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גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך

צלמי מערכת:
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מאת: עוזי ברק

ברוך דיין האמת: 
בשעות  שני  ביום 
אירעה  הצהריים 
דרכים  תאונת 
קטלנית בכביש 443 
למחסום  בסמוך 
מתנדב  מכבים. 
ר'  'ידידים'  ארגון 
בן  ויינברג,  אברומי 
ברק  בני  תושב   24
אופנוע,  על  שרכב 
במשאית  התנגש 

ונפטר במקום.
התאונה אירעה בכביש 443 לכיוון ירושלים 
קבע  ומד"א  הצלה  איחוד  של  רפואי  צוות 
ובוחני  האופנוע  רוכב  של  מותו  את  במקום 
בחקירת  פתחו  ישראל  משטרת  של  התנועה 

נסיבות התאונה הקשה.
סיפר:  הצלה  באיחוד  חובש  כהן  אורן 
משאית  מעורבות  עם  בתאונה  "מדובר 
רוכב  של  מותו  נקבע  הצער  למרבה  ואופנוע. 
הפציעות  אופי  עקב  התאונה  בזירת  האופנוע 

הקשות מהן סבל".
מודיעין  זק"א  מתנדב  יעקובוביץ,  מיכאל 
מדובר  הלב,  "כואב  אמר:  בזירה,  שטיפל 
ברוכב אופנוע צעיר בן 24 שהתנגש במשאית, 
כשהגעתי למקום הרוכב היה שרוע על הכביש 

סמוך לאופנוע המרוסק כשהוא מחוסר הכרה 
במקום,  נקבע  מותו  מערכתית,  רב  פגיעה  עם 
מתנדבי זק״א טיפלו בכבוד המת בגופת ההרוג 

ובאיסוף הממצאים בזירה הקשה".
מכריו מספרים כי ר' אברומי ז"ל היה איש 
ידידים  בארגון  שהתנדב  לזולת  ונתינה  חסד 
בבני ברק, שם שימש כמנהל אגף הלוגיסטיקה 

בארגון, וחיפש לסייע לזולת יומם ולילה.
בחודש אלול האחרון הוא התחתן והקים את 
האסון  שתחי'.  האלמנה  אישתו  עם  יחד  ביתו 
אירע ימים ספורים לפני שמחת נישואי אחותו.
בערב  שני  ביום  התקיימה  הלווייתו 
משפחתו  ובני  מחבריו  רב  קהל  בהשתתפות 
המנוחות  הר  אל  שמגר  הלוויות  מבית  ויצאה 

בירושלים.

מאת: עוזי ברק
 

עקב גל הקור הוכרז ע"י איחוד הצלה סניף בני 
ויחידת  ותיקים  לאזרחים  היחידה  בשיתוף  ברק 
בעיריית  חברתיים  לשירותים  שבאגף  ההתנדבות 
חולקו  במסגרתו  בבית"  "חם  מבצע  על  ברק,  בני 
הקשישים  לביתי  חימום  ערכות  עשרות  השבוע 

בעיר.
בעונת  הקור  שיאי  נשברו  האחרונים  בימים 
החורף הנוכחית, והטמפרטורות צנחו קרוב לאפס, 
רבות  פניות  התקבלו  העירייה  של  הרווחה  ובאגף 
את  לחמם  שהתקשו  משפחתם  בני  או  מקשישים 

עצמם ולהישאר בקו הבריאות.
עם  ויחד  מיד  התגייסו  ברק  בני  הצלה  באיחוד 
נרכשו  אמדוקס  וחברת  כבוד'  'תן  פרויקט  הנהלת 
עשרות ערכות של רדיאטורים ושמיכות מחממות, 
התפנו  ברק  בני  מסניף  היקרים  המתנדבים 
היחידה  ה  של  הרשימות  את  לקחו  מעיסוקיהם, 
שבאגף  ההתנדבות  ויחידת  ותיקים  לאזרחים 
לבתי  ויצאו  ברק  בני  בעירית  חברתיים  לשירותים 

הקשישים להביא את החום לבתיהם.
ובמילים  צוהלות  בפנים  התקבלו  המתנדבים 
הפעילות  על  חזרה  ליבם  את  חיממו  שפשוט 
הרווחה  מאגף  וצוות  העיר  ראש  הזו,  המיוחדת 
ולהנהלת  למתנדבים  והודו  לאיחולים  הצטרפו 
איחוד הצלה ואמדוקס על שיתוף הפעולה המיוחד 

גם בפרויקט זה.

המתנדב המסור נהרג בתאונה

מבצע לחימום 
בתים של קשישים

עולם המוסר איבד את אחד מגדולי מרביצי התורה והמוסר, הגה"צ רבי סנדר ארלנגר זצ"ל, שהלך לעולמו לאחר מחלה קשה • אלפי תלמידיו ושומעי 
לקחו ליווהו בדרכו האחרונה

המשפיע הגה"צ רבי סנדר יצחק ארלנגר זצ"ל

המתנדב המסור אברומי ויינברג ז"ל נהרג בתאונה קטלנית • חבריו נפרדים:"אברומי היה איש חסד ונתינה לזולת אשר 
חיפש לסייע לזולת יומם ולילה"

צילום: דוברות זק"א ואיחוד הצלה

מאת: מנחם הירשמן
צילום: בעריש פילמר

ליוו  ישראל,  גדולי  בראשות  יהודים  אלפי 
אלכסנדר  חזקיהו  רבי  הגה"צ  את  למנוחות 
מרביצי  מגדולי  זצ"ל,  ארלנגר  יצחק  סנדר 
עשרות  השפיע  אשר  המוסר,  ושוחרי  התורה 
הרבים,  את  לחזק  ובדבריו  בשיחותיו  בשנים 
מחלה  לאחר  ליוצרה  נשמתו  את  שהשיב 

בשנתו הס"ח.
באלול  בט"ו  נולד  זצ"ל  סנדר  רבי  הגה"צ 
תשי"א לאביו, המקובל הגאון רבי חיים אריה 
זצ"ל משוויץ, שהיה מגדולי תלמידיו של מרן 
שכל  סיפר  לימים  זצוק"ל.  שטינמן  הגראי"ל 
ימיו אביו החזיק עצמו כתלמידו של הגראי"ל 
זצוק"ל עוד מהימים שהיה מגיד השיעור שלו 
ויראת  בתורה  הרבה  ממנו  שהושפע  ואמר 

שמים. 
עצום.  ושקדן  כמתמיד  נודע  מקטנותו  כבר 
ולאחר  בשוויץ,  החינוך  בבתי  למד  בתחילה 
ועלה  הקודש,  בארץ  תורה  לרכוש  ביקש  מכן 
למד  מכן  לאחר  פוניבז'.  בישיבת  ללמוד 
בישיבת בריסק, שם נודע בשקידתו המופלגת 
הרבה  בצדקותו  לחכמתו,  שקדמה  וביראתו 
נלקח  לפרקו  בהגיעו  המופלאות.  ובמידותיו 
טורצין  צדוק  אליעזר  רבי  הגאון  אצל  לחתן 
זצ"ל, שהיה מגדולי חשובי תלמידי מרן החזון 
זצוק"ל,  מבריסק  הגרי"ז  ומרן  זצוק"ל  איש 
ויחד עם רעייתו הרבנית הקימו בית גדול של 

תורה ויראה. 
בעיר  אברכים  כולל  בראשות  עמד  הגר"ס 
תל אביב, שם הרביץ תורה שנים רבות והעמיד 
ושלמים  יראים  חכמים  תלמידי  של  עדרים 
שרכשו ממנו את יסודות העיון. כן היה מוסר 
'תורת  בכוללים  רבות  ושיחות  תורה  שיעורי 
משה' ו'אהבת שלום' בב"ב ובמקומות שונים 

רבים. 

ידיעותיו בתורת הנסתר היו לאות ומופת, עד 
שלימים חיבר חיבורים מיוחדים בעומק חכמת 
מרוחב  התפעלו  קוראיהם  אשר  הנסתר,  תורת 
העניינים  בעומק  הנפלאה  והשגתו  תבונתו 

הללו העומדים ברומו של עולם. 
חלק בולט באישיותו היתה בעבודה שבלב 
הנפש  בהשתפכות  שהייתה  תפילתו  שלו. 
כמונה מעות, כבן המתחטא לפני קונו בערגה 
ובדמע לבקש על הכלל והפרט, הקרינה על כל 

סובביו שהתחזקו בעבודת התפילה. 
פתוח  שהיה  הרחום  בליבו  נודע  בבד  בד 
בכל עת לעמוד לימין הזולת בכל מה שאפשר, 
ובמתן  התורה,  לצורבי  ועידוד  חיזוק  בנתינת 
כן  כמו  ונדכאים.  לב  שבורי  למצוקת  מענה 
של  רבים  וסכומים  וחסד,  בצדקה  הרבה  עסק 
צדקה עברו תחת ידו בהיותו נחשב גבאי צדקה 
נאמן שרבים סמכו עליו במתן בסתר לנצרכים 

ומשפחות שבורי לב.
לב  את  לעורר  הצליח  הנפלאות  בדרשותיו 
לאורם  התורה  משמר  על  עמד  הוא  שומעיו. 
בעל  האדמו"ר  כ"ק  כשבמרכזם  רבותיו  של 
שהשקפת  זצוק"ל  מסאטמר  משה"  ה"ויואל 
דברים  נושא  היה  כן  לרגליו.  נר  היתה  עולמו 
בתשעה  גדולות  בעצרות  רבות  שנים  במשך 
ואלפים  מקדשנו,  בית  חורבן  אודות  באב 

השתתפו בדרשותיו, שהיו מעוררי לב ונפש.
את עיקר חותמו הטביע בשיעוריו ושיחותיו 
הרבים והמאלפים שנשא ומסר לאורך השנים, 
ובדבריו  בשפתותיו  הוצק  אשר  כשבחן 
אלפים  בלב  לטעת  הצליח  הלב,  מן  היוצאים 
רבים דרכי עליה וקירבה לבורא יתברך ולקרב 
על  לב  שימת  תוך  שבשמים,  לאביהם  לבבות 

התרחקות מכל הבלי השעה. 
המנוח זצ"ל נהג בגינוני קדושה כשהיה חרד 
מאוד בשמירת העיניים ופרישות הבלי העולם 
היו מדודים  ושתייתו  ענייני אכילתו  וכל  הזה, 
גופו  כשסיגף  הפרישות,  במאזני  ושקולים 
מדי  במקווה  עצמו  לטבול  הקפיד  ואף  ונפשו 

יום ביומו.
לפני כעשרים שנה לקה במחלה קשה שסיכנה 
את חייו, ובתקופה זו קיבל על עצמו להתחזק 
מאז  הקדיש  ואכן  הרבים,  בזיכוי  שאת  ביתר 
רבות מזמנו היקר בהצלת הרבים וזיכויים, הן 
בשיחות ודרשות והן בהפצת ספרים ומאמרים 
רבים בנושאים שונים ומגוונים בתורה וביראה, 

בנגלה ובנסתר. 
מאמרים  זצ"ל  הגר"ס  פרסם  היתר,  בין 
הסתיר  פעם  כשלא  אף  והדת  התורה  לחיזוק 
לחיזוק  בדרשותיו  נודע  כן  עליהם.  שמו  את 
העולם,  מהבלי  והריחוק  לנשים  הצניעות 
אלפים  של  לליבותיהם  היישר  מליבו  שנבעו 
גלים  היכה  במיוחד  לאורו.  שהתחזקו  רבים 
ספרו על ענייני טהרה וסגולת ימי השובבי"ם, 
ובמיוחד  התורה,  וטהרת  לבשת  והדר  הוד 
ספריו תורת העבודה והתשובה, השופכים אור 

עולם בעבודת המועדים היראה והתשובה.
קשר מיוחד היה לו לחצר הקודש נדבורנה, 
בה קבע את מקום תפילתו במשך שנים רבות, 
ואף נקשר בעבותות אהבה עם האדמו"ר בעל 

ה'באר יעקב' מנדבורנה זצוק"ל.
הקשה,  מהמחלה  סבל  שנים  מספר  לפני 
בבית  לעת  מעת  אושפז  האחרונות  ובשנים 
האחרונים  בימים  הישועה'.  'מעייני  הרפואה 
עד  במצבו,  חמורה  הידרדרות  חלה  לחייו, 
בטהרה,  נשמתו  יצאה  האחרון  חמישי  שביום 

במעמד בני המשפחה.
הדור  גדולי  במעמד  יצא  הלווייתו  מסע 
לקחו,  ושומעי  תלמידיו  אלפי  ובהשתתפות 
ובני  שליט"א  הגאונים  הרבנים  ספדוהו  שם 
העלמין  בבית  נטמן  מכן  ולאחר  המשפחה, 
בירושלים.  שאול  שבגבעת  המנוחות'  'הר 
הגאון רבי סנדר זצ"ל, הותיר אחריו את רעייתו 
השנים,  כל  לימינו  שעמדה  שתחי'  הרבנית 
בנים וחתנים, נכדים ונכדות הממשיכים בדרכו 

בלימוד והרבצת התורה והמוסר. 

הגר"ס ארלנגר זצ"ל

האדמו"ר מתו"א בהלוויה

מסע ההלוויה



לרשימת המטפלים המלאה התקשרו
 2700* מכל טלפון

058-3200982מלאכי 3, בני ברקהבעה ויצירה / אמנותדז'לובסקי רבקה

050-4603615רוזנבלום הרצל 125/ 4, תל אביב - יפוהבעה ויצירה / מוסיקהאלקין אלה

מוגש כמידע ללקוחות כללית מושלם

25 טיפולי התפתחות הילד נוספים בשנה
בתחומים: רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחייה טיפולית וטיפולי הבעה ויצירה שבהסדר.
*גילאי 3-9 עד 70 טיפולים בשנה, גילאי 10-18 עד 55 טיפולים בשנה. כולל הזכאות במושלם זהב לכלל תחומי התפתחות הילד. 

בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום. 

ללקוחות כללית מושלם פלטינום

מתפתחים
יחד עם

הילדים שלכם!
מגוון רחב של מטפלות לקוחות כללית מושלם,

חדשות בתחום
התפתחות הילד.
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מגוריט נכנסת לב"ב: רכשה 
דירות ב-38 מיליון שקלים

מאת: עוזי ברק

מאות ראשי חבורות מכלל קהילות החסידים 
ייחודי שהתקיים  עיון  ליום  התכנסו  ברק,  בבני 
בני  עירית  ידי  על  שהוקם  הקשיבה  מרכז  ע"י 
לעמוד  דגלו  על  שחרט  הקשיבה  מרכז  ברק. 
כינס  הנעורים,  בשנות  הבחורים  לכלל  ולסייע 
במטרה  והרכזים  החבורות  ראשי  חשובי  את 
לעלות  להם  ולסייע  הבחורים,  לימין  לעמוד 
לראשי  כלים  ולתת  ויר"ש,  התורה  במעלות 
החבורות איך להשפיע יותר על הבחורים, ואיך 

להרגיש קירבה עם הבחורים.
ר'  הרה"ג  העיון  יום  מנחה 
ירמיהו דנציגר משגיח בישיבת 
מתיבתא דרבי יוחנן ערלוי, פתח 
את יום העיון בדברים מרגשים 
ואמר כי "צריך לדעת שבמקום 
נמצאים קרוב לחמש אלף  הזה 
בחורי ישיבות, כל ראש חבורה 
לרכוש  לכאן  בא  כאן  שיושב 

אתו  שנמצאים  בחורים  על  להשפיע  איך  כלים 
כל שבוע, מדובר בדור העתיד של עם ישראל, 

ולכן האחריות שלנו גדולה מאד
יוסף  רבי  הגה"ח  הביא  הועידה  דבר  את 
בנימין וואזנר ראש ישיבת חכמי לובלין, שאמר 
מחויבים  שהם  לדעת  החבורות  ראשי  "על  כי 
לכל  חבורה  עריכת  קודם  דרבה  הכנה  לעשות 
הפחות כמו שמתכוננים לשיעור עיון, אינו דומה 
ההשפעה שיש כאשר מדברים לפני התלמידים 
לכאשר  יום,  באותו  אותם  שהכינו  דברים 
כבר  דבר שנאמר  לפניהם מתוך פתק  מקריאים 
לפני תקופה, שאז אין זה עושה כלל את הפעולה 

האמיתית".
ע"י הרה"ג  נשמעה הרצאה מאלפת  בהמשך 
בישיבת חכמת  רוחני  מנהל  נפתלי שובקס  רבי 
ונתן  בדבריו  שהאריך  ויזניץ,  סערט  אליעזר 

עצות מעשיות לראשי החבורות. 
לאחר מכן התקיים פאנל מרתק בהנחיית איש 
החינוך הרב יעקב טננבוים ר"מ בישיבת טשכנוב, 
בפאנל השתתפו גדולי ראשי החבורות, הרה"ג 
ר' ישראל אהרנסון שליט"א ר"מ בישיבת רוזין-
מקהילת  בריכטא  שמואל  הרב  סאדיגאורה, 
אמשינוב, הרב ישראל שטינמץ מקהילת ויזניץ, 
הרב  סדיגורא.  מקהילת  טיהרוז  יחזקאל  הרב 
טננבוים שאל שאלות מעשיות הנוגעות לעבודת 

ראשי החבורות יום יום.
עשירה,  ערב  וארוחת  מנחה  תפלת  לאחר 
התקיים מושב שני. את דבר העיריה הביא מ"מ 
ראש העיר הרב חנוך זיברט, שבירך בשם ראש 
ממנו  שנבצר  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר 
את  הלהיב  זייברט  הרב  המיוחד.  לכנס  להגיע 
החבורות,  ראשי  של  התפקיד  בגודל  הקהל 
וכמה חשוב לתת יחס אישי לכל בחור ובחור גם 

בזמנים של שבתות וימים טובים.
לאחריו מסר שיחה מאלפת איש החינוך הרב 
נכונה  תקשורת  בונים  איך  שדיבר  כהן,  אביחי 
בין הבחורים לראשי החבורות, וכמה שחשובה 

ההקשבה והיחס האישי.
דברי נעילה נשמעו מפי כ"ק 
האדמו"ר מזוטשקא, אשר דיבר 
על הזכות הגדולה שיש לראשי 
לדור  לסייע  שזכו  החבורות 

העתיד צעירי הצאן החשובים.
בתוך דבריו הביא מההקדמה 
ועורר  קדישא,  התניא  ספר  של 
הספר  שבלימוד  החשיבות  על 
הקדוש שבו מצויים נושאים שקשורים לעבודת 
ה'. האדמו"ר ציין כי בספרו של האדמו"ר הזקן 
זיע"א מופיעות תשובות לשאלות רבות בעבודת 

השם.
לפעמים  "כידוע,  לנוכחים,  אמר  האדמו"ר 
הרבה  חבורות  מראשי  שמקבלים  בחורים  יש 
אליהם  מרגישים  שהם  כיון  ממשגיחים  יותר 
חברים  כמו  איתם  מרגישים  והם  קירבה,  יותר 
יותר. כמו שכתוב בצעטל  ומוכנים לקבל מהם 
זי"ע שצריכים חבר  אלימלך  רבי  להרה"ק  קטן 
טוב. ויש דבר מעניין בספר הקדוש תניא, ששה 
פרקים מפרק כ"ו עד פרק ל"ו שכל ראש חבורה 
כדאי שילמד את זה והרבה בעיות של בחורים 
תוכלו  בעיון  זה  את  לומדים  ואם  שם,  כתוב 
הרבה לעזור לבחורים, והיו בשעתו כל כך הרבה 
שאלות בעבודת ה', ובעל התניא הביא תשובות 

לכך בספרו". 
בסיום היום המיוחד, הודו לראש העיר הרב 
ונוצרות  גדולות  שפועל  רובינשטיין,  אברהם 
למען החינוך והנוער בעיר, ביחד עם הרב יצחק 
פריימן יועץ ראש העיר לעניני חינוך, וכן להרב 
יוסף שלמה גרליץ מנהל מרכז הקשיבה ולהרב 
אברהם פדר מנהל מחלקת נוער וצעירים באגף 

לשירותים חברתיים של עיריית בני ברק.

מאת: עוזי ברק 

ישראל",  "מגוריט  למגורים,  הריט  קרן 
והודיעה  המהיר  העסקאות  בקצב  ממשיכה 
דירות  לרכישת  נוסף  הסכם  על  כי חתמה  היום 
בני  בעיר  והפעם  טווח,  ארוכת  לטובת השכרה 

ברק. הקרן רכשה מהחברת 
ונכסים  לבניין  "שוהם 
בתמהיל  דירות   20 בע"מ" 
וחמישה  ארבעה  של 
ברחוב  בפרויקט  חדרים, 
רבי עקיבא, רחובה הראשי 
של בני ברק, בתמורה לסך 
ש"ח.  מיליון   38 של  כולל 
בן  בבניין  מצויות  הדירות 

וצפויות  מתקדמים,  הקמה  בשלבי  דירות,   23
להימסר לקראת סוף השנה הנוכחית.

מלאי זה מצטבר לכדי כ-1,140 דירות מניבות, 
דירות בהקמה ודירות בתכנון, ב-17 פרוייקטים 
שונים, אותן רכשה החברה, כאשר כ-300 מהן 
ועשרות  גבוהה,  בתפוסה  ומושכרות  מוכנות 
נוספות צפויות להימסר עוד השנה. הפרויקטים 
כאשר  הביקוש,  באזורי  שוכנים  מגוריט  של 
בירושלים  שניים  אביב-יפו,  בתל  מתוכם   5
ואחרים בגבעת שמואל, פתח תקוה, קרית אונו, 
רמת גן, באר יעקב, חולון, ראשון לציון, רמלה, 
הפרויקטים  מבין  ארבעה  ברק.  ובני  הרצליה 
בהם  להשכיר",  "דירה  מכרזי  במסגרת  הינם 

זכתה הקרן בשיתוף קבוצת מנרב.
ובוחנים  רבה  בדינמיות  בשוק  פועלים  "אנו 
מתאימים  נכסים  לאתר  במטרה  רבות  עסקאות 
הביקוש  בהם  באזורים  טווח  ארוכת  להשכרה  
למוצר הינו קשיח. עסקת בני ברק מהווה דוגמה 

מעולה לכך", אמר מנכ"ל החברה, מתי דב. 
 יו"ר מגוריט, ארז רוזנבוך: 
שקיבלנו  הגבית  "הרוח 
ההנפקה  בעקבות  ההון  משוק 
לנו  מאפשרת  האחרונה 
להמשיך ולרכוש נכסים לטובת 
כל  טווח.  ארוכת  השכרה 
מרמזות  בשוק  האינדיקציות 
בדירות  שהמחסור  כך  על 
שמחירי  כך  ויחריף,  ימשיך 
העלייה  במגמת  להמשיך  עשויים  השכירות 
מאמין  אני  האחרון.  בעשור  אותם  שאפיינה 
טובות,  תוצאות  יניבו  האחרונות  שהרכישות 
וישיאו ערך למשקיעים ולמוסדיים שהביעו בנו 

אמון".
וחבר  בחברה  דירקטור  פאלוך,  רוני  עו"ד 
משווע  ברק  בבני  "הציבור  השקעות:  ועדת 
האחרונה  והרכישה  ראויים  שכירות  לפתרונות 
ביותר  משמעותי  דרך  ציון  מהווה  מגוריט  של 
בתחום זה בעיר. פתרון השכירות ארוכת הטווח 
רחב  ומגוון  רבות  שכבות  של  לנחלתם  הופך 
לספק  מוביל,  גוף  בתור  ומטרתנו,  קהלים,  של 
והשכירות  המגורים  לשוק  עדיפה  אלטרנטיבה 

הקיים".

"דור העתיד של עם ישראל"

ארז רוזנבוך. 
קרדיט: עמית חכמוב

רוני פאלוך

ברכת מזל טוב מעומקא דליבא 
שלוחה לעובדת המערכת המסורה 

הילה פלח תחי'
לרגל שמחת אירוסיה עם החתן 
ישראל מאיר הכהן הי"ו

בורא עולם בקניין השלם זה הבנין 

ענבי הגפן בענבי הגפן

מאחלים

העובדים וההנהלה

מזל טוב!

פיצה שמש עם גבינת ׄנעם ללא חומרים משמרים 

בטעם נפלא לכל המשפחה.

פיצה שמש
גם ברבי עקיבא 61!

חדשות חמות מהתנור:

מימוש המבצע: בסניף החדש בר׳ עקיבא 61 ובסניף כהנמן 104 בני ברק
בין התאריכים: 09-27.02.20 י״ד שבט - ב׳ אדר בין השעות: 11:00-23:00 

לרגל הפתיחה
 מותנהמגש פיצה רק ב:

בהצגת
קופון זה 



 שלי הוא
״התיאבון

אנשים...״
לשמח 

״לפני 7 שנים קיבלנו מכתב מילד רגיש 

לגלוטן שנגע מאד ללבנו...

 

החלטנו להפוך את כל החטיפים 

המלוחים לנקיים מגלוטן."

 יהודה אשש
מנהל מפעל -  חטיפים מלוחים

לאוכל טוב יותר
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מפקד חדש השגרירה בעיר התורה 
לכבאות בני ברק

מאת: עוזי ברק

וויגן  ניל  בישראל  בריטניה  שגריר 
לביקור  שעבר  שבוע  בסוף  הגיע 
ועסקים'  ליזמות  אחים  ב'מרכז 
את  מקרוב  לפגוש  כדי  ברק,  בבני 
הכלכלה  והתפתחות  העסקים  עולם 
החרדית. מתחם העסקים מרכז אחים, 
ברק  בני  העיר  של  במרכזה  הממוקם 
מהווה מוקד של התעניינות רבה מצד 
שונים  ובינלאומיים  עסקיים  גורמים 
עם  מסחר  קשרי  לפתח  המעוניינים 

עסקים  ואנשי  יזמים 
יצירתיים  צעירים 

מהציבור החרדי.
בסיור  נפתח  הביקור 
במתחם  השגריר  של 
עם  יחד  העסקים, 
מנכ"ל  קופרמן  גדעון 
איציק  בראשית, 
קרומבי מנכ"ל ביזמקס.

הממוקמת  במרפסת  החל  הסיור 
בקומה התשיעית של הבניין, ומהווה 
עיר  על  אסטרטגית  תצפית  נקודת 
התורה והחסידות. מייסדי ויוזמי הקרן 
הראו לשגריר את הגיוון הייחודי של 
כתרה  את  בתוכה  הכוללת  ברק  בני 
של העיר, היכלי תורה ההומים,  לצד 
רובע עסקים הצומח של העיר שנמצא 
והופך  רבתי  דן  גוש  של  בטבורה 
בכלכלה  מרכזי  לעורק  ברק  בני  את 
הישראלית. "מרכז אחים מהווה מוקד 
שמשפיעה  יצירתית  עסקית  לפעילות 

הכלכלה  החרדית,  הכלכלה  על 
גבולות  פורצת  ואף  הישראלית 
ואנשי  יזמים  עם  עסקיים  לחיבורים 
אמר  העולם",  בכל  חרדים  עסקים 

קופרמן לשגריר.
במתחם  השגריר  סייר  בהמשך 
ונפגש עם אנשי עסקים חרדים  עצמו 
והצוות  השגריר  במתחם.  הפועלים 
מהמתחם  התפעלו  אותו  המלווה 
המודרני  מהעיצוב  המשוקע, 
והפונקציונלי לצד ההתאמה והחשיבה 
על הצרכים של אנשי העסקים והיזמים 
העובדים  החרדים 

במתחם.
השגריר  לדברי 
"שמחתי  וויגן:  ניל 
מקרוב  לפגוש 
ואנשי  היזמים  את 
שמניעים  העסקים 
החרדית  הכלכלה  את 
המתפתחת. לחברה החרדית יש יתרון 
נוספות,  חרדיות  לקהילות  חיבור  של 
וכלכלי  עסקי  פוטנציאל  זהו  ולכן 
גדול להעמיק את הקשר בין בריטניה 
והציבור החרדי. חיבור שיכול להניב 
הכלכליים  הקשרים  עבור  פירות 
כולה.  ישראל  של  הבינלאומיים 
עומדת  בישראל  בריטניה  שגרירות 
בכלל  החרדי  הציבור  של  לימינו 
וציבור אנשי העסקים החרדים בפרט 
ונעשה כל שביכולתנו לפתוח דלתות 
בין  העסקיים  הקשרים  את  שיעמיקו 

החברה החרדית לבריטניה".

מאת: עוזי ברק

את  להכיר  במטרה  שבא  הסיור 
הגדולה  החרדית  הרשות  ברק,  בני 
בכלל,  הגדולות  הערים  ואחת  בארץ 
הציבור  עם  אמצעית  בלתי  ולהכרות 
החרדי, נפתח בביקור בבית עזר מציון 
יו"ר  צ'ולק,  חנניה  הרב  הציג  שם 
המשתתפים  בפני  העמותה  ומייסד 
העמותה  של  ושליחותה  פועלה  את 
ובקשישים  בחולים  ותמיכה  לסיוע 
כחלק מתרבות החסד  חיים  ולהצלת 

הנפוצה בציבור החרדי.
לביקור  המשלחת  המשיכה  משם 
פונביז'  ישיבת  ראש  של  במעונו 
פוברסקי, שם  הגאון הגדול הגרב"ד 
עולם  תקומת  על  המבקרים  שמעו 
ועל  השואה,  שאחר  בדור  התורה 

שיטת החינוך בציבור החרדי.
המשתתפים  ביקרו  מכן  לאחר 
בסמינר הרב וולף בעיר, שם הצטרפה 
יהודית  הגב'  העיר,  ראש  רעיית 
רובינשטיין לסיור והסבירה לשגרירה 
החרדיות,  הנשים  עולם  על  וצוותה 
תפקיד הסמינרים והאחריות שרואות 
להמשך  בתרומתן  הסמינר  בנות 
הנהלת  צוות  התורה.  עולם  קיום 
הסמינר הוסיף להציג למבקרים כיצד 
הלימודים  הרוחנית  ההקפדה  לצד 
מתקיימים ברמה המקצועית הגבוהה 

ביותר.
לבניין  המשלחת  נסעה  משם 
העירייה, שם אירח ראש העיר, הרב 
ההנהלה  וצוות  רובינשטיין  אברהם 

הבכיר את המשלחת.

האורחים  בפני  הציג  רובינשטיין 
העומדים  המרתקים  האתגרים  את 
אשר  בארץ,  הצפופה  העיר  בפני 
הגיל החציוני בה עומד על 18 בלבד. 
מאוד,  וותיקה  עיר  היא  ברק  "בני 
צעירה  עיר  אך  ישנות,  תשתיות  עם 
ומתפתחת" סיפר ראש העיר, כשהציג 
את תכנית המתאר המתעתדת להפוך 
היי-טק  לפארק  ברק  בני  צפון  את 

אטרקטיבי.
למאפייניה  התייחס  העיר  ראש 
הצורך  כגון  העיר,  של  הייחודיים 
בעיר  התחבורה  אתגרי  על  לענות 
גבוה  בשימוש  המאופיינת  צפופה 
לדרישות  לענות  הצורך  בתח"צ, 
הציבור  של  והתרבותיות  ההלכתיות 
המוחלט  רובה  את  המאפיין  החרדי 
של העיר, לצד שמירה על זכויותיהם 
של אוכלוסיות אחרות, ואינטראקציה 
ייחודיים  וצרכים  הכללי  המגזר  עם 

נוספים.
את  האורחים  בפני  הציג  בנוסף, 
העיר,  בצפון  הענק  הפארק  תכנון 
מתקיימות  עליו  הפיתוח  שעבודות 
מסלולי  לצד  ויכלול  אלו,  בימים 
בריאות  ומתקני  נטיעות  הליכה, 
שונים, גם קאנטרי ענק, ראשון מסוגו 
מאחריות  כחלק  החרדי,  לציבור 

העירייה לבריאות תושביה.
בסיום הביקור ציינו חברי המשלחת 
את התרשמותם מעולם הרוח והחומר 
הייחודי בציבור החרדי, כשהשגרירה 
ציינה. 'אני שמחה לראות את פריחת 
התרבות היהודית, כמו בימים שלפני 

המלחמה, כאן, בישראל'.

מאת: עוזי ברק

ה  פ ו ק ת ב
התמנה  האחרונה 
דורון  טפסר/מ 
מפקד  לתפקיד  לוי 
בני  אזורית  תחנה 
שהחליף  ברק, 
את  בתפקיד 
משה  טפסר/מ 
אבוטבול אשר פרש 

לגמלאות.
טפסר/מ דורון לוי החל את שירותו 
מעל  לפני  בירושלים  הכבאות  בתחנת 
שירותו  את  התחיל  הוא  שנה.   25
הדרגות  בסולם  והתקדם  אש  כלוחם 
ושימש מפקד יל"מ ירושלים וכן מפקד 
שימש  בהמשך  בירושלים.   משמרת 
ארצי  מבצעים  קצין  לוי  טפסר/מ 
והצלה  כבאות  למפקד  שהתמנה  לפני 
את  קיבל  כשנתיים  ולאחר  גבעתיים 

הפיקוד גם על תחנת רמת גן.
ראשון  בתואר  מחזיק  אשר  לוי, 
בחינוך ובתואר שני במשפטים, מוביל 
את התחנה לקראת האתגרים הצפויים 
בכל  הקרובות  בשנים  האש  ללוחמי 
הן  הנבנים  השחקים  לגורדי  הקשור 
בהתמודדות  וכן  למסחר  והן  למגורים 
עם נושא הרכבת התחתית אשר תעבור 
מהותי  שינוי  ומצריכה  ברק  בבני 
בתפיסת ההפעלה ובדרכי הפעולה של 

לוחמי האש.

ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין אירח את שגרירת גרמניה ד"ר סוזן ואסום-ריינר 
והסגל הבכיר בשגרירות

דורון לוי מונה למפקד התחנה, משה 
אבוטבול פרש לגמלאות

שגריר בריטניה התארח 
בבני ברק

"הכלכלה החרדית היא פוטנציאל צמיחה לחיזוק הקשר הכלכלי בין ישראל ובריטניה"

צילום: אפרים גרינוולד

שיפוצים כללים          

עבודות גמר

החלפת ריצוף

שיפוץ מקלחות ושירותים

צביעת דירות 

עבודות גבס 

שפכטל

פתיחת חללים

בנית יחידות דיור 

תוספות בניה

בנית ממ"דים ומרפסות

בניה קלה

072-2463220072-2463220
התקשרו עוד היום – רון הפתרון:

קבלן חרדי

מבצעי חורף חמים 
«        לקראת החגים!!!

עבודה יסודית, מהירה «
ברמה גבוהה ובמחירים הוגנים!

בס"ד

 ניסיון 
מעל 10 שנים!
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*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום 

כולם רואים שהכי משתלם
להיות בכללית!

החל מ-2,350 ₪ לעין אחת ו-3,800 ₪ לשתי עיניים

לייזר!
ר ז ע ל ך  ל ה  י ה ת

לייזר ליהנות מניתוחי  רק בתכנית מושלם פלטינום תוכלו 
ביותר נמוכה  עצמית  בהשתתפות  משקפיים,  להסרת 

*הניתוחים מתבצעים במרפאות המובילות:
אמריקן לייזר, מרכז רפואי עיניים, אסותא אופטיק, care, עין טל הדסה.

כללית
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לפני  שבועיים 
ובליכוד  הבחירות 
אף  מחמיצים  לא 
בימים  יעד,  קהל 
פתח  האחרונים 
בקמפיין  הליכוד 
הצבעה  עידוד 
במגזר  גם  מאסיבי 
במסגרת  החרדי, 
להביא  הרצון 
אלפי  מאות  לקלפי 
מגוש  מצביעים 
שלא  הימין-חרדים 
באפריל  הגיעו 

ובספטמבר.
שהופקד  מי 

זאב  הוא  והקריאייטיב  הקמפיין  ניהול  על 
במשבצת  ושובץ  האחרון  בפריימריז  שניצח  החרדי  הנציג  פליישמן, 
המשוריינת למגזר החרדי בליכוד. פליישמן מפעיל את המטה עם ח"כ 

מיקי זוהר המופקד על הקמפיין.
בסלוגן ה'ישיבתי' שילווה את המודעות, מכריזים בליכוד כי זה 'זמן 

חיזוק' לנתניהו וקוראים להצביע מחל.
שימוש  תוך  התורה,  יהדות  לקמפיין  קורצת  רמיזה  גם  במודעה 
בראשי התיבות של מחל )ממשלת חרדים ליכוד( או כלום )כחול לבן, 

ליברמן ומרץ(.
יימשך עד הבחירות,  הקמפיין החל כאמור בימים האחרונים והוא 
בתקווה שהפעם יישבר התיקו בין הגושים וגוש הימין חרדים ישיג את 

61 המנדטים המיוחלים.
פליישמן עצמו הסביר ל'קו עיתונות': "השימוש בסלנג החרדי כבר 
הגישה  את  אנחנו מעצימים  וכעת  אפריל,  את עצמו בבחירות  הוכיח 
הזו, כשהדגש אחד - לזרז את המצביעים לקלפי. אסור לנו לוותר על 
אף קול. אני רוצה לציין לשבח את פעילותו הענפה של ח"כ מיקי זוהר 
שמשקיע ימים כלילות כדי לנצח את כל הסקרים והתחזיות ואני מאמין 

שהעבודה הקשה והיעילה בהובלתו תוכיח את עצמה".

מאת: מנדי קליין

נתוני  של  חמישית  שנה  מסכמת  מכבי 
צמיחה מרשימים. ע"פ דו"ח הביטוח הלאומי, 
שצמחה  היחידה  החולים  קופת  הינה  מכבי 
ומובילה  האחרונות,  השנים  בחמש  בעקביות 
בשיעור המצטרפים הגבוה ביותר. בשנת 2019 
חדשים  חברים   31,713 למכבי  הצטרפו  לבדה 
הצטרפו  האחרונות  השנים  חמש  ובכל  )נטו(, 
112,897. עוד עולה מהדו"ח כי שיעור הנטישה 
של הקופה הוא הנמוך ביותר – מה שמעיד על 

שביעות הרצון הרבה של המצטרפים. 
הארץ  רחבי  בכל  ניכרת  מכבי  של  הובלתה 
ברק  בבני  המחוזות.  כל  פני  על  ומתפרשת 
של  הצטרפותם  עם  ניכר  באופן  מכבי  זינקה 
והיא   ,2019 בשנת  )נטו(  חדשים  חברים   802
 . בעיר  ביותר  הגבוה  המצטרפים  מספר  עם 
המדד  אינו  נטו  גיוס  כי  עולה  הדו"ח  מנתוני 
כי  ושוב  שוב  מוכיחה  מכבי  להצלחה:  היחיד 

כן  ועל  האיכות.  אף  חשובה   - לכמות  מעבר 
שביעות הרצון של החברים הוא הנתון החשוב 
שיעור  הנתונים.  בסקירת  ביותר  והמשמעותי 
הנוטשים בקרב חברי מכבי הינו הנמוך ביותר- 
מה שמוכיח מעל לכל ספק כי חברי מכבי הינם 
הינו  שלהם  הנאמנות  ושיעור  ביותר  המרוצים 

הגבוה ביותר. 
נהנים  ברק  בני  תושבי  מכבי  חברי  כי  יצוין, 
משירותי הרפואה המצוינים של מכבי שירותי 
בכלל  רחבה  שירותים  פריסת  עם  בריאות 
הרפואי  המרכז  ובפרט  הרפואיים  המרכזים 
רבי עקיבא, שבו ניתנים גם שירותי מוקד ערב 
ואשפוז יום , ומרכז לבריאות האישה הפועל כל 
יום בין השעות 8:00-23:00, באווירה מותאמת 

ובמקצועיות.
שטרן:  ברוך  הרב  ברק,  בני  מרחב  מנהל 
המרכז  חידוש  את  משלימים  אנו  אלו  בימים 
לרמת  אותו  ומתאימים  הרצוג  בקרית  הרפואי 
מכבי  של  הגבוהים  והסטנדרטיים  השירות 

שירותי בריאות וזאת לרווחתם של חברי מכבי 
כחלק  וזאת  בעיר  הרצוג  קריית  שכונת  תושבי 
מפיתוח השירותים שלנו בבני ברק, שגם בשנה 

הנוכחית בעז"ה נמשיך ביתר שאת.
חסיד:  דבורה  הגב'  המרכז,  מחוז  ראש 
החדשנות  המקצועיות,  "המצוינות, 
והסטנדרטים הייחודיים שאנו מציבים, יחד עם 
העובדה שהחברים שלנו נמצאים תמיד בראש 
סדר העדיפויות, הם מנוע הצמיחה שלנו. מכבי 
כארגון בריאות מוביל, מקבל את אמון הציבור 
שנה אחר שנה ברציפות וזהו הישג חסר תקדים, 
שמעניק לנו רוח גבית להמשך עשייה פורייה. 
בני ברק הינה עיר צומחת ובאחריותנו להמשיך 
בעתיד  גם  איתה.  יחד  ולצמוח  להתפתח  
מתקדמות  רפואיות  טכנולוגיות  לשלב  נמשיך 
ושירותים חדשים במטרה להעניק לחברינו את 

השירות הטוב ביותר".

הליכוד מגיש: 
"חיזוק" לנתניהו

מובילים את נתוני הצמיחה בעיר

בליכוד יוצאים לקמפיין גם בציבור החרדי • 
הסלוגן: "זמן לחיזוק. נתניהו" • הוגה הקמפיין: 

הנציג החרדי ברשימה זאב פליישמן

ע"פ דו"ח הביטוח הלאומי, מכבי הינה קופת החולים היחידה שצמחה בעקביות בחמש השנים האחרונות, ומובילה בשיעור המצטרפים הגבוה ביותר בבני ברק

 מנהל מרחב ב"ב ברוך שטרן 

הנציג החרדי בליכוד, פליישמן
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לב העיר
המשרד שלך

בלב הפועם של בני ברק!

F8
קומת משרדים 

מפוארים 
להשכרה החל 

מ-20 מ'

www.btc-office.co.il | *2371 | 079-300-2290 | ר' עקיבא 86, בני ברק | BTC לב העיר

משרדים להשכרה:

*2371

קומת המשרדים F8 במגדל "לב העיר" בני ברק מציעה משרדים להשכרה. לא כמעט, לא ליד, אלא במיקום הטוב ביותר בעיר!
קרוב ללקוחות, לעובדים, לצרכים שלך. קרוב לבית, לתחבורה, לבנק,לדואר ולכל מה שעסק צריך.

מהיום המשרד שלך - בלב הפועם של בני ברק!
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מאת: מנחם הירשמן

של  המתריסה  להחלטתו  הרבות  התגובות 
הרחקת  על  חולדאי  רון  אביב  תל  עיריית  ראש 
למרחק  חב"ד  חסידי  של  התפילין  הנחת  דוכני 
100 מטרים ממוסדות החינוך בעיר,  של לפחות 

ממשיכות לזרום. 
ראש העיר לוד יאיר רביבו, שבימים אלו מנהל 
גם את קמפיין נתניהו במרוץ לראשות הממשלה, 
תפילין  זוג  מכספה  רכשה  העירייה  כי  הודיע 

מהודר לטובת הבאים בשעריה. 
הפרטי,  מכספנו  רכשנו  חודש  לפני  "כבר 
ומנכ"ל  העיר  ראש  בלשכת  ומנהלים  עובדים 
העירייה תפילין מהודרות, לרווחת כל בני ישראל 
בקדושה  באהבה,  העירייה.  לבניין  המגיעים 
ובאחדות. 'וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות 
שנים  אלפי  אותנו  שמקשר  מה  זה  עיניך',  בין 
ובעז"ה נמשיך להתקשר כל בוקר לבורא עולם. 
תודה לך ידיד רון חולדאי שעוררת את חשיבות 

הנחת התפילין", כתב.
ראש  שקנו  התפילין  כי  מציין  בעירייה  גורם 
העיר ואנשיו זוכים אכן להיות מונחים על ידי לא 
בשל  ולדבריו,  האחרונים,  ובימים  יהודים  מעט 
זוכים למספר מניחים  החלטתו של חולדאי, הם 

גבוה יותר.
בתוך כך, בעקבות סערת האיסור להציב דוכני 
הנחת תפילין מחוץ לבתי ספר בתל אביב, ראש 
עיריית קריית שמונה אביחי שטרן קורא ליהודים 

הקרוב  חמישי  יום  את  להפוך  ובעולם  בארץ 
"ליום הסובלנות ויום הנחת התפילין העולמי". 

על פי הצעת ראש העיר, המיזם נועד עבור כל 
אותם יהודים שלא מניחים תפילין מדי יום או לא 
יום אחד  מניחים בכלל ולדבריו חשוב שלפחות 
בשנה יתנסו בהנחת תפילין, כפי שהניחו ביום בר 

המצווה שלהם.
שטרן אף הודיע כי בקריית שמונה מתכוונים 
כבר  שתתחיל  למסורת,  הזה  היום  את  להפוך 
בכניסה  תפילין  דוכני  יוצבו  ובמסגרתה  השבוע 
ציבוריים  ובמקומות  התיכוניים  הספר  לבתי 

אחרים ברחבי העיר. 
בסמוך  שיוצבו  הדוכנים  התוכנית,  לפי 
נוער,  ידי  על  יאוישו  בעיר  החינוך  למוסדות 
של  פעילה  בהשתתפות  אזרחים,  סטודנטים, 
ראש העיר וחברי עירייה, שיקראו לציבור לבוא 

ולהניח תפילין. 
המתנ"סים  מנכ"ל  את  הנחה  העיר  ראש 

יהדות  בנושא  הנוער  לבני  פעילות  לקיים  בעירו 
חב"ד  ראשי  עם  בנושא  שוחח  ואף  וסובלנות 
שנרתמו לסייע בהפקת היום המיוחד הזה בקריית 

שמונה ובמקומות נוספים בארץ ובעולם.
ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן הסביר 
יהודי  סמל  הן  "התפילין  כי  ואמר  היוזמה  את 
שמעל כל המחלוקות. כל נער יהודי נכנס למצוות 
כביטוי  תפילין  מניחים  אנחנו  תפילין.  בהנחת 

להיותנו יהודים גאים, המחוברים למסורת". 
"לא ניתן להפוך את הנחת התפילין לדבר שנוי 
במחלוקת", הצהיר שטרן. "אומנם יהודי מצווה 
להניח תפילין מדי יום, אולם היום המיוחד הזה 
עליו אנחנו מכריזים, נועד עבור כל אותם יהודים 
מניחים  לא  או  יום,  מדי  תפילין  מניחים  שלא 
בכלל. לא צריך להיות דתי או מסורתי בשביל זה, 
אבל בהחלט צריך לשמור על היהדות והמסורת 

שלנו".
בין הרשויות שהודיעו על הצטרפותן למבצע 

הנחת תפילין ברחבי העיר ניתן למנות את עיריות 
חיפה,  ים,  קריית  מעלות,  עכו,  אתא,  קריית 
ביאליק,  קריית  עפולה,  צפת,  רחובות,  יקנעם, 
נוף  תקווה,  פתח  יעקב,  זכרון  מוצקין,  קריית 

הגליל, לוד, באר שבע.
אפרופו הנחת תפילין במרחב הציבורי, סערה 
הודעה  הוציאו  הכותל  שנשות  לאחר  התחוללה 
סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה  שר  כי  נמסר  ובה 
לנשים  תפילין  הנחת  דוכני  להקים  להן  אישר 
התנערו  השר  בלשכת  אך  הרכבת,  תחנות  בתוך 
פרובוקציה  בעוד  מדובר  כי  ואמרו  מההודעה 

שיקרית ולא שום דבר מעבר. 
"מברכות  הכותל:  נשות  כתבו  בהודעתן, 
ועל  לנושא  ההידרשות  על  סמוטריץ'  השר  את 
מאור הפנים כלפי דוכן הנחת התפילין של נשות 

הכותל".
את  הכחיש  סמוטריץ'  השר  שכאמור,  אלא 
היה  "לא  בתגובה:  נמסר  ומלשכתו  לו  המיוחס 
ולא נברא. השר עסוק מאוד לילות כימים בלפתור 
את משבר התחבורה של מדינת ישראל, להוציא 
את אזרחי ישראל מהפקק ולתת להם שירות טוב, 

ואין לו זמן להתעסק בפרובוקציות". 
כל  דמוקרטית  "במדינה  הוסיף:  סמוטריץ' 
היא  עוד  כל  פרובוקציה  לעורר  רשאי  אזרח 
במסגרת החוק ואינה פוגעת בסדר הציבורי. השר 
משתתף בצערן של נשות הכותל שביקשו לעורר 
פרובוקציה ובנו על זה שהוא ישתף איתן פעולה 

ויפול למלכודת שתעזור ליחסי הציבור שלהן".

בעקבות גזירת ר"ע תל-אביב חולדאי:
 ראשי רשויות מעודדים הנחת תפילין

בא לקלל ונמצא מברך: בעקבות הגבלת דוכני התפילין על ידי עיריית תל אביב והעומדים בראשה, צצו יוזמות חיוביות לעידוד קיום המצווה ברשות הרבים 
וראשי ערים הציבו דוכנים סמוך לבנייני העירייה 

נחת לבורא. בנו של רה"מ, אבנר נתניהו בדוכן רה"ע קרית שמונה אביחי שטרן עטור בתפילין ליד בנין העיריה

כפוף למפורט באתר מרכנתיל סמייל

 החורף הזה
במעמד החיוב אתם מכוסים! 

 ברשת
הום סטייל*

נהנים מהנחה 
קבועה של 5%

מחזיקי כרטיס אשראי
מרכנתיל סמייל

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:

הקורס הינו בקבוצות קטנות עם דגש ויחס אישי | קבוצה ללימוד צילום בצורה 
חוויתית ומהנה ע"י אחת הצלמות המובילות בתחום 

לפרטים והרשמה: 052-6102024



יותר מחמם
פחות מייבש
חיסכון של עד 50% 

בצריכת החשמל

להשיג אצל המתקינים המורשים,
 ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות

ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש 

7 מהירויות  טורבו  מולטי סווינג

עוצמתי ומתקדם  דירוג אנרגטי A לחיסכון בחשמל 

מיני מרכזי

עכשיו במבצע רק 1299 ₪!

שנה ראשונה מלאה + 6 שנים אחריות מורחבת *

MASTER 9 X  !חדש

TOP SUPER QUIET X

להשיג בסניפי בני ברק:
והגיהוץ,  אלישע  מרכז החשמל   |  03-5045000  ,25 יהודה הלוי  שיא חשמל, 
5, 058-3279992 |  א.ב אדר, הרב קוק 3 03-6163828 | חשמל חסד, ירושלים 
|  073-7217217  ,55 עקיבא  רבי  כהלכה,  טרקלין   |  074-7576625  ,30 
אורגד סולטאן, בירינבוים 21, 054-8440229 |  רפאלי, רבי עקיבא 115, 03-5705941 | 

רפאלי, עזרא 38, 03-6052942 | א. ספראי, רבי יצחק נפחא 5, 03-5792346

BTU 9,300 תפוקת קירור
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אחרי סערת החורף והגשמים: 
סודרו ההצפות במערת המכפלה

בשנים האחרונות, לצד הקשיים שמערימה הנוכחות המוסלמית על ביצוע שינויים במתחם מערת המכפלה, הצליחה המועצה הדתית קרית 
ארבע-חברון להוביל שינויים לרווחת המתפללים והמבקרים

מאת: מנדי קליין

אחרי תקופה ארוכה שהמתפללים ברחבת התפילה 
ודליפות  מקור  סבלו  המכפלה  מערת  של  המרכזית 
ארבע- קרית  הדתית  המועצה  ביוזמת  גשמים, 

לרווחת  משמעותיות  שדרוג  עבודות  בוצעו  חברון 
לעבודות  במקביל  במקום.  והמבקרים  המתפללים 
אולם  שבין  המרכזית  ברחבה  שבוצעו  השדרוג 
החוץ  בוועדת  דיון  התקיים  יעקב,  לאולם  אברהם 
והבטחון בנושא הנגשת מערת המכפלה לאנשים עם 

מוגבלויות.
במהלך הדיון שהתקיים בנוכחותם של יו"ר הועדה 
וקנין  יצחק  דת  לשירותי  השר  אשכנזי,  גבי  ח"כ 
התקבלו  עליאן,  רסאן  תא"ל  האזרחי  המנהל  וראש 
לאנשים  המכפלה  מערת  להנגשת  בנוגע  החלטות 
עלייה  ישנה  "לשמחתנו  שנה.  בתוך  מוגבלויות  עם 
המכפלה",  במערת  יהודים  של  בביקורים  דרמטית 
יו"ר המועצה הדתית קרית ארבע- דיין,  יוסף  אומר 

כדי  מאמץ  כל  עושה  הדתית  "המועצה  חברון. 
להנגיש את המקום לכל המתפללים והמבקרים".

שנמצא  רגיש  במקום  ומדובר  מאחר  לדבריו, 
המערה  ברחבת  מזערי  שינוי  כל  הוואקף,  בשליטת 
דורש אישורים מיוחדים ותהליכים מתישים. "מערת 
המכפלה נמצאת במיקום רגיש ומאתגר", הוא אומר. 
אישור  שדורש  מהמנהל  אישור  דורש  דבר  "כל 
ועיקש  מתמשך  מאבק  מנהלים  אנחנו  מהוואקף. 
משום  זאת  במקום,  לשינויים  להוביל  להצליח  כדי 
שהמוסלמים מסרבים לכל בקשה שלנו. למרות הכל, 
יש סיעתא דשמיא ודברים מצליחים להתקדם לטובת 

המבקרים והמתפללים".
נוחות,  חוסר  של  שנים  לאחר  האחרונים,  בימים 
כדי  מצדדיו  גם  המתחם  את  שסגרו  עבודות  בוצעו 
נקרע,  "כשהברזנט  וקור.  גשמים  זליגת  למנוע 
הוצאתי מכתב לראש המנהל וביקשתי להאריך אותו 
עד סוף החצר ולהגביה את הרחבה כדי למנוע הצפות 
של מים. כמובן שלא קיבלנו לכך אישור, מה שהביא 
שישדרג  מהלך  ולהוביל  הקיים  את  לשפר  אותנו 
גם  ולהחליף  הברזל  את  לצבוע  דרשנו  המקום.  את 

לתאורה חזקה יותר, והדבר בוצע".
משנה  עולה  המכפלה  במערת  הביקורים  מגמת 
שעברה  מהשנה  כאשר  משמעותית,  בצורה  לשנה 
היהודים  הבאים  במספר  כ-70%  של  עלייה  חלה 
ישנה  "לשמחתנו  ותיירות.  תפילה  למטרות  במקום 
לפגוש  לי  ויצא  לשנה  משנה  משמעותית  עלייה 
ברוך  למקום.  לראשונה  שהגיעו  אנשים  בעצמי 
ומתרחבת,  הולכת  במערת המכפלה  הפעילות  השם 
בר  בריתות,  בה  נערכות  אירועים,  בה  מתקיימים 
מצוות ומסיבות סידור. בכל שעות היום ניתן לראות 
מייחלים  כמובן  אנחנו  באנשים.  מלאה  שהמערה 
למערת  יגיע  כולו  ישראל  ועם  תימשך  שהעלייה 

המכפלה".

 פנים מערת המכפלה 

התמונות להמחשה בלבד. לפי רשימת מוצרים שמופיעים בחנות. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

תשווה, תחסוך. באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  ירושלים: 
אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 | בית שמש: שפת אמת 32 | אלעד: יונתן בן עוזיאל 32
94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  מודיעין 

עד

36
תשלומים

מיקרוגל
+ אפייה

690

תנור אובן
45 ליטר, 
מצב שבת, 

טורבו

690

מגהץ קיטור 
טפאל

מילוי רציף

699

שואב
    אבק

דגם  3310 

דגם  4405 

890

מיקסר
עוצמתי ומקצועי

שייקר חכם

690

מיקסר
בוש

 BL480 דגם
עוצמתי

ומתקדם

699 השני 
בשקל

קנו מוצר חשמלי מהמבצע
וקבלו מוצר נוסף לבחירתכם
בשקל אחד בלבד!

הראשון בזול

890

 LVMAC925 דגם
+ גריל + בישול

790

שואב אבק
בוש
דגם

BGS05A220

מקפיא
6 מגירות

180 ליטר
מכני

מנוע שקט
מאושר לשבת

מקרר נו פרוסט
NO -FROSTמקפיא ענק

נו פרוסט
NO -FROST 450 ליטר,

כולל התקן
משמרת השבת

7 מגירות

מבחר
מקררי סמסונג

ביבואן המקורי סמליין
עם הכשר הרב הלפריןעם הכשר הרב הלפרין

מקרר שארפ
8520

463

תנור 
משולב
חד תאי

מבחר ענק 
של תנורים

דו תאי
כולל מאוורר טורבו

ולהבת טורבו
דלת דופן כפולה

קל לניקוי
טורבו + גריל
כולל טיימר

תנור
בנוי

מגוון
מכונות
כביסה

מייבשי 
כביסה

בוש / סימנס
קונסרוקטה

איכותיים 
וחזקים

החל מ- החל מ-

החל מ-
החל מ-החל מ-

החל מ-

₪ 31 36
סה״כ 1,116 ₪

₪ 53 36
סה״כ 1,908 ₪

₪ 33 36 ₪ 55 36
סה״כ 1,980 ₪

₪ 64 36
סה״כ 2,304 ₪

₪ 75 36
סה״כ 2,700 ₪

₪ 125 36
סה״כ 4,500 ₪

₪ 47 36
סה״כ 1,692 ₪

₪ 28 36
סה״כ 1,008 ₪

₪ 25 36
סה״כ 900 ₪

החל מ-החל מ-

הנחות
נוספות בכל 

המחלקות!

 מיקסרים | שואבי אבק
 רדיאטורים מיקרוגלים 
מעבדי מזון | טלפונים 
במחירים חסרי תקדים!

סה״כ 1,188 ₪

אופציונאלי אופציונאלי

לדוגמא מבין עשרות
המוצרים שבמבצע:

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!



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

 8
www . a l um inum . sor agdoor . c om

w w w . s o r a g d o o r . c o m 7
28.2.20

* 

333₪
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ברקת: "ישראל יכולה וצריכה 
להיות מעשר הכלכלות החזקות"

לאור הביקוש: הכוון פותח קורס 
יועצי משכנתאות נוסף

מאת: חיים רייך

פנה למנכ"ל משרד  אורי מקלב  חבר הכנסת 
התקשורת מר נתי כהן בדחיפות בדרישה לבטל 
הטלפון  מתקני  את  להסיר  משרדו  כוונת  את 
ובמיוחד  לכך  המיועדים  במקומות  הציבוריים 
באזורי בתי כנסיות וישיבות היות וציבור גדול 
מחזיקים  אינם  החרדי  בציבור  הישיבות  בני 

ברשותם מכשירי טלפון ניידים.
"באחרונה פרסם משרד התקשורת קול קורא 
בעניין כוונת המשרד לבטל או לצמצם את חובת 
הציבורי,  במרחב  ציבוריים  טלפונים  התקנת 
שהשימוש  בטענה  ועוד,  חינוך  במוסדות 
ח"כ  פתח  מועט",  הוא  הציבוריים  בטלפונים 
התקשורת,  משרד  למנכ"ל  פנייתו  את  מקלב 
וציין כי בשנים האחרונות חלק גדול מהאזרחים 
מחזיקים ברשותם טלפון סלולרי, ואינם נזקקים 

לשירותי טלפונים ציבוריים.
אך עם זאת מדגיש מקלב בפנייתו כי קיימות 
טלפונים  ברשותם  מחזיקות  שאינם  אוכלוסיות 
סלולריים, כגון ילדים מכל המגזרים וכן בני נוער 
אוכלוסיות   – החרדי.  במגזר  ישיבות  ותלמידי 
אלה משתמשים בטלפונים ציבוריים המותקנים 
בבתי הספר ומוסדות החינוך, לשם שמירת קשר 
של הילדים עם הוריהם וכן לצורך קבלת שיחות 

מההורים אל ילדיהם.
ברשותם  שאין  נוער  ובני  ילדים  "בנוסף, 
טלפון סלולרי, משתמשים בטלפונים ציבוריים 
רכבת  מרכזיות,  אוטובוסים  בתחנות  בעיקר 
בטלפונים  שימוש  יש  בבתי-חולים  גם  וכיו"ב. 
מגיעים  קרוביהם  או  חולים  כאשר  ציבורים, 
ברשותם  ואין  החולים  לבית  פתאומי  באופן 
בהם  במקרים  ובמיוחד  סלולריים,  טלפונים 
חולים  לבית  מגיעים  ומלוויהם  דתיים  חולים 
בשבת ללא טלפון סלולרי, ובמוצאי השבת אין 
להם דרך להתקשר", כותב מקלב בפנייתו. לאור 
ההוראות  את  להשאיר  מקלב  ח"כ  דורש  כך 
המחייבות להתקין טלפונים ציבוריים במוסדות 
חינוך, ישיבות, תחנות מרכזיות ובתי-חולים על 

כנם כדי לא לפגוע במשתמשים במקומות אלו.

מאת: ישראל חבר

בכנס קהלת לכלכלה בתל אביב, נשא דברים 
כלכלית  ומשנה  יום  סדר  והציג  ברקת  ניר  ח"כ 
שגיבש לבקשתו של ראש הממשלה, ובמרכזה 
לעשירייה  ישראל  מדינת  את  להביא  היעד 

הפותחת של הכלכלות החזקות בעולם.
ברקת אמר בנאומו כי: "ישראל יכולה וצריכה 
בעולם.  החזקות  הכלכלות  מעשר  אחת  להיות 
תוך  אבל  לנפש,  בתל"ג   19 מקום  אנו  היום 
יכולים להיות בעשיריה הראשונה  עשור אנחנו 
בעזרת  וזאת  ובחדשנות,  בהיי-טק  בכלכלה, 
בכלכלה  לבצע  שצריך  הכרחיים  צעדים  מספר 
של  העולם  לאתגרי  להתאימה  כדי  הישראלית 
מחר. אני מתכוון לקדם ולממש צעדים אלו בכל 

תפקיד שאמלא בממשלה ובכנסת הבאה".

עבודה  עקרונות  מספר  על  מתבסס  ברקת 
חדה  אבחנה  תוך  גזברות'  ולא  'יזמות  מנחים: 
עסקית,  ראייה  וזווית  להוצאה  השקעה  בין 
הגלובלית  בתחרות  חלק  לקחת  ישראל  הובלת 
אלא  ביננו  מתחרים  לא  אנו  כי  הבנה  מתוך 
התייחסות  וכן  בעולם,  החזקות  המדינות  מול 
ישראל  של  והחברתית  הגיאוגרפית  לפריפריה 
לא כנטל אלא כנכס שיזניק את המשק הישראלי.

חמישה  ברקת  הציג  אלו,  עקרונות  מתוך 
במשק,  הכלכלית  הצמיחה  להאצת  צעדים 
לתחרות  הישראלי  השוק  בפתיחת  שמתמקדים 
הפיכת  והבירוקרטיה,  המחירים  והפחתת 
הפריפריה למנוע צמיחה לאומי, שדרוג שירותי 
ושירות  לאומיות,  בתשתיות  השקעה  הרפואה, 
בשאיפה  לאומי  לשירות  בדומה  ממלכתי 

ל-100% שירות.

מאת: יחיאל חן

כשאנשים מחפשים יועצי משכנתאות טובים, 
הרב  הביקוש  לאור  מזה!  להרוויח  יכול  אתה 
ולאחר  ב'הכוון'  משכנתאות  יועצי  לקורס 
שהקורס הקודם שנפתח לפני כחודשיים התמלא 
תעסוקתי',  'הכוון  מרכז  הכריז  מקום,  אפס  עד 
העבודה  ומשרד  ברק  בני  עיריית  של  מיסודם 
יועצי  קורס  על  והשירותים החברתיים  הרווחה 
עם  יחד  שייערך  נוסף,  ייחודי  משכנתאות 
ומשכנתאות',  מימון  'דופלקס  של  המומחים 
לעצמאות  אותך  שתוביל  הכשרה  לך  ויעניק 
ייערך  הקורס  לקראת  הסברה  כנס  כלכלית. 
)25.02.20( בשעה  אי"ה ביום שלישי, ל' שבט 
ב'דופלקס  ברק.  בבני  'הכוון'  במרכז   18:30
להשמה  גם  מתחייבים  ומשכנתאות'  מימון 

למתאימים!
באיתור  השנה  ימות  בכל  מסייעים  בהכוון 
שאף  כדי   – פוטנציאלים  עובדים  של  והשמה 
פרנסה  ללא  תישאר  לא  ברק  בבני  משפחה 

הדרך.  את  להם  להכשיר  ונערכים   – חלילה 
ל'הכוון' גם שיתוף פעולה פורה עם שורה של 
כל  פועלים  והם  גדולים  ומעסיקים  מפעלים 
הידועים  איכותיים  חרדים  עובדים  לאתר  העת 
כבעלי מוסר עבודה גבוה, המתאימים לדרישות 
הכשרה  מסלולי  לכם  ומציעים  המעסיקים 

לתפקידים ייעודים, סדנאות ידע כלליות ועוד.
בנוסף, במרכז מסייעים לכם לאורך כל השנה 
עם  במשק  משרות  במגוון  והתאמה  בשילוב 
אבחון  היתר,  בין  לכם  ומעניקים  מכובד  שכר 
תעסוקתי מקצועי, על ידי מאבחנים תעסוקתיים 
המתעניינים  את  המפנים  ביותר  המקצועיים 
לימודים  ולהמשך  ספציפיים  תעסוקה  לתחומי 
מיוחדות  מלגות  באמצעות  מקצועית  והכשרה 
מתקיימים  כולם  אשר   – השונים  לקורסים 
אבחון  ולנשים.  לגברים  מלאה,  בהפרדה 
של  רבה  נפש  עוגמת  מונע  מקדים  תעסוקתי 
ממושכים  קורסים  או  שנים  במשך  לימודים 
בסופו  מסייעים  ולא  ניכרים  סכומים  שעולים 
של דבר למחפשים למצוא את התפקיד המתאים 

עבורם.

מקלב: השאירו את הטלפונים הציבוריים
"קיימות אוכלוסיות שאינן מחזיקות ברשותם טלפונים סלולריים, או אף כאלו המחזיקים מכשירים ניידים 

אך קיימים לא מעט מקרים בהם חולים דתיים ומלוויהם מגיעים לבית חולים בשבת ללא טלפון סלולרי, 
ובמוצאי השבת אין להם דרך להתקשר אלא באמצעות עמדות הטלפון הציבורי"

ח"כ אורי מקלב  )צילום: דוברות הכנסת( 

שמחה קלוגמן
יועץ משכנתאות

לאור הביקוש הרב, אנו פותחים קורס נוסף!

אנשים מחפשים
יועצי משכנתאות טובים

אתה יכול
להרוויח מזה!

ההרשמה חובה!
התקשרו עכשיו:
03-770-7300/1

הכוון תעסוקתי בני ברק, בשיתוף המומחים של 
׳דופלקס מימון ומשכנתאות׳ מציעים לך הכשרה 

שתוביל אותך לעצמאות כלכלית

קורס יועצי משכנתאות
התחום החם בישראל

 בוא לרכוש מקצוע לכל החיים!

כנס הסברה על הקורס יתקיים אי"ה:
ביום שלישי, ל׳ שבט, 25.2, בשעה 18:30

׳דופלקס מימון 
ומשכנתאות׳ 

מתחייבים 
להשמה 
למתאימים
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מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



כ"ד שבט תש"פ 181819/2/20 בני ברק

מאת: חיים רייך

הקיימת  הקרן  משקיעה  האחרונות  בשנים 
לישראל לא מעט במיזמים חקלאיים, חינוכיים 

ותרבותיים בבקעת הירדן.
לדני עטר, יו"ר קק"ל, איש מפלגת העבודה, 
עולמו  תפיסת  עם  היטב  מתיישבים  הדברים 
המדינית ובראיון לכתב העת 'ריבונות' פרס את 

משנתו:
ויכוחים על כך,  "אמנם גם במפלגה שלי יש 
אבל באופן אישי, בתפיסת העולם שלי אני לא 
ומכל אותם מנהיגים  שונה מרבין, מיגאל אלון 
חלק  להיות  צריכה  הבקעה  תפיסתם  פי  שעל 
ממדינת ישראל. אסור לוותר על הבקעה וגם לא 
שנים  לאורך  עמדתי  הזה  בהקשר  ההר.  גב  על 

רבות היא ברורה וחד משמעית".
לזאת הוא מוסיף ומעיר כי לתפיסתו "דברים 
כאלה צריכים להיות מוסדרים במסגרת משאים 

ומתנים, אם יש עם מי לדבר".
בסוגיית  ז"ל  רבין  יצחק  של  עמדתו  על 
בקעת הירדן, קובע עטר כי אכן תמך בריבונות 
משמעית.  "חד  הירדן.  בקעת  על  הישראלית 
ושוחחתי  אישי  באופן  מרבין  זאת  שמעתי 
זו הייתה עמדתו החד  אתו על כך רבות בזמנו. 

משמעית".

מפלגתו  העבודה,  במפלגת 
חלוקות  הדעות  עטר,  דני  של 
ולטעמו ככל שזו פנתה מהנתיב 
שבו  ביטחוניסטי  ההתיישבותי 
דגלו אישים כרבין ואלון, הלך 
לממדיה  עד  גודלה  והצטמק 
העובדה  בין  קשר  "יש  כיום. 
על  נמנה  לא  אני  היום  שאולי 
הרוב הגדול של המפלגה, כפי 
בעמדות  צידד  הרוב  שפעם 
האלה, לבין זה שאנחנו מפלגה 

יותר קטנה. אני רואה קשר ישיר בין הדברים.
העמדה  של  השחיקה  מתהליך  חלק  "זה 
אחדות  של  העבודה,  מפלגת  של  ההיסטורית 
את  היה  ולביטחון  להתיישבות  שבה  העבודה, 
וכשאני  ביותר לתפיסת העולם.  המשקל הגדול 
לכל חלקי הארץ,  אני מתכוון  אומר התיישבות 
בעיקר בקביעת גבולות המדינה. היום מפחדים 
היה המוטיב המרכזי של  זה  אבל  זה  על  לדבר 
מפלגת העבודה. קצה התלם הוא גבול המדינה 

וזה נקבע בזיעה ודם".
"למעט שישה שבעה מנדטים של 'יש עתיד' 
הם  לבן'  ב'כחול  שתומכים  המנדטים  שאר  כל 
הביתה  לחזור  פוטנציאל  עם  עבודה  מצביעי 
הערכים  עולם  על  חזרה  תתייצב  כשהמפלגה 

החשובים  הערכים  שלה. 
לא  למפלגה  שהתווספו 
צריכים לבוא על חשבון ערכי 
והביטחון",  ההתיישבות 
גם  כי  ומזכיר  עטר  קובע 
בעידן בו הובילו את המפלגה 
אותם ערכים בהם הוא מאמין 
היו במפלגה אישים שהחזיקו 
בערכי שמאל, כדוגמת אברום 
טריף,  סלאח  דיין,  יעל  בורג, 
נואף מסאלחה. "הוכח שניתן 
לחיות בכפיפה אחת עם מנעד דעות רחב. אבל 
ימני  והאגף היותר  מאז האגף השמאלי התחזק 

במפלגה הידלדלו שורותיו".
עטר מאמין בביטחון מלא שמפלגת העבודה 
שאחרי  ביום  הבסיסיים.  לערכיה  תחזור  עוד 
על  להתמודד  יחזור  שעוד  מעריך  הוא  קק"ל, 
הירדן  בקעת  "אנשי  הארצית.  בהנהגה  מקום 
רובם המכריע יושבו שם על ידי מפלגת העבודה 
העבודה  מפלגת  של  עולם  תפיסות  בעלי  והם 
האמתית. היום המפלגה עברה תהליך של שינוי 
שהתייצב בתקופת הרצוג, ועובדה שקיבלנו 24 
מנדטים ואם הוא היה נשאר היינו גדלים במספר 

המנדטים".

מאת: יחיאל חן

בג"ץ דחה את עתירת רון קובי נגד הדחתו. 
השופט יצחק עמית קבע כי חלק מטענות קובי 
והשלטון  מאחר  שלדבריו,  אלא  מוצדקות. 
המרכזי החליט על הדחה, אין מקום להתערבות 

בג"ץ.
קובי  רון  עם  הסכים  סולברג  נעם  השופט 
מן  היו  'לא  התקציב  לאישור  סיכוייו  כי 
המשופרים' אך לדבריו "גם יריבות עזה יכולה 
וכלל  כלל  זה  ואין  משותף,  אינטרס  להצמיח 
שמועצה  המציאות,  שמלמדת  כפי  הנמנע,  מן 
לעומתית תשכיל להגיע, ולּו גם ברגע האחרון, 
התקציב.  אישור  את  שתאפשר  להסכמה 
את  העותר  סתם  ישיבה,  מכינוס  בהימנעותו 
לכן  התקציב".  לאישור  האפשרות  על  הגולל 
אשר  כל  עשה  "לא  שקובי  הרי  סולברג  לדעת 
לאל-ידו כדי להביא לאישור התקציב במועדו".

גלוי  מכתב  פרסם  דרעי  אריה  הפנים  שר 
היקרים!  טבריה  "תושבי  טבריה:  לתושבי 
שמנהלת  ממונה  ועדה  כחודש  לפני  מיניתי 
מכמה  בכירים  מפקידים  מורכבת  העיר,  את 
משרדי ממשלה, אנשי מקצוע מעולים, בראשם 
מוני  והמנוסה,  הוותיק  הפנים  משרד  סמנכ"ל 

מעתוק.
כולנו  היום  אולם  קשה,  תקופה  עברתם 
בכוחות  גדולה.  בתקווה  קדימה  מביטים 
בראשם  הממשלה,  משרדי  כל  של  משותפים 
משרד הפנים, נעשה הכל כדי שטבריה תתחזק, 
חזקה,  עיר  ותהיה  למסלול  תשוב  תשוקם, 
למען  שפועלת  מתפקדת  עירייה  עם  מפויסת 
תושביה ומעניקה להם את השירותים הנאותים 
שאתם ראויים להם. אני משוכנע שנעבוד קשה 

ונצליח".
קבע  המשפט  "בית  אמר:  מקלב  אורי  ח"כ 
לנהל  כשירותו  ואי  כישלונו  את  סופי  באופן 
בעיר  נגמרו  לא  קובי  רון  של  פעולותיו  עיר, 
טבריה אלא הלך ממקום למקום ופגע בקודשי 
ישראל וביסודות העם היהודי, הכפיש והשמיץ 
אינו  קובי  רון  לצערנו  בעם.  קיטובים  והרבה 
היחיד ויש עוד מי שמנסה לפעול בצורה זו – 
הציבור צריך להוקיע ולדחות את כל מי שפועל 

בצורה זו".
את  בירך  סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה  שר 
שהוביל  טרבלסי  רפאל  לשעבר  המועצה  חבר 
רשום  הזה  "ההישג  לקובי:  ההתנגדות  את 
צדיק  אחד.  צעיר  איש  של  שמו  על  בעיקר 
ואיש אמת, שסרב להצעות מפליגות של קובי 
לתפקידים, תקציבים וכ'ו, והיה הדבק שחיבר 
ושימר את קואליציית השפויים במועצת העיר 
ובנחישות  קובי,  של  והשנאה  הטרללת  נגד 
והתמדה שחרר את העיר הנהדרת הזו מכבליו 

המרעילים. רפאל טרבלסי. תודה אחי".
ואמרה:  היא  גם  בירכה  שקד  איילת  ח"כ 
"רפי טרבלסי, הנציג של ימינה בעירייה, נלחם 
עם  עיר  יותר.  טוב  עתיד  יהיה  שלטבריה  כדי 
פוטנציאל אדיר שעם ניהול טוב תעלה ותפרח".

בג"צ דחה מבוכה בשמאל: רבין תמך ב'ריבונות' ישראל בבקעת הירדן
את רון קובי 

מטבריה
תחת כהונתו כיו"ר משקיעה קק"ל לא מעט במיזמים בבקעת הירדן # יו"ר קק"ל דני עטר מאוכזב ממפלגתו: "עמדת העבודה 

בנושאי ביטחון והתיישבות נשחקה"

מי שהפך לראש העיר טבריה כשהאו רוכב על 
גלי שנאה, הודח מתפקידו דווקא בשל השנאה. 
הוא גייס את מערכת המשפט בהליכים שטרם 

נודעו במדינת ישראל – אך לא צלח

 יו"ר קק"ל דני עטר | צילום: דוברות קק"ל 

 ראש העיר המודח רון קובי 

נץ
עוצמה יהודית בראשות 

איתמר בן גביר

הצבעתם ליכוד, הצבעתם ימינה, 
הצבעתם ש"ס, הצבעתם יהדות התורה 

- בדיוק כפי שהזהרנו, הפתק שלכם לא 
הביא להקמת ממשלת ימין. כדי למנוע 
בחירות רביעיות, חייבים לחשוב מחוץ 

לקופסא. הפעם מכניסים את עוצמה 
יהודית ומשיגים רוב 61 לממשלה ימנית.

 בחירות
בפעם הרביעית

או

נץ
עוצמה יהודית בראשות 

איתמר בן גביר

הצבעתם ליכוד, הצבעתם ימינה, 
הצבעתם ש"ס, הצבעתם יהדות התורה 

- בדיוק כפי שהזהרנו, הפתק שלכם לא 
הביא להקמת ממשלת ימין. כדי למנוע 
בחירות רביעיות, חייבים לחשוב מחוץ 

לקופסא. הפעם מכניסים את עוצמה 
יהודית ומשיגים רוב 61 לממשלה ימנית.

 בחירות
בפעם הרביעית

או

נץ
עוצמה יהודית בראשות 

איתמר בן גביר

הצבעתם ליכוד, הצבעתם ימינה, 
הצבעתם ש"ס, הצבעתם יהדות התורה 

- בדיוק כפי שהזהרנו, הפתק שלכם לא 
הביא להקמת ממשלת ימין. כדי למנוע 
בחירות רביעיות, חייבים לחשוב מחוץ 

לקופסא. הפעם מכניסים את עוצמה 
יהודית ומשיגים רוב 61 לממשלה ימנית.

 בחירות
בפעם הרביעית

או

נץ
עוצמה יהודית בראשות 

איתמר בן גביר

הצבעתם ליכוד, הצבעתם ימינה, 
הצבעתם ש"ס, הצבעתם יהדות התורה 

- בדיוק כפי שהזהרנו, הפתק שלכם לא 
הביא להקמת ממשלת ימין. כדי למנוע 
בחירות רביעיות, חייבים לחשוב מחוץ 

לקופסא. הפעם מכניסים את עוצמה 
יהודית ומשיגים רוב 61 לממשלה ימנית.

 בחירות
בפעם הרביעית

או
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המכינה המקוצרת מיועדת
למעוניינים ללמוד תואר ראשון

אח אקדמי - סיעוד / עו"ס /
שירותי אנוש ורב תחומי

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!
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אח
אקדמי

עובד 
סוציאלי

תואר ראשון בסיעוד

זו שליחות!זו שליחות!

להיותלהיות
תואר ראשון בעו«ס

להיות אח אקדמי / עובד סוציאלי זה להיות מאושר,
על שבחרת במקצוע המשלב חסד ונתינה

עם פרנסה ברווח ואפשרויות קידום גבוהות!

למכינה המקוצרת
לגילאי 30+

והרווח זמן יקר בדרך למקצוע שלך!

הירשם עכשיו

לזכאים: מלגות קיום חסרות תקדים!

תמיד רצית לשלב  
מקצוע עם שליחות...
עכשיו זה הזמן!
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כולם שוברים ימינה

מאת: ישראל פריי

ממשיכות  החרדיות  המפלגות 
את  ומשלבות  נתניהו,  עם  ביד  יד  ללכת 
הבחירות  בקמפיין  לנתניהו  הנאמנות 
הסיעות  ראשי  חתמו  השבוע  שלהן. 
בפעם המי יודע כמה על מכתב נאמנות 
שזורה  'הליכוד'  ביו"ר  והדבקות  נוסף, 

בכל מסרי הבחירות.
אדמקר  יקי  העיתונאי  פרסם  השבוע 
מגעים  התקיימו  הכנסת,  פיזור  ערב  כי 
בין אנשיו של גנץ לביתו של שר התורה 
שהדבר  וברגע  קנייבסקי,  הגר"ח  מרן 
את  לשלוח  מיהרו  נתניהו,  לאנשי  נודע 
כל  "המזימה".  את  למגר  כדי  אנשיהם 

הגורמים המעורבים מיהרו להכחיש.
התורה'  'יהדות  בתוך  שמוביל  מי 
המפלגה  יו"ר  הוא  הנאמנות,  קו  את 
עם  בשיחה  ליצמן.  יעקב  הבריאות  ושר 
החיבור  כי  ליצמן  טוען  עיתונות'  'קו 
מעבר  הרבה  היא  לנתניהו  מפלגתו  בין 
לטקטיקה פוליטית, ומסביר כי למפלגות 
להפסיד  מה  הרבה  הכי  יש  החרדיות 

מבחירות חוזרות, אך הוא מעדיף לשלם 
את המחיר.

תומכים  הימין,  מגוש  חלק  "אנחנו 
זה  על  לוותר  מתכוונים  ולא  בנתניהו 
בשם מחיר", אומר ליצמן ל'קו עיתונות'. 
"צעדנו יחד דרך פוליטית ארוכה, אנחנו 

לא כפויי טובה".
לדברי ליצמן, גם האלטרנטיבה בלתי 
אפשרית: "ראינו כל התקופה האחרונה 
אנחנו  גנץ,  בני  את  מנהל  לפיד  שיאיר 
לא יכולים לשבת עם דבר כזה, גנץ הוא 
בני  לצערנו  לפיד.  של  חוט  על  בובה 
נגרר  ליברמן,  של  תסמינים  מפתח  גנץ 
להסתה וחוסר יציבות. גנץ נדבק ממנו".

מהמגרש  המאבק  את  להרחיק  כדי 
החרדי, ליצמן משתמש ביחס של 'כחול 
לאי  כהוכחה  החרדיות  למפלגות  לבן' 
כשירותם לנהל את המדינה. "הוא החליף 
את הדעה שלו 100 פעם. בהתחלה רוצה 
אותנו, אחרי זה ממשלה חילונית, פתאום 
בראיון  אמר  כבר  השבוע  מתחרט,  הוא 
דת  בענייני  ליברמן  עם  קו  יישר  שהוא 
לא  כבר  זה  תודעתית,  יציבות  לו  אין   –
זה  מי  אלא  לא,  או  חרדים  של  שאלה 

ראש  להיות  יכול  הוא  והאם  אדם  הבן 
ממשלה. הוא איש לא יציב".

ליצמן,  השר  מוסיף  זאת",  "לעומת 
"נתניהו נמצא כל הזמן באותו קו, לוקח 
נאמן  שלו,  השותפים  מי  יודע  סיכונים, 
טוב  הכי  שהוא  בטוח  אני  עקבי.  להם, 

למדינה, לא רק לחרדים".
מהקמפיין  פגוע  שאתה  להיות  יכול 
משרד  ושל  שלך  הראש  על  גנץ  של 

הבריאות?
"אני? פגוע? ממה? הם מביישים את 
עצמם, אין להם מושג מה הם מדברים, 
הם  טיפש,  כך  כדי  עד  לא  הציבור 
הבוחרים  של  באינטליגנציה  מזלזלים 

שלהם".
במחיר  גם  בנתניהו  לתמוך  תמשיכו 

של הליכה לבחירות רביעיות?
אנחנו  למה  נגדנו  שמתלונן  מי  "כל 
תגיד  לבחירות,  וגורמים  מתקפלים  לא 
קשה  הכי  לנו  מפסידים,  רק  שאנחנו  לו 
את  שמטריל  אחד  איש  כאן  יש  זה.  עם 
פעם  אחר  פעם  אותנו  ולוקח  המדינה 
ליברמן.  אביגדור  לו  קוראים  לבחירות, 

תפנה את השאלה אליו, הוא הכתובת".

מאת: משה אברהמי

החרדיות  המפלגות  ראשי  של  מלאכתם 
שציבור  הבנה  מתוך  אלה.  בימים  קלה  לא 
מצביעיהם דורש ימניות ובשאיפה לקחת קולות 
מקרב הציונות דתית, עליהם לנקות את תדמית 
ומי  ומקדם.  מאז  בהם  שדבוקה  השמאלניות 
בין  מדלג  גפני  משה  ח"כ  את  השבוע  שראה 
להבין  יכול  בנימין,  ליישובי  עציון  גוש  יישובי 

במה מדובר.
"מטה הציונות הדתית למען יהדות התורה", 
כך נקרא גוף חצי מסתורי, הפועל כמטה מאורגן 

עם דוברות סדורה. באופן רשמי 
המפלגה לא פורסת עליו חסות, 
אך מי שמפעיל אותו הם בכירי 
המטה  מטרת  התורה'.  'דגל 
חרדליי"ם,  בקולות  לנגוס  היא 
מענה:  ללא  נותרים  שלכאורה 
גביר  בן  של  סיכוייו  אחד  מצד 
מצד  קלושים,  חסימה  לעבור 
לא מספיק  'ימינה'  שני מפלגת 

חרדית עבורם.
ח"כ  ניצב  החנית  בחוד 
שהוא,  פינדרוס,  יצחק  לשעבר 
ימין  איש  לעמיתיו,  בניגוד 
בעתות  רק  לא  אידאולוגי, 
קמפיין בחירות. הוא מסייר בין 
פעילים  עם  נפגש  היישובים, 

מסוימת  תמיכה  להוציא  הצליח  ואף  ורבנים, 
מראש ישיבת אלון מורה, הרב אליקים לבנון.

התורה',  'יהדות  לקחה  מדי  רחוק  אחד  צעד 
כשפתחה חזית ישירה מול שר התחבורה בצלאל 
סמוטריץ'. היה זה בעקבות פרסום לפיו משרדו 
בתחנות  תפילין  להניח  הכותל  לנשות  אישר 
ששר  "מסתבר  למתקפה:  שהוביל  מה  רכבת, 
התחבורה החליט שהפרהסיה הדתית הציבורית 
שלנו כבר לא כ"כ חשובה. מפלגת 'ימינה' פשוט 
התורניים  השיקולים  כי  נראה  כיוון.  מאבדת 
בהודעת  נכתב  נעלמים",  פשוט  וההלכתיים 

המטה הסרוג של המפלגה החרדית.

סמוטריץ' זעם על הפרסום, והחליט לא לעבור 
העביר  הוא  ב',  ברשת  פרסום  לפי  היום.  לסדר 
תוקפים  היום אתם  "כל  לגפני את המסר הבא: 
יודעים,  אנחנו  גם  עימות?  רוצה  אתה  אותנו, 
נקלט  המסר  לגביך".  חומרים  מספיק  לנו  יש 

ובמפלגה החליטו להנמיך את גובה הלהבות.
כל  התורה  מגדולי  שקיבלתי  "ההוראות 
השנים, לא היו אפילו פעם אחת להחזיר חלקים 
מארץ ישראל, תמיד תמכנו בימין - אף פעם לא 
ח"כ  התורה'  'דגל  יו"ר  דברי  בשמאל",  תמכנו 
מוזיקה  רקע  על  בחירות  בסרטון  גפני,  משה 
גוש  ביישובי  סייר  בו  ביום  לאור  שיצא  נוגה, 

עציון ובנימין.
התורה',  'יהדות  של  החסידית  והצלע 
ממשיכה אף היא לגייס במרץ את קולות הימין 
במגרש מוכר יותר – חסידי חב"ד. בערב שבת, 
בראשות  חב"ד,  בכפר  הבחירות  קמפיין  הושק 
הסלוגן  החסידות.  ונציגי  פרוש  מאיר  השר  סגן 
הנבחר: "הרשימה החרדית ביותר בגוש הימין", 

כהתאמה להוראתו של הרבי זיע"א.
מאז  ישראל  אגודת  כי  בדבריו  ציין  פרוש 
התורה  "יהדות  בימין.  עמוק  הייתה  ומקדם 
אחד  שאף  שמאל.  בממשלת  תמכה  לא  מעולם 
ימניים  פחות  שאנחנו  יגיד  לא 
להתנגדות  רמז  פרוש  ממנו". 
הנשיא  של  המאה  לתוכנית 
אם  משנה  לא  "ממש  טראמפ: 
אלו שטחי A או B או C, אסור 
מארץ  שטח  שום  על  לוותר 

ישראל לערבים".
פרוש  ערך  השבוע  בהמשך 
קטיף  גוש  במוזיאון  ביקור 
בירושלים, וקיבל את 'אות יקיר 
הרב  לאבי  "כבן  ההתיישבות'. 
מנחם פרוש ז"ל, שהציל ברגע 
רחל  קבר  מתחם  את  האחרון 
נחוש  אני  לערבים,  ממסירתו 
ולהמשיך  המשמר  על  לעמוד 
גם  ישראל  ארץ  על  לשמור 

בעתיד", הבטיח.

גפני מדלג בין יישובי גוש עציון, מטה חצי-אנונימי מאגף את סמוטריץ', ביקור במוזיאון גוש קטיף, התנגדות לתכנית המאה והצהרות היסטוריות – המרוץ 
לבחירות מצמיד את הח"כים החרדיים עמוק לימין

ליצמן: "גנץ מפתח תסמינים של ליברמן – 
נגרר להסתה וחוסר יציבות"

בראיון ל'קו עיתונות' מסביר יו"ר 'יהדות התורה' את התמיכה העיוורת בנתניהו: "הלכנו איתו דרך, הוא עקבי ונאמן. נתניהו טוב לא רק לחרדים" 
• תוקף את גנץ: "החליף את הדעות שלו מאה פעם, מפתח תסמינים של ליברמן, הוא איש לא יציב"

סגן שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן ל"קו עיתונות":

אנחנו לא כפויי טובה. ליצמן ונתניהו )צילום: קובי גדעון, לע"מ( 

פרוש במוזיאוןגפני בגוש עציון 
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מאת: יוסי לוז

בתקופה האחרונה הגיעו עשרות פניות למטה 
קשות  אפליות  על  יהודית,  עוצמה  של  החרדי 
במערכת החינוך כלפי ילדים של חרדים עובדים.
במצב הנוכחי היום, אדם כאשר חרדי החליט 
הוא  משפחתו,  את  לפרנס  כדי  לעבוד  לצאת 
מגלה כי ילדיו נתקלים בסירוב למוסדות החינוך 
העצמאיים החרדים. הורים חרדים פנו בתסכול 
נענים  הם  כי  יהודית בטענה  עוצמה  לנציגי  רב 
ילדים  לגן  ילדיהם  בקבלת  אפילו  בשלילה 
חרדי שכונתי רק כי הם לא עומדים בקריטריון 
שיש  או  עובדים  שהם  העובדה  בשל  'החרדי' 

ברשותם מכשיר סמארטפון.
מתקבלים  לא  הילדים  שבו  המצב  בעקבות 
רבים  חרדים  המקומיים,  החינוך  למוסדות 
לשכונות  רגליהם  מכתתים  עצמם  את  מוצאים 
להעניק  בכדי  רק  מגוריהם  ממקום  רחוקות 
או  חרדי  ילדי  גן  של  בסיסי  חינוך  לילדיהם 

חיידר.
בישיבות  מדובר  כאשר  איפה  מחמיר  המצב 
או בסימינרים. יוצא מצב בו בחורה שמצטיינת 
כלל  עם  שמים  יראת  בחורה  והיא  הספר  בבית 
שאבא  הוא  הגדול,  חטאה  כל  אבל  המידות, 
שלה יצא לשוק העבודה, תתקל בסירוב בכניסה 
ברמה  סמינר  על  להתפשר  ותאלץ  לסמינר. 
הרבה יותר נמוכה גם לימודית. אגב, האבסורד, 
שדווקא שאותן בנות מגיעות לשלב השידוכים 
הן מוצאות עצמן מבוקשות מאוד במגזר, כיוון 
את  לפרנס  יצא  האבא  שאם  השני  לצד  שברור 
משפחתו, סביר שיהיו לו גם אמצעים לתשלום 
הנדוניה המשכנתא לזוג הצעיר ואולי אף יממן 

דירה.

בכמנדט  מדובר  המספרים,  את  מכמתים  אם 
ידי  על  נבגד  שמרגיש  חרדים  של  וחצי 
הממסדיות החרדית ושוקל לתמוך באופן גורף 

במפלגת עוצמה יהודית.
לחרדים  שגם  כך  על  תלחם  יהודית  עוצמה 
שהמראה  הוא  חטאם  שכל  חרדים  או  עובדים 
החיצוני שלהם לא מתלבש כמו מנהלי מוסדות 

החינוך החרדי, יהיה מקום חינוך לילדהם.
את  לשלוח  שמעוניינים  שחרדים  כמובן 
עוצמה  אך  לכך,  זכאים  עצמאי  לחינוך  ילדהם 
בין  לבחור  אפשרות  תהיה  לכך  תפעל  יהודית 
החינוך  לבין  בכך  שמעוניין  למי  עצמאי  חינוך 

של ממ"ח.
וגני  ספר  בתי  להקמת  תפעל  יהודית  עוצמה 
החרדי  הציבור  את  תואמים  ילדים ממ"ח אשר 
שאינו  או  העצמאי  בחינוך  ממעוניין  שאינו 
מסוגל לשלם את הסכומים הגבוהים של החינוך 
יקבלו  גדולות  למשפחות  וכהורים  הפרטי 
בחינוך  שלומדים  שילדים  כמו  מסובסד  חינוך 

הממלכתי זכאים.

עוצמה יהודית: כל גווני 
הציבור החרדי זכאים לחינוך

לתוספות יש אפשרות 
לכל המוצרים

מבצע! 
פיצה משפחתית 

25 שקל 
באיסוף מהמקום
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

הקורס הינו בקבוצות קטנות עם דגש ויחס אישי | קבוצה ללימוד צילום בצורה 
חוויתית ומהנה ע"י אחת הצלמות המובילות בתחום 

לפרטים והרשמה: 052-6102024
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יהודי  הוזמן  בירושלים,  האוצר  משרד  מבנה  הוקם  כאשר  בזמנו, 
פיקח שעבד לפרנסתו כמסגר, להתקין סורגים למבנה. במהלך ההתקנה, 
לחזק  הראוי  מן  עסקינן,  האוצר  ובמשרד  מאחר  כי  דהוא  מאן  העירו 
את הסורגים במיוחד. השיבו המסגר לאלתר: "בדרך כלל יש לחזק את 

הסורגים מפני הגנבים, אלא שכאן כל הגנבים כבר בפנים..."
נזכרתי באנקדוטה הזו השבוע, עם חשיפת מקצת מתמלילי השיחות 
אביחי  בהווה  והיועמ"ש  אשכנזי  גבי  לשעבר  הרמטכ"ל  שניהלו 

מנדלבליט בפרשה שזכתה לכינוי 'מסמך הרפז'.
טוהר  למען  המאבק  בשם  כביכול  שהוקמה  שהמפלגה  מתברר 
פוליטי ונגד העדר ניקיון כפיים, אינה צריכה להיאבק בתופעות הללו, 

שכן היא בורכה בהן.
לאלו שאינם עכברי פוליטיקה מנוסים, נזכיר בקצרה כי פרשת מסמך 
בפרסום מסמך  כהונתו של אשכנזי,  עשור, בשלהי  לפני  הרפז החלה 
ידי שר הביטחון  שיוחס לאסטרטג איל ארד ואשר נטען כי גובש על 
גלנט לתפקיד  יואב  לקדם את מועמדותו של  ברק במטרה  דאז אהוד 
הרמטכ"ל הבא, על חשבון מועמדו של אשכנזי דאז ...אלוף בני גנץ. 
למרבה המבוכה, התברר לבסוף כי מי שזייף את המסמך במטרה לפגוע 
אז  שנחשב  מי  הרפז,  בועז  סא"ל  הוא  גלנט,  של  במועמדותו  דווקא 

למקורבו של אשכנזי.
בין  נחקרו  הצפויים,  לממדיה  מעבר  הרבה  שהתפתחה  בפרשה, 
מפתח  דמות  שהיה  מי  ממקורביו.  וכמה  אשכנזי  הרמטכ"ל  השאר 
בחקירה זו, הוא אביחי מנדלבליט, שכיהן בתקופה זו כפצ"ר )פרקליט 

צבאי ראשי(.
על פי תמלילי השיחות שנחשפו, מתברר כי אשכנזי נמנע במשך כמה 
ימים לאחר פתיחת החקירה הרשמית מליידע את היועמ"ש דאז, יהודה 
וינשטיין, על כך שהמסמך נמצא בידיו כבר כמה חודשים. בנוסף, עולה 
לאנשיו,  בין אשכנזי  עדויות מוקדם  לתיאום  מהתמלילים חשד חמור 
מכך  חושש  נשמע  שאף  מנדלבליט,  של  עמוקה  מעורבות  ובעיקר, 

שייחקר בעתיד בפרשה זו. 
כי  עולה  החקירה  מגירסת  כי  רק  ונאמר  הדיונים  פרטי  את  נחסוך 
מנדלבליט למעשה עדכן את הנחקרים הפוטנציאליים, בדגש על אשכנזי 
פרטים  החקירה.  לגבי  מקדים  ובמידע  רלוונטיים  בפרטים  ומקורביו, 
אליהם נחשף מתוקף תפקידו כפצ"ר. ואכן, בספטמבר 2014 המליצה 
המשטרה להעמיד לדין את אשכנזי ומנדלבליט, בחשד להפרת אמונים 
וינשטיין לסגור את  2015 החליט  ושיבוש הליכי משפט, אולם במאי 

תיק החקירה נגד מנדלבליט.
ההקלטות שנחשפו הן רק מעט מזעיר, מאחר וקיים צו איסור פרסום 
על עיקר החומרים, הכוללים שיחות ישירות בין מנדלבליט ואשכנזי. 
צא"פ הנשמר בקנאות חסרת היגיון לכאורה, על פרשה שאין בה עניין 

ביטחוני רגיש כזה או אחר ואשר חלף כבר עשור מאז פרצה לתודעה.
כהדוק  מתגלה  ומנדלבליט(  )אשכנזי  השניים  בין  והקשר  מאחר 
במיוחד, הרבה מעבר להיכרות בעלמא, מתעוררת שאלה כבדת משקל 
באשר לניגוד עניינים מובנה בו שרוי מנדלבליט בקבלו החלטה הנוגעת 

ליריבו הפוליטי הגדול של אשכנזי ועמיתיו, רוה"מ בנימין נתניהו.
המשמעות הישירה של חשיפת ההקלטות, ובפרט אם וכאשר יותרו 
את  פוסל  הזה  החברי  הקשר  כי  בפרשה,  נוספות  הקלטות  לפרסום 

מנדלבליט מלקבל החלטה בתיקי נתניהו ומציב סימני שאלה מהותיים 
על החלטתו להגיש כתבי אישום נגד רוה"מ, כל זה מתפרסם במקביל 
מנדלבליט  בין  הדלפות'  'קו  של  וקיומו  קשר  על  חריפות  לטענות 

לעיתונאי צמרת, גם זאת בניגוד לחוק.
ספק אם יימצא בעת הזאת מי שיוכל "לחקור את החוקרים" ולבחון 
את תפקודו של מנדלבליט ואולי אף לשחררו מתפקידו, אך אין ספק 
שחומרי התעמולה של כחול לבן ספגו מכה לא פשוטה השבוע, וגם 
כשברקע  לאיטה,  מתמוססת  במפלגה  לצייר  שניסו  ה'קלין'  תדמית 
מרחפים סימני השאלה על פרשת 'הממד החמישי' בכיכוב יורשו של 

אשכנזי בתפקיד, רא"ל לשעבר ח"כ בני גנץ.
מי שחגג באושר רב את פרסום ההקלטות, הוא דווקא יריבו המר של 
נתניהו, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שמיהר להאשים את אשכנזי 
המטכ"ל  לחברי  המשטרה,  לחוקרי  ושוב  שוב  "שיקר  כי  בפומבי 

ולציבור".
ברק טען כי הצא"פ שהוטל על ההקלטות, כולל 15 שיחות המאירות 
את אשכנזי באור של "עבריין לכאורה". לסיום, הוא מציין כי מה שעלה 
עד עתה הוא רק "קצה הקרחון" וכי על מנת לצמצם את הנזק האפשרי 

הוא נמנע מלפרט אף יותר.
באופן  לחיקם  שנפל  בפרס  להשתמש  ימים  כעשרה  נותרו  לליכוד 
מושכל. שימוש נכון בחומר ומיתוג של אשכנזי כמי שטהרת הכפיים 
רחוקה ממנו, עשוי להותיר בבית נתח נכבד מבוחרי כחול לבן, אנשי 
'ימין רך' שחצו את הקווים בשל קמפיין 'רק לא ביבי' שנבנה על יסודות 
מפלגתם  בצמרת  שגם  ההבנה  רוה"מ.  נגד  והחשדות  האישום  כתבי 
יושב "עבריין לכאורה", בצירוף תחושת הכישלון בהחלפת  הנבחרת 
נתניהו אחרי שתי מערכות בחירות של גיוס מלא מלא, מצטרפות יחד 

הקלטת מפנה

אבי גרינצייג / על סדר היום

שומר על ממלכתיות. שר הביטחון נפתלי בנט | צילום: דוברות ימינה

האם נתניהו הסיק 
את המסקנות 

המתבקשות מבחירות 
אפריל, אז 'הצליח' לו 

יותר מדי ובנט ושקד 
לא עברו את אחוז 
החסימה? ושמא 
בתקופת כהונתו 

של בנט בקריה נוצר 
אמון מחודש בינו ובין 

רוה"מ? ימים יגידו
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חברות מוגזמת? אשכנזי כרמטכ"ל עם מנדלבליט כפצ"ר | צילום: דובר צה"ל

שוחחתי השבוע עם 
השניים שמסמלים 
את הקרב על קולו של 
החרדי העובד, ח"כ משה 
ארבל מזה ומזכ"ל דגל 
התורה יצחק פינדרוס 
מזה, שניהם גיחכו קלות, 
"זה פייק מאבק", פסק 
פינדרוס, "שיתוף הפעולה 
שלנו עם המפלגה האחות 
מעולה", הכריע ארבל, 
"אנחנו פונים אך ורק 
לכאלו שמסיבות שונות 
לא התכוונו בכלל להצביע 
למפלגה חרדית", הדגיש

לתחושת ייאוש, שאם תפחית לכחול לבן מנדט או שניים, עשויה 
להיות נקודת המפנה שתכריע את בחירות מועד ג'.

סגל תחילה

בינתיים, זכה הליכוד מההפקר בקמפיין חינמי נוסף, על גבו 
של תאגיד השידור הישראלי 'כאן'. ראשיתו של הסיפור בסרטון 
ויראלי חביב בו מצטרף ראש הממשלה לשירת 'שבחי ירושלים' 
ריקלין  שמעון  מגל,  ינון   - מוכרים  ימין  עיתונאי  שלושה  עם 

ואראל סגל.
בתאגיד השידור, בו מגיש סגל תוכנית יומית, מיהרו להודיע 
כל  בהם  בימים  הליכוד.  תעמולת  לידי  ושיחקו  השעייתו  על 
ומחוצה  כתב, מגיש או פרשן טורח להביע את דעתו, בעבודה 
הפוליטית,  המפה  של  אחד  בצד  עמוק  נמצאים  ומרביתם  לה, 
בשל  רק  הומוריסטי  סרטון  רקע  על  בודד  למגיש  ההיטפלות 

היותו "בצד הלא נכון" – צרמה לרבים.
רבים מעמיתיו של סגל, המצטיינים במחאות פומביות והגנה 
על זכויות הקולגה כאשר הוא מביע את הדעות הנכונות – מילאו 
שותפו  ובהודעת  שהושמעה  במחאה  היה  די  אבל  מים.  פיהם 
ייעדר  הוא  גם  סגל  בלי  כי  ליבסקינד,  קלמן  העיתונאי  להגשה, 

מהתוכנית, כדי לבטל את ההשעיה ולהחזיר את סגל לתפקידו.
אבל טועה מי שמשלה את עצמו שהצדק ניצח, הפעם הייתה זו 
ההבנה שהדחת סגל תפעל כבומרנג לטובת הימין שהצילה אותו. 
ביום שאחרי הבחירות, אם וכאשר תוקם ממשלת שמאל-מרכז, 
מעמדות  ימין  אנשי  של  שיטתי  בטיהור  לצפות  עשויים  אנחנו 
מהשפעתם  לקחים'  'להפיק  שינסה  מי  יהיה  בתקשורת.  מפתח 
יעזו  לא  שחלילה  כדי  קולם,  את  ולהחניק  האחרונות  בשנים 

להשמיע טון צורם במקהלה האחידה.

נסראללה מתוסכל

במוצאי שבת התייצב שר הביטחון לראיון פומבי, אחרי שבוע 
קשה מבחינתו. הסקרים לא האירו פנים ל'ימינה', בן גביר ונתניהו 
לעשות  ניסו  לבן  וכחול  ליברמן  מימין,  במצביעיו  לנגוס  איימו 

זאת משמאל. אך מתבקש היה שבנט יחזיר מלחמה שערה.
לגרור  ניסתה  להסתיר,  שקשה  אג'נדה  בעלת  המראיינת, 
לא  בנט  אבל  נתניהו,  על  תפוחים  והשלכת  בוץ  להטחת  אותו 
לגלנט  בנוגע  פה  פליטת  למעט  ממלכתי,  ונותר  במלכודת  נפל 
בתוך  ולהתגושש  אש  להשיב  עכשיו  לי  קל  "הכי  ה'ממורמר'. 
המחנה הלאומי", אמר, "את יודעת מי עוד ישמח, חוץ מהיבא 
יזבק ואחמד טיבי וחוץ מלפיד וגנץ, גם נסראללה ישמח אם שר 

הביטחון וראש הממשלה של ישראל יתכתשו ביניהם".
כשהצטרף  למחרת,  בנט  נתן  יותר,  המפורטת  התשובה  את 
המפלגות  עם  יחד  הימין,  בלוק  ראשי  של  מחודש  למכתב 
כי יתמכו אחרי בחירות סיבוב  ובו התחייבות חוזרת  החרדיות, 
החזית  נרגעה  רגע,  מאותו  יותר,  או  פחות  בנתניהו.  ורק  אך  ג' 

הפנים-ימנית בין הליכוד וימינה ומשתה הקולות נפסק.
האם נתניהו הסיק את המסקנות המתבקשות מבחירות אפריל, 
אז 'הצליח' לו יותר מדי ובנט ושקד לא עברו את אחוז החסימה? 
ושמא בתקופת כהונתו של בנט בקריה נוצר אמון מחודש בינו 

ובין רוה"מ? ימים יגידו.
שבת,  במוצאי  נוספת,  סיבה  הייתה  המדובר  למכתב  אבל 
אחרי חודשים ארוכים בהם נמנע מהופעות בתקשורת )מסיבות 
מובנות(, פצח גנץ בבליץ ראיונות. מסר אחד חזר על עצמו שוב 
ושוב, גנץ הבהיר כי לא ישב בממשלה עם הרשימה המשותפת, 
גמגם כאשר נשאל כיצד ירכיב ממשלה בלעדיה או בלי להישען 
עליה, ורמז כל העת כי ישנן מפלגות נוספות שיחברו לממשלה 

בראשותו.
החרדיות  המפלגות  לפיה  כאמירה  התפרשו  אלו  אמירות 
לשולחן  מתחת  מו"מ  מנהלות  ימינה  או  מהן(  אחת  )ולמצער 
עם 'כחול לבן'. גנץ, שמבין ככל הנראה שרבים מתומכיו מקרב 
הימין הרך כבר מיואשים ולא רואים עניין לתת לו צ'אנס נוסף, 
להרכיב  יצליח  בו  לתסריט  תקווה  שביב  אצלם  להצית  הוכרח 
ממשלה. לשם כך נועדה ההתחייבות הממוחזרת של גוש הימין, 
על הארכה נוספת בתמיכה המוחלטת בנתניהו, עם ההצהרה החד 
שירכיב  ממשלה  מלבד  ממשלה  בשום  נתמוך  "לא  משמעית: 

הליכוד, ובראשה רה"מ נתניהו".

שוב היא 'מתחזקת'

במהלך השבוע, חשתי דז'ה וו עמוק, עם פרסומם של הסקרים 
עוצמה  של  "התחזקותה"  על  במפתיע  שהצביעו  העדכניים 

יהודית ש'מתקרבת' לאחוז החסימה.
וזאת ראוי להקדים, בניגוד לעמדת השמאל והתקשורת, עו"ד 
מצוות  שומרי  ראויים,  מועמדים  הם  ואנשיו  גביר  בן  איתמר 
ובעלי עמדות במגוון נושאים שחשוב לשמוע ולהשמיע, מה גם 
שארבעת המנדטים שלהם עשויים להביא את ה-61 המיוחלים 

לגוש הימין-חרדים.
ולהיזכר  מהחלום  להתעורר  רצוי  זה,  את  שאמרנו  ואחרי 
לפתע  הסקרים  גילו  אז  גם  ב',  מועד  לבחירות  שקדם  בשבוע 
ש'עוצמה יהודית' מתחזקת ובסקרים רבים אף עוברת את אחוז 
החסימה, גם אז טענו ב'עוצמה' כי הם הסיכוי היחיד לרוב של 61 

וגם אז התפתו מצביעים רבים לתמוך בהם.
החסימה  מאחוז  הרחק  קול,  אלף   84 של  העגומה  התוצאה 
שדרש 144 אלף קול, מלמדת שהסיכוי שהפעם זה יקרה קלוש 
מפלגות  שגם  כזה  הוא  קול  אלף   60 של  פער  קיים.  בלתי  עד 
מבוססות היטב מתקשות לסגור, קל וחומר בן בנו של קל וחומר 
שימור  על  להיאבק  נאלצת  כך  שגם  במפלגה  מדובר  כאשר 

בוחריה לאחר האכזבה הקודמת. ולוואי ואתבדה.

פייק מחלוקת

בהרחבה  שסוקרה  התורה,  ויהדות  ש"ס  בין  ה'מחלוקת' 
למגפת  משולה  המגזרית,  בתקשורת  האחרונים  בשבועות 
הקורונה, שהפילה חללים רבים בסין אך לא הצליחה לעת עתה 
מילאו  הללו,  העימותים  גם  כך  העולם,  לה מאחז בשאר  לבצר 
חללים רבים של שעות שידור וטורי פובליציסטיקה, אך לא גלשו 

למחוזות המציאות.
קולו  על  הקרב  את  שמסמלים  השניים  עם  השבוע  שוחחתי 
התורה  דגל  ומזכ"ל  מזה  ארבל  משה  ח"כ  העובד,  החרדי  של 
יצחק פינדרוס מזה, שניהם גיחכו קלות, "זה פייק מאבק", פסק 
פינדרוס, "שיתוף הפעולה שלנו עם המפלגה האחות מעולה", 
הכריע ארבל, "אנחנו פונים אך ורק לכאלו שמסיבות שונות לא 

התכוונו בכלל להצביע למפלגה חרדית", הדגיש.
כתיבת  בשעת  כזו.  למתיחות  סיבה  כל  אין  גם  האמת,  למען 
ניצול  שהבטיח  המפלגות,  בין  העודפים  הסכם  חודש  השורות 
מקסימלי של כל קול חרדי. אמנם בסיבוב האחרון לא הספיקה 
תרומה בסדר גודל של כ-15 אלף קול מש"ס להבטיח את מקומו 
של פינדרוס בכנסת, על חודם של עשרות קולות שהעבירו את 
המנדט לליכוד, אבל ראוי גם להיזכר בתוצאות הסיבוב הראשון, 
אז הספיקו הקולות )גם אז כקוצו של יו"ד( למנדט החרדי ה-16.

השטח  עבודת  בשילוב  הרשימות,  בין  העודפים  הסכם 
האיכותית של שתיהן, ההתעוררות בציבור הרחב, הגידול הטבעי 
מאשר  יותר  החרדי  המצביע  את  שמאפיינת  האחריות  ותחושת 
מקבילו מהמגזר הכללי, מבטיחים כמעט בכל מצב תוצאה של 
16 מנדטים לפחות לסיעות החרדיות, בשתי חלוקות אפשריות 
– שמונה לכל אחת או תשעה לש"ס מול שבעה ליהדות התורה.

הרב  של  הצהרתו  דוגמת  לאומי,  הדתי  מהמגזר  רבנים  גיוס 
תומך  שהוא  שהרשימה  שמרגיש  מי  כי  השבוע,  לבנון  אליקים 
בה אינה מספיק תורנית יצביע ליהדות התורה, לצד נמנום כללי 
וירידה אפשרית באחוזי ההצבעה הגלובליים, ובשילוב נפלאות 
החרדיות  המפלגות  את  להביא  עוד  עשויים   - באדר-עופר  חוק 

לתוצאה מדהימה של ח"י מנדטים. לו יהי.
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סבב הראיונות של יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ נותן 
את התחושה שהדרך לבחירות רביעיות מעולם לא 
הפוליטי  במשחק  חדש  די  גנץ  יותר.  קצרה  היתה 
והוא כנראה טרם הפנים שכדי להיות ראש ממשלה 
ימשיך  פשוט  הוא  זה  ובלי  בכנסת  רוב  צריך  הוא 
לגמגם את עצמו לדעת בראיונות 
משעממים ללא בשורה ובכינוסים 
הצהיר  כשגנץ  משמעות.  חסרי 
הרשימה  עם  ממשלה  יקים  שלא 
המשותפת הוא למעשה אמר שני 
לא  כנראה  אני  האחד,  דברים. 
מנגן  אני  והשני,  ממשלה  אקים 
נתניהו  בנימין  של  החליל  לפי 
בהקמת  אותי  מאשים  וכשהוא 
המשותפת,  הרשימה  עם  ממשלה 
נגדית  בהצהרה  לצאת  נאלץ  אני 
בה אני שולל את הרעיון על הסף.

עם  הצהיר  שגנץ  לפני  הרבה 
הוא  ממשלה,  יקים  לא  הוא  מי 
היה חייב לתת לבוחריו הסבר עם 
כן הולך להקים ממשלה.  מי הוא 
הוא  המשותפת  הרשימה  את 
כנראה  הוא  הימין  גוש  עם  פסל, 
לא יוכל לעשות עסקים, בטח לא 
על  המחודשת  החתימה  לאחר 
לנתניהו  שלהם  הנאמנות  הסכם 
שמעו  טרם  החרדיות  והמפלגות 
אמירות ברורות משותפו להנהגה 
בתשובה  חזרתו  בדבר  לפיד  יאיר 
הציבור  כנגד  שיח  כל  ועצירת 
החרדי, כך שגם עליהם אין לו מה 

לבנות.
ראש  ודפיקת  שפתיים  נשיכת 
יועצי  בקרב  קבוע  נוהל  הן  בקיר 
ראיון  כל  גנץ לאחר  הקמפיין של 
ראש  לבין  בינו  ההשוואה  שלו. 
בלתי  היא  נתניהו  הממשלה 
האנגלית.  בשפה  רק  ולא  נמנעת 
לאבד  לגמגם,  לטעות,  מרבה  גנץ 
שאמורים  מסרים  ולשכוח  ריכוז 
להיות שגורים על פיו. שנה וחצי 
על המגרש הפוליטי זהו זמן סביר 
כדי לצלוח ראיון טלוויזיוני, בטח 
מראש.  ידוע  הכל  בו  מוקלט  בראיון  כשמדובר 
דמות  בתור  אותו  לשווק  הניסיונות  כל  גורנישט. 
הליפסוסים  עם  הצבא  איש  המחוספס,  הצבר 
ובעיקר  עוול  לו  עושים  רק  רציף  הלא  והדיבור 

מדגישים את הפער בינו לבין נתניהו.
על  המוגשות  בתכניות  מראיונות  חושש  גנץ 
איבגי  אמיר  ברדוגו,  יעקב  כדוגמת  ימין  אנשי  ידי 
גלסנר  יתראיין אצל משה  לא  גם  הוא  סגל.  ועמית 
ואבי מימרן החרדים. הפחד משאלות קשות משתק 
ליד  להיות  עשוי  עוד  כזה  שאחד  והמחשבה  אותו 
הטלפון האדום בלשכת ראש הממשלה, משתקת גם 

את אחרון הציניקנים שעוד נותרו כאן.  
לאחר שני סבבים בהם גם נתניהו נכשל בהקמת 
ממשלה, גנץ היה צריך לצאת מפוזיציית המתגונן, 

בשאלה  למראיינת  ולענות  התוקף  לעמדת  להכנס 
מאוד פשוטה: איך נתניהו מתכוון להקים ממשלה? 
בכל  גביר  בן  איתמר  ששואל  השאלה  אותה  את 
ראיון, היה צריך לשאול בני גנץ. פשוט וקל. יתירה 
זו  לאחרונה  נתניהו  רץ  איתו  היחיד  המסר  מזו, 
האמירה: "גנץ סגור עם ליברמן ועם טיבי", גם גנץ 
צריך בשלב כזה לרוץ עם מסר ברור ולפמפם אותו 

בכל הזדמנות. 
יכול  לא  ביבי  עם  "הליכוד  אמר:  גנץ  כשבני 
הוא  אחדות"  יש  ביבי  ובלי  ממשלה  להקים 
למעשה מציב רף חדש של חוסר הבנה בתהליכים 
הפוליטיים בתוך הליכוד. אין ולא יהיה אחד בליכוד 
גנץ.  עם  לממשלה  לחבור  כדי  נתניהו  נגד  שיקום 
שיבחר  מהם  מי  הליכודי,  איי  אן  הדי  את  נוגד  זה 
לנהוג כך, יחסל לעצמו את הקריירה הפוליטית. אין 
אחדות ללא נתניהו וככל שזה תלוי האחדות תהיה 
כשהוא ראשון בראשות הממשלה וככל שזה תלוי 
בו זה למשך מחצית הקדנציה ושום מילה על מתווה 

הנשיא.
יכולתו  באי  רק  מתחרה  הפוליטי  ניסיונו  חוסר 
בעבר  איתו  שעבדו  לאנשים  המוכרת  הניהולית 
מקדנציית  ותחתיו.  איתו  ששירתו  לאלו  ובפרט 
שותפו  וללא  שיניו  בעור  ניצל  הוא  הרמטכ"לות 
שר  בתפקיד  שכיהן  יעלון  בוגי  כיום  הפוליטי 
היה  זה  מקצועי  מנטור  עבורו  ושימש  הביטחון 
בכיר  עם  שערכתי  בשיחה  בקטסטרופה.  מסתיים 
במפלגת 'כחול לבן' עוד בשלב הסבב הראשון של 
ששוחחו  בכירים  קצינים  על  סיפר  הוא  הבחירות 
גנץ  מצד  המנהיגות  חוסר  על  לו  וסיפרו  איתו 
ובעיקר חוסר יכולת מוחלט לקבל החלטות שבחלק 

מהמקרים היו קריטיות למצב הנתון באותו הזמן.
התנהלותו  על  גנץ  בני  ספג  פשוטה  לא  ביקורת 
כרמטכ"ל.    ששימש  בעת  איתן  צוק  מבצע  במהלך 
המבקר  כתב  שנבחנו",  התחומים  בכל  "ליקויים 
את  שהעצים  דו"ח  פרסם,  אותו  החמור  בדו"ח 
שנחשב  הצבא  את  לנהל  גנץ  של  היכולת  אי 

צל  ומטיל  בישראל  הגדול  לארגון 
ראש  בתפקיד  לשמש  יכולתו  על  כבד 
המאוימת  המדינה  את  ולנהל  ממשלה 
מבין  במזה"ת.  ביותר  והמסובכת 
להבין  ניתן  דו"ח המבקר  השורות של 
בכל  ניסה  גנץ  בני  דאז  שהרמטכ"ל 
וזה  בעזה  מעימות  להימנע  מחיר 
קידם  אותה  ההכלה  מתפיסת  כחלק 
המנהרות  כלל  מתוך  תפקידו.  במהלך 
השמיד  הוא  לטפל  צה"ל  בחר  בהן 
את  השלים  לא  "צה"ל  מהן.  כמחצית 
ויתכן  בדו"ח  המבקר  כתב  משימתו", 
ייעשה שימוש  אז העריך שעוד  שכבר 
באותן המנהרות שלא טופלו. מבחינת 
המבקר שני כשלים עיקריים מתייחסים 
איתן  צוק  במבצע  גנץ  בני  של  לחלקו 
המנהרות.  לאיום  שנתן  היחס  והם 
"אין להן משמעות של יכולות גדולות 
מדי" )דברי גנץ( והיעדר מוכנות הצבא 
הניסיון  חוסר  בנוי.  בשטח  ללחימה 
חדש  הוא  הכל  אחרי  מובן,  הפוליטי 

והזיגזוג  לקבל החלטות  יכולתו  חוסר  בזירה, אבל 
שלו בכל הקשור לתמיכה מצד הרשימה המשותפת 
וחסרת  רופסת  ניהול  תרבות  על  בעיקר  מעיד 

אחריות. 
אל הדעה הרווחת בקרב מכריו של בני גנץ באשר 
הפשוטה  העובדה  מצטרפת  הניהוליות  ליכולותיו 
הנשאלת  הממשלה  לראשות  ההתאמה  שבשאלת 
'כחול  ניכר.  נתניהו מנצח בפער  במרבית הסקרים, 
לבן' כמפלגה זוכה לאמון גבוה מהציבור, בני גנץ 

הרבה פחות.
ביתנו'  'ישראל  יו"ר  מול  בהתנהלות  שגם  נראה 
ליברמן  פיסח.  עד  צולע  העסק  ליברמן  אביגדור 
שנשבע לעצמו שיביא להחלפת נתניהו מהתל בגנץ 
פעם אחר פעם כשהוא מצהיר שלא ישב בממשלה 
התמיכה  אם  גם  המשותפת,  הרשימה  על  הנתמכת 
הדרך  זו  שרק  יודע  כשהוא  זה  וכל  מבחוץ  היא 

שתוביל לסיום שלטונו של נתניהו.
בישורת האחרונה וכשנתניהו קופץ מכנס בחירות 
הימני  האלקטורט  את  למצות  כדי  למשנהו  אחד 
ככל שניתן, גנץ חייב ללכת על הראש של ליברמן 
מהאלקטורט  שלא  קולות  ממנו  לשאוב  ולנסות 
הרוסי, כאשר המסר צריך להיות 'הצבעה לליברמן 

היא הליכה לבחירות רביעיות'.

מסתתרים מאחורי צא"פ
היועמ"ש  נמצא  בה  שהפוזיציה  רושם  עושה 
אביחי מנדלבליט היא הטובה ביותר עבור נתניהו. 
אחת לכמה ימים האיש מותקף מכל עבר - גם מצד 
בכנסת  לשופריו  שמאפשר  מה   – נתניהו  אויבי 
להתמודד  אותו  ששלח  באיש  לחבוט  ובתקשורת 
עם שלושה כתבי אישום בעיתוי שכזה ומול הרכב 
הביקורת  שבועיים  לפני  עד  אם  בעייתי.  שופטים 
שהוא  כך  על  בעיקר  היתה  לומר  יש  המוצדקת 
הזדרז להגיש לבית המשפט את כתב האישום בעוד 

על פי רוב

נשיכת שפתיים 
ודפיקת ראש בקיר הן 
נוהל קבוע בקרב יועצי 
הקמפיין של גנץ לאחר 
כל ראיון שלו. ההשוואה 
בינו לבין ראש הממשלה 
נתניהו היא בלתי 
נמנעת ולא רק בשפה 
האנגלית. גנץ מרבה 
לטעות, לגמגם, לאבד 
ריכוז ולשכוח מסרים 
שאמורים להיות שגורים 
על פיו. שנה וחצי על 
המגרש הפוליטי זהו 
זמן סביר כדי לצלוח 
ראיון טלוויזיוני, בטח 
כשמדובר בראיון מוקלט 
בו הכל ידוע מראש. 
גורנישט

גואל ועקנין

משקיע בדיגיטל. 
יו"ר ש"ס השר 
אריה דרעי | 
צילום: דוברות 
הכנסת
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לפני  ורגע  בארה"ב  מדיני  בביקור  נמצא  נתניהו 
פרסום תכנית המאה של הנשיא טראמפ, כעת השיח 
הוא על כשירותו לעמוד בראשות התביעה הכללית 
ולאחר עננת פרשת הרפז וההקלטות החמורות אותן 

חשף העיתונאי ברוך קרא בחדשות 13.
שתפקיד  המחשבה  מתחזקת  מהצד  הצופה  אצל 
מעניין  באמת  לא  כבר  לממשלה  המשפטי  היועץ 
את אביחי מנדלבליט, הוא חולם על כסא עור הצבי 
בבית המשפט העליון והוא מבין שכדי להגיע לשם 
בכיפה  השולטת  החונטה  מסננת  את  לעבור  יש 
היה  מנדלבליט  האידיאולוגי.  שייכת לשמאל  והיא 
בו  ליום  ייחל  הוא  וככזה  נתניהו  ממקורבי  חלק 
האחרון יעשה סדר בשני הגופים השולטים במדינה, 
למנדלבליט  לקח  המשפט.  ובמערכת  בתקשורת 
לא  שביבי  האסימון  נפל  אצלו  גם  אבל  להבין  זמן 
אותה  תובנה  לקיר,  הגב  עם  לא  הוא  כאשר  עושה 
הניסיונות  כל  לו.  שקדמו  נתניהו  מקורבי  הכירו 
צלחו  לא  מוקשים  אותם  את  לפרק  לנתניהו  לגרום 
הלאה  המשיך  הסיטואציה  את  שהבין  ומנדלבליט 

והשאיר את נתניהו להתבוסס בחקירותיו.
ומי  לשעבר  באו"ם  ישראל  שגרירת  עם  בראיון 
המשפטי  היועץ  לבחירת  הועדה  חברת  שהיתה 
כי  סיפרה  היא  שלו  גבריאלה  הגברת  לממשלה 
בבואם  לפניהם  הונחו  הרפז  מפרשת  הממצאים 
להחליט על זהות היועץ שיחליף את יהודה וינשטיין, 
כולל חוות הדעת של וינשטיין עצמו שקבע כי נפל 
הרפז,  בפרשת  מנדלבליט  של  בהתנהלותו  פגם 
כל  למרות  בתפקיד.  להחליפו  ממנו  המונע  פגם 
כל  על  כבד  צל  המטילה  ההקלטות  חשיפת  זה, 
מתחבאים  עדיין  זה  שבשלב   - בפרשה  המעורבים 
מאחורי צו איסור פרסום - עושה שירות רע לאביחי 
מנדלבליט ששימש באותם ימים בתפקיד הפרקליט 
ברביעיית  הנמצא  אשכנזי  לגבי  גם  אך  הצבאי, 
הצמרת של 'כחול לבן' לצידם של גנץ, יעלון ולפיד 
שפמפמו בכל הזדמנות את הפוליטיקה האחרת ואת 
נקיון הכפים כסמל מובהק שלהם ביחס לשחיתויות 

בהן נחשד נתניהו. 

ימין קטן וימין גדול
"אריה, הצלת את ימינה", זה המשפט ששמע השר 
דרעי משר בכיר בליכוד, "הפרכת את הקמפיין של 
נתניהו שעסק בנאמנות של בנט ושקד לגוש הימין", 
הוסיף הדובר שהתכוון בדבריו לאותו מסמך נאמנות 

עליו חתמו מפלגות הימין. כבר בשבוע שעבר נכתב 
ועושה  'ימינה'  של  הראש  על  הולך  שנתניהו  כאן 
יותר  לא  אבל  שניתן  ככל  אותה  להקטין  כדי  הכל 
מבין  שנתניהו  הוא  למהלך  הפוליטי  ההסבר  מדי. 
שככל שימינה תהיה קטנה יותר היא תהיה סחטנית 
פחות בעת הרכבת הממשלה. ההסבר האמיתי הוא 
אחר לחלוטין, נתניהו כבול בידי משפחתו המתעבת 
פועל  היא  המנדטים  ושתיית  ושקד  בנט  הצמד  את 

יוצא של שנאה ארוכת שנים כלפי ראשי 'ימינה'.
אבל  קטנים  אותם  רוצה  ביבי  צוין,  שכבר  כפי 
יחזור  הוא  אחרת  החסימה,  אחוז  מעל  אותם  צריך 
לתקלה של הסבב הראשון שאז בנט ושקד לא עברו 
את אחוז החסימה בגלל חסר של אלף וארבע מאות 
קולות בלבד. אריה דרעי היה זה שזיהה את הסכנה 
בהתנהלות של נתניהו מול בנט ושותפתו הפוליטית 

והחליט לעשות סוף לירי בתוך הנגמ"ש הימני.
התפיסה של דרעי בהקשר הזה פשוטה מאוד: אם 
את  שיביא  המנדטים,  במספר  לגדול  רוצה  נתניהו 
הקולות מחוץ לגוש, או לחילופין שיעיר את הימניים 
שלא  ובחרו  בבית  נשארו  הקודמות  שבבחירות 
לבחור, אין שום תועלת בהרס פנימי של הימין. בכיר 
בש"ס אומר לכותב השורות שדרעי חשש מהנקמה 
הבחירות,  שלאחר  ביום  בנתניהו  ושקד  בנט  של 
הרי כל מפלגה בימין תהיה לשון המאזניים ותאוות 
הנקם של השניים עלולה לגרום להם לדרוש מחיר 

חסר פרופורציות לגודלם האמיתי.
דרעי שהשקיע חלק גדול מתקציב הבחירות של 
כדוגמת  חלשות  חוליות  שתי  זיהה  בדיגיטל  ש"ס 
בבליץ  והחל  הנשים  ואוכלוסיית  האתיופי  הקהל 
מהנציגים  אחד  כל  הללו.  הקהלים  שני  על  גדול 
המרכזי  המטה  ע"י  נתבקש  המקומיות  ברשויות 
לספק מספר גדול ככל שניתן של רבניות ומובילות 
למערכת  אותן  גם  לגייס  שיוכלו  כדי  קהל  דעת 
הבחירות הנוכחית. כל מרצה נחשבת פוטנציאלית, 
כל מפרישת חלה נקראה אל הדגל. אם לפני שנתיים 
נציגי התנועה במספר המינויים שהם סיפקו  נבחנו 
העמידה  הוא  המשחק  שם  כיום  המפלגתי,  לעיתון 

ביעדים אותם הציב השר דרעי ושסומנו בכתב ידו.
תמרור  מנדטים,  ואחד  לשישים  המובילה  בדרך 

האזהרה של דרעי הוא 'אף אחד לא נשאר מאחור'.

לפרוע את החוב
התורה  שר  מרן  אמר  גדולה"  מפלה  לו  "תהיה 

של  מעלליו  על  לו  שסיפרו  בעת  קנייבסקי  הגר"ח 
האיש  קובי.  רון  טבריה  של  המודח  העיר  ראש 
שהתאפיין בשיח מסית, אלים ומתלהם כלפי ציבור 
חילולי  בעידוד  ושנפנף  והמצוות  התורה  שומרי 
השבת בעיר טבריה חטף את אחת המכות הכואבות 

שיכול לחטוף פוליטיקאי: הדחה. 
זו הדחה משפילה כי על פי קביעת בית המשפט 

כתוצאה  מתבקשת  היתה  היא 
מניהול כושל של העיר ומהעובדה 
הצליח  לא  שהאיש  הפשוטה 
להעביר את הצעת התקציב. מספר 
משר  קובי  רון  קיבל  הזדמנויות 
הפנים אריה דרעי, אבל ממקום של 
הוא  יחד  גם  וילדותיות  טיפשות 
ולהאשים  לקלל  להשמיץ,  בחר 
את השר דרעי בכל הרעות החולות 
שנים  שהוזנחה  העיר  ושל  שלו 
ישראל  ממשלות  ידי  על  רבות 

לדורותיה. 
שהוא  העתירה  ולמרות  כיום 
לומר  ניתן  לבג"צ  להגיש  עתיד 
טבריה  שהעיר  וצלול  ברור  בקול 
העפר  ששוכני  ספק  אין   ניצלה, 
קובי  רון  של  סבו  ובתוכם  שבה 
האיש  של  סילוקו  למען  פעלו 
טוב  והנהגה.  השפעה  מעמדת 
תעשה משפחתו הקרובה אם תקח 
אותו לידיים ותעניק לו את הטיפול 
מסוגו,  נפש  עם  לאנשים  הראוי  
להחזיר  הזמן  הגיע  הכל  מעל  אך 
מלחמה. כבודו של הציבור החרדי 
לא אמור להיות נתון למרמס בידי 
כל צרוע וכל זב ואם מישהו בוחר 
לדעת  עליו  ולהשמיץ  להסית 
שיהיה לזה מחיר. הראשון שצריך 
לסגור את החשבון זה השר דרעי, 
הגיע הרגע בו הוא צריך לתבוע את 
קובי על שלל האמירות וההשמצות 
שהיתה  עוד  כל  כנגדו.  שהפיץ 
של  בעניינו  משפטית  התנהלות 
הברנש, השתיקה היתה מתבקשת, 
החוב  את  לפרוע  הזמן  הגיע  כעת 
ואין פירעון מוצדק מזה. דם חרדי 

אינו הפקר.

מנגן לפי החליל של נתניהו. ח"כ בני גנץ | צילום: דוברות הכנסת

כל אחד מהנציגים 
ברשויות המקומיות 
נתבקש ע"י המטה 

המרכזי לספק מספר 
גדול ככל שניתן של 

רבניות ומובילות דעת 
קהל כדי שיוכלו לגייס גם 
אותן למערכת הבחירות 

הנוכחית. כל מרצה 
נחשבת פוטנציאלית, 

כל מפרישת חלה 
נקראה אל הדגל. אם 

לפני שנתיים נבחנו 
נציגי התנועה במספר 
המינויים שהם סיפקו 

לעיתון המפלגתי, 
כיום שם המשחק 

הוא העמידה ביעדים 
אותם הציב השר דרעי 

ושסומנו בכתב ידו



כ"ד שבט תש"פ 262619/2/20 בני ברק

גאווה יהודית
י היה מאמין. "עיר העברית מ

שמתגאה  זו  הראשונה", 
ובפלורליזם  בפתיחות 
העיר  אותה,  שמאפיין 
מותר  שהכל  הפסקה  ללא 
יימצאו  לא  ומחסומים  בה 

בקרבה, התעטפה באימה ונאחזה בפחד. 
תקשיבו  לעיר,  שנשקף  החמור  האיום 
 – עיר  של  ברחובה  תפילין  הנחת  זוהי  טוב, 
שוד  שמיים,  שומו  חינוך.  למוסדות  סמוך 
יהודים  של  קשות  מראות  מפני  החשש  ושבר. 
על  לאות  תפילין  וקושרים  שרוולים  מפשילים 
עיניהם,  בין  לטוטפות  אותן  ומניחים  ידיהם 

מדיר שינה מעיניהם של קברניטי העיר.
ועודנה  אביב  תל  התמודדה  השנים  לאורך 
מטבע  פשוטים.  לא  אתגרים  עם  מתמודדת 
תושבים,  ומרובת  וותיקה  כה  עיר  הדברים, 
מגוון  לפתור  ונדרשת  רבים  משאבים  דורשת 

בעיות שצצות לפתחה.
הניסיון רב השנים, לא הכין את רון חולדאי 
על  ביותר  המשמעותי  לאיום  פינכתו  ומלחכי 
ועל מנת לצלוח את את האתגר הם  תל אביב, 
בעיר  הפזורים  הדוכנים  על  מגבלות  הטילו 
שבהם מציעים הנחת תפילין ליהודים החפצים 

בכך.
ראובן  העיר  ראש  סגן  לעשות  הגדיל 
ההחלטה  פשר  את  הסביר  אשר  לדיאנסקי, 
וטען  התפילין  דוכני  את  להגביל  המקוממת 
בתי  בסביבת  גם  ילדינו  על  להגן  "עלינו  כי 
הספר והגנים שלנו מפני כל סוג של רוכלות או 
תעמולה, ויש למנוע את חשיפת הילדים שלנו 

בדרכם או בצאתם ממוסדות חינוך".
אינה  העיריה  של  הגזירה  תהיתם,  אם  אגב, 
העולם  תפיסת  עם  ארגונים שמזוהים  על  חלה 
נחלת  שהיא  ה'נאורה'  להשקפה  שמתאימה 
לממכר  דוכנים  לדוגמא,  כך  העירייה.  ראשי 
בברכה  אצלם  מתקבלים  היהדות  נגד  הסתה 
המכפישים  ארגונים  בפני  נפרס  אדום  ושטיח 

את שמה של מדינת ישראל בעולם.
השיגה  חולדאי  גזירת  האירוניה,  למרבה 
רשויות  ראשי  לה.  שציפה  מזו  הפוכה  תוצאה 
יצאו  פשוטים,  אנשים  לצד  הארץ  רחבי  בכל 
במרחב  תפילין  הנחת  של  נפלאות  ביוזמות 
לצייר  לניסיון  המשקל  כתשובת  הציבורי, 
כ"מיסיון"  הקודש  בארץ  יהודית  פעילות 

ולהגביל אותה.
להיות  המתיימרת  שבמדינה  עצוב  כמה 
וקדושה  אידישקייט  שנודף  מה  כל  יהודית, 
זוכה לתיעוב. במסעותיי ברחבי הגלובוס בעבר 
ההערכה  את  פעם  אחר  פעם  לראות  נוכחתי 
שקיימת בקרב אומות העולם לכל נושא יהודי. 
היהודית  הדת  את  לכבד  יודעים  כולו  בעולם 
בארץ  דווקא  הכאב  למרבה  אך  דגלה,  ונושאי 

הקודש יהדות הפכה למילה גסה.

כיצד  פנימי,  נפש  חשבון  לערוך  הזמן  זהו 
בקרב  מיהדות  אלרגיה  של  הזו  לרמה  הגענו 
להבין  ומצוות.  תורה  שומרים  שאינם  אחינו 
היכן טעינו שאפשרנו לארס כלפי הדת לחדור 

ולחלחל בכל מקום.
לפתחנו  המונחת  המחויבות  זאת,  עם  יחד 
אביי  שהוויות  אלו  כלפי  אחריות  לגלות  היא 
את  ולהאיר  עדיים  בפיהם  שגורות  אינן  ורבא 
שטרם  מי  בפני  ומצוותיה  התורה  של  יופייה 

זכה לאורה.
קירוב  שמשימת  היא  הרווחת  התפיסה 
הנפלאים  הקירוב  לארגוני  שייכת  הרחוקים 
ידיו  את  סומך  הפרטי  האדם  חב"ד.  ולשלוחי 
על הפעילות המבורכת שלהם ומסתפק במקרה 

הטוב בתרומה הגונה לארגונים אלו.
רוח התקופה מוכיחה שעבודתם הנפלאה של 
הארגונים אין בה די ועל כל אחד מאיתנו מוטל 
לאידישקייט  הכמיהה  את  להחזיר  האחריות 
זו  השכינה,  כנפי  תחת  לחסות  השאיפה  ואת 

שהיתה ואיננה עוד.
שאינו  אדם  עם  אמצעי  בלתי  מפגש  כל 
היהדות  כלפי  השקפתו  את  לשנות  עשוי  דתי 
הארת  מעלות.  שנים  במאה  החרדי  והציבור 
שבתורה  המאור  והצגת  אחר  ליהודי  הפנים 

בוודאי תחזיר את הזולת ואת כולנו למוטב.

 הם מפחדים
אמות הסיפים במדינה הזדעזעו בסוף השבוע 
כמה  כשגילו  נוחות  באי  זעו  עיתונאים  שעבר. 
השיר  את  בגיטרה  מנגנים  למקצוע  מחבריהם 
בנימין  מצטרף  כשאליהם  ירושלים',  'שבחי 

נתניהו.
הסרטון שחרך את הרשתות החברתיות גרר 
והתקשורת  השמאל  בחוגי  חריפה  ביקורת 
נשפכו  ובוז  רפש  קיתונות של  הם.  הך  שהיינו 

ממרפסות האולפנים על שלושת עיתונאי הימין 
את  לתקוף  התקשורתית  המגמה  את  שמאזנים 
בכיבוש  הפוליטיים  ליריביו  ולסייע  נתניהו 

השלטון.
השידור  בתאגיד  הלכו  רחוק  אחד  צעד 
הציבורי הממומן מהכיסים שלנו ואלה הודיעו 
בעוון  סג"ל,  אראל  המגיש  של  השעייתו  על 
רחמנא  נתניהו,  לצד  מופיע  הוא  שבו  סרטון 

ליצלן, וגיטרה בידו.
זנחה כל אתיקה  החונטה התקשורתית אשר 
עיתונאית בסיסית במאבקה הקדוש נגד נתניהו 
כולם  שלא  לראות  נחרדה  הימין,  ושלטון 
מוכנים לרקוד לקול הצלילים הצורמים אליהם 

הרגילו את אזרחי ישראל עשרות בשנים.
למען  חושים  שחילצו  אחרי  אחדים  רגעים 
דעת  מעצבי  אותם  הטיפו  האדום,  המחנה 
ושאר  העיתונות'  'טוהר  על  עצמם  בעיני  קהל 
המונחים שמשמשים את מועצת העיתונות רק 

במקרה והם מסתדרים עם האג'נדה.
מחנה  מנהיג  עם  משותף  צילום  מבחינתם 
הבעת  כמוה  הבחירות,  מערכת  בימי  הימין 
דעה שאסורה על מי שמחזיק בתעודת עיתונאי. 
התסכול שפשט על אוכלי החמוצים, חשף את 

פרצופה של הצביעות במלוא כיעורה. 
עם  אחת  יד  שעשתה  הישראלית  העיתונות 
שרון בעת שביצע את עקירת יישובי גוש קטיף 
זו  לגביו,  כשלילי  שהתפרש  סיקור  וטשטשה 
שהבליטה דיווחים שתואמים לרוחם לאורך כל 
השנים כולל בעת כתיבת השורות, היא שנזעקת 
טוב  הדמוקרטיה,  זו  אם  הדמוקרטיה.  מקץ 

שהיא נעלמה.
להם  הציק  באמת  מה  לעומק  כשבוחנים 
בתיעוד הקומזיץ של העיתונאים ונתניהו, חוץ 
בשנאה  מתעבים  הם  אותו  האחרון  מהאדם 
שאינה תלויה בדבר, מפריע להם השיר שנבחר 
השימוש  בעיניהם,  סערה.  שחולל  למופע 

לצנינים  הוא  היהודיים  מהמקורות  בציטוטים 
ואינו שייך לתקופתנו, עפרא לפומייהו.

דוגלים  הם  שבה  והקדמה  הפתיחות  שערי 
התבוללות  בפני  סלקטיבי  באופן  נפתחים 
להיות  שעלול  מה  בעוד  ישראל,  מדת  וריחוק 
קשור ליהדות ולמסורת השערים נסגרים בשם 

"סכנת ההדתה" שמרחפת עלינו.
אם תרצו, זו עוד סיבה, ואולי אחת המרכזיות 
לכך שהציבור החרדי ונציגיו הפוליטיים נכנסים 
מתחת לאלונקה הימנית. כשמתבוננים בסלידת 
אי  קודש,  בהררי  שמקורו  דבר  מכל  השמאל 
אפשרות  לעלות  יכולה  כיצד  להבין  אפשר 

בכלל של שותפות חרדית עם משנאי הדת.

מוסר כפול
ובכן,  השבועית.  מנדלבליט  לפינת  וכעת 
לשורות  בקלות  היועמ"ש  מתברג  השבוע 
הללו, לאחר שהקלטות שיחותיו המביכות עם 
גורמים הקשורים ב'פרשת הרפז' דלפו החוצה 

והתפרסמו בראש חוצות. 
נשמעו  רשת  בחדשות  שפורסמו  בהקלטות 
וינר,  ארז  עוזרו  אשכנזי,  דאז  הרמטכ"ל 
והפרקליט הצבאי בשעתו מנדלבליט בהקלטות 
מתוך לשכתו של הרמטכ"ל, שייתכן שמצביעות 
שחולל  המסמך  על  מנדלבליט  של  ידיעתו  על 

את הסערה.
כמה  ישראל  אזרחי  בקרב  סקר  ייערך  לו 
מעורב  בה  פרשה  אותה  בפרטי  בקיאים  מהם 
העניין  חוסר  את  יוכיחו  התוצאות  מנדלבליט, 
אני לא מכיר  ואתוודה, אף  של הציבור. אודה 

את נבכי הסיפור. 
עם זאת, על דבר אחד אין חולק: ריח עז של 
קשות  שהכתימה  הזו  מהפרשה  עולה  סירחון 
את המעורבים בה. עד כמה שידוע, ורב הנסתר 
הזו  בקנוניה  לחבר  הפך  מנדלבליט  הגלוי,  על 
דאז  מהיועמ"ש  חשוב  מידע  שהסתיר  וייתכן 

יהודה וינשטיין.
המאבק  את  שהציב  מנדלבליט  אותו 
לכך  ובהתאם  שלו,  הדגל  כנושא  בשחיתות 
תקדימיות  בעבירות  חמור  אישום  כתב  הגיש 
נגד ראש הממשלה המכהן, עשוי בסבירות לא 

נמוכה להיות נגוע בעצמו בשותפות לפשע.
"שופטי  היועמ"ש  לטענת  אם  מכך,  חמור 
רבב  כל  דבק  שלא  אחד  פה  קבעו  בג"ץ 
בהתנהלותו של מנדלבליט, והתיק נסגר לפיכך 
פרסום  איסור  צו  הוטל  מדוע  מחוסר אשמה", 

על השיחות הללו, מה יש לו להסתיר?
יכול מנדלבליט לצפות  היאך  או אחרת,  כך 
לגרם של אימון בו ובמערכות הכפופות לו אם 
בראש הפירמידה ניצב אדם שייתכן והוא רחוק 
מלהיות נקי מכל רבב. מה לו ליועמ"ש כי ילין 
מסתיר  כשהוא  התנהלותו  את  שתוקף  מי  על 

מידע שמציג אותו באור שלילי.

העיתונות הישראלית שעשתה יד אחת עם שרון בעת שביצע את עקירת יישובי גוש קטיף וטשטשה סיקור שהתפרש כשלילי לגביו, זו 
שהבליטה דיווחים שתואמים לרוחם לאורך כל השנים כולל בעת כתיבת השורות, היא שנזעקת מקץ הדמוקרטיה. אם זו הדמוקרטיה, 

טוב שהיא נעלמה

"

 | שניאור ובר 
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טיפול ראשון במתנה!

 תרשה לנו

להסיר 
 בפניך

YOSIZUZUT
מכון לייזר רפואי לגברים

  YOSI ZUZUT בלבד.  לגברים  לייזר  מכון   לראשונה! 
מתמחה בהסרת שיער בטכנולוגיית SHR באמצעות מכשיר 
'סופרנו' המבטיח תוצאות ארוכות טווח וטיפולים ללא כאב
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מכשירים את 'העתודה הרבנית של אירופה'

מאת: חיים רייך

בת"א  רפאל'  'תפארת  במוסדות  המסורת 
בראשות הרב שלמה זביחי שליט"א אינה נפסקת! 
מעל 30 שנה יוצאת קבוצת תלמידי חכמים ועמך 
ישראל לציונו הקדוש של רשכבה"ג רבינו חיים 
ביום פטירתו  זצ"ל באיזמיר שבטורקיה  פלאג'י 

לתפילות ובקשות למען כלל עם ישראל.
הקבוצה מורכבת מתלמידי חכמים מפורסמים 
שליט"א  שלום  בר  עזרא  הרב  הגאון  בראשות 
שאליהם  בירושלים,  הגדול  הדין  בית  חבר 
מצטרפים ראשי קהילות מחו"ל להעתיר תחינה 
על קהילתם ועמך ישראל. לפני מספר שנים עמד 
יוסף  יצחק  רבנו  לציון  הראשון  הקבוצה  בראש 
ממנו  נבצר  לתפקידו  שנבחר  שמאז  שליט"א 

להגיע שוב לטורקיה.
השבועי  העלון  עורך  הי"ו  זביחי  רפאל  הרב 
'תפארת רפאל' מספר: "מי שפרסם את  הוותיק 
רבנו חיים פלאג'י זצ"ל בדור האחרון, היה מרן 
הלכה שאינו  זצוק"ל, שאין  יוסף  עובדיה  רבינו 
היה מקפיד  ואף  הגר"ח פלאג'י  דעת  מזכיר את 
שאנו  המרכזית  בהילולא  שנה  בכל  להשתתף 
הייתה קרבתו של אבי  ידועה  מקיימים לכבודו. 
מורי הרב שלמה זביחי שליט"א למרן זצ"ל עקב 
שימושו את מרן רבות בשנים, עוד בהיותו רבה 
פעם אחת כשביקרנו  יפו.  אביב  תל  הראשי של 
משהות  חזרתנו  אחרי  מיד  זצ"ל  מרן  אצל 
אבי  אל  זצ"ל  מרן  פנה  הצדיק,  אצל  בטורקיה 
במספר שאלות ורצה לדעת בצורה מפורטת איך 
הטורקים  אלינו  התנכלו  והאם  הנסיעה  עברה 
באיזו צורה שהיא. מרן זצ"ל הזכיר כמה פעמים 

את  ממנה  והיה  הצדיק  אצל  לבקר  תשוקתו  את 
אבי כשלוחו לתפילה אצל הצדיק. ומי שגילה את 
מורי  אבי  היה  פלאג'י  הגר"ח  הקדוש של  ציונו 
הרב שלמה זביחי עקב מעשה מרתק שהיה בעת 
יהודים  להציל  לשם  כשנשלח  באיזמיר  שהותו 
וטורקיה  פקיסטן  דרך  לישראל  מאירן  שברחו 
כשהיה עוזרו של השר הרב יצחק פרץ במשרד 

הקליטה". 
עם  ברוב  הצדיק  הילולת  התקיימה  השנה 

הדרת מלך בסמוך לקברו כשהמשטרה הטורקית 
מאבטחת את באי המקום, בהשתתפות היהודים 
ובסעודת  טורקית,  תזמורת  בליווי  המקומיים, 
מארץ  הובא  אליה  שהאוכל  מפוארת  מצווה 

ישראל במבצע מורכב ומסובך ובעלויות רבות.
מיד עם נחיתת חברי הקבוצה בטורקיה חולקו 
להם מסכות, כדי להימנע חלילה מהדבקות בנגיף 
בתי  בכמה  ביקרה  הקבוצה  קורונה.  הקטלני 
רוח  וענקי  עולם  גדולי  שכידוע  יהודיים  קברות 

הכנסת  בבתי  ביקרו  כן  כמו  בטורקיה.  קבורים 
בטורקיה.  פעילים  שעדיין  היהודים  ובמוסדות 
ראשי  מול  המוקדם  התיאום  זביחי  הרב  לדברי 
המסע  להצלחת  הכרחי  היה  היהודית  הקהילה 
ניתן  לשנה  שמשנה  המשתתפים,  ולבטיחות 
המקומיים  התושבים  מצד  העוינות  את  לחוש 
מצווה  ששלוחי  כמובן  אך  הישראלים.  כלפי 
וזכות הצדיק הינה מגן עלינו ועל  ניזוקים  אינם 

כל ישראל.

מאת: חיים רייך

'ועידת  באירופה:  הרבנות  בעולם  לראשונה 
רבני אירופה' החלה בהפעלת תוכנית; 'העתודה 
הקהילות  רבני  להעצמת  אירופה'  של  הרבנית 
ולהכשרתם כעתודה הרבנית בהלכה ובקירוב של 
אירופה. האגף להכשרת רבנים של הועידה החל 
בהפעלת תכנית תלת שנתית לתובנות וכלים לרב 
הגדולים  האתגרים  מול  להתמודדות  הקהילה 

והשגרתיים בקהילה.
ד'אירופה  הדין  בית  ילוו  התוכנית  את 
הכהן  חנוך  רבי  אירופה  גאב"ד  שבנשיאות 
ארנטרוי, חברי הועדה המתמדת שבראשות רבי 
מנחם געללי, וועדת רבנים קבועה של בעלי ניסיון 
הועידה  נשיא  שבראשה;  ובקירוב  ברבנות  רב 
ורבי  גולדשמידט  פנחס  רבי  מוסקבה  של  ורבה 
במוסקבה  חיים'  'תורת  ישיבת  ראש  לבל  משה 

והמנהל הרבני של הועידה.
"האתגרים  כי  אמר  גולדשמידט  הגר"פ 
כולו  בעולם  הקהילה  רב  בפני  היום  העומדים 
ובאירופה במיוחד הם רבים, וההתמודדות חייבת 
שתהי' על ידי הכלים המתאימים לתנאי הסביבה 
גבוהים מאוד  ימינו. אחוזי ההתבוללות הם  של 
המרכזי  והציר  החנית  חוד  הם  הקהילות  ורבני 
ולהרחיב  לחזק  להגן  בצורה  כחומה  העומדים 
אינה  לצערנו,  שברובה,  היהודית  הקהילה  את 

שומרת תורה ומצוות".

הגר"מ לבל המרכז את ועדת הרבנים שתלווה 
את התוכנית אמר כי "אנו מצווים ועושים לתת 
כדי  הנדרשת  והמיומנות  הכלים  את  לרבנים 
מסר  את  להעביר  רוחני  בעוז  לפעול  שיוכלו 
ויחד  היהדות האותנטית השורשית ללא פשרות 
אותם  לחבר  הצעירים  על  להנעימה  זאת  עם 
של  הפעילים  לחייה  ולצרפם  התורה  לערכי 

הקהילה". 
ראש מטה נשיא הועידה מר גדי גרוניך שהגה 
והניע את התוכנית המופעלת בחסותם האדיבה 
של 'קרן פטריק ולינה דרהי', אומר כי "המטרה 

שנמצא  לרב  לתת  מחד,   – הינה  התכנית  של 
בתחילת דרכו, את ארגז הכלים המתאים ביותר 
הגדולים  באתגרים  ולעמוד  תפקידו  למילוי 
ומאידך,  ביותר.  הטוב  הצד  על  והשגרתיים 
עם  קבוע  בסיס  על  להיוועץ  אפשרות  לו  לתת 
הרבנים בעלי ניסיון רב והצלחה מוכחת בהנהגת 

הקהילה".
בסקין  שמואל  אהרן  הרב  הועידה  מזכ"ל 
המרכז את התוכנית אמר כי "התוכנית מורכבת 
ההשכלה  השלמת  ובהם:  חטיבות  משלוש 
התורנית הלכתית, בהתבסס על התוכנית ללימוד 

אירופה'  רבני  ב'ועידת  כעת  הקיימת  הלכה 
כדוגמת  מעשיים  הלכתיים  תכנים  בתוספת 
בדיקת מקוואות, השגחה על משגיחים במפעלים 
ביטחון  נושאי  המשפחה,  טהרת  ובמסעדות, 
גט,  מסירת  קידושין,  וסידור  כתובה  ושבת, 
בנוסף  ועוד.  מקדים  יהדות  בירור  בירור שמות, 
במדיה,  השימוש  בתחומי  מקצועית  להכשרה 

הופעה בפני קהל, רטוריקה, גיוס כספים ועוד.
"הצלע השלישית והחשובה בתוכנית מורכבת 
הועדה  חברי  מתוך  כללי  ויועץ  הלכתי  ממנטור 
המתמדת. לצורך זה תורכב רשימה של הרבנים 
הלכתיים  בתחומים  ומומחים  המתאימים 
מסוימים כדי שהרב יוכל להפנות אליהם שאלות 

רלוונטיות בצורה מרוכזת".
מפגש  משתתף  כל  יקבע  התוכנית  במהלך 
אישי'  לפיתוח  ה'מנטור  עם  ב'חברותא'  שבועי 
רב  עם  או  הרבנים  ועד  מחברי  אחד  שהוא 
בכך  היא  מוכח כאשר המטרה  ניסיון  בעל  אחר 
המתאימים  בכלים  הרב  את  יכוון  שה'מנטור' 
האישית  ובהתקדמותו  בקהילה  בפעילותו 

והרוחנית.
פני שלוש שנים  התכנית, כאמור, תתפרס על 
הנוחים  בזמנים  מקוונים  באמצעים  ותנוהל 
מפגשי  מספר  יתקיימו  בנוסף  למשתתפים. 
בשבועיים  אירופה.  ברחבי  משותפים  העשרה 
תהליך  הנרשמים  המועמדים  יעברו  הקרובים 
מיון וקבלה, ויקבלו הודעה על קבלתם לתוכנית.

האגף להכשרת רבנים של ועידת רבני אירופה החל בהפעלת תוכנית תלת שנתית לתובנות וכלים לרב הקהילה להתמודדות מול האתגרים הגדולים והשגרתיים בקהילה

המסע לטורקיה: תפילה על קברו 
של הגר"ח פלאג'י זיע"א 

חרף המתיחות השוררת בעולם בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, התקיימה הנסיעה המסורתית לקברו של רבי חיים פלאג'י באיזמיר שבטורקיה

 כינוס ועידת רבני אירופה | צילום: אלי איטקין 

התפילה על קברו של הגר"ח פלאג'י זיע"א בבית הכנסת המרכזי באיסטנבול "נווה שלום"פנים ביתו של הגר"ח פלאג'י המשמש כיום כמוזיאון



נופש ספא 
לגמלאי בני ברק

אנו שמחים להודיעכם שבעז"ה נצא להבראה  
במלון הספא היוקרתי  עין גדי 

מיום ראשון, ה' באדר ה'תש"פ (1/3/20)
עד יום חמישי, ט' באדר ה'תש"פ (5/3/20)

ארבעה לילות.

במלון בריכת מי ים המלח סגורה ומחוממת,
סאונה רטובה ויבשה ובריכת שחיה מקורה ומחוממת.

• נסיעות הלוך ושוב.
• כניסה חופשית למרחצאות עין גדי.

• סיור מודרך בגן הבוטני.
• הרצאות ותוכניות ערב.

• צוות מלווה מסור ומקצועי.
• שעות רחצה נפרדות בספא המלון ובבריכה.

האירוח על בסיס חצי פנסיון +
ארוחה קלה בצהרים וכולל:

המחיר ליחיד בחדר זוגי
(כולל נסיעות):

בחדר סטנדר 2100 ₪ 
בחדר סופריור 2300 ₪

בשלושה תשלומים.

כשרות למהדרין
כולל הכשרת המלון, 

בפיקוח הרב אליהו
רוטנברג שליט"א.

• במועדוני הקשישים,
אצל הרכזות בשעות הפעילות.
• באגף לשירותים חברתיים
של עירית בני ברק,
ביחידה לטיפול באזרח הותיק
רחוב כהנמן 107 חדר 119, 
 בימי ב' 14:00-12:00
בימי ה' 12:00-10:00
טל' 03-5776495

הרשמה:

המחיר:

האגף לשירותים חברתיים
היחידה לטיפול באזרח ותיק

"קרבן יחיד"
מצגת מפעימה ומטלטלת בליווי מוזיקלי

הערב הגדול של
 פנים מאירות 

 לנשות ובנות קרית הרצוג והסביבה!

הערב יתקיים בעזהשי"ת
 ביום שלישי ל' שבט: ר"ח אדר תש"פ

באולם בית חנוך רח' גניחובסקי 20 בשעה 20:00

מבט ראיה מזוית שונה
הרה"ג י. שיש שליט"א

ר"מ בישיבת "דבר שמואל"

טעימה מסיום הש"ס
מצגת מפעימה בלווי מוזיקלי 

פעמונים בשדרה
תכונית אמנותית מרגשת עם דורית ארליך

מחכות לך,
משפחת פנים מאירות

מנחת הערב
גב' חני ברמן תחי'

הגרלות 
יקרות ערך! 

הנכן מוזמנות לערב מרומם שכולו חוויה, שיטעין אותך בכוחות לימים רבים...

לפרטים ניתן להתקשר:
לרחל 052-7669108   או למירית 052-7175305

כיבוד קל ואישי-
לכל משתתפת

בס"ד

האגף לשירותים חברתיים-
 המחלקה לעבודה קהילתית
יחידת ההתנדבות העירונית 

 

הנך מוזמנת לפרק שירה:
פרק זמן שכולו שירה.

מילים מתפרקות, בונות ונוגעות.
 בואי לערב מלא אווירה, 

להכיר ולייקר את השירה.
לטעום את המילים

בין הכותר והצלילים.
בואי לפגוש משוררות

 ותיקות ומתחילות
ובעיקר - את עצמך!

בערב השקת הגיליון התריסר
של כתב העת "יחידה" לחודש אדר.

שירה
בין פרק לפרק, שירה!

חובבת שירה? 
כותבת למגירה?

הספריה העירונית בבני ברק
יחד עם כתב העת יחידה 

לשירת נשים מובחרת
 מזמינים אותך 

למפגש ערב חוויתי שכולו:
שירה. השראה. חיבור .

 

 הערב ייערך בעז"ה 
 ביום ג', ל' בשבט, 

ר"ח אדר תש"פ )25.2.20(
בשעה 20:00 בערב
 בספריה העירונית,

רחוב הושע 24

 הרישום יתקיים בין התאריכים: 
יום שלישי כג' בשבט, עד יום שני כט' בשבט 

)18.2.20-24.2.20(
 טל' להרשמה: 

074-760-1925 | קוד 300
דמי כניסה: 10 ₪

מספר המקומות מוגבל | לנשים בלבד!

רק

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתב עת
 לשירה נשית מובחרת

: שולמית אורבךעורכת  
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כ"ד שבט תש"פ 19/2/20 בני ברק 1230

                  

הבן"  "פדיון  מצוות 
בצווי:  בפרשתנו  מוזכרת 
"בכור בניך תתן לי" )שמות 
כב, כח(. שואל רש"י: והלא כבר צווה 
בא:  פרשת  בסוף  אחר,  במקום  עליו 
)י"ג,  "וכל בכור אדם בבניך תפדה". 
י"ג( ומשיב: כדי לסמוך לו את הנאמר 
לשורך",  תעשה  "כן  הבא:  בפסוק 
מה  אדם  לבכור  צאן  בכור  ולהקיש 
בכור אדם לאחר שלושים יום פודהו, 
תפדה  חדש  מבן  ופדויו  שנאמר: 
)במדבר יח, טז(, אף בכור בהמה דקה 
כשאינו ראוי להקרבה, כמו בעל מום 
יום  או בזמן הזה, מטפל בו שלושים 
שמצווה  כך  לכהן.  נותנו  כך  ואחר 
לשם  לא  בפרשתנו  כאן  נכתבה  זו 

מצוותה אלא ללמד על בכור צאן. 
לכתוב  מה  לשם  להבין,  יש  א"כ 
מצווה זו של בכור אדם ללמד לבכור 
צאן. שיכתב ההלכה של שלושים יום 
בבכור צאן בלא צורך להקיש לבכור 
מספר  דורשים  היינו  אם  ניחא,  אדם. 
צאן  ובכור  מהאחר  האחד  לימודים 
היה מלמד הלכה אחרת לבכור אדם, 
אבל כאן רק הלכה אחת למדנו מבכור 
זאת  ללמד  מדוע  צאן  לבכור  אדם 

בדרך עקיפה ולא ישרה?
הדרש,  פי  על  נוסף  הסבר  שמעתי 
פדיון  מצוות  כתיבת  את  המסביר 
ודמעך לא  הבן לצד הצווי: "מלאתך 

תאחר". 
מיכאל  רבי  הגה"צ  על  מסופר 
ישיבת  ראש  זצ"ל  וייסמאנדל  בער 
נייטרא, שפעם נכנסו אליו איש ואשה 
שהם  סיפרו  הם  בעיניהם.  כשדמעות 
לפני  עוד  מרוסיה  לארה"ב  הגיעו 
המלחמה, וחינכו כאן את בנם, וכעת 
נכרית רח"ל.  רוצה לישא אישה  הוא 
בנם?  את  חנכו  היכן  הרב  כששאלם 
אמרו שהתיישבו במקום נידח, במקום 
בית  לא  ובוודאי  כנסת  בית  בו  שאין 
להם  הייתה  לא  ולכן  יהודי  ספר 
בנם  את  לשלוח  אלא  אלטרנטיבה 

ללמוד במוסדות המקומיים.
הבן  ואמר:  בער  מיכאל  רבי  נאנח 
גויים, ועכשיו אתם בוכים  למד אצל 

על שרוצה להתחתן עם נכריה? 
שהתרחש  מעשה  לכם  אספר 
הראשונה,  העולם  מלחמת  אחרי 
בין  חדש  גבול  נקבע  כשבעקבותיה 
נקבע  הערים  באחת  ופולין.  רוסיה 
הודיע  והמושל  העיר,  בקצה  הגבול 
אינו  הקברות  בית  תחום  שמעתה 
בגבולם. ועל כן לא יקברו מתים, אלא 
המתים.  של  גופותיהם  ישרפו  ח"ו 
הצליחו  רבים  והסדרים  קשיים  אחרי 
אצל  לפעול  היהודית  הקהילה  ראשי 
יינתן  יהודים  שבהלוויות  השלטונות 
מתיהם  את  לקבור  אפשרות  ליהודים 

מחוץ  שזהו  אפילו  הקברות  בבית 
לגבול ובלי צורך באישורים מיוחדים. 
חברה  אנשי  זאת  ניצלו  הזמן,  עם 
בכדי  מסחר,  לענייני  גם  קדישא 
מיני  וכל  כסף  הגבול  דרך  להבריח 
הם  למדינה.  ממדינה  יקרות  סחורות 
הטמינו את הסחורות בארון כשערכו 
ובלי  בידוק  בלי  עברו  וכך  לוויות 
לשלם מיסים. כך התנהל מסחר משך 
הפרעות.  שום  בלי  ארוכה  תקופה 
גם  התחילו  הדבר  טוב  כי  כשראו 
לערוך "לוויות מדומות", כך שנתרבו 

הלוויות בעיר ההיא...
שהתכוננו  בעת  הימים  מן  ביום 
לעבור עם 'ארון' כזה, הבחינו שומרי 
במקום  שצוחקים  במלווים  הגבול 
בהם  עורר  והדבר  ולהתאבל,  לבכות 
ציוו  מיד  כשורה.  לא  שמשהו  חשד 
לפתוח את הארון, ולמרות התנגדותם 
שזהו  קדישא  חברה  אנשי  של 
ודרשו  להם  הניחו  לא  למת,  בזיון 
כשהבינו  הארון.  את  לפתוח  מהם 
המשתתפים בלוויה כי כלתה אליהם 
שעלו  כך  על  לבכות  התחילו  הרעה, 
להם  אמר  מעשיהם.  עקבות  על 
השוטר: שוטים שכמוכם, עכשיו אתם 
בוכים? אילו הייתם בוכים מקודם, לא 
הייתם צריכים לבכות עכשיו! כי לא 

היה עולה על דעתנו לחפש אצלכם.
להורים  בער  מיכאל  רבי  אמר 
בדמעות  הבוכים  אנשים  הבוכיים: 
למען  בינקותם  עדיין  כשצאצאיהם 
אחר  מלבכות  חוסכים  כראוי,  יגדלו 
בוכים  הייתם  אילו  אתם  אף  כך. 
והייתם  בקטנותו  היה  כשבנכם 
בבי"ס  לומד  היותו  על  מצטערים 
לבכות  צריכים  הייתם  לא  גויים,  של 
עכשיו. אבל היות שלא חששתם בעת 
לכן  בילדותו,  גויים  עם  שהתחבר 

בוכים אתם כעת.
בפרשת  הפסוק  את  פירש  וכך 
במלוא  בעודך  "מלאתך"-  משפטים: 
אתה  בהן  בשנים  היינו  כוחותיך, 
לא  "דמעך  לאיש,  להיות  מתחיל 
תאחר"- לא תאחר את הדמעות. בעוד 
יש  לימים,  צעירים  עדיין  שהילדים 
ובזה  עליהם,  בתפילה  דמעה  להוריד 
כשיהיה  לבכות  יצטרכו  שלא  יחסכו 
כבר מאוחר. וממשיך הכתוב: "ובכור 
בניך"- כאשר בניך בשנות ביכוריהם, 
תיתנם  לי"-  "תתן  ימיהם,  בתחילת 
למקום ששם לומדים תורה ומגדלים 
לבנים  הילדים  יזכו  ואז  ה',  יראי 

ההולכים בדרך ה'.
מצוות פדיון הבן לא באה רק ללמד 
על  ללמוד  גם  אלא  שה,  פדיון  על 
היותם  בעת  הילדים  חינוך  חשיבות 

קטנים.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

מלאתך ודמעך לא תאחר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



כבוד הזולת – יתום ואלמנה

ַעֵּנה  ִאם  תְַעּנּון.  ֹלא  וְיָתֹום  ַאְלָמנָה  ָּכל 
ׁשָמַֹע  ֵאַלי  יְִצַעק  ָצעֹק  ִאם  ִּכי  אֹתֹו  תְַעֶּנה 

ֶאׁשְַמע ַצֲעָקתֹו )שמות כב, כא-כב(.
מהכביד  "נמנענו  סה(:  )מצוה  ה"חינוך"  כתב 
במעשה, או אפילו בדיבור, על היתומים והאלמנות, 
שנאמר: 'כל אלמנה ויתום לא תענון', אבל כל משאו 
ומתנו של אדם עימהם יהיה בנחת ובחסד ובחמלה". 
מה  המצווה,  "משורשי  ה"חינוך":  ממשיך 
שכתבתי בסמוך בעניין הגר, לפי שאלו הם תשי כח 
שאין להם מי שיטען טענתם בכל נפש, כמו שהיה 
היה  אם  יתומים,  של  אביהם  האלמנה,  איש  עושה 
קיים. ועל כן הזהירה תורתנו הקדושה לקנות מידת 
מעשינו  בכל  ישרים  ונהיה  בנפשנו,  ורחמים  חסד 
כאילו יש כנגדנו טוען בכח הטענה, ונחוס ונחמול 
משהיינו  יותר  דבר,  בכל  זכותם  ונראה  עליהם, 

עושים אם היה האב קיים".

···
בעירו של ה"חפץ החיים" זצ"ל התגוררה אלמנה 
כדי  ראדין.  מעשירי  מאחד  דירה  ששכרה  עניה, 
עסקה  הרכים,  היתומים  ואת  עצמה  את  לפרנס 
באותה  בבתיהם.  אנשים  בגדי  בכיבוס  האלמנה 
ומלאכת  כביסה,  מכונות  כידוע,  היו,  לא  תקופה 
המועט  בכסף  וקשה.  מפרכת  היתה  הכיבוס 
זו, היתה קונה מעט  שהשתכרה האלמנה במלאכה 
מזון למשפחתה, וגם היתה משלמת לעשיר את דמי 

השכירות של הדירה.
באחד מחודשי החורף ירד שלג כבד ללא הפוגה, 
לאלמנה  היתה  לא  כך  ובעקבות  יום,  אחר  יום 
האנשים,  בגדי  את  לכבס  כדרכה  לצאת  אפשרות 
השכירות.  דמי  את  להשיג  בידה  עלה  לא  וממילא 
למגנת ליבה של האשה האלמנה, גם בשני החודשים 
שלאחר מכן הוסיפו סופות השלג להשתולל, כמעט 
ללא הפוגה. בסיומם של אותם חודשים קשים, לא 
היה בידי האלמנה אף הכסף המועט הנצרך לכלכלת 
משפחתה בדוחק, וודאי שלא היה ביכולתה לשלם 

את דמי השכירות.
יום אחד ניגש העשיר, בעל הבית, אל האלמנה, 
שילמת  לא  חודשים  שלושה  "כבר  בתוקף:  ואמר 
את  תשלמי  לא  אם  הדירה.  על  השכירות  דמי  את 
כל סכום החוב, לא תשארי בדירה אפילו יום אחד 

נוסף!".
שלא  הבית  לבעל  להסביר  ניסתה  האלמנה 
התחננה  היא  מאומה.  כמעט  להשתכר  הצליחה 
ישליכם  ולא  יתומיה,  ועל  עליה  שירחם  לפניו 

החוצה, אל הרחוב הקפוא.
שום  יעזרו  "לא  נחרצות:  לה  אמר  העשיר  אך 
הצורך  די  השתכרת  אם  מעניני  זה  אין  תירוצים. 
התשלום  את  לקבל  צריך  אני  לא,  או  לפרנסתך 

המגיע לי!".
האמת היתה, שכל חובה של האלמנה היה סכום 
זניח לחלוטין עבור אותו עשיר, ועל אף זאת הקשיח 
בוא  עד  לחכות  אפילו  הסכים  לא  הוא  ליבו.  את 
ותחזיר  האביב, שאז תוכל האלמנה לצאת לעבוד, 

לו את הכסף לשיעורין.
כפי שהזהיר מראש, כך אכן עשה. ביום שנקבע 

החוב.  את  לגבות  שליח  הבית  בעל  שלח  ידו,  על 
הסכום  האלמנה  של  בידיה  היה  שלא  מאחר 
הנדרש, הורה לה לעזוב לאלתר את הבית. לאלמנה 
האומללה לא היה שום מקום אחר, שתוכל למצוא 
בו מפלט מפני הקור הנורא שבחוץ, ועל כן נותרה 
עם ילדיה בבית. ראה העשיר שכך, ושלח פועלים 
להסיר את רעפי הגג. עד מהרה חדרו השלג והגשם 
פנימה. האישה האלמנה עזבה את הבית, ונותרה עם 

ילדיה הקטנים ללא כל מחסה.
לו  וסיפרה  חיים",  ה"חפץ  אל  האלמנה  הלכה 

בבכי את כל הסיפור.
הזדעזע ה"חפץ חיים" ואמר: "האומנם כך עשה 
לכם? כלום אין בו רחמנות על אלמנה ויתומים, וכך 
לאותו  לו,  אוי  כזה?!  בקור  מביתם,  מוציאם  הוא 
המצער  אדם  על  התורה  אמרה  כבר  שהרי  אדם, 
וְָהיּו  ֶּבָחֶרב  ֶאתְֶכם  וְָהַרגְּתִי  ַאִּפי  'וְָחָרה  את האלמנה: 
כג(.  כב,  )שמות  יְתִֹמים'  ּוְבנֵיֶכם  ַאְלָמנֹות  נְׁשֵיֶכם 

תוהה אני, מה יהא סופו של אדם זה".
העם,  מנדיבי  אחד  אל  חיים"  ה"חפץ  פנה  מיד 
וביקש לסדר לאלמנה בית, שתוכל לגור בו יחד עם 

בניה היתומים.
את  ונשך  שוטה,  כלב  בא  שנים  עשר  כעבור 
העשיר בעל הדירה, והיה מתייסר בייסורים נוראים, 
מתפתל  בעודו  מת  שבועות  מספר  שלאחר  עד 

במכאוביו.
וְיָׁשָר  ַצִּדיק  ָעוֶל  וְֵאין  ֱאמּונָה  "ֵא-ל  הוא  הקב"ה 
"ַמֲאִריְך  ד(, הבורא ישתבח שמו  )דברים לב,  הּוא" 

ַאִּפי וְגֵָבי ִּדיֵליּה" )בראשית רבה סז, ד(. 
מיד, מאחר  נענש  לא  ליבו  אותו עשיר שהקשה 
שהקב"ה מאריך אפו, המתין לו שמא יעשה תשובה. 
אך יש דין ויש דיין, ולבסוף קיבל את עונשו הנורא 

על אשר ציער את האלמנה ואת היתומים. 

···
עוד מעשה נורא ארע בתקופתו של ה"חפץ חיים" 
זצ"ל. באותה תקופה דרשו הגויים למלא מיכסה של 
ניקולאי  של  לצבאו  נשלחים  שהיו  יהודים,  ילדים 
הרשע. אותם ילדים הורחקו מהוריהם למשך שנים 
מתו  חלקם  צבא.  במחנות  סבל  חיי  וחיו  ארוכות, 
יהדותם  את  לחלוטין  שכחו  ומרביתם  במלחמות, 

וחיו כגויים, מגושמים ובהמיים.
בנו של קצב אחד נתפס על ידי הגויים, וכמעט 
רשע  קצב  שאותו  אלא  הצבא,  לידי  שהעבירוהו 
הלך וחטף נער אחר, שהיה יתום מאב, ומסרו לצבא 
במקום בנו. האם האלמנה לא ידעה את נפשה מרוב 

צער וכאב, והיתה בוכה ימים ולילות.
גדול  צער  והצטער  כך,  על  חיים" שמע  ה"חפץ 
שגרם  הרשע,  של  ענשו  יהא  מה  תהה  הוא  ונורא. 
לו,  נודע  שנים  לאחר  האלמנה.  לאשה  כזה  צער 
וקרעוהו  הקצב  על  התנפלו  עזים,  כלבים  שבאו 

לגזרים.
זהירות כפולה ומכופלת יש להיזהר מצערם של 
יתומים ואלמנות, שכבר אמרה התורה: "ָּכל ַאְלָמנָה 
ׁשָמַֹע  ֵאַלי  יְִצַעק  ָצעֹק  ִאם  ִּכי  תְַעּנּון...  ֹלא  וְיָתֹום 

ֶאׁשְַמע ַצֲעָקתֹו".



"הזהירה תורתנו הקדושה לקנות מידת חסד ורחמים בנפשנו, ונהיה ישרים בכל מעשינו כאילו 
יש כנגדנו טוען בכח הטענה, ונחוס ונחמול עליהם, ונראה זכותם בכל דבר, יותר משהיינו עושים 

אם היה האב קיים"

בעוד שהילדים עדיין צעירים לימים, יש להוריד דמעה בתפילה עליהם, 
ובזה יחסכו שלא יצטרכו לבכות כשיהיה כבר מאוחר. "ובכור בניך"- 

כאשר בניך בשנות ביכוריהם, בתחילת ימיהם
""
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ערכים  בעל  בריא  מאכל  היא  טחינה 
כל  לא  זאת,  עם  גבוהים.  תזונתיים 
ערכים  אותם  את  מכילות  הטחינות 
לתוספת  לא בהקשר  במיוחד  תזונתיים, 
המלח וכמות הנתרן. כאשר אתם בוחרים 
טבעי  מוצר  לקנות  לכם  וחשוב  טחינה, 
במוצר  הנתרן  לכמות  לב  שימו  ובריא, 

והאם רשום שהוסיפו מלח. 
טחינה טבעית היא מוצר דל נתרן ביסודו. 
מזירעוני  הטחינה  את  מייצרים  כאשר 
חיצונית,  תוספת  כל  ללא  השומשום, 
ל-100  מ"ג  כ-10  תהיה  הנתרן  כמות 
לטחינה?  מלח  מוסיפים  מדוע  גרם. 
מלח נחשב למשפר טעם במקרים רבים 
מסורתיים,  במפעלים  המזון.  בתעשיית 
מתהליך  חלק  היא  במלח  השרייה 
תוספת  עם  טחינה  המוצר.  של  העיבוד 
יותר,  חזקים  טעמים  בעלת  תהיה  מלח 
אך לא בהכרח מדובר בטחינה איכותית 
יותר, כיוון שדווקא מבחינה בריאותית, 
דלי  מזונות  יותר  לשלב  היום  מומלץ 

נתרן בתזונה. 
הטחינות  כל  לא  אך  יודעים,  לא  רבים 
מבחינת  הדבר  אותו  הן  הגולמיות 
לא  כן,  התזונתיים.  והערכים  האיכות 
בריאות  להיחשב  יכולות  הטחינות  כל 
באותה מידה. אחד ההבדלים הבולטים 
הוא  בארץ  המיוצרות  הטחינות  בין 
בריא  מאכל  היא  טחינה  המלח.  תוספת 
שומשום  זירעוני  על  המבוסס  ואיכותי 
ליצירת  טחינה  של  תהליך  העוברים 
עשיר  אופייני,  וריח  טעם  בעל  ממרח 
הטחינה  כאשר  תזונתיים.  ביתרונות 
בריא  למאכל  נחשבת  היא  טבעית 
מאוד, כיוון שהיא עשירה בסידן, ברזל, 

שומן  חומצות 
סיבים  חיוניות, 

ודלה  תזונתיים 
בנתרן. 

ר  ש א כ
ם  י ר ב ד מ
מלח,  על 
מתכוונים 
ת  פ ס ו ת ל
ל  ר נ י מ
ן  ר ת נ ה
 , ן ו ז מ ל

ב  ש ח נ ה
לאחד  כיום 

י  ב י כ ר מ
שמנסים  המזון 

בתפריט  להפחית 
נמצא  המלח  היומי. 

מתועשים  במזונות 
צריכה  רבים.  ומעובדים 

הסיכון  את  לעלות  עלולה  שלו,  רבה 
הבריאותי למחלות רבות. לפי ההנחיות 
בעולם,  הגדולים  הבריאות  ארגוני  של 
צריכה  ביום,  המומלצת  הנתרן  כמות 
להיות עד 2300 מ"ג בתזונה של מבוגר. 
ההמלצות  בריאותית,  בעיה  יש  כאשר 
על  להקפיד  והן  יותר,  מחמירות  אף 

כמות יומית של עד 1500 מ"ג ביום. 
מלח  הוסיפו  האם  לדעת  ניתן  איך 

לטחינה שלכם? 
1. רישום בולט על גבי האריזה: חברה 
מסחרית שאיננה מוסיפה מלח למוצריה, 
בדרך כלל תרשום זאת בצורה מפורשת 

על גבי האריזה במקום בולט. 
2. כמות הנתרן ל-100 גרם: כאמור, ב- 

גרם  כ-10  יש  טבעי  שומשום  גרם   100
זו הכמות שנצפה למוצא בתווית  נתרן. 
כל מספר  הגולמית.  המזון של הטחינה 
יעיד  מ"ג   10 מעל  בהרבה  גדול  שיהיה 
אחרת  או  זו  בצורה  מלח  תוספת  על 
להיחשב  יוכל  לא  כבר  והוא  למוצר 

"טבעי".
אחד  כלל  צריכים  אתם  כאשר  לסיכום, 
פשוט ומהיר כדי לזהות טחינה גולמית 
את  בדקו  מלח,  תוספת  ללא  טבעית 
הערך  אם  המזון.  בתווית  הנתרן  כמות 
יכולים  אתם  ומטה,  מ"ג   10 כ-  הוא 
להיות בטוחים שמצאתם את מבוקשכם. 

מהו המבחן האמיתי והנכון של טחינה וכיצד אפשר לחזור וליהנות 
מהטעם הטבעי והבריא שלה? • יעל דרור, דיאטנית קלינית ופיזיולוגית, 

יועצת מקצועית לחברת "אחוה" מסבירה

לאישה
מה המבחן הנכון 

בבחירה של טחינה? 

מאת: הילה פלאח

טיפים

איך מאפרים נמר או איש מפחיד? כל מה שאתם 
צריכים זה צבעי איפור איכותיים מבית קימיון, 

מכחול וספוג ואפילו עם זוג ידיים שמאליות – תוכלו 
להוציא את הילד שלכם הכי מגניב וקול שיש. רבע 

שעה )ואנחנו ממש לארג'ים( וסגרתם משימה.

נמר – שלבי ביצוע

חומרים: 
על  לשימוש  ייעודים  איפור  צבעי 
פנים מבית קימיון. כגוון רקע מומלץ 
הגוונים  משלושת  אחד  של  לבחור 
כתום.  או  צהוב  או  אדום  הבאים: 
הצבע הלבן ידגיש את אזור העיניים 
והפה והצבע השחור את קווי המתאר 

המצוירים של הנמר. 
איפור  צבעי  לחילופין  או  מכחול  

המוצעים כעיפרון. 
ספוגית ליצירת משטחים גדולים.

תהליך העבודה:
בעזרת גוון לבן עצבו בצורת "לב" את אזור הפה מקו כנפות האף ועד 

לקצה הסנטר. ומלאו אותו בצבע לבן. 
2 עלים מסביב לעיניים  עם הצבע הלבן עצבו את אזור העיניים. צרו 
לכיוון המצח שחלקו המחודד של העלה פונה כלפיי מעלה. עתה תחמו 
את אזור העיניים והעפעפיים  ומלאו את  שטח הפנים של העלים בצבע 

לבן. 
את גוון הרקע שבחרתם )צהוב, אדום או כתום( יש למרוח על כל שטח 

הפנים ומסביב לאזור התחומים בלבן. 
בעזרת צבע שחור שרטטו ועצבו את קווי המתאר השחורים של הנמר 

)ע"פ תמונה( באזור האף הפה, העיניים והמצח. 

איש מפחיד – שלבי ביצוע

חומרים: 
מבית  פנים  על  לשימוש  ייעודים  איפור  צבעי 
הצבע  לפנים,  רקע  יהווה  הלבן  הצבע  קימיון. 
והפה  האף  העיניים,  אזור  את  ידגיש  השחור 
קו  ליצירת  שחור  בעיפרון  שימוש  ומומלץ 

השיניים. 
המוצעים  איפור  צבעי  לחילופין  או  מכחול  

כעיפרון. 
ספוגית ליצירת משטחים גדולים.

תהליך העבודה:
יש למלא את כל שטח הפנים בצבע לבן )כולל המצח והסנטר(.

בעזרת צבע שחור יש לעצב את סביב העין בצורת "לב" כקצה הלב 
את  תוחם  ה"לב"  של  הרחב  והחלק  העין  של  הפנימית  לזווית  פונה 

זווית העין החיצונית )ע"פ תמונה(.
יש להדגיש את שטח האף בצבע שחור 

שתתרום  אופטית  ואשליה  עומק  ליצירת  הפה  בצדי  עיגולים   2 צרו 
למראה צנום בדומה לגולגולת שלד. 

שיניים  המדמות  שורות   2 השפתיים  על  ציירו  שחור  עיפרון  בעזרת 
מקצה עיגול אחד לקצה עיגול הנגדי לו. 

כעת יש ליצור הצללות מסביב למוטיבים העיקריים שנצבעו בשחור 
באזור העיניים והלחיים.

להסרת האיפור מומלץ לשטוף את הפנים עם סבון עדין ומים חמימים.

החומרים:
2 כפות קמח

כוס חלב
200 גרם שוקולד מריר 

)עדיף עם 70% מוצקי קקאו(
3 חלמוני ביצה
5 חלבוני ביצה
100 גרם סוכר

1 כף קקאו
חמאה

אופן ההכנה:
שמנו את התבניות האישיות בחמאה, פזרו בתוכן סוכר ונערו כך שהסוכר יכסה את כל 

החלק הפנימי של התבניות והכניסו למקרר לכ-5 דקות. 
ערבבו בסיר קטן קמח וחלב ובשלו עד לרתיחה. התערובת תסמיך מעט. 

המיסו 200 גרם שוקולד בתערובת הקמח והחלב והוסיפו  את אבקת הקקאו. 
כאשר התערובת מצטננת מעט, הוסיפו פנימה חלמונים וערבבו היטב. הניחו לתערובת 

להצטנן. 
הקציפו את החלבונים עם הסוכר עד לקבלת קצף יציב. 

קפלו בעדינות את קצף החלבונים לתערובת השוקולד, בכמה שלבים, והעבירו לתבניות 
האישיות. 

הכניסו לתנור. 

באדיבות: ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה
המתכון מתאים ל-8 מנות.   

איפור אינסטנט 
לפורים

סופלה שוקולד
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העמוד טעון גניזה
להפסקהיוצאים 

 מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ באדיבות 
עוזי קייש

מאונך

1. ארון בתוך הכותל,כעין גומחה סגורה בדלת בנויה בקיר. "שני __ זה בצד" 
)אהלות ו ז( )בלשון רבים(

7. החלק המזרחי,הצד במזרחו של ישוב או של מקום. "____ אשור"  )בראשית 
ב יד( )לא בלשון סמיכות(

8. גידול דוקרני העולה בגבעול או בעלה של צמח, "ל____ בעיניכם" )במדבר לג 
נה( )בלשון יחיד(

9. לא התמצא בדבר. "לא ____ בין ימינו לשמאלו" )יונה ד יא(
10. אבי אליפל אחד מגיבורי דוד. )דברי הימים א יא לה(

11. הושבה בהסגר,כליאה. "ואין ____ האמור כאן אלא לשון צרעת" )ויקרא 
רבה יז(

13. הם בעצמם,ממש הם. "___    ____  הדברים שנאמרו לו למשה בסיני" 
)פסחים לח: (

14. נתח בשר או דג נקוב ותקוע על שיפוד לצלותם באש. "אל תהי שוטה 
ב___")חולין צה: ()יחיד(

15. אחד ממיני השרף של עצי בשמים שהשתמשו בהם לפנים לקטורת על המזבח 
במשכן ובבית-המקדש. "המערכת ____ זכה" )ויקרא כד ז( )בכתיב מלא(

16. פנים,קלסתר פנים. "על ___ הפנים" )יבמות טז ג(

1. ביטול. "____ דכיון שעלה לא ירד" )רש"י זבחים מג.(
2. דרך,רמס,הכניע. "ה____ עמי תחתי" )תהלים  קמד 

ב( )בלשון עבר(
3. בדאגה,בעצבות,בצער. "הזרעים ב___ ברנה יקצרו" 

)תהלים קכו ה(
4. שקט! דום! אל תשמע קול! "____ כל בשר" )זכריה ב 

יז( )בהיפוך אותיות(
5. שם אחר במקום ישראל. )דברים לב טו( )בכתיב מלא(

6. עסק רווחי ומוצלח מאוד.   ____    _____
10. כף יד קמוצה. "שעורו כמלא ___ גדול" )כלים יז יב(

12. גרר,משך,העתיק דבר ממקום למקום בגרירה. "ו____ 
אתו    עד הנחל" )שמואל ב יז יג( )בלשון רבים( גוף 

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

מאוזן
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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

כד’ שבט - כו’ שבט תשע”ט
19/02-21/02/2020  

אלעד
 בהזדמנות באזור 

אבטליון, 4 חד' ענקיים  
110 מ"ר, בק"ג עם 
מדרגות לחדרון + גג 
מרוצף מעליה. ללא 

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 

ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב

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

 מציאה! בשיכון ג' 
דירת גן , 4 חד, מסודרת 
+ חצר של 50 מ"ר עם 
כניסה פרטית )מתאים 

גם לגן ילדים(, 1,990,000 
ש"ח גמיש, ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אומן

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות 

)85 מ"ר(, מסודרת 3 
כ"א + חניה צמודה. 

2,750,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, 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)28-28(_____________________________________________ דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

בני ברק

 בבן פתחיה באזור 
הרב שר, 5 חד' )3+2( 

בק"ג עם מעלית, 
ובתוספת יח"ד בק"ד 

של 40 מ"ר המושכרת 
ב- 3,500 ש"ח מאווררת, 

נוף פתוח, חניה צמודה 
בטאבו 2,800,000 ש"ח 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)44-44(_____________________________________________

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 בנועם אלימלך, ק4', 
דירה ענקית של 4 

חדרים, 120 מ"ר ומעליה 
בנוי 50 מ"ר + גג פתוח, 

משופצת, יש אופציות 
רבות לשדרוג הדירה 

והגג 3,790,000 ש"ח 
גמיש בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 054-6506501

03-5797756)50-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

משותף 2,300,000 
גמיש תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
054-6506501
03-5797756)01-01(_____________________________________________

בית שמש

 במשה אריה ליד 
השלושה 4.5 חד', ק"ק 
+ יח"ד של 2 חד', ק"ק 
עם כניסה נפרדת, עם 
נגישות לכיסא גלגלים, 

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

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

 8 חד', שמורה, 
170 מ"ר + 200 מ"ר 

גן, אופציה ליח"ד, 
2,750,000 ש"ח

_____________________________________________)05-8א(052-8308841 שמואל

פנטהאוזים ודירות גן

 בהרב קוק השקט, 
בבלעדיות, דירה כפולה 
עם 2 כניסות נפרדות, 

+ מעלית. בק"ד, 3 חד', 
כ- 80 מ"ר, מושכרת 

ב- 4,000 ש"ח. בק"ה, 
פנטהאוז במפלס אחד, 
4 חד' )מעל 100 מ"ר(, 
+ מרפסת 70 מ"ר, נוף 
מהמם שמשקיף על כל 

העיר, מהסלון יש נוף 
לגינה גדולה ומטופחת, 

אין ביניינים צמודים לדירה. 
3,300,000 ש"ח בלעדי 

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

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 5.5 חדרים, 150 מ"ר, 
משופצת מאוד, ק"ב, פונה 
לשדרת גושטנקורן, חנייה 

בטאבו, 2,800,000
_____________________________________________)05-08א(054-5770150

 ברוזובסקי, קומה ג', 
עורפית, 6 חדרים, משופצת 

כחדשה בסטנדרט גבוה, 
מרפסת, יחידת הורים וחנייה 

_____________________________________________)05-08א(054-4205595

דירת 2 חד', 
לל"ת, בפושקינא 

27 אומן

למכירה באומן

052-4414833

2-2.5 חדרים

 דוד רזיאל, 4 חד', שיפוץ 
יסודי, בנוי 94 מ"ר, קומה 4, 

אזור מתחרד 1,270,000 ש"ח 
_____________________________________________)07-07(רויאל נכסים 054-3191310

 הרצל 3 חד', בנוי 55 
מ"ר, קומה 4, אזור מתחרד 
945,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)07-07(_____________________________________________

 הנרקיס 3.5 חדרים, בנוי 
78 מ"ר, אזור מתחרד, קומה 
4 890,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)07-07(_____________________________________________

 הגפן 2.5 חדרים, שיפוץ 
יסודי, בנוי 60 מ"ר, קומה 3, 
אזור מתחרד 835,000 ש"ח 
_____________________________________________)07-07(רויאל נכסים 054-3191310

 קוטג' מעוצב ברמה 
גבוהה, 6 חד', 2 מפלסים, 

אופ' לקומה שלישית. 
"ארזי נדל"ן"

_____________________________________________)06-09א(052-6127937

אופקים
 בהזדמנות! דירות, 

בתי-קרקע, קוטג'ים, פנטהאוז, 
וילות, במחירים אטרקטיביים. 

_____________________________________________)07-10ל(דינה 050-8257676

 בגולומב צד ב"ב, 
חדשה מקבלן, 4 חד', 

סלון ענק, מטבח 
גדול, יחידת הורים, 

חזית, ק"ב, מעלית, 
2,320,000 ש"ח

_____________________________________________)07-08ל(050-4124012

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 באזור קובלסקי, ק"א, 
170 מ"ר, 5 ח', משופצת + 

יח"ד, 2,450,000 ש"ח "אפיק 
_____________________________________________)08-08(- נכסים" 03-5791514

 באזור טרפון דופלקס 
מחולק ל- 4 ח' משופצת + 
יחידה מושכרת, 2,300,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)08-08(_____________________________________________

 בפ.כץ, 50 מ"ר, ק"ג 
+ הרחבה גדולה בצד ובגג, 

1,350,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

 באזור אדמור מגור! 110 
מ"ר, ענקית, ק"א, 3 כ"א, 

סוכה ענקית, 2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)08-08("אפיק - נכסים" 03-5791514

 ברמת אהרן 4 חד', חזית 
+ מעלית + 4 יחידות דיורת 
)הכנסה 11,000(, מפוארות, 

3,400,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)08-08(_____________________________________________

 ברשי, 140 מ"ר, מטופחת, 
ק"א, מעלית )הסכם שיתוף, 
ללא משכנתא( תיווך הנדל"ן 

050-4177419)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות במשולם רהט 
3 חדרים + 2 יחידות, קומה 

1, משופצת ומרוהטת "פנחס 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 055-6789653

 באמצע בנייה! בניין 
חדש בצירלזון, 3-4 חד' החל 

מ- 1,490,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)08-08(_____________________________________________

 ברמת אהרון דופלקס 
7 חד', כ- 160 מ"ר, נוף 
מהמם!!! 2,495,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בבית יוסף יח"ד, 
2 חד', כ- 35 מ"ר, 
אופציה, מפוארת, 

830,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)08-08(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי ק"ב 
ואחרונה, מחולקת ל- 2, 

מושכרת ב- 4,600, 
1,270,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

מחולקת ל- 2, מושכרת 
ב- 5,000, 1,250,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 2.5 
חד', כ- 60 מ"ר, ק"ב 
ואחרונה 1,190,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3 
חד', כ- 74 מ"ר, ק"ב 

ואחרונה, חתימות, 
שכנים בנו 1,490,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, ק"א, 
3.5 חד', כ- 85 מ"ר 

מרווחת ויפה 1,400,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בברוט, 2 חד', 
כ- 50 מ"ר, קרקע, 3 
כ"א, היתרים לצדדים 

1,290,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בביאליק, 3 חד', 
כ- 75 מ"ר, ק"ב, ג.בטון, 

3 כ"א, משופצת 
1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בהרצל, ק"ג, 
טריפלקס, חניה, מעלית, 
270 מ"ר מפוארת!!! 3 
חניות 3,250,000 נדל"ן 

_____________________________________________)08-08(הקריה 050-3000121

 בטרומפלדור, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ב, 

חזית, מרפסת 10 מ"ר 
1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 

אופציה 1,350,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 במשולם ראט 50 
מ"ר, ק"ב, היתרים 

מיידים, א.ענקית 
1,850,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)08-08(הקריה 050-3000121

 באברבנאל, 3 חד', 
ק"א, חזית, כ- 85 

מ"ר, א.ענקית, חניה 
1,490,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)08-08(_____________________________________________

 דירות נכה יפהפיות 
באמצע בנייה ברח' כהנמן 

הר סיני החל מ- 1,320,000 
ש"ח תיווך יישוב הארץ -03

052-3344721 8007000)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות! וילה בנורדאו 
)חצי מדו( לכל מטרה, 

3,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)08-08(_____________________________________________

 במכבים בלעדי! 
מחולקת ל- 3 דירות 

מפוארות, 4 חד' + גג 
ענק + 2 יחידות מפוארות 
מושכרות לסגירה מיידי! 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)08-08(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי 
מחולקת ל- 3 דירות, 

אחת 4 חד' גדולה עם 
יחידת הורים + 2 יחידות 

של 2 חד', מושכרות, 
הכל מפואר, מחיר 

משתלם מאוד אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)08-08(_____________________________________________

 בזבוטינסקי דופלקס, 
ק"ג בלעדי! מול השומר, 

מחולקת לשתי דירות 
נפרדות של שלושה 

חדרים כל אחת, 
עסקה מדהימה, רק 
ב- 1,750,000 מיידי 

מפתחות אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)08-08(בועז 050-4156080

 דירה, ק"ק, 130 מ"ר + 
יחידה להשכרה + חצר גדולה, 

שיכון ג' תיווך BA יזמות
_____________________________________________)08-08(054-4980159 דורון

 באזור בעלי מלאכה 
דופלקס 190 מ"ר, למטה 
4 חד', 95 מ"ר בגג, יחידה 

מושכרת + 50 מ"ר מקורה, 
משופצת, ק"ג, חזית + חניה 

2,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

 בשפירא, ק"ג, דופלקס, 
4.5 חד', 120 מ"ר, מושקעת 

+ יח"ד + מרפסת בגג + 
חניה ומחסן, 3,100,000 ש"ח 

גמיש "מוטי פרוינדליך"
050-8909993)08-08(_____________________________________________

 בשר, ק"ג, 4 חד', 80 מ"ר, 
בנין חדש + יח"ד מושכרת 

1,950,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 6 חד' + מרפסת צמודה, 
50 מ"ר + ק"א + מעלית + 
חזית לגינה, 2,400,000 ש"ח 
***3.5 חד' + ק"ב + מעלית 
+ מרפסת צמודה, 90 מ"ר, 

1,800,000 ש"ח + פוטנציאל 
גדול, באזור ביהכנ"ס הגדול. 

_____________________________________________)08-08("שפיצר-נכסים" 03-6188685

מציאה!!!
2 דירות אחרונות
בחנקין 5 חדרים

קומה 5 ו-6
052-3330965

 בכהנמן בבניה פנטהאוז 
100 מ"ר + גג מוצמד, בנוי 12 

מ"ר, 2,135,000 קבלן אמין 
_____________________________________________)08-08(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 באזור חיד"א דופלקס 
160 מ"ר, 6 ח', ק"ד + 

מעלית, חזית, 2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)08-08("אפיק - נכסים" 03-5791514

 באבני נזר דופלקס 200 
מ"ר מעולה לחלוקה! "מוטי 

_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 הזדמנות שלא תחזור! 
איזור עזרא 5 חדרים, 135 מ"ר, 

כניסה 36 חודש מהחוזה, רק 
1,900,000 ש"ח אין מחירים 

כאלה! הראשון בתיווך
054-3050561)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ג' 3.5 חדרים, 
קומה ב', משופצת + 

2 יחידות בקומה ג', 
מושכרות ב- 5,300 ש"ח, 

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

קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 באזור מנחם, 5 חדשה, 
ק"ב + מעלית 2,600,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)08-08(_____________________________________________

 באזור ניסנבוים 7 ח' 
ענקית )קומה שלמה(, ק"א 

+ מעלית, 4 כ"א, חזית, 
3,300,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

 דירת נכה בחנקין, 5 חד' 
+ חצר 2,000,000. בהלוחמים 
כ- 100 מ"ר 1,730,000 תיווך 

_____________________________________________)08-08(הנדל"ן 050-4177419

 מציאה, בבניה בכהנמן 5 
חד', ק"א +מרפסת 50 מ"ר, 
מחיר גמיש )אופציה ליחי"ד( 
_____________________________________________)08-08(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 באזור בן זכאי 5 חד', 120 
מ"ר, ק"ב, חזית, בניין מטופח, 

שמורה 2,430,000 ש"ח
_____________________________________________)08-08(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בויזניץ רימון 6 
חד', 150 מ"ר, מפלס אחד, 

ק"ב, חזית, משופצת, 3 כ"א 
2,550,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)08-08(פנחסי 03-5799308

 7 חד' + ק"ב + חזית 
+ מעלית + מיידית ברמת 

אהרון 2,450,000 ש"ח בלעדי 
_____________________________________________)08-08("שפיצר-נכסים" 03-6188685

 באברמסקי, ק"ב, 5 חד', 
120 מ"ר + מעלית וחניה + 

אופציה 2,150,000 ש"ח גמיש 
"מוטי פרוינדליך"

050-8909993)08-08(_____________________________________________

 באהרן דב, ק"א, 5 חד', 
115 מ"ר, שמורה, 2,000,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)08-08(_____________________________________________

 בלעדי במינץ 5 חדרים, 
120 מ"ר נטו, ק"ב, 

חזית, 3 כ"א, מושקעת, 
סוכה + חניה + מחסן, 
2,260,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)08-08(_____________________________________________

 בגולומב, חדשה 
מהניילונים! 3.5 חד' + יחידת 
2.5 חד' + חנייה 2,500,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
03-8007000 052-3344721)08-08(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)08-08(הארץ 03-8007000

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפיה ומרווחת 
2,400,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)08-08(_____________________________________________

 בצבי בחרדי בלעדי 5 
חד', ק"א, חזית, כ- 135 
מ"ר, מושקעת, מרווחת 

מאוד, סלון ענק + יחידת 
הורים, 3 שירותים, 

מעלית, סוכה אפיקי 
_____________________________________________)08-08(נדל"ן בועז 050-4156080

 נדירה! בהרב שר, 4 חד', 
ענקית )בקלות 5 חד'( + 

מעלית, לל"ת! 2,050,000 
_____________________________________________)08-11ל(ש"ח 055-6720457

 לחטוף! בצירלזון 4 חדרים 
חדשה, מושקעת מאוד, קומה 

ב', עורפית, רק 2,050,000 
ש"ח הראשון בתיווך

054-3050561)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות בשבטי ישראל 
4 חדרים, 100 מטר, קומה א', 
חזית, במצב טוב, 1,750,000 

גמיש. ת.מ.א. נכסים
054-8479063)08-08(_____________________________________________

 במרים הנביאה 
בטאבו משותף 4 חדרים 

+ יחידה, 125 מ"ר, 
קומה ב', 3 כ"א, חדשה 
לחלוטין!!! 1,790,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)08-08(ב"ב 054-6506501

 במרים הנביאה בטאבו 
משותף 4 חדרים, קומה 

ב', חדשה לחלוטין, 3 
כ"א!!! 1,550,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה באיזור 
אבוחצירא 4 חדרים, 90 מטר, 

קומה 3, נוף לגינה, 1,410,000 
_____________________________________________)08-08(ת.מ.א. נכסים 054-8479063

 בבלעדיות! בטבריה, 4 
חד', מרווחת ויפהפיה, 3 כ"א, 

ק"ג ואחרונה, 2,290,000 
_____________________________________________)08-08(גמיש תיווך-אנג'ן 02-8000080

 בזכרון מאיר, 4 חדרים, 
מושקעת, 110 מ"ר, ק"א, ע"ע 
+ מטבח פסח + סוכה גדולה 
_____________________________________________)08-08("תיווך - אריה" 053-3172172

 באזור ס.אזר 4 ח', 
משופצת קומפלט, ק"ג, 
1,870,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)08-08(_____________________________________________

 באזור חבקוק, חדשה, 
4.5, גדולה + מרפסות, 

125 מ"ר, משוקעת "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)08-08(_____________________________________________

 באזור גניחובסקי, 
ק"א, חזית, 4 ח', 100 

מ"ר, משופצת + מעטפת 
40 מ"ר, 1,840,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)08-08(_____________________________________________

 באזור בן פתחיה 4.5 
ח'  מושקעת! ק"ב + מעלית, 

חזית, 3 כ"א + אופציה, 
2,100,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

 באזור יגאל 4 ח' יפהפיה, 
בנין מטופח, ק"ב + מעלית, 

3 כ"א, 2,095,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)08-08(_____________________________________________

 א.השניים, כ- 4 
חד', כ- 80 מ"ר, ק"א 
+ מעלית, מ.מהיסוד, 

2 חניות בטאבו, 
א.להרחבה, 1,500,000 

גמיש בלעדי "משגב 
_____________________________________________)08-08(לדיור" 052-5222690

 א.השניים, 4 חד', 
מעלית, 3 כ"א + סוכה, 

כ- 110 מ"ר אדריכלית + 
ח.בטאבו, א.מ.שמש + 

מחסן 1,830,000 "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)08-08(_____________________________________________

 א.סוקולוב כ- 4 
חד', קומה א', כ- 85 
מ"ר, שמורה + סוכה 

1,560,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)08-08(_____________________________________________

 א.אבוחצירא כ- 4, 
כ- 73 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 

קומה ג', א.בג.בטון 73 
מ' )א.ליחי"ד(, ש.בנו 

1,340,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)08-08(לדיור" 052-5222690

 מציאה, במנחם בגין 4.5 
חדרים, קומת קרקע, ממ"ד, 

משופץ "פנחס נכסים"
055-6789653)08-08(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! לקראת 
אכלוס בשיכון ג' 4 חד' החל 

מ- 1,900,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)08-08(_____________________________________________

 מציאה! בחבקוק 4 חד' 
משופצת! אופציה בגג בטון 
1,900,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)08-08(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד' חזיתית 
בבניין חדש + מעלית וחניה, 3 
כ"א רק 2,050,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)08-08(_____________________________________________

 בבגנו 4.5 חד' משופצת 
וגדולה + אופציה בגג 

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

050-4999465)08-08(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בנחום 
4 חד', ק"ג 1,950,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)08-08(_____________________________________________

 למהירים!! א.מינץ, 
כ- 4 חד', כ- 85 מ"ר, 

ק"ב + מעלית + מ.סוכה 
+ ח.בטאבו + משרד, 

1,100 ש"ח, 1,770,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)08-08(_____________________________________________

 בדנגור בלעדי! 4 חד', 
ק"ק, מרווחת, 105 מ"ר, 
מפוארת + חצר ענקית 

מרוצפת מגודרת ופרגולה 
לסוכה ענקית, שווה 

לראות 1,790,000 פינוי 
גמיש! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)08-08(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
בן זכאי 4 חד' + מרפסות, 

ענקית, 105 מ"ר " אופציה 40 
מ"ר כולל היתר ק"א + חניה 

2,000,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 4 
חד', 100 מ"ר, ק"ב + מעלית, 

חזית 2,300,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)08-08(א. פנחסי 03-5799308

 ברמחל, בנין חדיש, ק"ב, 
4 חד', 95 מ"ר, מושקעת 

+ מעלית "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)08-08(_____________________________________________

 ברימון, ק"ב, חזית, 4 חד', 
105 מ"ר, שמורה 1,830,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)08-08(_____________________________________________

 באהרונוביץ, ק"ב, חזית, 
4 חד', 95 מ"ר, משופצת, 

1,820,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 באהרן דב, ק"ב, 4.5 חד', 
120 מ"ר, מפוארת 2,290,000 

ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)08-08(_____________________________________________

 בהראשונים, ק"ב, 4 חד', 
80 מ"ר, משופצת, 1,550,000 

ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)08-08(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בקוטלר, 
חזית + מעלית, 100 מטר 

2,000,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)08-08(אלטרנטיב 054-5500263

 בשלוש השעות 
בלעדי! 4 חד' מפוארת, 
מדהימה, ק"ב, חזית + 
חניה בטאבו + מעלית 

+ אישורי הרחבה 
משולמים מיידי רק ב- 

1,690,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)08-08(בועז 050-4156080



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

כד’ שבט - כו’ שבט תשע”ט  19/02-21/02/2020

ירושלים

טבריה

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, 

ק"א, חזית, 1,690,000 
ש"ח  בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
מ"ב. 050-5308742 

03-5797756)22-22(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל דירה 
1,075,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 מציאה! ברח'ירושלים 
קרוב לאהרונסון 3 

חדרים, ק"ג עורפית, 
ללא מעלית, גג רעפים, 
מצב טוב, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 

1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)29-29(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 בפוריה עילית וילה 310 
מ"ר בנוי מחולקת ל- 3 דיר' 
+ אופ' לשני יח"ד משופץ 

1,950,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 מציאה!!! בקרית שמואל 
דירת גן 4 חד', 126 מ"ר + 

40 מ"ר, מ.סוכה + גינה 100 
מ"ר טאבו, בניין 4 דיירים בלבד 

820,000 ש"ח תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

מ"ר, 4 חד' + מרפסת + גינה 
980,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל 4 חד', 128 
מ"ר קו ב', מרפסת + נוף 
950,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 בסמוך לקרית שמואל 
128 מ"ר, 4 חד', קו 6 + 

מעלית + נוף לכנרת 700,000 
ש"ח תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)07-07(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי ק"ג 60 מ"ר 
3 חד' משופצת כחדשה + 

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 בקרית שמואל חדשה 
מקבלן מיני פנטאווז 4 חד', 
מרפסת סוכה, נוף לכנרת, 
950,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 בקרית שמואל 4 חד', 
120 מ"ר + מעלית + מ.סוכה 

40 מ"ר, משופצת + נוף 
860,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בקרית שמואל חדשה 
מקבלן 4 חד', 124 מ"ר, 

מרפסת + מחסן, נוף 
950,000 ש"ח תיווך הצבי 

04-6716666 053-3147717)07-07(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

חשמונאים

 בחשמונאים "גני 
מודיעין בטאבו משותף, 4 
חדרים גדולים ומשופצים, 
3 כ"א, קומה א' 900,000 

ש"ח )יכולת הכנסה 
4,500 ש"ח( א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

מודיעין" בטאבו משותף, 
3 חדרים משופצים, ק"ק 

700,000 ש"ח )יכולת 
הכנסה 3,000 ש"ח( א"א 

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)46-46(_____________________________________________

+5 חדרים
 במגדל! )5 דק' מטבריה( 

וילה 180 מ"ר, המגרש 400 
מ"ר, 5 חד' משופצת + נוף 

לכנרת, מושכרת, ניתנת 
לשכירות יומית ב- 1,500 

ש"ח ללילה 1,300,000 ש"ח 
תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)07-07(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בשיכון ד', בבן אליעזר, 
4 חד', 110 מ"ר, ק"ג, נוף, 
מושכרת, מחיר 800,000 

ש"ח גמיש 053-3147717 
04-6716666)07-07(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בק. צאנז 3 חדרים, 85 
מ"ר, פינתי מול אהבת תורה, 

3 כיוונים + טאב"ה בגג 
והרחבת מרפסות 3,500,000 

_____________________________________________)08-15א(לל"ת 053-3166586

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

חיפה

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 

מ"ר ב- 2 מפלסים, 
מושכרת ב- 20,000 
ש"ח עם חוזה ל- 4 

שנים 4,200,000 ש"ח 
תשואה 6% בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 בני ברק

054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

מ"ר, קומה גבוהה, 
נוף עוצר נשימה, כולל 
סוכה, 2 חניות ומחסן 

2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)46-46(_____________________________________________

גבעת שמואל

 מציאה!!! בקרית שמואל 
ק-ב 120 מ"ר משופצת 

750,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)07-07(_____________________________________________

 בנוף פוריה חדשה מקבלן 
קו א' 3 חד', 80 מ"ר מוכנה 

למגורים + אופ' מיידית לחדר, 
נוף 850,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 בפיק"א צמוד לקרית 
שמואל משופצת 3.5 חד', 

74 מ"ר קו 4 ללא 450,000 
ש"ח תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)07-07(_____________________________________________

 מציאה!!! מצוינת 
להשקעה סמוך לקרית שמואל 
3 חד', קו-ב', 60 מ"ר, ממ"ד, 

מרפסת, הבנין מחופה אבן 
450,000 ש"ח כולל התיווך 

תיווך הצבי 04-6716666 
053-3147717)07-07(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דירת גג, 
בניין חדש, 5 וחצי חד', מעלית, 

חניה, מתאים ל- 2 משפחות 
2,390,000 ש"ח

_____________________________________________)44-17/20ש(050-6610501 סתיו 

+5 חדרים

 באהרון דב השקט, 3 
חדרים משופצים, קומה 

א', חזית + אופציה 
1,615,000 ש"ח גמיש 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 120 מ"ר, יפהפיה, 
מרפסת נוף גדולה, ניתנת 

בקלות לחלוקה 1,300,000 
_____________________________________________)01-08א(053-3104375

4-4.5 חדרים

 תשואה נדירה!!! 
בסמוך לקרית שמואל 120 
מ"ר משופצת + יחידת דיור 
30 מ"ר בכניסה פרטית + 

מרפסת מושכרות ב- 3,700 
ש"ח 750,000 ש"ח תיווך 

הצבי 04-6716666
053-3147717)07-07(_____________________________________________

יחידות דיור

גבעת זאב
+5 חדרים

 בשכונת אגן איילות 
פנטהאוז מחולק ל- 5.5 

חדרים, 140 מ"ר + יח"ד 2 
חד', 2 מרפסות גדולות וחצר 

_____________________________________________)07-10א(אחורית 050-7638194

הבית של מרן הרב עובדיה 
יוסף זצוק"ל ברח' אלקנה

4 חדרים, מרווחת מאוד + 
2 מרפסות + חצר גדולה. 

לרציניים בלבד! 
058-7911289
050-4496600

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

דופלקסים

2-2.5 חדרים

 מדהימה, במקום מרכזי, 
משופצת קומפלט, מ.סוכה, 

בטאבו, קומה א', במחיר 
_____________________________________________)07-10א(מצויין 052-7656210

נתיבות3-3.5 חדרים
 דירת 5 חד', קומה 
8, 6 + מעלית שבת, 

, במערב נתיבות, 
חדש מהקבלן, מיידי, 
970,000 ש"ח מורן-

_____________________________________________)5-8ש(054-4607607

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 בשיכון ה', 4.5 חד', 
ק"ב + מעלית + חזית, 

א"א לקחת משכנתא 
)בעיות פרצלציה( 
1,420,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 בני ברק 

054-6506501 מציאה 
_____________________________________________)48-48(ענקית!!! 

 בעמי,  כ- 4 חד', 75 
מ"ר, ק"ג, גג בטון, מתוחזקת 

_____________________________________________)03-14א(ונעימה 058-4912345

 באהרונסון, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, 

משופצים ברמה גבוהה, 
1,920,000 ש"ח. בלעדי 

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור פנקס/וינברג 
3.5 חד' משופצים, ק"ג 
+ אופציה להרחבה בצד 

ובגג )בטון( + אופציה 
לחלוקה 1,950,000 

ש"ח גמיש בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
054-6506501)03-03(_____________________________________________

 בבן פתחיה 4.5 חד' 
משופצים ומרווחים, ק"ב 
עם מעלית וחניה, 3 כ"א 

+ אופציה להרחבה 30 
מ"ר 2,100,000 ש"ח 

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

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 בבורוכוב 70 מ"ר, 
ק"ג ואחרונה + שלד 

של 25 מ"ר + גג בטון, 
אופציה לבניה וחלוקה, 
בניין חרדי, 1,550,000 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 בניסנבוים המבוקש 
והשקט 4 חד' מפוארים 

בבניין איכותי, חזית, 
ק"א עם מעלית וחניה, 
3 כ"א 2,280,000 ש"ח 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

סופר/הראשונים, 4 חד' 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,880,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)26-26(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בר"ע באזור 
הראשונים בבניין חדש 
4 חד' משופצים ברמה 

גבוהה, ק"ב, עורפית 
1,750,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 בשיכון ה' 4 חד' ענקית 
+ אופציה ל- 40 מ"ר, 3 כ"א, 

משופצת, ממוזגת, ק"ב, 
מתיווך, 2,250,000

_____________________________________________)07-10א(052-7130328

 בקרית הרצוג בהזדמנות 
יח' דיור למכירה, 27 מ"ר, ק"ד 

+ נוף + מעלית 580,000 
_____________________________________________)7-8ש(ש"ח גמיש 054-9896378

 4 חד', בניין חרדי, קומה 
נוחה, במצב מצויין, 970,000 

_____________________________________________)07-10א(053-3101598

 חייב להימכר! ביבניאל 
12 דונם חקלאי 900 מ"ר 
מהמושב הערכת שמאי 

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 27 
מ"ר + מעלית ונוף לכנרת 
290,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)07-07(_____________________________________________

 בגילה א' החרדית!!! 
3 חד' במחיר מציאה + 
תמ"א!!! 4 חד' בגילה 

א' החרדית + תמ"א!!! 
בלעדיות "הולילנד 

נכסים" 050-5393263 
_____________________________________________)7-24ש(02-6763740

 נויפלד בלעדי! 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ג, חזית, 
משופצת + אופציות 

יפות 1,580,000 אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הנביאים 
4 חד' ק"ד + א. בגג בטון 
חזית + חניה, משופצת + 

פיר למעלית 1,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)08-08(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בבורוכוב 3.5 
חדרים, 70 מ"ר, ק"א, חזית, 
סוכה, מעלית, ממ"ד וחניה. 

_____________________________________________)08-08(תיווך 050-4122744

 בבלעדיות ביהודה הנשיא 
3 חדרים, 70 מ"ר, קומה 

2, חזית, 2 כ"א, משופצת 
ומרווחת, אופציה להרחבה 

ולמרפסת סוכה. תיווך
050-4122744)08-08(_____________________________________________

 במרים הנביאה בטאבו 
משותף 3 חדרים, קומה 

ב', חדשה לחלוטין, 3 
כ"א!!! 1,100,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ג' 2 יחידות 
בטאבו משותף מושכרות 

ב- 5,300 ש"ח, 
משופצות, קומה ג', 

1,300,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 באזור הירדן, כ- 3.5 ח', 
ק"ב, חזית, 1,580,000 ש"ח 

מפתח ב"אפיק - נכסים" 
03-5791514)08-08(_____________________________________________

 בעזרא/רבינא, 97 מ"ר, 
קומה נוחה, חזית, משופצת, 

3.5 חד' )ניתנת לפיצול( 
1,870,000 תיוך הנדל"ן

050-4177419)08-08(_____________________________________________

 בטרום אכלוס בהלוחמים 
3 חד' ענקית ויפה + נוף 
1,615,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)08-08(_____________________________________________

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

קומה ב', משופצת, 
1,050,000 ש"ח, א"א 
לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בלעדי ברבי יוסי, 
3 חדרים, כ- 70 מ"ר, 

מטופחת, קומת קרקע 
)עורפית(, כניסה פרטית, 

מיידי 1,425,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות בדנגור 3 
חדרים, קומה 3, פינתית, 

משופצת, בשלבי התרים לעוד 
40 מטר במחיר מציאה "פנחס 

_____________________________________________)08-08(נכסים" 055-6789653

 מציאה נדירה!!! 
באדמו"רי-אלכסנדר מחולקת 

ל- 2 רק 1,100,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)08-08(_____________________________________________

 באהרונוביץ' 3.5 חד' 
ענקית ומשופצת, חזיתית, 
ק"ב 1,820,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)08-08(_____________________________________________

 הזדמנות נדירה! בשלב 
ריצוף באנילביץ 3 חד', ק"א 
1,600,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)08-08(_____________________________________________

 בחרלפ 3.5 חד' מרווחת, 
קומה א', חזיתית 1,450,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בהנגב בלעדי! 3 חד', 
ק"ב אחרונה, משופצת, 
מדהימה, מחיר לסגירה 

רק ב- 1,250,000 אפיקי 
_____________________________________________)08-08(נדל"ן בועז 050-4156080

 במצליח בלעדי! 
מציאה, 3 חד', ק"א, 

לגינה + אופציה ענקית 
אפשר לראות המחיר 

לסגירה 1,300,000 בלבד 
מיידי אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)08-08(_____________________________________________

 נויפלד, 3 חד', ק"ג, 
חזית, 75 מ', מושקעת, 

בניין מעולה ליד נורוק 
1,410,000 מיידי אפיקי 

_____________________________________________)08-08(נדל"ן בועז 050-4156080

 באבוחצירא בלעדי! 
3 חד', משופצת, ק"ג + 

סוכה, אחרונה, גג בטוןף, 
אופציות גדולות, בניין 
מעולה במחיר מעולה 

1,330,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)08-08(בועז 050-4156080

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 70 מ"ר, משופצת, ק"ג + 

א. בצד ובגג 1,580,000 ש"ח 
_____________________________________________)08-08(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 3 חד', 
65 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א, 

אופציה לחדר נוסף 1,550,000 
_____________________________________________)08-08(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור אחיה 
השילוני 3.5 חד', 85 מ"ר, 
משופצת, חדשה, ק"א + 

מעלית + חניה, 3 כ"א אופציה 
+ היתר 11 מ"ר 1,880,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד', 73 
מ"ר, ק"ג + היתרים לבניה 

על הגג, נוף פתוח 1,550,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)08-08(_____________________________________________

 באזור העיריה 3.5 חד', 
80 מ"ר + א. להרחבה בצד 

כולל רצפה ועמודים + א. 
בגג בטון ניתן לעשות יחידות, 

ק2.5' אחרונה, 1,950,000 
_____________________________________________)08-08(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 ברבי עקיבא, בנין פנימי, 
ק"ג, 3 חד', 75 מ"ר + מעלית, 

1,575,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 בחפץ חיים, ק"א, חזית, 
3 חד', 75 מ"ר + אופציה, 

1,670,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 בהרצל, ק"ג, 3 חד', 
בנין חדש + מעלית וחניה, 

1,490,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 בקטלר, ק"א, חזית, 3 
חד', 80 מ"ר, משופצת + 
מעלית "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)08-08(_____________________________________________

 בטבריה, ק"א, חזית, 3 
חד', 80 מ"ר, 1,600,000 ש"ח 

"מוטי פרוינדליך"
050-8909993)08-08(_____________________________________________

 בבעש"ט, ק"א, עורף, 
3 חד', 75 מ"ר, משופצת, 

1,650,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 בלעדי דירת נכה בפ"כ 
במתחרדים, 3 ח' + חצר 

בטאבו תיווך אלטרנטיב
054-5500263)08-08(_____________________________________________

 באזור העירייה 3 חד', 75 
מ"ר + אופציה, ק"א, חזית, 

_____________________________________________)08-11א(1,550,000 054-7988427

 א.בנימין אברהם, 3 
חד', ק"ב, 74 מ"ר + 

א.ותוכניות צד וגג 74 מ', 
מ.מהיסוד, 1,440,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)08-08(_____________________________________________

 א. דב הוז ק"א, 3 חד', 
כ- 75 מ"ר,, א.להרחבה 

12 מ', מ.מהיסוד + 
מ.ש/סוכה, חניה, 
1,335,000 גמיש

בלעדי "משגב לדיור"
052-5222690)08-08(_____________________________________________

 א.המכבים, 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, 
הרחבה צד 45 מ"ר + כ- 
110 בג.בטון, 1,280,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)08-08(_____________________________________________

 בלעדי בפרל )קרוב 
למינץ( 85 מ"ר, 3 חדרים 

+ מרפסות, ק"ב, חזית 
+ חניה, 1,540,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)08-08(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בחרל"פ 
3.5 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, ק"א, חזית + 
אופ', 1,460,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)08-08(והשקעות 054-4290600

 בלעדי באהרון דב 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, חזית, ק"ג 
ואחרונה )גג בטון + אופ'( 

+ חניה, 1,650,000 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)08-08(והשקעות 054-4290600

 ביהודה הלוי, דירה + 
חצר, 3.5 חד', כ- 85 מ"ר, 

משופצת חלקית
054-4472335 משה חווית 

_____________________________________________)08-08א(נדל"ן

 בדוד המלך בבלעדיות 
2.5 חד', 62 מ"ר, בסמוך 

חצר "מאגדים"-משה דסקל 
050-5926021)08-08(_____________________________________________

 מציאה!!! במנחם, 
2.5 חד', חזית, קומה 

נוחה, מטופחת ומהממת, 
ב- 1,350,000 בלבד!!! תיווך-

_____________________________________________)08-08(אנג'ן 02-8000080

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף יח' דיור של 2 

חד', 30 מ"ר, משופצת, 
קומה ב', מושכרת ב- 

2,600 ש"ח, א"א לקחת 
משכנתא, 550,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)08-08(ב"ב 054-6506501

 בטרומפלדור בלעדי! 
2.5 חד', ק"ג אחרונה + 

אופציות, מציאה, לחטוף, 
רק ב- 1,180,000 ש"ח 

מיידי! אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)08-08(_____________________________________________

 באזור רמבם מרכז, 2 חד', 
50 מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 
כחדשה + אופציה, 1,370,000 

_____________________________________________)08-08(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בפ"כ מתחרד 2 ח' 
+ אופצייה 1,100,000 תיווך 

_____________________________________________)08-08(אלטרנטיב 054-5500263

 בהזיתים-ביאליק בלעדיות 
דופלקס גג, קו1', 5 חד', 185 
מ"ר + חניה "מאגדים"-משה 

_____________________________________________)08-08(דסקל 050-5926021

 במגדלי המלכים דירת 
נופש קו ראשון לים, מרוהטת 

ומאובזרת, מרפסת שמש, 
נוף מדהים לכנרת ולגולן 

058-7663012)08-08(_____________________________________________

 בטבריה עילית 
במתחרדים 3 חדרים, בנין 
משופץ, אזור מרכזי ונגיש, 
430,000 ש"ח לוינגר תיווך 

_____________________________________________)08-08(לאנ"ש 052-7166160

 ברמות זרחי קוטג' 
6 חד' )160 מ"ר נטו( + 

יחידה )80 מ"ר( + גינה )80 
מ"ר( + חלל )45 מ"ר(, נוף, 

משופץ 4,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)08-08(הכוכבים: 02-5713375

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

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר( 
2,090,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)08-08(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות אונגוואר 4 חד' 
)86 מ"ר נטו!( חדש מקבלן 

בולנשטיין, מרפסת )12 מ"ר(, 
ק"א, מעלית 2,220,000 

ש"ח )גמיש(! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)08-08(_____________________________________________

 בניין חדש בעין גנים 
השקט, דירות 5,4,3 חדרים 
גדולות ומפוארות + מעלית 
_____________________________________________)08-08(שבת ומחסן 050-3528252

 בבנין חדש דירות גן 5,4,3 
חדרים, גדולה ומפוארת + 
_____________________________________________)08-08(חצר גדולה 050-3528252

 בכץ ד.גג 6 חד' + מעלית 
+ מ.שמש + זכויות בניה על 

_____________________________________________)08-08(הגג 050-8090136

 באורלנסקי )אחד העם( 
השקט 5 ח' + ממ"ד + 

מרפסת, כ- 130 מ"ר, מעלית 
וחניה בטאבו, ק"א, רק 

_____________________________________________)08-08(1,750,000 ש' 050-4811122

 למכירה, שכונת המרכז 
השקט, דירת 5 חד' + גג 70 
מ' + מרפסת שמש במחיר 

מדהים 1,990,000 אתי
054-3320655)08-08(_____________________________________________

 בבילו 4 חד' + מעלית + 
חניה, ק"א, מסודרת ושקטה 

050-8090134)08-08(_____________________________________________

 בקלישר השקט 3+1 
+ גג, מסודרת ויפה, חניה 
בטאבו, 1,570,000 ש"ח 

_____________________________________________)08-08(מיידית! 050-4811122

 "רימקס עוצמה", 
יחבוב, קומה 1, כ- 100 מ"ר, 
משופצת, מ.שמש, מעלית, 

חניה צוות אביגד
072-3957393)08-08(_____________________________________________

 למכירה, שכונת המרכז 
השקט, דירת 4 חד' ברחוב 
אחד העם, יחידה בקומה, 

מרפסת סוכה מלאה, מחיר 
_____________________________________________)08-08(1,650,000 אתי 054-3320655

 בזכרון מאיר  2 ענקיים 
+ אופ', משופצת, ק- 1.5, 

_____________________________________________)07-08(1,500,000 גמיש 054-8461455

 בפ. כץ  3 חד', ק"ד 
+ גג בטון + מרפ' שמש, 

_____________________________________________)07-08(1,320,000 גמיש 054-8461455

 4 חד', קרקע, כניסה 
פרטית, חניה + אופ' 

להרחבה, מרפסת ענקית 
מרווחת וממוזגת, לל"ת 

_____________________________________________)08-11א(054-8591339

מעלה עמוס
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 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

_____________________________________________)31-31/20ל(050-4133098

 דירת נופש, ק"ק + חצר 
+ סוכה לנופשים בכל השנה 
_____________________________________________)38-12/20ל(ליד השטיבלאך 052-4343880

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

_____________________________________________)21-21/20(ג'קוזי. 050-4154145

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-13/20(_____________________________________________

גליל עליון

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-27/20ל(052-6665127

דלתון

 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + ג'קוזי, מנגל 

וטרמפולינה, אופציה לסוכה 
_____________________________________________)39-39/20ש(050-6686907

1-1.5 חדרים

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-27-2020(_____________________________________________

בר יוחאי

 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)48-47/20(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-47/20ש(10:00-16:00, 03-5700040

אור הגנוז

השקעות

ביקוש 
דירות

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

תשלום הוגן! תיווך ש. 
_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

מחסנים

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + 

בוסתן ומשחקים. בקרו 
באתר "אגם מים"

02-5344514)23-25/20(_____________________________________________

בית מאיר

 2 יחידת ארוח 
לזוגות/משפחות, מחירים 

אטרקטיביים, 
052-7655120)21-14/20(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-15/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי אבינועם, 

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
מבצעים חמים לחורף, 
_____________________________________________)45-46/20ש(מומלץ! 052-6990764

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-03/21ש(050-8954654

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-45/20א(052-7637206

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר, 
ב- 2 מפלסים, מושכרת 

ב- 20,000 ש"ח עם חוזה 
ל- 4 שנים, 4,200,000 

ש"ח )תשואה 6%( בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)47-47(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 להשכרה בפרל בב"ב 
)ליד רמב"ם( בבניין חדש 
85 מטר בק"ק, מתאים 

למשרד או מחסן מכירות 
מידי 4,700 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

"טוב צימר"
www.fuv.bait.co.il)44-22/20ש(_____________________________________________

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת וממוזגת, 
13 חדרים, 40 מיטות + חצר 

_____________________________________________)47-20/20ש(052-7645585

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

ומוצנעת יניב
_____________________________________________)47-20א(050-8341650

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-48/20ש(055-9704186

לשבתות 80 מיטות 
+אולם אירועים

 250 מקומות בב"ב
חניה בשפע

מתחם אירוח מפואר

050-4198070

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי 

עקיבא באזור חזון איש, 
24 מ"ר עם חלון ראווה 

גדול רק 9,500 ש"ח 
פינוי 1.3.20 בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
03-5797756 23

054-6506501)50-50(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים 
נוחים. 053-4326551

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

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

מגרשים

 פרוייקט גדול בתל 
אביב, 120 דירות יוקרה 
לקראת היתרים ב- 110 

מליון ש"ח, ליזמים בלבד 
פולטוב נכסים
052-3646632)06-15(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-52/20ש(ומטופחת 052-7833506

 בוולפסון 2.5 חד' 
ענקיים, ק"ב, חזית, 

מסודרת 3,800 ש"ח מידי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)52-52(_____________________________________________

טבריה 

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה 
לחנות, משרד, מרפאה 

10,000 ש"ח ש. 
מאירוביץ הע"מ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 להשכרה באזור ויזניץ' 
משרדים/מחסנים, לתקופה 
ממושכת, קומה מינוס -1, 

_____________________________________________)05-08א(חלונות ומעלית 072-2773606

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

_____________________________________________)01-52א(מאובזרות 052-8357813

יחידות דיור

 2.5 חד' גדולים, 70 
מ"ר בהרצוג ליד הרב קוק 

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

בלעדי ל ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)03-03(_____________________________________________

 וילת נופש פעילה, 2 
סוויטות של 2 חד' + 5 חד' + 
סלון ענק + בריכה מחוממת 

וגקוזי', נוף, בנוי 490 מ"ר, 
_____________________________________________)07-10א(לל"ת 054-9792311

 במתתיהו אולם 220 
מ"ר, ק"ב, עם מעלית, 
מתאים לסמינר, כיתות 

לימוד ולתעשיה קלה 
13,000 ש"ח תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)03-03(בני ברק 054-6506501

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לחגים/שבתות/תקופות, 

בעוזיאל, צמוד לבעלז 
_____________________________________________)3-18ש(052-7118100

חדרה
 דירות וצימרים 
עירונים, ממוזגים 

ומאובזרים + ג'קוזי וחצר, 
בלב העיר ובחוף הים 
במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)03-02/21א(050-7777168

 לבחור דתי חדר + מזגן, 
שרותים ומקלחת, ק"ק + 

חצר, 1,700 ש"ח. מים חשמל 
ארנונה + ארוח לשבת

_____________________________________________)4-11ש(052-2634477 052-3224835

 דרושה להשכרה 4 חד' 
בהדר גנים שמתפנה ביולי/

_____________________________________________)04-05ח(אוגוסט 052-5285409

 למכירה ברחוב ר"ע 
אולם 280 מ"ר עם גישה 

לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

3,700,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 050-5308742
03-5797756)04-04(_____________________________________________

מבנים

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

מרפסת לכנרת, אופציה לזוג 
+ 4 ותינוק 054-8425184 

_____________________________________________)4-15ש(054-6511250

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-52/20(_____________________________________________

יבניאל

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-06/21(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

_____________________________________________)28-28/20(סוכה מהדרין 055-6678585

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-13/20(_____________________________________________

 וילה יפהפיה ומרוהטת, 6 
חדרים, בריכה, חצר, מתאים 

_____________________________________________)44-43/20א(גם לזוגות 052-4541489

ירושלים והסביבה

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

החלו מבצעי חורף!
_____________________________________________)49-12/20ש(052-7150124

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

כיכר השבת, לאמצע 
שבוע 250 ש"ח ולשבת 
_____________________________________________)51-10א(450 ש"ח 058-3984457

 הצימר שלך בצפון 
 ,D.V.D ,35 ירושלים, זוג ועד

מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)46-45/20ש(055-6697474 02-9975241

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)06-32(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
_____________________________________________)49-48/20ש(053-3184783 058-3284786

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-30/20(_____________________________________________

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

_____________________________________________)47-46/20ש(ללא אוכל 052-7184183

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-27/20(חול 058-5006387

 מגוון דירות נופש ברחבי 
ירושלים לימים/שבתות/חגים 
_____________________________________________)51-10/20ש("תיווך מנוחה" 055-6721593

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)4-14ש(077-8228803 052-3540874

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)44-43/20ש(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

ונקי וחדר ג'קוזי, גינה ופרגולה 
_____________________________________________)06-05/21א(051-5777000

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

ביכנ"ס, תחבורה
_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-24/20(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)49-48/20ל(054-8470055

כפר ורדים

 בשיכון ה' בבר אילן 
קרקע, 1.5 חד', דוד"ש + מזגן, 

_____________________________________________)05-08ל(2,500 ש"ח 050-7101177

עמנואל 

פתח תקווה

 מציאה, 4 חד' גדולים, 2 
מרפסות מקורות, 130 מ"ר, 

ש"כ במרכז, 1,700 ש"ח 
054-8446858)05-08(_____________________________________________

 אי"ה, ממוזגת ומתוחזקת, 
מטבח יפה, שכנים מעולים, 
ביהכ"נ ליד 054-8484077 

_____________________________________________)05-08ל(054-8519588

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 במרכז 3 ח' משופצת, 
יפהפיה + ריהוט חלקי + 
תוספות, לרציניים בלבד! 

1,900 לח'. 35 דק' נסיעה 
_____________________________________________)05-08ל(מב"ב 054-4517090

 מציאה! דירה להשקעה 
בנתיבות, 3 חד', קומה נוחה, 
_____________________________________________)05-08ל(580,000 ש"ח 052-7624817

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

_____________________________________________)05-15א(גדול מרכזי 054-2321111

משרדים

 5 חד', מרוהטת, מרווחת, 
נקיה, קרוב לשטיבלאך, 

מרפסת גדולה לכנרת והגולן, 
_____________________________________________)4-15ש(מבצעי חורף 050-4124556

 לשבתות/ימים בבעש"ט 
2 חד', 30 מ"ר, מפוארת, 

מושקעת כחדשה!
054-8435119/7

_____________________________________________)05-08ל(054-8503037

2-2.5 חדרים

 בחברון קרוב להרב 
קוק 3.5 חד' ענקיים! 

ק"ג ללא מעלית, 
עורפית ומסודרת, מידי 
4,200 ש"ח בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 050-5308742 
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 ברח' שלוש השעות 37, 
בית חדש! ק"ה, צד מזרח, 95 

_____________________________________________)05-08ל(מ"ר, 4 חד' 054-4641408

 בדמשק אליעזר כ- 2 
חד', משופצת, לא מרוהטת, 

_____________________________________________)06-09ל(מידי! 054-5634160

 ביטקובסקי, 4 חד' 
מושקעת, 110 מ"ר, 

ק"ד, מעלית שבת, לטווח 
ארוך. שמעון

_____________________________________________)06-09ל(050-7957487

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בעמישב ליד גני הדר 3 

חד', ק"ד, ללא מעלית, ריהוט 
_____________________________________________)06-17ל(חלקי, מידיי! 053-3948794

אולמות
 בדמשק אליעזר, אולם, 

כ- 40 מ"ר, חדש, מיידי! 
_____________________________________________)06-09ל(למטרה שקטה 054-5634160

 למכירה / השכרה 28 
מ"ר, מרכז מסחרי, אבטליון 

23 באלעד, מיקום מצויין 
_____________________________________________)06-09ל(054-3456791

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

קריית גת

בני ברק 

קריית ים

 3 חדרים יפהפיה 
בקריה החרדית, 

86 מ"ר, ללא תיווך. 
900,000 ש"ח

050-7524914 ו-
050-5242043)05-12(_____________________________________________

 בקרית ים, 2 חד', ק"ג, 
משופצת, 580,000 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08א(לל"ת 054-8426290

רחובות
 ברמב"ם קרוב למרכז 
4 חד', 112 מ"ר, קומה 

4/4, ללא מעלית, 
משופצת מהיסוד, 2 
שירותים, 3 מרפסות 
סגורות, חנייה בשפע 

_____________________________________________)06-09א(054-7203964

 בסמטת אבני חושן 
ר"ג ליד חזון איש, באזור 
בית העלמין ב"ב, 5 חד' 

מפוארים, ק"ב, בניין 
חדש עם מעלית, חניה 
צמודה + מחסן דירתי 

7,000 ש"ח מידי בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בדניאל, חדשה, מפוארת, 
ק"ק, דוד"ש, ממוזגת + סוכה, 

שרותים כפולים, 60 מ"ר, 
_____________________________________________)07-08ל(4,000 ש"ח 054-8457681

 יחידה 3 חד', כ- 60 מ"ר, 
רח' בית יוסף 3, קומה 5, 
מעלית, מרוהט קומפלט, 
_____________________________________________)7-9ש(4,300 ש"ח 052-7610171

 מציאה! יפיפייה ומאווררת, 
מתוכננת במיוחד, כחדשה, 

באיזור וינזיץ, מרוהטת קומפלט, 
_____________________________________________)07-08(2,550 ש"ח 050-5677030

 בשבטי ישראל להשכרה 
2 חד', כ- 60 מ"ר + מרפסת 
סוכה, מרוהטת, חזית, 3,300 

_____________________________________________)7-8ש(ש"ח לל"ת 052-7140588

 להשכרה יח"ד חדשה,  
40 מ"ר, לקליניקה / משרד / 
מגורים, באזור שבטי ישראל, 

2,500 ש"ח גמיש, לל"ת 
_____________________________________________)7-10ש(053-2709861

צפת
 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 

עם שלוש מזגנים, 2,300 
ש"ח אפשרי לתקופות קצרות 

_____________________________________________)07-10א(050-6770150

 חנות להשכרה ברחוב 
טרומפלדור, במיקום מעולה, 

20 מ"ר + קומת גלריה, כ- 15 
מ"ר, מתאים לכל השימושים 

המסחריים, קוסמטיקה, גלריה 
וכו', לפרטים נוספים

050-5834666)07-10(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
כ- 60 מ"ר במרכז רח' 

אהרונוביץ, שירותים + 
מזגן )לא להכנת מזון( 

_____________________________________________)07-10א(03-5709011

 להשכרה בר' עקיבא 
ב"ב, ק"ק, משרדים + 
מחסן, 120 מ"ר סה"כ 
+ חניה צמודה, 5,800 

_____________________________________________)07-08ל(ש"ח 050-4888510

 להשכרה בגבעת 
שאול בנג'רה פינת בן 

עוזיאל, 3.5 חד', כ- 40 
מ"ר למשרד 
_____________________________________________)07-10א(02-5342918

 ברוטשילד במרכז 3 
+ חצי + מעלית שבת + 
מרפסת סוכה, מרווחת, 

_____________________________________________)08-08(עורפית ושקטה 050-8090136

 הרצל/שפירא 3 ח', 
משופצת קומפלט + מעלית, 
כ- 70 מ"ר, רק 1,349,000 ש' 

050-4811122)08-08(_____________________________________________

 בחפץ חיים/אחד העם 
3 ח', כ- 80 מ"ר, מסודרת 

ופוטנציאלית, רק 1,190,000 
_____________________________________________)08-08(ש"ח 050-4811122

צפת
 לוחמי הגטאות, דירה 
3 ח', חדשה לגמרי, רמה 

גבוהה, נוף מדהים, מציאה 
052-8045458)08-08(_____________________________________________

 הנשיא המבוקש ליד 
לעלוב, 3 ח', משופצת, צופה 
_____________________________________________)08-08(לנוף, 695 אלף 052-7138318

 בחנה סנש דופלקס 
5 חד', 180 מ"ר, משופצת 

8,000 ש"ח "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)08-08(_____________________________________________

דופלקסים

 4 חדרים, במרכז העיר, 
רח' צפניה/זכריה, ק"א, ע"ע, 

חזית, מושקעת, מיידית "תיווך 
_____________________________________________)08-08(- אריה" 053-3172172

 בלנדא 4 חד' + מעלית 
וחניה 6,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 ברב קוק 3 חד' מסודרת 
ונקיה, 75 מ"ר, כניסה מיידית 

_____________________________________________)08-09א(050-7460412

 ברחוב ברוט, ק"ק, 3 חד', 
מרוהטת חלקית, חצר גדולה, 

_____________________________________________)08-08(פרטי 058-7663012 

 3 חד', פ.א + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, משופצת + 

שירותים + מקלחות, כפולים 
+ מזגנים, בר' עקיבא

_____________________________________________)08-11ל(053-2759816

 בלעדי ברבי עקיבא 
)קרוב לטרפון( 3.5 
חדרים, כ- 80 מ"ר, 

משופצת, קומה ב', 
כניסה מיידית, 3,600 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)08-08(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בעמי קרוב 
לטבריה, כ- 100 מ"ר, 3 

חדרים גדולים + מרפסות 
גדולות, מטופחת 

ושמורה, קומה ב', חזית 
+ חניה, 4,300 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)08-08(והשקעות 054-4290600

 בזבוטינסקי בלעדי 3 
חד', ק"ג, 65 מ"ר ליד 
רחוב השומר, מיידי ב- 

3,500 ש"ח אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)08-08(בועז 050-4156080

 3.5 חדרים ברחוב 
אהרנסון 9, קומה א' תיווך 

_____________________________________________)BA)08-08 יזמות 054-4980159 דורון

 ברחוב הרב ברוט 3 חד', 
ק"ק, יציאה לחצר, גדולה, 

מרוהטת חלקית, מיידי
058-7663012)08-08(_____________________________________________

 בזבוטינסקי פינת רמב"ם, 
משופצת, מאוררת, נוף, ק"ד, 

_____________________________________________)08-11ל(ללא 054-8597986

 בשדרות אינשטין 
יח"ד, 25 מ"ר, מרוהטת, 
מתאים לזוג/בודד 2,600 

נדל"ן הקריה 
050-3000121)08-08(_____________________________________________

 ברמת אהרן 2 חד' + 
הול + מרפסת סוכה, 
מרוהטת, ממוזגת, 3 

כ"א, יפה וחדשה
_____________________________________________)8-9ש(054-8420912

 במגדלי המלכים, 
מרוהטת ומאובזרת, מרפסת 

שמש, נוף לכנרת, פרטי
058-7663012)08-08(_____________________________________________

 במגדל העמק דירות 
משופצות, 3-4 חדרים החל 

מ- 470,000 ש"ח אורלי נדל"ן 
054-2332692)08-11(_____________________________________________

 ברבי עקיבא ב"ב 
להשכרה לכל מטרה כ- 80 

מ"ר מחולק ל- 4 חדרים, ק"א 
)כניסה פרטית 17 מדרגות(, 

כניסה מיידי תיווך
050-4122744)08-08(_____________________________________________

 להשכרה חנות חזיתית, 
30 מ"ר, בבני ברק בכיכר 

אדלר )כהנמן(, חנייה פרטית, 
שרותים בחנות + גישה לנכים 

_____________________________________________)08-09א(052-7653525

 ברשותך דירה או נכס 
מסחרי? ניהול נכסים זה 

אנחנו תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)08-08(054-4980159 דורון

 חנות/משרד 30 מ"ר, 
משופץ, תחילת ר"ע בפס"ג, 
2,500 ש"ח תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)08-08(054-4980159 דורון

 חנות להשכרה ברבי 
עקביא 143, יפה, 22 מ"ר, 

 BA למיידי 4,200 ש"ח תיווך
_____________________________________________)08-08(יזמות 054-4980159 דורון

 חנות 27 מ"ר + גלריה, 
רבי עקיבא 33, זקוקה לשיפוץ 
 BA ואנחנו משתתפים תיווך

_____________________________________________)08-08(יזמות 054-4980159 דורון

 חדר להשכרה במרכז רבי 
עקיבא רק 1,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)BA)08-08 יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה 25 + 
גלריה ברחוב ירושלים מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות
_____________________________________________)08-08(054-4980159 דורון

 למכירה בירושלים בשכונת 
מאה שערים, חנות 22 מ"ר, 

חזיתית, במיקום מרכזי ומצויין, 
עם תנועה גדולה של אנשים, 

החנות בטאבו, המחיר הוא 
850,000 ש"ח בלבד. כניסה 

מיידית, לפרטים נוספים: תיווך 
_____________________________________________)08-08(בהצלחה 054-3775606

 להשכרה בירושלים מבנה 
ישיבה מפואר מ- 800 מ"ר עד 

_____________________________________________)8-19ש(2,500 מ"ר 02-5380949

 בלעדי בפ"כ מגרש 250 
מטר, מתאים למעון או ישיבה 

3,500,000 מליון ש"ח תיווך 
_____________________________________________)08-08(אלטרנטיב 054-5500263

 "רימקס עוצמה", 
א.ת לב הארץ, 6 משרדים 

משופצים, כ- 140 מ"ר, 
ח.ישיבות, מטבח, ע.פקידה, 

מעלית וחניון! צוות אביגד 
072-3957393)08-08(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק 
משרד חדש, 65 מ"ר, 

בזבוטינסקי 71, עורפי תיווך 
_____________________________________________)BA)08-08 יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה במגדלי 
שקל, משרד מפואר, 120 

מ"ר + מרפסת שמש 
גדולה + 2 חניות צמודות, 

כניסה מיידית, מחיר 
מציאה! סלומון נכסים 

_____________________________________________)08-08(והשקעות 054-4290600

 להשכרה בבן גוריון 
בית נח משרד כ- 15 
מ"ר, משופץ, קומת 

קרקע, כניסה פרטית, 
לכל מטרה, 2,000 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)08-08(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק 140 
מ"ר בבנין הכשרת הישוב 

החדש במחירי היכרות, קומה 
גבוהה + חניות ומחסן תיווך 

_____________________________________________)BA)08-08 יזמות 054-4980159 דורון

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
_____________________________________________)05-04/21ש(052-8013000

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

_____________________________________________)05-13/20ש(050-6333765

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/20ש(04-6989734

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)02-04/21(במקום 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-24/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
_____________________________________________)44-40/20ש(054-8042119, 04-6989119

 במרים הנביאה, 2.5 
חד' כ-50 מ"ר, ק"ב 

מסודרת ויפה 3,400. 
נדל"ן הקריה

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 למכירה בשכונת שערייה, 
4 חד', 120 מטר, מבנה 

של 4 דיירים, שטח לשימוש 
עצמי של 100 מטר, מחיר 

1,650,000 אביעד
054-5580933)08-08(_____________________________________________



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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

כד’ שבט - כו’ שבט תשע”ט  19/02-21/02/2020

אבידות

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

שיפוצים
 צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקונים, דודים, נזילות 

_____________________________________________)40-14/20ש(וחשמל 052-7894414

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-27/20ש(052-7623725

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

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-37/20ש(050-6241690 03-9363752

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד 

_____________________________________________)39-39/2020א(052-7646814

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף,

לימים / שבתות וחגים, 
לחרדים! 058-3245275/2/4

052-7645275/2/3
054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
_____________________________________________)47-19/20ש(053-3106300

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-28/20(_____________________________________________

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

140 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 140 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

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

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-11/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסייג - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)08-19ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-05/20(שלום

צילום

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,600 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-37/20ל(052-2332194

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-37/20(דרושים זכיינים

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)44-16/20(_____________________________________________

אהרוני בועז

בב”ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-6793302
מחיר 

וין!
מצ

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים 40,36,23 
מק', לכל חלקי הארץ, ציפי 

הסעות 052-3821702
_____________________________________________)04-15א(050-4110855

הסעות

הובלות

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 
03-6199567)06-17(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-44/20ש(050-7532336

שידוכים

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

עזר באנגלית

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

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

077-40-900-70)39-39/20(_____________________________________________

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

אטרקציות, רכיבה על פוני, 
בריכה מחוממת, שולחנות הוקי 
ופלייסטיישן, מקרן טניס, סנוקר, 

טרמפולינות, ג'יפים ואופניים. 
מטבח גדול וחדר אוכל, ספר 
_____________________________________________)37-37/20(תורה במקום 052-8669090

 וילת 4 חד'- מפוארת + 
ג'קוזי בכל חדר + בריכה + 

סנוקר + פינג פונג
_____________________________________________)45-44/20ש(052-8793288

צפת

צפון

קוממיות

 דירונת חדשה קרקע 
+ גינה, 10 דקות מהעיר 
העתיקה, 6 נפשות, נוף 

לכנרת. 052-8755530
_____________________________________________)43-16/20ל(052-2840298

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

_____________________________________________)46-45/20ש(050-4296661

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-16/20(ומשפחות, 058-7506090

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-17/20(  משתלם 052-7619453

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

איכותי, בסמוך לכינרת
_____________________________________________)49-22א(050-6377843

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

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

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

royaldream17@gmail.com)49-21ל(_____________________________________________

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/20(ונדנדות 052-5856465

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-34/20(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-06/20(_____________________________________________

קנית רכבים

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-20/20(_____________________________________________

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

www.hapagoda.com)16-44/20(_____________________________________________

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

 מבצע חורף בהשכרת 
רכב החל מ- 2,000 ש"ח 
לחודש ללא הגבלת ק"מ 

כולל מע"מ
_____________________________________________)49-08א(050-6666599

 מורה לאנגלית בכיר. 
כל הכיתות. כל הרמות. 

וכל הגילים. יוסף בן - 
_____________________________________________)49-24ש(שמואל. 058-4-555700.

רפואת שיניים
 טיפול אורטודנטי 

המתקדם בעולם ללא קוביות, 
מחיר המתאים לבני תורה 

_____________________________________________)50-09א(055-6876176

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)51-51/20ש(058-3266448 050-5527509

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/20ש(04-6973389

טיוטה

 מחשבים ניידים 
כחדשים! מחירים הטובים 

ביותר + שירות תיקונים עד 
_____________________________________________)52-11/20ש(בית הלקוח 055-6651237

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

 לשבת וחול צימר מטופח 
מאובזר נקי וממוזג, חצר 

+ משחקים 052-7113937 
_____________________________________________)02-11ל(08-6601778

ייעוץ נישואין

 נמצאו טבעות המאבד 
zalach1936@walla.com :03-04ח(יפנה למייל(_____________________________________________

 אבדה מצלמה באזור 
ז'בוטינסקי השומר של קנור 
_____________________________________________)03-04ח(אפורה טל': 052-7139857

 אבד סוודר אפור של 
אישה באזור שיכון ו' טל': 

_____________________________________________)03-04ח(052-7139857

 נלקחה בטעות מטריה 
בקו 6 בשעות הבוקר בו' טבת 

_____________________________________________)03-04ח(03-6164553

 נמצא כסף ביום חמישי 
ה' טבת באוטובוס בבני ברק 

_____________________________________________)03-04ח(054-8401852

 דרוש תורם לפרוכת לארון 
קודש לישיבה בבני ברק

_____________________________________________)03-04ח(052-7635502

 נמצא רב קו ע"ש 
רעיה מלכה ושעון בתאריך 

04/12/19 באוטובוס
_____________________________________________)04-05ח(050-4141737

 אבד נגן MP3 שחור 
באירוע של דרשו לפרטים 

_____________________________________________)04-05ח(052-7661532

 נמצאה שרשרת ברחוב 
אהרונסון בבני ברק ביום שלישי 

_____________________________________________)04-05ח(י"ז בטבת 052-7620748

 אבד פלאפון בקו 60 בבני 
_____________________________________________)04-05ח(ברק 050-4188923

 נמצא כובע של מעיל 
נשים באירוע "דרשו" בבניני 

_____________________________________________)04-05ח(האומה בחנוכה 050-4188923

 אבדו בת"ת בב"ב לפני 
כ- 4 שנים  2 אלבומי בולים 

_____________________________________________)04-05ח(מלאים! 050-4188923

 מעוניין בפקס נייר טרמי 
)בירושלים( לאברך במחיר מוזל 

_____________________________________________)04-05ח(052-7618093

 מעוניין בספר 
enchanted circle של ליבי 

_____________________________________________)04-05ח(לוזווניק 052-7677306

מכירת רכבים

 "קופיץ הסעות", 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)05-12א(רחבי הארץ 053-4271262

 צורי הראל ייעוץ 
נישואין. אפשרות 

לפגישה חפ' בדיסקרטיות 
לריענון ושיפור
_____________________________________________)05-12א(054-2239350

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

מצוות, ארוסין, ברית, צילום 
וידאו, במחירים מפתיעים - 

_____________________________________________)50-49/20ש(052-7607705 - אודי

 שידוכים לדתיים/חרדים 
_____________________________________________)05-08א(052-9335696

 נאבד בלוטוס בסיום הש"ס 
בארנה ביום ה' פ' ויגש המוצא 

הישר מתבקש להתקשר 
_____________________________________________)05-06ח(052-7133733

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף ברחוב עזרא בבני ברק 

_____________________________________________)05-06ח(054-8474176

 נמצאה בכותל מטריה 
כחדשה של נשים

_____________________________________________)05-06ח(077-2109292

 נמצא במוצ"ש פרשת 
שמות רב קו בתחנת רענון של 

_____________________________________________)05-06ח(כביש 6 054-8471038

 אבד מעיל בכינוס סיום 
הש"ס לילדי התתי"ם בב"ב 

ביום ה' כה' כסליו
_____________________________________________)05-06ח(054-8412935

 בתאריך 26.01.20 בשעה 
14:00 נשכחה שקית עם פאת 

סרט יקרה באוטובוס קו 422 
מירושלים לבני ברק. סימנים: 
שקית ירוקה עם כובע פונפון 

_____________________________________________)05-06ח(של תינוק 050-8730232

 למסירה ללא תשלום 
ספה מבד בצבע בורדו במצב 

_____________________________________________)05-06ח(טוב מאוד 052-8370535

 דרוש סמסונג יאנג כשר 
_____________________________________________)05-06ח(בתשלום 058-3299505

טיולי ג’יפים

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
_____________________________________________)34-34/20(משחקי חצר 054-5634805/6

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-13/20(_____________________________________________

 יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות
052-5778544
_____________________________________________)6-31ש(050-5775066

 נמצאה בב"ב בתחנה 
ברח' עזרא שקית עם שמלות 

_____________________________________________)06-07ח(לאירוע 053-4163356

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

טוב, מחיר סמלי )עדיף 
_____________________________________________)6-9ש(מעץ( 054-8591418

 למסירה שולחן 140*85 + 
נפתח בצבע וונגה

_____________________________________________)06-07ח(052-7609593

ספסופה

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-12/20(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

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

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-12/20ל(077-5590283, 054-5726412

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 2 צימרים עד 16 איש + 
גקוזי' + בריכה מובנית. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 

מהדרין בסמיכות
_____________________________________________)48-47/20ש(053-7519198

 "אבני החושן" - סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
וקבוצות ומשפחות! מבצע 
חורף חם!! 400 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)49-23/20ש(054-6299082 054-6388082

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-13/20(לביה"כ. 052-6460451

נהריה 

מרכז

 במרכז, קמפוס מרווח 
ויפה, בית מדרש, חדר 
אוכל, חדרים ממוזגים, 

מרחבים ומדשאות
058-7142331
_____________________________________________)3-14ש(03-5332041

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-11/20(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/20(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר המעלות" 
מחודשות ומאובזרות, בריכה 

מקורה, החל מ- 550 ש"ח לזוג, 
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-51/19(_____________________________________________

מעלות

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-19/20(וסנוקר, 050-5313031

 נופש פסח במרכז, 
פנסיון מלא, תוכניה 

מגוונת, באווירה חרדית, 
6,990 ש"ח, בכשרות 
הרב שמואל בורשטיין 

_____________________________________________)07-10ל(שליט"א 058-7179228

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)7-32ש(וג'קוזי 052-8860953

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-32/21ל(052-6377060

מיצובישי

ניסן

קיה

סובארו

 מציאה!!! ניסן אקס - 
טריל, 7 מקומות, מודל 2018, 

יד ראשונה, 12,000 ק"מ 
בלבד, גג פנורמי, 138,000 

_____________________________________________)07-08ל-(ש"ח 052-7773526

 חולם לדבר אנגלית? 
מורה מדהים למתחילים עם 

טונות של סבלנות
_____________________________________________)7-14ש(050-2433465

 נמצאו משקפי ראיה 
של נשים בציון הרש"ש ביום 

_____________________________________________)07-08ח(פטירתו 052-7108798

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)07-08ח(בעבר 054-2509001

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 מגהץ אדים חדש באריזה 
150 ש"ח בפ"ת
_____________________________________________)07-08ח(052-2786557

 זוג רמקולים למערכת 
60 וואט בנויים מעץ בהיר 

צליל חזק ונקי 80 ש"ח טל': 
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח טל': 050-2897977

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח טל': 052-2727474

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 רדיאטורים להסקה )לא 
חשמלי( 10 צלעות 250 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-7180828

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח )בירושלים( טל':

_____________________________________________)07-08ח(052-7180828

 גי' פי אס במצב מעולה 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח 050-4110991

 מציאה! מצלמה סמסונג 
כחדשה + נרתיק 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-4110991

 שואב אבק גרף חדש 
באריזה 380 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8485026

 מגהץ קיטור טפאל במצב 
מצוין 370 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8485026

 מקרר שארפ במצב מצוין 
460 ל' בצבע לבן 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח()ב"ב( טל': 054-8485026

 מדפסת HP ביתית, סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(י"ם 054-2633490

 טלפקס פנסוניק 180 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 למכירה מגהץ קיטור 
מורפי 350 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)07-08ח(053-3364930

 למכירה תנור בילט אין 
מצב מצויין 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-28/20(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן + יחידה 
על הגג ב- 300 ש"ח, חצר 

גדולה ונוף מדהים
_____________________________________________)8-7/21ש(052-7155422 053-3147542

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

פרטית מוצנעת.
_____________________________________________)08-33א(054-4656926

 למכירה טיוטה אגו 2013, 
1,000 סמ"ק, 78,000 ק"מ 

055-6883937)08-08(_____________________________________________

 טויוטה קורולה 2008 
)רובוטי(, הכי חסכוני 
בדלק, 115,000 ק"מ 

054-6287000)08-11(_____________________________________________

 טויוטה ורסו 2013, יד 
שניה, 134 אלף קילומטר, 

רכב 7 מקומות, חסכוני ואמין 
054-5908240)08-08(_____________________________________________

 מיצובישי גרנדיס 2010 יד 
שניה, 77 אלף קילומטר, רכב 

שמור ללא תאונות מצב מצויין 
054-5908240)08-08(_____________________________________________

 סובארו- B4 שנת 2011 
+ מערכת גז, 129,000 ק"מ, 

23,000 ש"ח גמיש
_____________________________________________)08-09ל(054-8485173

 קיה קארנס 2013, 
150 אלף קילומטר, רכב 

7 מקומות, חסכוני, אמין, 
מתחייב בבדיקה
054-5908240)08-08(_____________________________________________

הלבנת שיניים

 "הובלות אנ"ש" מבצעים 
את כל סוגי ההובלות, שרות 

_____________________________________________)08-11ל(מעולה! 055-6753336

 בס"ד משרדו של עו"ד 
שמחה כהן מעניק יעוץ וייצוג 

_____________________________________________)08-09ל(משפטי 053-4107884

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד, כל המגזרים וכל 

הגילאים. חיה 052-4738511 
_____________________________________________)08-11ל(053-4307097

 נמצא רב קו אנונימי ברח' 
_____________________________________________)08-09(לנדאו ב"ב 055-6787098

 נמצאה מצלמה במירון 
בתאריך כה' אב 03-6167949 

_____________________________________________)08-09ח(052-7162312

 למשפחת אברך מבית 
שמש דרוש בתרומה תנור + 
_____________________________________________)08-09ח(עמודון ספריה 058-7703010

 למכירה מיטה וחצי בבני 
ברק במצב מעולה

_____________________________________________)08-09ח(052-8370535

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מקרר גדול + 

_____________________________________________)08-09ח(ארון נעלים 053-3155532

 מעונין לקנות עתיקות 
_____________________________________________)08-09ח(ויודיאקה 050-4125850 גיורא

 אוסף בולים ומעטפות דוד 
_____________________________________________)08-09ח(050-4145583

 נגן, מקליט, רמקול חיצוני 
16 ג'יגה 50 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8474176

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט של 
חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)08-09ח(052-2437292

 זוג רדיאטורים 11, 12 
צלעות סילמור, 450 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4100013 באריזות

 למכירה מעבה של מזגן 
אלקו 3.5 כ"ס 500 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-9577081

 מקרר גנירל אלקטריק 
מצב מצויין 500 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)08-09ח(052-7649441

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד 050-4187088

 למכירה בירושלים שואב 
אבק לרכב כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(054-5884371

 מקרר אמקור 500 ליטר 
מצב מצוין 490 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(03-6196964

 מכונת ייבוש קנדי 5 קילו 
גוף חימום חדש 500 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)08-09ח(054-2633790

 למכירה שואב אבק + 
שטיח 140 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(054-5656194

 למכירה מסך מחשב + 
פקס משולב 140 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-5656194

 תנור מובנה במצב טוב 
_____________________________________________)08-09ח(250 ש"ח 054-8487627

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-8487627

 מיקרוגל מכני 150 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-8487627

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 למכירה תנור בילד אין 
מצב מצויין 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 
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ריהוט

 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

תינוקות

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 קולנועית!!! זוגית 
+ כיסוי לגשם + סלסלה 

למוצרים + מטען, לרציניים!!! 
_____________________________________________)03-06ל(052-2786557

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

100 ש"ח בבני ברק
054-8476020)20-19/20(_____________________________________________

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 ארונית לתליה עם דלתות 
מזכוכית 90 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(050-9089110

 בירושלים ספה נוחה 
וקומפקטית, חום יפה, 2 

מושבים, ב- 380 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-7665283

 2 מיטות + ארגז מצעים 
+ 2 מזרנים, ראש לכל מיטה, 

עץ מלא 500 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(054-4906526

 שולחן אוכל מעץ, מדהים 
ביופיו 78*70*111, ניתן 

לפתיחה משני הצדדים )בני 
ברק( 200 ש"ח בלבד

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)05-06ח(רק 95 ש"ח 050-9089110

 עגלה אמבטיה + טיולון 
אדום שחור כחדשה 400 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(052-7125823

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(גמיש 054-8464909

 מציאה! עגלת תאומים 
אינגלזינה במצב מצוין 300 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 03-5705098

 פלאפון נוקיה 3310 
למכירה, תומך כשר כולל 

אחריות 250 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(054-8572523

 סוללה מקורית ל- C2 ב- 
_____________________________________________)05-06ח(40 ש"ח 054-8474176

במלון המלך כורש, נתניה צמוד לטיילת

גלאט כשר משגיח צמוד

עם 

להרשמה: 
050-3131740 ,03-6880091

 • מתנפחים  • פעילות ענפה לילדים ועוד...
• כרטיסים לילדים לפעילות במדרחוב

• טיולים ועוד

אוצרות חיים פסח

שמעון פרץ 
במופע סטנד-אפ

 הרב חיים זאיד 
שליט"א

הפייטן דוד 
שלמה שירו

הרב שחר לוי 
שליט"א

הרב יצחק פדידה 
שליט"א

 יזהר יפה רז
רזים בריאים ושבעים 

סטנד אפ תזונתי 

אורן שלום
אמן החושים

בצלאל הקוסם

לילה שמיני חינם
למזמינים כל החג

מבצע

יר
ע
ה

ד 
ה

 2 בסיסי מיטה מעץ 
כחדשים 350 ש"ח מתאים 

למ.יהודית )בני ברק(
_____________________________________________)06-07ח(050-4159176

 למכירה שולחן + כוורת 
צבע עץ + צהוב בננה במחיר 

מציאה 500 ש"ח נייד
_____________________________________________)06-07ח(052-7636279

 למכירה מיטה משולשת 
+ 2 מזרונים במצב מצוין 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח נייד 052-7636279

 שידות לבנות 150 ש"ח 
כיסא מנהלים 50 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(03-6196964 052-7698994

 שולחן וכיסאות לסלון 500 
ש"ח 03-6196964

_____________________________________________)06-07ח(052-7698994

 מציאה! שולחן אור לסופר 
סת"ם לא מתכוונן 400 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(052-4425688

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 054-5705546

 במציאה!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(054-8420684

 שולחן סלון חום כהה, 
שמור, רוחב 130 אורך 60 

ס"מ גובה 45 ס"מ 250 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(050-4087927

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(טל': 052-2437292

 בהזדמנות כורסת יחיד 
עור צבע חום 500 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(גמיש!!! 052-2786557

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)06-07ח(220 ש"ח 052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)06-07ח(180 ש"ח 052-5737813

 5 כסאות מטבח כחדשות 
ממש יציבות ויפות 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(פלאפון: 052-3466398

 למכירה ארונית מטבח 
במצב טוב 500 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 ספה דמוי עור בצבע 
שמנת 200 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 טרמפולינה חדשה לתנוק 
_____________________________________________)06-07ח(100 ש"ח 058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתנוק 
_____________________________________________)06-07ח(180 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב חדשה! 
_____________________________________________)06-07ח(דו"צ 200 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי גוגר 200 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 משאבה ידנית 100 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(אוונט 058-3245685

 משאבת חיקוי אוונט 
_____________________________________________)06-07ח(חדשה 60 ש"ח 058-3245685

 COCO עגלת תאומים 
_____________________________________________)06-07ח(ב- 200 ש"ח 058-3245685

 עגלת בייבי ג'וגר תאומים 
אדום מצויינת 500 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-7617627

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי דו צדדי במצב 

מעולה במציאה 300 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(052-7171872

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(גמיש 054-8464909

 סים טוקמן כשר של רמי 
לוי ב- 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)06-07ח(052-7167777

 פלאפון נוקיה 230 במצב 
מצוין 250 ש"ח בלבד

_____________________________________________)06-07ח(050-4110225

 מטחנת בשר של קנווד 
_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח 052-6388897

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא!!! 80 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 טוסטר בשרי ענק למנגל 
חדש באריזה!!! 100 שקל 

_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 רדיאטורים מעולים גדולים 
וקטנים במצב מעולה!!! 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 מכונת קפה דגם ישן ב- 
_____________________________________________)05-06ח(100 שקל 052-6388897

 מכשיר צג שיחה מזוהה 
עם 120 זכרונות לקו טלפון 
בבית עם ספק לחשמל 60 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח טל': 050-2897977

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 

מ- 0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)05-06ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)05-06ח(180 ש"ח טל': 050-2897977

 מיקסר למכירה 500 ש"ח 
מכונת ברד 500 ש"ח גנרטור 

500 ש"ח 03-6191468
_____________________________________________)05-06ח(054-7773591

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר חדש!!! )בפ"ת( 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-2786557

 תנור קינג דו תאי + כיריים 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-7127261

 למכירה מטען נייד 6600 
_____________________________________________)05-06ח(אמפר 35 ש"ח 058-3281474

 רדיטאור 13 צלעות 100 
_____________________________________________)05-06ח(שקל 050-6538266

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח 052-2786557

 למכירה מכונת כביסה 
AEG גרמניה פתח עליון 7 
קילו מצב מצויין 290 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מקרר קטן 
MILLER צבע לבן מצב 

מצויין 240 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 למכירה מיטת נוער מצב 
נפתחת מעולה צבע שמנת + 

פלסטיק 200 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-6140800

 שידה פוקסי שמנת, 120 
רוחב, גובה 80, 8 מגירות, 

מצב חדש 500 ש"ח
_____________________________________________)07-10ח(054-3584040

 כוננית פוקסי שמנת, רוחב 
90 גובה 90, 8 מגירות, 500 

_____________________________________________)07-10ח(ש"ח מצב חדש 054-3584040

 כוננית פוקסי שמנת, רוחב 
50 גובה 60, 3 מגירות גדולות, 

_____________________________________________)07-10ח(עוצב חדש 054-3584040

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 150 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 מזנון זכוכית 3 קומות 
למטה ארון בר"ג 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 ספה 3 מושבים דמוי 
עור איכותית מאוד רגליים 

נפתחות 500 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)07-08ח(050-4141470

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

צבע ורוד עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 ארון כתר תליה לקולבים 
+ 2 מדפים ב- 70 שקלים 

_____________________________________________)07-08ח(055-6743613

 שולחן + 6 כסאות ב- 
450 שקל ירושלים

_____________________________________________)07-08ח(055-6743613

 במציאה!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(054-8420684

 מתלה לבגדים ממתכת 
ופלסטיק על גלגלים ב- 50 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-8454536

 5 כסאות מטבח כחדשות 
ממש יציבות ויפות 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 למכירה כסא עם גלגלים 
וידיות 140 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שולחן נמוך 69*69 
מתאים גם לילדים 40 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(053-3155415

 סט חדר של רופא, שולחן, 
מיטה טיפולית, וכסאות במצב 

_____________________________________________)07-08ל(מצויין 052-2943081

 חדר שינה קומפלט 
"עצמלה" חדר בנות לבן/ 

ורוד במחיר אטרקטיבי, במצב 
_____________________________________________)07-08ל(מצויין! 052-7611537

 ספות עור ניקולטי 2+3, 
שמנת, 800 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(052-7608118

 כיסא אוכל לתינוק מצב 
_____________________________________________)07-08ח(מעולה 70 ש"ח 052-6140800

 אופניים ילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כחדשים 052-6140800

 למכירה כסא תינוק לרכב 
כמעט חדש 120 ש"ח בר"ג 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)07-08ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)07-08ח(נייד: 054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)07-08ח(054-8446728

 joie מציאה! טיולון חדש 
ב- 400 שקלים כל הקודם 

_____________________________________________)07-08ח(זוכה 055-6743613

 טרמפיסט + כסא 
בשימוש חצי שנה כמו חדש 

_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח 055-6743613

 בהזדמנות סלקל נדנדה 
במצב מצוין במחיר 140 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח()ב"ב( טל': 054-8485026

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 טיולון שחור מצב טוב 
ללא חגורה 100 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)07-08ח(053-3120620

 למכירה טיולון אדום מצב 
טוב מתקפל לתיק 250 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים 053-3364930

 למכירה כיסא אוכל גדול 
ורוד יציב מתכוונן 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים 053-3364930

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 מתאמים לסלקל בוגבו 
_____________________________________________)06-07ח(100 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
פגפרקו 200 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 ניילון לגשם לעגלת 
YOYO ב- 50 ש"ח חדש!! 

_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 058-3245685

 מובייל לתינוק מהמם 50 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3245685

 מציאה! עגלת תאומים 
אינגלזינה במצב מצוין 300 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 03-5705098

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)06-07ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 מציאה! עגלת תאומים 
טיולון במצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(03-5705098

 מיטת תינוק מישכל צבע 
עץ במצב מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(03-5705098

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(פשוט לחטוף 050-4187088

 לול פלסטיק במצב מצוין 
85/90 ס"מ + מזרן 170 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(בני ברק 052-7655652/3

 עגלת אמבטיה במצב 
מצוין, אמבטיה כסופה וטיולון 

ג'ינס ב- 400 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(050-4116410

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 משאבה חשמלית של 
חברת מדלה כחדשה הייתה 

בשימוש מועט 200 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(פלאפון: 052-3466398

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 עריסת נדנדה לתינוקות 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)05-06ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)05-06ח(נייד: 054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)05-06ח(054-8446728

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות, 
צליל מעולה, לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

C2  מחודש תומך גולן 
פלאפון ורמי לוי 170 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-7167777

 חיסול סלון הכלות ניסגר, 
תכולה 200 שמלות, בודד רק 

_____________________________________________)07-10ל(1,000 ש"ח 052-6011753

 03-5792841

מנקים חורף

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

10-99
אלפי פריטים

&
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”אצל בתיה“
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 כל בגד

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
תוצרת hyundai )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

_____________________________________________)06-07ח( גנרטור 500 03-6191468

 חדש! מיקסר 500
_____________________________________________)06-07ח(03-6196964

 מכונת ברד 500
_____________________________________________)06-07ח(03-6196964

 מכונת פופקורן 490 
_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)06-07ח(054-8431644

 ביקיור לייזר המקורי נגד 
כאבים להשכרה לניסיון לפני 

קנייה ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(052-4458394

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(בלבד 050-4187088

 מסך מחשב דק 19 אינץ 
במצב מצויין 220 ש"ח )גמיש( 

_____________________________________________)06-07ח(054-4443635

 מכונת קפה מרפי רצארד 
באריזה 250 ש"ח דוד

_____________________________________________)06-07ח(050-4145583

 למכירה מזגן 2 כח סוס 
במצב טוב תדיראן 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(050-3337530 אבנר

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)06-07ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה שואב אבק 90 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח ובטרייה 058-3245685

 שואב אבק חדש 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3245685

 למכירה תנור בילד אין 
במצב טוב 300 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
13 צלעות )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 050-4187088

 מאוורר נייח במצב מצוין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
1600W + אביזרים נילווים 

)מתאים במיוחד לניקוי 
מכוניות( בהזדמנות )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר 
אובן קטן )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכשיר להכנת ופל בלגי 
_____________________________________________)05-06ח(50 052-6388897

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מיחם מים לשבת 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 מיקרוגל + גריל משולב 
תוצרת CRYSTAL )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 1600W שואב אבק 
בהזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול במצב 
מצוין )בני ברק( 350 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 במציאה!!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 

ארונית ושידה תואמת, צבע 
דובדבן 280 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8420684

 מדף סנדויץ אדום 30*30 
צבע דובדבן קוניאק 50 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב 052-7600336

 שולחן לילדים גדולים 
כחדש ממש עבודת נגר בצבע 

טורקיז + 4 כסאות ב- 300 
__________________________________________________________________________________________)08-09ח(בני ברק 052-7156976

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח 054-5705546

 ארון בגדים 2 דלתות + 
מגירות + כוורת יפיפה 350 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 050-4170185

 ארון 5 דלתות מצב מעולה 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח 054-2180197

 מיטה מצב מעולה מיטה 
כפולה 2*1.6 כולל מזרון 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-2180197

 למכירה מיטת איי ריזר 
חזקה 500 ש"ח מצב מצוין 

_____________________________________________)08-09ח(טל': 052-7681438

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)08-09ח(190 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)08-09ח(190 ש"ח 054-5656194

 למכירה ארונות מטבח + 
_____________________________________________)08-09ח(שיש 500 ש"ח 054-8487627

 כיור לאמבטיה בצבע 
פרגמון 150 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8487627

 שידה מצב מעולה 
40*102 260 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-2180197

 למכירה כסא ישיבה עם 
גלגלים וידיות 140 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 שולחן עגול מזכוכית עם 
גלגלים 250 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 
מתאים לסוכה 250 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-7126106

 שולחן מעוצב, 6/8 
כסאות לסלון בשימוש כמה 
חודשים, אפשרות לכסאות 
או שולחן בלבד בהזדמנות 

_____________________________________________)07-10ח(052-4227714

 ספריה מהממת, סנדוויץ, 
2.40 + ויטרינה, חום בהיר, 4 

_____________________________________________)07-10(אלף, גמיש 050-8730232

 עגלת טיולון במצב מצויין 
_____________________________________________)08-09ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(פשוט לחטוף 050-4187088

 למכירה לול עץ כחדש + 
מזרון 300 ש"ח טל':

_____________________________________________)08-09ח(054-8401217

 כחדש!! משטח החתלה 
לשידה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)08-09ח(70 ש"ח 058-4843223

 חדש!! נעלים צבע כחול 
מוקסין מנקסט מושלמות 

מידה 21.5 עם סקוטצ' רק 45 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 למכירה מזרן תינוק 
אורטופדי מצב מצויין 150 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה טיולון תאומים 
במצב מעולה 400 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)07-08ח(052-6431557

 משאבה חשמלית של 
חברת מדלה כחדשה הייתה 

בשימוש מועט 200 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 220 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 052-5737813

 אמבטיה לתינוק צבע לבן 
_____________________________________________)07-08ח(45 ש"ח 053-3155415

 שידת החתלה, שמנת, 
6 מגירות, 700 ש"ח גמיש 

050-8730232)07-10(_____________________________________________

 פלאפון C2 כשר אורגינל 
70 ש"ח נא להתקשר לפלא': 

_____________________________________________)08-09ח(053-6727062

 למכירה פלאפון גלאקסי 
יאנג לא כשר רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(055-6887495 050-4171492

C2  תומך גולן רמי לוי 
ופלאפון + אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(052-7666666

 מציאה! פלאפון טאצ' 
סמסונג במצב מעולה 60 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 נוקיה 105 מכשיר טוב 
חדש ב- 130 שקל )לא כשר( 

_____________________________________________)08-09ח(050-8776286
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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

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

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 מברשת קרמית 
חשמלית מחליקה שיער, 
 Corioliss מעולה! חברת

חדש באריזה!! )נקנה ב- 300 
ש"ח(, 180 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)04-07ח(ברק 052-7335357

 דף פרסי )כלי נגינה( 300 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 054-8528215

 למכירה בהזדמנות! מטען 
48V חדש! 120 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-3214511

 חליפת בגיר מידה 56 
_____________________________________________)06-07ח(כחול 200 ש"ח 058-3245685

 תיק לכינור 50 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3245685

 טייפ סלילים סניו 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח טל': 050-4106788

 פטיפון פיליפס + 
רמקולים כחדש באריזה 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח טל': 050-4106788

 מגזיני זמן קודמים 
למכירה ב- 10 שקלים טלפון 

_____________________________________________)06-07ח(052-7148545

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)05-06ח(052-2897977

 2 זוגות מגפי גשם לילדות 
מידות 11 ו- 31 )בני ברק( 30 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד לזוג 054-7216671

 למכירה פסנתר ריגה לא 
כנף 500 ש"ח טל':

_____________________________________________)05-06ח(054-8471495

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 נעל אלגנטית לנשים 
מידה 39 עקב גבוה 120 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 קופסאות של חברת 
טפואר + מסננת 160 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(חדש 053-3155415

 מזוודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 משקולות לכושר 35 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 כספת גדולה 450 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 מייבש כלים 20
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מזוודות 50 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 מזרון עבה 50 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 משחק סנוקר לילדים 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-6388897

 בוסטר לרכב לילד 50 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-6388897

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)06-07ח(בבני ברק 054-8431644

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א
_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 חדש בנילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(כ"א 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב/
חתול לתינוק כולל כובע 20 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 משקפי שמש חדש 
חברת "אופטיקנה" ב- 20 

_____________________________________________)06-07ח(שקל 050-8776286

 שעון יד יוקרתי אכותי 
ברמה ב- 200 שקל

_____________________________________________)06-07ח(050-8776286

 עגלת קניות חזקה מבד 2 
_____________________________________________)06-07ח(גלגלים 20 ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית לנרות 
שבת וחג חדש באריזה 100 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 050-4087927

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 סט רשר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-5981054

 מכתב מאליהו ה' חלקים 
_____________________________________________)06-07ח(חדש 200 ש"ח 054-5981054

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 100 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-5981054

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)06-07ח(050-4157763

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

למכירה/השכרה, חדשה 
_____________________________________________)01-04ש(ממש 054-6337121 

 כלובים לציפורים 
_____________________________________________)5-6ש(מעולים 054-8527470

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

 נעלים מהממות חדשות 
כחולות מנקסט לתינוק מידה 

21.5 רק 45 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 חדש בנילון!! תחפושות 
מהממות אברהם אבינו / 

משה רבינו לגיל 7-10 רק 40 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 תחפושות מתוקות 
אוברול כולל כובע כלב/נמר/

חתול לתינוק גיל שנה וחצי רק 
_____________________________________________)08-09ח(20 ש"ח 058-4843223

 תחפושת מהממת שפן 
עם גזר גדול לגיל 3/4 רק 20 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק קטן וכן מלח / רב 

חובל עם כובע לגיל 3 רק 15 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 למכירה קסדה סגורה 
שנפתחת במצב חדש 250 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח נייד 052-2432982

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 160 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)08-09ח(120 ש"ח 058-3233170

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 150 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-5656194

 טרקטורון קטן לילדים 
מצב מצויין כולל סוללה 400 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 050-9577081

 תריס אלומיניום לבן 
1.30*1 300 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-7645405 בב"ב בערב

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)08-09ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(03-6199806 בערב

 מכונת כתיבה מכנית 
לאספנים שמורה מאוד 300 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 03-6199806 בערב

 אופני הרים 26 אינץ 100 
_____________________________________________)08-09ח(שקל 054-6838654

  אופניים חשמליות 150 
שקל וב- 300 שקל

_____________________________________________)08-09ח(053-3171324

 אופניים ילדים 40 שקל 
_____________________________________________)08-09ח(053-3124207

 מדיח כלים במצב טוב 
_____________________________________________)08-09ח(350 ש"ח 054-8487627

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב 80 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4102264

 וילון צלון שלבים דמוי עץ 
יוקרתי 150*85 ס"מ 400 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4102263

 למכירה אופנים הילוכים 
גלגל 26 200 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(050-4169800

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 אופני ילדים 18 140 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-5385013 בני ברק

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 200 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(054-5385013

 למכירה ספסל אחורי 
לרכב סטישן 500 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(050-4184747

 שולחן + 5 כסאות 350 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 050-4184747

 משקפי שמש חברת 
"אופטיקנה" חדש אכותי ב- 

_____________________________________________)08-09ח(30 שקל 050-8776286

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 חדש בנילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כ"א 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב / 
חתול לתינוק כולל כובע 20 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 תוכי דררה ביתי + כלוב 
גדול חדש + ציוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 מציאה פסנתר אורגן אורך 
1.1 מטר רוחב 0.70 מטר 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 050-4116799

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)07-08ח(050-4157763

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 אופני הרים 26 אינץ 100 
_____________________________________________)07-08ח(שקל 054-6838654

 אופניים חשמליות 150 
שקל וב- 300 שקל

_____________________________________________)07-08ח(053-3171324

 אופניים ילדים 40 שקל 
_____________________________________________)07-08ח(053-3124207

 אוסף 560 אסימונים מכל 
השנים 500 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(050-4106788

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח טל': 052-2727474

 55 נרות שעוה קלועים 
קטנים צבעוני למסיבות וכד' 

_____________________________________________)07-08ח(170 058-3287846

 אוזניות קשת שחורות 
ללא שימוש כלל 60 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-3287846

 תיק לאופניים 25*35 ס"מ 
_____________________________________________)07-08ח(30 ש"ח 058-3287846

 בריכה גדולה קשיחה בב"ב 
_____________________________________________)07-08ח(400 ש"ח דוד 050-4145583

 הליכון חשמלי פישר 
פרייס חדש באריזה 170 

_____________________________________________)07-08ח(במקום 250 053-3108157

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר מסע כבד של פרידי 
דביר ב- 36 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 מגזין כדור של חודש 
שבט תשע"ט ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר בעקבות אתהלך 
של אהרון מרגלית ב- 32 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 למכירה פסנתר ב- 500 
ש"ח כל הקודם זוכה נעמי 

_____________________________________________)07-08ח(054-2013391

 למכירה תיבת דואר 
חדשה עם מפתחות 50 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-6431557

 גלילי טפט לקיר מהממים 
חדשים 70 ש"ח כ"א

_____________________________________________)07-08ח(052-7125823

 ג'קט חדש של חברת קווין 
קליין מידה L ב- 380 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 מעיל חדש לאישה חברת 
נאוטיקה מידה L בצבע לבן 

יפיפה 420 ש"ח פלאפון
_____________________________________________)07-08ח(052-3466398

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 52 
אפור כהה כחול מבריק גיזרה 

רחבה 150 ש"ח -053
_____________________________________________)07-08ח(3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 45 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(053-3155415

 זוג בלונים קטנים לגז 
אפשרות + ווסט + מכסה 

300 ש"ח בפתח תקוה
_____________________________________________)06-07ח(052-2786557

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כביסל 4 מגירות מצב 
_____________________________________________)06-07ח(חדש 450 ש"ח 050-4102263

 וילון הצללה זברה חום 
בהיר 250*160 ס"מ 370 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(050-4102263

 סט חליפות אירובי ב- 40 
שקלים בלבד! לפרטים נוספים 

_____________________________________________)06-07ח(050-4102942

 למכירה ארון אמבטיה + 
כיור במצב מצוין 500 ש"ח נייד 

_____________________________________________)06-07ח(052-7636279

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש באריזה 190 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-7653548

 אופני אולפטיקל אופני 
כושר 250 שקל גמיש

_____________________________________________)06-07ח(054-8532498

 סנדיסק צאט כפתורים 
)פיוז( ב- 230 משעה 6:45 

_____________________________________________)06-07ח(055-6768540

 למכירה סימילאק מהדרין 
900 גרם גיל 0-6 50 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(054-8499373

 בריכה גדולה קשיחה בב"ב 
_____________________________________________)06-07ח(400 ש"ח דוד 050-4145583

 ג'קט חדש של חברת קווין 
קליין מידה L ב- 380 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(פלאפון: 052-3466398

 מעיל חדש לאישה חברת 
נאוטיקה מידה L בצבע לבן 

יפיפה 420 ש"ח פלאפון: 
_____________________________________________)06-07ח(052-3466398

 למכירה מדיח כלים במצב 
_____________________________________________)06-07ח(טוב 350 ש"ח 054-8487627

 מעיל לגבר תוצ"ח מידה 
XL ב- 300 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 עגלת קניות חדשה )בני 
ברק( 25 ש"ח בלבד

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצויין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-721667

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

ביקוש 
עבודה

 מעוניין לנהוג לבעלי 
שלילת רישיון וכדומה ללא 
_____________________________________________)07-08ח(עבודה פיזית 054-6580174

 תופרת מנוסה מחפשת 
עבודה באזור בני ברק

_____________________________________________)07-08ח(054-8440338

 איש מכירות עם נסיון 
מחפש עבודה במכירות 

פרונטליות בירושלים
_____________________________________________)01-02ח(050-8580150

 מנהלת חשבונות, ידע 
באופיס, חשבשבת, אקסל, 

_____________________________________________)05-06ח(באזור ב"ב 058-3246817

 אדם רציני אחראי ונאמן 
בעל נסיון + המלצות, מעוניין 

לטפל בקשישים
_____________________________________________)05-08ח(055-5527391

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)06-07ח(054-8421756

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 בחורה אחראית וסבלנית 
מעוניינת לשמור על ילדייך 

_____________________________________________)01-02ח(בשעות הערב 053-3371782



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כד’ שבט - כו’ שבט תשע”ט  19/02-21/02/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 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

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)07-10ש(054-2328926

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)03-10א(03-9094566 053-3197448

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

חלקית, שכר גבוה! כולל חגים 
_____________________________________________)51-10ל(וארוחות 052-3838484

 למשרד בתחום הנדל"ן 
במגדלי בסר 4 בבני ברק 
דרושה פקידה אחראית, 

בעלת ראש גדול 
וכושר אדמיניסטרטיבי, 
התנהלות מול ספקים 

ולקוחות, ניהול אתר 
אינטרנט ופרסום של 

החברה, ניהול שוטף של 
המשרד, שליטה מצוינת 

 office, Word, :בתוכנות
 Excel, Powerpoint,
Outlook ועוד. שעות 
העבודה: משרה מלאה

9:00-17:00 כתובת 
לשליחת קו"ח: 

h0525355999@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 

לעבודה מהבית, לפרטים 
_____________________________________________)06-09א(058-3239723

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

 בת"א דרוש מחסנאי + 
רשיון נהיגה ב', ימים א-ו, שכר 

- 6,500 ש"ח למתאימים - 
שכר משופר קו"ח למייל

ns@schiff.co.il או לפקס
_____________________________________________)04-09ש(03-6813567 טל: 03-6815066

 דרושות סייעות גיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב. 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)08-10ש(050-8938869

 דרושות מטפלות למעון 
ילדים בקרית הרצוג, תנאים 

ושכר מעולים 058-4012013 
054-8471166)05-08(_____________________________________________

 לרציניות עם חיוך 
שרוצות להרוויח כסף והרבה 

ומהבית, מכירות בזווית 
שונה עם התפתחות אישית 

_____________________________________________)05-08א(מדהימה 052-7639096

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני וחזרה לפניות 

לקוחות, משרה חלקית, 
בשעות אחה"צ בבני ברק, 

הכרת סביבת המחשב חובה 
050-7997706)05-08(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרוש/ה 
מנהל/ת חשבונות לחצי 

משרה עם ותק של 3 שנים, 
תגמול כראוי, רחלי-

_____________________________________________)05-08ש(052-3123218

 בבני ברק, בקובלסקי, 
להשכרה חדר מרוהט, לשותף 
דתי בדירת 3 חדרים, קומה א' 

052-5735013)05-08(_____________________________________________

 גננת / סייעת למעון 
בצפון תל אביב, למלאה, 

שכר מעולה, תחבורה נוחה 
_____________________________________________)05-08א(052-4797776

 לסופר חביב במרכז הארץ 
דרושים: קופאים/יות, סדרנים/

יות, קצבים/יות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר מעולים 

ותנאים סוציאליים רחבים
_____________________________________________)05-08א(054-3454571 054-7680455

 מנהל/ת הפרשת חלה 
באזור המרכז, בסיס + בונוסים 

עד 20,000 ש"ח גלאט ג'ובס 
 073-7055666

www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 מורים/ות, מלמדים, 
מנהלים/ות למגוון משרות 
בתחום החינוך גלאט ג'ובס 

 073-7055666
www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 עבודה מהבית: מזכירה 
מוכשרת פרסומאית-גרפיקאית 
לעבודה איכותית גלאט ג'ובס 

 073-7055666
www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 דרושים/ות באזור 
ירושלים: משגיח כשרות 
למלון, עובד כללי לישיבה 

גלאט ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 מנה"ח מתחילה לעבודה 
בהפרדה עם חרדית נוספת 
בחברה בת"א גלאט ג'ובס 

 073-7055666
www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 דרושים/ות באזור 
המרכז: איש מכירות לחנות 

בב"ב, ניתן לעבור את ה- 
10,000 ש"ח, מזכירה למוסד 

תורני בפ"ת גלאט ג'ובס
 073-7055666

www.glatjobs.co.il)06-06(_____________________________________________

 בפתח תקווה / גבעת 
שמואל מטפלת לגן פרטי, 

משרה מלאה / צהריים, שכר 
_____________________________________________)6-9ש(גבוה למתאימה 054-7978069

 למעון חדש באזור קוקה 
קולה מטפלת מנוסה, תנאים 

מצויינים 055-6778601    
052-7118997)06-09(_____________________________________________

 עובדת למשרד / חנות 
באלעד, 3 פעמים, -15:30

21:00, תנאים טובים קו"ח 
_____________________________________________)06-09ל(לפקס - 03-616-0006

 לאיטליז בב"ב דרוש 
קצב למשרה מלאה 

+ קופאית, א.לשעות 
גמישות, תנאים טובים 

למתאים 052-6391018 
_____________________________________________)6-9ש(052-3391017

 למזנון חלבי בב"ב דרוש 
עובד רציני לתקופה ארוכה 

_____________________________________________)06-09ל(לשעות הערב 054-8479820

 דרוש עובד חרוץ ומנוסה 
לנקיון חדרי מדרגות

_____________________________________________)6-9ש(054-2421996 052-4003742

 לחנות רהיטים בב"ב 
דרוש/ה מנהל/ת מכירות 

+ שרות ברמה גבוהה 
קו"ח לפקס

_____________________________________________)6-9ש(077-555-8680

באזור גוש דן דרוש נהג/ת

052-5828130

למשרה מלאה / חלקית
תנאים טובים למתאימים

אוטובוס / א.צ.ז

 דרוש עובד רווק בלבד 
למחסן ערכים בבני ברק בלבד, 

מ- 15:00 - 18:00, רשיון גיר, 
רגיל חובה, מגיל 24, זריז וחרוץ 

054-2832500 050-4119440)07-08(_____________________________________________

 למסעדה בכפר חב"ד 
דרוש טבח לשעות הבוקר. 

לפרטים צרו קשר:
052-2549947)07-08(_____________________________________________

xsos  דרושים מוכרים, 
סדרנים, למשמרות, שכר גבוה 

למתאימים, בונוסים ועמלות 
גבוהות, לפרטים:

_____________________________________________)07-10ש(053-3935840 או בחנות

לעבודה במשמרות, ידע ביישומי מחשב - חובה
העבודה כוללת  משמרות בוקר/ ערב/ לילה/ מוצ"ש 

ניסיון בתחום - יתרון

פקיד/ת קבלה

 
03-5771144

manpower3@mhmc. co.il

מקצוענים עם נשמה.
מסונף לפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

קו עיתונות דתית / 8262226 / 

לשוק סיטונאי בירושלים דרושים/ות

052-8522495

• נהג/ת חלוקה

• מחסנאי/ת
רשיון ג' / 4 טון

מעל שנה רשיון 

לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!

03-5771144

manpower2@mhmc.co.il
 03-5771144

manpower3@ mhmc.co.il 
03-5771144

 לחברת נדל"ן ויזמות 
בירושלים* דרושה מנהלת 

חשבונות וחשבת שכר. שליטה 
בתוכנות מחשב, אקסל 

ודוחות כספיים, שעות העבודה 
גמישות *אנגלית ברמה 

שפת אם חובה *עדיפות 
לבעלות ניסיון, תנאים טובים 

למתאימה. פרטים בווצאפ 
_____________________________________________)08-08(במספר 0549941170 יצחק

דרושות גננות וסייעות לצהרון
בין השעות 13:30-16:00

לפרטים
050-4155445

רשת צהרונים - רמת דוד

מבית ׳ארחות חינוך׳

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת 

למשרה מלאה. ניקול
_____________________________________________)07-10ל(050-7250631

 דרושה עובדת במרכז 
ירושלים לחנות סידקית, גלאים 

_____________________________________________)07-10ל(+40 054-8418969

 לחברה מצליחה 
דרושים/ות עובדים/

ות ל- 2-3 שעות ביום, 
אפשרות לעבודה מהבית 

_____________________________________________)05-10א(053-3173244

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)08-11(_____________________________________________

 ברמת גן תופרת במכונה 
תעשייתית + חוט ומחט, 

_____________________________________________)08-11(שעות גמישות 03-5797279

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א, 40 ש"ח 

לשעה, תנאים מצויינים 
_____________________________________________)08-09א(052-7690437

 נציגה בכירה לתמיכה 
ושרות, חברת דיגיטל 

בב"ב, תנאים טובים
_____________________________________________)8-9ש(074-7174046

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושה מעצבת עם נסיון 

בבנית אתרים לפרטים 
_____________________________________________)8-9ש(054-2662287

 לגן דתי בפ"ת דרושה 
גננת לגילאי שנתיים וחצי, 

שעות 8:00-13:15
_____________________________________________)08-11ל(052-8530061 052-8226582

 דרוש עובד רווק בלבד 
למחסן ערכים בבני ברק בלבד, 

מ- 15:00 - 18:00, רשיון גיר, 
רגיל חובה, מגיל 24, זריז וחרוץ 

054-2832500 050-4119440)07-08(_____________________________________________

 למסעדה בכפר חב"ד 
דרוש טבח לשעות הבוקר. 

לפרטים צרו קשר:
052-2549947)07-08(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בק. אונו למשרה מלאה, 
תנאים טובים למתאימה

_____________________________________________)7-10ש(050-4102929

 דרושה מיידי עוזרת בית 
יסודית, אמינה, זריזה, קבועה 

+ המלצות חובה
054-8543214 בערב אחרי 

_____________________________________________)07-10א(20:30

 דרוש נהג חלוקה 
עם רשיון ב' משנת 

2007 מאזור מודיעין לוד 
_____________________________________________)6-9ש(והסביבה 052-8708776

 לחברה בתחום ארגון 
אירועים וחתונות מזכיר/ה 
לעבודה משרדית מול בעלי 

המשמרות וספקים, 2-3 שעות 
ביום, 37 ש"ח לשעה. קריירה 

072-22-222-62)08-08(_____________________________________________

 לחברה בירושלים נהג 
ב' לחלוקה של דברים קלים, 
משרה קבועה, 10,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(קריירה 072-22-222-62

 מזכיר/ה למשרד עורכי 
דין בירושלים, משרת בוקר, 

א-ה 8:30-14:00, שכר הולם. 
_____________________________________________)08-08(קריירה 072-22-222-62

 למשרד חרדי סמוך לבני 
ברק פקיד/ה לעבודה משרדית 
מול ספקים, א-ה 8:45-14:45, 

6,500 ש"ח. קריירה
072-22-222-62)08-08(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

בין השעות 10:00 ועד 
לשעה 15:30 לפרטים 
_____________________________________________)08-08(נוספים 052-7652801

 לארגון מצליח בבני 
ברק דרושים מתרימים 

לשעות הבוקר, הכשרה 
במקום, אפשרות 

למשכורות גבוהות 
_____________________________________________)08-09(לפרטים 052-7111138

 דרושים בחורים מעל 
גיל 16 בכל הערים והריכוזים 

החרדים להדבקת מודעות, 
אופניים חשמליות חובה! 

_____________________________________________)8-8ש(058-3943220

 נשים וסמינריסטיות 
לעבודה בצהרונים בגני ילדים 
בב"ב, שכר משתלם, תנאים 

 etgarim18@gmail.com :טובים. מייל
_____________________________________________)08-11(פקס: 077-456-4101

 דרושים נהגים חרוצים 
ושרותיים לטווח ארוך עם רשיון 

C1, תנאים טובים
_____________________________________________)08-11ל(050-6563426

עבודה עם נשמה...

דרושות
למעונות 'שירת אלקנה'

בואי לעבוד ברשת חזקה 
ומבוססת בעבודה מאתגרת

עם צוות מסור, מקצועי ותומך

הסעות ישירות
מהבית לעבודה

 הכשרה
מקצועית

מטפלות

חופשה
בתשלום

בואי לעבוד ברשת חזקה ומבוססת עבודה 
מאתגרת עם צוות מסור, מקצועי ותומך

קו עיתונות דתית / 8262462 / 

למסעדה באונ' בר אילן דרושים/ות:

לפרטים, שי: 052-8273577

טבח/ית - עבודה במשמרות,   •
שכר מתגמל למתאימים, נסיון חובה  

עובד/ת פס - בשעות 10:00-17:00    •
בריסטה - לעבודה במשמרות    •

למעון דתי, 
משפחתי וחם
באזור רכבת מרכז 
דרושה מטפלת 

לתינוקייה
העבודה בשעות הבוקר
תנאים מעולים 

למתאימות!
לפרטים  

0547718401

 דרוש נהג פנסיונר +רשיון 
למשאית לכמה שעות בודדות 

על אוטובוס זעיר באזור בני 
_____________________________________________)08-11(ברק 050-9894422

לפרסום
03-6162228



רוח של מבצעים
דרושים/ותנושבת בנתיב החסד

קופאים/ות
וסדרנים/ות

למשרה מלאה
פרטים בטל':
050-8841090

הסניפים 
קוטלר,קוק,נויפלד,

אלעד-הרי"ף,
אשדוד-הלל

פתוחים במוצ"ש
בין השעות:
19:30-23:00

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

  

שני-רביעי
 17-19.2.20
כ"ב-כ"ד בשבט

1.6 ליטר
טאצ'

1 ליטר

תפו"א לבן ארוז/
גזר ארוז

בצל/תפוז/
קלמנטינה

בננה/אשכולית
לבנה/אדומה

בטטה מובחרת/
לימון

תפו"ע חרמון

40 גלילים 600 גר'
'מעולה'

מידות: 3-6 קוד: 190536

שעועית/חומוס

לפתן אפרסק

1.7%/3%
שטראוס

3%/0%
150 גר'
תנובה

820 גר'
'מעולה'

קוד: 104116/1041147
1 ק"ג

מיה

מאגדת דנונה יופלה

נייר טואלט טאצ' רטבי אסם פרורי לחם 
400 גר' 'מעולה'/

איטריות שיבולים

מיכלי/גביעי איחסון 
רבע ליטר/חצי ליטר/1 ליטר

חיתולי האגיס חמישיית מגבונים

ברנפלקספתיבר קלאסי

זוג גבינה לבנה

טחינה/כרוב אדום/
מטבוחה/קולסלאו/
חציל/חציל במיונז

1.5 ק"ג
עלית B&Bאנטקוביץ

לא כולל אקסטרה
500 גר'
תלמה

2*850 גר'
תנובה

400 גר'

עוגיות בדלי/לחמניות כוסמין
אוזני המן 500-600 גר'

מארזי תן צ'אפקמח מנופה
1 ק"ג

'מעולה'
8 יח'
מיה

| רח’    15 נויפלד  | רח’  23 קריית הרצוג   גניחובסקי  | רח’   151 | רח’ כהנמן  ירמיהו  34 פינת  ר’ עקיבא  | רח’   18 רח’ קוטלר  נתיב החסד סניפים  בני ברק: 
יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | תורת חיים  1 | קלישר  17 | אלעד: רח’ 
הריף 1 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22 | הלל 8 |  רח’ רשבי 15 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 | עמנואל: חתם סופר 1 

נשנושים 300 גר'/
דג דג 400 גר' קוד: 867176

ד"ר מרק

מארז שוש 10*25 גר'/
צ'יטוס 10*20 גר'/

דוריטוס 10*25 גר'/
תפוצ'יפס קידס

10*20 גר'
עלית

למארז
10

כולל פיקדון
750 מ"ל

כרמל

יין וינו/קונקורד/
ישן נושן

איכות למהדרין
כרעיים/חזה עוף

רביעיית 
שום

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שני-שישי
 17-21.2.20

כ"ב-כ"ו בשבט

שלישי-רביעי
 18-19.2.20

כ"ג-כ"ד בשבט

חמישי-שישי
20-21.2.20 כ"ה-כ"ו בשבט

חמישיית טישורביעיית טונה
בשמן צמחי/במים

'מעולה'

249010

לק"ג
590

לק"ג

ליח'

290

890

3 ב-
100

סוכריות פרמידה/
קטנטנות

לקלוקים

לק"ג
390

לק"ג
490

2 ב-

3 ב-

2 ב- 2 ב-

3 ב-2 ב-

1890

1090

890 22

101790

פינוקיות/
רבע לשבע

אשפתון גליל רסק עגבניות

עלית

קוד: 711998
'מעולה'

קוד: 48203  100 גר'
'מעולה'

2 ב-3 ב- 10 ב-
2510 10

לק"ג
690

790

2 ב-3 ב-
2010

למארז
1590

99014901690
ליח'

990

2 ב-
1590

3 ב-
1090

לק"ג
3490

2590

ליח'
1590

2 ב-
990

1290
למארז
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