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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

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

השעון מתקתק 
המועד הראשון 
הסתיים ללא קואליציה

28 הימים שהוקצבו לראש הממשלה נתניהו להרכיב 
קואליציה הסתיימו, והנשיא ריבלין העניק הארכה של 
14 יום נוספים • ליברמן הכריז ש"ינתק טלפונים", 
כחלון מודיע כי יחכה לליברמן, החרדים מחפשים פתרון 
בסוגיית הגיוס והסכמים קואליציוניים טרם נראים באופק 
| עמ' 8  

החידה המולדובית
הפצצה שהפיל איווט ליברמן עם הכרזתו בישיבת הסיעה כי אין בכוונתו להסכים 
החרדים  החברים  את  ותדהמה  בהלם  הכתה   – הגיוס  חוק  בהצעת  אות  של  לשינוי 
בימים  קיבלו  שהם  המסרים  התורה.  ויהדות  ש"ס  של  המקבילות  הסיעה  בישיבות 
האחרונים מסביבתו של רה"מ היו שונים בתכלית. בסוגיית הגיוס, ניתן להם להבין 
שיש עם מי ועל מה לדבר, עד שבא ליברמן והכריז כי מבחינתו קו ההתחלה הוא גם 

קו הסיום 

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה |  עמ' 10-12

אין עתיד
ידי  על  מוערכים  היותר  הביטחון  משרי  )ואחד  המסורת  שומר  יעלון  בוגי  כי  חושד  אינני 
הח"כים החרדים(, או בני גנץ )בן למשפחה דתית ומי שהקפיד לשבץ ברשימתו אישה חרדית( 
לשכנו',  ואוי  לרשע  'אוי  לן  קיימא  אבל  לפיד,  והשנאה של  ההסתה  מסע  עם  פעולה  ישתפו 
ומשכך, אם הם מקווים לבנות אי פעם שותפות אמת עם הנציגות החרדית – מוטב יעשו אם 
יתנערו בהקדם מהאמירות הללו, ואולי על הדרך יפרקו את השותפות המאולצת עם 'יש עתיד', 

ויפה שעה אחת קודם    

אבי גרינצייג, על סדר היום  |  עמ' 13

הליכוד הציעו לך לערוק? "זכותם המלאה"
הוא למד בישיבה אך התמרד, היה מועמדו של נתניהו אך עזב את הליכוד, הוביל מאבקים חברתיים לעולי אתיופיה אך 

מתקומם כשנשאל אם הוא נציגם, הוא עלה לכותרות כשנישק את רגלי אמו אך מסרב להתרגש • מי אתה חבר הכנסת 
גדי יברקן? ראיון | עמ' 14

נתניהו מקבל מריבלין ארכה. צילום: חיים צח, לע"מ  

מלאכת ההרכבה הושלמה 
ש"ס חתמה על הסכם קואליציוני 

| עמ' 4 |

היערכות 
מקיפה לשינוע 
אלפי נוסעים 

למירון | עמ' 6 



עם הרב אהוב הילדים עם סיפורים מאלפים ומחזקים
הרה"ג ר' חיים זאיד שליט"א 

בס"ד

שיתקיים בעז"ה בעיצומו של יום ל"ג בעומר
יום חמישי י"ח באייר תשע"ט בשעה 4.00 אחה"צ

באולם הספורט ברחוב אבטליון אלעד. 

ילדי אלעד

עם הרב חיים זאיד

בל״ג בעומר 

כנס ענק לילדים

הכניסה חינם !
בנים ובנות ואף אבות ואמהות מוזמנים! 
{הפרדה מוחלטת . הכניסה לבנות מצד שמאל}

הגרלות ענק: הוברבורד, קורקינט, רולר, רחפן, ועוד...
הגרלות מיוחדות לבנות!

ארטיק
לכל ילד 

הכנס לעילוי נשמת האשה הצדקת מרים בת לאה ע"ה שהוא יום פקודתה

"אור א   עזר"
ל א   עד

בהכוונת מרנן ורבנן

בית הכנסת "מקום מקדש"
חניכי הישיבות
c ק"ק תימן - רובע

רח' יוסף קארו 5 , אלעד
שע"י עמותת "נתיבות שלום"
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

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

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

אחרי סאגה ארוכה שנמשכה למעלה מחצי שנה, השבוע חתמה סיעת ש"ס על הסכם קואליציוני עם ראש 
העיר ישראל פרוש • מה עבר על העיר מאז מערכת הבחירות, היכן חלה התפנית בנוגע לכניסה לקואליציה 

ומיהו יו"ר סיעת ש"ס החדש?

מלאכת ההרכבה הושלמה: 
ש"ס חתמה על הסכם קואליציוני 

 תינוקת נכוותה מקפה רותח
כוחות  הוזעקו  האחרונה  השבת  לכניסת  סמוך 
על  דיווח  בעקבות  בעיר  הבתים  לאחד  ההצלה 
ארגוני  חובשי  רותחים.  ממים  שנכוותה  תינוקת   
ההצלה שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני 
רותח  מקפה  שנכוותה  וחצי  שנה  כבת  לתינוקת 
בפלג גופה העליון והיא פונתה להמשך טיפול בבית 

החולים בלינסון בפתח תקווה כשמצבה בינוני.

 בושה: כוחות הכיבוי הותקפו
'כבאות  צוות של  ראשון  יום  בשעות הערב של 
והצלה' שפעל לכבות שריפה ברחוב יהודה הנשיא/

רש"י בעיר, הותקף במהלך פעולות הכיבוי אבנים 
שהושלכו מצד נוער שוליים, כשבעקבות כך מפקד 

הצוות נפגע בגבו וראשו תוך.
בכבאות והצלה מציינים, כי בשבועות האחרונים 
קיימת תופעה של הצתת מוקדי שריפה ברחבי העיר, 
שחלקן התפשטו לשריפות גדולות בהן פעלו כוחות 
ונזק  גדולים בכדי למנוע את התפשטות השריפות 

למבנים.
שהותקף,  הצוות  מפקד  מכלוף,  עופר  רס"ר 
סיפר: "הוזעקנו לכבות שריפה בעיר אלעד. במהלך 
אשר  ונערים  ילדים  ע"י  הותקפנו  הכיבוי  פעולות 
ואיומים  בקללות  גידוף  תוך  אבנים,  עלינו  זרקו 
עברו  שהנערים  בזמן  זאת  כל  פיזית,  בנו  שיפגעו 
מנקודה לנקודה והציתו שטחים נוספים. עצוב לנו 
כלוחמי אש וכאזרחי המדינה, שאנשים שאנו באים 
תוקפים  שריפה,  מפני  רכושם  על  ולשמור  להציל 

אותנו בצורה כזאת".

אופניים  רוכבי  תאונות:  בשתי   
נפצעו 

תאונת דרכים קשה אירעה בערבו של יום ראשון 
ההצלה שהוזעקו  צוותי  בעיר.  גבירול  אבן  ברחוב 
למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני לרוכב אופניים 
כבן 46 שנפגע בראש ובגפיים ולאחר מכן הוא פונה 
לבית החולים בלינסון בפתח תקווה להמשך טיפול, 

כשמצבו בינוני.
שאירעה  אופניים  מעורבות  עם  נוספת  בתאונה 
ביום שלישי אחר הצהריים ברחוב רבי חייא בעיר, 
שהגיעו  ההצלה  כוחות  בראשו.  נפגע   8 כבן  ילד 
למקום העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני והוא פונה 
להמשך טיפול בבית החולים שניידר בפתח תקווה, 

כשמצבו קל.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של אלעד

על המקום

אלי רובין

הקמת  סביב  בעיר  הממושכת  הסאגה 
קודם  עוד  שהתחילה  העירונית  הקואליציה 
הגיעה  העיר,  ראשות  על  במאבק  הבחירות 
ביום שלישי השבוע לסיומה, עם מינויו של 
עם  יחד  ש"ס,  סיעת  ליו"ר  בוטבול  יהודה 
חתימה שלהם על ההסכם הקואליציוני מול 

ראש העיר ישראל פרוש.
העיר  עברה  שלימה  שנה  כמעט  במשך 
כברת דרך ארוכה, שהחלה עם ההחלטה של 
דגל התורה וש"ס להציב את יצחק פינדרוס 
ישראל  ראש  מול  העיר  לראשות  כמועמדם 
נפסלה  ימים ספורים קודם הבחירות  פרוש. 
מועמדותו של פינדרוס בשל נימוקים שונים, 
תמיכתם  את  העבירו  בש"ס  כך  ובעקבות 
ליו"ר סיעת יש"י ברק צברי, שהתמודד אף 

הוא לראשות העיר.
ברורה  הוראה  הייתה  לא  התורה  בדגל 
והבחירות  בנוגע לתמיכה במי מהמועמדים 
ישראל  העיר  לראש  ניצחון  עם  הסתיימו 

פרוש, שהמשיך לקדנציה שניה.
התוצאה,  עם  להשלים  התקשו  בש"ס 
בנוגע  המשפטית  ההתערבות  לאחר  בפרט 
כך  ובעקבות  פינדרוס  של  למועמדותו 
במשך  העיר  ראש  מול  לעומתי  קו  הובילו 

כחצי שנה.
היו  ש"ס  אתה   - מנגד  התורה'  ב'דגל 
מערכת  קודם  עוד  שותפות  על  חתומים 
הצדדים  מחויבים  היו  לו  הסכם  הבחירות, 
מי  והיו  חלוקות  היו  הדעות   - לאחריה  אף 
מנת  על  פרוש,  לקואליציית  בכניסה  שדגלו 
כאשר  בעיר,  העשייה  המשך  את  לאפשר 
מחבריה  שנים  בתמיכת  התבטא  זה  דבר 
בתקציב  שפירא(  ואיסר  ברדוגו  )משה 
העירייה לשנת 2019, על אף שלא היו חלק 

מהקואליציה. 
והמשך  טוב  רצון  של  בצעד  כזכור, 
מיד  העירייה,  של  השוטפת  הפעילות 

המו"מ  פתיחת  קודם  ועוד  הבחירות  לאחר 
ישראל  העיר  ראש  ביקש  הקואליציוני, 
פרוש לחלק את ראשות הוועדות המרכזיות 
מליאת  לכך  ובהתאם  הסיעות  בין  בעירייה 
מועצת העיר אישרה את מינוי יושבי הראש 
הכספים  ועדת  כשאת  וועדות,  אותם  של 
קבלה ש"ס, את ועדת המכרזים דגל התורה 
ואת ועדת ההנחות בארנונה אגודת ישראל, 
התקבלה  הוועדות  להרכבי  בנוגע  כשאף 
של  סיעתי  מפתח  פי  על  לחלוקה  ההצעה 

הסיעות במליאה.
לפני כחודש, בערב בדיקת חמץ, הסדקים 
המשותפת  בהתעקשות  ואולי  בשותפות, 
כניסה  לאי  וש"ס  התורה  דגל  ראשי  של 
עם  לגדול  החלו   - העירונית  לקואליציה 
מינויו של יו"ר סיעת דגל התורה, אבי שטרן, 
הסכם  עם  בבד  בד  בשכר,  העיר  ראש  לסגן 

קואליציוני ביניהם.
ש"ס  גם  כי  פורסם,  היום  אותו  בבוקר 
צפויה לחתום על הסכם קואליציוני ולהיכנס 
קרה  שלא  מה  לקואליציה,  'דגל'  עם  יחד 
מועצת  ישיבת  במהלך  דבר.   של  בסופו 
מקווה  הוא  כי  פרוש,  ישראל  אמר  העיר 
הצדדים  כל  יגיעו  הקרובים  שבשבועות 
בעירייה להסכמות במטרה לחתום על הסכם 
בעירייה,  הסיעות  כלל  בין  רחב  קואליציוני 
התפקידים  את  תקבל  סיעה  כל  כאשר 
במועצת  היחסי  גודלה  פי  על  לה  המגיעים 
העיר, תוך שהוסיף כי הוא מתכנן כבר אחרי 
החגים להמשיך במגעים גם עם סיעת ש"ס, 
על מנת לתת לה את האפשרות לייצוג מלא 
הנוספות  הסיעות  לצד  שתוקם,  בקואליציה 

בעירייה.
יחד עם הפרסומים על כניסה אפשרית של 
במידה  כי  פורסם  לקואליציה,  ש"ס  סיעת 
ואכן הדבר יקרה יו"ר הסיעה צוריאל קריספל 
יתפטר ממועצת העיר, מה שאכן קרה בסופו 
של דבר ביום ראשון שעבר, כאשר קריספל 
להיכנס  לסיעתו  לאפשר  העדיף  עצמו 

לקואליציה אך לא רצה להיות בעצמו שותף 
לכניסה זו ובעצם מימש את בקשתו  ללקיחת 
בקשה   – הפוליטיים  מהחיים  זמן  פסק 
שעלתה עוד קודם הבחירות ונדחתה, לאחר 

לחצים שהופעלו עליו מראשי התנועה. 
יו"ר  אחרי שבוע וחצי שש"ס תרה אחרי 
חדש שינהיג את הסיעה בעיר, ביום שלישי 

השבוע הוחלט כי יהיה זה יהודה בוטבול.
אגודת  מטעם  שיצאה  משותפת  בהודעה 
ההסכם  על  החתימה  עם  מיד  וש"ס  ישראל 
משמחת  "בשורה  נכתב:  הקואליציוני 
ראש  בין  קואליציוני  הסכם  נחתם  מאלעד. 
העיר מטעם אגודת ישראל הרב ישראל פרוש 
לבין סיעת ש"ס. על פי ההסכם, ימונה ממלא 
מקום ראש העיר מטעם סיעת ש"ס וכן ימונו 
אשר  ש"ס,  לסיעת  נכבדים  תפקידים  מספר 

בהם יוכלו לשרת את העיר בשותפות".
ראש העיר ישראל פרוש אמר, כי "לאחר 
עם  להסכם  להגיע  הצלחנו  פסח  שבערב 
סיעת דגל התורה באלעד, אני שמח שהיום 
סיעת  עם  גם  המגעים  את  להשלים  הצלחנו 
בכוונתי  הסכם.  על  לחתימה  ולהגיע  ש"ס 
לחתימת  הקרובים  בימים  לפעול  להמשיך 
את  לשרת  כדי  נוספות  סיעות  עם  הסכמים 

התושבים והעיר נאמנה".
הקואליציוני  ההסכם  על  ש"ס  חתימת 
החברים  ולשאר  העיר  לראש  תאפשר 
להמשיך ולפעול למען תושבי העיר, כאשר 
הקואליציה העירונית תהיה בעלת 13 חברים 

מתוך 15 לפחות.
צעדיו של חבר  לעקוב אחר  יהיה  מעניין 
על  עמו ש"ס חתומה   - צברי  ברק  המועצה 
מעניין  מכך  פחות  ולא  שותפות,  הסכם 
המועצה  חבר  יפעל  איך  לראות  יהיה 
העיר,  ראש  עם  ביד  יד  שהלך  דיין  אבי 
זאת   - שלו  הראשונה  הקדנציה  כינון  מאז 
כי  האחרון  השבוע  במהלך  שהצהיר  לאחר 
"אומרים שבאופוזיציה אפשר יותר לעזור".

ילום: דוברות 'הצלה אלעד'

בוטבול  יהודה  את  להציב  ש"ס  בתנועת  שנפלה  ההחלטה 
שאמור  האיש  על  הרבה  מלמדת  המקומית,  הסיעה  בראשות 

להיכנס לנעליו הגדולות של היו"ר היוצא צוריאל קריספל.
משמש  נכבדה,  שמות  בורסת  מתוך  שנבחר  בוטבול,  יהודה 

כגבאי בבית הכנסת 'מאור ישראל' בעיר. 
ואף  ש"ס  למען  בפעילותו  בלט  הבחירות  מערכת  במהלך 
הנחה את האירוע המשותף לדגל התורה וש"ס, בה הוכרז יצחק 
החודשים  במשך  כן,  כמו  העיר.  לראשות  כמועמדם  פינדרוס 
שלאחר מכן היה מעורה במהלכים של הסיעה, כאשר עוד קודם 

הבחירות, במהלך הרכבת הרשימות, הוצע לו להשתלב ברשימת 
ש"ס לעירייה, אך הוא סרב.

הקדנציה  במהלך  כי  ובטוחים  עתיד  לו  צופים  ש"ס  בתנועת 
הקרובה הוא יוביל את הסיעה בהצלחה ויביא לתוצאות ברוכות 

בפעילותו.
כעת, לאחר ההחלטה הסופית, הוא צפוי להיכנס כחבר החמישי 
בסיעת ש"ס - במינוי מיוחד של שר הפנים, וצפוי להתמנות לסגנו 

של ראש העיר ישראל פרוש.

מי אתה יהודה בוטבול?
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פרטים באתר ובפייסבוק הזמינו היום במחירי קדם עונה!

כל הדרכים מובילות 
לשינפלד ברומא!

מלון שרתון גולף 
)בבעלות הילטון רומא(

1/7/19 עד 12/9/19

אפשרות 
לטיולים 
מאורגנים

כששינפלד תיירות, חברת הנופש המובילה בחופשות 
כשרות עושה את חופשת הקיץ ב״שרתון גולף רומא״, 

המלון האידיאלי לנופש וטיולים, 
כולם באים!

Sheraton Golf 3 di Roma

עד שבועותלנרשמיםהנחה לזוג1,000 ₪
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היערכות מקיפה לשינוע 
אלפי נוסעים למירון

עלייה של 2.5% בתעסוקת חרדים  

היערכות מקיפה לקראת מבצע ל"ג בעומר, במהלכו יעלו תושבים רבים מהעיר למירון 
באמצעות התחבורה הציבורית • ישראל פרוש: "אנחנו שמחים להמשיך את מסורת 

סבסוד הכרטיסים למירון, בצורה שמאפשרת לכל תושב להתפלל באתרא קדישא 
מירון ביום ההילולא של רשב"י"

למ"ס: עלייה במספר החרדים העובדים וברמת ההשתכרות • עדיין לא מגיעים לנתוני 
החילונים בשוק העבודה • דרוש גוף ממשלתי לאסדרת הענף

אלי רובין

ונסיעת  בעומר  בל"ג  רשב"י  הילולת  לקראת 
בסופ"ש  מירון  קדישא  לאתרא  תושבים  אלפי 
עילית  קווים  וחברת  אלעד  עיריית  הבא, 
השלימו היערכות מקיפה, הן מבחינת כמויות 
הן  ארוכות,  לשעות  הנדרשים  האוטובוסים 
בהיערכות לוגיסטית בחניונים באלעד ובמירון 
ובתחנת הבידוק בדרך, הן במכירות הכרטיסים 

ועוד. 
ראש  בלשכת  שהתקיימה  היערכות  בפגישת 
העיר ישראל פרוש, בהשתתפות מנהל אשכול 
אילן  עילית'  'קווים  חברת  של  אלעד   - אונו 
נייגלשטיין, יועץ המגזר החרדי בקווים עילית 
משה אהרן יעקובזון, יחד עם הצוות המקצועי 
ועוד,  הורביץ  מנחם  המתנ"ס  מנהל  בעירייה, 
סוכם  כאשר  השונים,  ההערכות  פרטי  נקבעו 
כי גם השנה ייצאו נסיעות רבות לכל כיוון בקו 
אלעד-מירון כאשר שעות השירות מאלעד יהיו 
ולאחר   15:00-18:00 בין השעות  רביעי  ביום 

מכן בין השעות 21:30-24:00. 
כמו כן, לאחר ההצלחה והביקוש הרב בשנים 
ייצאו  מאלעד  בוקר  בנסיעות  האחרונות 
7:00- השעות  בין  האוטובוסים  חמישי  ביום 
ועד   11:00 מהשעה  מכן  ולאחר  בבוקר   8:30
תוגברו  לאלעד  ממירון  הנסיעות  זמני   .15:30
והאוטובוסים ייצאו מיום רביעי בשעה 23:00 
עד השעה  ברציפות  ויוצא'  'מתמלא  בסיס  על 
מהשעה  מכן  ולאחר  למחרת,  בבוקר   9:30

13:00 ועד לשעה 22:30 ברציפות. 
והצפי  חמישי  ביום  השנה  גם  חל  בעומר  ל"ג 
הוא שיהיו נוסעים שיישארו עד לאחר השבת, 
לכן יתוגבר קו 590 ממירון גם במוצ"ש באופן 
זו  בשבת  לשבות  החפצים  לטובת  משמעותי, 

בצפון, כאשר יש להזמין מקום לנסיעה זו כמו 
'קווים  של  ההזמנות  במוקד  שבוע,  סוף  בכל 

עילית'. 
כמו כן הודיע ראש העיר כי כפי שהיה בשנים 
תסבסד  שעברה,  בשנה  ובפרט  קודמות 
העירייה אלפי כרטיסים לטובת החפצים לנסוע 
הסבסוד  כשלאחר  במירון,  דרשב"י  להילולא 
יעמוד מחירו של כרטיס הלוך ושוב על 40 ₪ 
הכרטיסים,  מכירת  לנוער.   ₪ ול-30  למבוגר 
הקרוב,  שני  ליום  עד  ותימשך  אמש  שהחלה 
 ,9 חייא  רבי  ברחוב  המתנ"ס  במשרדי  תעשה 
בין השעות 10 בבוקר עד 8 בערב ברציפות, לא 

כולל יום שישי.
"אנחנו  העיר:  ראש  אמר  הפגישה  בסיכום 
שמחים גם השנה להמשיך את מסורת סבסוד 
לכל  שמאפשרת  בצורה  למירון,  הכרטיסים 
ובזול,  במהירות  בקלות,  לנסוע  שחפץ  תושב 
להתפלל באתרא קדישא מירון ביום ההילולא 
של רבי שמעון בר יוחאי, עליו נאמר כי 'כדאי 
קווים  חברת  הדחק'.  בשעת  עליו  לסמוך  הוא 
למירון.  בבטיחות  נוסעים  אלפי  מובילה 
הפעילות החשובה הזו לא הייתה יוצאת לפועל 
עם  לעירייה  הפורה שיש  בלי שיתוף הפעולה 
שיתקבלו  הנוסעים  לכל  מאחל  אני  החברה. 

תפילותינו לרצון".

איציק מצרפי 

על  שהצביע  המדינה  מבקר  דו"ח  רקע  על 
נתוני  ועל  באקדמיה  החרדים  במספר  ירידה 
מנתוני  המצב  תמונת  משמעותיים,  נשירה 
התעסוקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
לרבעון הראשון של 2019, מצביעה על מגמת 
העובדים.  החרדים  הגברים  בשיעור  עליה 
ממשיך  העובדות  החרדיות  הנשים  שיעור 
להיות גבוה ועומד היום על 74%, הרבה מעבר 
הן  בלבד,   63% על  העומד  הממשלתי  ליעד 
בקרב גברים והן בקרב נשים חרדיות. שיעורי 

התעסוקה של גברים עדיין רחוקים מהיעד.
של  התעסוקה  שיעור  הלמ"ס,  נתוני  פי  על 
שנת  של  הראשון  ברבעון  עלה  חרדים  גברים 
מוסד  של  המקובלת  ההגדרה  לפי  הן   2019
הגדרה  לפי  והן  מגורים  מקום  לימודים/ 
העובדים  החרדים  הגברים  שיעור  עצמית. 
עומד של 52.6%, עליה של 2.4% ביחס לנתוני 

התעסוקה של שנת 2018.
מעבודה  הכנסות  נתוני  גם  שכללו  הנתונים 
עליה  על  מצביעים   ,2017 בשנת  )שכירים( 
וצמצום  חרדים,  ונשים  גברים  של  בשכר 
נשים  בין  השעתי  השכר  פערי  של  משמעותי 

חרדים לנשים שאינן חרדיות.

בעוד בקרב גברים חרדים, ממוצע השכר עלה 
לשעה.   ₪ ל53.2   ₪ מ52.8  מתונה  בצורה 
שקלים   78 על  עומד  חילוני  יהודי  של  שכרו 
של  עליה  נרשמה  חרדיות  נשים  אצל  לשעה. 
לשעה,   ₪  60.5 של  לרמה  לשעה,   ₪  6.6
בעוד ממוצע השכר השעתי של נשים יהודיות 
שאינן חרדיות עומד על 61 ₪. שכרן החודשי 
של נשים חרדיות עדיין נמוך בכ-30% יחסית 
עבודה  שעות  מספר  בשל  בעיקר  לחילוניות 
 37 לעומת  בשבוע  שעות   30 יותר,  נמוך 
העסקת  בשל  וכן  החילוניות  בקרב  בממוצע 

חלקן באמצעות קבלני משנה.
נתונים חיוביים אלה, הינם שינוי מגמה ביחס 
שהצביעו  האחרונות  השנים  של  לנתונים 
החרדים  במספר  ירידה  ואף  סטגנציה  על 
העובדים. מהנתונים עולה כי נשים חרדיות הן 

עדיין המפרנסות העיקריות.   
ק.מ.ח  קרן  מנכ"ל  פלדשטיין  מרדכי  לדברי 
המעודדים  הנתונים  חרדי(  מקצועי  )קידום 
המצביעים על עליה בשיעור החרדים העובדים 
הירידה  לצד  שלהם,  השכר  ברמת  ועליה 
הנשירה  ואחוזי  באקדמיה  החרדים  במספר 
בחשיבה  הצורך  את  מוכיחים  הגבוהים, 
גורפת  מהסללה  שתמנע  מחודשת  מערכתית 
תעסוקה'  'חליפת  התאמת  ותקדם  לאקדמיה, 

אישית לכל פונה. 

בהילולא דבר יוחאי

הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

*6050

 עובדים כשכירים במספר מקומות עבודה,
או עובדים כשכירים ומקבלים פנסיה מוקדמת?
 עדכנו את המעסיק המשני או את משלם הפנסיה

על עבודתכם הנוספת בטופס 101, ובדקו אם עליכם לבצע 
תיאום דמי ביטוח לאומי כדי להימנע מחיוב מיותר.

מתי עליכם לבצע תיאום דמי ביטוח?

תיאום דמי ביטוח לאומי

בצעו תיאום דמי ביטוח באתר הביטוח הלאומי, ותימנעו מניכוי דמי ביטוח גבוהים מהנדרש 
משכרכם אצל המעסיק המשני. 

הפעולות שתוכלו  לבצע באתר:                                                            
 הפקת אישור לתיאום דמי ביטוח לשנת 2019 - שאותו יש להגיש למעסיק המשני או 
למשלם הפנסיה המוקדמת. אישור על תיאום דמי ביטוח ניתן להפיק גם באמצעות מילוי 
טופס "הצהרת עובד למעסיק משני" בל' 644, שאותו יש להגיש למעסיק המשני. את 

הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט.                                                          
 בקשה להחזר דמי ביטוח - למי שנוכו משכרו דמי ביטוח גבוהים מהנדרש בשנים קודמות, 

ולא ביצע תיאום דמי ביטוח עבור שנים אלה.

פנו למחלקת גבייה ממעסיקים בסניף הקרוב למקום מגוריכם, לצורך קבלת אישור לתיאום 
דמי ביטוח עבור שנת 2019/ החזר דמי ביטוח עבור שנים קודמות, וצרפו טופסי 100 חתומים 

מכל מקורות ההכנסה שלכם. 

 אם השכר שלכם מהמעסיק העיקרי נמוך מ- 6,164 ₪ בחודש
)נכון לשנת 2019(

אם הכנסתכם מכל המעסיקים גבוהה מההכנסה המקסימלית 
לתשלום דמי ביטוח בסך 43,890 ₪ בחודש )נכון לשנת 2019(

שימו לב! אם השכר שלכם מהמעסיק העיקרי גבוה מ- 6,164 ₪ בחודש 
והכנסותיכם מכל המעסיקים נמוכות מ- 43,890 ₪ בחודש )נכון לשנת 2019( -

ניצלתם את מלוא הניכוי בשיעור המופחת, ולכן אינכם נדרשים לבצע תיאום 
דמי ביטוח.

לתאם תלם
מש



לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

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

עם סורגדור יוצאים ידי חובה 
למהדרין מן המהדרין 

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות 

ושערים | מרפסות תלויות | 
קונסטרוקציות

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום מהמתקדמות ביותר

מחירים מיוחדים 

לקבוצות רכישה

תהיו רגועים שהילדים שלכם בטוחים.

תעשיות ברזל ואלומניום

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

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

זכוכית | גגות הזזה

איכות לאורך 
שנים

עד 8 שנות 
אחריות

תהליך כימי 
למניעת 
קורוזיה

עפ"י תקנים 
מחירים

צביעה 
בתנור בשיטת 
אלקטרו סטטי

עיצוב ויופי 
מנצח

בשם השם נעשה ונצליח

סגור

פתוח

כבל פלדה לקשירה

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

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

 תריסים | מעקות |זכוכית | גגות הזזה

עם סורגדור יוצאים ידי חובה
מבצעים חמיםלמהדרין מן המהדרין!

למרפסות תלויות!

מחמירים
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השעון מתקתק: 
המועד הראשון הסתיים – ללא קואליציה

28 הימים שהוקצבו לראש הממשלה נתניהו להרכיב קואליציה הסתיימו, והנשיא ריבלין העניק הארכה של 14 יום נוספים • ליברמן הכריז ש"ינתק 
טלפונים", כחלון מודיע כי יחכה לליברמן, החרדים מחפשים פתרון בסוגיית הגיוס והסכמים קואליציוניים טרם נראים באופק

משה אברהמי

 ביום שני, התייצב ראש הממשלה בנימין נתניהו 
במעון הנשיא בירושלים וביקש ממנו הארכת זמן 
שניתנו  הימים  ל-28  מעבר  הממשלה,  להרכבת 
אירועי  החגים,  ימי  את  ציין  נתניהו  במקור.  לו 
העצמאות והלחימה בדרום, וביקש הארכה של 14 
יום נוספים, בהתאם לחוק. ריבלין אישר, והמרוץ 

להרכבת הממשלה העלה הילוך.
המפלגות  לשגרה,  נכנסה  ה-21  הכנסת  במקביל, 
הח"כים  מתוקשרות,  סיעה  ישיבות  לקיים  חזרו 
התחילו  והוועדות  בכורה  לנאומי  עלו  החדשים 
כקואליציה,  מתנהגות  הימין  מפלגות  לתפקד. 
במציאות,  אבל  אופוזיציה,  לשדר  מנסים  היתר 

ממשלה יציבה טרם נראית באופק.
הפלונטר הגדול נמצא בגזרת המפלגות החרדיות 
המפלגות  התרגלו  בעבר  ביתנו'.  'ישראל  מול 
בהתגבר  הפעם,  מאזניים,  לשון  להיות  החרדיות 
כוחם, הם מגלים שליברמן על חמשת מנדטיו הפך 
להיות לשון מאזניים עם דרישות בשמים, ובלעדיו 

אין קואליציה.
במסיבת עיתונאים שכינס בכנסת, הודיע ליברמן 
כי מעתה ואילך הוא מנתק טלפונים. עד שלא יענו 
5 המ"מים שלו, אין לו מה להתקדם. ומהם חמשת 
החמאס,  הכרעת  ליברמן?  של  הברזל  דרישות 
העברת חוק הגיוס ככתבו וכלשונו, ביטול בדיוק 
ד. נ. א. לקביעת יהדות, פנסיית מינימום לגמלאים 

וראשות וועדת הפנים.
כשר  תפקידו  את  מאליו  כמובן  רואה  ליברמן 
הביטחון הבא כשהוא מציב לנתניהו תנאים: הפעם 
אני שר ביטחון עם חופש פעולה, בלי שתתערב לי 

כל הזמן בהחלטות. "יש לי מספיק אחריות", אמר.
האפלה  תחת  המו"מ  את  מנהלת  שש"ס  בזמן 
תקשורתית מוחלטת, הרי שב'יהדות התורה' לא 
לתקשורת  ומוציאים  דרישותיהם,  את  מסתירים 
הנחות  שם  יש  ההסכם.  מתוך  סעיפים  במשורה 
לסטודנטים,  כמו  ישיבה  לבחורי  באוטובוסים 
סבסוד מזון לחולי צליאק ואפילו תקציבים לל"ג 
בעומר, אבל הסעיפים המהותיים נמצאים בסעיפי 

הגיוס, הגיור, תקציבים ומצוקת הדיור.
דרישותיו  את  גפני  תקף  צה"ל,  לגלי  בראיון 
 5 מונה  סיעתו  כי  לו  להזכיר  וביקש  ליברמן  של 
מנדטים מול הגוש הדתי-חרדי. לדבריו, לליברמן 
עם  המו"מ  את  שהובילו  נסתרים  מניעים  יש 

הליכוד למבוי סתום.
אייכלר  ישראל  ח"כ  ישראל'  ב'אגודת  עמיתו 
הלך רחוק עוד יותר כשקרא לחברי סיעתו ליזום 
בחירות חדשות בהן יחזירו את כ-300,000 קולות 
מצביעי הימין שנשרו מתחת לאחוז החסימה. על 
פי הערכת אייכלר, שלדבריו נשענת על שיחות עם 
אינן  ליברמן כלל  פניו של  אנשי ראש הממשלה, 
לממשלה וכי הוא חותר לכונן ממשלת אחדות עם 

'כחול לבן' על חשבון החרדים.
שמונו  סולוביצ'יק  והגר"ב  רוזן  הגר"י  במקביל, 
שני  ביום  נועדו  במו"מ,  הגיוס  נושא  את  לרכז 
ושוחחו  גפני  משה  ח"כ  עם  ממושכת  לישיבה 
התייעצויות  קיימו  ואף  הכנסת  חברי  עם  בטלפון 
עם גורמים משפטיים. עם סגירת הגיליון נודע כי 
ראשי הישיבות יבקרו במעונם של גדולי ישראל 
ראש  ומרן  קנייבסקי  הגר״ח  התורה  שר  מרן 
הישיבה הגרי"ג אלדשטיין, כדי להציג בפניהם את 

ההצעות המוסכמות לחוק הדיחוי.

היעדים  כי  להחלטה  להביא  הוא  המרכזי  הנושא 
עליהם דובר יינתנו לשינויים לפי החלטות ממשלה 
מתן  כי  שאומר  מה  הביטחון,  משרד  לפי  ולא 
בחור  שכל  ויבטיח  העניין  לפי  יורחב  הדיחויים 
ישיבה יוכל לשבת וללמוד ללא מכסות מאיימות.

ויש גם את כחלון. בתום ניסיונות ממשיים לחבר 
את מפלגתו עם 'הליכוד', השלים ראש הממשלה 
עצמאית  מפלגה  תישאר  'כולנו'  כי  העובדה  עם 
ואף נתן הסכמה תיאורטית להענקת תיק האוצר 
כחלון  ב'וואלה',  הפרסום  שלפי  אלא  לכחלון. 
אומר בשיחות סגורות כי הוא אינו מתכוון לחתום 
חותם,  שליברמן  לפני  רגע  קואליציוני  הסכם  על 
ובכלל, הוא מתכוון לחתום אחרון כדי לבחון את 
הדרישות של יתר השותפות. ליברמן עצמו אמר 

כי לא יחתום לפני המפלגות החרדיות, חד גדיא.
יצוין כי יו"ר 'כולנו' משה כחלון לא הרכיב כלל 
המגעים  את  מנהל  והוא  קואליציוני  מו"מ  צוות 

ישירות מול ראש הממשלה נתניהו.
הסכם  קיים  טרם  הימין'  מפלגות  'איחוד  בגזרת 
לכיוון  הולכים  שהדברים  היא  הערכה  אך  חתום 
עמוק  לסמוטריץ'  נתניהו  בין  התיאום  חיובי. 
ונרחב, כשהאחרון מיועד להיות הזרוע הביצועית 
להעביר  מעוניין  שנתניהו  בחוקים  נתניהו  של 
בצמצום כוחו של בית המשפט באופן שיעניק לו 

חסינות מהעמדה לדין.
סמוטריץ'  בצלאל  קרני,  יובל  של  פרסום  פי  על 
מתייעץ בתדירות גבוהה עם איילת שקד ומבקש 
בנוסף  הקואליציוני.  במו"מ  להתנהלות  'טיפים' 
מבקש סמוטריץ' ללמוד משרת המשפטים היוצאת 
עיניים, למרות שעל  על המשרד אליו לוטש הוא 
תיק  את  להפקיד  יתעקש  נתניהו  המסתמן,  פי 

המשפטים בידי יריב לוין ממפלגתו.
המאבק  נס  על  מעלים  המסתמנת,  באופוזיציה 
את המהלכים החקיקתיים שנתניהו מנסה לקדם, 
על מנת למנוע את העמדתו לדין בשלושת כתבי 
כי  טענה  מר"צ  סיעת  נגדו.  שתלויים  האישום 
שמכניס  באופן  הקואליציוני  המו"מ  ניהול  עצם 
סעיפים בחוק החסינות – מהווה שוחד פוליטי ואם 
פניותיה ליועץ המשפטי לממשלה לא ייענו – הם 

יעתרו לבג"צ בנדון.
כל  לשורש  החרדים  את  הופך  מצדו  לפיד  יאיר 
הצרות, ומספר לאזרחי ישראל כי נתניהו קונה את 
החרדים בכסף שהם, האזרחים הטובים, משלמים. 
החרדי,  הציבור  ודוברי  מנציגי  הגינויים  מלבד 
הגישה של לפיד מעוררת אי נוחות גדולה באגף 
'חוסן לישראל' של 'כחול לבן', שמצדם מעדיפים 

גישה מפויסת בהרבה כלפי הציבור החרדי.
ביטוי ממשי לדברים ניתן בנאום הבכורה של יו"ר 
'כחול לבן' בני גנץ. כמיטב המסורת בכנסת, לפני 
ח"כ  מוזמן  לדוכן,  חדש  כנסת  חבר  של  עלייתו 
וותיק לברכו ולהעניק לו ברכת הדרך. זהות הח"כ 

המברך מתואמת כמובן מראש.
למרבה ההפתעה, מי שהתבקש לברך את בני גנץ 
הוא יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר, 
אשר  גנץ.  עם  ונעימה  ארוכה  בהיכרות  שמחזיק 
בירך את גנץ במילים חמות ואמר כי נכונה להם 

עוד עבודה טובה ומשותפת למען העם בישראל.
ועבר  מהבמה  אשר  ח"כ  ירד  הנאום,  בסיום 
עם  בלבביות  התחבק  הוא  לבן'.  'כחול  בספסלי 
בהנהגת  השלישית  הצלע  של  ידיו  את  לחץ  גנץ, 
במפלגה, משה בוגי יעלון, ורק על פני אחד חלף 

ללא ניע: יאיר לפיד.

 תקע, 
למה חיברת את המאוורר 

לכבל מאריך?

לפניכם כמה כללים לשימוש בטיחותי בו:
החלטתם להשתמש בכבל מאריך?

כי זה נותן לי
אורך רוח!

 כבל מאריך מיועד לשימוש זמני ולא לשימוש קבוע.
 כשמחברים מכשיר חשמלי לכבל מאריך, קודם מחברים את 

   המכשיר לכבל ורק לאחר מכן מחברים את הכבל לחשמל. 
    כשמנתקים – קודם מנתקים מהחשמל ורק לאחר מכן מנתקים 

    את המכשיר החשמלי מהכבל המאריך. 
 אין להשתמש בכבל מאריך שנראה בלוי או קרוע או בכבל שהשקע  

   והתקע שמחוברים אליו בלויים, שבורים או עם סימני חריכה.

הקפידו לפרוש את הכבל המאריך מחוץ לדרכי מעבר כך שלא   
או  יישחק כתוצאה מדריכה עליו  והקפידו שלא  יהווה מכשול 

כתוצאה מהנחת רהיטים עליו.
הרחיקו את הכבל המאריך ממקורות חום.   

בעת שימוש במכשיר חשמלי שמחובר לכבל מאריך, יש להקפיד שניתן   
לראות את הכבל לכל אורכו ואין להעבירו דרך קירות, מחיצות וכדומה.

אין להשתמש בכבל מאריך כאשר הוא חם למגע יד.  



 
 

-
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לומר  יותר  נכון  לימונים.  אלה לא חמוצים אלא 
היועמ"ש  יועצו הבכיר של  לימון,  גיל  ד"ר  לימון, 
עורכי-דינו  עם  סינית  מדבר  השבוע  עצמו  שמצא 
לכנס  ליפן,  אביחי ממריא  בעוד הבוס  נתניהו,  של 
הזה  מהלימון  החרקירי.  באומת  השחיתות  נגד 
לימונדה,  פעם  אחר  פעם  לעשות  מצליח  נתניהו 
לפרקליטות  מוכיח  הוא  מילה,  לומר  מבלי  כאשר 
האמיתי  בעל-הבית  מיהו  סנגוריו  באמצעות 
במדינה, לעת עתה. בקדנציה הזאת תיפול ההכרעה 
הסופית וכולנו נדע האם נחזה בסוף עונת הלימונים, 
והניצנים, או שמא בקצו של האיש  המנדלבליטים 
ראש-הממשלה  משבצת  על  גוריון  לבן  שהשתלט 

הראשון.
מי שבונה על ניצחון מוחץ של נתניהו – מוזמן 
פיינל-פור  בסדרת  צפייה  ולתכנן  פופקורן  להכין 
במשחק  רק  שתוכרע  מותחת 
זה,  בשלב  מוביל  ביבי  האחרון. 
שיחסי  הזמן  כל  לזכור  צריך  אך 
בעוד  שוויוניים.  אינם  הכוחות 
גופו   - חירותו  על  נלחם  נתניהו 
ובשרו, הרי שהמערכת המשפטית 
המופשטת  חירותה  על  נלחמת 
אומר  זה  בלבד.  אידיאולוגית   -
חד  יותר  הרבה  יהיה  שביבי  מחד 
מאידך  גם  אומר  זה  אך  וממוקד, 
שהצד השני - המורכב מאינספור 
המתבצרים  משפטיים  גורמים 
להגיב  יוכל   - כוח  בעמדות 
לחשוש  בלי  תגמול,  בפעולות 
מתוצאה של כליאה מאחורי סורג.  
בשרשרת  להתבונן  די 
ראש-הממשלה  של  הלהטוטים 
הבחירות  תוצאות  הוכרזו  מאז 
פניו  מיועדות  לאן  להבין  כדי   –
פעולות  בסדרת  הקוסם.  של 
פרקליטיו  באמצעות  נוקט  שהוא 
את  הופך  נתניהו  השכר,  מעוכבי 
היועמ"ש  מוסד  ואת  הפרקליטות 
ולימון,  מנדלבליט  ולקלס.  ללעג 
לרגעים  נראים  ובן-ארי  ניצן 
נתניהו  בממשלות  שרים  כאותם 
עד  חסונים  כאילנות  שנראו 
הדשא.  לגובה  קוצצו  שבו  לרגע 
בערב  ייחל  אליו  השימוע  את 
הפך  המשיח,  בוא  כאל  הבחירות 
גרוטסקי  למחזה  השבוע  נתניהו 
כששלוחיו של מנדלבליט לא מורשים לבוא בפתח 
שבו  בשלב  עוד  זה  וכל  פרקליטיו,  של  משרדיהם 
פרקליטיו עוסקים בצרכיו באמונה, בתקווה שיהא 

מי שישלם שכרם ולא רק בעולם הבא.
מכיוון  שנשמעה  אחרי  רגע  ופלא.  הפלא  הנה, 
כתב  להגיש  כוונה  על  רמיזה  היועמ״ש  לשכת 

אישום מיידי ללא שימוע - נמצא העו״ד שיצהיר על 
קבלת שכרו וימשיך להזחיל את הזמן בואכה כתב 

אישום בקצב שמכתיב מרשו.  
 הסחבת הנתניהוהית היא חלק מתוכנית העבודה 
של עוז לתמורה בטרם פורענות. הוא מסרב להעביר 
ההיתרים  ועדת  ממנו  שדורשת  החומרים  את 
היה  כמו  המשפטי,  בהליך  התקדמות  כל  ומעכב 
במסגרת  שבת  חילול  שזיהה  התורה  מיהדות  ח"כ 
מופעי החקירה. המטרה של נתניהו לבצר חקיקתית 
כתב  הגשת  על  היועמ"ש  יורה  בטרם  חסינותו  את 

אישום – נראית קרובה להשגה.
השותפים  כאשר  לפנינו,  עוד  הגדול  הברדק 
לראש-הממשלה  הבהירו  כבר  הכיפה  חובשי 
שבכוונתם לשתף פעולה עם כל תהליך שיאזן את 
יחסי הכוחות בין הכנסת לממשלה: חקיקת פסקת 
ולא  ממשלה  החלטות  על  גם   - חלומית  התגברות 
 61 של  קליל  ברוב   - הכנסת  להחלטות  בנוגע  רק 
תחתון(;  כיעד   70 על  דובר  בשעתו  )בעוד  ח"כים 
צמצום דרסטי של זכות העמידה בבג"ץ, שינוי הליך 
בחירת השופטים ושינוי פניה של הוועדה לבחירת 
שופטים – והדובדבן שבקצפת, תיקון חוק החסינות 
והחזרת המצב לתקופה שלפני 2005, כאשר ועדת 
הכנסת ולאחריה המליאה, יידרשו להסיר אקטיבית 
אישום.  כתב  נגדו  שמוגש  ח"כ  של  חסינותו  את 
ייתכן מאוד שגם כמה נחקרים חרדים, ימצאו עצמם 

כצדיקים שמלאכתם נעשית על-ידי אחרים.
נתניהו.  בטענות  יד  כלאחר  לזלזל  אפשר  אי 

היועמ"ש – ולא רה"מ, התעקש להניח על השולחן 
את כתב החשדות ובכך הפך את הבחירות לסוג של 
בתנועות  בחרה  העם  ממחצית  למעלה  עם.  משאל 
הימין מתוך שאיפה ברורה לראות את נתניהו מוסיף 
ומכהן חרף החשדות – שבעיני רבים אינם חמורים 
פוליטיקאי  בכל  כמעט  מוטחים  להיות  ויכולים 
מכהן בישראל. השבט אמר את דברו. אם היועמ"ש 
שבג"ץ  הציבור  שאמון  הרי  אחרת,  מציאות  יכפה 
פסק בעבר בשמו, ייפגע קשות, אם נותר עוד במה 

לפגוע אחרי מטח היריות מכיוונו של רה"מ.
היעד  על  מסתער  נתניהו  השבוע  לאמצע  נכון 
בש"ס  המדינה.  מבקר  משרת  הבא:  המשפטי 
החזיקו השבוע אצבעות לנתן אשל - המאור הגדול 
את  שיספק  כמי  עליו  ובנו   - לכל  צופיות  שעיניו 
מועמד  של  האיוולת  מצעד  את  ויעצור  הסחורה 
שר  אם  המדינה.  מבקר  לתפקיד  במחלוקת  שנוי 
בעבר  השכיל  ביילין  כיוסי  מהשמאל  משפטים 
לכפות את עמדתו על נשיא העליון בשעתו אהרון 
אליגון  כעודד  שופט  של  קידומו  את  ולמנוע  ברק 
ברית  בן  הרי שמראש-ממשלה  לביהמ"ש המחוזי, 
כנתניהו מצופה לכל הפחות להסיר מסדר היום את 
באמירות  שנתפס  כדיסקין,  מועמד  של  מועמדותו 
נגד  ביקורת  חרדיים.  גורמים  נגד  ביקורתיות 
החרדים ותפקיד מבקר המדינה – לא חייבים לדור 

באותה כפיפה.

ואתם תחרישון

חרדים  מיליון  חצי  "כשהוצאנו 
שנה  עשרים  לפני  ירושלים  לרחובות 
בדיוק, בהפגנה נגד הבג"ץ, אפילו אנחנו 
שנשמעים  הקולות  את  השמענו  לא 
היום", הגדיר השבוע סגן השר בממשלת 
החתחתים  דרך  את  פרוש,  מאיר  המעבר 
שבה בחר הבג"ץ לצעוד בשני העשורים 

האחרונים.
"את הנזק ששופטי בג"ץ עשו לעצמם 
העשורים  שני  במשך  הקהל  בדעת 
שלטון  מאויבי  אחד  אף  האחרונים, 
החוק לא היה יכול לעולל", הוסיף פרוש 
לריסון  הדרישות  בעבר  "אם  והסביר, 
מאיתנו  מגיעות  היו  הבג"ץ  התערבות 
ונבלמות על-ידי השותפים מהימין, היום 
ולראות  בשקט  לשבת  צריכים  רק  אנחנו 
אחרים.  ידי  על  נעשית  מלאכתנו  איך 
פנים  בשום  הסכים  שלא  כחלון,  אפילו 
משמיע  ההתגברות,  פסקת  את  לחוקק 

כיום קולות אחרים".
במשחקי הכס של בית המשפט העליון 
במפתיע  עצמם  מוצאים  החרדים   –

סוף עונת הלימונים

הפצצה שהפיל 
איווט עם הכרזתו 
בישיבת הסיעה – 
הכתה בהלם ותדהמה 
את החברים החרדים. 
המסרים שהם קיבלו 
בימים האחרונים 
מסביבתו של רה"מ 
היו שונים בתכלית, 
עד שבא ליברמן 
והכריז כי מבחינתו קו 
ההתחלה הוא גם קו 
הסיום

התהפכותו 
אומנותו. איווט 
ליברמן. צילום: 
יוסי רוזנבוים

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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בתוך יהדות התורה 
נשמעים קולות של 

ביקורת, מפני אי הכרת 
מגבלות הכוח של היהדות 
החרדית במדינה חילונית. 
"הרי כל האירוע הזה עבר 

לתל-אביב בין השאר 
בגלל הדרישה שלנו 

להימנע מחילולי שבת 
בבירת ישראל. מגבלות 

הכוח היו ידועות וברורות 
וחבל שיש מי שרץ להציג 

לרבנים מציאות שונה"

מו"מ תחת אזהרה. ח"כי אגודת ישראל

המשפטיים.  השליטים  בהדחת  פאסיביים  כתומכים 
לפוליטיקה  בי"ס   ,17.4.18( משנה  יותר  קצת  לפני 
'התקווה החרדית'(, הובאו כאן הוראותיהם של מרן 
לחברי  אדלשטיין  הגרי"ג  ומרן  קנייבסקי  הגר"ח 
לחקיקת  מלהביא  להיזהר  התורה  דגל  של  הכנסת 
פסקת  "אם  הגיוס.  לחוק  ייעודית  התגברות'  'פסקת 
ההתגברות תחול רק על חוק הגיוס זה לא יהיה לטובה 
הובא  בג"ץ",  נגד  שהחרדים  יאמרו  כי  לרעה,  אלא 
אדלשטיין,  הגרי"ג  של  מפיו  הציטוט  בשעתו  כאן 
תהיה  ההתגברות  פסקת  אם  רק  בזה  לתמוך  "צריך 
כללית על עוד חוקים", אמר החכם – העדיף מנביא, 
הרחוק  בעבר  נשמעו  דומות  אזהרות  לאחור.  במבט 
יותר מפיו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. דור דור 

ודורשיו.
הכנסת  חברי  את  ישראל  גדולי  הזהירו  בעבר  אם 
המשפט  בית  לאויב  החרדי  הציבור  הפיכת  מפני 
עברו  שהחרדים  לכל  ברור  שכיום  הרי  העליון, 
מהרכב  יקפצו  לא  הם  לאחורי.   – הקדמי  מהמושב 
ישבור  כשהנהג  מחאה  יביעו  ולא  נסיעה  כדי  תוך 
בחדות ימינה. כטרמפיסט הזוכה מההפקר, הם ייהנו 
אותם  יוריד  שהנהג  לעצמם  ויאחלו  חינם  מנסיעת 
עבורו  מוכנים לשלם  היו  ביעד שהם  כסף  אין  חינם 

מלכתחילה – מחיר מונה מלא.

החידה המולדובית

הפצצה שהפיל איווט ליברמן עם הכרזתו בישיבת 
אות  של  לשינוי  להסכים  בכוונתו  אין  כי  הסיעה 
את  ותדהמה  בהלם  הכתה   – הגיוס  חוק  בהצעת 
של  המקבילות  הסיעה  בישיבות  החרדים  החברים 
בימים  קיבלו  שהם  המסרים  התורה.  ויהדות  ש"ס 
בתכלית.  שונים  היו  רה"מ  של  מסביבתו  האחרונים 
ועל  מי  עם  שיש  להבין  להם  ניתן  הגיוס,  בסוגיית 
קו  מבחינתו  כי  והכריז  ליברמן  שבא  עד  לדבר,  מה 

ההתחלה הוא גם קו הסיום.
סולמית  סולם,  לחפש  רוצה  היה  רק  איווט  אם 
שהלכה  ההצעה  את  להציג  יכול  היה  הוא  אפילו, 

המדוברת  ההצעה  לרה"מ.  החרדים  בין  והתגבשה 
משרד  שהגיש  החוק  הצעת  עקרונות  את  משמרת 
העברת   - שבמרכזם  קלים  בשינויים  הביטחון, 
אי-עמידה  של  במקרה  היעדים  לקביעת  האחריות 
הזה,  בעניין  גם  ישראל.  לממשלת  מהכנסת  בהם, 
לעומת  שיפור  על  בנקל  להצביע  יכול  היה  ליברמן 
ובמסגרתה  בבג"ץ,  בשעתו  שנפסלה  החוק  הצעת 

האחריות ליעדים הייתה בידי שר הביטחון לבדו. 
ימתין  כי  והצהרתו  איווט  ה'אף שעל' של  הכרזת 
לניסוח ההסכמים עם החרדים, גורמת לחרדים להסס 
לעמוד  מתכוון  איווט  אם  חתימה.  בטרם  שבעתיים 
חתומה  אות  כל  להפוך  עלול  עוד  הוא  במילתו, 

למלחמת תעמולה של הקמפיין הבא. 
על פניו, ואחרי שניצל בעור שיניו מאחוז החסימה, 
הגיונית להעמיד עצמו מחדש  סיבה  כל  לאיווט  אין 
בגלל  מנדט  עוד  יקבל  אם  גם  הציבור.  למשפט 
הכתרתו על ידי עצמו כאדמו"ר החילוני של הימין – 
שום קונסטלציה לא תציב אותו בעמדה משפיעה יותר 
מזו שהוא מתייצב בה כיום, כשמפתחות ה-61 בידיו. 
פוליטיקאי מתוחכם כאיווט מבין היטב, שקיימת גם 
האופציה של היפלטות מהמערכת הפוליטית סטייל 
בנט ושקד. תחזית ולפיה הבוחר הימני עוד ינקום בו 
ריאלית אם  לא פחות  היא  ימין,  על טרפוד ממשלת 

וכאשר יחליט לשבור את הכלים וללכת לבחירות. 
שהסתמנו  מההבנות  נסיגתו  את  שתולה  מי  יש 
המגן  חומת  את  לבנות  מנתניהו  למנוע  בניסיון 
המשפטית ולהביא לירידתו מהבמה. אם יש מישהו 
איווט  זהו  למציאות,  קונספירציה  להפוך  שיכול 
ההיגיון  כי  למדנו,  כבר  שאצלו  עוד  ומה  ליברמן 
הנורמטיבי לא משחק תפקיד. על שאלת ה-61, מה 
באמת רוצה איווט, תינתן תשובה רק בזמן הפציעות 
ועד אז אל תאמינו לאף מילה. בש"ס נזכרו איך בפעם 
הקודמת, דרעי כשליח מטעם עצמו שפעל בשמו של 
מול  להתקדם  שלא  נתניהו  את  שכנע  איווט,  החבר 
בוז'י הרצוג ולהותיר את תפקיד שר החוץ לליברמן. 
דרעי עשה זאת רק לאחר שהרים טלפון לאיווט והבין 
פניו לממשלה – בה בשעה שליברמן ערם  כי  ממנו 
בליסטראות אותן החל ליידות תכף ומיד עם הרכבת 
יום   14 הממשלה החדשה, בלעדיו. שעון החול של 

ורק  מהפנים  ניגרת  השותפים  זיעת  ואוזל,  הולך 
המולדובי קר הרוח נהנה מכל דקה.

אהבת חינם

את  יאמר  שליברמן  עד 
האידיאולוגי  והפן  דברו 
 – יוכרע  הגיוס  בסוגיית 
עם  המו"מ  לו  מתנהל 
הג'ובים  על  החרדים 
נדמה  של  בסוג  והתופינים 
ראש-הממשלה  בסביבת  לי. 
מי שהגדיר השבוע את  היה 
המו"מ ככזה שמתנהל בשני 
עם  גלוי  האחד  ערוצים. 
יהדות התורה. השני - חשאי 
עם ש"ס. "על כל כותרת של 
יהדות  ח"כי  משמונת  אחד 
לפחות  מתקיימות  התורה, 
פגישות  או  שיחות  שתי 
ליו"ר  ראש-הממשלה  בין 
ש"ס", הוא אמר – והתרפק 
הבכיר  הספרדי.  הגן  על 
במישור  שלפחות  העריך 
התוצאה  גם  הפרסונאלי 
עדיפות  עם  בהתאם  תהיה 
שהגיעה  לתנועה  ברורה 
לחדר כשהיא יודעת מה היא 
רוצה, קודם כל מעצמה ורק 
השלטון  מתנועת  כך  אחר 

שהיא סוחרת מולה. 
הגיוס  לסוגיית  מעבר 
עם   – ורפואה  דת  וענייני 
כמעט  כספיות  דרישות 
התחומים  לשני  שוויוניות 

טרם  החברים,  לשמונת  שיחולקו  הג'ובים  סוגיית   –
החרדים  אצל  אלא  אצלנו  לא  היא  "הבעיה  נפתרה. 
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המשא- בצוות  גורם  אומר  האשכנזים", 
ומתן, "יש תחושה שיותר ממה שהחברים 
רוצים לדאוג לעצמם, חשוב להם שלחברים 
משלהם.  בכיר  תפקיד  יהיה  לא  האחרים 
המדורג  החבר  את  לראות  רוצה  לא  ההוא 
ליצמן  הממשלה.  שולחן  סביב  יותר  נמוך 
סגן  של  תפקיד  לפרוש  לפרגן  רוצה  לא 
מלא-מלא שישווה את המעמד של שניהם. 
קקופוניה כזאת של קולות לא נשמעת כיום 
אחרת.  פוטנציאלית  שותפה  שום  אצל 
יותר  מסתדרים  ופרץ  סמוטריץ'  אפילו 

טוב".  
לבוא  מה  אין  חינם,  אהבת  כזאת  עם 
בטענות לשועלי הקרבות בליכוד שמנצלים 
את התופעה עד תום ומדברים עם החברים 
האשכנזים על תיקים חינמיים במדרג נמוך, 
השבוע  והתיירות.  הסביבה  איכות  כמו 
משודרגת  הצעה  גם  האוויר  לחלל  נזרקה 
יוכללו  כשהמעונות  הכלכלה,  תיק  לקבלת 
בתוכו בחזרה. אם החברים מיהדות התורה 
היו מנהלים ערוץ קצת יותר פתוח מול יו"ר 
ש"ס, הם היו מכדררים את ההצעה בחזרה. 
כשר כלכלה, מצא עצמו דרעי מצא מוזמן 
כשהוא  כלכלה  שרי  עם  פגישות  לאינסוף 
מקום  לפנות  האנגלית,  את  לצחצח  נאלץ 
בקיבה לפגישות מרובות תקריב – ולסבול 
השקל  את  פוסקות.  בלתי  גרפים  מתצוגות 
שניתן לייעד לציבור שבשמו נשלח לכנסת 
וברח  למצוא  התקשה  הוא  ולממשלה, 
מהמשרד כל עוד רוחו בו כשסילבן שלום 

פינה את לשכת שר הפנים. 
הכלכלה הזאת, היא קלקלה, אך הקללה 
לא  אם  מבית  התורה  יהדות  על  תרבוץ 
גורם  עצמה.  לבין  בינה  להסתדר  תשכיל 
מפני  השבוע  הזהיר  ישראל  באגודת  בכיר 
לסיעה  ובלעדי  בכיר  תפקיד  של  תוצאה 
כבקשיש,  נורווגי  ח"כ  פלוס  המרכזית 
חברי- שלושה  נותרים  הדרך  בשול  כאשר 
החסידיות,  הסיעות  מיתר  אגודאיים  כנסת 
משמעותיים.  ובלתי  זוטרים  בתפקידים 
תגובה",  ויחייב  בשתיקה  יעבור  לא  "זה 
נפיצה  בסיטואציה  האגודאי.  הגורם  אומר 
שהממשל  פלא  אין  שכזאת,  ומורכבת 
הכוננות  הגברת  על  הכריז  האמריקאי 

בסביבה.

ממוצ"ש למוצ"ש

האירוויזיון  בזיון  השבוע  ראשון  ליום  עד 
ביהדות  החברים  כאשר   – הכל  לחזות  הפך 
התורה הסבירו כי הם נאלצים לסבול משבוע 
של חסרון תיק עד שיחלוף האירוע. "אנחנו 
לפינוי  דין  פסק  שנתן  שופט  לאותו  דומים 
זאת  הגדיר  ימים",  שבעה  בתוך  הסוכה 
וואקלי  זמר  של  במנגינה  השבוע,  בראשית 
שני  ביום  התורה.  יהדות  מחברי  אחד  נוגה, 
אי  הקואליציונית  המנגינה  את  כי  התברר, 
ותוך  עין  למראית  לא  גם  להפסיק,  אפשר 
כשפצצת  שיעשו".  "בכדי  של  זמן  המתנת 
הזמן של איווט מוטלת בחדר עם פתיל קצר 
רה"מ  עם  בהולה  מו"מ  פגישת  יום,  ל-14 
היא כבר בגדר פיקוח נפש הדוחה את כבוד 

השבת.
של  קולות  נשמעים  התורה  יהדות  בתוך 
של  הכוח  מגבלות  הכרת  אי  מפני  ביקורת, 
כל  "הרי  חילונית.  במדינה  החרדית  היהדות 
בירושלים,  בעבר  שהתקיים  הזה  האירוע 
הדרישה  בגלל  השאר  בין  לתל-אביב  עבר 
שלנו להימנע מחילולי שבת בבירת ישראל", 
"נתניהו  התורה,  יהדות  מח"כי  אחד  אומר 
רץ להגיע להבנות מול חמאס בגלל חשיבות 
הכוח  ומגבלות  הישראלית  לתרבות  האירוע 
עשינו  וברורות.  ידועות  הזה  בעניין  שלנו 

מה שיכולנו וחבל שיש מי שרץ להציג לפני 
הרבנים מציאות שונה שלפיה יכולנו להשיג 

יותר".
נשמעים  העצמאיים,  השבת  עסקני  בקרב 
מגדולי  אחד  של  לעיניו  אחרים.  קולות  גם 
בדקות,  ולא  בשניות  נמדד  שזמנו  ישראל 
החרדים  היומונים  כותרות  השבוע  הונחו 
עם השוואה של גודל הפונט בנוגע לכותרות 
שבין שבת לחול. אחד העסקנים שעושה את 
ימי החולין שלו שבת, סיפר גם על המסרים 
חברי- ולפיהם,  התרבות  ממשרד  שקיבל 

הכנסת החרדים הם האשמים המרכזיים. "אם 
היו מבקשים מאיתנו לפנות לתאגיד השידור 
למען  ולבקש  הראשון  מהרגע  האירופאי 
המסורת היהודית לנסות ולצמצם את חילולי 
השבת – יש סיכוי גדול שהמענה היה חיובי, 
דווקא בגלל שמדובר בעניין דתי ולא מדיני. 
זה לא קרה ולהיזכר בזה ברגע האחרון, אחרי 
מה  קטנה.  חכמה  זו  ונקבע,  תוכנן  שהכל 
שעובד עם החלטורה הישראלית, לא מקובל 
בתרבות האירופאית, שם תכנון זה תכנון וזמן 

זה זמן". 
כדי להצליח על הבמה - בזירה הפוליטית 
להתחיל  צריך   - אירופית  זמר  בתחרות  כמו 
ומי  האחרון.  ולא  הראשון  מהרגע  להתכונן 
שלא טרח והכשיר לבבות החל ממוצ"ש, מה 

לו כי ילין בבין השמשות על חילול השבת.

גורם בכיר באגודת 
ישראל הזהיר השבוע 

מפני תוצאה של 
תפקיד בכיר ובלעדי 

לסיעה המרכזית 
פלוס ח"כ נורווגי 
כבקשיש, כאשר 

בשול הדרך נותרים 
שלושה חברי-כנסת 

אגודאים מיתר 
הסיעות החסידיות, 
בתפקידים זוטרים. 

"זה לא יעבור 
בשתיקה ויחייב 
תגובה", אומר 

הגורם האגודאי. 
בסיטואציה נפיצה 

שכזאת, אין 
פלא שהממשל 

האמריקאי הכריז 
על הגברת הכוננות 

בסביבה

ל"ג בעומר
באשפר
מבצעים אש!

י"ד-י"ט אייר 19-24.19

מבצעים אש!

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300
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לק"גלק"ג

*במחלקת הבשר הקפוא אין אפשרות טחינה *מוגבל ל-2 קרטונים

חגיגת מחירים
בבשר הקפוא

גרונות עוף

2490
קפואקפוא

3190
לק"ג

לק"ג

טרי
ארוז

צלעות בקר
חזה בקר
כתף בקר
צלי כתף

פילה מדומה
שריר

צוואר

690

טחינה במקום

קרטון שוקיים

בשר לטשולנט בקר טחון נקניקיות עוף

3590
לק"ג

כרעיים/חזה

3990
לק"ג

לשון בקר
קפוא

2490 1990
לק"ג לק"ג

כבד קפוא
עוף עגל

1790

5970

ליחי'

לק"גליחי'

קבב/המבורגר
קפוא

קפואקפוא

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
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

3 ק"ג 128
ב-

כרעיים/שוקיים
טריירכיים

מכירת החסד הגדולה של 
ספרי קודש

שלשה ימי מכירות שלא יחזרו על עצמם, 
מנקים את כל המדפים!!!

אלפי ספרי קודש במקום אחד - ראשונים ואחרונים, מפרשים על התלמוד 
והתנ"ך, הלכות, ספרי שו"ת, סיפורי צדיקים, ספרי הגות וחינוך, סידורים, 

מחזורים, חומשים, ספרים נדירים של חסידות בלעזא וספרים שאין להשיג 
בשום מקום אחר בארץ ובמחירים חסרי תקדים!!!

לדוגמא:

פחות ממחיר בתי הדפוס, החל מ 10 ש"ח - 80 ש"ח בלבד!

• הנחות נוספות לרוכשים כמות גדולה עבור: תלמודי תורה, ישיבות, כוללים ובתי כנסת.

והכל לשם שמיים, כל ההכנסות קודש לפעילות העמותה

המכירה תתקיים 
בימים א' - ג' • י"ד - ט"ז אייר • 21.5 - 19
בין השעות 10:00 - 21:00 רח‘ הקישון 18, בני ברק 

(מול סוכנות יונדאי, צמוד לאושר עד)
• מותנה במינימום קניה של ₪100 ללקוח • התשלום במזומן בלבד

ספרי ילדים

₪15
חידושי חתם סופר על הש"ס

 ₪35 
לספר בודד

חידושי הריטב"א על הש"ס

 ₪40
לספר בודד

מדרש תנחומא

 ₪40
סט מעיינה של תורה

 ₪35 

שיטה מקובצת 

 ₪20
לספר בודד

בס”ד
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בקבוקי הסתה

זכוכית  בקבוקי  לייצור  כלכלית  כושל  מפעל  פניציה, 
מירוחם, עבר בשבוע האחרון הסבה מקצועית. ככל הנראה 
בעייתי  הבקבוקים  ששוק  הבין  המפעל  בהנהלת  מישהו 
מוצר   – חרדית  אנטי  הסתה  לייצר  החל  ולפיכך  במקצת 

מבוקש, במיוחד בתקשורת הישראלית.
את  נמרר  יאיר  ח"כ  הישן,  בכובעו  עתיד'  'יש  יו"ר 
לדעת  בניגוד  המציאה.  על  קפץ  לפיד,  לממשלה  החיים 
חברי מפלגתו החדשה, כמו ח"כ מיכאל ביטון, שגם היה 
ראש המועצה בירוחם בעברו, הגיע לפיד לביקור הזדהות 
במפעל נגד 'החרם החרדי', וזעק חמס על החרדים שמעזים 

לפגוע בכלכלת ישראל ולא לרכוש ממוצרי פניציה.
"זה צעד ראשון בדרך למדינת הלכה..." כתב לפיד לאחר 
הביקור, "פניציה בסכנת סגירה שאינה מחויבת המציאות 
רק בגלל חסידות קיצונית אחת 
נגד  לחרם  להוביל  שמתחילה 

המוצרים", המשיך.
בעבר  הבהיר  אמנם  לפיד 
אבל  בכלכלה,  מושג  לו  שאין 
שגם  נדמה  הזו  מההתבטאות 
שמץ.  לו  אין  בדמוקרטיה 
יש  בה  נורמטיבית,  במדינה 
המוגנת  הקניין  זכות  לאזרחים 
בחוק  חוק,  סתם  )ולא  בחוק 
על  לכפות  ניתן  לא  יסוד(, 
מחברה.  מוצר  לקנות  אזרח 
לגיטימי  כלי  הוא  צרכנים  חרם 
אותם  אם  בפרט  לחלוטין, 
שהחברה  חשים  צרכנים 
בהם  פוגעת  המדוברת 

וברגשותיהם.
בשבילך,  חדשות  לי  יש 
בסכנה  פניציה  אם  לפיד,  מר 
ובזכות  בזכותך  זה  אמיתית, 
שכמותך. אם עד כה היו מוצריה 
איסור'  מחמת  'מוקצה  בחזקת 
נמנעו  רבים  חרדים  ויהודים 
שעכשיו,  הרי  אותם,  מלרכוש 
פניציה  מפעל  הפך  בהובלתך,  חרדי  האנטי  הסיבוב  אחרי 
ל'מוקצה מחמת מיאוס'. אף חרדי לא ירכוש ממפעל שמסית 

נגדו ונגד משפחתו, תשכח מזה. זו זכותנו הדמוקרטית.
ולסיום, משמח לדעת שהכוח הכלכלי החרדי עצום עד 
מפעל  להוביל  יכולה  אחת"  קיצונית  ש"חסידות  כך  כדי 
בקבוקים לעברי פי פחת בהימנעות מרכישת מוצריו. אולי 
חברות אחרות שיפנימו זאת יימנעו מפגיעה בציבור החרדי 

וברגשותיו בעתיד.

אין עתיד

לפיד  של  היחידה  המסיתה  ההתבטאות  הייתה  לא  זו 
מההסכם  להזהיר  הספיק  הוא  לבין  בין  האחרון,  בשבוע 
התורה  ויהדות  לש"ס  הליכוד  בין  הנרקם  הקואליציוני 
הנושאים  את  להבליט  מנסים  )החרדים(  "הם  כי  ולטעון 
שמדובר  לזה  לב  ישים  לא  אחד  שאף  כדי  העקרוניים 

בתקציבים שלא היו כמותם מעולם".
המחמאות  כל  מגיעות  כך,  אכן  אם  המוסגר,  ]במאמר 
לנציגי הסיעות החרדיות, שסוף סוף יש בכוחן לתקן עוול 

עתיק יומין של אפליה לרעה בכל הקשור לתקצוב הציבור 
ואיננו מבקשי חסדים, הגיע  ב'  סוג  איננו אזרחים  החרדי. 

הזמן שנקבל את שמגיע לנו בצדק[.
ברשת  צייץ  הלפיד  שכבוד  אחרי  בלבד  שבוע  בא  זה 
כתבה על הישיבות החרדיות והוסיף "מי משלם על זה?" 
מהמדינה  מקבל  חרדי  אברך  "כל  כי  התבטא  ובמקביל 
שם  ב'גלובס',  מיידית  שהופרכה  )טענה  שקל",   7,800
חישבו כי האברך הממוצע של לפיד הוא בן 19 ואב לשישה 
ילדים, וגם אז הסכומים רחוקים ותלושים מהמציאות(. על 
הדרך הספיק לפיד גם לקרוא לנתניהו 'לנזוף' בראשון לציון 
ולהתקוטט עם סמוטריץ' ש"מגן  על דבריו על הרפורמים 

על המשתמטים".
)ואחד משרי  יעלון שומר המסורת  בוגי  כי  חושד  אינני 
הביטחון היותר מוערכים על ידי הח"כים החרדים(, או בני 
גנץ )בן למשפחה דתית ומי שהקפיד לשבץ ברשימתו אישה 
חרדית( ישתפו פעולה עם מסע ההסתה והשנאה הזה, אבל 
קיימא לן 'אוי לרשע ואוי לשכנו', ומשכך, אם הם מקווים 
לבנות אי פעם שותפות אמת עם הנציגות החרדית – מוטב 
יעשו אם יתנערו בהקדם מהאמירות הללו, ואולי על הדרך 
ויפה שעה  'יש עתיד',  יפרקו את השותפות המאולצת עם 

אחת קודם.
ושות'  גנץ  של  הרצון  שביעות  לחוסר  קלוש  הד 
ניתן היה לראות במימוש  מהדמגוגיה החשוכה של לפיד, 
נוהג ותיק בכנסת, ובו עם סיום נאום בכורה של ח"כ חדש, 
הוא בוחר באחד הח"כים שנושא דברי ברכה. מי שנבחר 
יעקב אשר  גנץ באופן הצהרתי לברכו – היה ח"כ  ידי  על 

מיהדות התורה. רמז נאה, אך נדרש גם מעשה בצדו.

די לדיקטטורה

המו"מ  מדרישות  חלק  נחשפו  האחרון  בשבוע 

צמצום  בעד  הימין  מפלגות  איחוד  של  הקואליציוני 
בין  ליחסים  מחדש  ואיזון  בג"ץ  של  מוגבל  הבלתי  כוחו 
השמאל  מוטת  בתקשורת  והשופטת.  המחוקקת  הרשויות 
הדמוקרטיה  במעוז  "לפגוע  הכוונה  את  בחריפות  תקפו 
שיעורים  כמה  לקחת  שכחו  כנראה,  שם,  גם  הישראלית". 

בדמוקרטיה ואזרחות.
אומר  זה  אין  הרוב,  שלטון  משמעותו  דמוקרטי  משטר 
בוודאי  וזכויותיו, אבל  חלילה ביטול מוחלט של המיעוט 
אין אפשרות במשטר כזה שהמיעוט ישלוט על הרוב ויכפה 
בית המשפט  לאומיים. מעמדו של  בנושאים  את עמדותיו 
כיום, בצירוף העובדה שהליך הבחירה נשלט בידי המערכת 
מדיקטטורה  כפסע  ישראל  את  מציבים   – המשפטית 
האחרונה  בפעם  היסטורית,  פיקנטריה  ]לחובבי  משפטית. 
שמערכת משפטית השתלטה במסווה דמוקרטי על מדינה, 
'הועד לשלום  זה לאחר המהפכה הצרפתית במסגרת  היה 
הציבור' שהוציא להורג מאות בני אדם והסתיים בחיסולם 

של נציגי 'הועד' עצמם[.
כדי לתקן את המעוות, יש לאזן תחילה את יחסי הכוחות 
ולתת לנבחרי הציבור משקל רב יותר מול מערכת החוק, כך 
להתערב בחקיקה  או  חוקים  לבטל  יוכל  לא  שבית משפט 
ובהחלטות ממשלה. בנוסף, יש לאזן את מערכת המשפט, 
כך שתייצג את הציבור הרחב ולא קליקה קטנה של תלמידי 

אהרן ברק.
המשפט  בית  מונה  בארה"ב 
העליון תשעה שופטים שממונים 
על ידי הנשיא לכל חייהם, לאורך 
נשמר  האחרונות  השנים  מאות 
אף  כאשר  מוחלט,  כמעט  איזון 
צוברת  לא  מהמפלגות  אחת 
ולעיתים  משמעותי,  יתרון 
של  מוחלט  שוויון  נרשם  אף 
ושופט  צד  לכל  שופטים  ארבעה 
סיבה  שום  אין  נייטרלי.  אחד 
תיכונית  המזרח  שהדמוקרטיה 
עם  להסתדר  תצליח  לא  שלנו 

המודל האמריקאי.
שראש  לקוות  רק  נותר 
והשותפים  הממשלה 
לא  המיועדים  הקואליציוניים 
שעוד  הכותרות,  מגל  ייבהלו 
כאויבי  אותם  ויכתיר  יתחזק 
למה  טוב מאוד  יודע  העם  העם. 
בהחלט  והוא  הצביע,  הוא  ולמי 
לידיו,  החוק  את  לקחת  מעוניין 

באופן דמוקרטי.
רק  נותר  החרדי  לציבור 
ארוכות  שנים  מההפקר.  ליהנות 
מול  במלכוד  החרדים  נמצאים 
לפני  כבר  והחלטותיו,  בג"ץ 
אלפי  מאות  יצאו  שנים  עשרות 
בני אדם להפגין נגד הדיקטטורה 

החוק,  שלטון  אויבי  שניחשב  מבלי  והנה,  המשפטית, 
שהיה  כפי  או  אחרים,  בידי  נעשית  צדיקים  של  מלאכתם 
מכנה זאת בוגי יעלון – "עד מתי חרדים יעלוזו ושופטים 

יזילו דמעה". 

אבי גרינצייג / על סדר היום

יש לי חדשות בשבילך, מר 
לפיד, אם פניציה בסכנה 

אמיתית, זה בזכותך 
ובזכות שכמותך. אם עד 

כה היו מוצריה בחזקת 
'מוקצה מחמת איסור' 

ויהודים חרדים רבים 
נמנעו מלרכוש אותם, הרי 

שעכשיו, אחרי הסיבוב 
האנטי חרדי בהובלתך, 

הפך מפעל פניציה 
ל'מוקצה מחמת מיאוס'. 

אף חרדי לא ירכוש 
ממפעל שמסית נגדו ונגד 
משפחתו, תשכח מזה. זו 

זכותנו הדמוקרטית

כדי לתקן את המעוות, 
יש לאזן תחילה את יחסי 
הכוחות ולתת לנבחרי 
הציבור משקל רב יותר 
מול מערכת החוק, כך 
שבית משפט לא יוכל 
לבטל חוקים או להתערב 
בחקיקה ובהחלטות 
ממשלה. בנוסף, יש לאזן 
את מערכת המשפט, כך 
שתייצג את הציבור הרחב 
ולא קליקה קטנה של 
תלמידי אהרן ברק

לפיד בסיור הסתה בפניציה, השבוע

"

"
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הליכוד הציעו לך לערוק? "זכותם המלאה"
הוא למד בישיבה אך התמרד, היה מועמדו של נתניהו אך עזב את הליכוד, הוביל מאבקים חברתיים לעולי 

אתיופיה אך מתקומם כשנשאל אם הוא נציגם, הוא עלה לכותרות כשנישק את רגלי אמו אך מסרב להתרגש • 
מי אתה חבר הכנסת גדי יברקן? ראיון

ישראל פריי

יברקן  גדי  של  שמו  אחת,  תמונה  בזכות 
בלט מכולם בכותרות של יום השבעת הכנסת. 
בתמונה, נצפה הח"כ הטרי מתכופף לנשק את 
רגלי אמו, מחווה מרגשת שעבורו, כך מסתבר, 
היא שגרה. "אמא לא התרגשה, אני עושה את 
הגעתה  מעצם  נרגשת  הייתה  היא  יום,  יום  זה 
לכנסת. אבל אם כבר זכיתי להיכנס לכנסת עם 
אומר  לי",  הוא  הכבוד   – הורים  כיבוד  מצוות 

יברקן בראיון ל'קו עיתונות'.
ה-33  מהמקום  לכנסת  נכנס   ,37 יברקן, 
חמישיית  מבין  האחרון  לבן',  'כחול  ברשימת 
בתוך  יעלון  בוגי  של  תל"ם  רשימת  נציגי 
המפלגה. הוא עלה מאתיופיה בגיל 8, התיישב 
לעיר  הגיע  ובהמשך  בטבריה  משפחתו  עם 
בשנת  הוביל  בה  רחובות,  הנוכחית,  מגוריו 

2013 רשימה למועצת העיר.
הרבה  לישראל  שלי  העלייה  יום  "בעיניי, 
במובן  לכנסת,  ההשבעה  מיום  מרגש  יותר 
גדל  אתה  הציונות.  של  ועמוק  מזוקק  היותר 
כילד גלותי, מתגעגע לארץ שמעולם לא ראית, 
גם אלה שמתארים לך אותה לא היו שם, זה רגע 

מכונן".
וכשהגעת, פגשת את אותה ארץ אותה דמיינת?

בצבצו  האורות  כל  בלילה,  שנחתנו  "האמת 
כמו זהב, ואני זכרתי שאמרו לנו 'ירושלים של 

לנשק את  היה  אז הדבר הראשון עשיתי  זהב', 
שנישקתי  לי  התברר  בדיעבד  ירושלים,  אדמת 
פיזי,  עניין  לא  זה  אבל  זהב...  של  נתב"ג  את 
גם אם היו פה רק מעברות, עצים ואוהלים, זה 
ידעתי בכלל שיש  לא  אגב,  היה מרגש.  בעיניי 

יהודים לבנים".
הציונית  בישיבה  יברקן  החל  לימודיו  את 
אך  יזרעאל,  שבעמק  יעקב'  'תקוות  דתית 
כעס  בגלל  לדבריו  לעזוב,  בחר  תקופה  אחרי 
על הממסד הדתי. "אני גדלתי בבית יהודי של 
3,000 שנה ואני לא מוכן שאנשים שאני מכיר 
פה יום, יחליטו לי אם אני יהודי שלם או חצי, 
של  בבית  בשר  תאכל  'אל  לי  אומרים  פתאום 
כזאת', התמרדתי  'אל תאכל שחיטה  ההורים', 
ישראל  מקווה  של  חילונית  לפנימייה  והלכתי 

בחולון".
והיה  חברתי  לפעיל  יברקן  הפך  בהמשך, 
מעורב במאבקים רבים, במהלכם אף נעצר על 
ידי המשטרה. הוא כתב ספר 'מתחיל מהתחלה' 
על סיפור עליית וקליטת יהודי אתיופיה והעביר 
הרצאות במוסדות חינוך. בין לבין הוציא תואר 

במשפטים ועבד כמדריך בפנימייה בה למד.
מבורות",  שנובעת  התנגשות  כאן  "יש 
היחס  על  מבטו  נקודת  את  יברקן  ח"כ  שוטח 
בחברה  כאן  נפגשים  "אנחנו  אתיופיה.  לעולי 
תרבותית,  שנשלטת  אירופאית,  מערבית 
כלכלית ופוליטית בידי קבוצה מסוימת. עכשיו, 
שחור  ההגדרה   - שלהם   המושגים  עולם  בכל 
'יום שחור', 'כסף שחור', 'חתול  היא שלילית, 
ואז  יום,  ביום  שלך  המושגים  וכשאלו  שחור', 
של  מודע  התת  "שחור",  באדם  נתקל  אתה 
מהאנשים  וכשחלק  שלילית.  היא  האנשים 
האלה מגיעים בשם המדינה עם סמכות חוקית, 

ההתנגשות הופכת אלימה".
בורות  הופכים  "אנשים  מוסיף:  יברקן 
החרדים  שכל  שיגידו  כמו  זה  למקצוענות. 
לא  זה  הרי  חינם.  ואוכלי  פרזיטים  משתמטים, 
נכון, כמה חרדים יש שעובדים, עושים שירות, 
מונעים  אנשים  לקהילה,  ותורמים  מתנדבים 
מבורות וזו הסכנה האמיתית, כשאתה מנקה את 

הבורות אתה מוציא אזרחים למופת".
התמקדה  החברתית  שפעילותו  למרות 
מתקומם  יברקן  אתיופיה,  עולי  במצוקת 
נציגם  עצמו  רואה  הוא  האם  נשאל  כשהוא 
אתיופיה?  דגל  ראית  לפה  "כשנכנסת  בכנסת. 
השאלה?  מה  אז  האירופי?  בפרלמנט  אנחנו 
הבורות  נכון,  שאמרתי  מה  שכל  מוכיח  אתה 
"בכל  מתקיף.  הוא  מבפנים",  אצלכם  מובנית 
מה שעשיתי עד היום שירתי את מדינת ישראל 
יוצאי  הם  במקרה  המוחלשים.  האזרחים  ואת 
על  הסתכלתי  לא  משם.  אני  ובמקרה  אתיופיה 
זה בצבע, לא באתי על נישה, איאבק למען כל 

המוחלשים".
בנימין  הממשלה  ראש  ערך   ,2008 בשנת 
מול  יברקן.  גדי  עם  עיתונאים  מסיבת  נתניהו 
כמועמדו  יברקן  את  נתניהו  הציג  המצלמות, 
'הליכוד'.  של  בפריימריז  הצעירים  למשבצת 
הוא  בליכוד,  אנונימית  דמות  היה  לא  יברקן 
ובנה על קריירה  היה מעורב עמוקות במפלגה 
לריצת  למרחק,  מגיע  "אני  דרכה.  פוליטית 
הבאה,  או  הזאת  להתמודדות  רק  לא  מרתון, 
של  הצעירה  ההנהגה  את  להוביל  באתי 
הסוף  הצעיר.  המועמד  אז  הבטיח  הליכוד", 
את  עזב  מסוים  ובשלב  נבחר  לא  יברקן  ידוע. 

פעילותו במפלגה.

למה עזבת את הליכוד?
ראש  של  בלשכתו  ויכוחים  בגלל  "עזבתי 
יודע.  לא   – מטעמו  לא  או  מטעמו  המשלה. 
באתי  אני  ממושמע.  מספיק  לא  שאני  חשבו 
את  מכיר  אני  אחד.  אדם  בן  לא  ציבור,  לייצג 
נעורים,  חסד  וזוכר  אותם  אוהב  הליכודניקים, 

אין לי שום בעיה איתם".
מה אתה חושב על נתניהו?

המון  עשה  שהוא  להכחיש  אפשר  "אי 
אבל  ישראל,  ולעם  למדינה  טובים  דברים 
השחיתה  השלטון  כס  על  הממושכת  הישיבה 
דברי  ויסלף  חכמים  עיני  יעוור  'השוחד  אותו, 

צדיקים'".

הוא התקשר לברך על בחירתך לכנסת?
"לא".

את  יעלון  )בוגי(  משה  עזב  תקופה  באותה 
להרפתקה  אליו  הצטרף  ויברקן  'הליכוד' 
פוליטית חדשה בדמות מפלגת תל"ם. כאמור, 
הוא נועל את חמישיית נציגי המפלגה בכנסת, 

מקום 33 בתוך רשימת 'כחול לבן'.
הליכוד  מצד  אשל?  מנתן  פניות  מקבל  אתה 

מנסים לשכנע אותך לערוק לקואליציה?
המכשול,  את  לעקוף  מנסה  משתהה,  יברקן 
המשפטים  את  מוציא  כבד  לחץ  אחרי  ורק 
בשדה  אנחנו  המלאה,  זכותם  "זו  הבאים: 
פוליטי, כולם מדברים עם כולם, כל אחד יכול 
לפנות, אבל אף אחד לא יעבור. כחול לבן היא 
שהם  מה  שיעשו  העתידית,  השלטון  מפלגת 

רוצים – כחול לבן תהיה איתנה".
מציג  לפיד,  יאיר  מפלגתך,  מבכירי  אחד 
אברכים  על  מדבר  הדרך  ועל  לוחמנית  אופוזיציה 
תקציבים  של  'דילים'  על   ,₪  7,800 שמשתכרים 
אתה  אישום,  מכתבי  נתניהו  על  הגנה  תמורת 

מתחבר לסגנון?
לא?  או  עובדות  אלה  כרגע,  שתיארת  "מה 
אדם תיאר מציאות, אנשים רוצים לסלף מציאות 
ואז להגיד שהאמת לא נכונה. נגד נתניהו יש 3 
כתבי אישום והוא עושה הכל כדי להגדיל את 
הממשלה, כדי שכל הקואליציה תצביע על חוק 
לפיד?  בדבריו של  בסדר  לא  אז מה  החסינות, 
בגלל שקוראים לו לפיד זה מקפיץ את כולם?"

בין המאבקים הבולטים שהוביל לפני שנכנס 
 - המשפט  לבית  שהגיש  עתירה  היה  לכנסת 
חברתי  לשוויון  המאבק  מטה  כראש  בתפקידו 
של עולי אתיופיה - לחייב את הממשלה לממש 
את תכנית החומש עליה הכריזה, להשקעת 870 
מיליוני שקלים בקליטת ושילוב העולים. יברקן 
התכנית  עיכוב,  שנות   3 ולאחר  בתביעה  זכה 

יצאה לפועל.
נוסף שהוביל, היה להכרה ב'קייסים'  מאבק 
של הקהילה כמנהיגים רוחניים. מבין הנציגים 
החרדיים בכנסת הוא זוכר לטובה את ח"כ יעקב 

מרגי, שבתפקידו כשר הדתות סייע לו במהלך.
לצד מאבקיו החברתיים ופעילותו הפוליטית 
כלוביסט  קצרה  תקופה  שימש  יברקן  בליכוד, 
הנחשב  קרסני,  בוריס  של  'פוליסי'  בחברת 
ומייצג  בישראל  והוותיק  החזק  ללוביסט 
כראש  שימש  האחרון  בתפקידו  ענק.  לקוחות 

המכינה הקדם-צבאית בארי.
יש  זאת,  ובכל  לך  זרים  לא  הכנסת  מסדרונות 
שלא  שנבחרת,  מאז  המקום  על  שלמדת  משהו 

ידעת קודם?
"כן, למדתי עד כמה המוסד הזה הוא רציני 
ולא שטחי כמו שכולם מסתכלים עליו מבחוץ. 
מנוהלת  הכנסת  ייעוץ,  מקצועיים,  אגפים  יש 
ידי מקצוענים שעושים הכל כדי שלמדינת  על 

ישראל יהיה פרלמנט מעולה". יברקן במסיבת עיתונאים עם נתניהו,  2008. צילום: מתוך יוטיוב

בראיון ל'קו עיתונות'

"אנחנו נפגשים כאן בחברה 
מערבית אירופאית, שנשלטת 

בידי קבוצה מסוימת. בכל 
עולם המושגים שלהם  - 

שחור היא הגדרה שלילית, 'יום 
שחור', 'כסף שחור', 'חתול 

שחור', וכשאלו המושגים 
שלך ביום יום ואז אתה נתקל 

באדם "שחור", התת מודע של 
האנשים היא שלילית. וכשחלק 
מהאנשים האלה מגיעים בשם 

המדינה עם סמכות חוקית, 
ההתנגשות הופכת אלימה"

"אנחנו בשדה פוליטי, כולם 
מדברים עם כולם, כל אחד 

יכול לפנות, אבל אף אחד לא 
יעבור. כחול לבן היא מפלגת 

השלטון העתידית, שיעשו מה 
שהם רוצים – כחול לבן תהיה 

איתנה"

"אנשים הופכים בורות 
למקצוענות. זה כמו שיגידו 
שכל החרדים משתמטים, 
פרזיטים ואוכלי חינם. 
הרי זה לא נכון, כמה 
חרדים יש שעובדים, 
עושים שירות, מתנדבים 
ותורמים לקהילה, אנשים 
מונעים מבורות וזו הסכנה 
האמיתית, כשאתה מנקה 
את הבורות אתה מוציא 
אזרחים למופת"

"

"

"



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - בעלי חיים - עופות

איה, וגוזל, עיט, אפרחים, ודרור, ערב, האנפה, והדיה, צפור, הדוכיפת, ותכיים, קאת, הינשוף, חסידה, קפד, הכוס, יונה, 
שלו, העטלף, לילית, תר, הפרס, נץ, בת היענה, השחף, נשר, התחמס, עוף

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

ישרישאוהנמאאנתהגא
תאצסנדיגפהינשופשד

סשפתראאושישקתשריט

תאוושלעחיראתהגסיא
תדראזקפדשתסנדאעדה

אמאואתיונהשיואגענ

תאגניתדצנתתגכנטמע

תואבאהסנמנראילשיי

שתראישהסדיתשפישיה

דעתדאתיוסגחנתלאכת

סנהיחאלתשוארסינתב

תוימאשיאנאכתפתשוא

תחסידהפנאהאהתאאנת

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. השוקד על דבר וטורח להשיגו סופו שישיגנו.  "יגעתי ולא  ___  אל תאמן" 
)מגילה ו:(

7. כנוי לרקיע השביעי משבעת הרקיעים שבאגדה.  "שבעה ואלו הן וילון רקיע 
שחקים זבול מעון מכון  ____" )חגיגה יב:(

8. מתפרץ ונלחם בשלטון, מתקומם נגד הממונה  עליו או נגד משהו מקובל.  
"ההוא גברא  ___  במלכות הוה" )סנהדרין מט.(

9. רשע, רשעה, מעשה שלילי.  "דרשו טוב ואל- ___  למען תחיו" )עמוס ה יד( 
)בהיפוך אותיות(

10. אבן יקרה. "יש בכרכי הים ו__ שמה")מגילה יב.(
11. רשום את שתי האותיות שסכום ערכן הגימטרי הוא: 430 – מימין לשמאל.

12. צמח הגדל כתבואת קיץ. מזרעיו מפיקים שמן המשמש למזון. "הארז והדחן 
והפרגין וה___" )שביעית ב ז(

15. כנוי להרים גבוהים ביותר.  "הררי  ___"  )חבקוק ג ו( )בהיפוך אותיות(
16. ענף ירוק וצעיר בצמחים שונים.  "____  זרדים" )שביעית ז ה( )בלשון 

יחיד( )לא בלשון סמיכות(
17. רשום את שתי האותיות שסכום ערכן הגימטרי הוא: 105 – מימין לשמאל.

18. מעורר פליאה.  "___  הצדיקים ואחר כך מגלה להם" )רש"י בראשית כב ב(

1. בו במקום.  "באותו  ____" )תוספות ברכות מד.(
2. קשר עראי, קשר שאפשר להתירו. "רבי מאיר אומר: ___   ____ - טהורות" 

)כלים כו ד(
3. שבח למי שמצטיין בטוב –ליבו, בהכנסת אורחים,     ברחמים וכדומה.  "מזרעו של  

____  אבינו" )ביצה לב:(
4. מרתף,מחסן תת-קרקעי לאצור בו תבואה או חביות יין. "התוקע לתוך הבור או 

לתוך ה___" )ראש-השנה ג ז( )בהיפוך אותיות(
5. קיצור המילים: תענית יחיד.  )בהיפוך אותיות(

6. עופרת, מתכת כבדה, אפורה ורכה. "מביא סילון של חרס או של  ___" )מקואות 
ו ח(

9. דיבה, האשמה בדבר שאין לו יסוד.
11. שלמות, חוסר-מום.  "____  וזכרות בבהמה ואין  ___  וזכרות בעופות" 

)קידושין כד:(
13. משמות ירושלים. "ומלכי-צדק מלך  ___")בראשית יד יח(

14. הוא השמיע לתומו דברים שבדרך-מקרה נתקיימו במילואם.  "__ ואינו יודע 
מה __")רש"י בראשית מה יח()בכתיב חסר(

15. באופן שהוא נעשה כאבק. "שלא היו טוחנות  ____  אלא עבה" )רש"י מנחות 
סו.(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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ם
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 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

באר שבע

י’-יב’ באייר תשע”ט
15/5-17/5/2019  

+5 חדרים

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

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

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

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

חד' עם כניסה נפרדת+ 
חניה גדולה, שמושכרת  

ב-3,100 ש"ח 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 

_____________________________________________)20-20(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)20-20(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

 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(_____________________________________________

בני ברק

 בקוטלר 3 חד' 75 
מ"ר ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה 2 יחידות חדשות 
ומושכרות ב- 6,200 
ש"ח, אפש' לטאבו 

משותף, מאווררות ועם 
נוף פתוח 2,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)09-09(_____________________________________________

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 גמיש 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

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

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות/טאבו משותף 

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

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

 באחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

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

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

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

4-4.5 חדרים

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-40(_____________________________________________

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

מרכזים מסחריים. חנייה 
קרובה, מקום שקט במיוחד! 

1,325,000 ש"ח.
054-7911775)20-20(_____________________________________________ אופקים

בית שמש

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

1,890,000 ש"ח. *7 חד' 190 
מ"ר 1,920,000 ש"ח. 

054-3050561 - "הראשון 
_____________________________________________)18-21(בתיווך"

 בק. הרצוג 5 חד' 
מרווחת, חזית עם נוף 

מדהים, חדשה, כשנתיים 
מהקבלן, לל"ת
054-6287000)18-25(_____________________________________________

 ללא תיווך בחברון כ-5 חד 
+אופציה ,יפהיפיה 130 מ"ר 4 
כ"א קומה ב' 2,340,000 ש"ח

052-7633888 )18-21(_____________________________________________

 צמודה לקהילה, 
להשקעה/מגורים 4 חד' 70 

מ"ר, ק"ג ממוזגת, דו"ש מיידי. 
585,000 ש"ח. לל"ת 

_____________________________________________)19-20ל(054-8426066 058-3225889

 למכירה דירת סטודיו 24 
מ"ר משופצת קומפלט ללא 

תיווך. 480,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-22ל(050-8312667

 בדון יוסף 5 חד' + יחידת 
דיור ק. קרקע 2,500,000 
ש"ח. *ברביעקיבא ק"ק 

מחולקת 1,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-22ל(052-7656970

 למכירה בבלעדיות 
דופלקס נדיר ברמת אלחנן 

180 מ"ר שווה לראות!
)19-22(054-3182956 חני

 בר' עקיבא 4 חד' ענקית 
+ סוכה גדולה + מרפסות + 

חניה בטאבו לל"ת.
_____________________________________________)19-22ל(050-7708276

 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(_____________________________________________

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעיד תיווך 

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

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 דופלקס גג 8 חדרים
, 240 מ"ר, במוהליבר, 

בבלעדיות.
)19-22(רפי 055-6708295

וילות ובתים
 בית פרטי, אזור בית 

הכנסת הגדול, במחיר מציאה 
3,600,000. תיווך ב"ב

050-9094402)19-22(_____________________________________________

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

לפרטים: 073-706-9399 

3-3.5 חדרים
 3 חד' משופצת, קומה ג' 

ליד הקהילה 475,000 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ל(מושכרת. 050-4113791

אלעד

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

מציאה בעליון!! 4 חד' מרווחת 
ומטופחת רק 1,420,000 ש"ח 

_____________________________________________)20-20(גמיש. 054-9422194

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

מציאה בעליון!! 3 חד' מרווחת 
+ יח' הורים רק 1,300,000 
_____________________________________________)20-20(ש"ח גמיש. 052-5752500

 שכונה ה' רחוב חוגלה 
המבוקשת דירה מחולקת ל-2 

יחידות דיור מושכרות 5,200 
ש"ח. משה אלוש אבני דרך

054-3255667)20-20(_____________________________________________

 שכונה ו' החדש רחוב 
מבצע נחשון מחולקת ליחידות 

דיור משכרות 5-600 ש"ח. 
משה אלוש אבני דרך

054-3255667)20-20(_____________________________________________

 שכונה ב' רחוב בני אור 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מושכרות 4,800 ש"ח. משה 
אלוש אבני דרך
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 דירה מחולקת בדימונה 
ל-2 יחדיות דיור מושכרות 

3000 ש"ח. רק 455 אל"ש כל 
הקודם זוכה. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)20-20(דרך 054-3255667

 שכונה ה' רחוב העליה 
מחולקת ל-2 יחידות. משה 

אלוש אבני דרך
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 עמלת התיווך כוללת 
ניהול נכס לשנה הראשונה על 
קנית דירה. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)20-20(דרך 054-3255667

 בקריה אור שמח קומה 
שלישית 3 חדרים אופציה 
הרחבה לשתי חדרים ללא 

גג 80 מ"ר 1,400,000 ש"ח 
גמיש. BB תיווך נכסים ונדלן

054-7997077)20-20(_____________________________________________

 באפשטיין 3 חד' 
1,495,000 *באלישע 3 חד' 
1,595,000 *בחברון 3 חד' 
_____________________________________________)20-23(050-4141926 אלבה נדל"ן

 פרויקט חדש בבנית שלד 
ברבי עקיבא, דירות 4.5 חד' 
_____________________________________________)20-23ל(ישירות מקבלן. 03-5785777

 ב"הרב קוק" 4 חד' 
+ ק"ק + חזית + א. בניה 
1,750,000 ש"ח. **4 חד' 
+ ק"א + מעלית + חזית. 

1,750,000 ש"ח. **3 חד' + 
2 חד' + גג + מעלית + ק"ד 
2,100,000 ש"ח. **3.5 חד' 
+ מעלית + נוף. 1,600,000 

ש"ח. בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)20-20(_____________________________________________

 ב"אדמור מגור-רוזובסקי" 
6 חד' + חזית + מעלי. 

2,720,000 ש"ח. **5 חד' + 
2 חד' + גג + מעלית. כ-260 
מ"ר 3,100,000 ש"ח בלעדי 

_____________________________________________)20-20(ל"תיווך-שפיצר" 03-6188685

 למכירה דירה 120 מ"ר 
במיקום הכי מרכזי ושקט 
בבני ברק ק"א, 6 דיירים 

בבנין, קרוב לפרויטק 
אוסם, ענקית שמורה.

_____________________________________________)20-23(לפרטים: 053-2475946

 במרכז! 75 מ"ר משופצת 
ק"ג + א. בניה בגג בטון 
1,730,000 ש"ח. "אפיק-

_____________________________________________)20-20(נכסים" 03-5791514

 במרכז ר'-עקיבא ק"א 
חזית 65 מ"ר מפוארת חלון 
ראוה גדול לעסק או מגורים 

1,600,000 ש"ח. "אפיק-
_____________________________________________)20-20(נכסים" 03-5791514

 לבעלי יכולת! 
בברויאר! 7 חד', כמו בית 
פרטי! "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבניין חדיש 
דירת גן 5 חד' 115 מ"ר + 

חצר 30 מ"ר + חצר 30 מ"ר 
חדשה 2,400,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)20-20(פנחסי 03-5799308

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

חזר ענקית 4,300,000 ש"ח 
מפתח ב-"אפיק-נכסים" -03

053-3128884 5791514)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' 
בבנין חדש דירת גן 

5 חד' כ-135 מ"ר + 
חצר כ-75 מ"ר כניסה 

מיידית. 2,800,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא רח' 
שקט דופלקס 7 חד' בבניין 

בוטיק 160 מ"ר ק"ג + מעלית 
+ חניה חזית מצב חדש 

2,950,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 חד' 
ברב שך קרוב לר"ע חזית 

קומה ג' כ-140 מ' בנוי )קומה 
עליונה מעץ( 1,800,000 תיווך 

_____________________________________________)20-20(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי ברחוב השלושה 
דופלקס מפואר 6 חד' חזית 
קומה ד' + מעלית + חנייה 
3,200,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

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

_____________________________________________)20-20(דוד-תיווך 050-4122744

 בעמיאל דופלקס 7 חד' 
4 שירותים מטבח ענק לל"ת 

_____________________________________________)20-31(2,950 ש"ח. 058-5777040

 בשיכון ה' ברחוב לוי 
יצחק, דופלקס 5 חד' 

משופצים ק"ב ואחרונה 
ומעליה 2 יחידות 

המושכרות 4,500 ש"ח. 
2,500,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב. 03-5797756
050-5308742)20-20(_____________________________________________

 באנילביץ בבניין חדיש 
דופלקס 5 חד' 130 מ"ר 

ק"א ו-ב' + מעלית + חניה 
משופצת סלון ענק 2,800,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשכונת אור 
החיים דופלקס 6 חד' 260 

מ"ר משופצת סלון גדול 
ק"ד + מעלית + חניה חזית 
3,300,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בשיכון 
ג'!! 5 חד' במצב חדש!! 

מעלית, חניה, מחסן, 
מרפסת שמש גדולה 

)סוכה( 3 שירותים 
+ יחידת הורים + 

תוספות!! נוף פתוח! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)20-20(_____________________________________________

 באזור העירייה 130 
מטר 5 חד' גדולה ומושקעת 
אפשרות ליחידה 2,400,000 

B.D.A  054-8449423 20-20(תיווך(_____________________________________________

 בלוין דירת גן 130 מ"ר בנוי 
+ גינה חדשה לאכלוס. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)20-20(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)20-20(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,900,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)20-20(_____________________________________________

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

2,250,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)20-20(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)20-20(_____________________________________________

 5 חד', 135 מ' נטוף 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בויז'ניץ 5 חד', ק"א, 
חזית! מפוארת! + 

יחידת דיור עצמאית 
מושכרת!בלעדי ל"אביחי-

_____________________________________________)20-20(מתווכים" 03-5701010

 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 2,550,000 ש"ח. 
גמיש. א. פנחסי

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 4.5 
חד' מושקעת מאוד! יפיפיה 

כחדשה ק"ב + מרפסת סוכה 
ענקית 2,490,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

2 דירות( ק"א חזית 4 כ"א 
מעלית 3,600,000 ש"ח מיידי. 

_____________________________________________)20-20("אפיק-נכסים" 03-5791514 

 בבלעדיות! בראדזמין/
רוזובסקי, 5 חד' מושקעת, 

ק"ג + מעלית. **בבלעדיות!! 
באבני נזר 5 חד' + גג 

)דופלקס( + מעלית, "תיווך-
_____________________________________________)20-20(אריה" 0533-172-172

 מבחר דירות חדשות 
ברחבי העיר! ישירות 

מהקבלן! מבצעים חמים 
לחודש הקרוב! "אביחי-
_____________________________________________)20-20(מתווכים" 03-5701010

 בבר אילן, חדשה! 4 
חד', ק"ב חזית, בלעדי 

ל"אביחי-מתווכים"
03-5701010)20-20(_____________________________________________

 באזור רמב"ם 4.5 חד' + 
מ. שמש גדולה 125 מ"ר ק"א 

+ מעלית חזית 2,100,000 
_____________________________________________)20-20(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 באיזור הרב שך 4 חד' -80 
מר + מרפסת פתוחה 11 מ"ר 

ק"א חזית 3 כ"א משופצת 
1,750,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור ס. 
אזר 4 חד' 90 מ"ר יפיפיה 

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

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 באזור בן-פתחיה 
בגמר בניה 4 חד' 105 מ"ר 

1,970,000 ש"ח. "אפיק-
נכסים" 03-5791514

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 בלעדי 4.5 חד' באברבנאל 
הצבי + גג בטון משופצת 

מהיסוד קומה ג' חזית 
1,700,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)20-20(_____________________________________________

 ביחזקאל 4 חד' ק"ק, 
חזית, מסודרת + חצר, 
נגיש. 1,760,000 ש"ח. 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בקריה החרדית 4 חד' 
+ אופציה לחדר נוסף 

מושקעת + 2 מחסנים, 
נוף מהמם לכינרת לל"ת 
1,100,000 ש"ח גמיש. 

052-7691497)20-23(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)20-20(לדיור" 052-5222690

 מציאה! בקרית 
הרצוג! 4.5 חד', ק"ד 

+ אופציה, שולם היטל 
השבחה! "אביחי-

_____________________________________________)20-20(מתווכים" 03-5701010

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבניין חדש בזכרון 
מאיר, 4 חד' יפיפיה, חזיתית, 
2,250,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ 03-8007000
050-4999465)20-20(_____________________________________________

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

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

052-3344721)20-20(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)20-20(_____________________________________________

 באזור תחילת הרב קוק 
כ-4 חד' משופצת מהיסוד, 

ק"א 1,930,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)20-20(_____________________________________________

 באבוחצירא בלעדי! 
4 חד' ק"ג חזית 95 מ' 
משופצת להיכנס מיידי 

רק ב- 1,580,000 ש"ח. 
"אפיקי נדלן בועז"

050-4156080)20-20(_____________________________________________

 בנויפלד 4 חד' 
בלעדי! ק"ג חזית + 

אופציות דירה מעולה 
במחיר לסגירה מדהים 
רק 1,580,000 ש"ח.  

"אפיקי נדלן בועז"
050-4156080)20-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 הרצל, 3 חד', מטבח 

שמור קומה 2, 54 מ' איזור 
מתחרד 965,000 ש"ח דוד ארי 

054-3191310)20-20(_____________________________________________

 בשמעיה בבניין קטן 
ומפואר 4 חד' עם נוף + 

יחידת הורים קומה ב' 
+ מעלית ב-2,150,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)20-20(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו בבניין חדש 4 חד' 

מפוארת ביותר עורפית 
שקטה ומאווררת + מחסן 

וחניה רק 1,850,000 
ש"ח. להב נכסים

050-4177750)20-20(_____________________________________________



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 
_____________________________________________)50-24/19(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)20-20(_____________________________________________

 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)20-20(_____________________________________________

 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)20-20(_____________________________________________

 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)20-20(_____________________________________________

 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)20-20(_____________________________________________

 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)20-20(_____________________________________________

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)20-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

י’-יב’ באייר תשע”ט  15/5-17/5/2019

+5 חדרים

 בנוף פוריה חדשה מהקבלן 
3 חד' 80 מ"ר מוכנה למגורים + 
אופציה לחדר רביעי עם מעטפת 

850,000 ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)20-20(_____________________________________________

 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

 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 
גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

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

04-6716666 053-3314717)20-20(_____________________________________________

 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)20-20(_____________________________________________

 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)20-20(_____________________________________________

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

עם חתימות שכנים על 
תוכנית, אפש' לחלוקה. 

1,700,000 ש"ח וכן 
אופ' למכירת הגג בנפרד 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 
מ"ר( רק 920,000 ש"ח. 

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

_____________________________________________)20-20(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)20-20(_____________________________________________

 מציאת המציאות!!! 
בק. שמואל, במיקום מעולה 

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

630,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)20-20(_____________________________________________

 מציאה!! בהאדמור 
מקוצק 3 חד' 70 מ"ר 

ק"ג עם מעלית, עורפית. 
1,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

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

053-3147717)20-20(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 ש"ח איכלוס מיידי. 
052-7167071)11-19(_____________________________________________

 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)20-20(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ביהודה הנשיא/דקר 
3 חד' גדולים 75 מ"ר, 

במצב טוב חזית, ק"ב עם 
אופ' להרחבה ל-120 מ"ר 

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

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

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)20-20(הצבי. 053-3147717

 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)20-20(_____________________________________________

 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"

04-6716666 ,053-3147717)20-20(_____________________________________________

וילות ובתים

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

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

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

דימונה

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

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

בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)20-20(_____________________________________________

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

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)20-20(_____________________________________________

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

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)20-20(_____________________________________________

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)20-20(_____________________________________________

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

053-3314717 04-671666)20-20(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)16-20ל(052-2631746

 בק. הרצוג 3 חד' קומה ב' 
+ אופציות בניה, 1,350,000 

ש"ח לל"ת. 050-8221132
_____________________________________________)18-21ל(053-2703924

ירוחם

 בקרית צאנז 3 חד' 85 
מ"ר פינתי מול אהבת תורה 3 
כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)18-25(_____________________________________________

 3.5 חד' ברח' שבטי 
ישראל, חזית, משופצת, ק"ג 

1,520,000 לל"ת. 
_____________________________________________)19-20ל(050-4111120

 בהזדמנות נדירה דירת 3 
חד' ברח' בית יוסף.

052-3330965)19-20(_____________________________________________

 2 חד' במעלות דפנה,
ק. כניסה,30מ"ר 950,000ש"ח 
_____________________________________________)19-20ל(053-3183230 054-8428443

לפרסום
03-6162228

 ביהושוע, בגן העיר 
4 חד', קומה נמוכה 
עורפית, 2,100,000 

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

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

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

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

050-5308742)12-12(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

2,700 ש"ח, קומה ב', 
1,820,000 ש"ח. 

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

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

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

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

תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

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

_____________________________________________)12-24(יזמות-053-3180305

 בבלעדיות בסמטת רחל 3 
חד' קו 2. 66 מטר, 1,410,000  
_____________________________________________)20-20("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בדנגור, 3 חד' 
ק"א + סוכה, 2 כיווני אויר, 

משופצת 1,320,000  "פנחס 
_____________________________________________)20-20(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בפ"כ 3 חד' 
ק"2, אופציה בגג בצד, יש 
חתימות שכנים.  "פנחס 

_____________________________________________)20-20(נכסים" 055-6789653

 בסימטת רחל! 2.5 
חד', ק"א, חזית + 

היתרים ביד! בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 יש לך חלום לבנות, 
אבל עייף מהבירוקרטיה? 
"אביחי-מתווכים" דואגים 

לכם להוצאת ההיתרים 
מהתחלה ועד הסוף! 

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 באברבנאל! 3 חד', 
חזית! ק"ג, מטופחת 

ויפה! אופציה מוחשית, 
רק 1,375,000 ש"ח 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים מול 
גן העיר מיקום מעולה 3 חד' 

70 מ"ר ק"2.5 אחרונה א. בגג 
כולל היתרים 52 מ"ר משפוצת 

חזית פונה לנוף + חניה 
1,670,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בחבקוק 3 חד' 85 מ"ר 
ק"ב חזית 3 כ"א שמורה 

ומטופחת לל"ת 1,850,000 
_____________________________________________)20-21ל(ש"ח. 053-3117081

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

1,520,000 א. להרחבה "תיווך 
_____________________________________________)20-20(משגב לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. קוק כ-3 חד' 
כ-64 מ"ר שמורה + 100% 

חתימות לג. רעפים 1,570,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)20-20(_____________________________________________

 א. שלמה בן יוסף 3 חד' 
כ-64 מ"ר קומה-ב' משופצת 
+ א. כ-40 מ"ר 1,310,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)20-20(_____________________________________________

 בלעדי!! ז'בוטינסקי-
עורפי כ. משיכון-ה', 3, כ-64 
מ"ר א. להרחבה צד/וג. בטון 

1,315,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)20-20(לדיור" 052-5222690

 לזריזים!! נויפלד 3 חד' 
כ-65 מ"ר משופצת ממוזגת 

+ א. להרחבה 1,330,000 
ש"ח. "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)20-20(_____________________________________________

 מיידי!! א. קובלסקי 3 חד' 
כ-66 מ"ר כ-60 מ"ר מעטפת-
בנוי. 1,470,000 ש"ח. "תיווך 
_____________________________________________)20-20(משגב לדיור" 052-5222690

 למכירה בבלעדיות בנורוק 
3 חדרים + יחידת דיור ק' 4 

משופצות גג בטון 1,620,000 
ש"ח. "פנחס נכסים"

055-6789653)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העירייה 
3.5 חד' 75 מ"ר ק"ב חזית 

משופצת + סוכה גדולה 
1,520,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הנביאים 
רמת אהרון 3 חד' מרווחת 75 

מ"ר ק"א חזית מצב מצויין 
+ מרפסת סוכה על רלסים 
1,790,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות במרכז! בגמר 
שלד 3 חד' רק 1,560,000 
ש"ח! *4 חד'+ מ. שמש 

*פנטהאוז יחיד בקומה 180 
מ"ר + נוף "אפיק-נכסים"

053-3128884 03-5791514)20-20(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' ברחוב חידא 
קומה א' 70 מ' + סוכה 

משופצת 1,400,000 תיווך 
_____________________________________________)20-20(אלטרנטיב 054-5500263

 בגני טל 3 חד' )+חצי( 
+ מעלית + חניה + 

סוכה!!! במצב חדש!!! 
פוטנציאל ל-4 חד'!! נוף 

פתוח! "אלוני נכסים" 
052-7610603)20-20(_____________________________________________

 למהירי החלטה 
באברבנאל 3.5 חד' גדולה 

ומרווחת, ק"ג, 90 מ"ר חזית + 
אופ' גדולה דוד-תיווך

050-4122744)20-20(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3 חדרים 
גדולה משופצת כחדשה חזית 

+ חניה 2,200,000 גמיש. 
B.D.A 054-8449423 20-20(תיווך(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון, דירה 
3.5 חד' גדולה 95 מטר ק"א 
יפה 1,950,000 כמידי תיווך 

B.D.A 054-8449423)20-20(_____________________________________________

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

חד' החל מ-1,560,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

052-3344721)20-20(_____________________________________________

 בגולומב 3.5 חד' חדשה 
לאכלוס, ק"ב, 1,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבניין חדש, בזכרון-מאיר, 
3 חד' גדולה, 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)20-20(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 3.5 
חד' ענקית ק"א 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)20-20(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)20-20(_____________________________________________

 בבעל התניא 3 חד' 
ענקית + חניה, חזית, נוף 
מדהים, 1,870,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)20-20(_____________________________________________

 בגניחובסקי בלעדי! 
3 חד' ק"ב עם מעטפת 
סגורה 120 מ"ר מיקום 

מדהים רק ב-1,460,000 
ש"ח גמיש, מיידי! 
"אפיקי נדלן בועז"

050-4156080)20-20(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד' ק"ב 
חזית + סוכה + מעלית 

+ חניה בטאבו רק 
ב-1,380,000 ש"ח מיידי. 
בלעדי "אפיקי נדלן בועז"

050-4156080)20-20(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 3 
חד' כ-75 מטר, משופצת 

כחדשה + 2 יח"ד חדשים. 
B.D.A 2,600,000 תיווך

_____________________________________________)20-20(054-8449423 אבי

 בשיכון ה' יח"ד 2 חד' 
טאבו מסודר! כניסה פרטית. 
מפוארת, מרוהטת, ומושכרת 

830,000 ש"ח. אדי נדלן 
054-8493483)20-20(_____________________________________________

 לסגור!! א. בנימין-
אברהם כ-2.5 חד' כ-58 מ"ר 

קומה-א2 שמורה א. להרחבה 
1,175,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)20-20(לדיור" 052-5222690

 בלעדי ביהודה הנשיא 2 
חד' 50 מ"ר ק"א + אופציה 

ממשית 60 מ"ר חזית 
1,550,000 ש"ח גמיש. א. 

_____________________________________________)20-20(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בפ"כ מתחרדים 
כ-2.5 חד' 50 מטר מסודרת 

קומה א' 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)20-20(אלטרנטיב 054-5500263

 דירה קומה א' 3 חד' 
מאזור מרכזי רק 360 אל"ש. 

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 מבחר דירות במחירים 
נמוכים באוד עם השבחה 

עתידית. משה אלוש אבני דרך
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
נייברג דירת 4 חד' 130 מטר 

+ מחסן + חנייה + מרפסת, 
קומה 4 מיקום מרכזי ונגיש. 
680,000 פוטנציאל מצויין. 
RE/ 050-244-244-6 עינב

MAX)20-20(_____________________________________________

 רח' ביאליק בקרית שמואל 
דירת 3 חד' 80 מטר קומה 2 

מסודרת 580 גמיש. עינב
RE/MAX 050-244-244-6)20-20(_____________________________________________

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

ב-1,700 קומה ראשונה 
460,000 ש"ח. עינב

RE/MAX 050-244-244-6)20-20(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בית קרקע 4 חד' באזור 

החרדי מושכרת ב-2,500 ש"ח 
רק 595 אל"ש כל הקודם 
זוכה. משה אלוש אבני דרך

054-3255667)20-20(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ירוחם דירת 2.5 חד' קומה 

ב' 310 אל"ש. משה אלוש 
_____________________________________________)20-20(אבני דרך 054-3255667

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

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

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)20-20(הכוכבים: 02-5173375

 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 
_____________________________________________)20-20(הכוכבים: 02-5173375

דופלקסים
 ברמות א': ייחודית דופלקס 

מחולקת לשתי דירות נפרדות 
150 מ"ר כניסות נפרדות עלות 

2,050,000 ש"ח. גמיש. יש 
אופציות הרחבה בדירה.

BB תיווך נכסים ונדלן
054-7997077)20-20(_____________________________________________

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

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

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5173375)20-20(_____________________________________________

 ברמות ב': 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!( משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין יוקרתי. 
מחסן )8 מ"ר( 2,150,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5173375)20-20(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבניין חדש יוקרתי, 
2 מרפסות, נוף מהמם, יח' 
הורים. רק 2,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20(תיווך הכוכבים: 02-5173375

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

מ"ר( + גינה, מחסן, 2 חניות 
פרטיות, נוף 2,550,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(תיווך הכוכבים: 02-5173375

 בסורוצקין 4 חד' 80 מ"ר 
שופעת שמש 3 כ"א מרפסת 
2,250,000 ש"ח קומה שנייה. 

BB תיווך נכסים ונדלן
054-7997077)20-20(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד' ברמות ב' 
קומה ב'  +מרפסת סוכה, 
מיקום מרכזי. 1,675,000 

_____________________________________________)20-21ל(ש"ח. 052-4442266

 בגילה ב' בהנופך 3 חדרים 
70 מ"ר קומה ג' משופץ 

קומפלט 1,290,000 מיידי. 
052-7670012)20-23(_____________________________________________

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

סוכה+ ת.ב.ע. להוסיף 24 
מ"ר ומרפסת, ק"ב 1,420,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5173375)20-20(_____________________________________________

 ברמות א': 2 חד' )40 
מ"ר נטו( + ת.ב.ע. להוסיף 53 
מ"ר ומחסן, ק"א. 1,290,000 
ש"ח בלבד! תיווך הכוכבים: 

02-5173375)20-20(_____________________________________________

 למכירה באזור יהודה הלוי 
)ליד העירייה(, קומת קרקע, 
70 מ"ר. 1,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(050-6610501 סתיו

 בדב הוז, בבנייה, 
סטנדרט גבוה, בניין ייחודי, 

דירות -5 חד' ופנטהאוז 
_____________________________________________)20-20(בית ישראל 054-8070418

 נדיר! בדב הוז, 
ד'-פנטהאוז מפוארת 

ומאובזרת, נוף פתוח, 
מרפסות ענקיות "בית 
_____________________________________________)20-20(ישראל" 054-8070418

 בכפר אברהם פ"ת דירת 
גג 4 חד' + חדר בגג + יחידת 

דיור. סוכה מעלית חניה.
_____________________________________________)FOX)20-20 נדל"ן 050-6925400

 בבן צבי-6 חד' 
מרווחת, בניין מפואר, 

ממ"ד, מ"ש, מחסן צמוד 
לדירה 2,100,000 בלבד! 
_____________________________________________)20-20(בית ישראל 054-8070418

 בבלעדיות, ברוטשילד 
המבוקש, עורפית, 
משופצת, מעלית 

וחניה, מרפסת-שמש, 
1,770,000 ש"ח. "בית 
_____________________________________________)20-20(ישראל" 054-8070418

 ביהלום, ק"א בניין 
מטופח, שמורה, מרפסת-
שמש וחניה, כדאי לראות 
_____________________________________________)20-20(בית ישראל 054-8070418

 בבן גוריון כפר גנים ג' 6 
חד' , מחסן, מ. שמש, ממ"ד, 
2 חניות 140 מ"ר 2,690,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח. עידן 053-2817721

 בבן צבי כפר גנים ב' 5 
חד', בנפרד ממ"ד, מרפסת 
שמש/סוכה, מעלית, 130 

מ"ר. 1,890,000 ש"ח. אתי 
054-3320655)20-20(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" רפפורט 
3, בית פתוח-ללא תיווך. יום 
שישי: 17/05/19 בין השעות 
9:00-11:00 קומה 2, כ-100 
מ"ר, מ. שמש, ממ"ד, חניה. 

_____________________________________________)20-20(צוות אביגד. 072-3957397

 בגני הדר דירת 4 חד' + 
יחדית דיור מיקום מושלם. 
_____________________________________________)FOX)20-20 נדלן 050-6925400

 בבן יהודה 4 חד', מעלית 
באזור ה-93, 1,690,000 ש"ח 

_____________________________________________)20-20(עידן 053-2817721

 ברצון 4 חד', מעלית, 
חניה, ממ"ד, מרפסת שמש, 

1,790,000 ש"ח.
_____________________________________________)20-20(עידן 053-2817721

 ביהלום כפר גנים א, 4 
חד', מעלית חניה 130 מ"ר, 

1,970,000 ש"ח. אתי 
054-3320655)20-20(_____________________________________________

 ברוטשילד, מרווחת, 
ומשופצת, מתוכננת 

היטב כדאי לראות, 
1,410,000 ש"ח. "בית 
_____________________________________________)20-20(ישראל" 054-8070418

 בסלומון, -3חד' 
משופצת, ק"ג, מחיר 

מציאה 1,275,000 בלבד! 
_____________________________________________)20-20(בית ישראל 054-8070418

 באזור בית כנסת 
הגדול 3.5 חד' במקור עם 
מעלית כולל ממג + סוכה 

3 כיווני אוויר חזית רק 
ב-1,695,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)20-20(נכסים 050-4177750

 בשפירא/בלפור 4 חד' 
קומה 1 + מעלית וחניה 

1,590,000 ש"ח.
050-3528252)20-20(_____________________________________________

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

050-3528252)20-20(_____________________________________________

וילות ובתים

2-2.5 חדרים

 בהדר גנים )רח' החליל( 
קוטג' מפואר 180/180 מ"ר 7 
חד' - מיידי!! 2,990,000 ש"ח. 
050-4811122 050-6610501)19-19(_____________________________________________

 בהדר גנים )קהילות 
יעקב( 4 חד' + חצי - 110 מ"ר 
בנוי + 115 מ"ר גינה - מושקע 

_____________________________________________)19-19(ויפה!! 050-4811122

 מחולקת ברמב"ם 2+2 
ק"ק הכנסה 6,000 ש"ח רק 

1,240,000 ש"ח.
050-4811122)19-19(_____________________________________________

 ביהודה הלוי המבוקש! 
2 חד' + חצי - מפואר מאוד. 
פוטנציאלית!! רק 1,200,000 
ש"ח. כ-70 מ"ר ק"ק - מיידי!! 

050-4811122)19-19(_____________________________________________

 נכסים למשקיעים. 
חוקיות! לדוג', במרכז, 
מושכרת ב-8,500 ש"ח 
מחיר 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(בית ישראל 054-8070418

 4 חד', ברב קאלישר 
קומה ראשונה מתוך שתים, 

055-6694843 2,200,000)20-20(_____________________________________________

 בקריה החרדית 4 
חדרים + אופציה לחדר 

נוסף, מושקעת + 2 
מחסנים, נוף מהמם 

לכינרת ללא תיווך 
1,100,000 גמיש.

052-7691497)20-23(_____________________________________________
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מחסנים

משרדים

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(סולידית, 03-7542233

נדל”ן 
מסחרי

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)22-23/19(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

 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)20-20(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)20-20(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)20-20(_____________________________________________

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)12-21(וואצפ- 35799670210

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-22(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-47/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-13/20(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-26/19(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)49-50/19(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 + 
_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

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

050-3070487)49-49/19(_____________________________________________

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)4-31/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-04/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-26(לבעלז. 052-7118100

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

שליט"א 058-7179228
054-848175)11-33(_____________________________________________

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה, וג'קוזי ענק, 
משחקי חצר. פנוי לל"ג 

_____________________________________________)29-29/19(בעומר054-2273670

 "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)19-44/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

חופש להורים דרור לילדים!!! 
בעמקא, צימרים למשפחות, 

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

אווירה כפרית ודתית,
,052-8669090 ,04-9969141

mikibs.co.il:12-28/19(בקרו באתר(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

גינה וטרמפולינה ופינפונג. מומלץ! 
_____________________________________________)40-41-19(מבצעים לחורף. 052-6990764

 וילת אירוח 4 חד', יפיפיה, 
חצר + בריכה. *10 חדרי 

אירוח, בית כנסת נוף ובריכה 
050-5236390 054-2515630)52-25/19(_____________________________________________

גורן

 יחידת נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת 
4X8 מ', מוצנעת + משחקי 

חצר. 050-8566778
050-2187690)11-36(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)13-20(בצימר המערה, 050-5990545

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

לשנה עם אופציה, 
054-2321111)14-14/20(_____________________________________________

 מפרטי, בקליבלנד, 
ארה"ב, וילה 4 חד' + 

גינה גדולה, מושכרת ב- 
950$, ב- 225,000 ש"ח, 

055-6612221)14-26(_____________________________________________

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14/20(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-44/19(שעשועים 050-7447071

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-05/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-22/19(_____________________________________________

יבניאל

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים, גם לפסח. 
_____________________________________________)10-25/19(כניסה פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-25/19(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-47/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-22/19(ג'קוזי. 050-4154145

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-27/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-36/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-40/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

מ- 349 ש"ח. 050-2080678 
079-5551606)51-51/19(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-24/19(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-09/20(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-07/20(_____________________________________________

 "צימר פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי 

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-30/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

ליד השטיבלעך + 
מרפסת ונוף לשבתות, 
חגים וימי חול. מחירים 

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-35ל(054-8526211

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-20/19(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-31/19(טל': 04-9017575

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-10/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-12/20(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-02/20(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)29-30/19(_____________________________________________

 דירת נופש חדישה 
ומאובזרת, מול הכנרת + 

מרפסת, עד 6 נפשות, דקה 
_____________________________________________)12-20ל(מהטיילת. 054-6511250

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + בריכה + ג'קוזי, 
מנגל, טרמפולינה, נדנדה 

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

 וילה משפחתית 4 חדרי 
שינה + מטבח גדול וגינה 
גדולה, נוף משקיף לעמק, 

052-5440336)14-26(_____________________________________________

 צימרים מפנקים, ג'קוזי 
ענק, בריכה צנועה, נוף, חדר 
אוכל, ביה"כ, מבצעים חמים, 

_____________________________________________)15-41ל(050-8219080/1

 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)20-20(_____________________________________________

 דירה גדולה ומשופצת, 
ריהוט חדש, נוף לכנרת, 

בקרית שמואל, נקייה לפסח. 
_____________________________________________)16-20ל(053-3165679

 לכל השנה! ולפסח! כשר 
למהדרין! למטיילים לזוגות 

ומשפחות דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

052-3540874 077-8228803)16-27(_____________________________________________

 בסנהדריה! ליד בר 
אילן! 2 יחידות נופש 

זוגיות, 8 מיטות נקיות 
ללא מדרגות. יומי 

_____________________________________________)19-19(ושבועי. 052-7638702

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

+ ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפ' לקבוצה. 050-7362739

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-50/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-02/20ל(054-8523020

2-2.5 חדרים

 ביגאל, 2.5 חד', 
משופצים, ק- 2.5, מיידי, 
3,700 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 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(_____________________________________________

יחידות דיור

 מבחר גדול של דירות 
להשכרה בצפת והסביבה + 

דרושות דירות למאגר.
_____________________________________________)3-29("תיווך". 050-4105896

צפת

 בפרדס כץ/הרצל יחידת 
דיור 2 חד' גדולה מאוררת 

וממוזגת, משופצת, מרוהטת 
_____________________________________________)18-21ל(קומפלט 052-7614249

 דרושה דירה מרוהטת 
באיזור המרכז. 3 חדרי שינה + 
סלון. בתאריכים כ"א סיון - כ"ו 

תמוז )24.6 - 29.7(.
050-3541295)19-19(_____________________________________________

 להשכרה באלעד חנות 
28 מ"ר מרכז מסחרי אבטליון. 

מיידי 058-4420300
_____________________________________________)18-21ל(054-3456791

 בית ו-2 צימרים באור הגנוז 
לל"ג בעומר שבתות ולבין 
הזמנים עירוב מהישוב עד 

_____________________________________________)18-29(למירון 052-7632474

 וילה מקסימה ונקייה, 
לל"ג בעומר, חצר ענקית, 

מתקנים. רביעי-מוצ"ש. 
055-6624822)18-20(_____________________________________________

ירושלים

 במלצר 21 דירת 2 חד' 
מפוארת + סוכה ממוזגת 

ג'קוזי ומעלית. 52 מ"ר פינוי 
_____________________________________________)19-22(מיידי. 052-7613554

 2.5 חד' בבני ברק 
החרדית, ליד הבר-כל, 3,800 

_____________________________________________)19-22(ש"ח. 054-3350900

 בגיבורי ישראל, יחידה 
מרוהטת, ממוזגת ומושקעת 

שקטה, כניסה פרטית, לבודד. 
_____________________________________________)19-20ל(1,900 ש"ח. 055-6787524

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 3 חד' 
70 מ"ר, קומת קרקע 

מוגבהת + חצר ענקית 
600,000 ש"ח. תשואה 

5% א"א לקחת משכנתא 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 4 חד' 
קומה א', נוף מרהיב 
850,000 ש"ח מניב 

6-7% א"א לקחת 
משכנתא. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 15 מ"ר 
ברח' עזרא בב"ב.

053-4159884)19-22(_____________________________________________

 וילה 4 חד' חצר גדולה 
7 דקות מהכינרת ו-2 דק' 

מהשטיבלאך.
052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-6511250/350)19-30(_____________________________________________

 קרוב לכותל, בגאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים כ. פרטית. 

050-2424042)19-22(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ באזור רח' 
ירושלים, משופצת, מוארת, 

מושקעת ברמה גבוהה 
_____________________________________________)19-20(ומרוהטת 050-4129410

 דירת 3 חדרים 
במרכז גאולה, ממוזגת 

ומאובזרת, לשבתות 
_____________________________________________)19-26(וחגים 052-6500950

 יחידה חדשה 2 חדרים 
בשיכון ה' בית יוסף,  

ק"5. מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

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

052-7610171)19-22(_____________________________________________

קריית אתא

קריות

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
בני ברק

דירות 
להשכרה

 ברמב"ש ג' פרוייקט 
חברון, 5 חד' + מרפסת פונה 

לפארק, ק"ב, לל"ת
054-2275382)16-20(_____________________________________________

בית שמש

 להשכרה ממושכת 5 
חד' באבן גבירול קומה ב' + 

_____________________________________________)19-20ל(מעלית. 054-8423271

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית, בניין 
בן 4 שנים, 4,800 ש"ח. 

_____________________________________________)11-21(איילה 050-5586335

 באשל אברהם דירת 
3.5 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירה יפיפיה חדשה 
במכלוף השקט 3 דק' 
הליכה מסוקולוב. 70 

מ"ר, 3 חדרים גדולים, נוף 
פנורמי מדהים!! קומה 

שלישית ואחרונה. 4,000 
_____________________________________________)19-20(ש"ח. 050-4170707

 דירת 3 חד' מסודרת 
ממוזגת בשפירא 16 ק"א 

כניסה ב' 1.6.19 3,800 ש"ח. 
_____________________________________________)19-20ל(052-7114588

 בעלי נכסים - "המומחית 
שלנו - השקט שלכם" - 

משרדנו עוסק בניהול דירות, 
אחזקת מבנים, השבחת נכסים, 

קניה, מכירה, השכרה, תמ"א 
38, מגרשים, עסקי ופרטי 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)20-20(פרוייקטים. 04-8441111

 דירות קרקע עם תשואה 
עוברת )אופציה לחלוקה( החל 
מ-540,000 ש"ח. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים. 
052-2790370)20-20(_____________________________________________

 דירות לחלוקה 100 מ"ר, 
מרפסת סוכה, מחיר מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)20-20(פרוייקטים. 052-2790370

 בחרדי, דירות קרקע 
מחירים אטרקטיביים, החל 

מ-650,000 ש"ח. מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים. 

052-2790370)20-20(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 הכי יפה בעיר! פנטהאוז 
ענק מעלית פרטית אפשרות 
לחלוקה לשני בתים, תשתית 
קיימת פנטהאוז גדול במחיר 

קטן! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים. 

052-2790370)20-20(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 למכירה בסוקולוב, 4 

חד', ק"ג מיידית, 100 מ"ר, 
בהזדמנות. 730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-31(050-6610501 סתיו

רמת גן
 מציאה! דופלקס 8 
חד' 1/4 3 כ"א שכנים 
דתיים סביבה שקטה. 

2,650,000! דלוקס 
_____________________________________________)20-20(נכסים052-8555594

 בלעדי בדניאל 5 חד' 
משופצת ק"ב ואחרונה 

חזית 6000 ש"ח "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בפנקס היוקרתי 4 
חד' בבנין יוקרתי מרווחת 

ממוזגת מושקעת גינה 
וכניסה פרטית 3 חדרי 
שירותים. 6,850 ש"ח. 
לפרטים 052-7133387 

_____________________________________________)20-21(לל"ת. 

 בקרית הרצוג! 4 
חד', מסודרת + מעלית 
וחניה "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 בפנקס 4 ח' גדולה 
ומטופחת ק"א + מעלית וחניה 

5,600 ש"ח. "אפיק-נכסים" 
053-3128884 03-5791514)20-20(_____________________________________________

 בר' יוסי דירת 4 חד', ק"א, 
מרוהטת )אפשר ללא( 4,500 

_____________________________________________)20-23(ש"ח. 050-2808555

 בזבוטינסקי 150 דירת 
3 חד' מרווחים מאוד 90 מ"ר 
ק"ב משופצת כחדשה - שווה 

לראות. 3,850 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ל(058-7606611

 בשיכון ג' 3 חד' 60 מ"ר 
משופצת ק"א 3,900 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514 
053-3128884)20-20(_____________________________________________

 בהרצוג ישעיהו 3.5 
חד' כולל סוכה משופצת 

מהיסוד קומה ראשונה 
חזית מיידי! ב-3,900 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)20-20(_____________________________________________

 בבורכוב 2 חד' יפה 
ושקטה, בבניין חדש נקי 

ושקט, עדיף לזוג צעיר 2,500 
_____________________________________________)20-21ל(ש"ח. 053-2807550

 יחידת דיור 2.5 חד' אזור 
הרב שך מרכזי ושקט מאוד 
3500 גמיש בתהליכי סיום 

קומה ד' ללא מעלית. 
053-3120620)20-23(_____________________________________________

 בפרדס כץ 2.5 חד' 
משופצת ויפה קומת קרקע, 

ריהוט חלקי 3,100 
_____________________________________________)20-21ל(054-8423855

 בק. הרצוג 2 חד' כ-40 מ"ר 
ק"ג מרוהטת חלקית, אמבטיה, 
דו"ש, מטבח ענק 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-23ל(מיידי 052-2899085

 כ-35 מ"ר, 2 חד', 
מוהליבר 19, בנין חדש, קומה 
1- מרוהטת, מאווררת לל"ת, 

_____________________________________________)20-20(2,500 ש"ח. 054-8449114

 ברמב"ם, כ-25 מ"ר ק"1 
חדשה, יפה ממוזגת ומרוהטת 

קומפלט, דו"ש 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)20-23ל(052-6160852

 לארוך או קצר חדר 
ענק מרהיב ומרגיע, 2 

כיוונים קומפלט + 3 דק' 
_____________________________________________)20-22(מז'בוטינסקי. 054-8410545

 וילה יפיפיה 10 חד', 
400 מ"ר, חניה פרטית, מיזוג, 
חימום ריצפתי, יחידת הורים. 
_____________________________________________)20-23ל(10,000 ש"ח. 053-3333770

 למכירה בטבריה בניין 600 
מטר בנוי מחולק ל-14 דירות 

+ קומת מרתף + חנות קרוב 
לרב קוק 3,600,000 ש"ח. 
RE/ 050-244-244-6 עינב

MAX)20-20(_____________________________________________

 למכירה במושבה מגדל 
מגרש 1400 מטר ניתן לבנות 
5 בתים עם אופציה ל-6 נוף 

לכנרת. עינב 050-244-244-6 
RE/MAX)20-20(_____________________________________________

 דירות מחולקות, עם 
תשואה עוברת 6% לפחות. 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)20-20(פרוייקטים. 052-2790370

 בשיכון ג' 90 מ"ר 
למטרה שקטה ב-6,500 

ש"ח! דלוקס נכסים
052-8555594)20-20(_____________________________________________

 ברבי עקיבא קומה 1 
כניסה פרטית 4 חדרים 75 
מ"ר חזית מתאים ל-משרד, 

קליניקה, סטודיו. תיווך
050-4122744)20-20(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות/
משרד בבני ברק אצלנו 

תמצאו את המבחר 
הגדול בעיר בשבילך 
 BA אנחנו כאן תיווך
יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)20-20(דורון

 להשכרה חנות 30 מ"ר 
ר"ע 112 מעל ווקסברגר 

מיקום חזק תיווך BA יזמות
_____________________________________________)20-20(054-4980159 דורון

 במחירי מציאה במיקומים 
מרכזיים לרגל פרישה! המלצת 

השבוע! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים. 

052-2790370)20-20(_____________________________________________

 במרכז! חנות 40 מ"ר 
לכל מטרה! 7,400 ש"ח 

_____________________________________________)20-20("אפיק-נכסים" 03-5791514

 להשכרה חנות 16 מ' 
+ חצר )מספרה פעילה 

לשעבר( בז'בוטינסקי 
הרב שך מקום פעיל 

מאוד משופץ מהיסוד 
2,600 יוסף: -054

5500263)20-20(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק 
במרכז-ר"ע חנות ענקית, 2 

חזיתות תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
חנות במרכז רימונים 

25 מ"ר חזית להשומר 
כניסה מיידית לכל מטרה 
לפרטים נוספים "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בלעדי במינץ קרוב 
לרבי עקיבא מחסן 

להשכרה 30 מ"ר חזית 
גישה נוחה לרכב מיידי 

2000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)20-20(_____________________________________________

 שטחי מסחר בב"ב 
בפרל 28, בנין חדש, ב"ב, בין 
20-85 מ"ר לכל מטרה גישה 

למשאית לל"ת, מיידי!
054-8449114)20-20(_____________________________________________

 80 מ"ר על רבי עקיבא 
במחיר מציאה קומה א' עם 

מעלית. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)20-20(054-4980159 דורון

 מפרטי!! 28 מ"ר משופץ, 
באיזור התעשייה בבני ברק 
בקרבת קוקה קולה, גישה 
לכביש גהה שירותים וחניה 

_____________________________________________)20-23ל(צמודה. 052-3112020

 במרכז-רבי עקיבא! 
86 מ"ר משופץ ק"א + 

מעלית לחנות, משרד וכד' 
6,500 ש"ח. "אפיק-נכסים" 

03-5791514)20-20(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
אזור ירמיהו משרד 75 
מ"ר מפואר ומושקע 
)מחולק ל-4 חד' ניתן 
לשינוי( כניסה פרטית 

כולל מטבחון ושירותים 
כניסה מיידית 4000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל משרד 120 
מ"ר + 2 חנויות צמודות 

כניסה מיידית לפרטים 
נוספים "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 קמפוס גדול ומרווח + 
בית מדרש וחדר אוכל חצר 
_____________________________________________)20-26(גדולה ויפה. 052-7142331

 2 יחידות קרקע יפיפיות 
חצר גדולה 10 מיטות, קרוב 

לרשב"י, שירות ביתי. 
_____________________________________________)20-21ל(052-5807850

 5 חד', 13 מיטות, 
מרווחות, נקיה, ממוזגת 

מרפסת גדולה לכנרת ולגולן 
_____________________________________________)20-23(אזור חרדי. 050-4124556

 פנטהאוז לל"ג בעומר 
ולשבתות נוף מרהיב לכינרת. 

נקיה ממוזגת וחדשה. 
052-4669881 054-8475006)20-21(_____________________________________________

 דירת גן ממוזגת בקרית 
פאר, נוף לכנרת לשבתות וימי 

_____________________________________________)20-31(חול. 050-4138371

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

+5 חדרים
 בעיר העתיקה )האר"י( 3 
יחידות נופש, להשכרה לטווח 
ארוך/למכירה. 052-8484726 

052-5844040)10-36(_____________________________________________

 בדף היומי! 3 חד' + חצי 
כ-90 מ"ר ק"א - ממוזגת! דוד 
שמש! מיידית!! 3,700 ש"ח. 

050-4811122)19-19(_____________________________________________

פתח תקווה

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-14/20(_____________________________________________

צפת
 למכירה חנות בעיר,

כ- 40 מ"ר, ללא תיווך.
052-7169562)1-25(_____________________________________________
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 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)49-01/20(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)47-21ל(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-24/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-28/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

מכירת רכב

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-42/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-23/19(_____________________________________________

צפת

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-48/19(_____________________________________________

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-42/19(מהעתיקה. 052-3455254

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-28/19(מים מהדרין. 054-5742965

פוריה

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

058-4453986)1-25(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)04-04/20(_____________________________________________

תעוז
 מבחר מתחמים לנופש 

לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-34(_____________________________________________

י’-יב’ באייר תשע”ט  15/5-17/5/2019

הונדה

מוצרים 
ושירותים

הובלות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-52/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-05/20(ונסיעה. 058-7887050

קנית רכבים

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-22(לצפון. 050-4150357

הסעות

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-38/19(_____________________________________________

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)01-05/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-36/19(_____________________________________________

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-21(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-22/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-5/2020(_____________________________________________

 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
_____________________________________________)51-27/19ל(052-2514960

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-24(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות, באווירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקית וג'קוזי, 
050-7070030)13-25(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-33(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-27/19(_____________________________________________

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)31-32/19(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-22(זולים! 052-2523284

מכונות תפירה
 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 

_____________________________________________)8-34(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-7/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-46(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(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)12-24(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-24(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-40(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)47-21/19(60 איש 052-8860953

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-15/20(ומשפחות, 058-7506090

 בריכה פרטית מוצנעת 
ומחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה, 

לזוגות ולקבוצות, 
052-3135105)15-27(_____________________________________________

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

-חרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, 
ליטאים וספרדים, דת"ל, 

גם נפשי קל ופרק ב', 
שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)16-42(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-28/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-36/19(דרושים זכיינים

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)08-20(_____________________________________________

רפואת שיניים

 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-20(_____________________________________________

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-50/19(מפתיעים. 050-5808315

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-04/20(שלום

 יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-21/19(לחתונות 0525-778544

צילום

פיתוח קול

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-20(אוריאל 052-5347349

צבע

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

_____________________________________________)10-22(ואמין. יאיר 054-7452543

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-23ל(052-7157785

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה, 
055-6876176)15-23(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-20/19(_____________________________________________

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-28/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-36/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)42-21(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-32(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה 
+ ברכת ספא מחוממת, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

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

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-11/20ל(077-5590283, 054-5726412

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-32/19(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

עריכת וידאו

קורסים
 קורס ללימוד שפת האידיש 
לנשים ובנות יפתח אי"ה בבני 

ברק בחודש אייר.
053-3100975)18-21(_____________________________________________

 דירת נופש בצפת - בכנען 
8 אנשים נוף מדהים 10 דק' 

הליכה מהעתיקה.
_____________________________________________)19-20ל(052-2906408

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

אפשרות לקייטרינג מהדרין. 
054-3040770 050-5461155)19-34(_____________________________________________

 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

 הונדה סיוויק 2003 
אוטומט דגם מפואר + סאןרוף 

שמורה, בהזדמנות. 8,500 
_____________________________________________)19-20ל(ש"ח. 052-5279050

בריאות
 סודות ההרזיה 

לצמיתות - להבין, ליישם, 
להצליח!! הרצאה עם 

ד"ר רינה גרנות. 21/5/19 
- בערב. 054-8434985

dr.rina10@gmail.com
www.dr-rina.com)19-20(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג, ירושלים וב"ב, 

ואירועים, 053-3188842 
050-7532336)36-36/19(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמיןף מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

 עריכת ודאו ומצגות 
לכל מטרה, מקצועי 

ומרשים!
_____________________________________________)18-21(שרי 050-4171813

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-42/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-20/19(_____________________________________________

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

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-21/19(_____________________________________________

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)26-01/20(_____________________________________________

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)48-50/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-22/19(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-24/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-46/19(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-30/19(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+ בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-30/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/19(וחדר אוכל. 054-6987257

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-21/19(_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

מאובזרת, 04-6989391, 
050-9070487)15-27(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים, סטנדרט 

גבוה, פרטיות, באוירה 
פסטורלית + המלצות. 

050-6333765)16-28(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

מגדל
 וילה מאובזר + מרפסת 
ענקית לכנרת 4 חד' + סלון 

ומטבח, חצר + נדנדות 
_____________________________________________)19-30(ופיקניק. 054-6511250/350

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח +  בריכה + גינה 

לזוגות/משפחות.
052-4604609)20-23(_____________________________________________

 לרגלי ההר צימרים + 
בריכה + יחידה פרטית עם 

בריכה חדר אוכל מאובזר ונקי 
_____________________________________________)20-21(גינה גדולה ויפה 050-2004839

 לשבתות ול"ג בעומר 
דירת 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית וחניה. 053-6289228 

_____________________________________________)20-21ל(058-3238889

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים מאובזרת 

+ ג'קוזי לזוגות/משפחה. 
054-5259470)20-23(_____________________________________________

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

הגהה
 מגיהה לשונית 

מקצועית נסיון רב! 
מחירים נוחים עמידה 
_____________________________________________)20-26(בלו"ז. 052-7114281

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)20-31(_____________________________________________

ספרי תורה
 מחפש לקנות ס"ת ספרדי 

ברמה גבוהה וכן מזוזות. 
_____________________________________________)20-23(להתקשר בערב 050-4300283

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________







03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

■ 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

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

דרושה מטפלת דרוש/ה גרפיקאי/ת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-24/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 דרושה קלדנית 
לפעמיים בשבוע, ימים: 

שני ושלישי, מאזור 
המרכז, היכרות עם 

אינדיזיין - יתרון, הקלדה 
עיוורת - חובה, קו"ח 

yair@kav-itonut.co.il :למייל

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

י’-יב’ באייר תשע”ט  15/5-17/5/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-24(מצויינים. 053-6532507

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)13-21(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים, עד גיל 
3, סייעת לשעות 7:15-13:00 

או למשרה מלאה, כולל 
_____________________________________________)13-20ל(תשלום חגים, 052-3838484

דרוש/ה 

העבודה בחולון

מתאמ/ת פגישות
לשעות 9:00-14:00

050-3070804

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

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-27(חובה, 054-4690222

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 למעון משפחתי בגת 
רימות דרושה גננת/ מטפלת 

תנאים מעולים גמישות 
מרובה. לפרטים:

054-6673398)16-20(_____________________________________________

 למעון ברמת גן דרושה 
סייעת למעון לגילאי 2-3. 

שעות עבודה
מ- 8:00-16:00

_____________________________________________)19-23(לפרטים 052-2801555

 דרוש עובד עם נסיון 
לחנות פלאפל בב"ב שכר נאה

055-6774085)18-21(_____________________________________________

 למעון בגב"ש דרושות 
מטפלות למשרה מלאה או 

גמישה/חלקית תנאים נוחים. 
050-7884864)18-21(_____________________________________________

רותי: 058-7674132

דרושה מטפלת מנוסה 
אווירה נעימה ומשפחתית

הסעה מב"ב

למעון חרדי בתל אביב

 לחב' שליחויות דרוש 
נהג רציני עם רשיון עד 12 טון 
מאזור המרכז. 074-7030025 
DB0747030025@gmail.com)19-22ל(_____________________________________________

 דרושה גננת לתחילת 
שנה לקבוצת בוגרים למשרה 

מלאה שכר גלובלי!
052-5456295)19-22(_____________________________________________

 לגן בגבעת שמואל 
לשנת הלימודים הבאה דרושה 

סייעת לגיל 4 בעלת נסיון )3 
שנים( תנאי שכר של משרד 

החינוך
_____________________________________________)19-20(קו"ח לפקס: 1-5337-511558

 לרשת גנים בקרבת ב"ב 
דרושה גננת לשנת הלימודים 
הבאה. בעלת נסיון)3 שנים( . 

תנאי שכר מ. החינוך.
_____________________________________________)19-20(קו"ח לפקס 1-533-7511558

 לחברת אור לרפואה 
דרושים מחלקי פליירים 

ברחובות. 40 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)19-20ל(02-6525332

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
בוקר/ערב + עובד מטבח 

למשמרת בוקר.
052-6607070)19-22(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א 36 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)19-26(קרוב לב"ב 052-7690437

 דרושים נהגים מיומנים 
לעבודה במרכז רשיון מעל 3.5 

טון לשינוע שטיחים ווילונות. 
_____________________________________________)19-22ל(050-6563426

 דרושה סייעת לתינוקיה, 
חרוצה ואוהבת ילדים בק. 

הרצוג ב"ב מ-7:30-16:00 שכר 
_____________________________________________)19-22ל(נאה למתאימה. 050-4146721

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)19-22(לפרטים: 054-8408411

 לכיפות אלטמן, דרושה 
תופרת זריזה ל-5 ימים בשבוע, 

_____________________________________________)19-20(6 שעות ביום. 03-5782080

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה למעון 
בגבול ב"ב רמת גן צוות חרדי 

050-8938869)18-21(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים. 
052-6580906)18-21(_____________________________________________

 למטבח מזון בפתח תקוה 
דרוש עובד לעבודה מ-3:00 
בלילה עד 10:00 בבוקר 5 

פעמים בשבוע, לבעלי רכב. 
052-6744228)18-21(_____________________________________________

 למעון איכותי בב"ב-פרדס-
כץ מטפלת איכותית לכיתת 

התינוקיה תנאים טובים 
054-8413913)18-21(_____________________________________________

 לסטודיו לפאות ושמלות 
כלה בב"ב דרושה פאנית 

מומחית ואופנתית
_____________________________________________)19-23ל(050-7111483

 בגבעת שמואל עובדת 
למשק בית פעמיים בשבוע, 

שעות גמישות )בבית רק 
_____________________________________________)19-20(בנות( 054-3977205

 דרוש עובד חרוץ ורציני 
לחנות פלאפל בב"ב למשמרת 

בוקר 7:00-11:00
_____________________________________________)19-20ל(054-8099198

 תופרת זריזה למפעל 
כיפות בבני ברק, תנאים טובים 
למתאימה. להתקשר בין -9:00

03-5781152 13:00)19-20(_____________________________________________

 לחנות "שי מתוק" ב"רב 
שפע" וב"ב, עובדת למשמרות 

+ ידע בעיצוב מתנות, דוברי 
_____________________________________________)19-23(אידיש יתרון 053-3180602

בוקר טוב

לילה טוב

בריפים

עיצובים

ביצועים

סגירות

miri@go-bsd.co.il :לשליחת תיק עבודות
משרה מלאה

דרוש/ה
קלדן/נית מעמד/ת 

ליומיים בשבוע בב"ב 
הקלדה מהירה ומדויקת 

שליטה באופיס

קו"ח למייל:
yair@kav-itonut.co.il
או לפקס: 077-2204728

 למעון ברמת אביב 
דרושה מנהלת בעלת 

נסיון, ומטפלות אחראיות 
_____________________________________________)20-23ל(ומסורות. 054-4608711

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 למוקד ייחודי בפתח 
תקווה מתאמת פגישות לענף 
הביטוח, נסיון בתאום פגישות. 

Riki@tlp-ins.co.il
054-2604225)20-23(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
בבני ברק חרוץ ונמרץ בין 

השעות: 9:45-14:45
_____________________________________________)20-23ל(052-7120352

 לחברת דיגיטל גדולה 
בב"ב דרושים אנשי/ות 
מכירה תותחים )מוקד 
נפרד( שכר + בונוסים 
_____________________________________________)20-23(גבוהים. 072-2230781

 לאיחוד הצלה בירושלים 
ובבני ברק דרושות עובדות 

קבועות לטלמרקטינג 
לפרוייקט גדול, שיחות נכנסות 

_____________________________________________)20-21(ויוצאות 03-6001411

 לחברה בתחום רפואי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

למענה לשיחות נכנסות לזימון 
תורים, ועוד. 3 שעות ביום 

שכר 45 ש"ח לשעה. קריירה 
072-22-222-62)20-20(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למרפאת 
שיניים חצי משרה, תנאים 

נוחים, קו"ח למייל: 
mazkira830@gmail.com)20-21(_____________________________________________

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 לחברה בירושלים 
פקיד/ה לעבודה מול לקוחות, 

ועבודה משרדית שוטפת, 
שעות נוחות, שכר 7,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למשרד עו"ד בבני ברק 
דרוש/ה מזכירה מנוסה, 

לעבודה משרדית שקטה, שכר 
8,5000 ש"ח.

_____________________________________________)20-20(קריירה 072-22-222-62

 למשרד רואי חשבון בגודל 
בינוני בתל אביב יועץ/ת מס' 

)גבריםו/או נשים( לעריכת 
דוחות אישיים/עבודה מול 

מס הכנסה. במשרד עובדות 
גם נשים חרדיות. שליטה 
במערכת שע"מ. שליטה 

בתוכנות אופיס. קו"ח לפקס 
03-7604646)20-23(_____________________________________________

 מעוניינת בעבודה ניהולית 
מהבית בסיפוק ומשכורת 
הולמת? מקומך איתנו! 

_____________________________________________)20-23/19(לפרטים, טובי: 054-8477787

 למעון יחודי בבני ברק 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה/חלקית.
08:00-16:00 / 10:30-13:00
052-7139090 053-3126010)19-22(_____________________________________________

 מטפלת למעון בבני ברק 
למשרה חלקית/מלאה תנאים 

טובים + מענקים. 
054-5558835)19-20(_____________________________________________

 לת"ת בת"א גננת לשנת 
הלימודים הבאה וכן גננת 

משלימה. נסיון חובה. קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)19-20(_____________________________________________

 לת"ת בת"א מזכירה 
למ"מ טל': 03-6307422 

8:00-13:00)19-20(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב, גננת, 
מ"מ לגיל שנתיים, מיידי.

052-7641817)19-20(_____________________________________________

 בר"ג, תופרת במכונה + 
יד ללא שישי, תנאים טובים. 

_____________________________________________)19-22(לפרטים: 03-5797279

 למעון חרדי בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת לכיתת בוגרים 

תנאים טובים למתאימה! 
_____________________________________________)20-21ל(052-760-3242
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