: 03-9183633

 דרוש/ה מזכיר/ה 
למרפאת שיניים. נסיון 

במזכירות חובה, הכרת 
המחשב. תנאים טובים.

קו"ח למייל: 
mazkira830@gmail.com)11-14(_____________________________________________

 דרושים אנשי מכירות 
טלפונים למוקד בפ"ת שעות 

נוחות, שכר גבוה. 
gabip@lottonet.co.il

052-3915513)11-14(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 דרוש/ה קופאי/ת 
לסניף של בזאר לב העיר 
ברחוב עזרא 4 מהשעה 
10:00 עד 16:00 כולל 

_____________________________________________)11-14(יום שישי. 050-5586335

 לגן במרכז ת"א, סייע/ת 
חרוץ/ה לקבוצת התינוקות, 

7:30-16:00 למלאה. 
054-7537538)11-14(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב עוזרת 
טבחית בעלת נסיון ל-6 שעות 
ביום 050-5304424 )להתקשר 

)10:00-15:00)11-14(_____________________________________________

 מטפלת לגן ילדים במושב 
נווה ירק לייד הוד השרון וכפר 

_____________________________________________)11-14ל(סבא )ניידת( 050-7242499

 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

 דרושה למשפחתון בת"א 
עובדת למשרה חלקית/מלאה 
תנאים מעולים. 053-3148021 

050-4187779)12-15(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת למזנון 
חברה בת"א ל-4 שעות בבוקר 
7:00-11:00 32 ש"ח לשעה + 

_____________________________________________)12-15(נסיעות. 050-6967591

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני ברק, דרושות עובדות 

לעבודה במשמרות
054-7694963)11-14(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם אחראי ונאמן בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)20-20(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 מזכירה למשרד יבוא 
בבני-ברק, שעות המשרה: 
09-14:00 ותנאים טובים, 

קו"ח:
secmashal@gmail.com)13-14ל(_____________________________________________

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)13-20(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים, עד גיל 
3, סייעת לשעות 7:15-13:00 

או למשרה מלאה, כולל 
_____________________________________________)13-19ל(תשלום חגים, 052-3838484

 דרושה לשמירה על 
מבוגרת בקרית משה 

בירושלים לשעות אחה"צ, 35 
_____________________________________________)13-14ל(ש"ח לשעה, 050-7696655

 מיידי, למוסד תורני 
בב"ב עובד תחזוקה ידע 

באינסטלציה, חשמל, ביוב, 
דלתות ועוד. חרוץ, אמין, 

מסור ויעיל, 6 ימים בשבוע, 
4 שעות ביום בשעות הבוקר, 
עם אופציה להגדלת המשרה 

בזמני עומס, לפרטים:
03-5779500, המלצות יתרון, 

_____________________________________________)13-14(38 ש"ח לשעה

 למשרד רו"ח בבני-ברק, 
דרוש רו"ח עם ניסיון רב 

בעצמאים ובחברות + ידע 
בתוכנת קונטו, קו"ח ל:

cpa4110@gmail.com)13-14ל(_____________________________________________  למפעל בבני-ברק, דרוש 
נגר מקצועי ליצור מיטות, 

_____________________________________________)13-14ל(לפרטים: 03-6777238

 לנקיון בתים בירושלים, 
דרושים בחורים זריזים וחרוצים 

בלבד! עבודה עד פסח, 40 
_____________________________________________)13-15ל(ש"ח לשעה, 054-8538959

 למוסך בבני-ברק 
דרוש מכונאי רכב, ידע 
בדיאגנוסטיקה יתרון, 

_____________________________________________)13-16ל(050-4143625

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, ניסיון בניהול בעמותות 

ובעסקים, במשרה בכירה עם 
_____________________________________________)13-14ח(שכר הולם! 050-4160390

 חד הורי אחראי וחרוץ, פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)13-14ח(לפי שעה, 054-7938941

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3595314

C
H

A
N

I

03-5770521  
03-5771144  

03-5771144

manpower2@mhmc.co.il
 03-5771144

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

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

 לחברה בהר חוצבים 
ירושלים מזכיר/ה, לעבודה מול 
ספקים, ניהול יומן ולו"ז, ועוד, 

שעות נוחות, 8,500 ש"ח. 
_____________________________________________)14-14(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד שקט סמוך לבני 
ברק דרוש/ה מזכיר/ה א-ה, 

8:00-14:00, לא נדרש ניסיון, 
שכר 6,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)14-14(_____________________________________________

 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

 דרוש/ה טבח/ית לחצי 
משרה שעות גמישות, 

למדרשת בנות במטרסדוף 
בי-ם, קו"ח ל: 

gmail.com@0276955)14-15ל(_____________________________________________

 למרכז לימודי חרדי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית. 
לעבודה משרדית שקטה, 

2-3 שעות ביום, 
שכר 36 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)14-14(קריירה, 072-22-222-62

 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(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)14-15ח(וערב בישיבה, 050-6651365

 מנהלת משרד/מזכירה 
מנוסה, מעוניינת לעבוד 

במשרד בקרבת בני-ברק, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8414989

 עשר בתי מזוזות מעוצבים 
200 ש"ח )פ"ת(

_____________________________________________)12-12ח(052-2786557

 אופניים מצויינים 90 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 כיסוי לחורף לקלונועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(03-6199806 בערב

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 03-6199806 בערב

 שמלת ערב סגולה )180( 
שמלה כחולה ב-2 חלקים 

_____________________________________________)12-12ח()120( 03-9342918

 מעיל חרפי לגבר )180( 
מעיל חום + פרווה לאישה 

_____________________________________________)12-12ח()220( 03-9342918

 למסירה קפוטה חלקה 2 
כפתורים אחורנית, מידה 48 

היה בשמוש שבוע. 
_____________________________________________)12-12ח(050-4150581

 למסירה בירושלים גליונות 
לידלים, שלהבת, המודיע 
_____________________________________________)12-12ח(הצעיר ועוד. 02-5812872

 חצאית אפורה מאנגליה 
חדשה מתאים לגיל 13-14 
_____________________________________________)12-12ח(ב-150 ש"ח. 054-8426081

 נעליים שחורות לק 
לנערות חדשות באריזה! עם 
ספידה בצבע שחור, לבן, בז 
_____________________________________________)12-12ח(רק 60 ש"ח. 054-8426680

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6282258

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 כרית שינה אופואלרגנית 
חדשה באריזה 25 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-7653548

 גיטרה 140 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 חליפת בגיר חדשה, ללא 
מכנס, כחולה מדוגם, מידה 
48, כבס ולבש 250 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7139293

לפרסום
03-6162228
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בת ים: ניסנבאום 25|  חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905

ראשון-שישי
7-12.4.19
ב'-ז' בניסן

ניתן למשוך כסף 
בקופות  בסניפים: ב"ב: 

נויפלד, קוטלר, גניחובסקי, 
ירמיהו, אשדוד: הלל, 

הורקנוס 22, נתניה: האר"י, 
רכסים, חיפה

ניתן לרכוש 
תווי קניה בהנחה 

לחג הפסח, למימוש 
בכל סניפי רשת 'נתיב 

החסד'.
להזמנות ניתן לפנות 
למס' 052-7659294 

בהקדם.

ביום שישי 
כל הסניפים 

פתוחים עד השעה: 15:00 
במוש"ק הסניפים: 

נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-הרי"ף,קרית 

ספר, חיפה, אשדוד-הלל
פתוחים בין השעות:

21:00-24:00 

כסף  נירות  מגוון  להשיג  ניתן 
בגדלים ועוביים שונים, 

נייר ארונות לבן ופוליגל למקרר

4 ליטר
סיף

4 ליטר
1490סיף

פנטסטיק כללי 

1390
פנטסטיק לרצפה  

קטן/בינוני/גדול
'מעולה'

סירי בישול ח"פ

1190
ליח'

מאושר 
לפסח

שלישי-רביעי
9-10.4.19 ד'-ה' בניסן

ראשון-שישי
7-12.4.19 ב'-ז' בניסן

תפו"א אדום ארוז/
גזר ארוז

חציל/תפוז/
קלמנטינה

פלפל אדום מלפפון

לק"ג
390

למארז
ראשון-שישי

7-12.4.19 ב'-ז' בניסן

רסק עגבניות 22%שמן זית למאור
100 גר'
'מעולה'

שוקולד שוויצרי גרוס/
שוויצרי דק טעמן

100 גר'
1 ליטר

'מעולה'

1290

מצה שמורה עבודת יד
1 ק"ג

הרב מחפוד

6990

זוג פסטרמה
גלאט עוף

מצה שמורה עבודת יד
1 ק"ג

100

1 ק"ג
'מעולה'

אשפתון 
שטוח/גליל

990
ליח'

מצה שמורה עבודת יד
1 ק"ג

הרב גרוס

7990

גפילטע פיש
היימיש פיש

890

חמישיית טישו

890

קוד:48203

מארז תפוצ'יפס 
5*50 גר'

2 ב-עלית
20

12*18 גר'
2 ב-עלית

22
מארז תפוצ'יפס

6 ק"ג

אבקת כביסה 
אריאל/מקסימה 

אגוזי מלך עם קליפה
400 גר'

מיה

890

4 ליטר
פוליווקס

נייר כסף 'מעולה'
150 מקרון 80 ס"מ

נייר כסף 'מעולה'
100 מיקרון 80 ס"מ

נייר כסף 'מעולה'
50890 מקרון 60 ס"מ

2490

2790

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

ממרח שוקולד פרה
500 גר'

חלבי
עלית

10
כשל"פ

כשל"פ

קקאו 500 גר' 'מעולה'/
שוקו 1 ק"ג 'מעולה'/טעמן

ליח'
10

כשל"פ

רביעיית טונה בשמן זית
'מעולה'

1990

כשל"פ כשל"פ

גדלים שונים
100 יח'

כפפות

1290

מאושר 
לפסח

גדלים שונים
ללא מכסה

מארזי תבניות 
אלומיניום 'מעולה'

3 ב-
20

מאושר 
לפסח

מי פה תאידנט

1290

שלישיית משחת 
שיניים אורביטול

1390 מאושר 
לפסח

כשל"פ

כשל"פ

סילבו לניקוי כלי כסף

1090

1 ליטר
טעמן

שמן קנולה

כשל"פ

3 ב-
1790

צלחות גדולות 
קשיחות

1 ק"ג

1390

מאושר 
לפסח

מתז אוקסיג'ן/סנו 
ג'אוול/אנטי קאלק

1290
ליח'

4 ליטר
אקנומיקה פסגה

7902990 3990
ליח'

מטרנה מהדרין סימילאק
כולל שלבים

700 גר'
חלבי

900 גר'
חלבי

2 ב-6990
90

כשל"פ

קמח מצה שמורה
500 גר'
הלפרין

1690

כשל"פ

מצה שמורה
2.5 ק"ג
הלפרין
כשל"פ

7490

ספר שני

בקניה
מעל 100 ₪

בנתיב החסד

בקניה
מעל 100 ₪
בנתיב החסד

בקניה
מעל 100 ₪
בנתיב החסד

בהצגת קופון 
חתום ע"י 

נתיב החסד

בהצגת קופון 
חתום ע"י נתיב 

החסד

בהצגת קופון 
חתום ע"י נתיב 

החסד
למימוש בכל 
סניפי רשת 
אור החיים

מימוש אחד 
ללקוח בתוקף 
עד ה-1.5.2019

מימוש אחד 
ללקוח בתוקף עד 

ה-1.5.2019

מימוש אחד 
ללקוח בתוקף עד 

ה-5.5.2019
אין כפל 
מבצעים

ט.ל.ח

מתוך רשימת 
הספרים המופיעים 

על גבי הקופון

בקניה מעל 100 ₪    
בכל סניפי רשת 
כלי'צן - כלי בית

בקניה מעל 100 ₪    
בקינדר טויס

רח' כהנמן, ב"ב

אין כפל מבצעים והטבותבני ברק: רבי עקיבא 105 | ירושלים: קניון רב שפע שמגר 16

302540ב- ₪₪
%

מתנה!מתנה!הנחה!

2290

כשל"פכשל"פ

כשל"פ

10 ב-
10

כשל"פ

2 ב-
1290

490
לק"ג

590
לק"ג

690
לק"ג

שישיית סודה קינלי/
מים נביעות

6*1.5 ליטר

990

כשל"פ

כשל"פ

עשיריית לחמניות/
פיתות אסלי

990
למארז

ברמן

שמן זית קבר רחל
1 ליטר
טעמן

2990

כשל"פ

סלטי אחלה
400 גר'

2 ב-
1590

סלטי מיקי
200 גר'

3 ב-
890

מאושר 
לפסח

טחינה 500 גר' אחווה/ 
קטשופ 750 גר' אסם/

מיונז 500 גר' תלמה

890
ליח'

ניתן להטעין 
רב קו בכל 
הסניפים 
במזומן 
ובאשראי

ex
tra

pl
us

.co
.il

כשר לפסח

’מעולה‘ מציגה מגוון מוצרי מזון וחד-פעמי מעולים
בכשרות בד“ץ העדה החרדית לפסח

להשיג ברשתות המזון המובחרות

מיץ ענבים
מעולה

חומץ
מעולה

תבלינים
מעולה

שמן
אגוזים
מעולה

קקאו 
מעולה

ונוהגין להחמיר
שיהיה מעולה
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