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 בס"ד • העיתון המרכזי של חולון בת ים מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי ט' בחשוון תשע"ט 18/10/18 • גיליון מס' 456

תקציב מנופח, פרויקטים 
כושלים וחקירות

תם המשבר: חוק הגיוס המתוקן יקודם בכנסת
החוק יבוסס על ההבנות שהושגו מול המפלגות החרדיות ונחשפו ב'קו עיתונות' לראשונה • בין השאר: עידון מאגר המידע, הקלת הסנקציות הכלכליות, שינוי סעיף המטרה 
ואפשרות לחקיקה מחודשת • וגם: העימות בין רבני אנגליה על מפלגת הלייבור והתמיכות הכספיות שנתונות בסכנה • ההתמודדות עם הברקזיט, ההשתלטות האסלאמית, 

ההפגנה במנצ'סטר והלקח מסגירת קווי הרכבת באמצע השבוע • אבי בלום / בית ספר לפוליטיקה, עמ' 10-12

למרות הכפלת תקציב משרד התחבורה, עם ישראל עודנו סובל בפקקים והמצב רחוק 
מלהשתפר • פרויקטים גרנדיוזיים נתקעים שוב ושוב, כפי שהתרחש עם הרכבת 

מתל אביב לירושלים וברקע שורה עננת החקירות על המשרד • עד כמה זה משפיע 
על איכות החיים של כולנו? / עמ' 6

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?
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שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

רועי וטורי הוא איש עשייה מוכר ופופולארי, עמוס מיימון הוא רכז שיעורי 
תורה ומנהל מותג בשר, אליהו תלמיד הוא חזן - מה מביא אותם להיכנס 

לפוליטיקה ובאיזה תיקים הם שואפים להחזיק? • וגם: תלמידות הרבנית ורד 
סיאני בפעולה / עמ' 4

ותיקים לצד צעירים: 
הכירו את ה'מניין' של רשימת ש"ס

'דגל' וש"ס מאוחדים, רבנים חותמים לבכר
שר התורה הרב חיים קנייבסקי קיבל 

במעונו את נציג 'דגל התורה' יונתן אלחרר 
וראשי ש"ס המקומית, וחתם על תמיכה 
ברשימה המלוכדת • ובתוך כך, רבנים 

וראשי כוללים מביעים תמיכה בבכר/ עמ' 5

מרכז חדש ונוצץ למניעת 
נשירה ולבני הישיבות

בטקס חגיגי נחנך בשכונת נאות שקמה מרכז הנוער הרביעי 
בעיר ראשון לציון המיועד לציבור החרדי • עלות ההשקעה 

במרכז: 3 מיליון שקלים

/ עמ' 5

/ עמ' 4

בדמי ימיו:
 משה לדקני ז"ל



הוא קרוב לחוט החשמל! 
אני מתחיל להילחץ

שקע,
למה אתה בוהה בעץ?

היערכות מקדימה תסייע לכולנו לעבור חורף חמים ובטוח

אין מה לחשוש, מתכוננים לחורף מראש
אנחנו בחברת החשמל עושים הכל כדי להיות מוכנים לחורף: שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים 

צוותי גיבוי. גם אתם יכולים להתכונן, כל אחד בביתו ובסביבתו:

  התריעו מפני ענפים שקרובים לחוטי חשמל.
  דאגו לחיזוק דודים, קולטים, מתקנים לייבוש כביסה, אדניות וכל 
מה שעלול לעוף ברוח חזקה, לפגוע בקווי החשמל ולשבש את 

אספקת החשמל הסדירה.
  למכשירים רפואיים כדאי שתהיה תמיד סוללה זמינה ומלאה כגיבוי.

לטלפון  מלא  נייד  ומטען  חירום  תאורת  סוללות,  שמיכות,   הכינו 
הסלולרי ודאגו שיהיו במקום נגיש ומרכזי בבית.

  בבתים רבי קומות חובה להתקין גנרטור המגבה את פעולת המעליות 
בהיעדר חשמל. וודאו עם ועד הבית שהוא תקין ומתוחזק כראוי.

  וודאו כי שקעי החשמל במרפסות ובגינות הם שקעים מוגנים מפני 
מאיריםחדירת מים.

את ישראל
כבר 

שנה

שרפות פורצות 
בגלל טעויות

יחד, נמנע את השרפה הבאה.

התקינו בבית גלאי עשן במחיר נמוך
 ותהיו בטוחים שהבית בטוח

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש

רוצים לישון
בלילה בשקט?



יחד, נחדש את
פניה של ישראל

אחרי 70 שנה,
הגיע הזמן

לחדש את המדינה...
בשנים הקרובות ישראל תשנה את פניה

ותעבור התחדשות עירונית מקיפה, הכוללת מיזמים של פינוי-בינוי ותמ"א 38.
השכונות ישודרגו והמבנים ייבנו בסטנדרטים חדישים.

משרד הבינוי והשיכון, באמצעות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מוביל את המהלך ומשמש
כתובת לדיירים – להסרת החסמים ולהאצת התהליכים.

במסגרת התהליך אנו נקדם מיגון של המבנים מפני טילים ונחזק את עמידותם ברעידות אדמה, נסייע בהגדלת היצע הדיור,
נפעל לקידום זכויות הדיירים באמצעות חקיקה ונשמש כתובת לקבלת מידע בתחום.

לפרטים נוספים היכנסו לאתר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 
www.renewal.gov.il או התקשרו למוקד 3906*



בחולון בת ים ט' בחשוון תשע"ט 418/10/18

רועי וטורי הוא איש עשייה מוכר ופופולארי, עמוס מיימון הוא רכז שיעורי תורה ומנהל מותג בשר, 
אליהו תלמיד הוא חזן - מה מביא אותם להיכנס לפוליטיקה ובאיזה תיקים הם שואפים להחזיק? • 

וגם: תלמידות הרבנית ורד סיאני בפעולה

מאת: אלי כהן

יצחק  הרב  סבן,  כהן  שמעון  ברנז,  רפאל 
אסקפה, ברוך מויאל, רועי וטורי, עמוס מימון, 
אליהו תלמיד, יונתן אלחרר, אלי מגן והרב דוד 
תנועת  בחרה  אותם  השמות  עשרת  אלו  סבג, 
בבחירות  ברשימה  להתמודד  ים  בבת  ש"ס 
הקרובות. לאותם נציגים ניתן להוסיף את יו"ר 
המועצה הדתית בנימין אלחרר, ששנים רבות 

פועל ברחבי העיר בת ים.
בבת  ש"ס  סיעת  ויו"ר  העיר  ראש  מ"מ 
כי  העובדה  על  לספר  נהנה  ברנז,  רפאל  ים, 
אנשי  של  שמות  לרשימה  להכניס  הצליח 
ידוע  וטורי  "רועי  הראשונה.  מהשורה  עשיה 
זה  אמיתי,  תורה  בן  מאוד,  חזק  עשיה  כאיש 
חלק  היה  הוא  האחרונות  סוד שבשנתיים  לא 
נפרד מצוות הלשכה שלי. עמוס מימון  בלתי 
כבר  אמוני  איש  בעיר,  המעיין'  'אל  רכז  הוא 
שנים רבות, חסיד אמיתי של מרן הרב עובדיה 
שלום  בר  הגר"י  דאתרא  המרא  ושל  זצוק"ל 
שנים  יקר,  ואח  חבר  תלמיד  אליהו  זצוק"ל. 
רבות ידוע כפעיל בתנועת ש"ס, יונתן אלחרר 
שמביא איתו רוח חדשה של עשיה, אלי מגן 
הטובים  הכשרות  ממשגיחי  כאחד  שידוע 
בעיר, ומזכה הרבים הגדול הרב דוד סבג, אלו 
ים"  שמות שמפארים את התנועה שלנו בבת 

אומר בסיפוק ברנז.

התמיכה מתרחבת
אחרי שמרן נשיא מועצת חכמי התורה הרב 
ש"ס  לתנועת  תמיכה  מכתב  כתב  כהן  שלום 
חתמו  כולם  העיר  רבני  שכל  ואחרי  ים,  בבת 
על מכתב תמיכה בתנועה, השבוע קיבל ברנז 
ברכות חמות ותמיכה חד משמעית ממרן שר 
מועצת  מחברי  קנייבסקי,  חיים  הרב  התורה 
חכמי התורה הרה"ג ראובן אלבז והרה"ג דוד 
הרה"ג  רחמים  כיסא  מוסדות  וממנכ"ל  יוסף, 

צמח מזוז.
לדברי רועי וטורי, "כולם מזמן הבינו שברנז 
הוא איש שאוהב שלום ורודף שלום, הוא איש 
של אנשים, כזה שלא מחפש את הכבוד שלו 
ונותן לכולם את מה שהם צריכים, לכן ברור 
של  להצלחתה  יעבדו  כולם  הבחירות  שביום 

תנועת ש"ס בבת ים".
רועי, אתה מאמין שהפעם תצליח להיכנס 

למועצת העיר?
"קודם כל ב"ה כן. דבר שני הגדרת התפקיד 
והם  מטרות  לנו  יש  אותי,  מעניינת  לא  ממש 
ולהיות  ליושנה  עטרה  להחזיר  ברורות, 

שליחים נאמנים לכלל הציבור בעיר בת ים".
באיזה תיק תרצה להחזיק?

בכל  ויודע להשתלב  יכול  אני  "ברוך השם 
הציבור  לטובת  עליי  שיוטל  מה  כל  תפקיד, 

אעשה זאת בשמחה".
עמוס מימון, מעולם הבשר לעולם 

הפוליטיקה?
המותג  את  מנהל  עדין  אני  לא.  "ממש 
מאז  אך  העסקים,  בעולם  חי  עדין  'עטרה', 
שאני זוכר את עצמי, הייתי נאמן לתנועת ש"ס. 
מרן הרב עובדיה בשבילי הוא הכל. גדלתי על 
יוסף בר שלום  ברכיו של המרא דאתרא הרב 
בשבילי  היה  תמיד  הוא  ברנז  ורפאל  זצ"ל, 
דמות להערצה, אני פעיל שלו כבר שנים ואני 

עושה זאת בשמחה".
באיזה תיק תרצה להחזיק באם תכנס למועצת 

העיר?
3 שנים שאני מנהל את 'אל המעיין'  "כבר 
בבת ים, אז מטבע הדברים ארצה להגדיל את 
דבר  וגם את השיעורים. בסופו של  הלומדים 
את  שואבים  אנו  שממנו  הכלי  היא  התורה 

הכוחות שלנו".
אליהו תלמיד, נעים זמירות ישראל, מה 

לכבודו ולבחירות?
"אנו כולנו מאז ומעולם חסידים ותלמידים 
הוא  וכי  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  הרב  מרן  של 

שהיה  מה  וכי  ושלום?  חס  פוליטיקאי  היה 
אלא  ושלום?  חס  בחירות  זה  שלו  בראש 
תלויים  היהדות  ענייני  שכל  ידע  זצוק"ל  מרן 
והרי החזון איש אמר שגופי תורה  בבחירות, 
תלויים בבחירות, ואני מיד כשרפאל ברנז פנה 
שאעשה  לו  אמרתי  לרגע,  חשבתי  לא  אלי, 
תורה  להגדיל  מנת  על  מבקש  שהוא  מה  כל 

ולהאדירה".
יונתן אלחרר, איפה אתה רואה את עצמך 

לאחר הבחירות?
"אני רואה את עצמי אומר תודה רבה לבורא 
עולם בכל מקום שאהיה, כי מי שמחליט מה 
יהיה איתי ועם כולם זה אך ורק בורא עולם, 
ואין ספק שאהיה במקום שהכי טוב בשבילי. 
הוא  ברנז,  רפאל  עם  לעבוד  אהבתי  תמיד 
ביותר  נחשב לאחד מאנשי הציבור האהובים 
בארץ, אני שמח שהוא לקח אותי ונותן לי את 

היכולות להיות שותף להפצת קרן התורה".

הרבנית ורד סיאני תומכת
בחירות  מערכת  בכל  חוששת  שלא  מי 
ורד  הרבנית  זוהי  המטה,  לעובי  להיכנס 
פנתה  במדרשיה,  המרכזי  שבשיעור  סיאני, 
לסייע  מנת  על  הכל  לעשות  התלמידות  לכל 
לתנועת ש"ס בבת ים. "הרב רפאל ברנז צדיק, 
שכוחה  מנת  על  הכל  לעשות  חייבות  כולנו 
של תנועת ש"ס בבת ים יגדל. בסופו של יום 
ולשאינם  לדתיים  לכולם,  שדואגים  אלו  הם 
דתיים. אני אומרת לכן נשים צדקניות, תנועת 
ש"ס היא קדושה, מרן הרב עובדיה אמר שכל 
מי שמצביע ש"ס הוא שותף לכל דבר שאחד 
מנציגי התנועה עושה, איזה זיכוי הרבים, מרן 
יותר מכולם על מה מדובר", אמרה  ידע טוב 
הרבנית  שולחת  במקביל  סיאני.  ורד  הרבנית 
סיאני בכל יום תלמידות רבות למטה הבחירות 
של  כוחה  את  להגדיל  לברנז  לסייע  מנת  על 

תנועת ש"ס בעיר.

על המקום

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 

איציק מצרפי, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, חיים 
בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי,שרה מור, 
חיה מרגלית 

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 בדמי ימיו: משה לדקני ז"ל
הקהילה הדתית בבת ים התעטפה בהלם ובצער, עם היוודע 
משה  הבחור  של  ימיו  בדמי  פטירתו  על  המרה  הבשורה 
של  בניה  מטובי  המנוח,  קשה.  מחלה  לאחר  ז"ל,  לדקני 
בת ים ובן למשפחת לדקני המוערכת, התמודד בחודשים 
שערי  קרעו  הרבים  וידידיו  קשה,  מחלה  עם  האחרונים 
שמים בתפילות חמות להחלמתו. למרבה הצער, גופו לא 
עמד בפני המלחה והוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה. 

בן 82 שנים בפטירתו. יהי זכרו ברוך.

 שבת עם הרב מוגרבי במירון

מוגרבי,  יוסף  הרה"ג  שהה  נח,  פרשת  האחרונה,  בשבת 
ראש קהילת 'מקור חיים', יחד עם חסידיו באתרא קדישא 
מירון. בערב שבת, מיד לאחר תפילת פלג מנחה ותפילת 
ערבית, סעדו כל הציבור יחד את סעודת השבת כשלאחריה 

עלו כולם לציון התנא רשב"י לקריאת כל ספר התהילים.
גולת הכותרת הייתה בסעודת יום השבת, אז עמדו עשרות 
מבחורי הישיבה ואברכי הכולל וגמרו את כל ספר הזוהר 
קרא  בסעודה שלישית  בשנה שעברה.  הקדוש שהתחילו 
הרב בדברי חיזוק לכל הקהל, להתחזק בתורתו של רשב"י 
ובעיקר להתפלל את התפילה על הסדר מרישא ועד גמירא. 
יצוין כי מדובר במסורת ארוכה הנמשכת מזה שנים, בה 

שובת הרב בראשות צאן מרעיתו בפרשת נח במירון.

 בן 30 נפל לפיר ונהרג
שוב אסון: פועל נהרג כתוצאה מנפילה מגובה באתר בניה 
ברחוב קוממיות פינת הנביאים בבת ים. מעוז בידרמן חובש 
באיחוד הצלה סיפר: "מדובר בפועל כבן 03 שנפל לתוך 
פיר תוך כדי עבודתו באתר בניה ולמרבה הצער לא נותר 
אלא לקבוע את מותו בזירת האירוע עקב אופי הפציעות 
הקשות מהן סבל. צוותי כיבוי פעלו בזירה לחילוץ גופתו".

 עונת החתונות: התחנה הקריטית

מול  סוגרים  מוכנה,  כבר  השמלה  נרכשו,  כבר  החליפות 
האולם את כל הפינות האחרונות ולמעשה הכל כבר מוכן 
לעונת החתונות הבאה עלינו לטובה. במועצה הדתית בת 
ים נערכו בקדחתניות לתקופה אשר הגיעה מיד לאחר חגי 
"ההכנות  החתונות.  של  החורף  עונת  מתחילה  בה  תשרי 
בנימין  מספר  צבאי"  מבצע  לקראת  כמו  ממש  היו  שלנו 
התזמורת',  על  ה'מנצח  הדתית  המועצה  ראש  אלחרר, 
העובדים,  צוות  עיבוי  היערכות,  ימי  ספור  אין  "אחרי 
להקל  מנת  על  שנעשו  רבות  פעולות  ועוד  המבנה  הכנת 
לזוגות  ביותר  והמהנה  לנוח  אותו  ולהפוך  התהליך  על 

הנרגשים".

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

ותיקים לצד צעירים: 
הכירו את ה'מניין' של רשימת ש"ס

מימין לשמאל: יונתן אלחרר, עמוס מיימון ורועי וטורי 

הרב על ציון רשב"י
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מכתב תמיכה 
חכם שלום. 

'דגל' וש"ס מאוחדים, רבנים חותמים לבכר
מאת: משה אברהמי

התורה'  'דגל  משלבים  מתיחות,  תקופת  לאחר 
אחידה  חזית  ומציגים  ידיים  ים  בבת  וש"ס 
ומלוכדת. השבוע, עלה נציג 'דגל התורה' יונתן 
יו"ר ש"ס רפי ברנז לביתו של  יחד עם  אלחרר 
קנייבסקי, שם התברכו  מרן שר התורה הגר"ח 
במילים חמות ושר התורה חתם על קריאת קודש 
לטובת רשימת ש"ס, בה שולב נציג בני התורה 

יונתן אלחרר.
הנוכחים סקרו בפני הרב את הפעילות המבורכת 
הביע  הרב  לעתיד.  הרבים  האתגרים  ואת  בעיר 
שביעות רצון מאיחוד הכוחות למען חיזוק צרכי 
הדת וליכוד השורות בין ציבור שומרי המצוות. 
ויו"ר  גבאי  משה  הרה"ג  בביקור:  נכחו  עוד 

המועה"ד בנימין אלחרר.
בכר  יוסי  העיר  ראש  זכה  השבוע  כך,  ובתוך 
כוללים  וראשי  רבנים  מקריאת  גבית  לרוח 
ומוסדות בבת ים לתמיכה במועמדותו לראשות 

העיר. "בהתקרב יום הבחירות לעיריית בת ים, 
אנו הרבנים וראשי הכוללים בעיר מבהירים כי 
זצ"ל  איש  החזון  מרן  אשר  תורה,  דעת  דעתנו 

כל  על  חובה  שבבחירות  פסק 
הטוב  במועמד  לתמוך  יהודי 
תומכים  אנו  כן  על  ביותר. 
הצהוב  בפתק  העיר  לראשות 
הי"ו,  בכר  יוסי  באדון  ורק  אך 
ליהדות,  נאמנותו  את  שהוכיח 
לשמירה  הדת,  צרכי  לשמירת 
לצרכי  וכמובן  קוו  הסטטוס  על 

העיר", כתבו הרבנים.
אליהו  הרב  חתומים  המכתב  על 
הרב  לוגסי,  ישראל  הרב  נטף, 
דהאן,  שלום  הרב  בסו,  שלמה 
חיים  הרב  מלכה,  ישראל  הרב 
רבי, הרב שלמה עטיה, הרב רזיאל 
אלול, הרב רונן כרייף, הרב דוד בן 

אלחרר וברנז במעונו של שר התורהמשה והרב ישי פרקש.  מכתב התמיכה ברשימת ש"ס

מרכז חדש ונוצץ למניעת נשירה ולבני הישיבות
מאת: אלי כהן

למגזר  הרביעי  הנוער  מרכז  נחנך  השבוע 
רושם  רב  במעמד  לציון,  בראשון  התורני 
בהשתתפות ראש העיר דב צור, יו"ר ש"ס 
השכונה  ורב  כהן  אריה  הרב  בראשל"צ 

הרב מרדכי אנגלמן.
בשכונת  אמש  שנחנך  החדש  הנוער  מרכז 
שהכירה  מהמפוארים  הוא  שקמה  נאות 
לבני  מענה  לתת  ואמור  לציון,  ראשון 
נשירה,  למניעת  בפעילות  בשכונה  הנוער 
ולהעשיר את שעות הפנאי שלהם בסדנאות 

וחוגים לצד ערכים ומסורת.
וגם  מתחזק  לנוער  גם  יפנה  המרכז 
לבחורי הישיבות בבין הזמנים, שם תרוכז 
מנת  על  והסדנאות,  הקומזיצים  הפעילות, 
בליווי  אחד  במקום  מרוכז  יהיה  שהכל 

צוות חינוכי מקצועי
לכל  חוגים  גם  במרכז  יפעלו  בהמשך 
שיתנו  השנה.  ימות  כל  במשך  המשפחה 

מענה לכל תושבי השכונה במערב העיר.
למעלה  היא  המפואר  המרכז  של  עלותו 
במיוחד  שנבנה  שקלים  מיליון  משלושה 
יו"ר  של  ביוזמתו  החרדי,  הציבור  עבור 
ש"ס בראשון לציון הרב אריה כהן שמוכר 

דת  מבני  בהקמת  המצטיין  ציבור  כנציג 
ומבני ציבור לציבור התורני.

מבנה זה מצטרף למרכז "מעגלים" הגדול 
מענה  ונותן  שנה  לפני  שנפתח  והמפואר 

רחב לכל תושבי השכונה.
מתחייבים  לציון  בראשון  העשייה  אנשי 
להמשיך בתנופת הפיתוח, כשהם מסמנים 
את היעד הבא: מרכז ספורט למגזר התורני 
ספורט,  חוגי  שיכלול  מלאה,  בהפרדה 
אולמות ספורט, חדר כושר ובריכות שחיה 
התורני  הצביון  על  שמירה  תוך  מפוארות 
מחד ומאידך שמירה על איכות ללא פשרות 

במתן השירותים המקצועיים לציבור.
הנוער  ובנות  לבני  קורא  כהן  אריה  הרב 
תושבי השכונה להצטרף לפעילות במרכז: 
"זהו מועדון הנוער הראשון בארץ שנבנה 
במימון  התורני  המגזר  צרכי  לפי  במיוחד 
עירוני מלא, וזה יום חג ובשורה בשבילנו 
למען  שלנו  התוכניות  כל  את  לראות 
רק חלק קטן ממה  זה  הציבור מתגשמות. 
ואני שמח  הבאה  בקדנציה  להיות  שהולך 
בתחום  גם  שמטפל  ציבור  שליח  להיות 
הנוער והחינוך הבלתי פורמלי מתוך דאגה 

לדור הבא ולעתידה של העיר.
המרכז  מלבד  כי  יצוין 
הנוכחי, קיימים עוד שלושה 
הוא  הראשון  נוער.  מרכזי 
פרויקט  של  נוער  מרכז 
במרכז  נושר  לנוער  "נוחם" 
בשיכון  נוער  מכרז  העיר. 
תנועת  של  ומרכז  המזרח, 
היחיד  בתיה,  בנות  הנוער 
בשבילן  שהוקם  בארץ 

במיוחד.

בטקס חגיגי נחנך בשכונת נאות שקמה מרכז הנוער הרביעי בעיר ראשון לציון המיועד לציבור החרדי • עלות ההשקעה במרכז: 3 מיליון שקלים

שר התורה הרב חיים קנייבסקי קיבל במעונו את נציג 'דגל התורה' יונתן אלחרר וראשי ש"ס המקומית, וחתם על תמיכה ברשימה המלוכדת • ובתוך כך, רבנים 
וראשי כוללים מביעים תמיכה בבכר
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תקציב מנופח, פרויקטים כושלים וחקירות
למרות הכפלת תקציב משרד התחבורה, עם ישראל עודנו סובל בפקקים והמצב רחוק מלהשתפר • פרויקטים גרנדיוזיים נתקעים 
שוב ושוב, כפי שהתרחש עם הרכבת מתל אביב לירושלים וברקע שורה עננת החקירות על המשרד • עד כמה זה משפיע על 

איכות החיים של כולנו? 
איציק מצרפי 

התקציב הרשמי של משרד התחבורה לשנת 2018, זה 
שאושר בחוק התקציב, נע סביב 20 מיליארד שקלים. 
כעת עומד התקציב על 40 מיליארד שקלים. ב-2009, 
תקציב  עמד  לתפקיד  כץ  ישראל  השר  כניסת  עם 
אוגוסט  בחודש  שקלים.  מיליארד  כ-10  על  המשרד 
שלא  שאלות  עם  אנשים  מרחיקה  הפגרה  עת  השנה, 
הכספים  ועדת  אישרה  תשובות,  עליהן  יש  בהכרח 
מחוץ  תקציבית,  העברה  לאשר  האוצר  בקשת  את 
נוספים.  לתקציב הרשמי, של כ-20 מיליארד שקלים 
כ-16 מיליארד מתוכם יועדו למימון הסכם ההפרטה 
ברור  לא  נושא  הבאות,  לשנים  אגד  עם  "החסוי" 
משרד  תקציב  את  כיום  שמעמיד  מה  לכשעצמו. 

התחבורה על כ-40 מיליארד שקלים. 
מיליון  כ-65  המונה  בריטניה  ההשוואה:  לשם 
רכב,  כלי  מיליון  בכ-32  מחזיקים  ותושביה  אזרחים 
שקלים.  מיליארד  כ-71  התחבורה  לתקציב  מקדישה 
תשתיות  בפיתוח  עסוק  התחבורה  שמשרד  נכון  אז 
תחבורה, אבל נדמה כי הוא תמיד נמצא מספר צעדים 

מאחור. 
ולכן  טובים  אינם  הציבורית  התחבורה  "שירותי 
הציבור מעדיף לנסוע ברכב פרטי ולהיתקע בפקקים 

כך  הציבורית",  בתחבורה  לשימוש  לעבור  במקום 
קובעים כלכלני בנק ישראל בפרק מהדו"ח השנתי של 
שספגה  הקשה  לביקורת  מצטרף  הזה  הדו"ח  הבנק. 
תשתית התחבורה הלקויה של ישראל במרס האחרון 
הפיגור  נוכח   ,OECD-וה קרן המטבע  גם מכלכלני 

העמוק של ישראל בתחום. 
וחצי  כאחוז  מפסידה  המדינה  ההערכות,  פי  על 
מקשיי  כתוצאה  שלה  השנתי  הלאומי  מהתוצר 
התנועה הפוגעים בייצור, בתפוקה וכן באיכות החיים 
של התושבים. כלכלני בנק ישראל מציינים שבשנים 
והציבור  עלה  לעבודה  הנסיעה  משך  האחרונות 
הציבורית.  התחבורה  משירותי  מרוצה  אינו  בישראל 
מספר כלי הרכב והאנשים הנוסעים מדי יום לעבודה 
מגוריהם עלה בקצב  לאזור  במרכזי התעסוקה מחוץ 
העומס  גבר  ולכן  בתשתיות,  מההשקעה  יותר  מהיר 

בכבישים, למרות ההשקעות.
המועסקים  של  מכריע  רוב  כי  עולה  שנערך  מסקר 
במשק, 69%, מגיע לעבודה במכונית פרטית ורק 21% 
משתמשים לשם כך בתחבורה ציבורית. ככל שהשכר 
באוטובוסים.  המשתמשים  שיעור  יורד  כך  עולה 
המסקנה של מחברי הדוח היא שהנוסעים משתמשים 
בתחבורה ציבורית בלית ברירה, מפני שאין ברשותם 

רכב פרטי בשל עלות האחזקה היקרה. 

כשל מתמשך במשרד התחבורה

בשנים האחרונות הבינו במשרד התחבורה 
יכולה  אינה  ומחלפים  נתיבים  שתוספת 
כלי  במספר  הגידול  קצב  עם  להתמודד 
ההשקעות  את  להגדיל  והחלו  הרכב 
הציבורית.  התחבורה  במערכת  והתכנון 
לתכנון  גדולים  תקציבים  הופנו  היתר  בין 
למערכת  המוקצים  נתיבים  של  מחודש 
העשויים  נתיבים   - הציבורית  התחבורה 
ולהפוך  הציבורית  התחבורה  את  לשפר 
מבטיח  לא  איש  אך  יותר,  למהירה  אותה 
רכבת  ולראיה:  יותר.  כי תהיה אמינה  לנו 
ישראל מהירה יותר מאוטובוס, אך אמינה 

)בתזמון( הרבה פחות.
הפרויקט המרכזי שאמור להקל על בעיית 
פקקי התנועה בגוש דן הוא מערכת הרכבת 
החדשה של תל אביב. בחודש מרס השנה 
המדינה  מבקר  של  חמור  דו"ח  התפרסם 
שגרם  המיזם,  של  הכושל  הניהול  על 
מעבר  שקלים  במיליארדי  להתייקרותו 
למתוכנן, ולעיכובים המטילים צל כבד על 

ההבטחה להשיק אותו באוקטובר 2022. 
משרד התחבורה מצדו מבטיח שאין שינוי 
מה  הרכבת.  להפעלת  המתוכנן  במועד 
הייתה  שאמורה  הרכבת  את  לנו  שמזכיר 
פחות  בתוך  אביב  לתל  הבירה  את  לחבר 
מחצי שעה ומה שמזכיר לנו גם כי תקציב 
ה"מגה פרויקט", נתיבי דוד מהבירה לתל 
מיליארד  לכשבעה  הוא  גם  הוכפל  אביב, 
שקלים ומועד ההשקה שהוכרז 3 פעמים, 

גם הוא פג תוקף.

"מבצע הפקקים"

משרד  שבחן  הביניים  מפתרונות  אחד 
הוא  בכבישים  העומס  להקלת  האוצר 
לא  שיעדיפו  לנהגים  תמריצים  תשלום 
לנסוע בשעות העומס בכבישים. אלו יהיו 
שיכולים  ניהול  בדרגת  עובדים  הסתם  מן 
בבוקר  ב8  להתייצב  לא  לעצמם  להרשות 
הם  האם  שאלה  שמעלה  מה  במפעל. 
על  יעלה  לא  כי  שסביר  לתמריץ  זקוקים 
מספר אחוזי הנחה בחידוש רישיון הרכב. 

במתכונת  התוכנית  את  הפעיל  האוצר 
ולטענתם  שנים  מספר  במשך  ניסויית 
מדוע  כך,  אם  רבה.  הצלחה  נחל 
להנהיג  שלא  הוחלט  ההצהרות  למרות 
התמריצים? תכנית  את  שעה   לפי 
האוצר  במשרד  הכריזו  הודעה  באותה 
יישום  במקום  שיתקיים  נוסף"  "ניסוי  על 
מיליארד   20 האם   - ה"מוצלח"  הניסוי 
התחבורה  משרד  לקופת  נוספים  שקלים 
המתקיימים  בדיונים  החלטות  קבלת  תוך 
אם  הנוסף"?  "הניסוי  הוא  פגרה  בזמן 
פחות  בלא  שמדובר  כנראה  שכן,  יתברר 

מניסוי על סבלנותו של האזרח. 
האם לא כדאי להשקיע את הכספים הללו 
שיהיה  כדי  התרופות?  סל  בהגדלת  נניח 
מהרכבות  עשורים  כמה  בעוד  שייהנה  מי 
עם  שישתחררו  פקקים  יוצרות  שבינתיים 
ידוע מראש?  בתאריך שאינו  בנייתן  סיום 
הצבור  מנהיגי  על  כי  מצוין  העברי  בדין 
כאחד.  ולהווה  לעתיד  ולהתייחס  להבין 
הדברים  את  לפתור  כל  קודם  יש  כלומר: 
ועכשיו,  כאן  לו  זקוק  הדחופים שהציבור 
החולים,  התרופות/רווחת  סל  לדוגמא: 
האסטרטגית  האחריות  בשל  זאת  עם  יחד 
המונחת על כתפו של הממשל, יש למצוא 
פיתוח  כמו  לדברים  גם  מימון  מקורות 
חיים  להציל  העשויים  כבישים  וסלילת 

בעתיד. 

חשדות ושוחד

הגדלת התקציב למשרד זה או אחר אמורה 
ואסטרטגית  כלכלית  מקצועית  להישקל 
כנראה  התקציב,  עוגת  לחלוקת  ובהתאם 
וכנראה  רבות  עושה  התחבורה  שמשרד 
כל  נעמוד  לא  כבר  עשורים  כמה  שבעוד 
היא  התקציב  הגדלת  אבל  בפקקים,  כך 
המשרד  עוצמת  את  המתארת  אמירה  גם 
פחות  גורמים  ידי  על  מנוהל  שלעיתים 
קופה  על  לשמור  האמורים  אמינים, 

עצומה. 
שוחד  פרשת  השבוע  נחשפה  למשל  כך 
במעצר  כשבועיים  לפני  שהחלה  לכאורה 
הארצית  הרשות  ראש  מקום  ממלא 
שוחד  לקבלת  בחשד  ציבורית,  לתחבורה 
אחרת  או  זו  בדרך  הקשורות  ממשפחות 
הטבות  גנון  העניק  להן  תחבורה  לחברות 
התחבורה  משרד  בכירי  כאמור,  למיניהן. 
בכוח  עצומה  שליטה  להוכיח  צריכים 

המונע מתקציבי עתק. 
אפשר היה לחתום את הכתבה הזו באווירה 
רבה  הצלחה  כץ  לשר  ולאחל  אופטימית 
בעשייתו כדי שסופסוף תשודרג התחבורה 
זמני  צמצום  לכדי  בישראל  הציבורית 
קצת  הבא  המידע  אך  בפקקים,  העמידה 
מקשה על התהליך. מאז ה-15 בספטמבר 
שכולל  חדש  רכבות  לו"ז  לתוקף  נכנס 
קיצורים וביטול של קווים ישירים לאורך 
קו החוף. כך למשל, במקום ארבע רכבות 
יש  לצפון  תל-אביב  בין  העומס  בשעות 
כעת שלוש. הסיבה לקיצוצים היא מחסור 

חמור בקרונות. 
פחות  לא  המהיר,  הקו  פתיחת  בעקבות 
אל  אחרים  מקווים  הועברו  קרונות  מ-60 
הפעלתו  שמועד  למרות  זאת  החדש,  הקו 
היה ידוע מראש ואף נדחה מספר פעמים, 
ברכבת  הצפיפות  לשיא  שהביא  מה  זה 
המבוקש  בקו  והנוסעים  האחרון  בשבוע 
תל-אביב,   - חיפה  הרכבת,  של  ביותר 
חלק  איחרו,  הרכבות  היטב,  זאת  הרגישו 
הורדו  וחלק  ברציפים  נשארו  מהנוסעים 
שכבר  אלה  סדרנים.  ידי  על  מהרכבת 
בעמידה  לנסוע  נאלצו  לעלות  הצליחו 
במשך שעה ויותר או לנסוע בתנאי צפיפות 

קשים. 
הבעיה,  הם  כאילו  מתנפחים  התקציבים 
לבצע  אפשר  אי  תקציבים  שללא  נכון 
האוצר  ששר  הזמן  הגיע  אבל  תהליכים, 
מסודרת  תכנית  ידרוש  כחלון  משה 
לפני  האמיתיים  צרכינו  את  התואמת 
שהוא משחרר 20 מיליארד שקלים נוספים 
לא  כה,  שעד  התחבורה,  משרד  לקופת 

הוכיח שהוא רץ לכיוון הנכון. 
לשעת  עד  אך  התחבורה  למשרד  פנינו 
תגובתם  התקבלה  לא  הכתבה  סגירת 

לדברים.



בתאריך 30.10.2018, כ"א בחשוון תשע"ט, יתקיימו הבחירות לרשויות 
המקומיות ולמועצות האזוריות. בואו לממש את זכותכם ולהצביע. 

בבואכם לקלפי חובה להביא איתכם אמצעי זיהוי - תעודת זהות, דרכון 
או רישיון נהיגה. שימו לב שהתעודה בתוקף ושיש עליה תמונה ברורה. 

בבחירות לרשויות המקומיות מצביעים באמצעות שני פתקים:
פתק צהוב משמש לבחירת ראש הרשות,

פתק לבן משמש לבחירות המועצה.
בבחירות למועצות האזוריות מצביעים באמצעות שלושה פתקים:

נוסף על הפתק הלבן והפתק הצהוב, משתמשים בפתק כחול 
לבחירת הוועד המקומי.

שימו לב שהכנסתם רק פתק אחד לכל מעטפה!

איך מזדהים?

איך מצביעים?

משרד הפניםכ"א בחשון תשע"ט 30.10.18  

לא יודעים איפה אתם מצביעים? 
 boharim@org.il היכנסו לאתר
ובדקו את מיקום הקלפי שלכם.

www.boharim.org.il 

הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

יוםעוד 12
האנונימי הסיר מועמדות ותומך בלסרי

אשדוד

אפרים  הודיע  מיוחדת,  עיתונאים  במסיבת 
מיכאלי, מתמודד יחסית אנונימי לראשות העיר, 
על הסרת מועמדותו ותמיכתו בראש העיר הד"ר 
יחיאל לסרי. מיכאלי, אל"מ במיל' ונספח צה"ל 
כי  עלה  בו  סקר  באחרונה  ערך  ברוסיה,  לשעבר 
הוא מחזיק בתמיכה של כמה אלפי קולות, עובדה 

שמוצגת על ידי לסרי כתוספת כוח משמעותית.
לא  דיווחים  רקע  על  מגיע  החדש  החיבור 
ללכד  האופוזיציה  מועמדי  כוונת  על  מאומתים 
מועמד  סביב  ולהתאחד  האחרון  ברגע  כוחות 
לצד  לסרי.  העיר  ראש  את  שידיח  מוסכם 
גם  מתמודדים  גלבר,  הלן  הבולטת  המתמודדת 

סמי כצנלסון וד"ר אלי לחמני.
מתקשים  התורה'  'יהדות  בסיעת  כך,  ובתוך 
להכריע בשאלת התמיכה בראשות העיר והסיעה 
הכחשה  הודעת  השבוע  להוציא  טרחה  אף 
ההחלטה  כי  והדגישה  תקשורתיים  לפרסומים 
המקומית.  הרבנים  וועדת  ידי  על  תתקבל 
הטבעית  הבחירה  להיות  היה  שאמור  המועמד 
עבורם, הלא הוא ראש העיר הנוכחי לסרי, נתקל 
בהתנגדות עיקשת של חלקים בקהילה החסידית, 
בשל טענותיהם על רפיון ידיו מול חילולי השבת 

המתרבים בעיר.

בית שמש

צפת

לוועדת  שעתירתו  אחרי  תביעות:  מלחמת 
התורה'  'יהדות  רשימת  לפסילת  הבחירות 
וועדת  ידי  על  נדחתה  אבוטבול  משה  בראשות 
פרס  ריצ'ארד  המועצה  חבר  ממשיך  הבחירות, 
מנהלים  לעניינים  לבית המשפט  ופונה  במאבקו 
מתמקדות  הטענות  דומה.  בדרישה  בירושלים 
בכך שהרשימה הוגשה – ולמעשה כולה הורכבה 
להגשת  האחרון  המועד  חלוף  לאחר   – מחדש 

הרשימות.
בחיבוק  יושבים  לא  החרדיות  בסיעות  מנגד, 
ידיים ומשיבים בעתירה משלהם. בפנייה לוועדת 
לעיון  לקבל  אבוטבול  נציגי  דורשים  הבחירות, 
את מסמכי ההגשה של עליזה בלוך, בכדי לבדוק 
האם לא נפל בהם דופי. הם מאיימים כי במידה 
ולא יקבלו את המסמכים – יעתרו לבית המשפט. 
למרבה האירוניה מי שמייצג את אבוטבול הוא 
עו"ד איתן הברמן, שבעבר ייצג את המועמד אלי 

כהן בעתירה שהביאה לבחירות חוזרות.

נחמן  ישראל'  'אגודת  איש  של  מועמדותו 
של  במכתבם  גבית,  לרוח  השבוע  זכתה  גלבך, 
בו.  לתמוך  הקורא  העדות,  מכל  העיר  רבני 
בנוסף, זכה גלבך להיכנס יחד עם יתר מועמדי 
התורה  גדולי  ממועצת  לברכה  ישראל'  'אגודת 
ושמו צורף ל'קול קורא' שהתפרסם בביטאונים 

המפלגתיים.
"ידיו  גלבך:  על  נכתב  צפת  רבני  במכתב 
וזוכה  והחסד  התורה  גבולות  בהרחבת  לו  רב 
לקדש שם שמים בהליכותיו ובמעשיו תוך ציות 
מוחלט לגדולי ישראל, ואשר יעשה תמיד הישר 
והטוב לפתח לקדם ולדאוג לכלל תושבי העיר 
ולהתאחד  להתלכד  קוראים  אנו  כן  על  צפת. 

סביב מועמדותו של ר' נחמן גלבך".
על קריאת הקודש חתומים האדמו"ר מביאלא 
והרבנים הגאונים הרב דוד אסקל; הרב מסעוד 
דבוש;  אוריאל  הרב  ג'אן;  יעקב  הרב  גבאי; 
יצחק  יוסף  הרב  הורביץ;  ישראל  חיים  הרב 
בן  יצחק  הרב  יהודה;  חגי  הרב  ווילשאנסקי; 
הרב  מעודה;  יורם  הרב  לוי;  שי  הרב  יאיר; 
הרב  קעניג;  מרדכי  אלעזר  הרב  סופר;  שמעון 
שלמה  והרב  רייך  זאב  דוד  הרב  קפלן;  חיים 

רסקין.

אבוטבול או בלוך – מי ייפסל?

רוח גבית לגלבך

החסיד העצמאי לא נכנע ללחצים: "מתמודד עד הסוף"
יונתן רייס, עסקן חסידי נמרץ, הצטרף לרשימה חרדית-עצמאית המתמודדת מול 'יהדות התורה' ונמצא 
תחת מכבש לחצים • 'יהדות התורה' שלפה מכתב בו נטען לפרישתו, אבל רייס מכחיש: "אני רץ עד 

הסוף, נפסיק את מסע ההפחדות"
יונתן רייס, עסקן חסידי תוסס, מצא את עצמו 
לקחת  ש"העז"  לאחר  הסערה,  בעין  השבוע 
חלק ברשימת חרדית עצמאית המתמודדת מול 
המפלגה  דוברי  זאב.  בגבעת  התורה'  'יהדות 
מודיע  הוא  בו  רייס,  חתום  עליו  מכתב  שלפו 
ותמיכתו  העצמאית  מהמפלגה  פרישה  על 
מוניציפאלי'  'שטח  עם  שבשיחה  אלא  בהם, 
מצהיר רייס כי להד"ם, וכי לא ייכנע לתכתיבי 

עסקנים.
זאב מכילה  'יהדות התורה' בגבעת  רשימת 
'דגל  בהם  החרדיות,  הקהילות  מרבית  את 
התורה' וקהילות קרלין וחב"ד. בראש הרשימה 
עומד יצחק ברנר, עד לא מכבר יו"ר סניף 'דגל 
התורה' בירושלים. מנגד, רצה רשימה חדשה 
מאברך  המורכבת  'תכל'ס',  בשם  ועצמאית 
'יחד'.  איש  רבני,  ומאוריאל  ויין,  קיווי  בשם 
בצרכי  בעיקר  מתמקדת  החדשה  הרשימה 
עם  גדולה  שכונה   – האיילות'  'אגן  תושבי 
תנופת בנייה שלא זוכה למענה - ובכלל בצרכי 
תושבים שמרגישים שסיעתם הפורמאלית לא 

מייצגת אותם נאמנה.
יונתן רייס,  במקום השלישי ברשימה הוצב 
הסדר  ישיבת  מנהל  היתר  שבין  בעלזא,  חסיד 
חרדית בגן יבנה ומהווה כתובת חשאית לפניות 

של ח"כים חרדיים בסיוע לבחורי ישיבות מול 
מכבש  הופעל  ברשימה,  הצבתו  מרגע  צה"ל. 
ומצד  החסידות  אנשי  מצד  רייס  על  לחצים 
היה  ולרגע  שיפרוש,  בכדי  מקומיים,  רבנים 

נראה שהלחץ פעל את פעולתו.
'יהדות  דוברי  השבוע  ששיגרו  הודעה 
"חוזר  שרייס  כך  על  חגיגית  בישרה  התורה', 
אליהם.  הצטרפותו  על  ומודיע  הביתה" 
להודעה צורף העתק מכתב עליו חתום רייס, בו 
נכתב: "היות וראשי הקהילה בראשם הדיינים 
הכריעו שטובת הקהילה היא לתמוך בכל הכוח 
והמאוחדת  התורתית  הרשימה  למען  לפעול 
הנני  לכך  אי  גז,  שסימנה  התורה  יהדות  של 
לתמוך  שיחיו,  היקרים  ורעי  לאחי  בזה  קורא 
ברשימה זו, למעננו ולמען המוסדות הקדושים 

- וכך אזכה לקבל שכר על הפרישה".
הוא  רייס, מכחיש  יונתן  עם  אלא שבשיחה 
את דבר פרישתו מכל וכל. "רב הקהילה ביקש 
ממני טובה, על מנת ש'דגל התורה' לא יגידו לו 
'הנה, יש לך כבר נציג' וייפגעו בהסכם ביניהם, 
ורק  אך  שמיועדת  הודעה  להוציא  ביקש  הוא 
לחסידי בעלזא, לפיה אני לא מייצג אותם ואני 
חסידי  הכלל  נציג  אלא  בעלזא  נציג  לא  אכן 
והקהילות הלא מיוצגות. אבל לא פרשתי ואני 

מתמודד עד הסוף".
בכדי  נועדה  לא  מועמדותו  רייס,  לדברי 
במטרה  הצטרף  והוא  מענייניו,  מה  אי  לקדם 
הצנועה בשביל להפסיק  תרומתי  "לתרום את 
זה  את  מקבל  לא  אני  ההפחדות.  מסע  את 
שהממסד פה יכתיב מה לעשות". על השאלה 
בעלזא,  חסיד  היותו  עם  מתיישב  הדבר  כיצד 
משיב רייס: "האדמו"ר נותן לי גיבוי לכל מה 
שאני עושה, אני חסיד של האדמו"ר, לא של 

עסקן כזה או אחר".
בשיחה עם יו"ר 'תכל'ס' קיווי ויין, טוען הוא 
"מורידים  רשימתו.  כלפי  התנכלויות  למסכת 
לנו את כל השלטים, התקשרו לאיים על אנשים 
שאם הם לא יסירו שלטים שלנו מהמרפסות – 
יוציאו את הילדים שלהם מהמוסדות. מרימים 
לא  שאנחנו  ומסבירים  לאנשים  טלפונים 
עוברים את אחוז החסימה, אנשים לא מבינים 
שהתמיכה שלנו היא לא רק באגן האיילות אלא 
בכל חלקי גבעת זאב, אנחנו לא הולכים לשום 
מקום". בשל ההתפתחויות, הוציאו ב'תכל'ס' 
"במרפסת  נכתב:  בו  אירוני-משהו,  פלייר 

תולים ברנר, בקלפי שמים תכל'ס".

ת זאב
גבע

הברכה שבה: בגלל מועמדת, הרב מזוז משך את תמיכתו

מי שציפה למערכת בחירות מנומנמת בעיר 
רחובות, נאלץ להתבדות, בשל קרב פנימי בין 
ומתלהט.  שהולך  והחרדיות,  הדתיות  הסיעות 
'הבית  לסיעת  שחברה  בעיר  חב"ד  חסידות 
אנשי  בהבאת  מרכזי  שושבין  והייתה  היהודי' 
מפח  השבוע  נחלה  ברשימה,  לתמיכה  'יחד' 
רחמים  כסא  ישיבת  ראש  החלטת  עם  נפש, 

הגר"מ מאזוז להסיר את ברכתו מהרשימה.

היהודי'  'הבית  לבין  חב"ד  בין  החיבור 
הצבתו  את  החסידות  לנציג  הניב  ברחובות 
ציפו  ובחסידות  ברשימה,  השלישי  במקום 
לראשונה  להם  שתעניק  מלאה  להתגייסות 
בשבוע  רחובות.  העיר  במועצת  רגל  דריסת 
האחרון, החלו גורמים מתוך הקהילה להעלות 
ברשימה,  הרביעית  המתמודדת  כלפי  טענות 
לא  חייה  אורח  שלטעמם  אביטל,  ביר  הד"ר 

מתאים למפלגה הנתמכת על ידם.
של  הרוחנית  להנהגה  ועלו  צפו  הטענות 
תנועת 'יחד', שרק באחרונה סיכמה על תמיכה 
לעשות  החלו  התנועה  ובצמרת  במפלגה, 
הגר"מ  החליט  ודברים,  דין  לאחר  חושבים. 
לרשימה,  שהוענקה  מברכתו  בו  לשוב  מאזוז 

ו'יחד' לא תתמוך רשמית בבית היהודי.
נמסר  רחובות  היהודי'  'הבית  ממפלגת 

מאבק איתנים על קולות החרדים – תמונת מצב: מבוכה לבית היהודי וחב"ד עם הסרת תמיכת הרב מזוז, הגר"א רובין 
התערב לראשונה למרות לחצי ש"ס ו'דגל', וששת חובשי הכיפות בליכוד קורצים לחרדים • הסיפור המלא

חיפה מהמרים על כל הקופה: קליש רותם מבטיחה ל'דגל' הכל
הסכם דרמטי בין המועמדת עינת קליש-רותם ל'דגל התורה', מבטיח שליטה ליטאית חסרת תקדים 
בעיר • גפני: "יהב פוגע בילדים עם פאות ובילדות שלבושות בצניעות" • ליצמן ל'שטח מוניציפאלי': 

"בחיפה יש מרא דאתרא, כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ"
חסר  וסמכויות  תפקידים  תופינים,  שלל 
תקדים, ייפול לידיה של 'דגל התורה' בקדנציה 
הבאה, באם ההימור הגדול שלקחה יוכיח את 
עצמו בקלפי. בהסכם שנחתם בין התנועה לבין 
קליש-רותם,  עינת  העיר  לראשות  המועמדת 
הרשימה  לנציג  להעניק  האחרונה  מתחייבת 
מיכי אלפר את תפקיד ממלא מקום וסגן ראש 
החזקתו  לצד  שלמה,  לקדנציה  בשכר  העיר 
בתיקי תכנון ובנייה ומנהל חת"ר למגזר החרדי.

וזה לא הכל. בהסכם ארוך שנחתם בין סיעת 
'חיים בחיפה' של קליש-רותם לבין סיעת 'דגל 
המועמדת  מתחייבת  אלפר,  מיכי  של  לתושב' 
לשמור על הסטטוס קוו, לבצע אפליה מתקנת 
בקבלת עובדים חרדיים לעירייה, ולא להעסיק 
של  האינטרסים  את  שייצג  נפרד  יח"צ  "איש 
המגזר החרדי, ללא אישור סיעת דגל לתושב". 
החינוך  בצרכי  בטיפול  ההסכם  עוסק  עוד 

החרדי ובתשתיות הרעועות בשכונות.
קליש- נתנה  נוספת,  משמעותית  התחייבות 

יו"ר  לתפקיד  התורה'  'דגל  נציג  במינוי  רותם 
המועצה הדתית "בכפוף להוראות כל דין". גם 
בתיאום  ורק  אך  ייעשה  ראשיים  רבנים  מינוי 
עם הסיעה הליטאית שאף תזכה בנציג מטעמה 

בכל אחת מהוועדות והדירקטורים העירוניים.
את  התורה'  ל'דגל  מעניק  החדש  ההסכם 
במידה   – קליש  על הצלחתה של  הקרדיט  כל 
שכיום  יחידה  חרדית  כסיעה   – ותיבחר 
שעמיתיה  בזמן  לצידה,  רשמית  מתייצבת 
בש"ס וב'אגודת ישראל' תומכים בראש העיר 
על  המאבק  בשל  כזכור,  יהב.  יונה  המכהן 
התמיכה בראשות העיר, רצות שלושת הסיעות 
החרדיות בנפרד, ומבחינת 'דגל התורה', בכדי 
את  להוכיח  תצטרך  היא  אמיתי  הישג  לרשום 
החסימה  אחוז  צליחת  חזיתות:  בשתי  עצמה 

ותבוסת יונה יהב.
'דגל  של  למערכה  רשמית  פתיחה  יריית 
בחירות  בכנס  שבת,  במוצאי  ניתנה  התורה', 
ראשון בו נכחו חברי הכנסת משה גפני, אורי 
הדוברים  חידדו  בכינוס,  אשר.  ויעקב  מקלב 
מסרים בעיקר נגד יונה יהב, כשאת השיא רשם 
חה"כ משה גפני, שהטיח ביהב האשמות קשות. 
"הוא פוגע, כל כך פוגע בילדים שהולכים עם 
ולומדות  בצניעות  שלבושות  בילדות  פאות, 
בבית יעקב", אמר והאשים גם את יהב בסיכון 

גשמי, אחריותו לזיהום ממפעלי חיפה.
הליטאיות  הקהילות  רבני  נכנסו  השבוע 

הרשימה  נציגי  עם  יחד  בחיפה 
קנייבסקי,  למעונו של מרן שר התורה הגר"ח 
שם קיבלו ברכת הדרך. על פי הנוכחים, איחל 
הגר"ח למי שיצביע ח"ן – אותיותיה של דגל 
התורה – ש"יזכה לראות בבניין בית המקדש".

נציגי  יצפינו  הקרוב  רביעי  ביום  כך,  ובתוך 
הבחירות,  מטה  לפתיחת  ישראל'  'אגודת 
בכינוס  הליטאית.  למתקפה  נגד  כתשובת 
שייערך בבית המדרש נדבורנה, הסמוך למטה 
הכנסת  חברי  חלק  ייקחו  'דגל',  של  הבחירות 
יעקב ליצמן, מאיר פרוש, מנחם אליעזר מוזס 

וישראל אייכלר.
סגן  הודף  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
התורה'  'דגל  טענות  את  ליצמן  יעקב  השר 
ואומר: "בחיפה יש מרא דאתרא, חבר מועצת 
ויז'ניץ,  מסערט  האדמו"ר  כ"ק  התורה  גדולי 
קשר  כל  לנו  אין  העיר.  צרכי  את  שיודע 
הסגנות  בעניין  אלפר  מיכי  שמנהל  למאבקים 
שלא קיבל, אחרי כל הדיונים וההתייעצויות - 
הודענו על תמיכתנו ביונה יהב לראשות העיר".
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עפולה-נצרת-נהריה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

'האיחוד  רשימת  של  שלטים  עילית:  נצרת 
שהיו  עילית(  נצרת  העיר  )למועצת  היהודי' 
בן  מתנאל  הרשימה  חבר  ביתו של  על  תלויים 
ונתלשו ממקומם בשעות הלילה  גיגי הושחתו 
הבית  לעבר  ואיומים  צעקות  תוך  המאוחרות, 
הבית".  את  לכם  לשרוף  "נדאג  כי  ותושביו 
שלטים  לעשרות  מתווספים  אלו  שלטים 
האחרונים  בימים  פרטיים  מבתים  שנתלשו 
ההשחתה,  בביצוע  חשוד  נתפס  העיר.  ברחבי 

והאירוע כעת בחקירת המשטרה.
החליט  לממשלה  המשפטי  היועץ  עפולה: 
המוניציפליות  הבחירות  לוועדת  לעתור  שלא 
אלקבץ  אבי  של  מועמדותו  את  לפסול  ע"מ 
מכירת  נגד  קמפיין  המוביל  העיר,  לראשות 
באחרונה  סוערת  עפולה  בעיר.  לערבים  דירות 
כשהמפגינים  ערביים,  בתים  מול  מהפגנות 
נושאים שלטים עליהם נכתב 'בוגדים', 'מכירת 
חיסול', 'אין לכם מה לחפש פה' ו'לא ניתן את 

הרובע לאסלאם' ו'עוכרי ישראל'.
מולי מלקאר מארגון אמנסטי תקפה ואמרה: 
להצדיק  בכך  ש'אין  היועמ"ש  של  "אמירתו 
ולפרסומים  להתבטאויות  גושפנקא  לתת  או 
זוהי  מסתברא:  איפכא  אלה  אינה  אלה'  מעין 
הבנויה  ולהסתה  גזעני  לאקלים  לגיטימציה 
באופן שיטתי ומאורגן על ידי רשימה פוליטית 

בראשות מר אלקבץ".
סיעות ש"ס,  וראשי  מועצה  חברי   4 נהריה: 
'אור'  וסיעת  אחרת'  'נהריה  היהודי',  'הבית 
סבג  ז'קי  המכהן  העיר  בראש  תמיכה  הביעו 
 6 מחזיקות  הסיעות  ארבע  נוספת.  לקדנציה 
מנדטים במועצה הנוכחית, ויחד עם 3 המנדטים 
של רשימת סבג, הדבר מבטיח לו רוב במועצה 

הבאה במידה והתוצאות יישארו דומות.

מבט לצפון: 
מתח בין יהודים לערבים

וטו האותיות של ש"ס החדשה

גבעת שמואל

מלחמת אותיות: סיעת ש"ס שרצה לראשונה 
וותיקה  לסיעה  גרמה  שמואל,  גבעת  בתולדות 
אותיותיה  את  לאבד  שנים  יובל  כמעט  בת 
בקלפי, לאחר שמימשה את "בעלותה" על האות 
ש'. מדובר בסיעת ג"ש הוותיקה, שתיאלץ ברגע 

האחרון להיפרד מהאותיות המזוהות עמה.
ארצית  סיעה  אם'  -  ל'סיעת  חוק,  פי  על 
ניתנת  המקומיות,  ברשויות  המתמודדת 
המפלגה,  באות  שימוש  על  וטו  להטיל  זכות 
בבחירות  המצביעים.  להטעיית  החשש  בשל 
שמואל  בגבעת  ש"ס  מתמודדת  הנוכחיות, 
לראשונה בראשות עוה"ד משה קייקוב, שהגיש 
את  הקיימת  למפלגה  לאשר  שלא  הבקשה  את 
השימוש באות ש', הנמצאת בשם תנועתו ש"ס.

ובתוך כך, שני סקרים שהופצו השבוע בגבעת 
שמואל, מעניקים לש"ס רוח גבית ומלמדים על 
סיכויי הצלחה בעיר המזוהה בעיקר עם הציונות 
הדתית. באחד הסקרים היא זוכה למנדט אחד, 

בסקר אחר היא זוכה לשני מנדטים.
"לרשימת  בתגובה:  מסר  קייקוב  משה  עו"ד 
ש"ס בגבעת שמואל אין דבר נגד רשימת ג"ש, 
אך יחד עם זאת, זכותה המלאה למנוע מצב שבו 
בשל  הן  לש"ס,  ג"ש  בין  יטעו  חלילה  בוחריה 
הדמיון והן בשל חיבורים שעשו סיעות אגודת 
ישראל )ג'( עם ש"ס ברחבי הארץ, דבר שעלול 
להטעות את בוחרי ש"ס כאילו ג"ש הינו חיבור 
סרבו  ג"ש  כי  אגב  בהערת  יצוין  לש"ס.  ג'  בין 
לרשימתו של גל לצנר להשתמש באות ג', ועל 

זה נאמר 'כל הפוסל במומו פוסל'".

אופקים קיבל את תמיכת החרדים ופותח קאנטרי בשבת
סערה: רגע לפני הבחירות ולאחר שקיבל את תמיכת 'דגל' וש"ס, החליט ראש העיר איציק דנינו לפתוח 

את הקאנטרי החדש בשבתות • הסגנים החרדיים מתחמקים וממשיכים לתמוך • הסיפור המלא
בתמיכה  לבחירות  הולך  שהוא  לפני  רגע 
עיריית  ראש  מטלטל  החרדי,  הציבור  כל  של 
העירונית  המערכת  את  דנינו  איציק  אופקים 
)שלישי(  אתמול  במחלוקת.  שנויה  בהחלטה 
שפותח  ונוצץ,  חדש  עירוני  'קאנטרי'  נחנך 
החרדיים?  והנציגים  בשבתות.  גם  שעריו  את 
מסתבר שהם כלל לא מתרגשים ומעניקים רשת 

ביטחון יציבה לראש העיר.
מתחדד  אופקים  העיר  ראשות  על  הקרב 
באחרונה בין ראש העיר הנוכחי ואיש 'הליכוד' 
הנציגות  סבגי.  גדעון  סגנו  לבין  דנינו  איציק 
מתוך  מנדטים   5 כיום  מונה  בעיר  החרדיות 
ושניים  15 מנדטים, מהם שלשה לדגל התורה 
מחזיקים  הסיעות  שתי  ראשי  כאשר  לש"ס, 

בתפקידי סגן ראש העיר.
בדנינו  החרדים  תמכו  האחרונות,  בבחירות 
והפכו לשותפים קואליציוניים משפיעים, והעיר 
משפחות  של  והגעה  בנייה  בתנופת  נמצאת 
חרדיות רבות. לקראת הבחירות, החליטו ראשי 
בדנינו  על תמיכה  והמפלגות פה אחד  הציבור 
הפליאה  את  שמעצים  דבר  נוספת,  לקדנציה 
מהלכו  נוכח  החרדית,  בקהילה  חלקים  בקרב 

החדש של דנינו.
כתב  שבועות,  מספר  לפני  שפרסם  בפוסט 
ראש העיר כי לאחר שהנחה את מפעיל הקאנטרי 
פתיחת  את  שיאפשר  כלכלי  מודל  "למצוא 
באופקים  ולציבור  למנויים  בשבתות  המתקן 

נמצא  כי  המעוניין בכך, שמחתי לשמוע ממנו 
המתווה שיאפשר זאת". ואכן, מבדיקה שערכנו 
מתברר  הפתיחה,  ביום  במקום  הנציגה  עם 
שהתכנית לא נותרה כהבטחת בחירות וכי רגע 
בסטטוס  משמעותית  פגיעה  נרשמת  לפניהן, 

קוו.
דנינו  של  המהלך  מעורים,  גורמים  פי  על 
של  אמונו  את  לרכוש  מאמצים  רקע  על  מגיע 
בכמויות  לעיר  שהגיע  החדש  החילוני  הציבור 
גדולות במהלך השנה האחרונה. דנינו נאלץ גם 
שותפות  על  יריביו  טענות  מפני  להתגונן  ככה 
הדוקה מדי עם החרדים, ואת התגובה לכך הוא 
מגיש כבר כעת, עם פתיחת הקאנטרי בשבתות.

אפשרי,  בלתי  כרגע  נראה  שזה  למרות 
פעילים חרדיים בעיר מנסים להסיר את התמיכה 
הפרת  על  גם  נשענים  כשהם  מדנינו,  החרדית 
הסטטוס קוו וגם על טענות אחרות. "המפלגות 
לקואליציה  איתו  להיכנס  הסכימו  החרדיות 
אבל  בשכר,  סגנות  להם  שהבטיח  בגלל  רק 
טוען  כלום",  מכך  ראו  לא  החרדים  התושבים 

אחד התושבים.
יו"ר  מסרב  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
עזרן  שלמה  העיר  ראש  וסגן  המקומית  ש"ס 
להתייחס בפירוט לדברים, ואומר: "הכל נמצא 
בטיפול, אנחנו מודעים להכל ועובדים על זה. 

כל הקהילה תומכת באיציק דנינו".
אברהם  העיר  ראש  וסגן  התורה'  'דגל  יו"ר 

עם  בשיחה  מתעקש  דייטש, 
הנתונים  כי  מוניציפאלי'  'שטח 

המקום  וכי  נכונים  לא  ה שבידנו  י ה י
העיר  ראש  עם  הסכם  לנו  "יש  בשבת.  סגור 
על שמירת הסטטוס קוו, ועד היום הוא נשמר 
בריכה  הייתה  ומתמיד  מאז  מלאה.  בהקפדה 
לא  החרדי  והציבור  בשבת  פתוחה  עירונית 
הלך אליה, עכשיו בנו קאנטרי חדש ויש סעיף 
מפורש שדאגתי שייכנס, לפיו המפעיל מתחייב 

לסגור בשבת".
דייטש מוסיף: "התחיל בעיר מסע השמצות 
נגד דנינו על זה שהוא לא מתחשב בחילוניים, 
מי שמתחרה נגדו עושה מזה הון פוליטי, ולכן 
כלכלית.  כדאיות  יבדוק  שהוא  אמר  רק  דנינו 
נכון להיום זה לא נפתח בשבת וזה לא ייפתח".

מסר  דנינו  איציק  אופקים  עיריית  ראש 
קוו  בסטטוס  שינוי  כל  חל  "לא  בתגובה: 
פעלה  בעיר  העירונית  הבריכה  באופקים. 
בשבתות ב-40 השנים האחרונות וגם הבריכה 
הזכיין  החלטת  בשבתות.  פועלת  בקאנטרי 
אינה  בשבת  לפעילות  המתקן  את  לפתוח 
ניסיון  כל  בעיר.  קוו  בסטטוס  שינוי  מהווה 
להציג תמונה אחרת מקורו בגורמים פוליטיים 
לגרום  כדי  הבחירות  מערכת  את  המנצלים 
פילוג וקרע בין הקהילות השונות בעיר. זה לא 

יצלח להם".

רחובות

מתקוטטים על תואר האופוזיציונר: 'עץ' מול פורש ש"ס

מתגוששות  החרדיות  הערים  במרבית  בעוד 
מודיעין  שבעיר  הרי  ביניהם,  ו'אגודה'  'דגל' 
בין  במשותף,  הסיעות  שתי  יתמודדו  עילית 
יו"ר  של  אינטנסיבית  פעילות  בזכות  היתר 
נחמן  העסקים  איש  בעיר,  ישראל'  'אגודת 
משמעותי  הישג  'להשחיל'  שהצליח  בנשעיה, 
הוקדם  ההסכמים,  פי  על  ברסלב.  לקהילת 
נציג החסידות מהמקום הרביעי לשני, ובנוסף, 
הראשון  למקום  להעניק  גוטרמן  התחייב 
הסגנות  משרת  את  פריינד,  טוביה  ברשימה, 

בתקן מלא לכל הקדנציה.
מפלגת  היא  בעיר  רשימה  מריצה  שעוד  מי 
ש"ס, בראשה ניצב הרב אבנר עמאר. מי שעד 
לאחרונה ניצב במקום השני של ש"ס היה גולן 
חסידי שפרש מהרשימה ומריץ מפלגה עצמאית 
הספרדיים  קהילות  שע"י  'האיחוד  בשם 
האחרונה,  הקדנציה  במהלך  עילית'.  במודיעין 
שעלו  ההצעות  כל  נגד  כמעט  חסידי  הצביע 
במליאה ונחשב לאופוזיציונר, למרות חברותה 
לבקשתו  זאת  בקואליציה,  ש"ס  של  הרשמית 
אותו  למנות  שחפץ  גוטרמן,  העיר  ראש  של 
לאופוזיציה,  השייכת  הביקורת  ועדת  לראשות 

במקום נציגי 'הפלג'.

לה  תורה',  'בני  תנועת  מתמודדים:  עוד 
מנכ"ל  ניצב  ובראשה  במועצה,  נציגים  שני 
המתמודד  אלישיב,  שמוליק  'הפלס',  עיתון 
שם-טוב,  יהודה   ,2 מספר  העיר.  לראשות  גם 
נציג 'מרביצי התורה הספרדיים', אינו מתמודד 

ובמקום השני ניצב אברהם הכט.
שרץ  ולנשטיין  עקיבא  הוא  נוסף  מתמודד 
עילית',  מודיעין  למען  'אנשים  ברשימת 
משתמשים  בהם  'דת',  הם  מפלגתו  ואותיות 
אישור  את  הביא  ולנשטיין  בירושלים.  ב'דגל' 
מפלגת בל"ד הארצית המחזיקה באותיות אלו 
ידם  שקצרה  התורה'  'דגל  אנשי  מחאות  לקול 
מהושיע, מאחר ואין אפשרות לקשור בין ערים 
שונות ואין ל'דגל התורה' שייכות לאותיות 'דת' 
אותיות  עם  מתמודדת  היא  בהם  בערים  מלבד 

אלו.
כאשר  השבוע  נרשמה  מעניינת  אנקדוטה 
התכתשו  העירונית  הבחירות  ועדת  בישיבת 
הזכות  על  חסידי  גולן  מול  תורה'  'בני  נציגי 

לשאת בכתר האופוזיציונר.
 3 עם  קלפיות   48 ישנן  בעיר  למה?  וזאת 
ועדת  וחבר  יו"ר,  סגן  יו"ר,  בשכר;  תפקידים 
מיועדים  מהתפקידים  שליש  כאשר  קלפי, 

למפלגות האופוזיציה. 'בני תורה' 
לאנשיהם,  השליש  כל  את  ר דרשו  ש א כ

אופוזיציונר,  שהוא  חסידי  גולן  טען  לעומתם 
כי  בו  הטיחו  הפלג  אנשי  לעיל.  שתואר  כפי 
וזה לא נקרא  היה חלק מש"ס "רק היית בוגד 
אופוזיציונר" נימקו. בוויכוח זה יצאו 'בני תורה' 
אחר  בטיעון  נפלו  אולם  העליונה,  על  כשידם 
שהעלו חברי רשימת 'יהדות התורה', שהבהירו 
כי חצי מהתפקידים מגיעים ל'מרביצי', ומאחר 
ויהודה שם טוב אינו מתמודד, קובע החוק כי 

המשרות מתחלקים בין כל חברי הסיעות.
 24 עם  'עץ'  סיעת  יצאה  דבר  של  בסופו 
המקורי  מהשליש  חצי  שהם  בלבד,  קלפיות 
אותו דרשו, כאשר החצי השני התחלק בין שאר 
והשבוע  נואש  אמרו  לא  במפלגה  המפלגות. 
יהודה שם טוב מכתב לוועדת הבחירות  שיגר 
בו הוא מודיע על ויתור על התפקידים ששייכים 
לו. במקביל, ב'עץ' דרשו מיד להשיב להם את 
מה שנלקח בגין עזיבתו של שם טוב, בהתאם 
כי השבוע  נודע  מוניציפאלי'  ל'שטח  לוויתור. 
תתכנס ועדת הבחירות העירונית ותכריע בנדון.

עין עילית
מודי

אחר שנענה לדרישת נחמן בן שעיה לשדרג את ברסלב ולהעניק לפריינד סגנות – מנע גוטרמן ריצה נפרדת 
של 'אגודה' ו'דגל' • איפה כן הדרמות? קרב בין נציגי 'עץ' לפורש ש"ס על תפקידי הקלפיות השמורים 

לאופוזיציה • איך השפיעה בל"ד הערבית על העיר החרדית?

בתגובה: "יו"ר הרשימה אמיתי כהן ונציג חב"ד 
הרב  ברכה מהגאון  לקבל  נכנסו  ליפסקר  אריה 
בבחירות  התמודדותם  לקראת  שליט"א  מאזוז 
שליט"א  מזוז  הרב  רחובות.  העיר  למועצת 
לקדש  שימשיכו  ברכתו  והעניק  בחום  קיבלם 
שם שמיים ולראות ברכה בעשייתם הציבורית".

ממפלגת 'יחד' נמסר בתגובה: הרינו להבהיר 
מזוז  מאיר  הרב  בנשיאות  יחד  מפלגת  כי 
אינם  התנועה,  יו"ר  ישי  אליהו  והרב  שליט"א 
הנוכחיות  בבחירות  מפלגה  בשום  תומכים 

ברחובות".
ולמאבקים בגזרה נוספת: מול רשימת שס"ד 
מתמודדת  ולש"ס,  התורה'  ל'דגל  המשותפת 

עצמאית,  ישראל'  'אגודת  רשימת  לראשונה 
קהלים  ובצירוף  קרעטשניף  חסידות  בהובלת 
הראשון  במקום  חברתיים.  ופעילים  חסידיים 
איש  ניצב  השני  ובמקום  הומינר  פנחס  מוצב 

'הידברות' אופיר אזרד.
את  מכל  יותר  השבוע  שהעסיקה  סוגיה 
הפוליטיקה הרחובותית, הייתה חתימת רב בית 
הכנסת פא"י וראש בד"צ מהדרין הגר"א רובין, 
בענייני  דעתו  את  חיווה  הראשונה  שבפעם 
להצביע  יש  לפיו  הלכה  פסק  ופרסם  בחירות 
קדמה  רובין  הרב  לתמיכת  החסידית.  לרשימה 
ו'דגל התורה',  מערכת לחצים מצד אנשי ש"ס 
ולמכריעה  למשפיעה  נחשבת  דמותו  באשר 

אך  בעיר,  ביותר 
לשווא.

הזו,  הקלחת  ואל 
מטה  השבוע  הצטרף 
חרדי חדש, הפועל לשכנע 

החרדית  מהקהילה  מצביעים 
לרשימת  כולם  את  להעניק 

ם 'הליכוד', בראשה עומד ראש העיר  י מ ח ר
מלול. בראש המטה עומד פעיל ש"ס לשעבר. 
הראשונים  המועמדים  ששת  מפתיע,  באופן 
כיפה  חובשי  הינם  למועצה,  הליכוד  ברשימת 
העבודה,  את  בשטח  הפעילים  על  שמקל  מה 

שכן גם כאן מדובר לכאורה במפלגה דתית.
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בקבינט  שיושב  היחיד  החרדי  שהשר  אחרי  יום 
מתקפות  מול  הרמטכ"ל  על  ובלהט  בנחרצות  הגן 
כמה מהשרים בסוגיית עזה, עלה ראש הממשלה על 
דוכן הכנסת בטקס פתיחת מושב החורף והגן בחום 
מרשים  טקסט  משמיע  כשהוא  התורה,  לומדי  על 
התורה  בשבח  והתפתלויות,  התנצלויות  נטול 

ולומדיה. 
כשהוא מתרפק בערגה על ביקורו בירושלים של 
וילנה, ומזכיר גם למאזינים החרדים תקופות יפות 
יותר של היהדות הליטאית, השמיע נתניהו ברבים 
לומדי  של  בזכותם  יפות  מילים 
רק  מפיו  בעבר  ששמענו  התורה, 
בחדרי חדרים, בביקוריו בבית מרן 

הגר"ע יוסף זצ"ל.
באווירת  שנפתח  הזה  השבוע 
קיבל  ואזוריות,  ארציות  בחירות, 
מפתיעה.  תפנית  יממה  בתוך 
המיני- התכנסה  השבת,  במוצאי 

כדי  התורה  דגל  של  מועצת 
לעסוק בענייני אלעד וחכמולוגיה, 
היה  נדמה  רגעים,  ובאותם 
על  להשפיע  יכולים  שהחרדים 
הבחירות האזוריות ולא הארציות. 
נחוש  החברים,  הניחו  כך  ביבי, 
את  ולהקדים  לבחירות  ללכת 
אישום  כתב  הגשת  על  ההכרזה 

בכפוף לשימוע. 
למחרת היום, התכנסה המועצת 
בענייני  לדון  כדי  האגודאית 
 - וכשהתפזרה  וחכמיה,  יבנה 
הפוליטית  המערכת  הופתעה 
המתונות  מההצהרות  כולה 
מחדש.  מסלול  לחישוב  שגרמו 
שר הביטחון איווט ליברמן, שעל 
כפי  מוקדמות  מבחירות  חושש  בעזה  המצב  רקע 
מיהר  תבערה,  מבלוני  חרד  עזה  בעוטף  שחקלאי 
לשבח את החלטתה האחראית של המועצת. נתניהו 
בתורו, השמיע את הטקסט המחמיא שלו בתגובה 
ללהיט החדש של המוזיקה החסידית מבית מועצת 
הלהיט  כי  לומר  ניתן  רבה  במידה  התורה.  גדולי 
זה  החסידי מבוסס על לחן ליטאי-ספרדי, שנשמע 
של  התורה  גדולי  מועצת  חברי  של  מפיהם  מכבר 

דגל וחכמי התורה של ש"ס. 
זכות היוצרים שמורה לחברי הכנסת מדגל התורה 
כאן  שפורסמו  עקרוניות  להבנות  שהגיעו  ומש"ס 
)בי"ס  חודשים  משלושה  למעלה  לפני  לראשונה 
תמוז  כ"ח  החייל',  למען  'האגודה  לפוליטיקה, 
התשע"ח(. ההבנות העקרוניות שבאותה עת הניחו 
הביטחון,  במשרד  המקצועיים  הגורמים  דעת  את 

התמקדו בארבע נקודות עקרוניות: 
למאגר  הנוגע  לסעיף  בנוגע  המידע:  מאגר  א. 
הישיבות,  בני  המתגייסים  של  הצה"לי  המידע 
להסרת  עקרונית  נכונות  על  בשעתו  כאן  פורסם 

הסעיף והמרתו בסעיף פחות מתריס ויותר כוללני.

הכלכלי  בפן  מידתיות:  כלכליות  סנקציות  ב. 
כי  לקבוע  שביקשה  העמדה  עקרונית  התקבלה 
ביעדים  אי-עמידה  של  במקרה  התקציבי  הקיצוץ 
חייבי  התלמידים  של  היחסי  החלק  על  רק  יחול 
קוסמטי  שנראה  הזה  השינוי  משמעות  הגיוס. 
העבודה  לנוכח  השפעה,  רבת  היא  לכאורה, 
ישיבות,  כבחורי  מתוקצבים  הגיוס  חייבי  שמרבית 
ראש'  'פר  התקציב  של  יותר  הגדול  החלק  בעוד 

מוענק לאברכים שברובם אינם חייבי גיוס.
ג. 'סעיף המטרה' של החוק: בתזכיר שהונח על 
השולחן, ההתמקדות הייתה בהחלת 'ערך השוויון'. 
בבג"ץ,  החוק  של  נוספת  פסילה  למנוע  מנת  על 
הוצע לשנות את הנוסח ולרככו על מנת שבג"ץ לא 
שהסעיפים  הקודמת,  בפסיקתו  כמו  לטעון,  יוכל 

הביצועיים של החקיקה לא הולמים את המטרה.
החרדים  הכנסת  חברי  מחודשת:  חקיקה  ד. 
ברי  היעדים  כי  סברו  אומנם  המגעים  את  שניהלו 
חרדי'  'מיהו  ההגדרה  הרחבת  לנוכח  הן   – מימוש 
והן לנוכח העובדה שהיעדים נספרים כסך הכל של 
מתגייסים לצה"ל ומשרתי השירות האזרחי – אולם 
גם כאן, כתוספת של חגורה על שלייקס, דומה היה 
הנוסח  הצדדים.  כל  את  שתרצה  נוסחה  שנמצאה 
החודשים   12 במהלך  אם  כי  היה  לבסוף  שהוצע 
היעדים  כי  יתברר  שנים(  כחמש  )בעוד  האחרונים 
חקיקה  ליזום  לממשלה  יתאפשר  מושגים,  לא 
הסעיף  במקום  זאת  הצבא,  לצרכי  בהתאם  חדשה 
המקורי שביקש לקבוע כי במידה ולא תהיה עמידה 
ב-85 אחוזים מהיעדים בעוד כשש שנים, יחול חוק 

שירות ביטחון.
ליברמן שהיה בסוד העניינים הקפיד במשך ימים 
ארוכים לשמור על זכות השתיקה. את ההכרזה כי 
לא יאפשר שינוי של פסיק בנוסח החוק, הוא שחרר 
מועצת  בשם  אולטימטום  הניח  שליצמן  אחרי  רק 
כי  הבין  המחודדים  בחושיו  איווט  התורה.  גדולי 
לאכול  גם  המחיר,  את  לשלם  גם  עלול  עוד  הוא 
את הדגים הסרוחים וגם להיות מגורש מלשכת שר 
הביטחון – עם הכרזת נתניהו על בחירות מוקדמות. 
גם השבוע הוא השמיע הצהרות כובלות, עד לרגע 
שבו הבין שמועצת גדולי התורה משמיעה מנגינת 

חתונה ולא נעימת אשכבה.

המאמץ שהושקע לפני שלושה חודשים בהסדרת 
הכנסת  חברי  ידי  על  כיום  מופנה  לצבא,  הגיוס 
עשרים  אם  ברשויות.  מצביעים  לגיוס  החרדים 
ולא  לאידיאלים  בחזרה  יופנו  מהמרץ  אחוזים 
לג'ובים, ניתן יהיה לסגור עסקה מהירה מול משרד 
מהאנרגיה  ופרומיל  מהזמן  במחצית   – הביטחון 

שנדרשו לגיבוש הסכמי חלוקת השלל.

הפה שהתיר
חודשיים  שלפני  מהתקופה  נשתנה  מה  השאלה 
תחילת  לימי  לפגרה,  הכנסת  צאת  ערב  וחצי, 
המזבח  מן  בודקין  אין  במקומה.  אינה   - החורף  
לשואלים  משיבים  שאין  כפי  ולמעלה  החסידי 
מכונסת  אלה  טרופים  בימים  הכיצד  הליטאיים, 
על  ולא  מלא,  כמעט  בהרכב  הליטאית  המועצת 
מנת להכריע בענייני גיוס וגיור, אלא כדי למנוע את 
בחירתו המחודשת של מועמד אגודאי על פני רעהו 
הדגלאי. המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינה 

וכל המפקפק - כעובד ע"ז.
מה שכן ניתן ואף רצוי לבדוק ולבחון, זה כיצד 
כבית  או שמא  כבית שמאי  הגיוס:  הלכת  הוכרעה 
ראש  בין   - שמים  לשם  במחלוקת  וכאן,  הלל. 
ישיבת אור ישראל הגאון רבי יגאל רוזן שהביע את 
עמדת המועצות הליטאית והספרדית, לבין הגר"מ 
ברזובסקי, בן האדמו"ר מסלונים שביטא את עמדת 
הלכה  הוכרעה  כי  לומר  ניתן  החסידית,  המועצת 
בהתאם לעמדת המתנגדים - בשיוכם הקהילתי ולא 

ביחס החקיקתי. 
חילופי העמדות הובאו כאן במלואם מפי כתבם 
של שני ראשי הישיבות לפני שלושה חודשים בדיוק 
)בי"ס לפוליטיקה, 'תורה שבכתב'(. את נייר העמדה 
של ראשי הישיבות הליטאיים שגיבש בשעתו הגר"י 
הירש,  הגרמ"ה  בבית  הישיבות  ראשי  בכינוס  רוזן 
ישיבת  של  סיכום  כנייר  השבוע  להקריא  היה  ניתן 
גם  אלא  דגל,  של  רק  ולא   – התורה  גדולי  מועצת 

של אגודה. 
בנוגע  ישירה,  הייתה  בשעתו  ההתייחסות 
ל"מכתבו של הגר"מ ברזובסקי שליט"א הבא לנמק 
תיקון  את  לדחות  צריכה  החרדית  היהדות  מדוע 
מן  הביטחון...  משרד  ידי  על  שהוצע  הגיוס  חוק 
הראוי להדגיש בפתח הדברים שלאור הוראותיהם 
ובפרט  האחרונים,  הדורות  גדולי  של  הברורות 
הוראתו המפורשת של מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, אין 
לחרדים,  גורף  פטור  על  נלחמת  החרדית  היהדות 
מנת  על  הישיבות,  בני  של  מעמדם  להסדר  אלא 
שכל מי שחשקה נפשו להקדיש כל עתותיו ללימוד 
התורה הקדושה לא יושת עליו עבודת הצבא, ויוכר 
לומד  שהוא  זמן  כל  נדחה,  ששירותו  כמי  מעמדו 

בישיבה או בכולל.
הפוליטיקה",  בנבכי  להבין  מתיימרים  "איננו 
אומנותם,  שתורתם  הישיבות  ראשי  וכתבו  הוסיפו 
דרים  אינם  מלאכתם  שהפוליטיקה  ומקורבים 
בביתם, "אך אין לאף אחד ביטוח שהממשלה הבאה 
אכן תצטרך להישען על המפלגות החרדיות ]וכבר 

נעימה חסידית 
בלחן ליטאי 

במוצ"ש התכנסה 
המיני-מועצת של 
דגל כדי לעסוק 
בענייני אלעד 
וחכמולוגיה. למחרת 
היום, התכנסה 
המועצת האגודאית 
כדי לדון בענייני יבנה 
וחכמיה. הלהיט 
החסידי מבוסס על 
לחן ליטאי-ספרדי

 הלכה כמותו.
 ראש ישיבת
 אור ישראל
הגר"י רוזן

עו"ד אבי בלום, לונדון בית ספר לפוליטיקה
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שאותו  לוודאי  קרוב  וגם  כזכור[,  לעולמים,  היה 
בג"צ ימנע כל תיקון שהוא שייטיב יותר מהתיקון 
המוצע. בוודאי שומה עלינו לאחד כוחותינו לשפר 
למזער  ניתן  ספק  וללא  המוצע,  החוק  סעיפי  את 
שאחינו  ותקווה  בתפילה  הכלכליים,  הנזקים  את 
שאין  להבין  עיניהם  יפקחו  והטועים  התועים 
בבניין  ההשקעה  כמו  המדינה  בביטחון  השקעה 
וקיום הישיבות הקדושות. והאמת והשלום אהבו". 
האמת יצאה השבוע לאור כשהתברר שהמחלוקת 
יותר  היא  התורה  גדולי  מועצות  בין  שהתגלעה 
נצטרך  השלום  לפעמי  מהותית.  ופחות  סמנטית 
הצללים  וינוסו  הבוחר  יום  שיפוח  עד  לחכות 
היהדות  על  ופירוד  מחלוקת  חשכת  שמטילים 

החרדית, ללא כל סיבה אידיאולוגית והגיונית. 

ייאוש נוח 
הרכבות כבר יצאו מהתחנה, ועל אף שהן שועטות 
המפגש  נקודת   – הקרקע  לפני  שמתחת  במנהרות 
שבה תתנגשנה זו בזו בעוצמה, ידועה מלכתחילה. 
המשא-ומתן  לגישור,  ניתנים  ולא  כמעט  הפערים 
חמישה  בעמדותיהם.  מתבצרים  והצדדים  תקוע 
לאן  להכריע  תצטרך  והמדינה  מהיום  חודשים 
הקואליציה  משליטת  יצא  שכבר  בתהליך  פניה, 

והממשלה. 
היה  הזה  הפתיח  הנוכחי,  השבוע  לראשית  עד 
ישראל.  למדינת  בנוגע   – מירושלים  להיכתב  יכול 
לבחירות  עיניהם  נשאו  ויועציה,  שריה  ראשיה, 
2019 הקרוב. הנציגים שלנו, שעטו  בסביבות מרץ 
בלי  לנתב"ג.  מירושלים  הרכבת  כמו  המסילה  על 
מטרה ובלי תחנה סופית של טובת הציבור, כשתחנת 
ג'ובים ושררה הפכה לתחנה הסופית.  הביניים של 
מאווייהם  כל  את  השקיעו  החרדים  הציבור  אישי 
בתקופה האחרונה בענייני הברקזיט המפלגתי של 
הגיוס  שסוגיית  היה  נדמה  ולרגעים   – התורה  דגל 
פרחה מזיכרונם. באה החלטת מועצת גדולי התורה 
שולטים  עדיין  האחראים,  שהמבוגרים  והוכיחה 

בכיפה.
בארצי ובמוניציפאלי, בעניינים של מעלה ומטה, 
והתסכולים  התסבוכות  השבילים,  הדרכים,  כל 
המצב   – מסתבר  בלונדון  אך  לירושלים,  מובילים 
הנימוס  הקרירה,  האווירה  שבעתיים.  מורכב 
המאופק והשמש הלונדונית המלטפת – לא גורמים 
להיראות,  רק  אולי  נוח.  יותר  להיעשות  לייאוש 

במלאכותיות מה. 

בירת הממלכה המאוחדת גועשת ורועשת לקראת 
מרץ הקרוב - המועד האחרון שבו נדרשת בריטניה 
להחליט כיצד יבוצע הברקזיט עליו הוחלט במשאל 
ראשת  מכנסת  במיוחד,  סתווי  אוויר  במזג  העם. 
מפגשים  של  רצף  מיי  תרזה  בריטניה  ממשלת 
לחצות  שיאפשר  מתווה  להציג  בניסיון  דחופים 
ללכת  תרצו:  אם  או  בצליעה.  אם  גם  התמזה,  את 
הבריטים  למצביעים  ולתת  האירופי  האיחוד  עם 

להרגיש בלי.
ראש  בבית  המהלומות  חילופי  של  האטרקציה 
הממשלה ברחוב דאונינג 10, מרתקת יותר מחוויית 
בית  סביב  בקינגהאם.  בארמון  המשמרות  חילופי 
ראש הממשלה התקבצו השבוע אזרחים מודאגים, 
 – ובאים  שיוצאים  השרים  צוהלים.  תיירים  לצד 
אינם מזוהים עוד בהתאם לשיוכם המפלגתי, אלא 
תומכי  מהאיחוד.  הפרישה  בשאלת  עמדתם  לפי 
ישבור  שלא  רך  בברקזיט  שמעוניינת  מיי  תרזה 
מול  לאיחוד,  בריטניה  שבין  היחסים  את  לחלוטין 
תומכי שר החוץ המתפטר בוריס ג'ונסון - טראמפ 
סטייל - שלועג לרפיסות שמפגינה מיי מול פקידי 

האיחוד האירופי בבריסל.
בחירתה  את  חבה  מיי  תרזה  הממשלה  ראשת 
דיוויד  הפופולרי  קודמה  של  השגויה  לבחירה 
הפרישה  בשאלת  עם  משאל  שהבטיח  קמרון, 
מהאיחוד – מתוך ודאות פנימית שהתוצאה תהיה 
ממשלה  ראשי  בשרם  על  שחוו  התובנה  שלילית. 
הבחירות  את  להקדים  רצו  שאצו  ישראליים 
ראש  כאן.  גם  התממשה   – מהתוצאות  והופתעו 
בתדהמה  הוכה  המאוחדת  הממלכה  ממשלת 
העם.  במשאל  ניצחו  האירופי  האיחוד  כשמתנגדי 
ישראלית,  פוליטית  מנטליות  עם  ממשלה  ראש 
כראש  המאבק  את  ומנהל  בלשכתו  מתבצר  היה 
כך  הכל  הבריטית  הפוליטית  בתרבות  הממשלה. 
מן  שזכתה  מיי  תרזה  בכיסאו.  שילם  קמרון  שונה, 
ההפקר, נראית גם בחלוף שנה וחצי בתפקיד, כמי 

שנועלת עקבים גבוהים למידותיה.
ובא,  קרב  הפרישה  ליישום  שנקבע  המועד 
תכנית  בינתיים  אין  בריטניה  ממשלת  ולראשת 
שבין  הפיננסיים  היחסים  בשאלת  לא  עבודה: 
החברות  ובסוגיית  לבריטניה  האירופי  האיחוד 
לא  לונדון;  את  לנטוש  שמאיימות  הבינלאומיות 
לאיחוד  בריטניה  בין  הפתוחים  הגבולות  בעניין 
בריטניה  שבין  היחסים  במתווה  לא  וגם  האירופי; 
על  להכריז  שעלולות  וסקוטלנד  אירלנד  לצפון 
אלא  האירופי,  מהאיחוד  לא   – משלהן  ברקזיט 

דווקא מהממלכה. 
מצע  ומקדם  מאז  היה   – ומדיני  כלכלי  שקט 
הרי  מופר,  כשהשקט  בגולה.  החיים  ליהודים  נוח 
שאדמת האי שהייתה יציבה תחת רגלי היהודים גם 
במלחמת העולם השנייה, הולכת ומזדעזעת. האיום 
הנוכחי משתקף בדמותו של מנהיג הלייבור ג'רמי 
קורבין – "שונא מדינת ישראל ולא שונא ישראל", 
הקהילה  מראשי  כמה  באוזניי  שהדגישו  כפי 
עצמם  את  כל  קודם  לשכנע  שמנסים  היהודית, 
הרועשים  הקולות  חרף  טובים,  עדיין  שהחיים 

והמראות הקשים. 

עקיפה משמאל
ומתמיד  מאז  נחשבו  הלייבור  מפלגת  מנהיגי 
הקודם  בעשור  שבהם  כשהבולט  ישראל,  לאוהדי 
התחלפה  הזאת  המתונה  האהדה  בלייר.  טוני  היה 

היהודיות  בקהילות  עזה.  בשנאה 
בממלכה מביטים בעיניים קרועות 
השתלטות  בתופעת  לרווחה 
השמאל הרדיקלי והאנטי-ישראלי 

על המפלגה. היו צרינו לראש.
הקהילה  על  שהתרגשה  הצרה 
- מאחדת בין יריבים. בבית חב"ד 
הרב  בראשות  גרין  בגולדרס 
בבית  כמו  גליצנשטיין,  שניאור 
הכנסת תורת חיים בגולדרס גרין, 
לונדון  בביה"ד  אב"ד  בנשיאות 
אירופה  רבני  ועידת  נשיא  וסגן 
הגאון רבי יונתן אברהמס - תלמיד 
חכם ליטאי בעל מאור פנים שיכול 
ישראל  באהבת  קורס  להעביר 
לרבנים ישראליים - נשמעת אותה 

מנגינה מודאגת וחרדה. 
מתכנסת  חיים  תורת  בקהילת 
אורתודוקסית  חבורה  שבת  מדי 
ואנשי  חשבון  רואי  של  מגוונת 
אם  דין.  עורכי  לצד  עסקים 
אותנטי  חרדי  קולות  מאגר  יש 

רק  כאן.  נמצא  שהוא  הרי   – הלייבור  למפלגת 
שבתקופה האחרונה אי אפשר למצוא תומך ליברלי 
ניתן לממש באוויר, את  אחד לרפואה. את החשש 

האכזבה אפשר לחוש בכל פינה.
אבל לא רק בארזים החרדים נפלה שלהבת, אלא 

בצד  שנמצאות  היהודיות  הקהילות  בקרב  גם 

לא רק בישראל 
המתפצלת אלא גם 

בממלכה המאוחדת, 
המון העם חדל 

מלהלך כפתי אחר 
מכתבים וחתימות. 

ההתייחסות היא 
בערבון מוגבל. 

הכסף יענה את הכל 
ולפעמים גם את 

הקול

אחריות חסידית מחייבת. ישיבת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל
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השני של המפה. עו"ד דניאל כהן, עומדת בראש 
השאר  בין  העוסקת  מצליחה  דין  עורכי  פירמת 
רפורמית  שלה  הקהילתית  השייכות  הגירה.  בדיני 
יותר מאשר אורתודוקסית ומפלגת הלייבור אמורה 
בענייני  פגשתיה  טבעית.  כתובת  עבורה  להוות 
בראשות  הלייבורית  שהכתובת  לי  והסתבר  עבודה 
על  אזהרה  כתובת  מבחינתה,  גם  כיום  היא  קרבין, 

הקיר באותיות קידוש לבנה. 
את הסיפור העגום של הפיכת הלייבור ממפלגת 
שטופת  רדיקלית  למפלגה  מתונה  מרכז-שמאל 
לפתוח  פזיזה,  אחת  בהחלטה  פה  תולים  שנאה, 
להתפקד  בריטי  אזרח  לכל  ולאפשר  השורות  את 

למפלגה תמורת סכום זניח של 8 פאונד. 
היה  לגיהנום,  הדרכים  כל  כמו  הזה,  התהליך 
אחרי  השורות,  ריענון  של  טובות  כוונות  רצוף 
המפלה של מועמד הלייבור אד מליבן מול דיוויד 
באותה  הרצוג  מול  נתניהו  כמו  השמרני.  קמרון 
תקופה, הוביל מליבן על קמרון בסקרים, אך הובס 
פרשני  אהדת  חרף  בקלפיות 
בלייבור  הבריטיים.  הערוצים 
והחליטו  נכשלה  שהשיטה  הבינו 
המועמד  בחירת  כוח  את  להעביר 
של  לידיהם  הנציגים  מידי 

המתפקדים.
ארגוני  נצלו  הזאת  הפרצה  את 
מכל  שפקדו  הקיצוני,  השמאל 
מה   – משמאל  ועקפו  ליד  הבא 
הממלכה  בכבישי  שנחשב 
לבלתי  ההגה,  כיווני  מהופכת 
חוקי. השוליים הפכו למיינסטרים 
והמהוגנים  האותנטיים  והנציגים 
הפכו  בפרלמנט  המפלגה  של 
של  האקט  רלוונטיים.  לבלתי 
בתחילה  נראה  קורבין  בחירת 
של  בארונה  האחרון  כמסמר 
המפלגה, אבל במערכת הבחירות 
הביאה  מיי  שתרזה   - האחרונה 
להקדמתה בביטחון עצמי מופרז, 
למרחק  כשהגיע  קורבין  הפתיע 
נגיעה מבית ראש-הממשלה. ככל 
שתרזה מיי הכושלת מאריכה ימים 
בתפקידה, האיש המוזר והקיצוני הזה, נראה לפתע 

בעיני הבריטים כאלטרנטיבה ראויה.

גזירת הברקזיט
רבה הראשי של הממלכה, הרב אפרים מירביס, 
נטולת  ממלכתית  לדמות  נחשב  שנים  שבמשך 
מילה  מפיה  לחלץ  ניתן  שלא  פוליטית  זהות 
השתיקה.  מחסום  את  שבר  בקונצנזוס,  שאינה 
של  בחירתו  מסכנת  והזהיר  פומבית  יצא  הוא 
קורבין לראשות הממשלה במילים ברורות וחדות. 
בהפגנה שהתקיימה במנצ'סטר בערב ראש השנה, 
קרא  הוא  יהודיים,  ארגונים  עשרות  בהשתתפות 
צברית  בעברית  תשובה.  לעשות  קורבין  לג'רמי 
אך  טובה,  שנה  של  נימוסי  איחול  כמו  נשמע  זה 
כשהדברים נאמרים באנגלית בריטית מנומסת מפיו 
של רב ראשי ממלכתי - זוהי כמעט קריאה להפיכה.

היהודים  המפגינים  התפזרו  מהוגנים  כבריטים 
נתנו  ובכך  המלכה',  את  נצור  'אלוקים,  בשירת 
שורה  יהודית.  הפנים  המערכה  לתחילת  האות  את 
מנגד  חתמה  אורתודוקסיים  רבנים  של  מכובדת 
מפלגת  מנהיג  של  לתקיפתו  המתנגד  מכתב  על 
כי  יותר  מאוחר  טענו  מהרבנים  כמה  הלייבור. 
כי  הסבירו  אחרים  חתימותיהם.  את  מזהים  אינם 
דבריהם הוצאו מהקשרם. הן בעברית והן באנגלית, 
 – ובירושלים  ברק  בבני  כמו  ובמנצ'סטר,  בלונדון 
גרועות  נשמעות  הזה,  מביכות מהסוג  התחמקויות 

וצורמות באותה מידה. 
מגינויו  להירתע  פנים  נשואי  רבנים  מביא  מה 
האיסור  הוא  השורשי  ההסבר  ישראל?  שונא  של 
העקרוני של התגרות בגויים, אך במקום שלעקרון 

האיסור   – כספי  מהפסד  ממשי  חשש  גם  מתווסף 
בקהילה  יתירה.  וחומרה  תוקף  משנה  מקבל 
עם  המזוהות  עמותות  שראשי  מספרים  היהודית 
הלייבור ומעבירות כספי תמיכה לכמה מהמוסדות, 
היהודית  שההתגרות  עוקפות  בדרכים  הזהירו 
בישראל  רק  לא  תקציבים.  לעצירת  תגרום  הזאת, 
המתפצלת אלא גם בממלכה המאוחדת, המון העם 
חדל מלהלך כפתי אחר מכתבים וחתימות, עצומות 
מוגבל.  בערבון  היא  ההתייחסות  קוראים.  וקולות 

הכסף יענה את הכל, ולפעמים גם את הקול.
בכלכלה.  הקללה  מתליית  יותר  קל  דבר  אין 
החרדית  הקהילה  השטח,  לפני  מתחת  כי  מסתבר, 
מתמודדת עם איום לא פשוט - שהביא להתעקשותם 
של כמה מהרבנים לאטום אוזניים משמוע ולנסות 
כל  עם  טובים  יחסים  על  לשמור  בכוח  כמעט 
הצדדים. תכנית לימודים חדשה של משרד החינוך 

החינוך  מוסדות  בכלל  להנחיל  מחייבת  הבריטי 
תכנים של לימודי אבולוציה והכרת דתות אחרות, 
וזאת על רקע תחקיר תקשורתי שנעשה בבתי הספר 

המוסלמיים שמחנכים לשנאת זרים.
הספר  בתי  על  רק  לא  מאיימת  הזאת  התוכנית 
המתוקצבים, דוגמת בית יעקב, אלא גם על תלמודי 
הגבוה  הלימוד  שכר  הפרטיות.  והמסגרות  התורה 
אלפי   – התקציב  נטולי  הספר  בבתי  שמשולם 
שמשלמים  בודדות  מאות  לעומת  בשנה  פאונדים 
תלמידים במוסדות נתמכים – היווה עד היום חומת 
מגן מפני פיקוח הדוק על תכנית הלימודים. לא עוד. 
ההשתלטות  את  באיחור  שגילו  הלונדונים 
המוסלמית על שכונות שלמות בעיר הבירה, מנסים 
לנעול את האורווה אחרי שהסוסים הערביים יצאו 
ממנה בדהרה. לפני חמש שנים ביקרתי בבית ספר 
מאות  לראות  ונדהמתי  לונדון  במזרח  מוסלמי 
תלמידים מוסלמים שמתחנכים בערבית ומסתובבים 
בלבוש מוסלמי אותנטי. ממשלת בריטניה שארגנה 
רב- ערכי  כמפגש  זאת  הציגה  הסיור,  את  בשעתו 
תרבותי של החלפת דעות בין דתות ותרבויות. חמש 
הזה  שהערוץ  הבריטים  את  לימדו  שחלפו  השנים 

הוא חד כיווני.
בתקשורת  האחרונה  בשנה  שנערך  בתחקיר 
שמונחלים  הלימוד  חומרי  נחשפו  הבריטית 
את  שמכיר  מי  הפרטיים.  המוסלמיים  הספר  בבתי 
המקבילה הישראלית לא ייפול מכיסא התלמיד, אך 
מתחנכים  לאפם,  שמתחת  לגלות  נדהמו  הבריטים 

והסתה  למערב  טהורה  שנאה  על  תלמידים  רבבות 
חמורה נגד כל מי שאינו מוסלמי.

מפתיעה  הלא  התגלית  של  הישירה  התוצאה 
הממלכה  של  מטרה  מכוונת  החלטה  הייתה  הזאת 
המערכת  כלל  על  סבלנית  לימודים  תכנית  לאכוף 
החינוכית. כדי שלא לצייר את התוכנית בגוון גזעני 
גם על הקהילה  אנטי-מוסלמי, היא הוחלה בשווה 
היהודית. על חטאי המוסלמים – משלמים היהודים, 
ובקהילה החרדית שוברים את הראש ומטכסים עצה 

כיצד להתמודד עם האתגר. 
כותרות  גורר  היה  בישראל  הזה  מהסוג  תרחיש 
של הלם ותדהמה נגד הגזירות החינוכיות האיומות, 
אבל כאן - להתמודדויות יש גוון מעשי ולא הצהרתי. 
בתבונה,  להתמודד  צריך  הזה  מהסוג  דברים  "עם 
שיף  נפתלי  הרב  אומר  בדיבורים",  ולא  במעשים 
שעומד בראש ארגון 'נצח' שמאגד פעילות יהודית 
ענפה בבתי ספר ובקמפוסים בבריטניה, והוציא רק 

בשנה האחרונה 75 משלחות למסעות זהות יהודית 
מעבר לגבולות הממלכה. 

בין  בישראל  לחיים  בניגוד  נכרים  בין  בגלות 
עד  להיאבק  הפריבילגיה  את  כנראה  אין  יהודים, 
הוא  פוסק  הבלתי  והצורך  האחרונה,  הדיו  טיפת 
להתנהל כל העת בתבונה, להגיב במתינות ולהכיר 
במגבלות המיעוט. ורק לחשוב כמה נאומים חוצבי 
להבות, הצהרות ואיומים היינו מרוויחים אם 'גזירת 
ולא  בירושלים  מתרחשת  הייתה  הזאת,  הברקזיט' 

בלונדון.

שבת וינפש
יום שישי, חמישי במושגים יהודיים - אם לתרגם 
את שבוע העבודה הנכרי לשבת היהודית. הלונדונים 
שמגיעים לתחנות הרכבת התחתית מופתעים לגלות 
שערים נעולים. שלושה קווים מרכזיים של הרכבת 

התחתית במרכז לונדון סגורים לרגל שיפוצים.  
להשבית  צריך  אותה  לתקן  וכדי  תקלה  "הייתה 
שעומד  המפקח  מסביר  עבודה",  ליום  הרכבת  את 
במקום. איש לא תמה מדוע לא לדחות את העבודות 
זאת  למועד השבתון ביום ראשון וכשאנו שואלים 
מרים  בתשובה  האיש  טיפוסית,  צברית  בחוצפה 
גבה: "ולעובדים שלנו לא מגיע לנוח?" הוא שואל 

וחוזר לעבודה.
מגוי   - תורה  גם  לפעמים  תאמין.  בגויים  חכמה 

של שישי.

תכנית לימודים 
חדשה של משרד 
החינוך הבריטי 
דורשת להנחיל לימודי 
דתות ואבולוציה. ורק 
לחשוב כמה נאומים 
חוצבי להבות היינו 
מרוויחים אם 'גזירת 
הברקזיט' הייתה 
מתרחשת בירושלים 

אין משפצים ביום המנוחה. הרכבת התחתית של לונדון, השבוע
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"מי שרבותיו אמרו לו להצביע למישהו 
אחר, שלא יעז להצביע לי"

יצחק פינדרוס, מועמד מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ונשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן לראשות העיר אלעד, 
מדבר על הכל • על סוגיית האפליה: "נדרשת עבודה סיזיפית קשה" • על הבחירות: "לא צריך להבעיר 

מחלוקת בציבור החרדי בשביל אלעד" • שולח מסר ישיר לפרוש: "עמוד במילה שלך ואני מתחייב שתהיה 
חלק מהנהגת העיר" • וגם: התכניות לניהול העיר, היחסים עם ש"ס וברק צברי והעתירות המשפטיות.

ישראל פריי

הקרובה  הבחירות  מערכת  הדרמות של  כל  את  לזקק  נצטרך  אם 
אלעד  שהעיר  ספק  ללא   - חרדיים  הפנים  הכוחות  יחסי  מבחינת 
מונחת  כתפיה  שעל  אחת  דמות  נחפש  אם  הבכורה.  את  תיקח 
התורה'  'דגל  בכיר  קלה.  פינדרוס  ביצחק  הבחירה   - האחריות 
פוליטית,  התגוששות  במרכז  נמצא  לאלעד,  מירושלים  שהובהל 
כשגם 'דגל התורה' וגם ש"ס הפקידו בידיו את כל הקלפים, ועליו 

הוטלה המשימה להתמודד מול ראש העיר ישראל פרוש.
בשבוע האחרון נערך במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
ובהשתתפות מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, כינוס של רבני 
הגרב"ד  גם  ובהם  ישראל  גדולי  בראשות  אלעד,  בעיר  הקהילות 

פוברסקי והגרמ"ה הירש, למען בחירתו של פינדרוס. 
הגאון רבי אליהו מן הכריז בשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
פה  "האסיפה  לפינדרוס:  להצביע  שחייבים  הברורה  דעתו  את 
היא ממש דברי החזון האיש שמדברים על גופי תורה, והתאספנו 
במקום של התורה עצמה. אני רוצה להקדים", המשיך הגר"א מן. 
היות  בשמו.  למסור  רבינו  ידי  על  התבקשתי  האלה  "שהדברים 
לא  זה  אלעד,  בעניין  מהבית  פה  שנעשה  שמה  מערערים  שיש 

על דעתו, ביקש ממני רבנו לומר': חובה על כולם, מכל 
העדות והחוגים, להצביע ולפעול להצלחתו של רבי יצחק 
ולרשימה של דגל התורה ככל האפשר, ונזכה שיתקדש שם 
זה התורה עצמה,  עוד פעם. הרב פוסק,  ידנו.  על  שמיים 
הרב פוסק: חובה, לא מדברים על מצווה, חובה על כולם, 
כל העדות והחוגים, להצביע, זה דבר ראשון אבל יש פה 
עוד מילה, לפעול להצלחתו ככל האפשר ונזכה שיתקדש 

שם שמים על ידנו". 

"קבלת פנים מדהימה"
מנסה  לא  פינדרוס  הראיון,  כל  לאורך  ההפתעה,  למרבה 
בעיר  "הצנחתו"  עובדת  שבחדר,  הגדול  מהפיל  לברוח 
לצורך ההתמודדות, נושא שמשמש כלי ניגוח מרכזי בידי 
לדעתו  וכשנשאל  מייפה,  ולא  מטשטש  לא  הוא  יריביו. 
ומסביר  מתנצל  כמעט  הוא  סבוכות,  מקומיות  בסוגיות 
שכתושב בן כחודש אין לו זכות להביע דעה נחרצת, אלא 
מצדו  כשהוא  והתושבים,  הנציגים  עם  יחד  לעבוד  עליו 

פעילות  של  יובל  בחצי  שרכש  הרב  הניהולי  הניסיון  את  יציע 
ציבורית.

למה אתה חושב שהנך ראוי להיות ראש לתושבי אלעד?
"העיר אלעד אמורה לעבור תנופת פיתוח רצינית, גם בהרחבתה 
ואפשר  לעשות  דברים  הרבה  יש  עצמה.  בעיר  וגם  העתידית 
להביא לאלעד יותר, הרבה יותר. אני מביא איתי 25 שנות ניסיון 
שגדולי  הסיבה  וזו   – מורכבים  בפרויקטים  וטיפול  מוניציפאלי 

ישראל בחרו בי לתפקיד".
תן דוגמאות.

עליו  נושא ששמתי  נוער חרדי מתמודד,  כללית של  תופעה  "יש 
הרבה מאד דגש בתפקידיי; בהקמת מסגרות, בפרויקטים למניעה, 
תכניות גם להורים וגם לילדים, הדברים יכולים וצריכים לבוא יותר 
לכדי ביטוי באלעד; יש את מוסדות הציבור שצריך לשדרג, בתי 

כנסת שצריכים בנייה, והמשכת תנופת הבאת הישיבות לאלעד".
במדינת  אסטרטגי  הכי  במקום  נמצאת  אלעד  דבר,  של  "בסופו 
לו,  מחוצה  היא  שני  מצד  דן  גוש  בתוך  היא  אחד  מצד  ישראל. 
מבחינת  רגילה,  בלתי  כלכלית  תנופה  באלעד  להיות  יכולה  לכן 

תעסוקה והכנסות, אין סיבה שהיא לא תהיה עיר עצמאית".
לדעת רבים פרוש היה ראש עיר מצוין שהביא לפיתוח, לשגשוג 

ובעיקר לשקט, למה לשנות?
"פרוש אמר מראש – גם ל'דגל' וגם לתושבים – שהוא בא לחמש 
שנים. זה היה הסיכום איתו עם המפלגות ועל דעת התושבים. לכן 

אני מתפלא בכלל על עצם התמודדותו".
פרוש היה ראש עיר טוב?

"אני מעריך שכן. זה שהוא היה טוב - לא אומר שאי אפשר לעשות 
יותר, וזה שאפשר לעשות יותר - לא מוריד ממנו".

במידה ותזכה, איזה תפקיד אתה מייעד לישראל פרוש?
"כמי שתרם הרבה לעיר, אני חושב שהוא צריך להמשיך ולהיות 
יתנהל מו"מ  היוודע תוצאות הבחירות,  חלק מהעשייה. מיד עם 

קואליציוני הגון וישר".
כתושב טרי, איזה דבר הופתעת לגלות על אלעד?

וההיכרות  פנים  הקבלת  באמת,  מדהימים,  תושבים  שם  "יש 
שהתפעלתי  הדברים  אחד  מדהימים.  היו  התושבים  עם  האישית 
במיוחד זה לראות את הגיבוש המדהים של הקהילות - ואגב, צריך 

לדאוג להם ולשדרג אותם, לענות לצרכים השוטפים, לדאוג לרבני 
כל הדברים האלה מגיעים לפסיפס  הקהילות לצרכי הישיבות – 

עירוני-תורני מיוחד במינו".

"אנחנו לא מנהיגים אלא מונהגים"

מאיש 'דגל' מובהק, הפכת לנציג משותף ל'דגל' ולש"ס, איך זה 
מרגיש?

בתפקידים  הייתי  הזמן  רוב  הציבוריות,  שנותיי   25 "משך 
ממלכתיים, שעסקו בכולם באופן שווה. קח את הקדנציה הקודמת 
צמוד  באופן  מש"ס  המועצה  חברי  עם  שעבדתי  בירושלים  שלי 
ויומיומי, יחדיו ייצגנו את צרכי כל התושבים, בביתר עילית, שם 
ציבור מצביעי 'דגל' היה רחוק מלהיות רוב התושבים וכראש עיר 
הוכחתי שאני של כולם, ספרדים, ליטאים, חסידים, מודרניים יותר 
ופחות, כולם הרגישו שאני ראש עיר שלהם. הייתי העוזר של ראש 
עיריית ביתר עילית הראשון, משה ליבוביץ', שם בכלל לא עסקתי 

בנושאים קהילתיים".
"ואתה יודע מה, בכלל, רוב שנותיי הציבוריות בכלל לא עסקתי 
בנושאים פנים-קהילתיים אלא נושאים כלליים של הציבור החרדי. 

שילבתי ידיים גם עם נציגי 'אגודת ישראל' וגם עם ש"ס בנושאים 
רלוונטיים, גם בעיסוקי בשנים האחרונות במכון החרדי אני עוסק 
בנושאים כלליים של כל הציבור החרדי, ומי מדבר על תיקי שפ"ע 
ותחבורה שהחזקתי, זה נראה לי פשוט, אני נציג ציבור של כולם".
אחת הסוגיות שנוגעות בקו התפר האשכנזי-ספרדי, היא אי קבלת 

תלמידות ספרדיות לבתי ספר וסמינרים – איך תתמודד עם זה?
"תראה, בקדנציה הקודמת בירושלים החזקתי בתיק חינוך חרדי, 
לקחתי אחריות מלאה וטיפלתי ברמה האישית בכל תיק. אגב, מי 
שהיה קנאי מאד לנושא היה מרן הרב אלישיב זצ"ל, שהייתה לו 
וככה  זה תמיד בער בו  וכאב את דמעות העשוקות.  דעה נחרצת 
הוא הורה לי לפעול. לא תמיד הכותרות התקשורתיות-קוסמטיות 
יתהלל  ובינינו, אל  צריך לשבת, לשבור את הראש,  הנכונות,  הן 
חוגר כמפתח, אני לא יכול כתושב שגר חודש לפתור הרגע את כל 
העולם, אבל מבחינתי, לא יהיה שיח של ספרדים-אשכנזים, נגד 
חינוכית  אחריות  מתוך  לבנות  החינוך  טובת  ורק  אך  תהיה  עיניי 
וציבורית לכלל הבנות. אחריות כלל ציבורית לא מגיעה בכותרות 
והצהרות לא פותרות משברים, אלא רק עבודה סיזיפית קשה שאני 

אתן בה את כולי".
ישנה תחושה בקרב התושבים שבאת לאלעד כאילוץ, לו יכולת, 

היית בוחר להמשיך את דרכך בירושלים...
מתוך  הגעתי  התפקידים  מירב  אל  הציבוריות,  שנותיי  "בכל 
קריאה, לא מתוך תכנון ובחירה, נקראתי אל הדגל. החינוך עליו 
אלא  מנהיגים  לא  שאנחנו  הוא  לילדיי  מנחיל  אני  ואותו  גדלתי 
מונהגים, אנחנו פועלים בכוח המשלח, עד היום הייתה לי ס"ד, 

ובטוח שהיא תמשיך ללוות אותי".
בעבר כבר היה לך ניסיון כושל בהתמודדות מול שלומי אמונים, 

עם רובינשטיין בביתר, אתה לא חושש מתסריט חוזר?
 15-17% מנתה  דגל  בביתר  דיוקם,  על  הדברים  את  נשים  "בוא 
מהתושבים, לאלעד אני מגיע עם תמיכת מפלגות שמונות כ-70% 
מהתושבים, כך שזה לא דומה. אבל בסופו של דבר, הבחירה כאן 
היא האם אנחנו נאמנים לגדולי ישראל או לא, אלו שתי האופציות. 
בנוסף, אני בא להציע את הניסיון, המקצועיות והשוויון איתם אני 
עובד ואני חושב שזה מרכול שיכול להימכר בשיווק נכון. כשאני 

מגיע עם הרכיבים האלו, רקורד וניסיון ובשליחות רוב מניין ובניין 
של מנהיגי העיר – אני מרגיש רגוע ועושה את שליחותי בשמחה".
ובכל זאת, אתה במערכת בחירות לא קלה, לא מתגנב חשש קל?

"אני בא בברכת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, בברכת נשיא 
גדולי  מועצות  חברי  ובברכת  כהן,  שלום  חכם  מרן  ה'מועצת' 

התורה, אני ממש לא לחוץ".
יש את הציבור החסידי שרבותיו תומכים בפרוש, אתה מצפה מהם 

שיצביעו עבורך?
יעז  שלא  רבותיו,  כהוראת  יעשה  אחד  כל  לא.  "ממש  מזדעק: 
יהודי שרבותיו הורו לו להצביע למישהו אחר – ללכת ולהצביע 
לי, זה דבר שלא מתקבל על הדעת ונוגד את כל החינוך שלי, אני 
לא חושב שבשביל אלעד צריך לשרוף את הציבור החרדי. בסיס 
באלעד  והבחירות  התורה,  גדולי  לדעת  הציות  זה  שלנו  הקיום 
מי   – ברורה  הכי  ובצורה  משמעית  חד  זה.  של  הפרה  שווה  לא 

שרבותיו אמרו לו להצביע למישהו אחר, שלא יעז להצביע לי".
מה דעתך על ברק צברי?

לעבוד  אלעד, אשמח  יהודי מהפעילים של  עוד  להכיר  "שמחתי 
איתו יחד בשותפות מלאה ולקדם יחד את העיר".

"צריך לשנות את השיח"

הת את  לפסול  שמבקשות  משפטיות  עתירות  נגדך  ־עומדות 
מודדותך...

"אני חייב לומר לך, יש הרבה דברים שמתנהלים פה בכוחניות, 
ויש מעשים שלא יעשו. כשמועמד חרדי שוכר חוקרים פרטיים 
מקום  אין  ואחרות,  כאלו  באצטלאות  עתירות  ומגיש  אחריך 
אצלנו למעשים כאלה, אלו דברים לא מקובלים. אחד הדברים 
מכובד,  להיות  שצריך  השיח  את  זה  באלעד  לשנות  שצריך 
בבתי  ובעתירות  במשטרה  הדדיות  בתלונות  לא  אינטליגנטי, 
משפט. אני מבין שאני לא בן יחיד, כל מערכת בחירות באלעד 
לבית  מגיע  הקצאות  סבב  מערכת  כל  משפט,  בבית  מתחילה 

משפט, הגיע הזמן לשנות את זה".
איך היחסים בינך לבין היו"ר הוותיק של 'דגל' בעיר אבי שטרן?

והאיש  הסיעה  יו"ר  להיות  ימשיך  הוא  יחד,  עובדים  "אנחנו 
'דגל  ובתוך  הקהילות  בתוך  הדברים  את  ומוביל  שמייצג 
התורה', כמובן שאסייע לו ככל שאוכל. יש כמה דברים שאני 
חושב שצריך לעשות, בין היתר להקים סניף נבחר לתנועה, כמו 

שיש בביתר ובערים נוספות".
מה יש שם בהסכמים עם ש"ס?

עם  שותפים,  עם  לעבוד  הייתה  מקום  ובכל  תמיד  שלי  "השיטה 
יחד עם  אני בא לעבוד  אני הולך להתנהל באלעד.  נוסחה  אותה 

האנשים, לא מעל אנשים".
מה התחייבת לש"ס? איזה תפקידים חילקת להם?

"אני מחלק? מי אני? למה אני? הם מחלקים! זה לא שאני נותן 
והם לוקחים, אנחנו ננהל את הדברים יחד, גם ברמת ראשי סיעות 

האם וגם בבית".
להתחייב שתמשיך  מסרב  אתה  באלעד,  מתמודד  למרות שאתה 

להתגורר בה במידה ותפסיד.
ככל  הזו,  הטובה  העיר  למען  לפעול  לעשות,  לתרום,  "באתי 

שאוכל – אשאר בה, אני מאמין לגמרי שאבחר".
־לאיזה אפיק תרצה להמשיך אחרי אלעד, "חבר הכנסת יצחק פי

נדרוס", מדבר אליך?
"האירוניה היא שאם היית אומר לי לפני חודשיים שאהיה באלעד 
– הייתי צוחק, אז עכשיו אתה שואל אותי על עוד 5 שנים? באמת 

ובכנות, אין לי מושג".
נצטרך  בקרוב  פרוש', האם  ל'כביש  התוודענו בשנים האחרונות 

להתרגל ל'טיילת פינדרוס'?
"ממש לא, אני לא מאמין בפולחן אישיות, היה פעם בביתר משהו 
דומה, התחיל להסתובב השם שלי על רחוב, וכינסתי במהירות את 
וועדת השמות שנתנה שם רשמי, בכדי שהשם שלי לא ישתרש. 
העיר,  לראש  שייכת  לא  עירייה  העיר,  לראש  שייכת  לא  עיר 
העיר שייכת תושביה בלבד, הפעילות שאנחנו עושים היא מכוח 
המשלחים, אני לא מרגיש שזה שייך לי, אני בסך הכל גבאי ושמש 

שמשתדל לעשות את הכי טוב שאני יכול".
האלו,  המילים  את  קורא  בביתו,  פרוש  ישראל  לו  יושב  לסיום, 
ואתה צריך להעביר לו מסר בארבע עיניים, מה תרצה להגיד לו?

ההסכם  את  כבד  ישראל,  גדולי  לקריאת  הישמע  ישראל,  "ר' 
רד  לתושבים,  ובהתחייבות  במילה שלך  עמוד  חתום,  אתה  עליו 
לניהול  מלא  שותף  תהיה  אתה  לך,  מבטיח  אני  מההתמודדות, 

העיר".

עדי
בל
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 69% המזון.  אריזת  גבי  על  שכתוב  במה  מתעניין  הישראלי  מהציבור   88%
ו-50%  אוכלים,  שהם  המזון  את  בוחנים  בהחלט  שהם  מדווחים  מהישראלים 
מדווחים כי הם לא מוכנים להתפשר על הטעם אך גם לא על הבריאות, ומצפים 
לשנת  נילסן  דו"ח  )מנתוני  תזונתית  תרומה  ובעל  טעים  מזון  בו-זמנית  לקבל 

.)2017

מה מחפש הצרכן הישראלי על 
מדף המוצרים?

המגמה הזו של חיפוש אחר מזון 
מזין הולכת וגדלה בארץ ובעולם 
שנה  מדי  שעורכת  בסקר  כולו. 
הקרן הבינלאומית למזון בארה"ב 
צרכנים:   1,000 השנה  נשאלו 
בריא  מזון  של  המשמעות  "מהי 
שירכשו  ציינו   60% עבורך?". 
 50% מזינים,  רכיבים  עם  מזון 
ציינו שיחפשו מזון ללא תוספים 
חומרים  ללא  מלאכותיים, 
מוּכרים  רכיבים  ובעל  משמרים 
מאכלים  שיחפשו  ציינו  ו-48% 

המאפשרים אורח חיים בריא.

 ,Clean Label מה פירוש המושג
תווית נקייה? 

המתייחס  שיווקי  במונח  מדובר 
הרכיבים  שברשימת  למוצרים 
פשוטים  גלם  חומרי  רק  שלהם 

ועם  מלאכותיים  ממתיקים  ללא  מלאכותיים,  תוספים  ללא  לצרכן,  ומוּכרים 
ערכים תזונתיים מוספים. 

?E-Numbers מה הם
מדובר ברשימה של תוספי מזון המיועדים למטרות טכנולוגיות. הקידוד מיושם 
בעיקר באירופה, ומשם מגיעה האות E. ברשימה תוכלו למצוא את כל התוספים 
המותרים עם הגבלה של כמויות וחלוקה לקטגוריות השונות: מייצבים, משמרים, 

מחזקי טעם וצבעים. חלקם של המוצרים טבעיים וחלקם מלאכותיים. 

רשימת רכיבים פשוטה, מצומצמת ומוּכרת

לדרישות  מעבר   – רוכש  שהוא  המזון  במוצרי  בתוספים  מעוניין  אינו  הצרכן 
הפיקוח של משרד הבריאות. צרכנים מגלים אהדה גדולה יותר למוצרים טריים, 
יעדיף רשימת רכיבים מוּכרים. בשפה  ולגבי מוצרים ארוזים הצרכן  מבושלים, 
מינימלי  עיבוד  על  הקפדה  מעובד.  שפחות  כמה  מזון  מעדיף  הצרכן  אחרת: 
וכן להכנה ביתית.  בתהליך הייצור שומרת ככל הניתן על קרבה לחומר הגלם 
מחקר שפורסם בירחון המדעי British Medical Journal בפברואר השנה, מצא 
מזון  במוצרי  עתירה  דיאטה  כי 
שומן  סוכר,  ועתירי  מעובדים 
לעלייה  להביא  עלולה  ומלח 
השמנה,  משקל,  לעודף  בסיכון 

סוכרת מסוג 2 ומחלות לב.

"תווית  עם  חדשים  מוצרים 
נקייה"

הישראלי  המדף  על  רואים  כיום 
תווית  עם  מוצרים  ויותר  יותר 
רכיבים  רשימת  בעלי   – נקייה 
תוספים  מכילה  שאינה  קצרה 
המוצרים  בין  מלאכותיים. 
מחמצת  לחמי  החדשים: 
תוספים  ללא  מלאים  מקמחים 
 .E-Free ברמן  מלאכותיים: 
כוללת  החדשה  הלחמים  סדרת 
 E-FREE חדשים:  לחמים   3
חיטה מלאה;  פרוס מקמח  לחם 
E-FREE לחם פרוס מקמח שיפון מלא; ו-E-FREE לחם פרוס מקמחים מלאים 

מן  נטחנים   – מלאים  מקמחים  מיוצרים  הלחמים  כל  וחיטה(.  שיפון  )כוסמין, 
הגרעין בשלמותם וכך שומרים על היחס הטבעי של הרכיבים החיוניים שבגרעין: 
נוגדי חמצון, סיבים תזונתיים, ויטמינים מקבוצה B ומינרלים כמו אבץ, מגנזיום, 
ברזל וסידן. כל הלחמים הם לחמי מחמצת ללא חומרים משמרים וללא תוספים 
יתרונותיה  כל  על  כשהמחמצת  מייצבים,  וללא  מתחלבים  ללא  מלאכותיים, 
משמשת כחומר משמר טבעי. דנונה Clean Eating – סדרת מוצרי דנונה ללא 
מייצבים, ללא צבעי מאכל, ללא חומרי טעם וריח וגבינת מוצרלה של טרה ללא 

חומרים משמרים.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

קבב דגים

טיפים

לא רק ממ"ד
שחובה  בטיחות  אמצעי  חמישה 

לשמור בכל בניין

האחריות בנושא הבטיחות בבניין אמנם מצויה בידי 
הכיסאות:  בין  נופלת  היא  רבים  במקרים  אך  הועד, 
ניהול  חברת  שמועסקת  או  מנומנם  הועד  אם  בין 
חיצונית, במקרים רבים בדיקות בטיחות תקופתיות 
מה  מתפקדות  אינן  מיגון  מערכות  נערכות,  לא 
חיים.  מסכני  למפגעים  פשוטות  תקלות  שהופך 
יוני אבני, סמנכ"ל  הנה כמה בדיקות פשוטות מאת 
וכיבוי  לגילוי  מערכות  ומשווקת  יצרנית   -  Telefire

אש, שיבטיחו לכם שקט נפשי.

• האם ארון החשמל תקין ומסודר?
חלק גדול מהשריפות נגרמות בשל קצר חשמלי. על 
החשמל  במערכת  ותיקונים  לשינויים  הנוגע  בכל  כן, 
רשיון  בעל  חשמלאי  ע"י  תתבצע  שהעבודה  חובה 
מתאים. מעבר לתחזוקה המקצועית, רצוי מעת לעת 
לוודא כי הארון נקי ומסודר ללא חוטים חשופים. כמובן 
ובמידה ואתם רואים משהו שאינו נראה תקין, התייעצו 
עם חשמלאי מוסמך. אם ישנם שקעי חשמל במרחב 
הציבורי של הבניין, בדקו שהם מקובעים היטב לקיר 

ואינם מראים סימנים של שינוי צבע או תקלה. 

זוהרים  וסימונים  חירום  תאורת  ישנה  האם   •
בחושך?

בטוחה  תנועה  חשמל,  נפילת  ובמצבי  חירום  בעת 
פינוי  קריטית.  להיות  עשויה  המדרגות  ובחדר  בלובי 
הבניין החשוך במהירות ובבטיחות הינו מהותי להצלת 
תקינה  חירום  תאורת  ישנה  האם  בדקו  אדם.  חיי 
והיציאה,  הכניסה  פתחי  לגבי  התמצאות  המאפשרת 

והדביקו מדבקות המאירות בחושך בחדרי המדרגות.

• האם ישנה מערכת לגילוי וכיבוי אש?
מערכת  תותקן  קומות  רבי  בבניינים  כי  דורש  החוק 
הישנים  הבניינים  ברוב  זאת,  עם  אש.  וכיבוי  לגילוי 
מערכות כאלה לא מותקנות, ובבניינים חדשים רבים 
המערכות אינן מתוחזקת כראוי ולפעמים אף מנותקת 

לחלוטין.

• התקן הישראלי מחייב תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי 
אש פעמיים בשנה ע"י חברות תחזוקה המורשות ע"י 
מתי  בדקו  התקנים.  מכון  ידי  ועל  היבואן  או  היצרן 
והאם  שלכם  המערכת  של  בדיקה  נערכה  לאחרונה 

היא תקינה ופעילה. 

מצויד  אינו  מתגוררים  אתם  בו  והבניין  במידה   •
בהתאם  כזו  להתקין  רצוי  אש,  וכיבוי  גילוי  במערכת 
להבדל  לב  שימו  המערכת  בבחירת  הישראלי.  לתקן 
סגורות  שהן  וכאלה  לתחזוקה  פתוחות  מערכות  בין 
לבחור  לכן  מאפשרות  פתוחות  מערכות  לתחזוקה. 
את ספק השירות שלכם, ואילו מערכת סגורה תחייב 
אתכם להתקשר עם החברה המתקינה לאורך כל חיי 

המערכת, דבר שעלול לייקר את התחזוקה.

• האם המעלית תוחזקה בזמן?
המעלית  של  ותחזוקה  בדיקה  לבצע  יש  חוק  פי  על 
יכולה  והתחזוקה  הבדיקה  את  שנה.  לחצי  אחת 
ממשרד  לכך  באישור  שמחזיקה  חברה  רק  לערוך 
הכלכלה.  בכניסה למעלית מופיעה מדבקה המעידה 
חלפו  שלא  לב  שימו   - האחרון  התחזוקה  מועד  על 
שישה חודשים ממועד זה, ואם חלפו, פנו אל הועד או 

לחברת הניהול לברר מדוע.

• האם ישנו מטף כיבוי זמין ותקין?
בבניין  קומה  בכל  כיבוי  מטף  להיות  חייב  חוק  פי  על 
מעל ארבע קומות. בעוד בבניינים רבין המטפים אכן 
כי הם  מצויים, לעיתים קרובות בדיקה שלהם תעלה 
אינם כשירים לשימוש.  וודאו כי מדד הלחץ של המטף 
תקין, שהמטף בתוקף ושנצרת המטף סגורה ומעידה 

על כך שטרם נעשה בו שימוש. 

טעימה

הכוכבים החדשים בעולם המזון
המגמה של חיפוש אחר מזון מזין הולכת וגדלה בארץ ובעולם כולו • מה פירוש המושג "תווית נקייה" וכיצד יש לבחון 
מוצרי מזון חדשים? כדאי להכיר את המושגים E-Free ו-Clean Label • הדס יריב )M.Sc, MBA(, טכנולוגית מזון ומוסמכת 

בתזונה, יועצת מדעית בקבוצת מאפיות ברמן בשיחה על אוכל בריא

מתכון קל וטעים שישמח את כל המשפחה, באדיבות השף אלי מנחם ממסעדת רודריגז. "אין כמו קציצות דגים על צלחת אורז מהבילה", מדגיש השף. 

מרכיבים:
• 1 ק"ג דג טחון, )כל דג שתבחרו(
 מוסיפים גרידת לימון מלימון אחד

 • צ'ילי אדום קצוץ
• 3 שיני שום קצוץ

• חופן כוסברה
• מלח, פלפל, שמן זית, ומעט פירורי לחם

אופן הכנה:
• לקצוץ את הכוסברה והשום

• לשים את כל החומרים ולהכין צורת קבב  
• מסדרים על תבנית ואופים במשך 10 דקות, ב-180 מעלות

להגשה עם חציל: קולים על אש את החציל, 
מקלפים ומשתמשים בבשר החציל.
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 קצרצרים
חדש במקרר של שטראוס: גמדים 

באריזת סקוויז המאפשרת צריכה גם 
מחוץ לבית – ללא שימוש בכפית. רק 

לסובב את הפקק – ולאכול. כשרות: רובין

ויסוצקי משיקה  את הדור הבא של התה 
הירוק: סדרת תה ירוק בתוספת מאצ'ה 

יפנית אמיתית, תה ירוק דובדבן בתוספת 
אבקת מאצ'ה ותה ירוק קינמון ג'ינג'ר 

כורכום בתוספת אבקת מאצ'ה

צ'יטוס קראנצ' האהוב והמוכר מתחדש 
בגרסה אפויה ובשני טעמים: גבינה 

וברביקיו. אותו הטעם ואותו הקראנצ' 
- רק אפוי. מכיל 45% פחות שומן. כשר 

פרווה בכשרות בד"צ

מחלבת שטראוס מרחיבה את קטגוריית 
מוצרי הצריכה מחוץ לבית ומשיקה 

אריזת סקוויז בסדרת דנונה פרו, 
המתאימה לנשיאה ולצריכה נוחה על 

הדרך. כשרות: רובין

חברת כרמית משיקה סוכריות על מקל 
ב- 2 טעמים חדשים שילדים אוהבים: 

קולה לימונדה וענבים תפוח. הסוכריות 
מכילות צבעי מאכל טבעיים, ללא 

חומרים משמרים ו- 0% שומן. מחיר 
מארז של 50 יחידות: 16.90 ₪.  כשרות: 

בד"צ העדה החרדית

חוגגים אירוע יחד עם מגשי האירוח 
של מאפה נאמן במבחר פלטות של 

פחזניות, מוסים, פוקאצ'ות, פיצות, דגים 
ואנטיפסטי

תרמו לצדקה 1,000 ₪ וזכו 

ב"הוד לבן" מציינים בסיפוק רב את סיומו 
המוצלח של מבצע הקיץ, במסגרתו 

זכו עשרות אנשים מאושרים ב-1,000 ₪ 
לקניות במתנה, כל אחד מהם. עם סיומו 

של מבצע ומסירת ההודעות לזוכים 
המאושרים, נרשמו מספר סיפורים 
מרגשים ויוצאי דופן. חלק מהזוכים 

שיתפו את נציגי החברה בסיפורי השגחה 
מרגשים, תוך תחושה שהזכייה שלהם 

מהווה סוג של סגירת מעגל ובעיקר חיזוק 
באמונה בהשגחה פרטית ובזכותה של 

מצוות הצדקה. מרגש במיוחד הוא סיפורה 
של משפחה ממרכז הארץ, שהחליטה 

לתרום אלף שקלים כדי לסייע בהוצאות 
החג המרובות לבן משפחה קרוב שידו 
אינה משגת אותם והוא בעל משפחה 

ברוכה. הם סיפרו שהמצב הכלכלי שלהם 
לא איפשר להוציא סכום זה בקלות 

ולמרות זאת הם תרמו אותו בשמחה 
ומתוך רצון אמיתי לעזור. יומיים לפני 

ראש השנה הם גילו שלהם בעצמם אין 
את האפשרות הכלכלית לבצע את קניית 

מצרכי המזון הדרושים לחג הקדוש. למרות 
זאת, חיזקו עצמם שבוודאי ישלח להם 

הקב"ה את כל צרכם. לאחר שעות ספורות 
בלבד- הם קיבלו את הטלפון המשמח 
שבישר להם על זכייתם באלף שקלים 

במתנה – במבצע של 'הוד לבן'. הסכום 
המדויק אותו תרמו לצדקה אך לא מזמן 

בנפש חפצה.



זו לא טעות: 35,000 ₪ הנחה 

אלדן, חברת הליסינג וההשכרה 
מהמובילות בישראל, ממשיכה להפתיע 

ומכריזה על שובו של המבצע "זו לא 
טעות". בהמשך להצלחת המבצע הקודם, 
באלדן החליטו לצאת בשנית עם המבצע 
שמציע הנחות מיוחדות על מגוון רכבים 

מיד ראשונה ורכבים חדשים "אפס 
קילומטר" – כדי שתוכלו להתחיל את 

השנה החדשה עם רכב חדש ומשתלם! 
לדוגמא, מיצובישי אאוטלנדר, 7 מקומות, 
2018 בעד 25,000 ₪ הנחה, טויוטה אוריס 

היברידית 2018 בעד 22,000 ₪ הנחה, 
ניסאן אקו מיקרה 2018 בעד 35,000 ₪ 

הנחה, פולקסווגן ג'טה 2018 בעד 23,000 
₪ הנחה וסקודה אוקטביה 2018 בעד 

22,000 ₪ הנחה. בכל סניפי מכירת הרכב 
של אלדן תמצאו מגוון עצום של דגמים 

מיד ראשונה וכן רכבים חדשים מהניילונים 
בשיטת "אפס קילומטר" במחירים 

אטרקטיביים במיוחד, באחריות ושירות 
שלא הכרתם. מומחי אלדן יציעו לכם 

מגוון פתרונות טרייד-אין והצעות מימון 
משתלמות של עד 100% מימון. ההנחה 

ממחירון לוי יצחק ללא הפחתות ובכפוף 
לתקנון. לפרטים נוספים חייגו 3003* מכל 

טלפון.



שתחדש עלינו

תקופת "אחרי החגים" מבשרת את החזרה 
לשגרה המבורכת אך המונוטונית... זה 

הזמן לשינוי במראה הבית שיכניס אווירה 
של שנה חדשה ומלאת חיים. באיקאה 

מציעים מגוון פריטים מעוצבים שיחדשו 
לכם את מראה הבית במספר צעדים 

פשוטים. והפעם, פריטים לשדרוג מראה 
 ,₪ FEJKA- 95   הסלון: עציץ מלאכותי

 GLITTRIG - 59 סט אגרטלים/2 יחידות
 ,₪ VESSIGE - 59 מסגרת ל-4 תמונות ,₪

מדף תצוגה SAMMANHANG מטאלי/
זכוכית - 59 ₪, ארון ספרים עם דלת 

 ,₪ BILLY/MORLIDEN - 370 זכוכית
 .₪ GLITTRIG - 125 פמוט/סט 3 יחידות

רשימת הסניפים: נתניה:  רח' גיבורי ישראל 
1, אזה"ת פולג. ראשל"צ:  רח' היוזמה 1 

מרכז עסקים  שורק כביש פלמחים. קריית 
אתא: רחוב תפוצות ישראל (דרך חיפה 52 

קריית אתא(. חדש!! באר שבע: הירדן 24.



הסוד שלי לארוחה מעולה

לכל אחת יש את המרכיב הסודי להצלחת 
הארוחה שלה. סדרת רוטבי העגבניות 

של 'מעולה' עם מרקם מעולה ורכיבים 
איכותיים הן הסוד הקטן לתבשיל מושלם! 

הרכיבים האיכותיים, התבלון המושלם 
וכמובן הכשרות המהודרת. הם אלו 

שהופכים את מוצרי מעולה למוצרי חובה 
בכל ארוחה. בסדרה ניתן למצוא: רוטב 

עגבניות מתובל לשקשוקה, רוטב עגבניות 
לפסטה, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, רוטב 

עגבניות מרוסקות ורוטב עגבניות מרוכז 
לפסטה. את מוצרי ’מעולה' ניתן להשיג 
בחנויות: רשת בר-כל. רשת שוק העיר. 

רשת נתיב החסד: בני ברק, אלעד, אשדוד, 
רחובות, רכסים, חיפה, נתניה, בת ים, 

ברכפלד, קריית ספר. רשת זול בשכונה: 
עמנואל, קריית מלאכי, נריה. רשת 

צרכניות חסד לאלפים: ביתר רשת כאן 
זול: ירושלים. שערי רווחה: ירושלים. רשת 
צרכניות אהבת חסד: קרית ספר. צרכניות 
גור. צרכנית ויזניץ חיפה. מוטי מרקט לוד. 

עזרה הדדית רכסים. א.א יהושוע עובד 
- ירושלים. עמרני - ירושלים. ’הצרכניה': 

פתח תקוה הדר גנים. ובחנויות מובחרות 
ברחבי הארץ.  להזמנות סיטונאיות: 

   050-8839794



'פרופיל תלמיד' 

חברת 'רב קו אונליין' המובילה את מהפכת 
טעינת שרות ה'רב-קו', יוצאת בבשורה 

לציבור התלמידים ובנות הסמינרים: כדי 
להתאים לכם 'פרופיל תלמיד' (סטודנט) 

ולזכות בהנחות המגיעות לכם! מהיום, 
הדרך היא פשוטה ומהירה: מעדכנים 

אישור לימודים ל'רב- קו אונליין', טוענים 
את הפרופיל  ונהנים מהטבות הסטודנט! 

עד 50% הנחה בהתאם לחוזה שנבחר! 
את ההנחות ניתן לקבל גם במוסדות 

שמספקות את שרות טעינת הרב קו, כמו 
סמינרים ומוסדות הלימוד (מעל גיל 18 
ומעלה). חברת 'רב קו אונליין' הידועה 

בשירות הרחב בטעינת ה'רב-קו' מציעה 
לכם פתרונות טעינה מיידיים וקרוב אליכם 
ב'כספונטים' – אלפים רבים של כספונטים 

פזורים ברחבי הארץ ובריכוזים החרדים, 
בעמדות 'נדרים' ו'קהילות', במאות בתי 

עסק – קיוסקים וחנויות ובמחשבים. 'רב-קו 
אונליין' פועלת ללא לאות בכל רחבי הארץ 
בכלל ובמרכזי הארץ בפרט באלפי נקודות 

טעינה המיועדים לכרטיסי ה'רב קו', הכל 
במטרה חדה וברורה שתוכלו לטעון את 
ה'רב-קו' שלכם בקלות ובנוחות וכמעט 

מכל מקום בארץ ולהביא אתכם מוכנים 
לנסיעה בתחבורה הציבורית.



אננס ללא סוכר

מותג השתייה המוכר Schweppes  שהפך 
 Schweppes -להצלחת הקיץ עם הסדרה

No Sugar,  מצרף למשפחה טעם חדש 
ומרענן: אננס ללא סוכר. בבתים רבים 

הפך טרנד הבריאות לחלק מהותי מהחיים 
ובשל כך מחפשים הצרכנים מוצרים אשר 

מצד אחד מכילים פחות סוכר ומצד שני 
אינם מחייבים התפשרות על איכות וטעם. 

חברת 'יפאורה תבורי' עוקבת במהלך 
כל השנה אחר דרישות הצרכן ושמה לה 

דגש להעניק את המוצרים האיכותיים 
ביותר לצד שמירה על טעם מושלם. מזון 

ומשקאות ללא סוכר הפכו לדרישה בולטת 
בקרב הצרכנים והחברה לא נותרה אדישה. 

Schweppes No Sugar - סדרת מוצרי 
שוופס – משקאות מוגזים מרעננים בטעמי 
פירות עם 0 סוכר ו-0 קלוריות, בעלי חומרי 
טעם וריח טבעיים, ללא צבעי מאכל וללא 

חומרים משמרים. סדרת שוופס ללא סוכר 
מגיעה בשלושה טעמים: תות ליים, לימונה 
ורודה ותפוחים. עכשיו, כאמור, נוסף טעם 

רביעי: אננס. מוצרי הסדרה עברו בהצלחה 
מבחני טעימה בקרב צרכני ZERO קולה 

 Schweppes וספרייט וכן בקרב צרכני
מוגז פירות. הסדרה מגיעה בבקבוקי 1.5 
ליטר ובבקבוקי זכוכית אישיים 330 מ"ל.



הכן ביתך לחורף

החורף מעבר לפינה. בקרוב הטמפרטורות 
יצנחו, נוציא את שמיכת הפוך מהבוידעם 
ואת הבגדים החמים מהמדף העליון. לצד 

השינויים שמנעימים את התקופה הקרה 
באופן מידי, ישנו שינוי מהותי אחד שקשה 

להתרגל אליו, שמצריך מאיתנו תשומת 
לב יומיומית וכרוך לא פעם בלא מעט 

כאבי ראש. הכוונה היא כמובן להדלקת 
דוד החשמל על מנת לספק לנו מים 

חמים למקלחות ולשטיפת הכלים. מטלה 
מעכבת ומסרבלת, ובצדה גם הוצאות 

כלכליות מוגברות.

אך אפשר גם אחרת, במהירות ובקלות, 
הכל תודות לאופציית חימום המים בגז, 

שהופכת לפופולרית יותר ויותר, בשל 
יתרונותיה הרבים שהופכים את החיים 

לפשוטים יותר ונטולי דאגות.

האם הדלקתי את דוד החשמל? האם 
נשארו לי מים חמים למקלחת? עבור 

מיליונים ברחבי העולם, כל השאלות הללו, 
שמתעוררות אצל כל ישראלי ממוצע עם 
טיפות הגשם הראשונות של החורף, אינן 

קיימות מזה זמן רב. הסוד הזה לאיכות 
החיים, שהפך מזמן לסטנדרט במדינות 

רבות באירופה וברחבי העולם, הוא חימום 
מיידי של מים באמצעות גז. הבשורה 

הגיעה וצוברת תאוצה גם בישראל, עם 
מערכות החימום המתקדמות של החברה 

היפנית המובילה RINNAI, המשווקות 
בארץ על ידי חברת 'פזגז' הוותיקה.

זה עד כדי כך פשוט: אין יותר צורך 
לחכות שהמים יתחממו על מנת להיכנס 

למקלחת – המים מתחממים באופן מיידי 
וללא הגבלה. בכך, אין צורך להמתין זמן 

כה רב עד לחימום המים ואין צורך לחשוש 
מצניחה של טמפרטורת המים לאחר 
שמישהו מבני הבית התקלח. מערכת 

חימום המים החכמה של RINNAI חוסכת 
מכם דאגה נוספת, והיא לכבות את הדוד 

בזמן. לשכוח לכבות את הדוד משמעו 
היטל כספי לא קטן. עם מחמם מים בגז 

רק כאשר פתחתם את ברז המים החמים 
בבית המכשיר נכנס לפעולה, וכך הוא גם 
מפסיק באופן מיידי עם סגירת ברז המים 

החמים.

גם לכם נמאס לדאוג, להתעצבן ולהיות 
מתוסכלים בנוגע למים חמים? זה הזמן 

להתקדם למחמם מים בגז ולשים את 
הדאגות הרחק מאחור. אז רגע לפני 

שהחורף מתחיל, צרו קשר כעת והתחילו 
ליהנות ממים חמים ללא הגבלה עם 

 .RINNAI מחמם המים של "פזגז" תוצרת
חייגו עכשיו- פזגז  9636*



'טיטניום' ברשת 'פוד אפיל'

'פוד אפיל' יוצאת במבצע ענק לזמן מוגבל 
כדאי להזדרז. ברשת גאים להציג את 

סדרת הטיטניום החדשה שנבנתה ועוצבה 
במבנה מיוחד אשר מתאים לבישולים 

האינטנסיביים ביותר, עם יכולת שימוש 
טיגון ובישול ללא שמן, עמידות חסרת 

תקדים מפני שריטות לשמירה על בריאות 
המשפחה, והכול בעיצוב מיוחד ויפה כך 

שאין צורך להעביר לכלי הגשה כדי להגיש 
לשולחן. הידיות מיוחדות ואינן מתחממות 
בשעת הבישול ומתאימות לתנור עד 180 

מעלות.
סדרת BEAT במבצע 50%  לזמן מוגבל. 

סדרת כלי הבישול BEAT מביאה למטבח 
עוצמות חדשות ועמידות המותאמות 

לקצב החיים הדינמי, ועל כן הינה אחת 
הסדרות הפופולאריות ברשת 'פוד אפיל'. 

כלי הבישול מסדרת BEAT מיוצרים 
בטכנולוגיה חדשה של יציקת אלומיניום 
המאחדת את גוף הכלי והציפוי ליחידה 

אחת חזקה ועמידה ביותר. הציפוי הפנימי 
T-TANIUM הינו ציפוי עמיד במיוחד עם 

תכונות. NON-STICK מעולות המבטיח 
יעילות ועמידות בכל תנאי בישול תחתית 

אינדוקציה המשפרת את אפקטיביות 
פיזור החום ומאפשרת בישול מהיר וחסכון 

באנרגיה. בסדרה: סיר 20 ס"מ 2.7 ליטר, 
סיר 24 ס"מ, 4.7 ליטר, סיר 28 ס"מ 7.4 

ליטר, סוטאז' 30 ס"מ 5.3 ליטר, קלחת 16 
ס"מ 1.4 ליטר, מחבת 20 ס"מ, מחבת 24 

ס"מ ומחבת 28 ס"מ.
כלי הבישול שבסדרה מתאימים לשימוש 

על כיריים גז, חשמל, קרמי ואינדוקציה 
ולהם 3 שנות אחריות. ל'פוד אפיל' 

סניפים במתחם דובק ברחוב רבי עקיבא 
49 בבני ברק וברחוב אהרונוביץ 12 בעיר, 
כולל חניה חינם ללקוחות. בחנויות 'פוד 
אפיל' תמצאו מגוון כלי מטבח באיכות 

בלתי מתפשרת ובהם: סירים, מחבתות, 
פלטות גריל, סירי לחץ, מייבשי כלים, 
כלי אפיה, מעמדים מיוחדים ואביזרי 

גאדג'טים למטבח. הסירים של פוד אפיל 
מתאפיינים בפרמטרים מאוד נוחים וטובים 

לבישול ובהם שימוש במעט מאוד שמן 
כדי שהאוכל לא יידבק - מה שהופך את 
הבישול לבריא יותר. לכלים יש פיזור חם 

מדויק ונכון לבישול, כמו גם קלים במיוחד 
הסירים לניקוי.



מה הקשר בין חלב לגובה? 
בשנים האחרונות פורסמו מחקרים אודות 

הקשר בין חלב ומוצריו לצמיחה וגדילת 
ילדים. הסנונית הראשונה בישראל הייתה 

מחקרו של פרופסור כץ מבית חולים אסף 
הרופא שבדק כיצד הימנעות מצריכת חלב 

ומוצריו (בשל אלרגיה לחלב) משפיעה 
על צפיפות העצם של מתבגרים/צעירים. 

בעקבותיו ערכה ד"ר סיני מחקר שבחן 
את הקשר בין אלרגיה לחלב (הימנעות 
מצריכת חלב) וגדילה לגובה של ילדים. 

מנתוני המחקר עולה שבבגרותם, הצעירים 
היו נמוכים בארבעה סנטימטרים בהשוואה 

לצעירים ששתו חלב והשתתפו במחקר. 
תוצאות מחקרה של ד"ר סיני בו השתתפו 

כ-100 נבדקים כבני 20 (הגיל שבו רובנו 
מגיעים לגובה המקסימלי שלנו) הראו 

שצעירים שלא צרכו חלב בשל אלרגיה 
היו נמוכים מהממוצע הכללי באוכלוסייה 

(ששותה חלב).

לא הכל בגנים 
אחד הממצאים הראה שהילדים שלא 

צרכו חלב לא הצליחו לממש את 
הפוטנציאל הגנטי שלהם. כלומר, הם היו 

נמוכים ב-4 ס"מ בממוצע מהוריהם ששתו 
חלב במהלך חייהם. חלק מהילדים שלא 

שתו חלב היו נמוכים ב-10 סנטימטרים 
מהוריהם. נתון מפתיע שעלה מהמחקר 
גילה שאצל רבים מהצעירים האלרגיים 

לחלבון חלב קיימת צריכה נמוכה של 
חלבון (2/3 מהצריכה המומלצת לגילם) 

מדובר במצב שאינו נפוץ בתזונה 
המערבית. אך לא רק בגזרת החלבון 

התגלה מחסור, צעירים אלרגיים צרכו 
פחות סידן, זרחן, ויטמין A וריבופלבין 

(ויטמין B2) לעומת קבוצת הביקורת וזאת 
למרות שאכלו מזונות אחרים שהיו אמורים 

להשלים את החוסר.

מחקר זה מחדד את החשיבות הטמונה 
בתזונה שמספקת לגוף את כל הרכיבים 

הדרושים לגדילה. לכן חשוב שילדים 
האלרגיים למזון כלשהו או נמנעים 

מקבוצות מזון מסוימות יהיו תחת מעקב 
מקצועי.

לא רק יותר גבוה - גם יותר חזק! במחקרים 
נמצא קשר חיובי בין סידן ממוצרי חלב 

להרכב וצפיפות העצם. כלומר קשר 
שהראה ככל שצריכת הסידן ממוצרי חלב 
גדלה, צפיפות העצם בקרב ילדים עלתה. 
במחקר ישראלי פורץ דרך שערך פרופסור 

כץ, הראה שהימנעות מחלב ומוצריו לאורך 
זמן עלולה לפגוע בבריאות העצם. המחקר 

מצא שילדים שנמנעים ממוצרי חלב 
למשך תקופות ארוכות סובלים מצריכת 

סידן נמוכה, מצפיפות עצם נמוכה 
בבגרות, ומסיכון מוגבר לאוסטיאופורוזיס 
בהשוואה לילדים ששותים חלב צפיפות 
עצם נמוכה מגדילה את הסיכוי לשברים 

אוסטיאופורוטיים בגיל המבוגר.

רגע, אוסטיאופורוזיס בגיל צעיר?
לגבי הסיכון לאוסטיאופורוזיס, אף 
שהגיל הממוצע של הנבדקים היה 

20 (ואוסטיאופורוזיס היא מחלה של 
הגיל המבוגר) החוקרים מצאו ששליש! 

(27%) מהצעירים האלרגיים סבלו 
מאוסטיאופורוזיס לעומת 0% בקבוצת 

צורכי החלב. עוד נמצא שצריכת הסידן 
הייתה נמוכה משמעותית בקבוצת 

האלרגיים (335 מ"ג ליום) לעומת קבוצת 
הביקורת (768 מ"ג ליום). הממצא מפתיע 

משום שעל אף שהצעירים האלרגיים צרכו 
יותר מקורות סידן צמחיים (כמו ירקות 
המכילים סידן), יותר מזונות מועשרים 

בסידן, ונטלו יותר תוספי סידן יחסית 
לצורכי החלב - הם לא הצליחו לפצות על 

המחסור וצרכו משמעותית פחות סידן.

לא על הסידן לבדו 
חלב ומוצריו מספקים סידן עם ספיגה 

גבוהה התורם לבניית עצם לאורך זמן, אך 
בנוסף לסידן מוצרי חלב מספקים רכיבים 

תזונתיים כמו אשלגן, מגנזיום וחלבון 
שחיוניים לבנייה ולהתפתחות העצמות 

ולהקטנת איבוד העצם שתלוי בגיל.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - הבשמים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. טבח,הרג. "הכינו לבניו ____" )ישעיה יד כא(
5. המון. "ותהי צעקת ה_____" )נחמיה ה א(

7. אריג עבה עשוי עור כבשים או עיזים או צמר גמלים וכיוצא 
בזה. "ביריעה וב___")נדרים ז ג(

9. חרוט,חדודית.  "וכמין ____ של קנסות"  )זבחים פח: ( 
)בלשון רבים(

11. השמעת דברים בגנותו של מישהו. "מפני ____ ולעז בני 
אדם" )רש"י יבמות כו.( )בכתיב חסר(

12. סמל לדבר מזהיר ונוצץ כזהב. "המסלאים ב____" )איכה 
ד ב(

14. קיצור המילים : ימי תשובה.
15. דיבר,השמיע נאום. "לשונם ו____" )ירמיה כג לא( 

)בלשון יחיד,גוף שלישי,עבר(
16. כנוי לעיר גדולה בעלת ישוב יהודי גדול. "עיר ו____ 

בישראל" )שמואל ב כ יט(
17. יהודי. "מכה איש ____" )שמות ב יא(

18. על המקום,תכף ומיד. "צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין 
_____ לחיי עולם" )ראש השנה טז: (

1. מעמק,מיסתר. "אשר בידו ____ ארץ" )תהלים צה,ד( )בלשון 
יחיד( )לא בלשון סמיכות(

2. מוסתר,חבוי. " ____ בגל" )סוטה ט ב( )בלשון רבים(
3. בין,בתוך. "שמע ____" )שופטים יא י( )לא בלשון סמיכות(
4. בזוי,מושחת. "נתעב ו____" )איוב טו טז( )בהיפוך אותיות(

6. אולי,שמא. "____ יודע" )שמואל ב יב כב(
8. הוי. ובכל חוצות יאמרו ____   _____" )עמוס ה טז(

10. כבוד,תהילה,חן רב. "שהיא ____ לעושה" )אבות ב א(
13. עונת גידול הפרי על זמורות הגפן. "עת ה____ הגיע" )שיר 

השירים ב יב(
15. כלי נגינה קדמון,בעל מיתרים לפריטה באצבעות. "כנור נעים עם 

____" )תהלים פא ג(
16. אצל,ליד,על-יד. "מחוץ לעיר ____" )בראשית כד יא(

17. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 71 )מלמעלה 
למטה(

מאונך מאוזן

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

אהלות, נטף, אהלים, נכאות, בשם, נרד, חלבנה, צרי, כופר, קידה, כרכום, קנה, לבונה, קנמון, לוט, קציעה, 
מור, שחלת

תאמנדתאאנשתנאקשתא
נוירתהאסתטשאתיניג

ריתדלאתנגאפתנדרתא

תנגותגתרנתכנאהגצנ
תיתדתיתדגתראהגתתק

תאתנגלתתגנכנתלאצר

תתואכנגיטאוסחאיסנ

שסנאריאותבמשנענממ

הנקאנתלדלאנגהתשני

תנדנשתאגאתקנגבאתל

דתבתמנאנגניסנגדנה

יראלנותתהאתתאתנאא

תאנאחונתדתכופראנא

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1.כונה "איילה שלוחה"
2. אדמוני עם יפה עיניים

3. מי היה הגרגשי?                                                                                                           
4. מקור הביטוי "לא דובים ולא יער"

5. עזה, גת, עקרון, אשדוד ו...
6. ספר בתנ"ך הפותח ב"אדם"
7. היה במעון ומעשהו בכרמל

8. מרה שהומתקה
9. על מי נאמר "אוד מוצל מאש"?

10. שמו האחר של גדעון

1. נפתלי 2. דוד 3. אחד משבעת העמים בארץ כנען 4. בסיפור אלישע 
והנעריםשהתקלסו בו 5. אשקלוןץ חמש ערי פלישתים 6. דברי הימים 7. נבל8. 

המים המרים במרה  9. יהושע הכהן הגדול 10. ירובעל



 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד')84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 

מזגן מיני מרכזי, מיידי, בלעדי 
_____________________________________________)42-42(תיווך יעקב 054-4901948

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

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,580,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

ח’-י’ בחשוון תשע”ט  
17-19/10/2018
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

אלעד

בני ברק

+5 חדרים

דופלקסים

דופלקסים

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,700,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

אופקים

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

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

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

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

050-5308742)22-22(_____________________________________________

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

ומעלית, 3,025,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
,050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"ב, 

3.5 חד', קומפלט 
ובקומה ג' 3 חד', 
קומפלט. הדירות 

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, דירת 3 

חד', 65 מ' + מעטפת 
של 65 מ' + מרפסת של 
10 מ', ק"א, 1,900,000 

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"פ, בבנין יפה 

ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

בק' 4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים + מחסן + 
גג גדול, חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ה', ברחוב לוי 
יצחק, דופלקס 5 חדרים, 

משופצים, קומה ב', 
ומעליה, דירת 3 חדרים 
מושכרת, 2,750,000, 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 דירת פנטהאוז, 170 מ"ר, 
כולל הגג מעליו, ליד מגדל 

המים, איזור יוקרתי
_____________________________________________)42-45ל(054-8466552

 בדניאל, דופלקס 7 
חד', מקסים ביופיו, לאחר 

שיפוץ + מטבח גדול, 
סלון 46 מ"ר, מרפסת 

שמש 64 מ"ר, מרפסת 
שרות וגג צמוד 52 מ"ר. 

4,575,000 ש"ח.
050-5511847)41-44(_____________________________________________

 דופלקס 5 חד', יחידה 
מוכנה לפיצול, מחסן, גלריה 

וגג גדול, בעליון + מעלית 
050-8893262)38-42(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירה + יחי"ד מושכרת 
בגניחובסקי קומה א' 123 מ"ר 

6 חד'+ אופציה, מפוארת, 
2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-42ל(054-8405486

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 72 מ"ר, 

מסודרת ומאווררת, ק"ד 
ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים( 

1,390,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)40-40(ב"ב 03-5797756

 בהזדמנות, 5 חד' חדשה 
בגני הזית במחיר מציאה, גם 

_____________________________________________)40-43(להשקעה. 050-4300283

 בנתן הנביא, דופלקס 
מפואר ומשופץ, 280 

מ"ר + 2 חניות בטאבו, 
3,200,000 ש"ח, לל"ת, 

_____________________________________________)41-44ל(054-3455624

 בלעדי חדש בשוק  
דופלקס 5 חד' כ-180 מטר 

ברב קוק היוקרתי קומה ד' + 
מעלית + חנייה חזית תיווך 

_____________________________________________)42-42(אלטרנטיב 054-5500263

 ללא תווך באזור 
סלבודקא דופלקס 180 

מ"ר. מעלית. נוף מדהים 
2,470,000 ש"ח

054-8834479)41-41(_____________________________________________

 בויזניץ דופלקס חדשה 
200 מ"ר + 2 יחידות + 

3,270,000 ש"ח גמיש                  
"א.צ. נכסים"

050-2044100
.055-9336511)42-42(_____________________________________________

 בפ"כ ! בנין חדש! 4 
חד', מידי! רק 1,700,000 

ש"ח מפתחות ב"אביחי 
_____________________________________________)42-42(מתווכים" 03-5701010 

 ברמת אהרון! בבניין 
חדש ומיוחד! 4 חד'  

מרווחת! מפתחות 
ב"אביחי מתווכים"

 03-5701010)42-42(_____________________________________________

 יוקרתי ואיכותי! 
בלוחמים 4, 5 חד', 

תוכניות ומפרט במשרד, 
"אביחי מתווכים"

 03-5701010)42-42(_____________________________________________

 באבני נזר! 6.5 חד' 
בשני מפלסים + אופציה 
נוספת! מפתחות                   

ב"אביחי מתווכים"      
 03-5701010)42-42(_____________________________________________

 ברב קוק! חדשה!  
5 חד' + מרפסות + 

מדרגות חיצוניות לגג 
מוצמד + מעטפת על 
הגג 2,750,000 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי   
_____________________________________________)42-42(מתווכים" 03-5701010

 בקרית הרצוג! 5 
חד', בפרויקט אדירים , 

חדשה! 1,820,000 ש"ח 
"אביחי מתווכים"

 03-5701010)42-42(_____________________________________________

 בבן פתחיה  6חד', נוף 
לים מעלית חניה + מחסן 
15מ"ר 2,670,000 ש"ח 

"א.צ. נכסים"
050-2044100
.055-9336511)42-42(_____________________________________________

 בפנקס דירת 3 חד' 
75 מ"ר משופצים בק"ג 

ומעליה 2 חד' וגג + אופ' 
ממשית עם אישורי בניה 

לעוד 75 מ )אפשרות 
לחלוקה( 2,320,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)42-42(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 
2,600,000 ש"ח  תיווך 

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

050-5308742)42-42(_____________________________________________

 מיוחדת בבלז 4.5  
חד' ק"א חזית משופצת 

ברמה גבוהה כחדשה 
100 מ"ר מידי

2,200,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)42-42(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי ללא דמי מנוי למוכר 

לקונה ולמשכיר ולשוכר מסחרי 
נופש .ועוד כנסו

 dira4me.co.il)42-42(_____________________________________________

 מציאה! בהרצוג 
ישעיהו 4 חד' כ 100 מ"ר 
קומה ראשונה חזית! + 

חנייה לבניין ב1.850.000 
ש"ח מיידי!  להב נכסים

050-4177750)42-42(_____________________________________________

 בפ"כ קומה 2, 3 חדרים  
יחידה דיור של 2 חדרים 

משופצת קומפלט 1,700,000 
_____________________________________________)42-42("פנחס נכסים" 055-6789653

 קובלסקי 4.5 חדרים 
ק"ג 85 מ"ר 1,700,000 
חזית "אפיקי נדלן בועז" 

058-3200078)42-42(_____________________________________________

 קובלסקי 4 חדרים ק"ב 
חזית 1,750,000 שופץ 

058-3200078 אפיקי 
_____________________________________________)42-42(נדלן בועז

 אולי זה המזל שלך? 
אביעד 4 חדרים  5 כוכבי 

יופי 100מ"ר יחידת 
הורים שני מרפסות ק"א 

1,650,000 אפיקי נדלן 
_____________________________________________)42-42(בועז 058-3200078

 אחיה השילוני 4 
חדרים יפיפיה ומושקעת 

ק"א.עורף.אופציה 
1,800,000"אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)42-42(בועז"058-3200078

 בגן העיר, דופלקס 
מפואר, 3 דירות, 200 

מ"ר, 5 חד', 3 חד', 1.5 
חד'. מרפסות + נוף, 
_____________________________________________)42-43(מעלית 052-7111717

 פ"כ, בדב גרונר, 
באמצע בניה *5 חד' ק"ג 
חזית, 2 מרפסות *3 חד', 

ק"ב, 2 מרפסות, 3 כ"א 
*כמו"כ, דירות פנטהאוז 

*דירת נכה 5 חד'. 
תנאים ומחירים מעולים. 
בבלעדיות תיווך המרכז 

053-3136060)42-42(_____________________________________________

 בקרית הרצוג גג 100 
מ"ר + היתרים של 65 מ"ר 

+ אופציה 40 מ"ר ק"ד הערת 
אזהרה 800,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)42-42(פנחסי 03-5799308

 בסוקולוב/רבי עקיבא, 
4 חדרים, שקטה נוף 
פתוח + א.בניה בגג, 

"מקסימום נדלן"
052-2452820)42-42(_____________________________________________

 דירת גן 3 חדרים 80 
מטר+חצר כ 50 מטר בשכונת 

מישור הגפן רק 680 אלף 
052-5253470)42-42(_____________________________________________

 בקהילה ברחוב אלנקווה 
קומה שניה דירת 4 חדרים כ 

100 מטר שמורה ויפה רק 
715,000 ש"ח 052-5253470 

_____________________________________________)42-42(תיווך ארץ הצבי

 בקהילה מול ביה"כ 
קוויתי קומה רביעית 4 חדרים 

יפה ושמורה 700,000 ש"ח 
052-5253470 תיווך ארץ 

_____________________________________________)42-42(הצבי

 להשקעה ברחוב אלי 
כהן קומה שניה 4 חדרים 

מסודרת מאוד רק 650 אלף 
)המוכרים יהיו שוכרים למשך 

שנה וחצי( 052-5253470 
_____________________________________________)42-42(תיווך ארץ הצבי

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! דירת 3 חדרים בבנין 
קטן, חדרים גדולים במיוחד 

054-9422194)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה בעליון! דירת 3 חדרים 

+ מחסן, נוף פתוח
052-5752500)42-42(_____________________________________________

 בלעדי ברבי יוסי כ 75 
מ"ר מחולקת ל 4 חדרים 

כיום מושכרת לעסק 
תשואה 4000 ש"ח מיידי 
1,550,00 גמיש "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
בזבוטינסקי 45 מ"ר 

מחולקת ל2 יחידות ק"ג 
ואחרונה+ אופ' גג רעפים 

תשואה כיום 4200 
ש"ח מיידי 1,000,000 

ש"ח "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)42-42(_____________________________________________

 בלעדי ברש"י קרוב 
לשפת אמת מחולקת כ 
110 מ"ר ק"א 2 דירות 
של 3 חדרים כל יחידה 

מושכרות ומשופצות 
מהיסוד 2,450,000 ש"ח 

גמיש "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)42-42(_____________________________________________

 באזור מרכזי נותרו דירות 
 B.D.A 4 ח' 2,100,000 תיווך

_____________________________________________)42-42(טלפון 054-8449423

 דופלקס ענק אפשרות 
לחלוקה 3,900,000 תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)42-42 טלפון 054-8449423

 בבן-זכאי! 4.5 חד'+ק'א 
+ חזית + מושקעת. 

2,150,000 ש"ח ***+7 גג + 
ק'א + חזית + כניסה פרטית 

+ )רבע מגרש( 3,500,000 
ש"ח ***ב"בבן-זכאי/שדרות 
גרשטנקורן" בית, בנוי 280 

מ"ר.על מגרש 400 מ"ר. 
בהזדמנות, המפתחות 
ב"שפיצר נכסים" טל:

03-6188685)41-41(_____________________________________________

 "מדורגי הפארק" במרכז 
"בני-ברק" + שקט + נוף + 
מעלית + מ.שמש + )לכל 

בניין 2 כניסות( + פוטנציאל: 
3.5 חד' 1,600,000 ש"ח 

*** 4 חד' 1,920,000 ש"ח 
*** 6 חד' 2,450,000 ש"ח 
*** 7 חד' + גג + מחולקת 

2,920,000 ש"ח  
בלעדי ב"שפיצר נכסים" 

_____________________________________________)42-42(טל:03-6188685

 בקרית הרצוג יחידת דיור 
ק"א מסודרת מטופחת ריהוט 
חלקי 2500 כולל ארנונה מיידי. 

_____________________________________________)42-42(058-7663012 תיווך

 בתורת חיים, 2 דירות 
של 70 מ"ר מפוצלות טאבו 

משותף+גג, 3,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)42-42(תיווך איכות 050-4175257

 בלעדי! במעונות ויזניץ 
קומה 2 מחולקת ל 2 

דירות של 3 חדרים, חדשה 
2,900,000 ש"ח תיווך איכות 

050-4175257)42-42(_____________________________________________

 אליהו הנביא ק"ב חזית 
65 מ"ר, מיידית 1,500,000 

ש"ח גמיש תיווך איכות
050-4175257)42-42(_____________________________________________

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללא עמלה מהמוכר! 

_____________________________________________)42-42(תיווך איכות 050-4175257

 בלעדי ברימון קרוב 
לקהילות יעקב כ 90 

מ"ר מחולקת ק"ב חזית 
+ אופ' מיידית 20 מ"ר 

1,750,000 ש"ח "סלומון 
נכסים והשקעות"

052-7652801)42-42(_____________________________________________

 דירת גג+יחידת הורים 
נפרד בגג. סה"כ 90 מ"ר 

1,790,000 ש"ח. תיווך
super house 054-3355874)42-42(_____________________________________________

 באזור חזו"א מחולקת 
ל2 דירות 7 ח' גדולה ויפה 

חזית  2,900,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)42-42 טלפון 054-8449423

 בנייה חדשה! בבית יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות החל 
מ- 1,450,000 ש"ח תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)42-42(_____________________________________________

 מציאה! באיזור ויזניץ 130 
מ' מחולקת ל-+2 גג מוצמד 

בטאבו תיווך ישוב הארץ
 050-4999465 03-8007000)42-42(_____________________________________________

 בבנין יוקרתי ברמת אהרון 
דירות 3-4 חדרים יפות תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000 
 050-4999465)42-42(_____________________________________________

 בקרית הרצוג דירת גן 
מושקעת מיוחדת ושקטה 
כניסה פרטית 110 מ"ר 4 

חד' + יחידת הורים, אופציה 
ממשית לחלוקה 1,950,000 

_____________________________________________)42-42(058-7663012 תיווך

 באוסם פנטהאוז 
מהקבלן! 5 חדקים ק"ז 

150 מ"ר+חניה+גג בטאבו, 
2,850,000 ש"ח תיווך איכות 

050-4175257)42-42(_____________________________________________

 בלעדי בחנה סנש 300 
מ"ר בנין בן 3 דיירים 5 

חדרים כ 150 מ"ר קומה 
א' ואחרונה משופצת+ 

גג צמוד פתוח 150 
מ"ר אופ' לבניה מיידית 
3,180,000 ש"ח גמיש 

סלומון-נכסים והשקעות 
054-4290600)42-42(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב 
פנטהאוז 5 חדרים מפואר + 
גג מוצמד בטאבו 3,400,000 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
 052-3344721)42-42(_____________________________________________

 בנתן-הנביא דופלקז 
משופץ ברמה גבוהה 260 מ"ר 

3,000,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465
)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין-חדש 2,420,000 ש"ח 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465

)42-42(                                                                              _____________________________________________

 דופלקס 5 חד', במצב 
מצוין, פנקס 7 ב"ב 

055-6655984)42-45(_____________________________________________

 בשד' ויז'ניץ דופלקס, 
ק"ג, חזית, 180 מ"ר+אופציה. 
2,650,000 ש"ח תיווך איכות 

050-4175257)42-42(_____________________________________________

 הרב שך/הושע 
דופלקס ק"ג חזית, 140 מ"ר 
2,100,000 ש"ח תיווך איכות 

050-4175257)42-42(_____________________________________________

 למבינים, אזור הרב 
שך דופלקס 200 מ"ר 

משופצת ויפה, אויר ונוף 
2,450,000 לביא נכסים 

054-8834479)42-42(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העירייה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל 4 חד' + מרפסת 
גדולה בגג + יחידת דיור 

בקומה ג' חזית חדשה + 
פיר למעלית }שכנים רוצים 
לעשות{ 2,400,000 ש"ח 

_____________________________________________)42-42(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה דופלקס 5 
חד' 100 מ"ר + 2 יחידות על 

הגג }55 מ"ר ו 32 מ"ר + 
מרפסות{ משופץ חדש ק"ג 

+ מעלית חזית נוף פתוח 
3,200,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)42-42(_____________________________________________

 ללא תיווך באזור 
סלבודקא דופלקס 180 

מ"ר. מעלית, נוף מדהים 
2,470,000

054-8834479)42-42(_____________________________________________

 א.קריית-הרצוג חדשה 
5 חד' כ-105 מ"ר + מעלית 
+ מ.סוכה 1,710,000 "תיווך-
_____________________________________________)41-41(משגב-לדיור" 052-5222690

 5 חד' + ק"א + חזית + 
מעלית + חניה + סלון כפול 

+ מפוארת. ב"הרב שך-רדק". 
3,100,000 ש"ח.

בלעדי ב"שפיצר נכסים"
03-6188685)41-41(_____________________________________________

 בבעל התניא 5 חד' ק"א 
מסודרת, מרפסות, מעלית, 

מחסן וחניה בטאבו 2,600,000 
_____________________________________________)42-45ל(ש"ח 054-9466802

 בבלעדיות בסוקולוב 
בנין חדש ומאוכלס 5 חד' 

120 מ"ר יפה ומרווחת 
לביא-נכסים

054-8834479)42-42(_____________________________________________

 במכבים 6 חד' משופצת 
לחלוטין ברמה גבוהה כיור 

כפול 123 מ"ר 3 כיווני אויר 
_____________________________________________)42-42(ק"ב דוד 054-4535300

 בלעדי! מציאה! 
בכהנמן-ראדזמין 5 חד'+ 

סוכה, ק"ג-מעלית, 
משופצת מהיסוד!! 

מחסן וחניה 2,290,000 
ש"ח מ. כהן נכסים

052-7684074)42-42(_____________________________________________

 בלוין דירת נכה 5חד' 
ענקית, חדשה, מיידית 

2,500,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 במעונות ויזניץ 
5חד'+יחידה ומחזן, חזיתית 
3,000,000 ש"ח תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בבלעדיות!! א.בנימין-
אברהם. 4 חד' כ- 85 מ"ר 

משופצת + סוכה + חניה  
1,450,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)42-42(לדיור" 052-5222690

 למביני עניין!! בבלעדיות 
בקרית הרצוג 4.5 חדרים, 

100 מ"ר ק"ק כניסה פרטית 
אופציה ובנוסף יחידה מסודרת 
כ 35 מ"ר מושכרת 2,250,000 

_____________________________________________)42-42(תיווך 058-7663012

 בשלוש השעות ק"ג 
4 חד' 100 מ"ר, 1,650,000 
_____________________________________________)42-42(תיווך איכות 050-4175257

 בלעדי מציאה!! 
בשלוש השעות בנין-חדש 

4 חדרים 100מ"ר חזית 
ק"ד + מעלית 1,685,000 

ש"ח "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)42-42(_____________________________________________

 מציאה בשדרות 
ירושלים גבול בני ברק 

4 חדרים מושקעת 
100 מ"ר + מ' שמש 

בבנין חדיש קומה 7 + 
מעלית+חניה כפולה 
בטאבו ומחסן מיידי 

1,980,000 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600 )42-42(                                                                              _____________________________________________

 בלעדי בבניה-ברבינו-
אשר 4 חדרים חזית 

ק"ד נוף לים + מעלית 
1,950,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)42-42(_____________________________________________

 בלעדי באבטליון 
דירת גג אנקית 4 חדרים 

210 מ"ר חזית ק"ג 
-11 מ"ר למטה + 100 

מ"ר גג בטאבו אופ' 
לבנית חדרים נוספים 

+ חניה 2,650,000 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)42-42(_____________________________________________

 ביגאל אלון 4.5 חדרים 
+ סוכה משופצת אופציה 

ענקית לבניה  'אפיקי-
_____________________________________________)42-42(נדלן-בועז' 054-8474843

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

חד' ענקיות 1,850,000 תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בבנין חדש באנילביץ דירת 
4חד' אחרונה 2,100,000 תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה 4חד' החל 
מ-2,350,000 תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בבנייה בזכרון מאיר דירות 
4חד' 2,150,000 תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בשבזי 4 חדרים מפוארת, 
בניין חדש 1,750,000 ש"ח 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בצירלזון 4חד'+יחידה 
מושכרת, בבניין חדש, מעלית 
2,500,000 תיווך ישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בברויאר 4 חד' גדולה, 
חדשה+ מעלית 2,200,000 

ש"ח תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בטבריה 4חד' מחולקת 
ל-2 2,000,000 ש"ח תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 באורליאן 4.5 חד' 
משופצת, חזיתית + אופציה 
1,900,000 ש"ח תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 ברחוב הירדן קומה 
ראשונה 4 חדרים 95 מ"ר 

1,620,000 ש"ח עם קרבה 
נוחה לתחבורה. איזור חרדי. 

 suoper 054-3355874 תיווך
house)42-42(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרצוג 4 
חד' 100 מ"ר מחולקת ל3 חד' 

+ יחידה מושכרת משופצת 
כחדשה + סוכה ק"ג }פיר 

למעלית{ חזית + א. בגג בטון 
+ חתימות שכנים 1,950,000 

ש"ח גמיש. א. פנחסי
03-5799308)42-42(_____________________________________________

 באזור סוקולוב אבן 
שפרוט 4 חד' מחולקת 3 + 

יחידה 100 מ"ר משופצת ק"ק 
1,890,000ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)42-42(_____________________________________________

 בבלעדי בלנדא 4.5 חד' 
115 מ"ר + יחידה בקרקע 26 
מ"ר + מרפסת שמש ק"ב + 
מעלית 2,250,000 ש"ח גמיש 

}לא כולל את היחידה{ א. 
_____________________________________________)42-42(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 4.5 חד' 
גדולה 110 מ"ר ק"ג +א. 

בגג חזית משופצת כחדשה 
מןשקעת 2,200,000 א. 

_____________________________________________)42-42(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באלישע 4 חד' 87 
מ"ר ק"ב משופצת כחדשה + 
חניה חזית 1,870,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)42-42(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור בן זכאי 
העריה רח' שקט 5 חד' + 
סוכה גדולה 120 מ"ר ק"א 

חזית ניתנת לחלוקה 3 כ"א א. 
_____________________________________________)42-42(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ביהודה-הלוי 
4.5 חד' + 2 מרפסות, 

130 מ"ר, ק"ב, 
בדרך להיתר על הגג 

2,190,000 מ.כהן נכסים 
052-7684074)42-42(_____________________________________________



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

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים
 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

ח’- י’  בחשוון תשע”ט 17-19/10/2018

4-4.5 חדרים
 באיזור העירייה 2.5 

חד' משופצים קומת 
כניסה 1,190,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 72 מ"ר, 

מסודרת ומאוורת, ק"ד 
ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים(, 

1,390,000 ש"ח, 
עורפית.מתאים גם 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בטבריה קרוב 
לחרל"פ, 3 חד' גדולים 

75 מ"ר, ק"ג, גג רעפים, 
אופציה לבניה על הגג 

)קיים אישור שכנים( 
1,465,000 ש"ח תיווך 

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

 050-5308742)35-35(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 2 חד', ברח' מימון ליד 
רח' אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 באלוף שמחוני/
יהודית 3 חד', 75 מ"ר, 

ק"א, חזית, עם אופציה 
ממשית לתוספת של 35 

מ"ר, 2,000,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
 050-5308742)35-35(_____________________________________________

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)25-50/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 
יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 

_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פתח תקווה

דופלקסים

+5 חדרים

1-1.5 חדרים

חדרה

וילות ובתים
 ברמות א': קוטג' 4 חד' 

)83 מ"ר נטו( + חצר )27 
מ"ר( + ת.ב.ע. 55 מ"ר, 

משופץ, כ"פ. 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': דו-משפחתי 
200 מ"ר לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)42-42(הכוכבים: 02-571-3375

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

בזרחי. 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)42-42(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות-זרחי: וילה 10 
חד' )236 מ"ר( + גינה )220 

מ"ר( + חלל, נוף, גישה נוחה. 
4,950,000 ש"ח! תיווך-
_____________________________________________)42-42(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות: מבצע קוטג'ים / 
דו-משפחתים / וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,700,000 

₪ עד 7,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)42-42(הכוכבים: 02-571-3375

 בעמרם גאון 10, 5 
חד' קומה ראשונה מלאת 

שמש, 134 מ"ר, גישה לנכים, 
בהזדמנות, 3,250,000 ש"ח. 

054-6600198)40-43(_____________________________________________

 ברמות ב': 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34מ"ר 
+ מחסן + חניה, נוף, ק"ב. 

2,150,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)42-42(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': 4 חד' 
משופצת + ת.ב.ע. לעוד 26 

מ"ר, נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)42-42(הכוכבים: 02-571-3375

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

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! 
נוף. 1,420,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)42-42(הכוכבים: 02-571-3375

נתיבות

עמנואל

עפולה

 מפרטי 4 חד' בבן גוריון 
53, מרווחת ביותר, שירותים 
כפולים, 2 מרפסות וסוכה, 

כ- 2,150,000 ש"ח, 
_____________________________________________)41-45ל(052-3638389

3-3.5 חדרים

 4 חד' בבלוי, ק"ק, 85 
מ' + 50 מ' חצר, כניסה 
פרטית, מתאימה גם לגן 
ילדים, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 03-5797756, 

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, 

סלון גדול וחד' גדולים, 
חזית, מעלית, כולל חניה, 

2,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 ביואל קומה א', 4 חד' + 
יח' הורים, שמורה, 94 מ"ר 

עם אופצייה להרחבה, לל"ת 
03-5780419)38-43(_____________________________________________

 בחפץ חיים, 78 מ"ר, 
ק"א, חזית + אישורים לחדר 
נוסף, מיידי, 1,690,000 גמיש

052-7164135)40-43(_____________________________________________

 בק.הרצוג, דירת 3 
חד', ק"ב + מרפסת סוכה, 
משופצת, 1,420,000 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ל(052-7179175

 בבירנבוים 3 חד' ק"ב 
ואחרונה + אופ' 30 מטר 

להרחבה + אופ' לבניה 
על הגג  50 מ"ר, עם 

היתרי בניה 1,700,000 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

טבריה

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בית 4 חד', ק"ב, בקהילה, 
2 מרפסות, שמורה, מסורגת 

_____________________________________________)41-44(+ חניה, 050-4190339

 בחתם סופר 14, קומה 
שלישית, שמורה, 120 מ"ר, 

מושכרת )1,950 ש"ח לחודש(, 
מחיר 550,000 ש"ח, 

054-6353450)41-44(_____________________________________________

 "הס נכסים" בהדר גנים, 
וילה בבית דו משפחתי, 8 חד' 
+ גינה + 2 חניות. יהודה הס, 

050-3003455)41-44(_____________________________________________

 "הס נכסים" דופלקס 
5 חד' בפיקא, 141 מ' בן 

6 שנים, 2 מרפסות גדולות 
לסוכה + 2 חניות. יהודה הס, 

050-3003455)41-44(_____________________________________________

+5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

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

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

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

סוכה, נוף! ליד ביהכ"נ זכרון 
אברהם, 2,130,000 ש"ח! 

_____________________________________________)42-42(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 הזריז נשכר! בנויפלד!  
3 חד' + 2 חד' מעטפת 

מוכנה  , 1,550,000 ש"ח                    
"אביחי   מתווכים"

 03-5701010)42-42(_____________________________________________

 מציאה! במהרש"ל ! 
3 חד'  ענקית + אופציה 

בגג, רק 1,725,000 ש"ח                            
"אביחי   מתווכים"

 03-5701010)42-42(_____________________________________________

 מציאה! באבן גבירול! 
3 חד', ק"ק + אופציה 

מוכנה של 15 מ"ר , 
1,350,000 ש"ח בלעדי 

ל"אביחי מתווכים"
 03-5701010)42-42(_____________________________________________

 בגנחובסקי! 3 חד' , 
קא', חזית! 1,470,000 

ש"ח מפתחות, ב"אביחי 
_____________________________________________)42-42(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי 3.5 חד' בפ"כ בניין 
חדש + מעלית + חנייה קומה 

ד' נוף מהמם 1,600,000 
גמיש מפתחות במשרד תיווך 

_____________________________________________)42-42(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' בז'בוטנסקי 
עורפית לבני ברק משופצת 
קומה ב' 1,320,000 תיווך 
_____________________________________________)42-42(אלטרנטיב 054-5500263 

 במימון יחידת דיור 
אורגינלית בטאבו  של 20 
מ"ר זקוקה לשיפוץ, ק"ק 

400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)42-42(_____________________________________________

 בלעדי בברוט 2 חד' ק"ג 
+  יש רשיון בנייה + גג בטון 
+ אופציה קיימת ל-30 מטר 
בצד בניין אברכים 1,270,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)42-42(_____________________________________________

 מציאה בזבוטינסקי 
קומה 3, 50 מטר  2.5 חדרים  

אופציה מאושרת על הגג 
1,200,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)42-42(נכסים" 055-6789653

 מציאה מטורפת בדנגור 
דירה 2.5 חדרים + מרפסת 

סוכה 10 מטר קומה 2 אופציה  
1,250,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות- במכבים 2.5 
חדרים  50 מטר  יש התרי 

בניה. קומת קרקע 1,250,000 
_____________________________________________)42-42("פנחס נכסים" 055-6789653                             

 ברחוב הרצל עפולה עלית 
בוויזניץ דירת 3 חדרים 75 מטר 
קומה ראשונה 540,000 כניסה 

מיידית 052-5253470 צבי
_____________________________________________)42-42(08-9931163 משרד

 וילה על חצי דונם מחולקת 
ל 4 יחידות ליד וויזנית בעפולה 

עלית צפי הכנסה 8000 
שקלים לחודש במחיר מציאה 

רק 1,250,000 מיידי
052-5253470 צבי

_____________________________________________)42-42(08-9931163 משרד

 ברחוב שרת קומה 2 
חלוקה ל 3 מניבה 5,600 

מיידית 900,000
052-5253470 צבי

_____________________________________________)42-42(08-9931163 משרד

 במתחרדים בגבעת 
המורה דירות החל מ 330,000 

שקלים 052-5253470 צבי
_____________________________________________)42-42(08-9931163 משרד

 בדגן מחולקת ל 3 מניבה 
6,600 שקלים רק 900,000 

שקלים פלוס ניהול נכס
052-5253470 צבי

_____________________________________________)42-42(08-9931163 משרד

 המחיר ירד 3 חדרים 
רבי עקיבא אזור דובק בנין 

חדש עורף ק"ד. מחיר 
של פעם 1,620,000!!! 

058-3200078"אפיקי 
_____________________________________________)42-42(נדלן בועז

 דנגור 3 חדרים ק"ב.
אופציה להרחבה 30 מ"ר 
1,250,000 "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)42-42(בועז" 058-3200078

 זבוטינסקי 3 חדרים 
ק"א  חזית משופץ כמעט 

ללא מדרגות אפשרות 
לסוכה 1,260,000 אפיקי 
_____________________________________________)42-42(נדלן בועז 058-3200078

 בהירדן קרוב להרב 
שך, חזית, 4 חד', ק"ק, 

95 מ"ר, משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

1,600,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בק. הרצוג בעמק יזרעאל, 
4 חד', 100 מ"ר + מ. שמש, 

ק"ב, 6 דיירים, 3 כ"א, מושקעת 
ושמורה, מוארת ומאווררת, 

מ. מרכזי + מזגנים ופרקטים 
בחדרים, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח מושקע, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 

+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי - 
_____________________________________________)18-26(ללא תיווך, 050-4343474

 באוסישקין, 4 חד' חדשה, 
ק"א, 3 כ"א + יח' הורים, אופ' 

לחלוקה, 1,680,000 ש"ח, 
_____________________________________________)41-43(לל"ת 052-7696596

 באלישע כ-90 מ"ר 
משופצת מהיסוד חזית + 

מעלית וחניה בבניין רק 
ב-1,900,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)42-42(נכסים 050-4177750

 מציאה של פעם בחיים 4 
חדרים משופצת קומפלט 2 

חניות 3 כיווני אוויר 1,570,000 
)גמיש( "פנחס נכסים"

055-6789653)42-42(_____________________________________________

 ר' עקיבא/ אלישע ק"א 
חזית 3 חד', 180 מ"ר משופץ 

1,700,000 תיווך איכות
050-4175257)42-42(_____________________________________________

 בלעדי בסמטת-רחל 
3 חדרים 75 מ"ר חזית 

ק"ג אופ' - )רעפים( 
1,500,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)42-42(_____________________________________________

 מציאה בז'בוטינסקי 
)צד של פ"כ( 3 חדרים 
משופצת מהיסוד 70 

מ"ר קומה א' 1,290,000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)42-42(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי 3 
חדרים+היתרי בניה ליותר 

מ 30 מ"ר 1,370,000 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843 )42-42(_____________________________________________

 באזור יונה הנביא 3 
חדרים משופצת יפה כ 83 מ' 
אפשרות להרחבה 1,800,000 

תיווך B.D.A טלפון
054-8449423)42-42(_____________________________________________

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

3חד' החל מ-1,540,000 ש"ח 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721
)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בחברון 3 חדרים ק"ד 
+ אופציה לבניה 60 מ"ר 

1,380,000 ש"ח
_____________________________________________)42-42(050-4152330 תיווך

 א.זבוטינסקי/סוקולוב 3 
חד' ק"ג מ.מהיסוד +"היתרים" 

75 בג.בטון כ-80 בצד 
1,390,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

 א.בנימין-אברהם כ-3.5 
חד' כ-75 מ"ר +"א.בגג-בטון" 

משופצת ממוזגת + חניה 
1.445.000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

 א.רח'-ירושלים  כ-130 
מ"ר ק"ג 3.5 חד' +בגג 2יח"ד 

מ.מהיסוד + א.להרחבה 
2,290,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור"  052-5222690

 נדירה!! בדב-גרונר 3 
חד' כ-64 מ"ר קומה-ב' 3 
כ"א מ.מהיסוד א.להרחבה 
1,260,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

 א.הצבי כ-3.5 חד' כ-72 
מ"ר + "היתרים" לכ-20+52 
מ"ר + מעלית "מ.מהיסוד" 

1,570,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! בירמיהו כ-3.5 חד' 
+ מ.שמש כ-92 מ"ר 3 כ"א 

שמורה 1,540,000 "תיווך-
_____________________________________________)41-41(משגב-לדיור" 052-5222690

 למהירי-החלטה!! 
א.ביאליק כ-73 מ"ר 3 חד' 
ק"א מטופחת 1,300,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)41-41(_____________________________________________

 מציאה!! א.חברון 3 
חד' ק"ב כ-65 מ"ר עורפית 

מ.מהיסוד מפוארת א.להרחבה 
1,390,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

 בשלבי-בניה!!  בפרדס-
כץ!! 3 חד' כ-65 מ"ר )לבעלי 
הון-ע-גבוה( 1,310,000 "תיווך-

_____________________________________________)41-41(משגב-לדיור" 052-5222690

 למבינים! א.דנגור 3 
חד' כ-62 מ"ר משופצת 

א.להרחבה 1,255,000 "תיווך-
_____________________________________________)41-41(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי ברח' סומך, 3 
חד' ק"ד ואחרונה, גג בטון 

1,270,000 ש"ח מספר נכס 
077-2050410 .7180

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)41-41(אדוארד

 בלעדי 3 חד', כ-75 מ"ר, 
ק"א על עמודים 1,430,000 

ש"ח. 077-2050410
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)41-41(אדוארד

 ב"אבן גבירול"! 3.5 
חד' גדולים + ק'ב + חזית + 
מיידית + חנייה. 1,650,000 
ש"ח המפתחות ב"שפיצר 

_____________________________________________)41-41(נכסים" 03-6188685

 בבנין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חדרים + חצר מרווחת 

1,650,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000 

052-3344721)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בדוד המלך 3חד', ק"א 
1,600,000 ש"ח תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 באיזור הרב קוק 3 חד' 
ברומה אחרונה + היתרים 

לבנייה 1,600,000 ש"ח תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בעלי-הכהן 3חד' 
משופצת ומרווחת 1,450,000 
ש"ח גמיש תיווך ישוב הארץ 

 03-8007000
050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 בגניחובסקי 3חד' + 
אופציה ממשית להרחבה 

1,380,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 לל"ת באזור העיריה 3 חד' 
משופצת, מושקעת ק"ב 66 

מ"ר 1,430,000 ש"ח
_____________________________________________)42-43ל(7124072 -052

 בק. הרצוג, ק"ד ממוזג 
+ מרפסת ענקית 45 

מ"ר + אופציה לבניה על 
_____________________________________________)41-44(הגג. 054-3977018

 בטרפון ק"ב, כ - 3 חדרים 
+ מרפסת + סוכה + אופציה 

קטנה, משופצת ברמה יפה 
ומסודרת 1,570,000 גמיש, 

_____________________________________________)42-43(לל"ת 053-3166018

 בגניחובסקי ק"א 3 חד' 
מפוארת ומשופצת מהיסוד, 

טאבו משותף 1,100,000 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ל(054-8442170 054-8405486

 במימון 3.5 חד' 80 
מ"ר ק"ב משופצת כחדשה 
+חניה+מחסן בק"ק 8 מ"ר 

חזית 1,770,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)42-42(פנחסי 03-5799308

 באזור הרצוג 3 חד' 75 
מ"ר ק"ג + א. בגג בטון כולל 
היתרים 52 מ"ר חזית + חניה 

1,770,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)42-42(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' 70 מ"ר משופצת כחדשה 
ק"ג + א. בגג חזית 1,530,000 

_____________________________________________)42-42(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 ללא תיווך בהרצוג 
3 חד' + יחידת דיור 

משופצת קומפלט + גג 
_____________________________________________)42-42(בטון 0548834479

 בגינחובסקי 3 חד', 
ק"ג, משופצת, אופציה 

50 מ"ר, מחסן, נוף 
מ.כהן נכסים

052-7684074)42-42(_____________________________________________

 בבניה בהשניים 
3 חד/, ק"ב-מעלית, 
80 מ"ר, סוכה, חניה 

1,400,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)42-42(נכסים 052-7684074

 טאבו משותף! 
באורליאן 3 חד' ק"ב 

מפוארת 70 מ"ר 
990,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)42-42(נכסים 052-7684074

 המציאה!! א.ירמיהו ק"א 
2 חד' כ-50 מ"ר משופצת 
1,199,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

 למהירי-החלטה!! 
א.נורדאו 2.5 חד' "היתרים" 

בגג-רעפים משופצת 
1,150,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

 בלעדי בשלמה בן יוסף, 2 
חד כ 45 מ"ר ק"א 1,100,000 

ש"ח.  077-2050410
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)41-41(אדוארד

 ברח' החלוצים 2 חד' 
כ-50 מ"ר קומה 1 מסודרת 

1,210,000 ש"ח. מחיר גמיש.
מספר נכס 7176

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)41-41(אורי תיווך אדוארד

 בבנימין אברהם 
2.5 חדרים כ 65 מ"ר 

משופצת ק"ב 1,300,000 
ש"ח גמיש "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)42-42(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק 
2.5 חדרים 70 מ"ר 

שמורה ק"ב עורפית 
מיידי 1,450,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)42-42(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח  2 
חדרים גדולים 55 

מ"ר אופציה לסוכה 
1,230,000  'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)41-41(בועז' 054-8474843

 מציאה! בטבריה 2חד' 
משופצת+  אופציה בגג 

1,300,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465
)42-42(                                                                              _____________________________________________

 ברח' יהושוע / יגאל, 
2.5 חד', ק"ק, חזית, לא 

משופצת, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

 בשמעיה בבניין חדש 1.5 
חד' עם טאבו 835,000 ש"ח 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465

)42-42(                                                                              _____________________________________________

 סמוך לישיבה, 3 חד' 
מטופחת, מצוינת גם 

להשקעה 820,000 )פינוי 
בינוי( 054-8450596

052-7663121)42-43(_____________________________________________

 בפאתי קרית שמואל 
דירת גן 3 חדרים 80 מטר 

משופצת + גינה 100 מטר 
מטופחת אישורים להרחבה 

590,000 ש"ח גמיש עינב 
IRC 050-244-244-6)42-42(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים
 בלב קרית שמואל דירת 
5 חדרים 170 מטר מרווחת 

מאוד + מרפסת + נוף 
משופצת 980,000 ש"ח עינב 

IRC 050-244-244-6)42-42(_____________________________________________

נטעים
 מציאה בקהילה דירת 
קרקע 4.5 חד' עם ממ"ד + 
חניה + חצר יפה + פרגולה 
+ מחסן שמוכן לעבודה רק 

1,280,000 ש"ח 052-5253470 
צבי 08-9931163 משרד

_____________________________________________)42-42(053-2256053 מרים

 דירה חדשה יפהפיה לליד 
הרכבת רק 2 דיירים בקומה. 
קומה ראשונה + 2 מרפסות 
גדולות לסוכה רק 1,180,000 

ש"ח 052-5253470 צבי
08-9931163 משרד
_____________________________________________)42-42(053-2256053 מרים

 מציאה ברחוב שדרות 
הרצל קומה ראשונה רק 

4 דיירים בכניסה 75 מטר, 
מתוחזקת ושמורה מאוד רק 
750 אלף 052-5253470 צבי 

08-9931163 משרד
_____________________________________________)42-42(053-2256053 מרים

וילות ובתים
 בקהילה קרוב לציון 

הקדוש של מורינו הרב יורם 
זצוק"ל. קוטג' מושקע 170 

מטר 5.5 חדרים + חצר 300 
מטר + המון תוספות רק 

2,300,000 ש"ח  
052-5253470 צבי

08-9931163 משרד
_____________________________________________)42-42(053-2256053 מרים

 קרובה לקהילה, דירת גן 
4 חדרים אינסטלציה ומערכת 
חשמל חדשים + חצר ענקית 
במחיר מצחיק רק 880,000 

ש"ח 052-5253470 צבי
08-9931163 משרד
_____________________________________________)42-42(053-2256053 מרים

 מציאה גדולה, דירת גן 
ברב צבאן )יש ממ"ד ויחידת 

הורים( 4 חדרים שמורה מאוד 
+ חצר יפה ומסודרת רק 

940 אלף 052-5253470 צבי 
08-9931163 משרד
_____________________________________________)42-42(053-2256053 מרים

  פנטהאוז 4 חדרים + 
מרפסת סוכה רק 820 אלף  

052-5253470 צבי
08-9931163 משרד
_____________________________________________)42-42(053-2256053 מרים

 ברחוב שפירא במרכז 
נתיבות קומה ראשונה 4 

חדרים רק 670 אלף 
052-5253470 צבי

08-9931163 משרד
_____________________________________________)42-42(053-2256053 מרים

 ברב צבאן חרדי קומה 
ראשונה 4 חדרים + מרפסת 

סוכה רק 820 אלף 
052-5253470 צבי

08-9931163 משרד
_____________________________________________)42-42(053-2256053 מרים

 בקהילה במיקום הכי 
טוב שיש ברחוב שלום בונייך 

6 חדרים + מרפסת סוכה 
מול בית כנסת בוכריס רק 

1,200,000 ש"ח  
052-5253470 צבי

08-9931163 משרד
_____________________________________________)42-42(053-2256053 מרים

+5 חדרים

 מציאה קרובה לישיבת 
הנגב ולמרכז קניות מיקום 

מעולה. 3 חדרים קומה 
שלישית רק 600,000 

ש"ח 052-5253470 צבי 
08-9931163 משרד -053

_____________________________________________)42-42(2256053 מרים

 מציאה גדולה ברימון 
חרדי קרובה לרכבת. דירת 3.5 

חדרים 90 מטר קומה שניה 
רק 740 אלף 052-5253470 
צבי 08-9931163 משרד -053

_____________________________________________)42-42(2256053 מרים

 4 חד' משופצת 110 
מ"ר + מרפסות לנוף מדהים 

למגורים/השקעה 550,000 
_____________________________________________)42-45(ש"ח 054-2300995

4-4.5 חדרים

 דירת גג משופצת מהיסוד 
יחידה נפרדת חניה בנין חדיש 

_____________________________________________)42-42(054-4643543 "רן נכסים"

 בבלפור המבוקש!! 
3 יחידות 90 מ"ר ק"ג 
מושכרת 8,250 ש"ח. 

1,420,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)42-42(נכסים 052-7684074

 "רימקס עוצמה" בגוטמן, 
בפרוייקט "מגדלי העיר", מ"ש, 
מחסן, חניה, נוף פתוח. רביד 

072-3957393)42-42(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ברפפורט, קומה 3, כ - 110 

מ"ר, מעלית, חניה רביד
072-3957393)42-42(_____________________________________________

 פנטהאוז בקהילה
 6 חד' 160 מטר + 60מ"ר 

מרפסת ענקית דירה מושקעת 
ומהממת רק 1,300,000 ש"ח 

052-5253470 צבי
08-9931163 משרד
_____________________________________________)42-42(053-2256053 מרים
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דופלקסים

מבנים

פנטהאוזים ודירות גן

ח’- י’  בחשוון תשע”ט 17-19/10/2018  

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-48/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-51/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי. אבינועם,

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי 

+ ג'קוזי גדול פרטי, מנגל 
וחצר גדולה + ובריכה, סוכה 

למהדרין 054-5461450,
052-2611920)10-11/19(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

אזורים

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
052-7613554)19-45(_____________________________________________

בני ברק

בר יוחאי
 2 דירות אירוח למשפחות, 

גינה,מדשאות,טרמפולינה 
,נדנדות ומפל מיים טל:

052-3452522
052-3771789)24-24/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-01/19(הכי זול שיש. 055-9275552

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

כ-80 מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-07/19ל(050-4198070

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-29/19(חצר. 054-2273670

 יחידת דיור-צימר 
מאובזרת, 10 דקות מטבריה 
והכינרת, קרוב לקברי צדיקים 

_____________________________________________)35-43(ובתי כנסת 052-8834610

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 "כתר הרימון" צימרים 
חדשים, מרווחים ממוזגים, 

לזוגות ומשפחות, נוף מדהים. 
052-5207326)38-45(_____________________________________________

 צימר בוטיק באור הגנוז 
לזוגות/ קבוצות/ משפחות, 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מחיר מיוחד. 
053-5239843 052-7632474)40-51(_____________________________________________

 צימרים חדשים+ 
מרפסת, נוף, ג'קוזי, בריכה 

מחוממת, לזוגות ולמשפחות. 
052-6990764)40-39/19(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

קוק במיקום מרכזי, 2 
חד', כ-30 מ"ר, מושקע 
וממוזג, מתאים לעו"ד, 

רופא, מהנדס וכו', 3,000 
ש"ח בלעדי לתיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

ישיבה או לפנימיית בנות, 
6 יחידות דיור, 16 חד', 

20,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)32-32(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-01/19(_____________________________________________

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-49(טל': 054-7706069

מחסנים

משרדים

מגרשים

 יש לנו השקעה מנצחת 
_____________________________________________)40-40/18(בשבילך, 03-7542233

השקעות

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

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה חנות ברחוב 
רבי טרפון )קרוב לר"ע( 

19מ'+גלריה, מיקום 
מרכזי, 4,500 ש"ח, 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 ברחוב לנדאו, מחסן 
70 מטר בקומה 1- )מינוס 

1( גישה לרכב, מעלית, 
ניתן לחלק 2-3 מחסנים/
משרדים, 4,000 ש"ח, 

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

03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 דרושים מגרשים כולל 
היתרים, במיידי ובמזומן, 

לחברה גדולה באזורים גוש דן 
_____________________________________________)37-43(ולוד. רפי 052-3646632

פתח תקווה

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך בערבויות, 
תנאים מעולים, תוך ימים 

ספורים הכסף אצלך, 
שרות למענה מהיר 

ומקצועי, שיתוף פעולה 
עם כל הבנקים המובילים, 

שפת אמת 10 ב"ב,
055-6780890 מייל:

y0556780890@gmail.com)22-22/19(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-42/18(_____________________________________________

 2.5 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

3,600 ש"ח גמיש בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בסירקין/הרב שך 2 
חד', 60 מ"ר ענקית, 

ק"א, מסודרת, מיידית, 
3,100 ש"ח בלעדי 

ל-תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 יח"ד רח' ירושלים, 
כחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )36-44ל(050-9375052

 באזור ירושלים, עסק פעיל 
ורווחי בתחום מכירה ותיקון, 
מחשבים ומדפסות ואביזרים, 
02-5808003 ,052-2673559)36-44(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות 
עסק בענף הביגוד 

בירושלים, רווחי, 
עם מוניטין גבוה. 

054-8543480)38-42(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בז'בוטינסקי 100 בני ברק, 

_____________________________________________)38-42(80 מ"ר. 052-5039991

 בשלמה המלך 
ק"ק מיקום אסטרטגי   

משופצת וממוזגת 
80 מ"ר + חנייה                         

"א.צ. נכסים"
050-2044100
.055-9336511)42-42(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים
בני ברק

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

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

03-5797756)34-34(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

קריית שמואל

+5 חדרים

 בהרב שך 93 אחרי 
ז'בוטינסקי, 4 חד' 100 

מ', חזית, בנין חדש 
ושמור, 4,800 לחודש. 

050-5586335)40-43(_____________________________________________

 בנורוק, ק"א, 2 חד' 
ענקית, כ- 50 מ"ר, משופצת, 

מרוהטת, גמיש. 
053-3104856)40-43(_____________________________________________

 ברחוב דניאל 10 2.5 
חדרים משופצת ומרוהטת, 

4,000 ש"ח החל מה- 
050-5511847 01.09.2018)40-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

רכסים
 בית למכירה בהכלנית 

17, כ- 200 מ"ר, מחולק ל- 3 
יחידות, לל"ת 053-2799610 

052-7639045)41-42(_____________________________________________

 3 חדרים, ק.ב ע"ע, במרכז 
ב"ב, חזית, 2 א.ק. 2 מזגנים, 

דוד"ש, סורגים, מיידי, 
053-2759816 ,03-6180646)41-44(_____________________________________________

 3 חד', מרווחת 
ויפיפיה! חדשה לגמרי! 
ק"ד, ללא + מזגנים! + 

מרפסת שרות וסוכה 
סגורה, בר' עקיבא/יונה 

הנביא, שכנים טובים, 
_____________________________________________)41-44(לל"ת 052-7665551

 בגניחובסקי, 2 חד', 40 
מ"ר, ק"ג, ממוזגת, מטבח 
גדול, דוד שמש ואמבטיה, 

_____________________________________________)41-44ל(2,800 ש"ח, 052-2899085

 בשבטי ישראל, 2.5 חד', 
ק"ג, משופצת, מרפסת סוכה, 

_____________________________________________)41-42ל(מיידי, לל"ת, 054-5321878

 יחידת דיור ממוזגת 
ומרוהטת, 25 מ"ר, חדשה, 

באזור בן פתחיה, קומת מינוס, 
מאובזרת, 2,000 ש"ח

054-8435566)41-45(_____________________________________________

 בחזו"א  2.5 חד'  ק"ב 
משופצת יפה 4,200 

ש"ח מיידי "א.צ. נכסים"
050-2044100
.055-9336511)42-42(_____________________________________________

 להשכרה, דירת 2.5 
חדרים ברח' בילו, 3,400 ש"ח, 

052-7689351)41-42(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 עסק לשמלות כלה 
מהממות + אביזרים וציוד 

במחיר מציאה, לרציניים בלבד, 
050-4137661)41-44(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

 לחברה בהקמה דרושה 
השקעה של 500,000 ש"ח 

תמורת שותפות, 
_____________________________________________)41-44ל(054-6970525

להשכרה
במרכז בני ברק
כ-3000 מ''ר

מתאים למסחר / 
ישיבה / קופ''ח / ועוד...
במיקום מרכזי 

ומעולה
מפרטי – ללא תיווך

לפרטים:
058-4154104 

 ברבי עקיבא, 24 מ"ר, 
חזיתית, מושקעת, מיידית, 

לל"ת, לכל מטרה, 
_____________________________________________)41-42ל(050-2899019

 ברח' הרב הירש, 
יחידה, ק"ק, מרוהטת, 

ממוזגת, מתאים 
לבודד/ה, 1,200 ש"ח, 

_____________________________________________)41-45ל(050-4112720

לפרסום
בלוח

03-6162228

 רחוב שפירא, קומה 3, 
65 מ"ר, מחיר 490,000 

ש"ח. גיא מיכאל אטיאס, 
054-8161125)41-41(_____________________________________________

 רחוב יוסף שטרן, 
קומה 4, 90 מ"ר, 

מחולקת ל- 2, 730,000 
ש"ח. גיא מיכאל אטיאס, 

054-8161125)41-41(_____________________________________________

 100 מ"ר 4 חד', 
פינתית, מחסן, מחיר 

660,000 ש"ח. ניר דהן, 
050-2962666)41-41(_____________________________________________

 מציאה! בר"ע! 4 
חד' בבניין מגורים , 

ק"א, 3 חזיתות לר"ע! 
רק 1,170,000 ש"ח               

"אביחי מתווכים"
 03-5701010)42-42(_____________________________________________

 במכון מור 60 מ"ר 
ק"ק לכול מטרה 11,000 

ש"ח "א.צ. נכסים"
050-2044100
.055-9336511)42-42(_____________________________________________

 ברמת אהרון! בנין 
חדש! 4 חד', מרווחת! 

כניסה לחנוכה! מפתחות                  
ב"אביחי מתווכים"

 03-5701010)42-42(_____________________________________________

 ברחוב עזרא 4 חד' 
ק"ב שמורה 3 כ"א 

4,200 ש"ח מיידי "א.צ. 
נכסים"050-2044100

.055-9336511)42-42(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 
להשכרה! מבנה דו 

קומתי! 200 מ"ר 
משרדים + 200 מ"ר 
מחסנים! לרציניים! 

"אביחי מתווכים"
 03-5701010)42-42(_____________________________________________

 בשלוש השעות חדש 
מהקבלן פנטאוס 3 

חדרים +מרפסת שמש 
ב4,500 ש"ח פנטוז 4 

חדרים +מרפסת שמש 
ענקית ב5600 ש"ח להב 

_____________________________________________)42-42(נכסים 050-4177750

 במינץ בבניין מטופח 
4 חדרים +מעלית וחנייה 

לבניין מיידי! ב4,300 
ש"ח בשלוש השעות 
בבניין חדש 4 חדרים 

ענקית! ב4,800 ש"ח 
להב נכסים

050-4177750)42-42(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו 3 חדרים קומה 

ראשונה חזית! משופצת 
ברמה גבוהה!+מעלית ב 
4,500 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)42-42(_____________________________________________

 להשכרה דירת חדר 
וחצי מרוהטת ממוזגת 
בבנין יוקרתי .שכון ה'

_____________________________________________)42-43(לפרטים 054-3450241

3-3.5 חדרים

צפת

קריית אתא

 בעיר העתיקה, מעל 
מקווה האר"י, 3 יחידות, 

מרפסות, נוף וקרקע.
052-5844040 052-8484726)37-45(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בדף היומי 7, 4 חד' 
ק"א, 85 מ"ר, מרכז שקט, 

משופצת, דו"ש, מזגנים, 
1,575,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-43ל(050-6680290

 בהרב קוק, 3.5 חד', 
מעלית, חניה. 052-2948691 

_____________________________________________)40-43ל(נטלי

קריית ביאליק

קריית מוצקין

 באוסישקין, 4 חד', 
חדשה, 3 כ"א + יחידת הורים, 

אופציה לחלוקה 1,680,000 
_____________________________________________)41-42ל(ש"ח, לל"ת, 052-7696596

קריות

קריית חיים

 מגוון רחב של דירות 
להשקעה החל מ- 

400,000 ש"ח. ניר דהן, 
050-2962666)41-41(_____________________________________________

 באזור מתחרד, דירות 
3 חדרים להשקעה 

החל מ- 450,000 ש"ח. 
אברהם אמנה,
053-8292312)41-41(_____________________________________________

 קומה 3, 3 חד', 75 
מ"ר, 480,000 ש"ח. 

אברהם אמנה,
053-8292312)41-41(_____________________________________________

 רחוב יוספטל, קומה 3, 
3 חד', 75 מ"ר, 510,000 

ש"ח. אברהם אמנה, 
053-8292312)41-41(_____________________________________________

 בשלום עליכם, קומה 
3, 77 מ"ר, 3.5 חד', 

מחיר 540,000 ש"ח. ניר 
_____________________________________________)41-41(דהן,  050-2962666

 רח' ההגנה, 2.5 
חד', 50 מ"ר, קומה 1, 

פינתית, מחיר 499,000. 
_____________________________________________)41-41(ניר דהן, 050-2962666

 רחוב ורבורג, קומה 
3, 3.5 חד', 78 מ"ר, 
650,000 ש"ח. גיא 

מיכאל אטיאס,
054-8161125)41-41(_____________________________________________

 מגוון רחב של 
דירות לחלוקה החל מ- 
500,000 ש"ח. מנחם 

_____________________________________________)41-41(כהן, 053-9312551

 רחוב ז'בוטינסקי, 
קומה 4, 73 מ"ר, 

570,000 ש"ח. ניר דהן, 
050-2962666)41-41(_____________________________________________

 במרכז-העיר בחפץ-חיים 
2 וחצי-חדרים גדולים 70 מ"ר 

ק"2 1,160,000 תיווך-יוחנן 
  050-4104044)42-42(_____________________________________________

 ברוטשילד 4 חדרים 
משופצת - מהיסוד ק"ג + 

מעלית 1,460,000 תיווך-יוחנן 
 050-4104044)42-42(_____________________________________________

 במרכז בעיר 3 וחצי 
חדרים ק"ב גדולה-מאוד 
ומסודרת מעלית. סוכה. 

1,350,000 תיווך-יוחנן
050-4104044)42-42(_____________________________________________

 בארלוזרוב! דופלקס 4 
חד', עורפית ושקטה, משופצת 

חלקית, מעלית, חנייה.
_____________________________________________)42-42(רם-נכסים 054-5566145

 מציאה! במרכז העיר! 4.5 
חדרים גדולה, בניין מטופח. 

1,420,000 רם-נכסים
054-5566145)42-42(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בגוטמן 
בפרויקט "מגדלי העיר", "ש, 
מחסן, חניה, נוף פתוח. רביד 

072-3957393)42-42(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד קומה 1, כ - 70 
מ"ר חניה, נוף פתוח. רביד 

072-3957393)42-42(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בגוטמן, 
בפרוייקט "מגדלי העיר", מ"ש, 
מחסן, חניה. נוף פתוח. רביד 

072-3957393)42-42(_____________________________________________

 באיזור הרב קוק 
3.5 מעלית חניה ו3 

בשפירא,במחירים אטרקטיבים 
_____________________________________________)42-42(052-2948691 נטלי

 במוהליבר/ההסתדרות
3 חד' ק"ב משופצת )מושכרת 

ב 3,500ש"ח( מעולה לכל 
מטרה ! 1,150,000 ש"ח 

050-4811122)42-42(_____________________________________________

 ברחוב הרב בלוי 3.5 חד' 
כ-100 מ"ר ק"א - משופצת! 

מיידית 1,390,000ש"ח 
050-4811122)42-42(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בשטמפפר, קומה 1, כ-60 
מ"ר, מעלית, חניה בטאבו, 

_____________________________________________)42-42(רביד 072-3957393

 בז'בוטינסקי, ק"ג, 
60 מ"ר, מחולקת ל- 2, 

630,000 ש"ח. גיא 
מיכאל אטיאס,
054-8161125)41-41(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב קוק 
דופלקס 6 חד' 180 מ"ר ק"ג 
+ מעלית + חניה משופצת 

6000 ש"ח. א. פנחסי
03-5799308)42-42(_____________________________________________

 שבטי ישראל 5 חדרים + 
מרפסת קומה ג' 5,000 ש"ח.

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)41-41(אורי תיווך אדוארד 

 ברב קוק בבנין חדש 
3 חדרים 75 מ"ר חזית 

ק"ד ממוזגת + אופ' 
לריהוט מיידי 4200 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)42-42(_____________________________________________

 באזור הרצל 3 חד' ק"ק 
80 מ"ר+ חצר גדולה, בנין 
חדש, לל"ת. 3,700 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ל(054-8452358

 בסמטת רחל 3 חדרים 
חדשה לגמרי, 62 מ"ר+ סוכה 

ק"ג, ממוזגת, 3,500 ש"ח 
052-7606607)42-45(_____________________________________________

 באבטליון ק"ב דירת 3 
חדרים עם 3 מרפסות סגורות, 
מרפסת סוכה, 3 כ"א, 4000 

ש"ח אלבה נדל"ן
054-844-6671 )42-42(_____________________________________________

 בלעדי! מול העיריה 
בוינברג 3 חד' + מרפסת 

ענקית 90 מ"ר משופצת ק"ב 
חזית 4000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)42-42(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד' כ 50 
מ"ר קומה ג חזית 2,700 ש"ח 

מספר נכס 17064
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)42-42(אורי תיווך אדוארד 

 בק. הרצוג 2 חד' כ - 45 
מ"ר, יפה וממוזגת ללא ריהוט, 

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)42-45ל(ש"ח 054-6969961

 באבן גבירול, דירת 2 
חד' חדשה נאה, ממוזגת 

ומרוהטת מתאימה גם למשרד 
3,200ש"ח גמיש 03-6191468

_____________________________________________)42-43ל(052-7698994

 בפנקס 2, יפיפיה בנין 
חדש, מרוהטת, ק"ד+ מעלית 

_____________________________________________)42-45(+ נוף. 052-6164584

 בר אילן 1.5 חד', קומת 
קרקע כ 35 מ"ר פינוי מיידי 

מחיר 2,800 ש"ח מספר נכס 
077-2050410  17767

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)42-42(אדוארד

 כ - 10 מ"ר ליד איצקוביץ, 
חדר קומפלט לפגישות/לינה, 

לפי שעות וימים 
_____________________________________________)42-43ל(054-8435117 054-8503037

 בישעיהו, חדשה ויפה 
לזו"צ/בודד מרוהטת וממוזגת 

_____________________________________________)42-45ל(מיידי. 052-7681871

 בקריית הרצוג, יחידת דיור, 
ק"א, מסודרת ומטופחת, 

ריהוט חלקי, 2,500 ש"ח כולל 
ארנונה, מיידי 058-7663012 

_____________________________________________)42-42(תיווך

עמנואל
 4.5 חד' בחתם סופר 

גדולה ש"כ 1,600 מ"ר מיידי 
054-8446858)42-45(_____________________________________________

 מחפץ חיים/אחד העם 
מיידי, ק"א, 3חד' גדולים + הול 

+ מרפסת מאווררת ומוארת 
+ מזגנים 050-534334

054-4797080 )42-45(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
באילוביצקי )מרכז( בית פרטי 
כ - 70 מ"ר + גינה 200 מ"ר, 

_____________________________________________)42-42(מיידית. 072-3957393

 דירת 3 חדרים בעמישב 
ק"א משופצת נעימה למגורים 
קרוב לגני הדר 050-6925400 

_____________________________________________)FOX)42-42 נדלן

 דרושה דירה 3 חדרים 
+ חניה באיזור איצקוביץ עד 
_____________________________________________)42-42ח(1,700,000  058-3268002

 דרושה דירת קרקע במרכז 
_____________________________________________)42-42ח(ב"ב עם חצר 053-3143569

 דרוש גג לבניה בב"ב. 
_____________________________________________)42-42ח(תשלום במזומן 052-3833000

 4 חדרים בב"ב במחיר 
2,000,000 ש"ח

_____________________________________________)42-42ח(050-6651365

 דרושה דירה מתאריך כ"ב 
חשון עד י' כסליו לזוג + 2 

_____________________________________________)42-42ח(058-3245442

 נדל"ן באנגליה, תשואות 
גבוהות + עליית ערך, רישום 

בטאבו בליווי עו"ד.
055-9419672 )42-45(_____________________________________________

 לימודי מסחר בשוק ההון, 
בניית רובוט מסחר אוטומטי 

למתחילים ומתקדמים
052-5821410 )42-45(_____________________________________________

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים. 

החל מ- 800,000 ש"ח. 
הדירות מושכרות כעת.

050-5766979 נתי המתווך 
_____________________________________________)42-45(לציבור הדתי.

 200 מטר 1 - להשכרה 
הכנת המקום ע"י הבעלים 

במחיר מציאה איזור הרב קוק 
_____________________________________________)BA)42-42 יזמות 054-4980159

 בלעדי להשכרה חנות 
חזית במרכז רבי עקיבא 

22 מ"ר + גלריה 20 מ"ר 
10,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות"
                 054-4290600 )42-42(_____________________________________________

 להשכרה חנות בגן 
ורשא 20 מ"ר חזית 6000 

ש"ח )+דמי פינוי( מיידי 
מחיר מציאה "סלומון-

נכסים-והשקעות"
)42-42(           054-4290600_____________________________________________

 להשכרה ברב 
קוק חנות/משרד 30 
מ"ר ק"ק חזית מיידי 
3000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות"                                                                                                                           
                 054-4290600)42-42(_____________________________________________

 בב"ב בכהנמן, במרכז 
חנות להשכרה חזית, מרווחת 

)כ 60 מ"ר(. מוארת + 
_____________________________________________)42-45ל(שירותים ומיזוג. 03-5709011

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)42-42(054-4980159 דורון

 בק. הרצוג דירה + 
מגרש 250 מ"ר אופציה 

לבנין 5 קומות דירות 5 חד'. 
3,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)42-43ל(050-4102467

 להשכרה משרד/קליניקה 
50 מ"ר ברח' הרב קוק 10 

ב"ב סמוך לרבי עקיבא. 
_____________________________________________)42-45ל(052-3141026

 חדר/מחסן 30 מטר! 
במרכז חז"א )גני טל( מיועד 

גם לכיתת לימוד, פגישות לפי 
_____________________________________________)42-45(שעות. 053-3143097

 במרכז ב"ב\ מתחם 
מפואר עם עמדות 
ומשרדים להשכרה 

החל מ- 990 ש"ח, כולל 
ארנונה, מים, חשמל, 

הלוואות ועוד..!!! 
050-4160390)42-43(_____________________________________________



ח’-י’ בחשוון תשע”ט 17-19/10/2018  4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, קצר ואיכותי, יוסי בן 

יהודה, 03-5352975, 
052-2595370)03-04/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

משכנתאות

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-01/19(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-03/19(לחתונות 0525-778544

צילום

ספרי תורה

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006

(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

לפרסום
03-6162228

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-43(_____________________________________________

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

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-01/19(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-03/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-42(_____________________________________________

רמת מגשימים

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-45(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-06/19(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-46(_____________________________________________

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

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

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-46ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

שלומי

 וילה חדשה, ענקית, 10 
חדרי שינה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)29-41(נפרדת בישוב 050-9303353

תעוז
 בריכה פרטית מוצנעת, 
מחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה 

לזוגות וקבוצות. 
052-3135105)29-41(_____________________________________________

 "צימרים גבריאל" מתחם 
4 חד' לזוג/משפחות מאובזר 

ברמה גבוהה נקי וממוזג 
053-7527999)33-45(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת 

מזגנים וחצר. 
08-6601778

052-7113937)34-44(_____________________________________________

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

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

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

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

 וילה 7 חד', ממוזגת, 
משחקים לילדים ונוער, בריכה, 

_____________________________________________)34-46(ביה"כ צמוד 053-2827371

 מרחק הליכה מהעיר 
העתיקה + מרפסת + נוף 

לשבתות! מחירים הכי זולים 
_____________________________________________)35-43(שיש! 054-8476755

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת ומאובזרת + בריכה 
מחוממת, שולחן סנוקר, נוף 
מדהים לחרמון 050-4296661

050-7477127)35-52(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

מיצובישי

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-52(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-46(_____________________________________________

הוצאה לאור
 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-44(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

בריאות

אירועים

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם !  
_____________________________________________)22-48/18ל(052-2514960

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

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

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-48/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-04/19(_____________________________________________

 אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
במבצע! פנוי גם לש.בית 
_____________________________________________)36-36/19ל(השואבה, 054-4314029

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

050-5238722)37-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות"
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)37-49(רחבי הארץ 053-4271269

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-42/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-49/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

צפון

ערד

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

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

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

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-37/19(_____________________________________________

נתניה

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-10/19ל(054-5726412

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)38-12/19(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-42/18(פרטיים, 050-2004839

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 בין הזמנים בתפוסה 
מלאה! נופש על הים, 
אפשרות עד 30 אנשים

052-6460451)07-09/19(_____________________________________________

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-28/19(פרטי 054-2562686

 קרוב לרשב"י - צימרים 
יפיפיים+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 

בריכה, חצר, יחס חם! 
050-9070487)28-51/18(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)35-47(60 איש 052-8860953

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב גורן

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-48(דתי. מרים, 054-9911490

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-08/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 *וילת אירוח יפיפיה,
4 חד', חצר ובריכה פרטית
* 10 חדרי אירוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם!!!
050-5236390 054-2515630)32-44(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)50-51/18(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-43(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

מירון

הובלות
 השכרת משאית ונהג 

לכל מטרה, מחירים 
טובים, השכרת משאית 

_____________________________________________)38-42(ונהג 052-2592345

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

יבניאל

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-50(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-49(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-03/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-44/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-45(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

 דירות 4 חד' ו-5 חד' לימים, 
שבתות וחגים + סוכה באזור 

גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-49ל(050-2638641

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-47/18(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-17/19(שבועי, 052-7638702

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)38-09/19(_____________________________________________

סוזוקי
 סוזוקי בלנו, מודל 98, 

מצב מכני מצויין, אוט', מחיר 
_____________________________________________)40-41ל(מציאה. 058-3279404

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומט רכב 
חדש, מלמד גם לתאוריה, 

אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 
_____________________________________________)40-47(זולים! 052-2523284

 ארוח לזוגות ומשפחות, 
מחירים במבצע לשבתות 
חתן! מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
052-3540874)41-52(_____________________________________________

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

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)47-48(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים, מקום יפה, פינתי 

ושקט עד 40 איש. 
_____________________________________________)41-52ל(052-6377060, שמרית

 מיצובישי גרנדיס, 
7 מקומות, מודל 2006, 

אוטומט, שמורה במצב מצוין, 
_____________________________________________)41-41(טל': 053-4707059

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין- 
והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, ללא משחות,
02-5822586 ,050-6882047)41-44(_____________________________________________

יעוץ וטיפול
 c.b.t קדימה" - טיפולי" 

ע"י יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט 
)לילדים ומבוגרים(, 

052-7112008)41-44(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 הלוואות-משכנתאות: 
עזרה בלקיחת הלוואת 
משכנתא לכל מטרה! 

לשיפוץ לחתן ילדים וכו.. 
052-7773526)42-42(_____________________________________________

הלוואות

 מתחמי ארוח לקבוצות 
עד 100 איש, לכל מטרה, 

מחירים מצויינים
054-3040770)42-45(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-52(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-48(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-43(_____________________________________________

 סוויטת נופש לזוגות+ 
משפחות, מותאם לחרדים, על 

_____________________________________________)35-47(שפת הכינרת 050-8954654

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

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

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-05/19(מאובזרת! 050-6927465

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 5 חד' 12 מיטות ,
מרפסת על הכנרת צמוד לרב 

_____________________________________________)37-49(קוק, מרכזי 050-4124556

 דירת נופש חדשה, 
גדולה ומפוארת, ברמה גבוהה 
מאד! קרובה מאד לשטיבלך 

ולכינרת, לנופש מושלם! 
_____________________________________________)40-47ל(054-8523020

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי אירוח, החל מ- 150 ש"ח 

בר השגה - נופש בהישג ידך, 
מבצעים מיוחדים לקוראי
"קול העיר" ניתן להיכנס 

barasaga.co.il לאתר
055-9923279)41-52(_____________________________________________

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

לכנרת, מבצע חורף!!!
 2 לילות לזוג ב - 700 

_____________________________________________)42-9/19ל(ש"ח 052-7164243

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)42-49(בצימר המערה. 050-5990545

 יחידת דיור יפיפה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות, נוף להרים. לזוגות/ 
_____________________________________________)42-45(משפחה. 054-5259470

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת + נוף מהמם, ליד 

העיר העתיקה. להזמנות: 
_____________________________________________)42-45ל(052-7668387

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

שרותים לרכב
 העברת טסטים לרכב, 
שירות מהיר, אמין ומקצועי 

_____________________________________________)42-45ל(054-6324324

יונדאי
 יונדאי אקסנט שנת 2002 

117,000 ק"מ בלבד!
יד שלישית 4,900 ש"ח

_____________________________________________)42-43ל(052-7674367

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב, 

)דרוש נהג( +רשיון אוטובוס 
"ציפי הסעות" 050-4110855 

052-3821702)42-54(_____________________________________________

 "הסעות ריינר" - לכל 
חלקי הארץ. רכב ממוזג ונוח 

עד 20 מקומות, נהג חרדי 
_____________________________________________)42-45(ואדיב. 053-3157900

 "גזור ושמור" שידוכים 
לגילאי +40 למגזר הדתי/חרדי 

בכל מצב, רווקות וגרושות 
_____________________________________________)42-45ל(ואלמנות 058-3268002

"שידוכי המרכז" -חרדים 
ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, ליטאים 
וספרדים, דת"ל, נכים/ות 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 

ב' חרדים וחוזרים בתשובה 
052-3245153)42-50(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

ארגון בנין עולם – במבצע 
‘מעשים טובים’ 

יש לך יוזמה
רעיון ונכונות או עוסק 

בפעילות חסד?

אנו נבחר 5 יוזמות 
ופעילויות חסד, שנלווה 

נדריך ונייעץ איך להתחיל 
בפעילות איך להשיג 

תורמים ראשוניים איך 
למסד ולהגדיל את הפעילות
והכל במחיר סמלי בלבד!
רעיונות ופעילויות חסד 

ניתן לשלוח ל:
gmail.com@6216443

פקס 02-591-6444

תקשורת
 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-45/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-05(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , הילוכי 
פרפר ,קפיצים קדמיים, במצב 

מצוין 500 ש"ח באזור פ"ת 
050-6867740)31-32/19(_____________________________________________

תינוקות

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-44(_____________________________________________

ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 מציאה! ספה וונגה 
במצב מעולה נפתחת ועולה 

)היירייזר( 1,600 ש"ח 
_____________________________________________)36-42(052-7680602 בב"ב

 LG בהזדמנות! מקרר 
כמעט חדש היה בשימוש שנה 
550 ליטר. מוכסף, רק 1900 

_____________________________________________)38-39(ש"ח. 054-8420684

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

170 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-44(בניילון. 053-3348860

 מחשב נייח בלי דיסק 300 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3179093

 מקרר אמקור 600 ליטר 
גדול במיוחד במצב טוב מאד, 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח. 03-5791261

 מחשב שולחני לצפיה 
וכתיבה+ ווינדוס + אופיס 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3346080

 מסך דק 22" מצוין 
בהזדמנות! רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

 mr 300 בלנדר מוט חזק 
בראון מקציף, קיצוץ 99 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(054-4783220

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ כחדש, 200 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 054-8453370

 dell מיני מחשב נייח 
ווינדוס 10 500 ש"ח. -054

_____________________________________________)40-41ח(7612883

 מקרר משרדי חדש 
בפ"ת, 500 ש"ח. -052

_____________________________________________)40-41ח(2786557

 למכירה תנור בילד אין 
חלבי 280 ש"ח במצב מצוין. 

_____________________________________________)40-41ח(052-5737813

 2 מזגני חלון 3/4 כח 
אלקטרה, 500 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)40-41ח(054-7938941

 מזגן חלון 3/4 גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(050-6651365

 מחשב נייח בלי דיסק 300 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 03-6187374

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 054-7938941

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-7396092

 למכירה שואב אבק + 
מסך מחשב + מזוודה+ מדיח 
כלים+ מסך מחשב 90 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(052-5737813

 מחבת חשמלי ענק מורפי 
_____________________________________________)40-41ח(חדש 150 ש"ח. 050-4102264

 מסך מחשב דק 120 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-3595314

 פקס מכונת צילום זרוקס 
PE1200 רק 200 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(מציאה! 053-8585960

 מקרר קטן 350 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(052-7396092

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(055-6777117 בב"ב

 למכירה ארון עץ מלא 2 
דלתות חזק ויציב מאד 280 
ש"ח בלבד. 052-5737813 

_____________________________________________)40-41ח(בב"ב

 ספריה 5 מדפים איכותית 
מעץ 187X80X38, ב- 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-6784969

 ספריה לתלמיד כוללת 
כוורת כוננית של מגירות 

ושידת 4 מגירות על גלגלים, 
500 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה, עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)40-41ח(499 ש"ח. 054-4783220

 למכירה מכתביה צבע 
לבן + מגירות במצב טוב, 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-7180454

 כסא משרדי דרוש ריפוד 
_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח. 053-3155415

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב מצוין, 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
במצב מעולה, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(054-5705546

 שולחן קטן ונמוך לסלון, 
60 ש"ח. מיטה וחצי 200 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3134131

 למכירה שידת מגירות+ 
החתלה יפה וחזק, 220 ש"ח. 

_____________________________________________ )40-41ח(052-5737813 בב"ב

 למכירה ספה קטנה 
מושבים, נוחה וחזקה, 210 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-5737813 בב"ב

 מיטת נוער+ מיטה 
נפתחת צבע סגול במצב טוב, 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח. 053-3114819

 שולחן+ 6 כסאות 
צבע לבן, עגול עם ריפודים 

לכסאות, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(053-3114819

 מציאה! עגלה כחדשה 
במצב מצוין+ סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח.
_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)40-41ח(20 ש"ח. 052-3073826

 למכירה עגלת תינוק 
במצב מעולה 300 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)40-41ח(052-7611433 ירושלים

 למכירה עגלת מוצי 
אמבטיה טיולון וסלקל ב- 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-7112325

 מציאה מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות! 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3346080

 למכירה כסא אוכל גבוה 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח. 052-5737813

 סל קל 50 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(052-3595314

 עגלת מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין כל חלק 400 

____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 050-4184747

 מיטת תינוק חברת ליטף 
במצב מצוין צבע שמנת, 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3114819

 עגלת אמבטיה+ טיולון 
חברת גו בייבי צבע שמנת 

שחור במצב מעולה כמו 
חדשה, 400 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)40-41ח(053-3114819

 עגלת בראבי כולל טיולון 
סלקל ואמבטיה צבע תכלת, 

מצב מעולה, 500 ש"ח. 
053-3120620)40-43(_____________________________________________

 פלאפון נוקיה 208 כשר 
במצב חדש, ב- 250 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4132662

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא 99 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(054-4783220

 מיטת ברזל שלושה 
מזרונים נשלפים, מצב טוב, 

_____________________________________________)40-43(400 ש"ח. 050-4196874

 2 מיטות לחדר שינה 
ונגה+ ראש נצנץ.

050-4196874 )40-43(_____________________________________________

 בייביליס של ריטר A ב- 
_____________________________________________)40-43(160 ש"ח. 050-4196874

 עגלת GOLO בצבע 
ורוד, מצב חדש, אמבטיה 

וטיולון. מציאה! 500 ש"ח, 
052-7696965)41-43(_____________________________________________

 עגלת בוגבו כמליון - מצב 
מצוין, בצבע ג'ינס, 700 ש"ח, 

052-7696965)41-43(_____________________________________________

 אביזרים לבוגובו, 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-43(כל פריט, 052-7696965

 למכירה ש"ס 
וילנא שלם כחדש, 

054-6369617)41-44(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)41-44(_____________________________________________

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-02/19(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-06/19(_____________________________________________

 אבד תיק שחור עם 
מצלמה ופנקס קבלות בבין 

_____________________________________________)40-41ח(הזמנים. 054-8436150

 נמצאה בסוכות עגלת 
תינוק ליד תחנת הרכבת ברח' 
_____________________________________________)40-41ח(שמעון הצדיק. 050-6256846

 לפני יו"כ תשע"ט נמצאו 
ברח' ר' עקיבא ליד הדואר 
המרכזי: 6 זוגות גרבי ברך 

לייקרה בצבעים: חום ושחור. 
_____________________________________________)40-41ח(053-3101666

שיעורים פרטיים
 מסירת שיעורים פרטיים 

לאברכים בלבד! בדקדוק, 
אנגלית וחשבון - בב"ב. 

_____________________________________________)42-43ל(052-7195811

בתורה כתוב: "וירעו אותנו המצרים" ורש"י 
מציין שיש לשים לב שהמצרים לא רק עשו לנו 

רע אלא עשו אותנו רעים. 
אותו דבר ממש קרה בגלות גרמניה הנאצית 

ימ"ש, דהיינו עשו אותנו הכי רעים. 
בגלל זה הרב מלובביטש מציין שאי אפשר בלי 

חב"ד לכן, אני מבקש מכל הלב מעם ישראל 
להזדרז לתת לי יד לפני שיקרה משהו.

058-3275870
מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א

 גז תנור " בקו" לבן 
רק 200 ש"ח בב"ב - 

_____________________________________________)42-42ח(0548517411

 תנור בלאדין חברת 
"ליבנט" כסף - רק 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(בב"ב 0548517411

 מקרר אמנה 577 ליטר 
ייצור קוריאה מכני מעולה 500 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527148609

 דרושה מיטת נוער 
נפתחת ל - 2 צבע ניטרלי בבני 

_____________________________________________)42-42ח(ברק במצב טוב 0548430577

 מעונין לקנות ספוציק 
במצב טוב מידה 55-56 

_____________________________________________)42-42ח(0548591018

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1200 

בתרומה אפשרי במקולקלים 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת בן תורה בתרומה 

_____________________________________________)42-42ח(0542432271

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)42-42ח(חילוף 0506651365

 דרושות עמינח/ 
ספפה 2 מיטות במצב טוב 

_____________________________________________)42-42ח(0504105835

 תנור שבושל בו בהכשר 
הרב לנדא והעדה החרדית  - 

_____________________________________________)42-42ח(דרוש 0504105835

 דרוש חלק חילופי מעגלת 
שילדה בוגבו דגם קמיליון 3 

_____________________________________________)42-42ח(אפשר בתשלום 0527687197

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)42-42ח(0547938941

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1200 

בתרומה - אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 שטיח דגם מודרני כחול 
 2X2.9 משטחי עדן מידה

_____________________________________________)42-42ח(מחיר: 500 ש"ח 0527148609

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)42-42ח(0547938641

 דורשה עגלת בסיס 
למכונת כביסה פתח קדמי. 

_____________________________________________)42-42ח(0506651365

 מחשב 19 שטוח עם כבל 
למחשב וכבל חשמל מצוין. 

_____________________________________________)42-42ח(170 ש"ח. 0502897977

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונחם + מתאם למחשב 

+ אזניות חדש 30 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0502897977

 מכונת גילוח נטענת 
רמינגטון + לפיאות, 

מאושר צומת, 170 שקל. 
_____________________________________________)42-42ח(0526784969

 אופה לחם במצב חדש 
_____________________________________________)42-42ח(200 ש"ח. 0506229373

 מערכת סטריאו 
ניידת: תקליטורים, קלטות, 
רדיו, רמקולים. 160 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0526784969

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/ תרומה 

_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)42-42ח(0547432035

 דרושה סוכה/ סכך 
לאברך גם אחרי סוכות 

_____________________________________________)42-42ח(בתרומה/ סמלי. 0547432035

 מעונין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב 

_____________________________________________)42-42ח(0506229373

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב - 800 

ש"ח אפשרי במקולקלות 
_____________________________________________)42-42ח(בתרומה. 0548432271

 למכירה רמקולים 
למחשב סבופר ענק 
2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 400 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0522437292

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)42-42ח(- 280 ש"ח. 0548405498

 מסחטת הדרים למיקסר 
דוש - חדש לגמרי 150 ש"ח.

בלנדר למיקסר דוש - בשימוש 
בודד בלבד 180 ש"ח.

 SHARP טייפ + דיסק + רדיו
MP3 מחיר 230 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)42-42ח(0527169771

 A8500 למכירה מדפסת 
HP שמורה כחדשה משולב 
פקס. צליום מסמכים ועוד. 
מסך גדול מגע 400 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0522437292

 3 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)42-42ח(הלוגן 70 ש"ח 0523463482

 אופה לחם במצב חדש 
מחיר 200 ש"ח טל' אריה 

_____________________________________________)42-42ח(0506229373

 רולים לשיער רמיגטון 
מקצועי 45 ש"ח.

מבערים וחצובות בלרס, 
פסחיים מהדרין במבצע 80 

ש"ח, של כל השנה 40 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 מקרוגל מעולה ואיכותי 
קריסטל עם אופציות 150 

ש"ח )בשווי 700 ש"ח( 
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 גוף תאורה בצבע שחור 
חדש מהחנות ב - 50 ש"ח.
עמוד תאורה במצב מעולה 

_____________________________________________)42-42ח(ב - 80 ש"ח.

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)42-42ח(- 280 ש"ח. 0548405498

 שואב אבק חובט 
סמסונג צקלון ללא שקית 

1800W. מחיר - 220 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0522727474

 מנורה לסלון 170 ש"ח
מנורה למטבח 130 ש"ח
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0522727474

 למכירה מייבש כביסה 
 ELECTROLUX גדול

במצב חדיש )בני ברק( 450 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח בלבד. 0547216671

 מכונת כביסה דיגיטלית 
ELECTROLUX במצב 
חדיש )בני ברק( 400 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0547216671

 מצלמת קנון דגם 
160 במצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0504116415

 מקרר קטן חברת 
אלקטרה 350 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0506651365

 למכירה 4 כסאות 
מטבח/ הול בצבע שמינית 
עור כחדשות ב - 500 ש"ח 

במחיר מציאה לפרטים - 
_____________________________________________)42-42ח(0533122039

 למכירה וילון חדר שינה 
מפואר 500 ש"ח במחיר 

_____________________________________________)42-42ח(מציאה כחדש. 0533122039

 כסא נוח מתקפל 
)מתאים לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0523463482

 מיטת ילדים נפתחת 
מעץ במצב כחדש בירושלים 

300 ש"ח - 0527112411 
_____________________________________________)42-42ח()בערב(

 מיטת תינוק מעץ תיקון 
קל בירושלים 150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527112411

 מזוודה גודל בינוני במצב 
מעולה 50 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)42-42ח(0527112411

 נדנדה לתינוק גיל 
חודש 40 ש"ח ירושלים. 

_____________________________________________)42-42ח(0527112411

 ספריה פינתית ויטרינה 
עץ מלא אגוז 500 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(1.20/80 נתניה 0583265087

 מוצרי אופניים: בטריה 
 36V 19 לאופנים חשמליות

אמפר במצב מצוין 490 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0504747741

 מוצרי זכוכית: אקווריום 
כחדש 50/70 זכוכית 200 

ש"ח מתאים לאוגרים 
_____________________________________________)42-42ח(0583265087

 כורסא נפתחת מעור 
צבע חום כחדשה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0507325610

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער במצב טוב מעץ רק 120 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0586770546

 למכירה בירושליםבוננית 
יפה מעץX תשע ריבועים ב - 

_____________________________________________)42-42ח(150 ש"ח. 0586770546

 2 שידות של שתי מגירות 
מחיר 70 ש"ח כ"א צבע חום 

_____________________________________________)42-42ח(כהה 0527628985

 מיטת ספפה 1.90*80 
נפתחת כולל ארגז מצעים רק 

400 ש"ח כל הקודם זוכה. 
_____________________________________________)42-42ח(0522515782

 למכירה מיטה חצי חדשה 
500 ש"ח

מיטה נוער מרופדת 500 ש"ח
מיזרון קפיצים זוגי 500 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(אזור רמת גן. 0506564872

 למכירה שולחן סלוני 
140*70 מעץ מלא במחיר 

מציאה )ב ני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(בלבד. 0547216671

 שולחן סלוני בינוני 65 
ש"ח מיטה וחצי 200 ש"ח

ספפה 350 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0533134131

 מיטת תינוק עץ בוק + 
_____________________________________________)42-42ח(מיזרון 180 ש"ח 0504157829

 שולחן סלון מעץ + 
מגירות. 120X64X40 כמעט 
_____________________________________________)42-42ח(חדש, 220 ש"ח 0526784969

 ספרייה 5 מדפים איכותית 
מעץ 187X43X38 מחיר 100 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 05276784969

 למכירה 6 כסאות לסלון 
250 ש"ח כ"א במצב חדש 

_____________________________________________)42-42ח(0547773591

 2 ספות נוער הייריזר 
במצב מצוין 490 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0547773591 036191468

 כסא מנהלים 190 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0547773591 036191468

 פינת אוכל למטבח 
500 ש"ח 0527698994 

_____________________________________________)42-42ח(036196964

 ארון בגדים 
240X125X53 תליה, מדפיס, 

מגירות לנעליים, 290 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0526784969

 שולחן + 3 כסאות 
מפלסטיק לילדים 40 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(בתכלת 0527148609

 למכירה שידת מגירות + 
החתלה יפה וחזקה 220 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0525737813 ב"ב

 למכירה ספה קטנה 2 
מושבים נוחה וחזקה 210 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0525737813 ב"ב

 למכירה 4 כסאות מטבח 
)מתאים גם לגינה( שלד 

ממתכת +מושבים מרופדים 
בהזדמנות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0547216671

 למכירה כיסא משרדי 
הכולל 4 גלגלים + מנגנון 

הגברה במחיר הזדמנות 120 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. )ב"ב(. 0547216671

 ספה דו מושבית רחבה 
מבד בצבע בז', בני ברק, 190 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0526784969

 למכירה ספה 2 מושבים 
עור צבע לבן חזקה ויפה 280 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0525737813 ב"ב

 4 כסאות מטבח עץ 
ריפוד בד משובץ מצב מצוין 

_____________________________________________)42-42ח(500 ש"ח 0545705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0545705546

 ארון ספריה עם ויטרינה 
יפה 10 דלתות, במצב 

מצוין, חדש! בצבע אגוז' 
1,500 גמיש. 
_____________________________________________)42-43ל(054-8459012

 שולחן נפתח ל 3 מטר 
+ 8 כסאות 2 מהם + ידיות. 

בצבע חום כהה, )אפשרות 
לשולחן או כסאות בלבד( 

_____________________________________________)42-48ל(052-4227714

 For Baby עגלה של 
צבע חום קאמל כחדשה! 

300 ש"ח
_____________________________________________)42-42ח(0527117487

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 
ש"ח, יש אפשרות לקנות שאר 

החלקים )בשווי 2600 ש"ח(
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 עגלת אינגלזינה משולבת 
אמבטיה + ספורט + תיק 
במצב מצוין כחדשה - 500 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527602896

 למכירה מיטת תינוק 
במצב טוב כולל 2X מגירות 

איחסון בצבע עץ משולב 
ירוק 500 ש"ח. לפרטים: 

_____________________________________________)42-42ח(0527667302

 למכירה עגלת מוצי 
אמבטיה +טיולון במצב 

טוב רק 400 ש"ח במציאה 
_____________________________________________)42-42ח(0527140738

 לול תינוקות מפלסטיק 
במצב טוב + גלגלים ללא 

_____________________________________________)42-42ח(מזרון 100 ש"ח. 0526539056

 4 סימילאק 400 גר' 
שלב 1 חלב נוכרי 25 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0504135002

 עגלת מוצי כולל: 
אמבטיה, טיולון וסלקל 

מצב מצוין, רק 500 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0548423165

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח נייד: 
_____________________________________________)42-42ח(0523073826

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)42-42ח(20 ש"ח. 0523073826

 כסא אוכל לתינוק מצב 
מצוין מאוד ב - 50 ש"ח.

שולחן עץ לילדים "פו הדוב" 
_____________________________________________)42-42ח(ב - 30 ש"ח. 036169291

 פגוש חדש לעגלת 
Inglesina Zipi מחיר: 50 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0527169771

 סל קל 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 תוכון חמוד ויפה רק 40 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח בבני ברק 0548423165

 במציאה, לול פלסטיק + 
מזרן חדש במחיר 150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0542326070

 בהזדמנות!! עגלת איסי 
ביבי במצב מצוין 200 ש"ח.

בהזדמנות!!! עגלת תאומים 
במצב מצוין 250 ש"ח 

בירושלים.
_____________________________________________)42-42ח( פלאפון: 0504160457

 למכירה עריסה + שידת 
החתלה מפוארת גודל 1.2 

מטר 140 ש"ח + מזרון מיטת 
_____________________________________________)42-42ח(תינוק 85 ש"ח. 0525737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
160 ש"ח בלבד + טיולון 130 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח בלבד 0525737813

 נוקיה 2720 כשר + 
אחד תומך כשר 150 ש"ח 

בירושלים נוקיה אקספס מיוזיק 
5630 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(0527175515

 למכירה טלפון סלולארי 
+ סוללה + מטען מצב מצוין 

_____________________________________________)42-42ח(100 ש"ח 0525737813

 למכירה תנור אפיה + 
גז BOSH  מחיר 240 ש"ח 
בלבד +תנור בילד אין 130 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0525737813

 למכירה שעון יד חכם 
עם מצלמה מקורפון בלוטוס 
ועוד. חדש באריזה 300 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0522437292

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב - 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527966786

 למכירה פלאפון 
MERCARY צבע לבן במצב 

מצוין ב - 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)42-42ח(0548416705

 למכירה מכשיר נטו 
WAZE במצב מצוין ב - 450 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח בלבד 0548416705

 C2 למכירה נוקיה 
במצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0505574847

 למכירה טלפון אלחוטי 
במצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0505574847

 מכשיר מושגח גלאקסי 
V פלוס עם מגן 150 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(בלבד בחולון. 0548414866

 תומך כשר יאנג 1 
המחודש שמחירו 540 

ש"ח ב - 400 ש"ח + מגן 
_____________________________________________)42-42ח(0548414866

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0547938941

 מסך מחשב דק 120 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 למסירה ארון 2 
דלתות לתליה + מדפים 

_____________________________________________)42-42ח(0527148609

 לרגל מעבר שולחן + 11 
כסאות, ספות 2+3 מדיח, 

מייבש, כיריים.
_____________________________________________)42-43ל(054-4287045

 אופני הרים BMXלילדים 
במצב חדש 100 ש"ח

052-2431204 )42-42(_____________________________________________

אופני הרים גדולות עם 
קפיצים במצב חדש מחיר 300 

_____________________________________________)42-42(ש"ח 050-6867740

 כנור גודל חצי, חדש 500 
_____________________________________________)42-42(ש"ח. 0548517978

 מיטת קומתיים ממתכת 
במצב מצוין בבני ברק 500 

_____________________________________________)42-42(ש"ח 0527171012

 אפניים גדולות 
מסוג הילוכים 200 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0527600336 בבני ברק

 למכירה שמלות 
צבע אפרסק + חגורה 

מיוחדת+חולצה בסיס במחיר 
מיוחד - 150 ש"ח לכל שמלה 

_____________________________________________)42-42ח(פאלפון - 0548416704

 למכירה מצלמה 
מקצועית גדולה של חברת 
CANON במחיר מציאה 

של 500 ש"ח בלבד. פלאפון 
0548416705
_____________________________________________)42-42ח(0548525102
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לפרסום
03-6162228

 עובד חרוץ לאחה"צ 
במפעל כיפות בב"ב, להתקשר 

_____________________________________________)41-42(בין 9:00-13:00, 03-5781152

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

ם
אי

קור
 1,000,000 

ם 
מילי

 10 
ל          וברכה

מז
 

03-6162228

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתיאום פגישות. 
שעות גמישות ותנאי 

שכר טובים.
054-2328926)42-45(_____________________________________________

 למשפחתון בפ"ת סייעת 
מנוסה ואחראית למלאה/

חלקית, מיידי, תנאים טובים. 
052-5920505)42-45(_____________________________________________

 לפרפרים הלבשה 
אישית דרושות מוכרות 
למשמרות ערב + נסיון 

במכירות חובה. 
050-8266772)42-45(_____________________________________________

 לחנות לממכר אוכל מוכן 
בירושלים דרוש עובד אחראי 

וחרוץ דובר עברית ואידיש. 
_____________________________________________)42-43(לפרטים: 053-3100001

 לשמעיה בב"ב ובירושלים 
דרושים עובדים, קושרים, 
מפיצים, מנהלים. תנאים 

_____________________________________________)42-45ל(טובים. 052-6242872

 לארגון חינוכי מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית נוחה מול הצוות 
החינוכי, 3-4 שעות ביום, 40 

ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)42-42(_____________________________________________

 למשרד בירושלים 
מנהל/ת חשבונות, שעות 

נוחות, 10,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)42-42(_____________________________________________

 עובד/ת לעבודה מהבית, 
2-3 שעות ביום 3,000 ש"ח.
 * לחברה סמוכה לבני ברק 
פקיד/ה לתאום פגישות ובק 

אופיס, שכר בסיס 7,000 
ש"ח+בונוסים. קריירה

072-22-222-62)42-42(_____________________________________________

 למאפיית מצות בכפר 
חב"ד דרושים עובדים 

 050-4116523)42-45(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
דתי בגבול גבעתיים - תל אביב 
לכיתת תינוקות עדיפות לנסיון, 

משרה מלאה, תנאים טובים. 
052-8750036)42-43(_____________________________________________

 דרושה תופרת מקצועית 
ומנוסה בחנות תיקונים באלעד 

_____________________________________________)42-45(תנאים טובים. 052-7808100

 עובד/ת חנות צילום ידע 
בגרפיקה למשמרות

054-7933174 03-6199392 )42-45(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות טלפוני 

לתיאום פגישות. שעות 
גמישות ותנאי שכר טובים. 

054-2328926)42-43(_____________________________________________

דרוש נהג לקווים של 
בתי ספר בב"ב אפשרות 

לפנסיונרים 
050-9894422)41-45(_____________________________________________

 שליח קטנוע רציני ואחראי 
למשרה מלאה בפ"ת. 

A1 או A רשיון
_____________________________________________050-5888912              )42-45ל(

 דרוש/ה עובד/ת לחנות 
יודאיקה בקניון איילון עבודה 

_____________________________________________)42-45(במשמרות! בני-050-6751751

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהית רווחית, מפתחת, 

ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 
_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787

 למוקד ביטוח נפרד 
)נשים( בפ"ת דרושות נציגות 

שרות 073-7060854 
050-8455180)42-45(_____________________________________________

 לסופרמרקט בב"ב 
דרושים/ות קופאים/ות 

סדרנים/ות קצבים/ות ועוד. 
054-3066726 073-7069072)42-45(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה מיידית סייעת יצירתית 
אוהבת ילדים, משרה מלאה/
_____________________________________________)42-42(חלקית. 052-3651355 חנה

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/יות תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"סף וירושלים 
052-6580906)42-45(_____________________________________________

 דרושה מנהלת למעון 
יום תורני באזור המרכז קו"ח 

_____________________________________________)42-43(לפקס 074-7451102

 לחברת הסעות בבית 
שמש דרושים נהגים + 
רשיון אוטובוס תנאים 
_____________________________________________)42-45(טובים! 050-6127001

 לת"ת בב"ב גננת למילוי 
מקום. *מורה לצהרונית. 
*סייעת משלימה פעמיים 

_____________________________________________)42-43(בשבוע. קו"ח 03-5794257

 מטפלת למעון דתי בגבול 
גבעתיים -תל אביב ,לכיתת 

תינוקות עדיפות לנסיון, 
משרה מלאה,תנאים טובים        

  052-8750036)42-43(_____________________________________________

 למערך דיור לבעלי צרכים 
מיוחדים באזור המרכז דרושים 

מדריכים. עבודה מאתגרת 
ומלאת סיפוק. עבודה 

במשמרות, תנאים טובים 
למתאימים. לפרטים נוספים 

053-3125662 או במייל 
esti.p@alei-siach.org.il)42-43(_____________________________________________

 לדירה לבעלי צרכים 
מיוחדים בבני ברק דרושה אם 

בית. לפרטים נוספים: 
052-7141083)42-43(_____________________________________________

 לבית אבות בב"ב 
עובדת תעסוקה אומנות/

חברה לימים א-ו -9:00
12:00, 3:30-6:00 ניתן 

לפצל 03-6182542 
שלוחה 5 פקס

03-5787698)42-45(_____________________________________________

 לבית אבות "גני מרגוע" 
בבני ברק עובדת סוציאלית 
ל - 24 ש"ש תנאים טובים 
_____________________________________________)42-45(קו"ח לפקס: 03-6040771

 בנס ציונה לכולל עוזר 
מנהל, צעיר ונמרץ, רשיון 

נהיגה, מחשב, 14:30-18:30 
קו"ח: 

kolel4999@gmail.com)42-43(_____________________________________________

 בב"ב להוסטל "עזרא 
למרפא" לאנשים עם 

פיגור שכלי דרושים 
*מטפלים ומטפלות-

עבודה במשמרות)עבודה 
מועדפת(*פיזותרפיסט 

*מרפאה בעיסוק 
לפרטים:052-7650600 

פקס:073-2229988
מייל:

baitlachaim@ezra-
 lemarpe.org)42-43(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק 
מנה"ח +נסיון, ידע בחשבות 

שכר-יתרון קו"ח 03-633-8889
rdm@rdm.co.il)42-43(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 נהג בלי רכב הגר בבני-
ברק, מעונין בעבודה קבועה/

_____________________________________________)36-48ל(זמנית, 054-8476500

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעונין בכל עבודות ההגה, 

ספרים, עיתונים וכדו', 
_____________________________________________)36-48ל(054-8476500

 מנהלת מעון עבורך!! 
מעוניינת ביום חופשי בעלת 
_____________________________________________)BED)42-43 בחינוך. 0543460806

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין 

ע"ס 500 ש"ח ב - 250 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0504135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב - 

_____________________________________________)42-42ח(70 ש"ח 0504135002

 מיזרן למיטת נוער 
מצוין 80 ש"ח. כיריים גז 5 
להבות מצוינות 500  ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0527188017

 מינשא לתינוק כחדש - 
חב' צ'יקו 100 ש"ח.

סלקל לתינוק 80 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0527188017

 מיטת נוער + מיזרן 150 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0587188017

 שמיכה חשמלית חדשה 
_____________________________________________)42-42ח(60 ש"ח 0527188017

 מיזרן חדש לעריסת תינוק 
60 ש"ח.

פלטת גריל פלנצ'ה - חדשה 
_____________________________________________)42-42ח(60 ש"ח. 0527188017

 למכירה מקפיא 4 תאים 
_____________________________________________)42-42ח(230 ש"ח בלבד 0525737813

 למכירה מסך מחשבים 
+ סלולארי סוני + מזוודה 
+ פקס כל דבר 90 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0525737813

 מציאה! גרביים אלסטיות 
של חברת  "ונוטרין" AG לחץ 
L 2 חדשות באריזה בסך 150 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0504176661

 מציאה! שכמיות שחורות 
חדשות עם פונפונים בצואר 
_____________________________________________)42-42ח(בסך: 70 ש"ח. 0504176661

 שמלות ערב מהממות 
מקסי/ קצר 250 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)42-42ח(0527662723

 למכירה מגן ברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 

חברת "לרט" 200 ש"ח. נייד: 
_____________________________________________)42-42ח(0522437292

 ספרי קריאה 5 ש"ח כל 
אחד. לפרטים - 0775402811 

_____________________________________________)42-42ח(אחרי 2:00

 פקס מכונת צילום זרוקס 
PE120 בהזדמנות רק 150 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח טלפון 0538585960

 אופני הילוכים 26 מצב 
חדש עם מנעול 370 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)42-42ח(0548469339

 למכירה ארון מצב מצוין 
2 דלתות 290 ש"ח.  + ארון 3 
דלתות מדפים עבים 370 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(בלבד 0525737813

 מקרר מיני )מודגש( 
למשרד, אלקטרה, עובד 
טוב, במרכז, 250 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0532441442

 למסירה בק. הרצוג ב"ב 
שטיח כחול )עם דוגמא( 

בערך 3.50X2.40 במצב טוב. 
_____________________________________________)42-42ח(הקודם זוכה 0548465662

 מיחם חשמלי 8 ליטר 
_____________________________________________)42-42ח(Gold Line - 100 ש"ח

 להשכרה 3 שמלות 2 
ברוקט ו - אורגנזה, מידות 
33-38 במחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527662723

 נגן דוקו כחדש + בלוטוס 
וטקסטס במחיר מציאה 70 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0548409064

 רמקול מורים חזק 
ועוצמתי במחיר מציאה רק 40 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0548409064

 מגפיים של זארה 
מהממים מידה 24 לבנים 70 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527117487

 למכירה בירושלים 
שמלות מפוארות לנשים\ 
לנערות בין 100-150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0586770546

 למכירה מדפסת 
משולבת במצב טוב בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(רק 120 ש"ח 0586770546

 בטריה לאופניים 
חשמליות 48/10 ב - 300 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527174414

 ברה"ע למכירה מילון 
אלקטרוני אוקספורד אנגלי--
עברי מעל 550000 מילים ב 

_____________________________________________)42-42ח(- 200 ש"ח 0527966786

 למכירה אופני הלוכים יד 
שניה נקנה ב - 600 ונמכר ב - 

_____________________________________________)42-42ח(350 ש"ח 0534157690

 ספר אור המאיר 
מהמאורות הגדולים 

ציורים מרהיבים 12 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0533174459

 New נעלי חורף בנים 
Tosseti עור שחור סקוטש 
#30 חדש קופסא 80 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0527169771

 מחשב נייח בלי דיסק 
300 ש"ח 036187374 או 

_____________________________________________)42-42ח(0533179093

 מצלמת קנון דגם 
160 במצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0504116415

 תנור עם כיריים במצב 
מצוין ב - 300 ש"ח חברת 

_____________________________________________)42-42ח(פריסמה. 0548420444

 .A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)42-42ח(תקין 40 ש"ח 0523463482

 מערכת הגברה יד 2 
חברת BTS דגם PG9 ב - 

_____________________________________________)42-42ח(290 ש"ח. 0582391661

 למכירה משנה ברורה 
הוצאה חדשה ע"י מכון "פאר 
המקרא" ירושלים מחיר 130 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0503337530

 וידאו - עם 5 קלטות 
וידאו לילדים 500 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0503337530

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל: 

_____________________________________________)42-42ח(0502897977

 למכירה חליפה חדשה 
שחורה "בגיר" מידה 44, 400 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0586770546

 למכירה מדפסת 
משולבת במצב טוב בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(רק 120 ש"ח. 0586770546

 חליפה שחורה 3 חלקים 
בנים גיל 12 איכותית פעם 

אחת בשימוש 140 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 

כחול חדש. מבצע 50 ש"ח, 
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 39-40 מציאה 15 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח כ"א 0527110779

 מספריים מדללות 
מעולות לספריות 30 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 למכירה ספר אלגברה 
3 יחדות לימוד של "אהרון 

אספיס" כחדש 20 ש"ח.
למכירה כחדש ספר הבנה 

הבעה ולשון - הכנה ותרגול 
לבגרות קיץ 2015 20 ש"ח

_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 פינקיים מטופלים היטב 
רק 25 ש"ח ליחידה, ב"ב 

_____________________________________________)42-42ח(0548423165

 כלוב האכלת יד, במצב 
מצוין גדול וחזק במיוחד רק 

_____________________________________________)42-42ח(120 ש"ח 0548423165

 למכירה שטרות 
ישנים ומטבעות 10 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0527653753

 למכירה מטבעות חו"ל 
_____________________________________________)42-42ח(60 ש"ח לקילו. 0527653753

 למכירה 3 תמונות 
מצלמה של רבנים ואדמו"רים 

_____________________________________________)42-42ח(100 ש"ח  0527653753

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים 250 ש"ח )פ"ת( 

_____________________________________________)42-42ח(0522786557

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0547938941

 מסך מחשב דק 120 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 פרחים מלאכותיים בכלי 
גבוה - חדש ב - 150 ש"ח.

כריות נוי לספה יפיפיות 
כחדשות ב - 50 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(036169291

 ארון "כתר" שתי דלתות 
כחדש ב - 150 ש"ח.

7 כסאות "כתר" כחדש 
בצבע עדין מ - 100 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(036169291

 סט מדפים ומחיצה 
לארון שרות פלסטיק 

starplast x2 מחיר 100 ש"ח.
גיפטקארד smart להחלפה 

תמורת גולדקארד של בני 
ברק )מתאים גם סכום קטן(. 

_____________________________________________)42-42ח(0527169771

 מקרר משרדי אלקטרה 
במצב חדש, 350 ש"ח. 

.0583292985
למכירה תנור אפיה + 
גז נירוסטה "דוש" 260 
ש"ח בלבד מצב מצוין. 

_____________________________________________)42-42ח(0525737813

 לול לתינוק עם מזרן, 
בלי דיקט 80 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(0548481830

 חליפת שלשה חלקים 
חדשה לבן צבע שחור מידה 
5 50 ש"ח תחפושת משה 

רבינו חדשה מידה 4 40 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0527676856

 ילקוטים לבנים במצב 
מצוין צבע ירוק - כחול 50 

ש"ח שמלה יפהפיה חדשה 
צבע צהוב שמנת מידה 38 

_____________________________________________)42-42ח(300 ש"ח. 0527676856

 שמיכה צמר קטיפה 
גדולה 120 ש"ח שמלה 

ערב שחר פיטים זהב 120 
ש"ח חיפה לגבר אפור כהה 

חב מיקיאטו 180 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0533155415

 פן מקצועי של איתמר 
350 ש"ח תיק לעגלה תכלת 

ליף 35 ש"ח תיקים לגן 
מותגים. מכנס גינס חדש 

קסטרו מידה 40, 100 ש"ח.
_____________________________________________)42-42ח(0587041010

 נוקיה 2720 כשר + 
נוסף תומך כשר 150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(בירושלים 0527175515

 נוקיה אקספרס מיוזיק 
5630 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(0527175515

 אופני ילדים 130 ש"ח 
BMX14 . 0545385013

אופני הילוכים 26" 300 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0545385013 ב"ב

 2 ערכות כלים + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0525858631

 קופסת תה מעץ ויסוצקי 
מהודרת 31X25 ס"מ חדשה 

באריזה 60 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)42-42ח(0548418662

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" בכריכה קשה 

וחזקה. כל שנה ב - 2 כרכים. 
45 ש"ח לשנה - 2 כרכים. 

_____________________________________________)42-42ח(0527600336 בב"ב.

 גליונות "משפחה" 
"בקהילה" )קצת "הדרך" 

ו"שעה טובה"( 200 גליונות ב 
_____________________________________________)42-42ח(320 ש"ח 0548435485

 כסא תינוק לאופניים 
איטלקי + תיק )קדמי( 

לאופנים. 250 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0527676120 י-ם

 ספרי צדיקים 10 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(כ"א 035796293

 תיק חדש שחור 45 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(נשים 0504131038

 מעיל צמר חדש מס' 
42 חדש 200 ש"ח נשים 

_____________________________________________)42-42ח(0504131038 

 חלוק שבתי רחל ברית 18 
_____________________________________________)42-42ח(חדש 100 ש"ח 0583289108

 נעלי ניו בלנס ספורט 
לנשים 375 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0583289108

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות בגוון ורוד 

)42-44( 500 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)40-41ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(בירושלים. 054-8415306

 שעון יד לאשה ברמה 
יוקרתית איכותי חדש ב- 170 

_____________________________________________)40-41ח(שקל. 052-5918474

 שרשרת זהב טהור+ 
טיולון, דקה, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(052-5918474

 אוזניות איכותי חדשות ב- 
_____________________________________________)40-41ח(25 שקל. 052-5918474

 מערכת קומפקטית 
של תופים הכולל טמטם 

ומצלתיים בירושלים 300 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(052-7683287

 למכירה אופניים לבת 
או לבן לגיל 5 עד גיל 8 במצב 

מצוין 150 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(050-9340317

 אופניים לפעוטות עם 
מסגרת למושב וידית הרכבה 

מאחורה במצב מצוין 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בב"ב. 052-7600336

 למכירה אופניים לילדים 
לגיל 5 ו- 7 במצב מצוין 130 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 050-9340317

 מספריים מדללות 
מעולות לספריות 30 ש"ח 

052-7110779)40-41(_____________________________________________

 למכירה ספר אלגברה 
3 יחידות לימד של "אהרון 

אספיס" כחדש 20 ש"ח
052-7110779)40-41(_____________________________________________

 למכירה כחדש ספר הבנה 
הבעה ולשון - הכנה ותרגול 
לבגרות קיץ 2015 20 ש"ח 

052-7110779)40-41(_____________________________________________

 פינקיום מטופלים היטב 
רק 25 ש"ח ליחידה, ב"ב 

054-8423165)40-41(_____________________________________________

 כלוב האכלת יד, במצב 
מצוין גדול וחזק במיוחד רק 

_____________________________________________)40-41(120 ש"ח 054-8423165

 שמלות מהממות לאירוע 
צבע מנטה מידות: 38-44 רק 

_____________________________________________)40-41(250 ש"ח. 054-8423151

 שמלות לאירוע צבע ורוד 
עתיק מידות 36, 38 רק 100 

_____________________________________________)40-41(ש"ח 054-8423151

 למכירה 3 תמונות 
מצלמה של רבנים ואדמו"רים 

_____________________________________________)40-41(100 ש"ח 052-7653753

 למכירה מעטפה עם בולי 
דואר עברי 250 ש"ח

052-7653753)40-41(_____________________________________________

 שטרות ישנים 10 ש"ח 
ומטבעות 052-7653753

)40-41(_____________________________________________

 מציאה: שטיח צמר אמיתי 
200*300 במצב מעולה! 250 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 058-3292985

 אופני הרים גדולות עם 
קפיצים במצב חדש, מחיר - 

_____________________________________________)41-42ח(300 ש"ח, טל': 050-6867740

 שטיח דגם מודרני כחול 
 2X2.9 500 משטחי עדן מידה

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-7148609

 אופני B.M.X לילדים 
במצב חדש, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(052-2431204

 למכירה חליפה חדשה 
שחורה "בגיר" מידה 44. 400 

_____________________________________________)40-41(ש"ח. 052-6770546

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער במצב טוב מעץ רק 120 

_____________________________________________)40-41(ש"ח 058-6770546

 למכירה בירושלים בוננית 
יפה מעץ * 9 ריבועים ב - 150 

_____________________________________________)40-41(ש"ח. 058-6770546

 למכירה מדפסת משולבת 
במצב טוב בירושלים רק 120 

_____________________________________________)40-41(ש"ח. 058-6770546

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי 45 ש"ח. 
  052-7110779)40-41(_____________________________________________

 מבערים וחצובות בלרס, 
פסחיים צהדרין במבצע 80 

ש"ח, של כל השנה 40 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(052-7110779

 מיקרוגל צעולה ואיכותי 
קריסטל עם אופציות 150 

ש"ח )בשווי 700 ש"ח( -052
7110779)40-41(_____________________________________________

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 
ש"ח, יש אפשרות לקנות שאר 

החלקים )בשווי 2600 ש"ח( 
052-7110779)40-41(_____________________________________________

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 

כחול חדש, מבצע 50 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41(הקודם זוכה 052-7110779

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 39-40 מציאה 15 

_____________________________________________)40-41(ש"ח כ"א 052-7110779

 תנור אפיה משולב 4 
להבות במצב מצוין המחיר 

_____________________________________________)40-41ח(350 ש"ח 058-3292985

 שטיח עם דוגמא 
150X235 במצב מעולה, 100 

_____________________________________________)40-41ח(שקל 052-76784969

 מציאה: 4 אוגרים סיביריים 
ב - 60 ש"ח 03-6163478
_____________________________________________)40-41ח(050-4149170 )רק בערב(

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב - 250 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב - 

_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח 050-4135002

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(כ"א 050-4135002

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 למכירה דרבוקה 
מקצועית +תוספות 450 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(טל: 050-4165313

 קורקינט מאלומיניום - 
קל וחזק כחדש. 30 ש"ח. טל: 

_____________________________________________)40-41ח(02-6561606

 שמלת ערב פייטים בצבע 
ורוד עדין מידה 38, 300 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-7148609

 תנור אפיה משולב 4 
להבות במצב מצוין המחיר 

_____________________________________________)40-41ח(350 ש"ח 0583292985

 שטיח עם דוגמא 
150X235 במצב מעולה, 100 

_____________________________________________)40-41ח(שקל 05276784969

 מציאה: 4 אוגרים סיביריים 
ב - 60 ש"ח 03-6163478
_____________________________________________)40-41ח(0504149170 )רק בערב(

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין 

ע"ס 500 ש"ח ב - 250 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(0504135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב - 

_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח 0504135002

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(כ"א 0504135002

 סימילאק 400 גרם 
שלב 1 חלב נוכרי 25 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(0504135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם 

_____________________________________________)40-41ח(0504135002

 למכירה דרבוקה מקצועית 
+תוספות 450 ש"ח טל: 

_____________________________________________)40-41ח(0504165313

 קורקינט מאלומיניום - קל 
וחזק כחדש. 30 ש"ח. טל: 

_____________________________________________)40-41ח(02-6561606

 שמלת ערב פייטים בצבע 
ורוד עדין מידה 38, 300 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(0527148609

 מסך רק למחשב 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-7938941

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)40-41ח(054-7938941

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים
_____________________________________________)40-41ח(052-3595314



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ח’-י’ בחשוון תשע”ט 17-19/10/2018  

■ 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 - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)18-14/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-16/19(אודליה,0544-819667

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-03 /19ל(03-5782180

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

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:
lymlk0758@gmail.com 

העבודה בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
lymlk0758@gmail.com

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

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 

lymlk0758@gmail.com :קו”ח למייל

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 

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)44(_____________________________________________

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)35-47(_____________________________________________

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@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

נהגים למטאטא כביש
בת"א והסביבה

תנאים טובים

דרושים

רישיון עד 12 טון + 
רישיון מכונה ניידת

053-7766407

 לפרפרים הלבשה אישית 
דרושות מוכרות למשמרות נסיון 

במכירות חובה !
050-8266772)37-42(_____________________________________________

 דרוש נהג מעל גיל 24
 עד 12 טון 

_____________________________________________)38-42(לפרטים: 052-2498609

 לחברת נקיון בב"ב 
דרושים/ות עובדים/ות 

לעבודה לאחה"צ, 
תנאים טובים! 

דודו- 050-7288620 
_____________________________________________)38-42(ריקי- 052-5742908

 למוסד בבני ברק דרוש 
מנקה נשוי בלבד! לצהריים/ 

_____________________________________________)38-42ל(ערב. 058-4884990

 למעון דתי בפ"ת 
כפר גנים, דרושות למיידי 

סייעות למשרה מלאה 
וחלקית. 052-8530061 

052-8226582)38-42(_____________________________________________

050-888-3909

למשרה חלקית 8:00-13:00
נסיון חובה כמזכירה במעון תמ"ת

עדיפות לבעלות רכב

דרושות
מזכירה

למנהלת מעון תמ"ת

מטפלות
עדיפות למשרה מלאה

בגבעת שמואל

    מראות
וזכוכיות ובניו

דרושיםלמפעל מראות 

03-5795922

מנהל משרד
ראש גדול

לפרטים:

מחסנאי
שליח

עובדי ייצור

 דרושה מטפלת
 תנאים מעולים

למתאימה
050-8342228

למעון בפ"ת

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים בב"ב לשעות 
אחה"צ, ת. טובים מאד 

_____________________________________________)40-43(למתאימות. 054-7694963

 דרושות נשים לניהול 
מהבית, עסק יציב בחברה 
מבוססת לתאום פגישה. 

054-8447473)40-43(_____________________________________________

 דרושה גננת למשרה 
חלקית לגילאי 2-3 בפ"ת. 
054-8121234 להתקשר 

_____________________________________________)40-43(לאחר 20:00

 דרושים עובדי אריזה 
וליקוט למאפיה בפ"ת לימים 

ראשון עד חמישי. שעות עבודה 
054-7708222 .15:00-22:00)40-43(_____________________________________________

 לבית דפוס בב"ב דרוש 
עובד ייצור נמרץ עם נסיון 

_____________________________________________)40-43(בלבד 053-3196299

 דרושות סייעות לגן בפ"ת 
פלוס תינוקיה, תנאים טובים, 

אפש' ליום מלא/ חצי. 
050-5636364)40-43(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח. 

02-5375516)40-43(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

דרושות לשנה"ל תשע"ט 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בבני ברק, שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)40-43ל(053-3391691

 לחברת שליחויות נהג עם 
רשיון עד 12 טון מאזור המרכז. 

_____________________________________________)40-43ל(052-5376015 074-7030025

 למשרד רו"ח בבני ברק 
מנה"ח/יועצת מס מוכשרת, 

ללא נסיון, קו"ח, תעודות 
וציונים למייל: 

pnina.ivgicpa@gmail.com)41-42(_____________________________________________

 אישה/בחורה חרדית 
למגורים עם אישה מבוגרת 

ברמת אלחנן בבני-ברק, 
_____________________________________________)41-42ל(052-7643693

 למשרד יועץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partner.net.il)41-44ל(_____________________________________________

 למעון בק.הרצוג, דרושות 
מטפלות - עדיפות עם תעודת 

מטפלת, תנאים טובים, 
_____________________________________________)41-44ל(054-8471166

 דרושה סייעת פרטית 
לשעות הצהרון, בפרדס כץ, 

שכר נאה, 054-8413672
Brod2v@gmail.com)41-42ל(_____________________________________________

 דרוש נהג לחלוקה וסידור 
סחורה מאזור גוש דן מעל גיל 

21, בעל רשיון נהיגה עד 4 טון, 
בעל מוטיבציה ותודעת שירות, 

_____________________________________________)41-42ל(לפרטים יוחנן: 052-3224160

 לגן ילדים בפ"ת, דרושה 
מטפלת למ.מלאה, מסורה 

ואחראית, לפרטים: 
052-6522502 ,052-8610707)41-44(_____________________________________________

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

לסניפי גולברי בירושלים ובני ברק
דרושים/ות

מוכרים/ות וצוותי ניהול
עבודה במשמרות נוחות

תנאים מצוינים
לפרטים ניתן לפנות: 052-2091086

h-r@golbary.co.il :או מייל

קו עיתונות דתית / 8186983 /

לחברת שיווק מזון
ליד רחובות

052-8646080

עובדי/ות מחסן 
לליקוט

שכר 33 ₪ לשעה

 למשפחה דתית 
בג.שמואל, סייעת לאחה"צ 

לעבודות קלות בטיפול הילדים, 
054-3978336)41-42(_____________________________________________

 השכר עלה!!! לרשת 
מעונות בק.הרצוג, דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית, תנאים טובים, 

054-8426675 ,054-4499177)41-44(_____________________________________________

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)41-44(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
סייעת חמה, משרה מלאה/

חלקית, לפרטים: 
050-4009020)41-42(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת לחנות 
אופנה עילית לגברים, עבודה 

לטווח ארוך, תנאים ושכר 
מעולים, בבני-ברק, 

_____________________________________________)41-44ל(050-6964424

 למשרד בבני ברק דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג, בשעות 
לפנה"צ/אחה"צ תנאים טובים 

053-3178464)41-42(_____________________________________________

 למפעל ארוחות ותיק 
בא.ת. עטרות, דרושים/

ות טבחים/ות בעלי נסיון 
למשרה מלאה. לפרטים: 

02-6250019)41-42(_____________________________________________

 לעבודה פיזית במחסן 
מזון בר"ג/ב"ב, 5 פעמים 

בשבוע, רציני ואחראי, 
תנאים מצויינים, 

_____________________________________________)41-42ל(052-6364614

 דרושה אחות מוסמכת/
סייעת חינוכית, למעון יום 
שיקומי וגני ילדים, במרכז 
_____________________________________________)41-44(על"ה ב"ב. 03-6711800
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י"ג-י"ז בחשון22-26.10.18

עד שישימבצעים בימי שני

בת ים: ניסינבאום 25 

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

שני-שישי
22-26.10.18
י"ג-י"ז בחשון

אפונה/אפונה וגזר/
חומוס/תירס/שעועית 

ברוטב עגבניות/
רסק עגבניות 22%

תה הגן הקסום

שימורי 'מעולה'

25 גר'
ויסוצקי

750 גר'

אסם

אטריות
400 גר'

טעמן

מנה חמה ללא נודלס/
פתיתים קוד:60200 בצורת קוסקוס

קטשופ 'מעולה'

טונה פאוצ'

עוגיות מיני עבאדי

סטארקיסט

סוגים שונים

שלוקים 'מעולה'

C7 מארז תבניות

תמר מג'הול

שמפו/מרכך הוואי

קוד: 325977
'מעולה'

פילה דג מושט
1 ק"ג

25-26
ט"ז-י"ז בחשוון

סוגים שונים

בלדי

מפות ח"פ עבה
שישייה: 11431860
שמיניה: 11431853

ר. שמאי

עוגת שמרים ברמן/ 
רוגלעך/דיקליות/

קצפיות/עוגיות אחוה

101490

3 ב-
20

5902490
לק"גליח'

2 ב-
10

צלחות גדולות 2 ב-

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

לפתניות 5 ב-

סכו"ם 3 ב-

חד פעמי לבן

ר. שמאי

31090 ב-

79010
4 ב-2 ב-

קוד: 61615/800095/800101/
800194/800200/10361/10590

ממתקי קסם מתוק

10
5 ב- 1490

שעועית לבנה/עדשים ירוקים/אדומים/
כוסמת/גריסי פנינה/גריסים/פופקורן

1 ק"ג
מיה

20
3 ב-

ללא פ. שחור/
סוגי שום
300 גר'

300 גר'

תבליני מיה

אבקת שום/
פלפל שחור

990

1990

שמן קנולה
1 ליטר
טעמן

3 ב-
20

נקניקיות בבצק עלים
600 גר'
'מעולה'

2 ב-1390
10

צלי כתף מס' 5

שריר מס' 8

מוצפי

מוצפי

לק"ג

לק"ג

3990

5990
מיקס חטיפי שוקולד

390 גר'
עלית

1990

קפה רד מאג
200 גר'

1790

400 גר'
אריזות

פטריות

1090
3 ב-

10
5 ב-

ממרח שוקולד פרה 
500 גר'/פסק זמן 350 גר'

עלית

20
2 ב-

שוקוצ'ינו
1 ק"ג

'מעולה'

ליח'
990

600-700 גר'
שיבולים/דגן

עוגיות בדלי

990

תפוצ'יפס
סוגים שונים

50 גר'
עלית

10
4 ב-

שלישיית סבון נוזלי
קוד:888883

790 10
2 ב-

טיטולי פרימיום

100
4 ב-

10
2 ב-

890
ליח'

שמן זית
750 מ"ל

מיה

1990
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