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 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי י' בחשוון תעש"ט 19/10/18• גיליון מס' 1287

רק שונשיין 
מנצח את ברוורמן

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

"התפקיד שלי למנוע את ההסתה"
ראש העיר איציק ברוורמן בראיון נטול כפפות

שקול ומיושב כדרכו, שוחח ראש 
העיר איציק ברוורמן עם 'השבוע 

בפתח תקווה' על ההישגים המרובים 
בקדנציה האחרונה, החיבור בין מגזרים, 

שיפור המצב לעסקים ולתושבים 
והתכניות לקדנציה הבאה • "התושבים 

מכירים אותי ואת פועלי, הוכחתי את 
עצמי בתפקיד. פתח תקווה התקדמה 

בכל המדדים ועברה מהפכה שקטה 
במרבית התחומים" / עמ' 8-9

/ עמ' 4

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

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. 

"כל מי שעתידה של 
פתח תקווה חשובה לו - 

חייב לצאת ולהצביע"
הרב אליהו גינת, חבר מועצת העיר 
ויו"ר מטה הבחירות של ש"ס מסכם 

קדנציה ומספר על היערכות לקראת יום 
הבחירות: "אסור להיות שאננים. בסופו 

של דבר רק ש"ס חזקה תוכל להביא 
הישגים טובים יותר לכל תושב בעיר"

 / עמ' 6

'הבית היהודי' 
ו'יהדות התורה' 

לקחו צד, ש"ס 
לשון מאזניים

מסורת של עשיה
מיסודו של מרן רבי עובדיה בראשות הרב אוריאל בוסו

ש"ס פתח תקווה יוסף זצוק"ל
בראשות הרב אוריאל בוסו

!מבטיחים ומקיימים



GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

זכאות
 לעמיתי 
שחר און

משפחות

נשים

02-5811213
www.galimt.co.il   galimt88@gmail.com :מייל

נופש משפחות: ט"ו - כ"א בטבת 23-29/12/18
נופשי נשים: מסלול א': כ"ט בטבת - ד' בשבט 6-10/1/19

                    מסלול ב': י"ד - י"ז בשבט 20-23/1/19

מלגות
לזכאים

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-3924764 בית פרוג

עיצוב ואדריכלות פנים
לומדים רק בפרוג

הצטרפו לעשרות בוגרים שהשתלבו בשורה הראשונה של מעצבי הפנים בישראל!

ההרשמה למסלול גברים ומסלול נשים בב"ב ובירושלים בעיצומה

 |  
N

G

יש הרבה קורסים לעיצוב פנים...

כזה בדיוק - אין.

בזכות הפרויקטים המעשיים 
שמקנים לכם ניסיון כבר במהלך הקורס

בזכות הלמידה החווייתית 
הכוללת סיורי חוץ ומגוון סדנאות

בזכות צוות המרצים המעולה 
והתכנים המגוונים שמתעדכנים מדי שנה

ובזכות מאות בוגרים שלנו 
שכבר מעצבים את השוק בהצלחה גדולה!

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?



מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה

כנס ענק
 לנשים ובנות לנשים ובנות

ביום שני זה קורה!!!

לרגל ההילולא של רחל אימנו
ולכבודו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

הרבנית עמליה לסרי תחי'
דמעות של אמא

הרבנית שרה טולדנו תחי'
בתו של מרן

סיפורים מבית אבא

הערב יתקיים אי"ה ביום שני י"ג חשון (22.10.18) בשעה 19:45
בביה״כ "חזון יוסף" רח' יהודה הנשיא 47, הדר גנים

הכניסה חופשית

הקרנת סרט בכורה
מטלטל ומרגש
על דמות ההוד
של מרן זיע"א

"את שאהבה
נפשו"

בהנחיית הגב' ר. אוטמזגין תחי'

השיעור מוקדש לע"נ המנוחה מרים אסנת בת שרה ע"ה
עזרת נשים פתוחה                 תפילת ערבית בסיום השיעור                 ברוכים הבאים

מנחם
שטיין

מפי מגיד המישרים הרה"ג

שליט״א

ב"ה ביום ראשון י״ב חשון (21.8.18) בשעה 20:00 
במרכז התורני "חזון יוסף"

רח׳ רבי יהודה הנשיא 47, פתח תקוה

רחל
פרץ
רחל
פרץ

עם הרבניתעם הרבנית

תחי׳תחי׳

״ושבו
 בנים

 לגבולם...״
הכניסה חופשית

וסעודת מלווה מלכההילולת רחל אימנו

יתקיים בע"ה
במוצ״ש פרשת ״לך לך״

י"א חשון תשע"ט 20.11.18
בשעה 20:30 בדיוק

במדרשיית ״שערי שושנה״
רח' הנרייטה סולד 44

פינת הנביאים 14, שעריה
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל 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

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

 "שימו לב, מסתתרים דתיים"
ארגון 'בצלמו' פנה ליועץ המשפטי לממשלה אביחי 
של  הבחירות  קמפיין  את  לפסול  בדרישה  מנדלבליט, 
ממנו,  שעולה  צורמת  נימה  בשל  בורשבסקי,  גנאדי 
החילוניות  ברשימות  לב,  "שימו  במשפט  היתר  בין 

מסתתרים נציגים דתיים".
ממנדלבליט  המבקשים  כותבים  הארגון,  בפניית 
"לדמיין כזו מודעה בחו"ל: 'שימו לב ברשימת הנציגים 
ישנם יהודים' - כל העולם היה מזעזע. אפילו דבר כזה 
כלפי ערבים או אתיופים לא היה עובר בשקט, רק כלפי 
אני קורא לכבודו לפסול  חרדים מותר להסית חופשי. 

מיידית את הקמפיין והמועמדות של מר גנאדי".
בפתח  'השבוע  לפניית  הגיב  לא  בורשבסקי  גנאדי 

תקווה' בנושא.

 התושבים לוקחים אחריות
ת  ו ב ק ע ב
ם  י מ ו י א ה
מגבול הצפון 
ת  ר ז ג מ ו
 , ם ו ר ד ה
ה  ל ב ק ת ה
על  החלטה 
המשרד  ידי 
ן  ו ח ט י ב ל

ידי  על  נהלים  לחידוד  כנס  ביצוע  על  להורות  פנים 
כך,  בעקבות  הארץ.  ברחבי  והסיוע  הביטחון  גורמי 
פעילים,  של  ראשון  מפגש  פ"ת  עיריית  השבוע  ערכה 
מד"א  משטרה,  נציגי  לצד  שכונות  וועדי  מתנדבים 
מזרח  במינהלת  שהתקיים  מפגש  הבריאות,  ומשרד 

העיר בניהולו של איציק בן אליעזר.
המשתתפים למדו על חשיבות ההיערכות הקהילתית 
תושבים  של  קבוע  צוות  הקמת  על  וסוכם  לחירום 
המשך  ועל  לחרום  הרובע  מינהלת  עם  יחד  שיעבוד 
נכונה  שפעילות  הייתה  המרכזית  ההבנה  ההיערכות. 
לעמוד  יכולתם  את  מאד  תשפר  השכונות  תושבי  של 

באתגרים בחירום.
ידי  על  בעירייה  הביטחון  אגף  הוביל  המפגש  את 
מ"מ ראש העיר אוריאל בוסו; מנהל האגף יריב סנדלון 
בחירום  קהילתית  מנהיגות  רכז  זהבי,  רן  ובשיתוף 

והקואליציה הישראלית לטראומה.

 החתימה: מתחייב להילחם בשחיתות
הבחירות,  לקראת 
העיר  ראש  חתם 
על  ברוורמן  איציק 
תנועת  של  אמנה 
הקוראת  אומ"ץ 
וצדק  תקין  למנהל 
ומשפטי.  חברתי 
באמנה  מדובר 
התנועה  שיזמה 
הבחירות  לקראת 
מתחייבים  ובה 
ם  י ד ד ו מ ת מ ה
טובת  את  "לשים 

הציבור לפני כל שיקול אחר ולנהוג בשקיפות וביושר 
לכשאבחר. אני מתחייב להיאבק בשחיתות ללא ליאות 

ולנהוג בהתאם למנהל תקים וצדק חברתי משפטי".
עבור  הפועלת  וותיקה  חברתית  תנועה  היא  אומ"ץ 
בזירה  רבות  ומעורבת בחשיפת שחיתויות  מנהל תקין 
התחייבות  מהווה  האמנה  על  החתימה  הציבורית. 
בשלטון  כפיים  ניקיון  על  לשמור  כוונה  על  והצהרה 
המדינה  למבקר  נשלחים  ממנה  כשהעתקים  המקומי, 

יוסף שפירא וליו"ר השלטון המקומי, חיים ביבס.

החדשות המקומיות של פתח - תקווה

על המקום 'הבית היהודי' ו'יהדות התורה' 
לקחו צד, ש"ס לשון מאזניים

סערה: האם האגם האקולוגי מחלל שבת?

הכרעות דרמטיות: 'יהדות התורה' ו'הבית היהודי' לקראת פרסום תמיכה רשמית בברוורמן 
• על מאחורי הקלעים, הסקרים הצמודים  • ש"ס שומרת על עמימות ושוקלת את צעדיה 

וחידת הבחירות: האם הגוש הדתי יתפצל לראשונה?

"כפיה  האגם האקולוגי בשבתות:  סגירת  על  דיווח  בעקבות  נזעק  אוהד  אורי  חבר המועצה 
מהסוג שאסור לתת לה לעבור" • ראש העיר: "שוחחתי עם הרב הראשי, אין שום חילול שבת"

ישראל פריי

כבר  שאפשר  ונדמה  לבחירות  ימים  עשרה 
לעשות סדר בסוגיה שמעסיקה יותר מכל את 
ועשויה  תקוואית  הפתח  הבחירות  מערכת 
פי  על  הבא.  העיר  ראש  זהות  את  להכריע 
ו'יהדות  היהודי'  'הבית  סיעות  המסתמן, 
יביעו בקרוב תמיכה רשמית ומלאה  התורה' 
בראש העיר המכהן איציק ברוורמן לראשות 
עמדה  נוקטת  לא  עדיין  ש"ס  בעוד  העיר, 
ובכך הופכת להיות לשון מאזניים הן מבחינת 
הבחירות  מערכת  מבחינת  והן  החרדי  הגוש 

הכללית.
המו"מ בין ראשי הסיעות החרדיות למועמדים 
לא  בדרמות  ולווה  ומורדות  עליות  ידע 
מועטות. בשבוע האחרון, נפל הגורל מבחינת 
שמחליטים  התורה'  ו'יהדות  היהודי'  'הבית 
תמיכתם  את  לו  ולהעניק  ברוורמן  על  להמר 

לקדנציה נוספת.
ראשי  של  רבות  הצהרות  פי  ועל   – פניו  על 
הסיעות הדתיות מהעבר – ההחלטה אמורה 
הייתה להתקבל במשותף על ידי כל הסיעות, 
במה שכבר זכה לכינוי 'הגוש הדתי', אך נכון 
לכעת, טרם ברור האם הגוש יציג בסופו של 
דבר חזיתצ אחידה או שמא ירשמו בו סדקים.
באופן רשמי, תמיכת 'הבית היהודי' ו'יהדות 
התורה' טרם התפרסמה, מה שיכול תיאורטית 
ש"ס,  לסיעת  בהמתנה  וזאת  להשתנות, 
שראשיה טרם אמרו את המילה האחרונה. מי 

בברוורמן  הנוכחית  התמיכה  את  שמוביל 
משקעי  שלמרות  רוזן,  יגאל  רבי  הגאון  הוא 
לחדש  החליט  העיר,  ראש  לבין  בינו  עבר 
חדשים  לסיכומים  בכפוף  זאת  האמון,  את 

ומגובים.
פורסמה  טרם  בברוורמן  שהתמיכה  למרות 
הלחץ  ומנופי  המשקל  כובד  מרכז  רשמית, 
ששומרת  ש"ס,  של  למגרש  כעת  עוברים 
 – הסיעה  צמרת  לחזה.  צמוד  הקלפים  על 
ערוצים  על  שומרת   – והמקומית  הארצית 
גרינברג  עם  וגם  ברוורמן  עם  גם  פתוחים 

ועדיין לא מחווים את דעתם.
במיוחד  מתחדד  החרדים  קולות  על  המאבק 
במשך  שפורסמו  סקרים  סדרת  רקע  על 
השבוע ומלמדים על קרב צמוד בין גרינברג 
לברוורמן. גם אם לא יודו בכך בקול, במטות 
ראשי  שתמיכת  יודעים  המתמודדים  כל 
על  השפעה  להם   – החרדיות  המפלגות 
עשויה   – המצביעים  מקרב  אחוזים  עשרות 

להכריע את הכף.
מטות  ידי  על  הוזמנו  שרובם  הסקרים, 
המתמודדים וחלקם נערכו אך ורק באינטרנט, 
מלמדים  אך  במיוחד,  לאמינים  נחשבים  לא 
קולעים  הם  בכל  כי  ונראה  כללית  על מגמה 
למציאות. לדברי גורמים במפלגות החרדיות, 
לפילוח  הנוגע  בכל  בחסר  לוקים  הסקרים 
את  יותר  עוד  שמוריד  מה  החרדי,  הציבור 

אמינותם.
ל'השבוע  מסר  בוסו  אוריאל  ש"ס  יו"ר 
אחריות  לנו  "יש  בתגובה:  תקווה'  בפתח 
רבה, שמתעצמת נוכח השיח הנמוך והמפלג 
הנתונים  כל  הבחירות.  מערכת  את  שמלווה 
נמצאים לפנינו אבל בסוף, רק טובת תושבי 
עינינו  נגד  נמצאים  העיר  וצרכי  תקווה  פתח 
והם השיקול המרכזי בכל החלטה. ההכרעה 
התנועה  ראשי  לפני  ותובא  בקרוב  תיפול 

ונפרסמה בהקדם בע"ה".

אלי כהן

שמערכת  היה  נדמה  שעבר  שבוע  עד  אם 
הצליחה  תקווה  בפתח  הנוכחיות  הבחירות 
להימלט ממלחמות דת, הרי שהעובדות חזרו 
עימותים  של  הקבועה  לרוטינה  מהרה  עד 
והתכתשויות. במרכז הוויכוח הלוהט ניצבה 
יהיה  החדש  האקולוגי  האגם  האם  השאלה: 

פתוח בשבת?
באחד  ניתן  המערכה  לפתיחת  האות 
החרדית  הנציגות  עם  בדקו  שם  המקומונים, 
בעירייה האם הם מחזיקים בסיכום על סגירת 
לכך  שהתשובה  בשבת.  המלאכותי  האגם 
צפויה  רשת  סערת  פרצה  חיובית,  הייתה 
רגלי  ולהצרת  דתית  לכפייה  טענו  והמגיבים 

החילונים בעיר.
מהסוגיה  פוליטי  קופון  לגזור  שניסה  מי 
אהד,  אורי  העיר  מועצת  חבר  הוא  הנפיצה 
החליטה  'הביצועיסטים'  החדשה  שסיעתו 

לעמוד בחזית המאבק נגד סגירת האגם.
הרחב  לציבור  שנבנה  אגם  כי  ייתכן  "לא 
ולפעילויות שונות, ייסגר דווקא בשבת, שזהו 
משפחתית.  לפעילות  ביותר  המתאים  היום 
אנחנו מכבדים את כולם, אבל כאן אין מקום 
בשבתות  הפארק  סגירת  מילים'.  ל'מכבסת 
לעבור.  לה  לתת  שאסור  מהסוג  כפיה  היא 
 70% של  שבת  עונג  כי  הדעת  על  יעלה  לא 
קואליציונית.  כניעה  בשל  ייפגע  מהציבור 

מגיע   – והדתי  החילוני   – הרחב  לציבור 
ליהנות ממה שהעיר מציעה", אמר אהד.

ישב  לא  מצדו  תקווה  פתח  עיריית  ראש 
את  החברתית  ברשת  והפיץ  ידיים  בחיבוק 
שונות  שמועות  "בעקבות  הבאה:  ההבהרה 
שהופצו בימים האחרונים, הריני להבהיר כי 
לפ"ת  הראשי  הרב  כבוד  עם  כעת  שוחחתי 
הרב מיכה הלוי, ועל פי דברי הרב – אין שום 
החדש  העירוני  האגם  בפתיחת  שבת  חילול 
בשבת. ועל כן, האגם והפארק הגדול ימשיכו 
להיות פתוחים בשבתות להנאת תושבי העיר 

כולם".
כחודשיים  לפני  נפתח  האקולוגי  האגם 
להרצה והפך עד מהרה למוקד משיכה לאלפי 
שנהנים  לה,  ומחוצה  תקווה  מפתח  מבלים 
וטריבונות  תצפית  מרפסת  דשא,  ממרחבי 
שבילי  האגם,  גדות  על  עץ  שבילי  ישיבה, 
קטנות  מים  ובריכות  צמחייה  עצים,  הליכה, 

שלצד האגם.

גרינברג. יזכה לתמיכה חרדית? ברוורמן והחרדים – סיבה טובה לחייך 

האגם האקולוגי. צילום: דוברות העירייה
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בראשות עו״ד
חיים בשארי

חיים
בשארי

            בואו
להפוך את העיר!

עו"ד חיים בשארי – בוחרים ביושרה, עושים מנהיגות אחרת.

אני, עו"ד חיים בשארי, מתנצל בפניכם תושבי פ"ת היקרים.
אני מתנצל על שלא לקחתי מיליוני₪ מאנשי עסקים לשם מימון קמפיין בחירות צעקני ברחבי העיר.

אני מתנצל שלא חתמתי דילים עם קבלנים לשם העמדת שלטי פרסום מטעמי באופן לא חוקי.
אני מתנצל שלא השתלטתי על המרחב הציבורי במאות מודעות ופלאיירים לאורך חודשים ארוכים.

אני מתנצל שלא הטחתי רפש ולא פיזרתי הכפשות לגבי מועמדים אחרים לראשות העיר.
אני מתנצל שבמקום לבחור כמיטב המסורת עסקנים ופוליטיקאים, העדפתי לרשימת "איתנו" 

אנשי חינוך, יוזמה, פיתוח ופעילות חברתית.
אני מתנצל על נחישותי לנהל קמפיין בחירות מכספי האישי בלבד, באופן הגון, חוקי וענייני.

תושבי ותושבות פ"ת – אם מאסתם בשחיתות, בעסקנות ובפלגנות.
אם מאסתם בהיעדר תכנון עירוני ארוך טווח, בזבוז תקציבים משווע והיעדר חזון ממשי לעיר – 

בס"ד

אני מתנצל!

מאת: אלי כהן

איך אתה מסכם את פעילותה של ש"ס בקדנציה 
האחרונה?

ואני  הציבורית  בעשייה  רבות  שנים  נמצא  "אני 
העשירה  הייתה  האחרונה  שהקדנציה  סבור 
והצלחות. על ההישגים  ביותר מבחינת הישגים 
גוזמה  ללא  ניתן  תקווה  בפתח  ש"ס  סיעת  של 
למלא עיתון שלם. סיעת ש"ס על כל נציגיה, לא 
השעון  סביב  עובדת  אלא  בסיסמאות,  מדברת 
שהבטחנו  מה  את  לקיים  כדי  השנה  ימות  בכל 

לבוחרים ושהציבור יראה וישפוט".
מה אתה מגדיר כהצלחה?

בעיר.  הכנסת  בתי  נושא  את  כדוגמא  "ניקח 
להקמת  דאגה  ש"ס  הנוכחית  הקדנציה  במהלך 
המרכז  כדוגמת  ומפוארים  חדשים  כנסיות  בתי 
התורני חזון יוסף בהדר גנים, ביהכנ"ס אבי עזרי, 
ביהכנ"ס  העיר,  במרכז  חיים  אוהל  ביהכנ"ס 
שעריה  בשכונות  כנסת  בתי  המרכזי,  הספרדי 
העובדה  מלבד  זאת  אתיופיה.  לעולי  ופג'ה 
שבתי כנסיות רבים בשכונות עברו שיפוץ בסיוע 
שקלים  מיליוני  הוזרמו  הזו  בקדנציה  העירייה. 
מקוואות  ולבניית  התורה  מוסדות  לרווחת 

חדשים ברחבי העיר".
לאיזה קהלים ש"ס בפ"ת פונה?

בית  בה  רואים  שכולם  מפלגה  כיום  "אנחנו 
פוליטי: חרדים, דתיים ומסורתיים. פתח תקווה 
היא עיר מסורתית והפעילות שלנו היא גם לציבור 

התורני בעיר וגם לציבור המסורתי. לכולם חשוב 
בגלל  רק  ישראל.  ומסורת  מקוואות  כנסת,  בתי 
העשייה החברתית של הרב אוריאל בוסו ושאר 
הנציגים, שס פ"ת היא כיום המפלגה החברתית 
לבחירות  שבניגוד  הסיבה  זו  בעיר.  היחידה 
"כולנו"  כדוגמת  חברתיות  תנועות  גם  קודמות, 
חברו  מוגמי  יואל  ונציגו  כחלון  משה  השר  של 
בני  של  בראשותו  "ישי"  תנועת  גם  לש"ס. 
ופעילים  נוספות  תנועות  גם  זהבי חברה לש"ס. 
חברתיים נוספים כדוגמת שלומי איבגי וקהלים 
נרחבים מחב"ד וברסלב ועוד רבים וטובים בכל 

שכונות העיר, חברו לש"ס".
איפה ציבור בני התורה בש"ס?

ביוזמת  שהתקיימו  המרכזיים  האירועים  "אחד 
פרויקט  היה  בעיר,  רבים  הדים  ועורר  ש"ס 
לעידוד  החמישית  השנה  זה  הנערך  "כתבו" 
ישיבות  תלמידי  מאות  תורניות.  יצירות  כתיבת 
של  לזכרו  התורני  במיזם  חלק  נטלו  ואברכים 
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. זה הגאווה שלנו והם דור 
בין  חופשות  בימי  שמסתובב  מי  שלנו.  העתיד 
הזמנים  בין  ישיבות  עשרות  את  ורואה  הזמנים 
שמלאים בבחורים ספרדים שוקדים על תלמודם 
במסגרות מיוחדות שהקמנו להם, זו בעצם שס, 
זו מפלגה של בני תורה שהיא גם מפלגה חברתית 

שעושה למען כולם".
במה בא לידי ביטוי העשייה החברתית?

"העשייה החברתית של כל חברי המועצה, הרב 
פרק  היא  ואנוכי,  צאלח  והרב  הרב שוקר  בוסו, 
בפוליטיקה מקומית. כל מי שביקר בבניין עיריית 
הן  ש"ס  נציגי  של  שהלשכות  יודע  תקווה  פתח 
צוות  עם  יחד  הסיעה,  נציגי  ביותר.   הפעילות 
פניות.  באלפי  שנה  בכל  מטפל  הרחב  העוזרים 
היתרי  במתן  בארנונה,  בהנחה  סיוע  זה  אם  בין 

בניה ובכל בעיה אחרת.
"אתן רק כמה דוגמאות על קצה המזלג: במסגרת 
ש"ס  נציגי  העניקו  חברתיים,  לשירותים  האגף 
אותם  להוציא  כדי  משפחות  לאלפי  מענה 
המתמודד  הנוער  בקרב  פעלנו  הרווחה.  ממעגל 
נוער,  מדריכי  עם  מדרשיות  פתיחת  באמצעות 

פתיחת מועדוניות לניצולי שואה, לבני גיל הזהב 
תמיכות  הוענקו  ש"ס  נציגי  ביוזמת  ולגמלאים. 
כספיות ל-700 משפחות בסכום של מאות אלפי 
אימהות  לקייטנת  יצאו  אימהות  אלפי  שקלים. 
לפתיחת  לקורסים  סדנאות  נערכו  מלון.  בבתי 
צמודים  חונכים  קיבלו  תלמידים  מאות  עסק. 
ללא  מוצרים  מכירת  קיימנו  בלימודים.  לעזרה 
לתלמידי  מלגות  חילקנו  החגים.  לפני  רווח 
תיכון ולתלמידי ישיבות אחת לשנה ממשפחות 
יעוץ  מרכז  פתחנו  נמוך.  סוציו-אקונומי  מחתך 
והכוונה להורים שמעניק תמיכת עו"ס, סובסדו 
הנחה לצהרוניות להורים שלא זכו להנחה מגורם 

ממשלתי".
כולם שואלים במי ש"ס תתמוך לראשות העיר?

ראשות  על  בקרב  יצר  לקמפיין  עדים  "אנחנו 
והיא  בנושא  הכרעה  קיבלה  טרם  ש"ס  העיר. 
כמפלגה  לנו,  אבל  הקרובים.  בימים  תתקבל 
ציבורית  אחריות  יש  העיר,  במועצת  הגדולה 
לא להיות אלו שמשתתפים בקרב אלא המבוגר 
מרכזי  נדבך  היום  מהווה  ש"ס  האחראי. 
שייבחר.  העיר  ראש  כל  תחת  העיר,  בהנהגת 
לא  אנחנו  ולכן  הזו  לאחריות  מודעים  אנחנו 
לוקחים חלק בפסטיבל התקשורתי שמתנהל על 
חושב  אני  זאת,  עם  יחד  הבא.  העיר  ראש  זהות 
שהציבור צריך לדעת שכל מי שעתידה של פתח 
אסור  ולהצביע.  לצאת  חייב  לו  חשובה  תקווה 
להיות שאננים. כי בסופו של דבר בלי הכוח של 

ש"ס במועצת העיר, התושבים יפסידו".

תושב פתח תקווה יקר. איך מחליטים במי לבחור למועצה? בודקים מי עושה הכי 
טוב עבורך!

את  הקמנו  האחרונות  שנים  בארבע  תקווה,  בפתח  בסיכויי  הנוער  לך  חשוב  אם 
ונערות  נערים  בעשרות  טיפלנו  לבנות.  ליבך  אל  ומוסדות  לבנים  נתיב  מדרשיית 
ברגעים  ותמיכה  קשבת  אוזן  עבורם  שיהיו  ועו"ס  וחונכות  לחונכים  להם  ודאגנו 
קשים. פעלנו בשיתוף יד אליעזר לשיבוץ חונכים ל 180 חניכים!! ובנוסף, הקמנו 
בחינוך  שאינם  לנערים  בגרויות  להשלמת  חרדית  שלוחה   - הילה  פרויקט  את 

הפורמלי.
ברגישות  טיפלו  בארנונה  להנחות  בקשות  מאות  בארנונה,  הנחות  לך  חשוב  אם 

בנוסף להנגשת המידע לציבור בטור שליח ציבור.
פרוייקט חלוקת  תורה, הקמנו את  ובלימוד  ישיבות  לך תמיכה בבחורי  אם חשוב 

המלגות לבחורי ישיבות, מענקים שמקבלים בחורי ישיבות תושבי העיר.
אם חשוב לך ששליח ציבור ידאג לרווחת הנשים תושבות העיר, פרויקט נופש נשים 
מוציא מאות נשים תושבות העיר לסדנת נופש וחיזוק במלונות מפוארים בשילוב 

הרצאות, סדנאות והעצמה נשית.
אם חשוב לך איך נראה הבניין שלך והרחוב בו אתה גר, הגדלנו את אפשרות קבלת 
הלוואה ללא ריבית לשיפוץ בתים משותפים והדרכות לוועדי בתים בנושאי זכויות 

וחובות.
יזמנו מרכז  לך,  ידאג לכל הזכויות המגיעות  אם חשוב לך שהנציג שלך בעירייה 

מידע וייעוץ בנושא זכויות מול העירייה, משרדי הממשלה וביטוח לאומי.
נקלטו  האזרחי  בשירות  משרתים   20 לקהילה,  ושירות  התנדבות  לך  חשוב  אם 

בשנתיים האחרונות ומשתלבים בפעילויות חינוכיות ברחבי העיר.
אם חשוב לך פרנסה מכובדת, יזמנו בשיתוף מרכז מפתח ומכללת תובנות ישרות 
קורסים והכשרות מקצועיות במגוון תחומים. ערכנו יריד תעסוקה ענק בהשתתפות 

מאות מתושבי העיר ועשרות חברות ומעסיקים.
אם חשוב לך לרכוש השכלה ולימודים, הכשרנו בשיתוף מכללת 'תובנות' עשרות 

.NLP מנחות נוער ומאמנות
אם חשוב לך שנציג הציבור שלך ידאג  לך לפני החגים, חילקנו מענקים למשפחות 

לפני החגים וחבילות סיוע למעל 2000 משפחות!!
אם חשוב לך שנציג הציבור שלך, זה שאתה מצביע לו בקלפי יהיה זמין עבורך ולא 
ייעלם לך אחרי הבחירות... טוב, את זה אתם כבר יודעים: אני זמין עבורכם כמעט 

בכל שעה במספר: 054-7705364

אז איך מחליטים למי להצביע?!
תחליטו אתם!

שלכם, אשר שוקר

למי מצביעים? תחליטו אתם / הרב אשר שוקר
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תאונת דרכים ב-471נחנך: מרכז תורני לזכר הרבנית הנערצת

אוטובוס איבד שליטה

הגזירה הוסרה: משרד 
הרווחה יסבסד את הצהרונים

הסוף לגזירת הצהרונים: משרד הרווחה הודיע כי יסבסד גם את 
הצהרונים הנמצאים תחת פיקוח משרד החינוך, ובתוכם הצהרונים 

באשכולות 6 ומעלה, שנותרו מחוץ לסבסוד של משרד החינוך • יו"ר 
ש"ס פ"ת: "שמחתי לשמוע את הבשורה שמורידה ממאות משפחות 

תשלום יקר ומיותר של מאות שקלים מידי חודש"

מאת: אלי כהן

נמצאים  שילדיהם  משפחות  למאות  בשורה 
בצהרונים. לאחר שנדמה היה שתושבי פ"ת ישלמו 
תשלום נוסף של מאות שקלים בחודש, היום הגיעה 
הסאגה הזו לסיומה, לאחר שמשרד הרווחה הודיע 
פיקוח  תחת  הנמצאים  הצהרונים  את  גם  יסבסד  כי 
 6 באשכולות  הצהרונים  ובתוכם  החינוך,  משרד 

ומעלה, שנותרו מחוץ לסבסוד של משרד החינוך.
החלה  מאז  כי  פורסם  מחודש  למעלה  לפני  כזכור, 
שנת הלימודים ניחתה גזירה קשה על אלפי משפחות 
בישראל, בהן לא מעט משפחות חרדיות, אשר גילו 
גבוה  כי בעקבות מגוריהן בערים המדורגים  לפתע 

בדירוג הסוציו אקונומי של משרד החינוך, הרי שיאלצו לשלם מאות ואלפי שקלים מדי 
חודש עבור צהרונים לילדיהם.

הסיבה היא רפורמה שהוביל שר האוצר משה כחלון בנושא הצהרונים שנועדה לעודד 
הורים לצאת לעבוד, כאשר האחריות על הפעלת הצהרונים הועברה לידי משרד החינוך. 
6 בערים רבות גילו כי אין תקצוב לצהרונים  3 עד  אלא שהורים לילדים בגנים בגילאי 
עבור ילדיהם וכי הן ייאלצו לשלם מחיר מלא עבור צהרון, בעלות מופרזת של כ--800

900 שקלים לכל ילד.
בוסו,  אוריאל  בפ"ת  ויו"ר ש"ס  העיר  ראש  מ"מ  היה  היום  לסדר  זה  נושא  מי שהעלה 
שביקש את התערבותו של ח"כ מיכאל מלכיאלי, על מנת שיערב את שר החינוך נפתלי 

בנט בנושא.
ח"כ מלכיאלי נענה לפניה של בוסו ועוד באותו יום פנה לשר החינוך בקריאה להתערבותו 

המיידית לביטול "גזירת הצהרונים".
לדברי ח"כ מלכיאלי, במשרד הרווחה טענו כי אינם מוכנים לתקצב צהרונים שאינן תחת 
של  ההכנסה  גובה  פי  על  מערכת  לתקצב  יכולת  לו  שאין  טען  החינוך  ומשרד  פיקוחם 

המשפחה. "ומי משלם ביוקר? ציבור השקופים שנהיה שקוף יותר ויותר".
מלכיאלי לא נתן לנשוא לרדת מסדר היום ובסיועו של יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, 
אישר משרד הרווחה את תקציב הצהרונים ומחיר הצהרונים ייקבע ע"פ גובה ההכנסה של 

כל משפחה ולא לפי יחס חלוקה עירונית.
עם סיומה של הסאגה, שיגר ח"כ מיכאל מלכיאלי מכתב ליו"ר ש"ס פ"ת הרב אוריאל 
בוסו, שהעלה נושא זה לסדר היום ואף לקח חלק במשא ומתן בין הצדדים. לדברי הרב 
אוריאל בוסו: "כמי שיזם את העלאת הנושא לסדר היום, שמחתי לשמוע את הבשורה 
שמורידה ממאות משפחות תשלום יקר ומיותר של מאות שקלים מידי חודש. הפעילות 

הנמרצת של ח"כ מלכיאלי היא שהביאה לסיומה הטוב של הסוגיה".

מאת: משה אברהמי

ותרבות  לחינוך  האגף 
הרב  בראשות  תורניים 
אליהו גינת חנך ביום שלישי 
התורני  המרכז  את  השבוע 
ע"ש הרבנית שושנה שרעבי 
ע"ה, הממוקם בבניין ברחוב 
הנרייטה  פינת  הנביאים 

סולד בעיר.
הערב  משעות  כבר 
מאות  הגיעו  המוקדמות 
זכרה  מוקירות  נשים, 
ע"ה,  הרבנית  של  ופועלה 
במעמד  להשתתף  בכדי 

חשוב זה.
שהגיעו  המכובדים  בין 
ראש  היו  המרכז  את  לחנוך 
ברוורמן;  איציק  העיר 

אשר  הרווחה  אגף  יו"ר  בוסו;  אוריאל  מקומו  ממלא 
ובני  תורניים,  יעקב, מנהל האגף לתרבות  זאב  שוקר; 

משפחתה של הרבנית שושנה.
תקווה  פתח  ש"ס  יו"ר  של  ברכה  בדברי  החל  הערב 
אוריאל בוסו, ולאחר מכן עברו החוגגים לטקס גזירת 

הסרט ולמעמד קביעת המזוזה.
בפני מאות הנשים, היללו הדוברים את פועלה הדגול 

ובמורשת המבורכת  של הרבנית שושנה שרעבי ע"ה, 
תורה  בשיעורי  תקווה,  בפתח  אחריה  שהותירה 
עליהם  העיר,  נשות  כלל  לטובת  חברתית  ובפעילות 

עמלה משך עשרות בשנים.
המרכז התורני החדש יהיה משכן מפואר לנשות העיר 
כשהמקום  וחוגים,  סדנאות  משיעורים,  בו  שייהנו 

יעמיד פעילות ייעודית גם לטובת ילדות ובנות נוער.

מאות נשים לקחו חלק באירוע פתיחת המרכז התורני  ברחוב הנביאים, המוקדש 
לזכרה של הרבנית שושנה שרעבי ע"ה

לקבוע מזוזה. צילום: גבי בוטייל

מאת: ישראל הורביץ

תקווה  פתח  הצלה  מד"א  כונני 
דיווח  471 עקב  הוזעקו לכביש 
רכב  כלי  שני  בין  תאונה  על 

בסמוך לגת רימון.
הכוננים יחד עם פראמדיקים של 
לנפגעת  טיפול  העניקו  מד"א 
הרכב(   )נהגת   30 כבת  אחת 

והיא פונתה לבית החולים במצב קל עד 
בינוני עם חבלת גב וגפיים. נהג הרכב 

הנוסף טופל במקום במצב קל.

מאת: ישראל הורביץ

תקווה  פתח  הצלה  מד"א  כונני 
הוזעקו לרחוב טרומפלדור עקב 
דיווח על אוטובוס שפגע בעמוד 
תאורה ובמספר כלי רכב חונים.

פראמדיקים  עם  יחד  הכוננים 
במ טיפול  העניקו  מד"א  ־של 

קום לפצוע אחד באורח קל עד 
שפונה  האוטובוס(  בינוני)נהג 
החולים  בבית  טיפול  להמשך 

בילינסון.
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צילום: דוברות הצלה פתח תקווה
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"התפקיד שלי למנוע את ההסתה"
שקול ומיושב כדרכו, שוחח ראש העיר איציק ברוורמן עם 'השבוע בפתח תקווה' על ההישגים המרובים בקדנציה האחרונה, החיבור בין מגזרים, שיפור המצב 
לעסקים ולתושבים והתכניות לקדנציה הבאה • "התושבים מכירים אותי ואת פועלי, הוכחתי את עצמי בתפקיד. פתח תקווה התקדמה בכל המדדים ועברה 

מהפכה שקטה במרבית התחומים"

אלי כהן

לסיכום  מיוחד  בראיון  ברוורמן,  איציק  תקוה,  פתח  העיר  ראש 
קדנציה ראשונה כראש עיר חמישית בגודלה, מדבר על הכל. על 
האתגרים בניהול העיר, על יחסיו  עם הציבור הדתי ועל המהפכה 

השקטה שעשה בפתח תקוה.  
חמשת  בין  תקוה  פתח  העיר  את  למקם  הצליח  אחת  בקדנציה 
ובצניעות  בשקט  התחומים  בכל  בארץ  המובילות  הערים 
לו. שנתיים מהיום הוא משוכנע שפתח תקוה תהיה  שאופיינית 
שהוביל,  מדיניות  בזכות   בישראל,  העשירות  הערים  לאחת  גם 
להקמה של מיליון וחצי מ"ר שטחי מסחר שיניבו לקפה הציבורית 
הכנסות של למעלה ממאה וחמישים מיליון ₪ בשנה. ומה הוא 
מתכנן לעשות בכסף הזה?  להשקיע אותו בשכונות ולטפל במה 

שהוזנח במשך עשורים ולא טופל עדיין. 
ברוורמן מדבר בפעם הראשונה על הכל, גם על הקשיים והאתגרים 
שעמד בפניהם ושעוד צפויים לו בהמשך. וגם לא מהסס למתוח 

על עצמו ביקורת עצמית, אז כדאי לכם לקרוא הכל.
קדנציה חלפה ואתה מתמודד על קדנציה נוספת. לפני הכל, אם 
היית מתבונן מהצד על ההתנהלות שלך ומתבקש לתת ביקורת 

עצמית מה היית אומר לעצמך?
"בחמש שנים קצרות עשיתי מהפכה שקטה בעיר. מדובר במהלך 
לא פשוט ומאוד דרמטי במונחים מוניציפאליים. אבל היה לזה 
מחיר שבא לידי ביטוי למשל בטיפול בניקיון.  כדי להכניס את 
פתח תקוה למסלול הנכון הייתי חייב להשקיע קודם כל בתשתיות 
מנוהלת  להיות  חייבת  תקוה  פתח  כמו  גדולה  עיר  ובחינוך. 
בתבונה ואי אפשר לעשות הכל במכה אחת, אבל כבר הצהרתי 
תקוה  ופתח  הזה  בתחום  גם  מהפכה  נעשה  הבאה  שבקדנציה 
הכל  לעשות  אי אפשר  בארץ.  ביותר  והנקייה  היפה  לעיר  תהיה 
בקדנציה אחת, אבל אני מציע לכולנו להסתכל סביב, להרים את 
הראש ולראות איזה צעד ענק עשתה פתח תקוה בשנים בודדות". 
יש עוד משהו שתוכל לשים עליו אצבע ולומר שכאן אתה צריך 

לשפר?
"אדם בלי ביקורת עצמית לא יכול להנהיג ציבור. אני אדם ביישן 
במקרים  נוחים  לא  למצבים  גרם  שזה  חושב  ואני  סגור  וקצת 
מסוימים. אני חושב שבתחילת הקדנציה היה לי קשה להתחבק 
ואחריות  בעבודה  עסוק  כך  כל  הייתי  אנשים.  עם  ולהסתחבק 
כבדה הונחה על כתפיי שלא נתתי את הדעת לעניין הזה. מה גם 
שבאישיות שלי אני לא הבנאדם הכי פתוח שיש וספגתי על זה 
בצדק לא מעט ביקורת. לקח לי זמן להבין שאנשים רוצים מגע 

איתי ולקח לי זמן להבין שזה לא פחות חשוב מהעשייה שלי. 
עדיין  ואני  הזה  במובן  גם  שקטה  מהפכה  שעברתי  חושב  "אני 
עובר תהליך. ביקשתי מאנשים להעיר את תשומת הלב שלי, ואני 
לומד ומבין שאני צריך להשתנות. אין מה להשוות את מה שהייתי 
הזה.  בהקשר  עצמי  עם  מדהים  תהליך  עברתי  הדרך.  בתחילת 
אף פעם לא חשבתי שאני אדם מושלם. היום למדתי שהמפגש 
הישיר הזה עם התושבים מטעין אותי באנרגיות טובות. למדתי 
שזה לא מספיק לעשות מהפכה בעיר ולעשות פרויקטים גדולים 
איתם.  ולהיות  לאנשים  קרוב  להיות  גם  שצריך  ומשמעותיים, 
בבית  עליי  צוחקים  הם  זה.  על  לי  העירו  הזמן  כל  שלי  הילדים 

ומעירים לי כל הזמן. הם צודקים".
ההתנהלות הזו הפריעה לך בעבודה עם שותפים קואליציוניים?

שלו.  העקרונות  על  שעומד  אדם  שאני  למד  אותי  שמכיר  "מי 
יש לזה מחיר, אני יודע. כמנהיג אני חייב לשמור על איזון ואני 
באופן אישי מאמין שראש עיר חייב קודם כל להיות אמין ולעמוד 
שלי  הקואליציוניים  לשותפים  שהתחלה  יודע  אני  שלו.  במילה 
היה קשה בהתחלה להתנהל מולי אבל עם הזמן, גם הם מודים, 
שפיתחנו מערכת יחסים מצוינת של הבנה הדדית ומאמץ משותף 
זמן  קצת  לאנשים  לוקח  בעיר.  האוכלוסייה  למגוון  מענה  לתת 
להכיר אותי בגלל שאני אדם סגור אבל אני חושב שעם הזמן וגם 
יותר  הרבה  היום  אני  האישית  ברמה  עובר  שאני  השינוי  בזכות 
פתוח ותקשורתי. לי ברור דבר אחד. שמנהיגי הציבור הדתי וגם 
הציבור החילוני מבינים שאצלי מילה זו מילה. אני מקפיד לשמור 
על פוליטיקה ישרה ואמינה ואני סבור שאיזון נכון בין הקבוצות 
השונות בעיר תרם לקהילה חזקה ומאוחדת ולעיר יציבה. אסור 
מאוד  לאדם  עצמי  את  מחשיב  ואני  הזה.  האיזון  את  לאבד  לנו 
מאוזן ולא קפריזי, ואני סבור שבסופו של יום הציבור והמנהיגים 

של הציבור הדתי מעדיפים לעבוד עם אדם כמוני". 
למה  שנים.  בחמש  שעשית  שקטה  מהפכה  על  בעיר  מדברים 

האנשים קוראים לזה מהפכה שקטה?
המקצועי  לאופן  מאוד  קשור  שזה  חושב  אני  מצוינת.  |שאלה 
וצלצולים.  רעש  בלי  לעבוד  שאוהב  אדם  אני  מתנהל.  אני  שבו 
זכתה  היא  בכלל.  שקטה  לא  בעיר  שעשינו  המהפכה  בפועל, 
לכותרות בכל כלי התקשורת בארץ ומיקמה אותנו בראש טבלת 
הנתונים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חמש השנים האחרונות 
היו מוצלחות מאוד. במרבית התחומים נעשתה מהפכה, אם זה 
בחינוך שנכון להיום אנחנו העיר שמשקיעה בנושא זה הכי הרבה 
אם זה בהתחדשות העירונית, ששם חלה התפתחות עצומה, אם 
זה בחזות העיר, אם זה בניקיון ואם זה בתרבות. בכל תחום העיר 
התקדמה וכפי שציינתי קודם אף נעשו מהפכות שקטות ששינו 
העיר  היא  תקווה  פתח  הלמ"ס  פי  על  לקצה  מקצה  העיר  את 
הגדולה עם אחוזי ההגירה החיובית הגבוהים ביותר. גם חילונים, 
גם דתיים וגם חרדים. כולם רואים את פתח תקווה כבית שלהם. 
בכל הערים סביבנו יש הגירה שלילית וכאן הגירה חיובית. אנשים 

מצביעים ברגליים ובאים לכאן בגלל שטוב בפתח תקוה". 
כאן  שיש  האוכלוסיה  סוגי  בין  לתמרן  מצליח  אתה  כיצד 

ובמורכבות הפוליטית?
"אני סבור שקודם כל ביושר ואמינות. יכולה להיות ביקורת כלפיי 
בכל דבר, אבל בנושא הזה יש תמימות דעים. דיברתי על איזונים. 
אני מאמין שמדיניות זו מאפשרת לכל זרם בעיר לזרום עם חייו 
ולכבד את השני. בחברה הישראלית אנו עדים לתהליך של הקצנה 
בכל תחום, בעיקר בהתבטאויות כלפי ציבורים מסוימים. התפקיד 
ואני רוצה לומר לך שבמהלך  שלי הוא למנוע את ההסתה הזו, 
הקדנציה נעשו לא מעט ניסיונות על ידי גורמי אופוזיציה להסית 
נגד הציבור הדתי והחרדי בעיר. אני לא מקבל את ההתנהגות הזו. 
אין בזה שום הישג פוליטי מלבד הסתה שמפלגת את העם. פתח 
תקוה היא עיר יפה שמורכבת מאנשים יפים וטובים, מאוכלוסייה 
מרקם  על  לשמור  כדי  הדדי.  בכבוד  זו  לצד  זה  לחיות  שלמדה 
יכול  וצודקות.  הוגנות  לקבל החלטות  צריך  הייתי  הזה  היחסים 
להיות שטעיתי פה ושם, אני לא אומר שכל ההחלטות שלי היו 
נכונות, אבל הן נעשו כולן מקום טהור. ממקום שמטרתו לשרת 
ולא לשלוט. ממקום שבא להנהיג ולא לרדות. מנהיגות אמיתית 
ונועם. אני חושב שהצלחתי  לא באה מכוחנות אלא מדרך ארץ 
לשמור בסופו של דבר על ערך השוויון והכבוד לכל תושב ותושב 

ולא משנה מה צבע הכיפה שלו". 
מה יהיה עם השבת בעיר, היו כל מיני הצהרות מצד מועמדים על 

פתיחת עסקים ותחבורה ציבורית בשבת, מה עמדתך?
ואני חוזר ומצהיר  נועד לשרת את כל הצדדים. אמרתי  "האיזון 
בה  אין  לכולם.  ברורה  ומאוד  פשוטה  מאוד  שלי  שהדרך  כאן, 
קוו  סטטוס  איזון.  כאלו.  רגישים  בנושאים  במיוחד  הפתעות, 
שמתקרב  ככל  לצערי  שיהיה.  הוא  שהיה  מה  כנו.  על  יישאר 
מועד הבחירות יש מועמדים חסרי אחריות שהאינטרס הפוליטי 
שלהם גובר על הכל וממש לא אכפת להם לזרוק לחלל האוויר 
הצהרות שרק מלבות את היצרים. אומרים דבר אחד במקום אחד 
ודבר שני במקום אחר. אין אמינות, אין יושר ואין הגינות. מרגע 
זו  שנבחרתי לראשות העיר בחרתי להיות ראש העיר של כולם. 

ראש העיר איציק ברוורמן בראיון נטול כפפות

חמש השנים האחרונות היו 
מוצלחות מאוד. במרבית 

התחומים נעשתה מהפכה, אם 
זה בחינוך שנכון להיום אנחנו 
העיר שמשקיעה בנושא זה 

הכי הרבה אם זה בהתחדשות 
העירונית, ששם חלה התפתחות 

עצומה, אם זה בחזות העיר, 
אם זה בניקיון ואם זה בתרבות. 

בכל תחום העיר התקדמה 
וכפי שציינתי קודם אף נעשו 
מהפכות שקטות ששינו את 

העיר מקצה לקצה על פי הלמ"ס 
פתח תקווה היא העיר הגדולה 

עם אחוזי ההגירה החיובית 
הגבוהים ביותר. גם חילונים, גם 
דתיים וגם חרדים. כולם רואים 

את פתח תקווה כבית שלהם

"

"הסטטוס קוו יישאר על כנו". האגם האקולוגי החדש בפ"ת.
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בונים
עיר 

מובילה
בשבילך

תושבים יקרים, 
תהליך  של  בעיצומו  נמצאת  תקוה  פתח  העיר 

ביותר  העשירות  הערים  לאחת  להפוך  מואץ, 

בארץ.

במשך חמש שנים הובלתי חזון חד וברור לבנות 

מדובר  התחומים.  בכל  ומובילה  חזקה  עיר  לנו 

בתהליך ארוך שדורש תכנון ואחריות.

נמצאים בשלב קריטי של התהליך, כאשר  אנו 

מטר  וחצי  מיליון  בניית  של  שלב  סיום  לפנינו 

אדירים  מפרויקטים  הארנונה  למסחר.  מרובע 

ממאה  למעלה  הציבורית  לקופה  תכניס  אלו 

נהפוך  בכך  בשנה.  שקלים  מיליון  וחמישים 

לעיר עשירה מאוד ונוכל להמשיך לטפל באופן 

וקרובים  לכם  ישירות  שנוגעים  בתחומים  יסודי 

לביתכם כמו טיפוח פני העיר ונקיון. 

הובלתי את פתח תקוה במשך השנים האחרונות 

באחריות ומקצועיות להשגים שלא הכרנו בעבר.  

הדרך הזו מבטיחה לנו שגשוג והצלחה.

ב-30 לאוקטובר אני מבקש את אמונכם להמשיך 

הלאה בבנייה נכונה של העיר שלנו. אנחנו בכיוון 

הנכון והנתונים שציינתי  מדברים בעד עצמם. 

למענכם,

איציק ברוורמן, ראש העיר

הוכיחה  ואני חושב שפתח תקוה  משימה מאוד אחראית 
לערים אחרות שאפשר לחיות יחד ולכבד אחד את השני. 
את  ומלהיטים  שמסיתים  אלו  לכל  לומר  צריך  הציבור 
לא  אני  עליהם.  מקובלת  לא  הזו  שההתנהגות  השטח 
מבטיח הבטחות סרק ומה שהבטחתי אקיים. נקודה. אני 
ועם  העיר  של  הראשי  הרב  עם  וישיר  רציף  בקשר  נמצא 
רבנים ומנהיגי קהילות נוספים מכל גווני הקשת. העמדות 

שלי ברורות". 
אז אתה מרוצה סך הכל מהצורה שהעיר מתנהלת בהיבט 

הזה.
בעיר.  ומאחדים  יפים  רגעים  הרבה  יש  מרוצה.  "בהחלט 
למשל במוצאי שמחה תורה האחרון היו מעל 20 מוקדים 
של הקפות שניות. הייתי ברוב המוקדים וראיתי גם המון 
שיש  היפה  השילוב  את  ממחיש  זה  דתיים.  לא  תושבים 
בעיר הזו בין דתיים, חרדים וחילונים. האהדה אליי חוצה 
לאומי,  והדתי  החרדי  המגזר  שגם  מאמין  אני  מגזרים. 
בי  התמיכה  את  הוא  גם  יביע  שלו  הטוב  בהכרת  שידוע 

ויצביע עבורי לראשות העיר". 
איציק ברוורמן, משפטן במקצועו, כבש את לשכת ראש 
סיכוי  לו  נתן  לא  אחד  כשאף  הקודמת  בקדנציה  העיר 
לעשות זאת. בסיבוב השני הוא הצליח לסחוף אחריו את 
כל הזרמים בעיר, בעיקר בזכות העובדה שהמשפט 'מילה 

זו מילה', אצלו זו לא קלישאה.
במה אתה גאה במיוחד?

"בלא מעט דברים אני ותושבי פתח תקווה יכולים להיות 
תחומים.  של  רחב  במגוון  פניה  את  שינתה  העיר  גאים. 
בחינוך למשל אנחנו העיר שקיבלה הכי הרבה פרסים, הן 
עירוניים והן אישיים. בנינו 7 בתי ספר ומעל 100 גני ילדים. 
החלפנו את החול בדשא סינטטי במרבית הגנים והפרויקט 
הזה עוד יימשך. שידרגנו פארקים וגנים ציבוריים והקמנו 
את האגם האקולוגי היפה בארץ שמהווה מוקד בילוי לכל 
לעיר.  מחוץ  למשפחות  לרגל  עלייה  ומוקד  העיר  תושבי 
למרכז  תקווה  פתח  את  שהפכתי  בכך  במיוחד  גאה  אני 
להקים  נוהרות  הגדולות  החברות  דן.  גוש  של  העסקים 
שלנו.  התעשייה  באזורי  כאן  שלהם  הפיתוח  מרכזי  את 
בתוך שנה יהיו בפתח תקווה מעל מיליון מטר מרובע של 
אנד  "דן  המחקר  חברת  נתוני  פי  על  זאת,  מלבד  עסקים. 
ברדסטריט" פתח תקווה היא העיר הטובה ביותר לעסקים, 
עם אחוז הגידול הגבוה ביותר לעסקים שנפתחים בעיר".  
מה  ולמפעלים,  לחברות  לעסקים,  טובה  העיר  אז  אוקי, 

הבשורה הגדולה לתושבים?
הוא  הראשון  מישורים.  בשני  תגיע  הגדולה  "הבשורה 
השנים  בחמש  מהעירייה.  מקבל  שהתושב  השירות 
בניקיון  לתושב  בשירות  שיפור  לראות  ניתן  האחרונות 
העיר ובביטחון האישי. הגדלת הקופה תאפשר לנו לשפר 
החלק  העיר.  וחזות  הביטחון  הניקיון,  את  עוד  ולחזק 
אפשרי  הדבר  הארנונה.  הורדת  היא  הבשורה  של  השני 
הולכת  תקווה  פתח  תגדל.  העירייה  של  שהקופה  ברגע 
שיאפשר  דבר  בישראל,  העשירות  מהערים  אחת  להיות 
לי לגשת לשר הפנים ולבקש ממנו הורדה בארנונה עבור 
השנים  בחמש  שעשינו  העבודה  ובעקבות  העיר.  תושבי 
כבר  לתוקף  להיכנס  הולכת  הארנונה  הורדת  האחרונות, 

בקדנציה הקרובה".
החזות של ברוורמן יכולה לתעתע. הוא מרכיב משקפיים 
יריביו  תתבלבלו.  אל  אבל  יתרה.  בהקפדה  ולבוש 
ובלתי  מאוד  עקשן  באדם  מדובר  כי  אומרים  הפוליטיים 
מתפשר. מהצד השני ברוורמן שנולד וגדל בפתח תקווה 
הוא איש משפחה מסור ואוהב נשוי לדפנה ואבא לשלושה 

ילדים. 
הייתה תקופה שחשבת לעזוב את פתח תקווה?

אקים  ושכאן  אגור  חיי  שכל  ברור  לי  היה  לא,  "מעולם 
את  שגם  מאוד  מקווה  ואני  ילדיי.  את  ואגדל  משפחתי 

נכדיי".
כראש  שלך  התפקיד  את  מקבלת  המשפחה  באמת  איך 

עיר?
שלי.  כמו  תומכת  משפחה  ואהוביי  אוהביי  לכל  "מאחל 
תפקיד ראש העיר זה תפקיד שלוקח ממני את מרבית שעות 
היממה ולא נשאר לי הרבה זמן לבלות עם הילדים, אבל 

מהסיבות  אחת  איתם.  שם  אהיה  אני  לי  שמתאפשר  מתי 
רציתי  אני  שלי.  הילדים  היא  עיר  ראש  שאני  המרכזיות 
שיגדלו ויתחנכו בעיר טובה יותר ובסביבה טובה ובטוחה 
ועיר  בילוי,  מקומות  עם  טובה,  חינוך  מערכת  עם  יותר. 

שיהיה נעים ובטוח להסתובב בה".
זה הקושי הגדול ביותר?

ראש  בעבודה של  הבולטים  אחד מהקשיים  בהחלט  "זה 
עיר. רק מי שנשוי ויש לו ילדים יכול להבין את זה. מצד 
שני כמו שאמרתי הם המנוע שלי, הילדים שלי זו הסיבה 
שאני רוצה להפוך את פתח לעיר המובילה בארץ ואנחנו 

בדרך לשם". 
מה סוד ההצלחה של ראש עיר מצליח?

עבודה  פשוט  אחד.  לאף  תספר  אל  אבל  לך,  אגלה  "אני 
קשה ואמונה בדרך שלך. כמובן שיש עוד מרכיבים כמו 
לפרטים  לב  תשומת  ארוך,  לטווח  ראייה  זכויות,  שוויון 
'הסוד' הגדול הוא עבודה קשה ולהבין שאני  ועוד. אבל 

עובד בשביל התושבים ולא הם בשבילי". 
מה המסר שלך לתושבים?

עצמי  את  הוכחתי  פועלי,  ואת  אותי  מכירים  התושבים 
ועברה  המדדים  בכל  התקדמה  תקווה  פתח  בתפקיד. 
מהפכה שקטה במרבית התחומים. אחרי הבחירות כולנו 
נמשיך להיות תושבי פתח תקווה ונגור זה לצד זה. אנחנו 
מגוונת  מובילה,  עיר  להיות  נמשיך  העשייה,  את  נמשיך 

וכזו שמכבדת את כל תושביה.

יש הרבה רגעים יפים 
ומאחדים בעיר. למשל 

במוצאי שמחה תורה האחרון 
היו מעל 20 מוקדים של 

הקפות שניות. הייתי ברוב 
המוקדים וראיתי גם המון 

תושבים לא דתיים. זה 
ממחיש את השילוב היפה 
שיש בעיר הזו בין דתיים, 
חרדים וחילונים. האהדה 
אליי חוצה מגזרים. אני 

מאמין שגם המגזר החרדי 
והדתי לאומי, שידוע בהכרת 
הטוב שלו יביע גם הוא את 
התמיכה בי ויצביע עבורי 

לראשות העיר

"

"מעל 20 מוקדים של הקפות שניות" גם ראש העיר חוגג.
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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. 
בירושלים  ביקורו  על  בערגה  מתרפק  כשהוא 
תקופות  החרדים  למאזינים  גם  ומזכיר  וילנה,  של 
הליטאית,  היהדות  של  יותר  יפות 
מילים  ברבים  נתניהו  השמיע 
התורה,  לומדי  של  בזכותם  יפות 
בחדרי  רק  מפיו  בעבר  ששמענו 
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 
כולה מההצהרות המתונות שגרמו 
לחישוב מסלול מחדש. שר הביטחון איווט ליברמן, 
מוקדמות  מבחירות  חושש  בעזה  המצב  רקע  שעל 
כפי שחקלאי בעוטף עזה חרד מבלוני תבערה, מיהר 
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.

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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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 
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 
בשנאה עזה. בקהילות היהודיות בממלכה מביטים 
השתלטות  בתופעת  לרווחה  קרועות  בעיניים 

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 
יש  אם  דין.  עורכי  לצד  עסקים 
מאגר קולות חרדי אותנטי למפלגת 
נמצא  שהוא  הרי   – הלייבור 
אי  האחרונה  שבתקופה  רק  כאן. 
אחד  ליברלי  תומך  למצוא  אפשר 
לממש  ניתן  החשש  את  לרפואה. 

באוויר, את האכזבה אפשר לחוש בכל פינה.
אבל לא רק בארזים החרדים נפלה שלהבת, אלא 
גם בקרב הקהילות היהודיות שנמצאות בצד השני 
של המפה. עו"ד דניאל כהן, עומדת בראש פירמת 
עורכי דין מצליחה העוסקת בין השאר בדיני הגירה. 

השייכות הקהילתית שלה רפורמית יותר מאשר 

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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להוות  אמורה  הלייבור  ומפלגת  אורתודוקסית 
עבודה  בענייני  פגשתיה  טבעית.  כתובת  עבורה 
קרבין,  בראשות  הלייבורית  שהכתובת  לי  והסתבר 
הקיר  על  אזהרה  כתובת  מבחינתה,  גם  כיום  היא 

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

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

המתפקדים.
נצלו  הזאת  הפרצה  את 
ליד  הבא  מכל  שפקדו  הקיצוני,  השמאל  ארגוני 
הממלכה  בכבישי  שנחשב  מה   – משמאל  ועקפו 

מהופכת כיווני ההגה, לבלתי חוקי. השוליים הפכו 
של  והמהוגנים  האותנטיים  והנציגים  למיינסטרים 
המפלגה בפרלמנט הפכו לבלתי רלוונטיים. האקט 
האחרון  כמסמר  בתחילה  נראה  קורבין  בחירת  של 
הבחירות  במערכת  אבל  המפלגה,  של  בארונה 
האחרונה - שתרזה מיי הביאה להקדמתה בביטחון 
עצמי מופרז, הפתיע קורבין כשהגיע למרחק נגיעה 
הכושלת  מיי  שתרזה  ככל  ראש-הממשלה.  מבית 
והקיצוני  המוזר  האיש  בתפקידה,  ימים  מאריכה 
כאלטרנטיבה  הבריטים  בעיני  לפתע  נראה  הזה, 

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 
רבנים  של  מכובדת 
ם  י י ס ק ו ד ו ת ר ו א
על  מנגד  חתמה 
המתנגד  מכתב 
מנהיג  של  לתקיפתו 
הלייבור.  מפלגת 
מהרבנים  כמה 
יותר  מאוחר  טענו 
את  מזהים  אינם  כי 
אחרים  חתימותיהם. 
דבריהם  כי  הסבירו 
מהקשרם.  הוצאו 
והן  בעברית  הן 
בלונדון  באנגלית, 
כמו  ובמנצ'סטר, 
בבני ברק ובירושלים 
התחמקויות   –
הזה,  מהסוג  מביכות 
גרועות  נשמעות 
באותה  וצורמות 

מידה. 
רבנים  מביא  מה 
להירתע  פנים  נשואי 
שונא  של  מגינויו 
ההסבר  ישראל? 
השורשי הוא האיסור 
העקרוני של התגרות 
במקום  אך  בגויים, 
שלעקרון מתווסף גם 
מהפסד  ממשי  חשש 
האיסור   – כספי 
תוקף  משנה  מקבל 
יתירה.  וחומרה 
היהודית  בקהילה 
שראשי  מספרים 
עמותות המזוהות עם 
ומעבירות  הלייבור 
לכמה  תמיכה  כספי 
הזהירו  מהמוסדות, 
עוקפות  בדרכים 
היהודית  שההתגרות 
תגרום  הזאת, 
תקציבים.  לעצירת 

בממלכה  גם  אלא  המתפצלת  בישראל  רק  לא 
אחר  כפתי  מלהלך  חדל  העם  המון  המאוחדת, 
קוראים.  וקולות  עצומות  וחתימות,  מכתבים 
את  יענה  הכסף  מוגבל.  בערבון  היא  ההתייחסות 

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 

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 

ש"ס פתח תקווה 
בראשות הרב אוריאל בוסו

מסורת של עשיה
יוסף זצוק"למיסודו של מרן רבי עובדיה בראשות הרב אוריאל בוסו

מתחייב אני    להוספת עוד מקוואות טהרה בעיר

מתחייב אני     לדאוג לעוד בתי כנסת בעיר

מתחייב אני     לעוד שיעורי תורה לגברים, לנשים ולילדים

מתחייב אני     להמשיך בסיוע לכל תושב ותושב בכל שכונה ושכונה

מתחייב אני     לדאוג לחיזוק המסורת היהודית בעיר

מתחייב אני     להמשיך ולמלא את צוואתו של מרן זצ"ל

כמי שמונה על ידי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל לעמוד בראשות ש"ס בעיר פתח תקווה 
ומאז ברכתו מלווה אותי עד עצם היום הזה, מתחייב אני בפני תושבי פתח תקווה 

להמשיך את מורשתו של מרן זצוק"ל בפיתוחה הרוחני והגשמי של העיר

אני מתחייב, ומה איתכם?

!מתחייב אני



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

החזר שכ"ל ממשרד החינוך לזכאיות  //   מוכר לשנת שבתון
תחבורה ציבורית נוחה מכל רחבי הארץ

הצטרפי גם את ל- 1,027 הסטודנטיות החרדיות שסיימו בהצלחה

 השלמת תואר ראשון .B.Ed בחינוך* 
במכללת לוינסקי לחינוך - תל אביב,

המוסד המוביל בישראל להכשרת אנשי חינוך.

 יום לימודים 
אחד בשבוע

מסיימות 
בהצלחה

 ליווי צמוד
ויחס אישי 

כיתה נפרדת 
לנשים חרדיות

במשך שנה 
אחת בלבד

*לבעלות תעודת מורה בכירה

כולם מציעים לך תואר ראשון
אצלנו תקבלי אותו בליווי אישי

לימודים
לנשים

חרדיות

ר א ו ת ה ל  א ך  ר ד ה ל  כ ך  ת י א
054-7-100-200
להתאמת מסלולי הלימוד, פנו עוד היום ליועצות הלימודים שלנו:

www.e-academic.co.il  | office@e-academic.co.il |  | 
מבצע חברה מביאה חברה - 
פרטים אצל יועצות הלימודים

מלגות
לזכאים

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-3924764 בית פרוג

קורס צילום 2019
התחדשנו!
החדש והמעודכן בפרוג

הרחבנו עבורכם את סגל המרצים!
יעקב גרוס | ליאון סקולצקי | אוהד אשר 

אריאל רבינסקי ומקצוענים נוספים

הגדלנו ועדכנו את תכנית הלימודים!
פוטושופ מתקדם לצלמים

צילומי סטודיו | צילום אירועים

הוספנו שעות תרגול וסיורי שטח מרגשים
הצטרפו לעשרות בוגרים שהשתלבו בשורה הראשונה של שוק הצילום בישראל!

ההרשמה למסלול גברים ומסלול נשים בב"ב ובירושלים בעיצומה

 |  
N

G



י' בחשוון תשע"ט 1419/10/18 בפתח-תקוה

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? 

כשל מתמשך במשרד התחבורה

יהדות התורה - פתח תקווה 

"לסייע לפונים, לקדם ולהרגיש את מצוקותיהם, זו 
עבודתי כמתאם קשרי קהילה בקופת החולים 'מכבי'.  

כניסה למועצת העיר היא בשבילי הזדמנות 
להרחיב את מעגל העשייה לכל תושבי העיר" 

התורהיהדות 
פתח תקווה

שמעון ברגמן
הנציג השלישי  ברשימת  יהדות התורה –  פתח תקווה

התורהיהדות 
פתח תקווה

 יצחק בוסקילה: 

 בדרך כלל עם אנשים 
אני קצת סקפטי, אבל 

 לגבי שמעון יש קונצנזוס. 
הוא איש עשייה.

 יוסף סרוסי

 לא משנה 
 אשכנזי או ספרדי, 

דתי, חרדי או חילוני, 
שמעון עוזר לכולם!

 אברהם נעימי: 

שמעון הוא האיש הנכון 
במקום הנכון. אני מאוהב 

בבן אדם הזה!

 נחמן כהנא: 

הוא תמיד עם סבלנות. 
תמיד עם סבר פנים יפות. 
ביום הבחירות אני מצביע ג'. 

 חיים נחשוני:

 ראוי ורצוי לטובת 
 פתח-תקווה שאחד 

 כמו שמעון יהיה 
במועצת העיר.

 פנחס משה דמרי:

 העירייה צריכה אנשים 

כמוהו. אנשים ישרים. 
הוא כבר הוכיח את עצמו 
כאיש מעשה שדואג לכל 

מה שצריך.

איציק מצרפי 

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

את תקציב משרד התחבורה על כ-40 מיליארד שקלים. 
רכב,  כלי  ותושביה מחזיקים בכ-32 מיליון  כ-65 מיליון אזרחים  לשם ההשוואה: בריטניה המונה 
מקדישה לתקציב התחבורה כ-71 מיליארד שקלים. אז נכון שמשרד התחבורה עסוק בפיתוח תשתיות 

תחבורה, אבל נדמה כי הוא תמיד נמצא מספר צעדים מאחור. 
"שירותי התחבורה הציבורית אינם טובים ולכן הציבור מעדיף לנסוע ברכב פרטי ולהיתקע בפקקים 
במקום לעבור לשימוש בתחבורה הציבורית", כך קובעים כלכלני בנק ישראל בפרק מהדו"ח השנתי 
של הבנק. הדו"ח הזה מצטרף לביקורת הקשה שספגה תשתית התחבורה הלקויה של ישראל במרס 

האחרון גם מכלכלני קרן המטבע וה-OECD, נוכח הפיגור העמוק של ישראל בתחום. 
על פי ההערכות, המדינה מפסידה כאחוז וחצי מהתוצר הלאומי השנתי שלה כתוצאה מקשיי התנועה 
הפוגעים בייצור, בתפוקה וכן באיכות החיים של התושבים. כלכלני בנק ישראל מציינים שבשנים 
האחרונות משך הנסיעה לעבודה עלה והציבור בישראל אינו מרוצה משירותי התחבורה הציבורית. 
מספר כלי הרכב והאנשים הנוסעים מדי יום לעבודה במרכזי התעסוקה מחוץ לאזור מגוריהם עלה 

בקצב מהיר יותר מההשקעה בתשתיות, ולכן גבר העומס בכבישים, למרות ההשקעות.
פרטית  במכונית  לעבודה  מגיע   ,69% במשק,  המועסקים  של  מכריע  רוב  כי  עולה  שנערך  מסקר 
21% משתמשים לשם כך בתחבורה ציבורית. ככל שהשכר עולה כך יורד שיעור המשתמשים  ורק 

היא  הדוח  מחברי  של  המסקנה  באוטובוסים. 
שהנוסעים משתמשים בתחבורה ציבורית בלית 
בשל  פרטי  רכב  ברשותם  שאין  מפני  ברירה, 

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

חמור של מבקר המדינה על הניהול הכושל של המיזם, שגרם להתייקרותו במיליארדי שקלים מעבר 
למתוכנן, ולעיכובים המטילים צל כבד על ההבטחה להשיק אותו באוקטובר 2022. 

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

ומועד ההשקה שהוכרז 3 פעמים, גם הוא פג תוקף.

"מבצע הפקקים"

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

בחידוש רישיון הרכב. 
האוצר הפעיל את התוכנית במתכונת ניסויית במשך מספר שנים ולטענתם נחל הצלחה 
 רבה. אם כך, מדוע למרות ההצהרות הוחלט שלא להנהיג לפי שעה את תכנית התמריצים?

באותה הודעה הכריזו במשרד האוצר על "ניסוי נוסף" שיתקיים במקום יישום הניסוי 
תוך קבלת  נוספים לקופת משרד התחבורה  20 מיליארד שקלים  - האם  ה"מוצלח" 
שכן,  יתברר  אם  הנוסף"?  "הניסוי  הוא  פגרה  בזמן  המתקיימים  בדיונים  החלטות 

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

גם לדברים כמו פיתוח וסלילת כבישים העשויים להציל חיים בעתיד. 

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

האמורים לשמור על קופה עצומה. 
כך למשל נחשפה השבוע פרשת שוחד לכאורה שהחלה לפני כשבועיים במעצר ממלא 
ממשפחות  שוחד  לקבלת  בחשד  ציבורית,  לתחבורה  הארצית  הרשות  ראש  מקום 
הקשורות בדרך זו או אחרת לחברות תחבורה להן העניק גנון הטבות למיניהן. כאמור, 

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

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

לנסוע בעמידה במשך שעה ויותר או לנסוע בתנאי צפיפות קשים. 
התקציבים מתנפחים כאילו הם הבעיה, נכון שללא תקציבים אי אפשר לבצע תהליכים, 



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*



י' חשוון תעש"ט 1619/10/18 בפתח-תקוה

בשורה להורי ילדי 
הצהרונים: יש סבסוד

בתום סאגה ארוכה, יזכו הורים לילדי הצהרונים לסבסוד שיחסוך 
להם מאות שקלים • מוביל המאבק: חבר מועצה מפתח תקווה

מאת: משה אברהמי

פתח  העיר  מועצת  חבר  שהוביל  ארוך  מאבק 
הניב  התורה(,  )יהדות  ברוכי  אליהו  תקווה 
השבוע תוצאה מבורכת שחורגת הרבה מעבר 
הודיע  ממושכת,  סאגה  אחרי  העיר.  לגבולות 
הצהרונים  את  גם  יסבסד  כי  הרווחה  משרד 
ובתוכם  פיקוח משרד החינוך  הנמצאים תחת 

הצהרונים בפתח תקווה.
הנוכחית  הלימודים  שנת  מתחילת  כזכור, 
מלא  מימון  לשלם  בגנים  ההורים  נאלצו 
תקציבי  הסדר  אי  בשל  זאת  הצהרונים  עבור 
תקצוב  על  והחינוך  הרווחה  משרדי  בין 
הצהרונים. הפגיעה התקציבית הורגשה בעיקר 
)פתח  המעורבות  בערים  החרדים  בריכוזים 
תקווה, רחובות, כרמיאל, נתניה ועוד(.  לאחר 
מאמצים מרובים ומו"מ מתמשך אישר משרד 
שב  וההסדר  הצהרונים  תקציב  את  הרווחה 
להתקיים כבשנים עברו - על פי גובה ההכנסה 

של כל משפחה ולא לפי יחס חלוקה עירונית.
יו"ר 'יהדות התורה' בפ"ת אליהו ברוכי, שהיה 

בין  ומתן  ולקח חלק במשא  ממובילי המהלך 
חה"כ  הכספים  ועדת  ליו"ר  הודה  הצדדים, 
ההסכם.  בקידום  הגדול  חלקו  על  גפני  משה 
משפחות"  לאלפי  והקלה  בבשורה  "מדובר 
באופן  לימוד  שכר  "גביית  ברוכי.  הרב  אומר 
קולקטיבי על פי מקום מגורים ללא התייחסות 
ולא  הגונה  לא  היא  הסוציו-אקונומי  למצב 
שב  והסדר  תוקן  שהעוול  שמח  אני  הגיונית. 
על מקומו ולכל ילדי הצהרונים בפתח תקווה 

תהיה מסגרת ראויה ומאורגנת".

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 

ש"ס פתח תקווה 
בראשות הרב אוריאל בוסו

מסורת של עשיה

מבטיחים ומקיימים!

מיסודו של מרן רבי עובדיה בראשות הרב אוריאל בוסו
יוסף זצוק"ל

יו"ר ש"ס פ"ת הרב אוריאל בוסו

הרב אליהו גינת

בלאיי דמלאש

הרב משה צלאח

הרב אברהם סבג

הרב אשר שוקר

עמי כלפון



 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

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה
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פר
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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(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ח’-י’ בחשוון תשע”ט 17-19/10/2018  

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



האירוע יתקיים אי"ה באולם "אור ישראל", רחוב קהילות יעקב 12, פ"ת 
ביום רביעי כ"ב בחשוון תשע"ט 31/10/18 בשעה 19:45

בואו לקבל כלים מעשיים, שיסייעו לכם
להגיע בקלות לדירה משלכם

הרישום עד לתאריך כ"א בחשוון 30.10, סגירת דלתות 20:30

מנדי בייזר, משווק המגזר החרדי 
בהרצאה ייחודית בנושא

בחירת המשכנתא הנכונה
במהלך הכנס ניתן יהיה לקבל ייעוץ אישי מהמומחים של טפחות

ויוגש כיבוד קל

האירוע לגברים ולנשים בהפרדה מלאה
להרשמה לכנס חייגו: 

077-6004060

האירוע
ללא עלות



בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

לך לך

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:27
17:44
17:23

18:38
18:39
18:39

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי י' בחשוון תעש"ט 19/10/18• גיליון מס' 1287

רק שונשיין 
מנצח את ברוורמן

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

"התפקיד שלי למנוע את ההסתה"
ראש העיר איציק ברוורמן בראיון נטול כפפות

שקול ומיושב כדרכו, שוחח ראש 
העיר איציק ברוורמן עם 'השבוע 

בפתח תקווה' על ההישגים המרובים 
בקדנציה האחרונה, החיבור בין מגזרים, 

שיפור המצב לעסקים ולתושבים 
והתכניות לקדנציה הבאה • "התושבים 

מכירים אותי ואת פועלי, הוכחתי את 
עצמי בתפקיד. פתח תקווה התקדמה 

בכל המדדים ועברה מהפכה שקטה 
במרבית התחומים" / עמ' 8-9

/ עמ' 4

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

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. 

"כל מי שעתידה של 
פתח תקווה חשובה לו - 

חייב לצאת ולהצביע"
הרב אליהו גינת, חבר מועצת העיר 
ויו"ר מטה הבחירות של ש"ס מסכם 

קדנציה ומספר על היערכות לקראת יום 
הבחירות: "אסור להיות שאננים. בסופו 

של דבר רק ש"ס חזקה תוכל להביא 
הישגים טובים יותר לכל תושב בעיר"

 / עמ' 6

'הבית היהודי' 
ו'יהדות התורה' 

לקחו צד, ש"ס 
לשון מאזניים

מסורת של עשיה
מיסודו של מרן רבי עובדיה בראשות הרב אוריאל בוסו

ש"ס פתח תקווה יוסף זצוק"ל
בראשות הרב אוריאל בוסו

!מבטיחים ומקיימים
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