
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"ד בתמוז תשע"ו  20/7/16 גיליון מס' 995

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:07
19:24
19:04

20:22
20:24
20:24

פרשת פנחס

פטור מליב"ה עם 'תקנות'
"כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ" – נסללה הדרך לביטול מלא של גזירות לפיד-פירון

"לשבת אין מפלגה": דו-שיח סוער בפורום ראשי סיעות הקואליציה הוביל 
למפגש למען השבת עם היועץ המשפטי לממשלה / בי"ס לפוליטיקה

 בלעדי: בניגוד לפרסום בעיתונות החילונית - סעיפי 
"חוק הפטור מליב"ה" אינם כוללים פטור גורף 

מלימוד הליב"ה וגם ההצעה עצמה הוצגה כתזכיר 
להערות הציבור וטרם אושרה ● הסיפור האמיתי 
שמתגלגל במסדרונות משרד החינוך נוגע לתקנות 
החדשות שיקבעו את מעמדם בפועל של תלמודי 

התורה ● התקנות שניסח פירון נגנזו ובמשך חודשים 
ארוכים ניסח סגן שר החינוך מאיר פרוש מתחת 
לרדאר תקנות חדשות, על סמך מסמכים והבנות 

כתובות מתקופת בן גוריון שנשמרו בארכיון של הרב 
מנחם פרוש ז"ל / בי"ס לפוליטיקה

המאבק על השבת
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טקס ההכרזה התקיים בתום 
אירוע היסטורי שהתקיים 

בבניין הרשמי של הפרלמנט 
הבריטי בהשתתפות רבנים, 

בכירי ממשל, חברי פרלמנט, 
שגרירים, ראשי ונגידי 

הקהילה היהודית  אורח 
הכבוד מישראל היה סגן 
ראש עיריית ירושלים יוסי 

דייטש  / עמ' 6

יוקם ועד להגנת הר 
הזיתים באנגליה

"לא להיכנס 
למרכז כלל"
גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט"א 
בראשות המקובל הגאון רבי בניהו 
שמואלי שליט"א ראש ישיבת "נהר 
שלום", קראו שלא להיכנס לבניין 
"מרכז כלל" לאף מטרה / עמ' 8





 לא מתפשרים 
ההגנה הטובה ביותר,

סינון איכותי בפיקוח רבנים

 לא מתפשרים 
על מהירות בעבודה

בגלישה עד 100 מגה

 לא מתפשרים 
 על טכנולוגיה מתקדמת -  

הספק היחיד בישראל המחובר 
עם 3 כבלים תת ימיים

 מהיום כבר
לא מתפשרים
 אינטרנט אתרוג הינו הפתרון היחידי הנותן מענה מקצועי

לציבור החרדי בטכנולוגיית הסינון המובילה בישראל.

1-800-222-238
להצטרפות חייגו:

החטיבה החרדית מבית רימון
אתרוג
ולפרנסתם. למצטרפים חדשים.  המודעה אינה באה לעודד שימוש באינטרנט, אלא לאלו שצריכים אותו לעבודתם 

בכפוף לתנאי התכנית. לא כולל תשתית. בתוקף עד: 19.08.16, אינטרנט רימון 2009, ח.פ 514256437

חודש מתנה!עכשיו במבצע למצטרפים חדשים



הסרת משקפיים 
בסטנדרט אסותא

לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031

במחיר קבוצתי

 הטיפול מיועד לגילאי 55-18 ואינו מתאים ל:  נשים בהריון  סובלים מקטרקט
  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה



500 מ”ר של כלי בית ומתנות
כנפי נשרים 64 ירושלים  02-991-2221

חדש בסופרהום
מקווה כלים! שעות פתיחה: א' -ה' 9:00-21:00 | ו' 9:00-14:30  

שעת חניה חינם! )מותנה בקניה, החניה בחניון בית טויוטה הסמוך(

ב- קיץ

מבצע!
SALE

נדנדה טריו
&7990

&11990
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מבצע!
SALE

*בהזמנה מוקדמת בלבד!

נדנדת לגונה 
תוצרת כתר פלסטיק, פלסטיק 

קשיח ועמיד לאורך שנים

לא כולל הובלה והתקנה &179990

&209990

לא כולל ריפוד  כולל ריפוד 

CRAZY
SALE!&99990

כיופית דגם טרופיקנה
הכי חזקה בקטגוריה

 )המוצר לא מגיע מורכב!(

*בהזמנה מוקדמת בלבד!

&149990

SALEמבצע!

שמשייה 240 ס"מ

180 ס"מ

&74
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&34
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&49990

בריכה
  QUICK POOL

קוטר: 3.05 מ' 
גובה: 76 ס"מ
כולל משאבה

מבצע!
SALE

ניתן לרכוש 
כיסוי לבריכה 
במחיר מיוחד

&7990

כסא חוף 
מתקפל 

קטן 
נח וחזק 
במיוחד!

&4990

תוצרת 
איטליה  

&119990

VENICE נדנדת
חזקה במיוחד!

&149990

בריכה 
מתנפחת 

262/175/51 ס"מ

&16990

&21990

מבצע!
SALE

כסא חוף 
מתקפל 

גדול 
נח וחזק 
במיוחד!

&7990

מבצע!
SALE

מגלשת ילדים
&9990

מבצע!
SALE

מבצע!
SALE

מזרון גדול מתנפח 
אורך: 185 ס"מ 

רוחב: 137 ס"מ, גובה: 20 ס"מ &11990

מזרון קטן מתנפח
אורך: 185 ס"מ רוחב: 74 ס"מ

גובה: 20 ס"מ
&6990

ערסל קטן 
עם מקלות

ערסל גדול 
עם מקלות

&5990

&11990

מבצע!
SALE

ערסל ישיבה
&12990

מבצע!
SALE

&15990

ערסל גדול ערסל קטן 

&5990

&11990

מבצע!
SALE

כסא נח 
5 מצבים מחוזק!

&31990

כסא נח
5 מצבים

חזק במיוחד!
+ אופצית נדנדה &44990

&54990

חזר 
למלאי

&4990
החל מ-

מגוון צידניות
רכות/קשיחות 11-40 ליטר

כסא נח 
5 מצבים

&19990

משאבה רגלית
5 ליטר &4990

מבצע!
SALE

משאבה רגלית
3 ליטר &3990

שק שינה
&6990

שולחן ביסטרו 
60 ס"מ &13990

שולחן ביסטרו 
29990&90 ס"מ

מבצע!
SALE

&9990

ניתן להשיג 
כסא ביסטרו 

סלינג בד ב:
&5990

כסא 
ביסטרו 

ראטן

כסא מתקפל
 2 מצבים 

כסא מתקפל 
+ ריפוד

כסא מתקפל 
+ ריפוד עבה 

נשלף

כסא גינה 
מתקפל+ 
אופציית 

ריפוד עבה 
נשלף, חזק 

במיוחד!

&24990

&29990

&39990

מעבד מזון בראון

&49990

&32990

תוקף 22.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר הקופון תקף בהצגת קופון בלבד!

600Wא 2 ליטר

ע
בו

ש
ה

99999-999-05

מגהץ אדים טפאל כיבוי אוטומטי
120W | 2300W גרם לדקה

&32990

&18990

תוקף 22.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר הקופון תקף בהצגת קופון בלבד!

ע
בו

ש
ה

99999-999-05

שישיית כוסות קריסטל

&11990

&3990

תוקף 22.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר הקופון תקף בהצגת קופון בלבד!

KLAUDIE

ע
בו

ש
ה

99999-999-05

ערסל 

&7990

&3990

תוקף 22.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר הקופון תקף בהצגת קופון בלבד!

LOVOBIEN

LOVOBIEN ערסל הקופון תקף רק על ערסל קטן מהמותג

ע
בו

ש
ה

99999-999-05

מנגל איכותי במיוחד 
לשימוש ממושך

רגליים מתקפלות

&14990

&19990

גדול קטן

נדנדת ילד 
פלסטיק קשיח

מבצע!
SALE

340 מ"ל בלבד!

כסא 
מתקפל

צבעים:

&4990 מבצע!
SALE

*בהזמנה מוקדמת בלבד!

לא כולל הובלה והתקנה

ניתן להשיג מגוון ענק של 
בריכות החל מ- ₪34.9

בריכה עגולה 
קוטר: 107 ס"מ 

גובה: 25 ס"מ

&3490

מבצע!
SALE

מבצע!
SALE

כסא ים  
מתקפל 

כולל תיק נשיאה
צבעים: 

&4990

&7990

&11990

זוג מצופים
&990

גלגל ים
&790

מבצע!
SALE

כדור ים
&490

מבצע!
SALE

340 מ"ל



מאת: חיים רייך

בטקס רב רושם והיסטורי הוכרז בבית הפרלמנט הבריטי על 
הקמת ועד חדש באנגליה, להגנת הר הזיתים. הטקס נערך ביום 
והתארגנות.  דיונים  של  חודשים  מספר  לאחר  האחרון  חמישי 
לוועד החדש שהוקם באנגליה  נבחרו חברי הנהלה והם ישמשו 
שבראשם  הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי  הוועד  של  כשלוחה 
עומדים האחים אברהם ומנחם לובינסקי. מנכ"ל הוועד באירופה 

דיווח שבקרוב יוקמו סניפים בהולנד ובאוסטריה.
והתקיים בימים דרמטיים בהם  נערך בבניין הפרלמנט  הטקס 
הוקמה הממשלה החדשה לאחר התפטרותו של ראש הממשלה 
דיויד קמרון. בבית הממשל הבריטי ראו לנכון לקיים את האירוע 
ההיסטורי באולם הוועדות והדיונים של הפרלמנט, לאור חשיבות 
הפעילות והשמירה על הר הזיתים. כבר כשעה לפני תחילת הטקס 
בהם:  הפרלמנט  בניין  לכיוון  נוהרים  איש  מאות  נראו  הרשמי 
רבנים ודיינים בכירים וכן חברי פרלמנט, בכירי ממשל, שגרירים, 

ראשי ונגידי הקהילה היהודית בבריטניה.
במהלך הטקס הוקרא מכתב רשמי שנשלח מהנסיך צ'רלס על 
הנסיכה קטרינה  כן השתתפה  לכנס.  ידי שליחו המיוחד שהגיע 
מיוגוסלביה. בהקשר זה התגלה כי סבתה החביאה שלש משפחות 
ביקשה  כי  בצוואתה  גילו  וכשנפטרה  השואה,   בזמן  יהודיות 

להיקבר בהר הזיתים, והיא אכן קבורה בחלק הנוצרי בהר. 
אפאורד,  מתיו  מר  הפרלמנט  חבר  היה  הכינוס  של  המארח 
יונתן  רבי  הגאון  החשובים:  הרבנים  נראו  הכבוד  ובשולחן 
איברהים הדיין של הקהילה החרדית בלונדון, הגאון רבי שמחה 
שטינברגר, הגאון רבי משה יזראלאף רבה של קהילת הבוכרים 
בוינה, הרה"ג רבי אברהם פינטר מרבני הקהילה בלונדון המקושר 
שנים לבכירי הממשל, הרה"ג רבי דוד רוז מרבני ישיבת ברלין, 
ר' מלווין  הרה"ג צבי בלאק ראש ארגון בתי העלמין באירופה, 
הרטוג ראש החברה קדישא באירופה, הדיין הגאון רבי אלימלך 

ואנזטאה, הגאון רבי רפאל גודלבסקי והרה"ג אריה גרינפלד.
כן נראו בשולחן הכבוד אורחי הכבוד מארץ ישראל ומארה"ב 
לובינסקי,  מנחם  הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי  הוועד  יו"ר   -
חבר הוועד ד"ר פול רוזנשטוק ואורח הכבוד מארה"ק סגן ר"ע 
ירושלים הרב יוסף דייטש וכן מנהל הוועד באירופה יונתן סיגל.

בית העלמין הגדול ביותר

אפאורד  מתיו  מר  המארח  הפרלמנט  חבר  פתח  הטקס  את 
ועד כמה מקום  הזיתים,  בדברי ברכה בחשיבות הנושא של הר 
בית העלמין הגדול ביותר לעם היהודי חשוב מכל מקום ומקום 
בעולם, עד כדי כך שגם כאן בבניין הפרלמנט הבריטי ראו לנכון 
ולהכריז על הקמת הסניף  ורשמי  מיוחד  דיון  זה  להקדיש עבור 

החדש שיסייע ויפעל למען שימור הר הזיתים.
כשכל  קצרים,  ברכה  דברי  מהרבנים  חלק  נשאו  מכן  לאחר 
רב מדגיש את חשיבות הנושא של הר הזיתים, בין הרבנים היו 
הזיתים  בהר  ומתנהל  שקורה  למה  עדות  אישי,  סיפור  שסיפרו 

בשנים האחרונות. 
הוועד  יו"ר  של  המרכזיים  הנאומים  היו  האירוע  של  מרכזם 
י-ם  ר"ע  סגן  ושל  לובינסקי  מנחם  מארה"ב  שהגיע  הבינלאומי 

הרב יוסף דייטש. 
השתלשלות  את  המשתתפים  בפני  הציג  לובינסקי  מנחם 
העניינים והנעשה בהר הזיתים מיום הקמת הוועד. הוא ציין את 
שיתוף הפעולה ההדוק שיש לוועד עם שרי הממשלה הבכירים, 
עם חברי הכנסת ועם ראשי המשטרה בארץ, וכן את המאמצים 
כן  כמו  הזיתים.  הר  למען  לפעול  יום  מידי  שנעשים  הגדולים 
ציין מנחם לובינסקי כי כשם שפועלים למנוע מקרים קשים של 
אירועים וזריקת אבנים במקום, כך פועלים להקים מרכז מבקרים 
במקום ולפעול שהמקום יהיה נגיש יותר לטובת אלפי המתפללים 

המגיעים מכל רחבי הארץ והעולם. 
בדבריו:  אמר  המרכזי  המשא  את  שנשא  דייטש  יוסף  הרב 
"התכנסנו כאן היום כדי לציין את הקמת השלוחה האירופית של 
שנים  מספר  מזה  הפועל  נפלא  ארגון  הזיתים',  הר  למען  'הועד 
בארץ ישראל ובארה"ב , ומבצע עבודת קודש בהצלת ושימור הר 
הזיתים והגנה על הנכסים ההיסטוריים החשובים הפזורים ברחבי 
נדבר  ההר. אבל לפני שנדבר על פעולותיו הברוכות של הועד, 

על הר הזיתים.
"הר הזיתים ראה את הנרצחים על קידוש השם בתקופת פרעות 
ישראל,  תקומת  מערכות  גיבורי  ואת  הגרדום  עולי  את  תרפ"ט, 
מגנים בחירוף נפש על העיר העתיקה ונסוגים ממנה רק כדי לחזור 

ולשוב אליה לעולם. במורדות הר הזיתים קבורים גדולי האומה 
היהודית, ובהם זכריה הנביא, רבי עובדיה מברטנורא, רבי יהודה 
החסיד, האור החיים הקדוש – רבי חיים בן עטר, צדיקים שהיו 
מוקד  ומהווה  ממשיך  וקברם  בחייהם,  להמונים  משיכה  מוקד 

עליה לרגל עד ימים אלה.  
"הר הזיתים והקברים הרבים של קדושי עולם המצויים בו, הוא 
אחד ממקומות התפילה המקודשים לעם היהודי לאורך הדורות. 
בזמנים קשים, בתקופות מצוקה, הר הזיתים היה אחד המקומות 

אליהם עלו בני הישוב היהודי להתפלל ולבקש על נפשם. 
להפנות  האתגר,  את  עצמו  על  לקח  הזיתים  הר  למען  "הועד 
את תשומת הלב העולמית למה שמתחולל על הר הזיתים, וליצור 
וכוחות הביטחון במאבקם  ידי הממשלה  את  גבית שתחזק  רוח 
פעילות  בזכות  בהר.  ולמתפללים  למבקרים  הביטחון  להחזרת 
רבים  בצעדים  היום  נוקטים  הביטחון  וכוחות  הוועד, הממשלה 
במהלכי  אם  הזיתים,  בהר  עוינים  גורמים  של  הפעילות  למיגור 
וליווי  הביטחון  כוחות  אנשי  של  מוגברת  בנוכחות  ואם  חקיקה 
סביב  היקפית  גדר  בניית  וקידום  ההר,  על  המבקרים  ואבטחת 

מתחם ההר.
"אני שמח לעמוד כאן ולברך על כך שפעילות הוועד מתרחבת 
ומגיעה גם לבריטניה, מדינה שהיא ידידה אמיצה של ישראל ושל 
העם היהודי. אין ספק שהקמת השלוחה החדשה של הועד כאן 
ולחזק את ההגנה  בלונדון, תסייע להרחבת הפעילות המבורכת 

על הר הזיתים ועל המורשת העשירה שהוא מסמל".

טקס ההכרזה התקיים בתום אירוע היסטורי שהתקיים בבניין הרשמי של הפרלמנט הבריטי 
בהשתתפות רבנים, בכירי ממשל, חברי פרלמנט, שגרירים, ראשי ונגידי הקהילה היהודית  אורח 
הכבוד מישראל היה סגן ראש עיריית ירושלים יוסי דייטש  מארה"ב הגיעו להשתתף יו"ר הוועד 

הבינלאומי להגנת הר הזיתים מנחם לובינסקי וחבר הוועד ד"ר פול רוזנשטוק

יוקם ועד להגנת הר 
הזיתים באנגליה

במעמד מרשים והיסטורי: הפרלמנט הבריטי הכריז 

דייטש וחברי הועד להגנת הר הזיתים בפרלמנט הבריטי

י"ד בתמוז תשע"ו 20/7/16בירושלים6        י"ד בתמוז תשע"ו 1220/7/16 "ד בד תש"ע /10/1210       י"ד בתמוז תשע"ו 20/7/16  בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, אנה ניסמן, 
מיכל יפרח, קארן כהן, אתי שניידר

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות
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קבוצת Swiss System מייצגת את ששת המפעלים ומעבדות השינה המובילים באירופה, המייצרים 
מערכות שינה בשיטות ייחודיות המעניקות לכם את חוויית השינה הבריאה והאיכותית בישראל.

* על פי תקנון המבצע | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח

מגוון ענק של מיטות מתכווננות ומזרנים באיכות שוויצרית

Swiss System מביאה לכם את תרבות השינה האירופית!

ירושלים מתעוררת 
לתרבות שינה אחרת

Sw
iss System  עכשיו, מערכות מתכווננות עם מיטה יהודית במבצע

)כולל ארגז מצעים נפרד(
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סגן ראש העיר 
סייר בהר נוף

מ"מ וסגן ראש העיר יוסי דייטש ערך סיור מיוחד 
בשכונת הר נוף, עמד על העשייה ברוכה במנהל קהילתי 

הר נוף, ודן עם התושבים בפיתוחה של השכונה
מאת: מנדי קליין

בסיור ראשון מסוגו בשכונת הר נוף שערך 
יחד  דייטש  יוסף  הרב  העיר  ראש  וסגן  מ"מ 
עם נציגי המינהל הקהילתי היו"ר הרב יעקב 
שפיצר, המנכ"ל אליהו וייזר והאדריכל תמיר 
הרבים  הצרכים  מקרוב  נבחנו  מנצור-כרמל, 
האזור  וכל  בפרט  השכונה  של  והמגוונים 

בכלל.
דייטש  הרב  בפני  הוצגו  הסיור  בפתיחת 
פעילויות המינהל השוטפות והגידול המבורך 
הביע  והוא  השכונה,  תושבי  לרווחת   - בהם 

את התפעלותו ממגוון הפעילויות ומאיכותן.
משתתפי הסיור הכירו בצורך לפיתוחו של 
מענה  שייתן  רובעי,  לפארק  הפסגה  פארק 
גבעת  נוף,  הר  שכונות  של  הרבים  לתושבים 
שאול וקריית משה, אשר קיומו מוכח כחסר 
בהשגת  לסייע  הבטיח  דייטש  הרב  מאד. 
התכנון  גורמי  מול  אל  ואישורים  תקציבים 
התוכניות  יוגשו  בקרוב  וכבר  הרלוונטיים, 
של  פיתוחו  תהליך  את  שיקדמו  המפורטות 

הפארק לראש סדר העדיפויות העירוני.
מפי  מורחבת  סקירה  שמעו  הנוכחים 
רחוב  ושדרוג  בשיפוץ  הצורך  על  האדריכל 
המרכזי  החיים  עורק  את  המהווה  שאולזון 

מרכזים  בתוכו  וכולל  נוף,  הר  שכונת  של 
הליכה  מסלול  וגם  חולים  קופות  מסחריים, 
השכונה.  ותושבות  תושבי  על  החביב  פעיל 
גם בנושא זה נרתם הרב דייטש במלוא המרץ 
כאשר בעתיד הקרוב מתוכננת התקנת מערכת 
והוספת ספסלי  עצים  נטיעת  תאורה חדישה, 
ישיבה לכל אורכו של הרחוב. כמו כן פעילות 
להוספת  תביא  בעירייה  התברואה  אגף  מול 
פחי אשפה לרווחת התושבים להשגת סביבה 

נקייה ונעימה יותר.
ברחבי  הגינות  שדרוג  נידונו:  כן  כמו 
הציבורית,  התחבורה  שיפור  וצרכי  השכונה 
כך שיוכלו לתת מענה מיטבי לקשת רחבה של 
והבאים  השכונה  מתושבי  בה,  המשתמשים 

בשעריה.
העשייה  מתנופת  סיפוק  הביעו  הצדדים 
מול  הישירה  מההתרשמות  כתוצאה  שבאה 
את  ולבחון  לשוב  והבטיחו  השכונה,  צורכי 
התקדמות התהליכים החשובים למען רווחת 
טוב  שאין  דומה  והאזור.  השכונה  תושבי 
וראוי  הולם  מענה  לתת  כדי  עיניים  ממראה 
לרווחת התושבים.  נציגי ההנהלה שיבחו את 
הבעת  על  דייטש  הרב  העיר  ראש  וסגן  מ"מ 

רצונו ומרצו לקידום ענייני השכונה.

מאת: אהרן נצר

גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט"א בראשות 
שליט"א  שמואלי  בניהו  רבי  הגאון  המקובל 
ראש ישיבת "נהר שלום", קראו שלא להיכנס 
לבניין "מרכז כלל" ברח' יפו שב"מרכז העיר" 

ולא להתקרב לשם חלילה.
שליט"א:  ישראל  גדולי  כותבים  במכתבם 
נוראה  פרצה  על  לשמוע  אחזתנו  "רעדה 
השם  גדול  למכשול  גורמת  אשר  שנפרצה, 
ירחם, אשר מתקבצים בחורים, בפרט בשעות 
הערב בבניין 'מרכז כלל', והולכים למקומות 
של תועבה וטינופת ה' ירחם, בחדרי מחשבים 
הפיל  רבים  חללים  אשר  הנורא  ואינטרנט 
ומזה  ונוראים,  חמורים  בדברים  שם  וצופים 

יורדים מדחי אל דחי... ה' ירחם.
יראת  לכל אשר   בזה  קוראים  אנו  כן  "על 
ולסלק  הפרצה,  את  ולגדור  למנוע  בלבו  ה' 
מהרה,  מתוכנו  הזאת  הנוראה  המכשלה  את 
ועל ההורים והמחנכים להשגיח ולפקח ביתר 
לבל  והנערים,  הילדים  על  עוז  וביתר  שאת 

יתקרבו לשם חלילה.
וסילוק  הקדושה  גדרי  חיזוק  "ובזכות 

להשראת  במהרה  נזכה  מתוכנו  הטומאה 
בימינו,  במהרה  הקרובה  ולגאולה  השכינה 

אמן".
בקשו  אף  שליט"א  הגאונים  הרבנים  כב' 
לבנין  הנכנסים  אחר  שיעקוב  צוות  להקים 
ישמע  שלא  ומי  בפניהם,  ולהתריע  ר"ל, 
הוא  בה  הישיבה  וזהות  הוריו  זהות  תיבדק 

לומד, והדברים יופנו לטיפולם.

"לא להיכנס 
למרכז כלל"

גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט"א בראשות המקובל הגאון 
רבי בניהו שמואלי שליט"א ראש ישיבת "נהר שלום", קראו 

שלא להיכנס לבניין "מרכז כלל" לאף מטרה

הגר"ב שמואלי שליט"א

03-9050505 www.tourplus.co.il

חגיגת  קיץ
 "בין הזמנים"

במלון יערים, מעלה החמישה
י"ב-כ"א אב תשע"ו 16-25/8/2016

שבת שירה וחזנות עם 
גדול החזנים העולמיים 

יצחק מאיר הלפגוט
בלווי מקהלה 

במוצש"ק תכנית מלווה מלכה 
של מנחם טוקר בשידור חי 

אירוח ע"ב חצי פנסיון.
לילדים - ארוחת צהריים קלה.

מבצע
למקדימים 
להירשם

רדית 
הח

ה 
עד

מוצרים בד"ץ ה
כל ה

בהידור
הכשרות
של הרב 
בורשטיין 

החופשה המשתלמת ביותר למשפחות ● מסורת של הצלחה! כל המלון חודש ושופץ
 מלון באווירה כפרית עם גנים, טובל בירק בלב הרי ירושלים עם אוויר צלול,                          משקיף לנוף עוצר נשימה.

ספא ובריכה
ברחצה נפרדת

הצגות לילדים,
תיאטרון בובות וקוסמים

הזמר
 יוסף חיים שוואקי

מנחם טוקר
מארח את מוטי רוטמן

קייטנת "קטנטנים" לילדים 
עם פעילויות כל היום

תכניות ופעילות
לכל המשפחה הפנינג מתנפחים

הזמר
 מאיר גרין

הרצאות תורניות
03-9050505עם הרב שלום כהן www.tourplus.co.il

16-25/8/2016
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מאת: יעקב פלדמן

ידי  על  שנערך  המיוחד  ליום  רבה  הצלחה 
ירושלים,  בעיריית  חרדי   לספורט  המחלקה 
ביום  ו'-ח'.  בגילאי  לנערות  עמינדב  ביער 
שנהנו  נערות,   1,250 השתתפו  הפעילות 
ממגוון תחנות ספורט אתגריות וסדנאות שטח 
בנג'י,  מקפצות  אומגות,  היתר,  בין  ייחודיות. 
פארק חבלים ואומגות, דראמס וטרמפולינות, 
כדור  משחקי  בטבע,  בריא  בישול  סדנאות 
אירובית,  פעילות  מגוונות,  ספורט  ופעילויות 
סדנאות אומנות בטבע ויצירה, מעמד הפרשת 
לקליעת  סדנאות  בריאות,  פיתות  אפיית  חלה, 

סלים ומנדלות מעוטרות.
על  להודות  התקשרו  רבים  ומחנכים  הורים 
השירות הנפלא המוציא את בנותיהן מהשגרה 
בריאה.  מפעילות  צרופה  הנאה  להן  ומאפשר 
הספורט  אגף  מחלקת  למנהלת  הודו  הרכזות 
חרדי הגב' דגנית פחימא ולצוות המחלקה על 
היום המיוחד שבו הושקעו מחשבה ומאמצים 
רבים התחנות האתגריות הותאמו לאופי הבנות 

וצרכיהן. 
תיק  ומחזיק  ירושלים  העיר  מועצת  חבר 

"כנציגי  מלכיאלי:  מיכאל  ר'  חרדי  הספורט 
שלל  הרחבת  על  העת  כל  שוקדים  אנו  ציבור 
והמאתגרות  המעניינות  הבריאות,  הפעילויות 
החרדים  לתושבים  החרדי.  הציבור  כלל  עבור 
של העיר מגיע גם מן הדין ולא לפנים משורת 
ופרויקטים  אירועים  משלל  ליהנות  הדין 
עליהם  חייהם  לאורח  המתאימים  מאתגרים 

חונכו מזה דורי דורות". 
עיריית  לראש  להודות  ביקש  מלכיאלי 
האיתנה  תמיכתו  על  ברקת,  ניר  מר  ירושלים 
כי  רחבה  ראיה  מתוך  חרדי  ספורט  במחלקת 
גופנית  לפעילות  ראויים  החרדים  התושבים 

מבריאה כשאר התושבים.

מאת: חיים רייך

פלוס  'אמא  ערב  על  ונלהבות  רבות  תגובות 
מגוון  האומה.  בבניני  שנערך  המוצלח   '10
תכנים חשובים לבית ולמשפחה שהוגשו בצורה 
מקורית ומושקעת, הפתיעו את כל המשתתפות 
הרבות שהגיעו לאירוע הענק שנערך ע"י מגזין 
מהמרכז  נציגים  בו  והשתתפו  פלוס'  'אמא 
ובהצגות  אירוח  בתכניות  'הדסה'.  הרפואי 
מה  כל  את  המארגנים  העבירו  מרשימות, 

שחשוב לאמא לדעת, טרם לידה ואחריה.
חודשים רבים של הכנה ע"י מיטב המפיקות 
לערב המושקע המדובר שנערך  קדמו  בתחום, 
לכל נשות הציבור החרדי באולמי בניני האומה. 
באולמות  שהתקיימו  התצוגה  מתחמי  מלבד 

למשתתפות,  עשיר  כיבוד  עם  יחד  ובמעברים 
באולם  מוזיקאלי  בליווי  מרכזי  אירוע  התקיים 
הרצאה  התקיימה  המרכזי,  באירוע  המרכזי. 
ימימה  הרבנית  שנמסרה  ועוצמה  רגש  מלאת 
טלי  של  וחדש  בלעדי  מופע  נערך  מזרחי, 
המרכז  רב  הנואמים:  בין  ועוד.  אברהמי, 
מנכ"לית  קליין,  משה  הרב  'הדסה',  הרפואי 
ציון  לב  אסנת  ד"ר  הצופים,  הר  הדסה  ביה"ח 
– קורח, מנהל אגף נשים ויולדות פרופ' שמחה 
החדשים  במיזמים  הציבור  את  ששיתפו  יגל 
ובפעולות בתי החולים 'הדסה' לציבור החרדי. 

זה  בערב  "ראינו  אומרים:  'הדסה'  בהנהלת 
החוגים  מכל  החרדית  הציבורית  ההכרה  את 
חלק  ולהיות  להשתתף  שבאו  והקהלים 

מההצלחה של הדסה"

הצלחה ליום הפעילות המיוחד

למען הנוער הנושר
חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הנוער החרדי אשר 

מישאלי: "התקצוב לנוער החרדי חייב להיות בסכומים 
המושקעים בשאר בני הנוער בעיר" 

מאת: אהרן נצר

נתונים מעניינים התבררו השבוע בכל הקשור 
החרדי  הנוער  בתקצוב  העירייה  להשקעת 
תפנית  חלה  כי  עולה  מהם  האחרונות,  בשנים 
לטובה וסכומי השקעה גדלו, אך למרות זאת, 
עדין לא מספיק. הנתונים הוצגו על ידי מחזיק 
הרב  העיר  מועצת  וחבר  החרדי  הנוער  תיק 
אשר מישאלי  בעת שנפגש עם הנהלת סמינר 
רוזנצוויג.  חיים  הרב  שבראשות  חדש'  'שיר 
במהלך הפגישה העלו מספר הצעות לשיתופי 
הרב  החרדי  הנוער  תיק  מחזיק  ידי  על  פעולה 
לטובת  הסמינר  הנהלת  לבין  מישאלי  אשר 

התלמידות תושבות העיר ירושלים.
הנהלת הסמינר סקרה בפני מחזיק התיק את 
כל  במהלך  בסמינר  הנעשית  הקודש  עבודת 

ימות השנה על ידי צוות מחנכות ידועות מאוד 
בתחום החינוך להן ישנו ניסיון וותק של שנים 
להצלחה  דשמייא  בסייעתא  זוכים  "אנו  רבות. 
השנה  הרישום  "במהלך  אמרו.  כה",  עד  רבה 
לשלוח  שביקשו  משפחות  של  רב  ביקוש  היה 
את בנותיהן לסמינר, וזאת בשל הצלחה הגדולה 
של הסמינר עם התלמידות הזוכות לאחר מכן 
ברובן להקים בתים של תורה לתפארת", סיפר 

מנהל הסמינר הרב חיים רוזנצוויג.
מישאלי  אשר  הרב  חרדי  נוער  תיק  מחזיק 
התיק  "כמחזיק  המוצלח:  המפגש  את  סיכם 
אמשיך לפעול ולהרחיב את העשייה הברוכה. 
שווה  תקצוב  לקבל  מגיע  בעיר  החרדי  לנוער 
ואני  בעיר,  הנוער  בני  בשאר  שמושקע  כפי 
שהדבר  לרשותי  העומדים  הכלים  בכל  יעמול 

יתרחש".

כנס 'אמא פלוס 10'
  '10 המרכז הרפואי 'הדסה' נטל חלק בכנס 'אמא פלוס
הנהלת 'הדסה': "גאים אנו בבחירת אנשי המרכז הרפואי 

של 'הדסה' שהציגו בכנס את היכולות של כל אמא" 

השלטים ביום הפעילות

מאות נערות השתתפו ביום פעילות מאתגר וסדנאות שטח 
 מחזיק תיק ספורט חרדי מיכאל מלכיאלי: "כנציגי 
ציבור אנו שוקדים כל העת על הרחבת שלל הפעילויות"

הרב ישראל מאיר דוידוביץ’ 058-7677200  
הרב אברהם 050-7333664

 הזדרזו והתקשרו! 
ההרשמה לשנה“ל בעיצומה!
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הפתרון שלכם 

מתחיל כאן!

 עלית לישב“ג אבל לא מצליח 
להמשיך לעלות?...

הורים, הבן לא מצליח בישיבה? 

בחור, מתקשה לצמוח?

בואו להכיר מסגרת לימודים 
איכותית המשלבת שקידה בתורה 

עם לימודים טכנולוגיים ברמה 
גבוהה, מלווה ע“י מחנכים מנוסים 

ויראי שמיים.

קמפוס ענק וחדשני עם שטחים ירוקים 
נרחבים | תכנית לימודים ברמה גבוהה 

רוחנית וגשמית | לימוד מקצועות 
טכנולוגיים איכותיים ברמה גבוהה 

 חוגים | העשרות | חדר כושר 
 רכיבה על סוסים | יחס אישי ופרטני 

לכל בחור ובחור

הקבלה ללימודים 
 מותנית בעמידה במבחני קבלה! 
מיועד לבחורים מגיל 17 ומעלה



עם התמחות במימון ושוק ההון

תואר ראשון
במנהל עסקים

ביטוח
לך על

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

לפרטים והרשמה: 072-370-4319

 במסלול פנסיוני- רישיון בייעוץ פנסיוני ורישיון בשיווק פנסיוני
 במסלול השקעות- רישיון בייעוץ השקעות ורישיון בניהול תיקי השקעות

התמחויות נוספות במנהל עסקים בקמפוסים החרדיים אונו:

 מערכות מידע - מנתח ומעצב מערכות מידע, מנהל בסיסי נתונים, 
    DBA, מבקר מערכות מידע, מתכנת java, ERP ועוד.

 חשבונאות - חשבות שכר, ניהול כספים, ביקורת פנימית ועוד
 שיווק ופרסום – יח”צ, ניהול תקציב פרסום, קריאייטיב, פלניניג ועוד 
 משאבי אנוש - איתור עובדים, מיון, גיוס והדרכה, פיתוח קריירה ועוד

הקמפוס החרדי אונו, מציע לכם להצטרף 
ללימודי תואר במנהל עסקים עם התמחות 

במימון ושוק ההון, במסגרתה תיהנו מהסמכות 
מקצועיות בתחומים הבאים:

ליווי מקצועי של חברות הביטוח המובילות ושילוב סטודנטים 
מצטיינים לעבודה אצלן:

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

פילוחים :
ישוב, כתובת, מגזר, מגדר וגיל

מצב סוציו-אקונומי )עשירונים(

תחום עיסוק - שכירים ועסקים

תפקידים בארגונים ו "בעל הבית"

נמאס לכם לשרוף זמן וכסף
על דאטא זבל ?

טיוב והעשרת מאגרים

בדיקת זמינות מספרים

דיוור במייל, סמס ופקס

צרו קשר עוד היום: 052-7481811

מאגרי לקוחות פרטיים ועסקיים

זה הזמן לדאטא
חדשה ואיכותית!



בירושלים12      י"ד בתמוז תשע"ו 1220/7/16

המונים יפקדו את ציון ה'אור החיים'
החל מהערב יפקדו המונים את ציון בעל האור החיים הקדוש 

בהר הזיתים  משטרת ירושלים נערכת עם כלל הגורמים 
לאבטחת העלייה ההמונית לציון האור החיים הקדוש ביום 

ההילולא  יוסי דייטש: "נוכיח לכולם שהאחיזה שלנו בהר 
הזיתים אינה מתרופפת חלילה". 

מאת: מנדי קליין

לקראת יום ההילולא של האור החיים הקדוש 
כינס  חמישי,  ליל  הערב,  שיחול  בתמוז  בט"ו 
מ"מ ראש העיר ירושלים הרב יוסף דייטש את 
בדבר,  הנוגעים  הגופים  של  הבכירים  הדרגים 
מתוך מטרה להביא לאבטחה מקסימלית ביום 
ההילולא ולמקסם את מספר העולים על הציון 

הקדוש. 
נכחו,  בה  פגישה  דייטש  הרב  זימן  כך  לשם 
וקצין  שמואלי  חיים  נצ"מ  קדם  מרחב  מפקד 
אג"מ סנ"צ גבי ברקת, יחד עם קצינים נוספים 
בפגישה  ירושלים.  במחוז  המשטרה  מצמרת 
ומנהל  'אגד'  של  הבכירה  ההנהלה  חברי  נכחו 

האירוע ההמוני הרב בן ציון קופרשטוק. 
הרב דייטש פתח את ישיבת העבודה בהזכירו 
כי אשתקד היה מספר העולים על הציון הקדוש 
קודמות,  לשנים  ביחס  משמעותי  באופן  נמוך 
בחודש  חל  ההילולא  שיום  העובדה  בשל 
הרמדאן המועד לפורענות מצד שכנינו הערבים. 
ההילולא  יום  שהשנה  ולמרות  כך,  "בשל 
חל לאחר חודש הרמדאן, אך בכדי למנוע את 
צריכים  אנחנו  השנה,  גם  הזה  המצב  הישנות 
להיערך היטב, ולאבטח את האירוע כולו בצורה 
שהוא  וידע  יבין  שהציבור  כדי  מקסימלית, 
יכול לעלות אל הציון הקדוש ללא כל חשש", 
מכוונים  דבריו  כי  והדגיש  דייטש,  הרב  אמר 
המשטרתית  והנכוחות  הביטחון  לתחושת  הן 
מבחינה  והן  כך,  לשם  הנדרשת  הגבוהה 
תחבורתית והצורך של 'אגד' לתגבר את האירוע 
בצי אוטובוסים גדול במיוחד שיאפשר לציבור 
להגיע לציון ולחזור ממנו העירה ללא עיכובים 
מיותרים וקריסת השירות. בדבריו ציין כי "רק 
לפני כחודש ימים קיימנו את הילולת האדמו"ר 
אנשים  אלפי  כאשר  בשלום  שעבר  מזויעהל 
הגיעו לציונו של כ"ק האדמו"ר באפס תקלות, 
אין סיבה שזה לא יקרה גם בהילות האור החיים 

הקדוש". 

תוכנית רחבת היקף
 

מחוז  בכירי  הודיעו  הפגישה  במהלך 
הכפפה  את  מרימים  הם  כי  במשטרה  ירושלים 
ומכינים תוכנית מבצעית מסודרת ורחבת היקף, 
לאבטחת אזור הציון והעיר העתיקה כולה, החל 
משעות הצהרים של יום רביעי, ערב ההילולא, 
במוצאי  מכן,  שלאחר  הלילה  חצות  ועד 
ההילולא. כוחות גדולים שיתפרסו באזור כולו, 

ויאבטחו את הבאים לפקוד את הציון הקדוש. 
תירתם  החברה  כי  הודיעו  'אגד'  מנהלי  גם 
להצלחה. התחבורה לציון הקדוש תחל לפעול 

החל  בערב  רביעי   - הלילה  ההילולא,  בליל 
עשר  כל  יצאו  אוטובוסים   20:00 מהשעה 
דקות מצומת בר אילן – שמואל הנביא לכיוון 
הר הזיתים ברציפות עד חצות הלילה. מהציון 
בקצב  האוטובוסים  יצאו  העיר  מרכז  לעבר 
 2 בשעה  יצא  האחרון  כשהאוטובוס  דומה, 

בלילה. 
ביום חמישי בבוקר תחדש 'אגד' את ההסעות 
אל הציון בשעה 9.00 בבוקר, עד השעה 21.00 
לעבר  מהציון  האחרון  כשהאוטובוס  בערב, 

מרכז העיר יצא בשעה 21.00 בערב. 
נציגי המשטרה הוסיפו קריאה לעולים לציון 
שלא להגיע רגלית דרך שער שכם ורח' סולטאן 
מתבקשים  רגלית  להגיע  המבקשים  סולימאן. 
האשפות  שער  דרך  הכותל  מרחבת  להגיע 
משטרתית  אבטחה  תוצב  שם  השלום,  ומעלה 
המרחב  מפקד  האירוע.  שעות  בכל  כבדה 
התחייבו בפה מלא לעשות הכל כדי שהאירוע 
לציבור  מקסימלית  אבטחה  עם  בשלום,  יעבור 

המתפללים. 
דייטש  יוסף  הרב  ירושלים  עיריית  ראש  סגן 
אומר כי החליט לקחת את הנושא לידיים ולדאוג 
הגורמים  כלל  של  אינטנסיבית  להיערכות 
המאור  מחלקת  את  היתר  בין  בדבר,  הנוגעים 
בעיריית ירושלים בראשות מר יואב קורן אשר 
דאג בימים האחרונים להתקנת מערכת תאורה 
אשר תפעל ותאיר את הדרכים המובילות לציון 
שנראה  המביש  המחזה  לנוכח  עצמו.  ובציון 
ירד,  בציון  המתפללים  כשמספר  עברו,  בשנים 
הביטחון  בתחושת  החמורה  הפגיעה  בגלל 

האישי באזור העיר העתיקה והר הזיתים. 
כפולה  חשיבות  נושאת  לציון  "העלייה 
הידוע  עצמו  המקום  עצם  מצד  הן  ומכופלת. 
לכלל  גדולות  לישועות  המסוגל  קדוש  כמקום 
ולפרט, והן מצד המסר שבדבר. אנחנו חייבים 
בהר  מאחיזתנו  מרפים  לא  שאנחנו  להראות 
הזיתים. אם גורמים עוינים הרימו ראש, התגובה 
והנוכחות  האבטחה  הגברת  להיות  צריכה 
לציון  העולים  מספר  יוגדל  ובכך  המשטרתית 
הציון  אל  הבאים  במספר  ירידה  חלילה  ולא 
המוטל  את  לעשות  צריכה  המשטרה  חלילה. 
עליה, ובעז"ה היא תעשה זאת על הצד היותר 

טוב". 
כדי  הבמה  את  לנצל  ביקש  דייטש  הרב 
גם  כמו  והמרחב,  המחוז  למפקדי  להודות 
ויחד עם הרב  אגד, שנרתמו למערכה  להנהלת 
מאיר  השר  סגן  של  עוזרו  ורטהימר  ישראל 
קופרשטוק  ציון  בן  הרב  האירוע  ומנהל  פרוש 
הפיזיים  מהתנאים  להתרשם  כדי  לשטח  ירדו 
ליום ההילולא  ולהתכונן בצורה הטובה ביותר 

ולעליה ההמונית אל הציון הקדוש. 

ישיבת ההיערכות להילולא



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

שיא
החשמל
והמיזוג

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
 בית שמש: רח' שפת אמת 32  ירושלים: בית התאומים, רח' כנפי נשרים 15 
גבעת שאול  בני ברק: רח' יהודה הלוי 25 פינת רבי עקיבא  מודיעין עילית: 
94 ממעזריטש  המגיד  רח'  עילית:  ביתר  ספר   קרית   21 הנשיא  יהודה  רח' 

חדש! תדיראן אלפא
אמינות מקסימלית לאורך זמן

מזגני תדיראן ב'שיא החשמל והמיזוג'
גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

ישנן הרבה תכונות טובות למזגן החדש תדיראן אלפא: דירוג אנרגטי גבוה,
 פעולה שקטה במיוחד, פיזור אוויר אוטומטי )4 כיוונים(, מגוון רחב של תפוקות,

וציפוי ייחודי השומר על המזגן לאורך זמן... במילה אחת, מענטש.

המתקינים קבעו: 
 

תדיראן המזגן 

האמין בישראל!

כשתדיראן ושיא
נפגשים!

התקנה איכותית ומקצועית ע"י מתקינים בעלי ותק ונסיון!

הושיבו ישיבה על קברו
בחודשים האחרונים הוקם אוהל על קברו של הרה"ק רבי חיים חייקא 
מאמדורא זצוק"ל בעזרתם של צאצאיו הגאון רבי חיים יהודה רבינוביץ 

שליט"א אב"ד ירושלים ומשפחתו 

מאת: חיים רייך

אגודת "אוהלי צדיקים" בראשותו של הרב 
בחודשים  הקימה  הי"ו  גבאי  מאיר  ישראל 
האחרונים אוהל על קברו של הרה"ק רבי חיים 
צאצאיו  של  בעזרתם  זי"ע  מאמדורא  חייקא 
שליט"א  רבינוביץ  יהודה  חיים  רבי  הגאון 

אב"ד ירושלים ומשפחתו.
הרה"ק  היה  עולם  יסוד  צדיק  אלוקים,  איש 
זי"ע, מבני היכלא  רבי חיים חייקא מאמדורא 
ממעזריטש  הגדול  המגיד  הרה"ק  של  קדישא 
החיים  בבית  הוא  מנוחתו  ומקום  זי"ע, 
במדינת  גרודנא  לעיר  הסמוך  באמדורא, 

ביילרוס.
שמואל  רבי  הרה"צ  לאביו  נולד  רבינו 
קדושי  כולם  היו  דורות  מכמה  ואבותיו  זצ"ל, 
וכפי   , בדרכם  והלך  נסתרים,  צדיקים  עליון, 
עוד  "כי  שלמה'-  'תפארת  בספה"ק  שמתואר 
בטרם התקרבותו לחסידות היה עוסק בתעניות 
וסיגופים כמה פעמים משבת לשבת והיה ניעור 

אלף לילות לעסוק בתורה"..
גם  זו  בתקופה  החסידות  מגדולי  רבים  כמו 
רבינו לא נמנה בראשית דרכו על עדת החסידים. 
נמנה בעצמו על  יתכן שאף  ולפי דעות שונות 
היתה  לחסידות  התקרבותו  הגר"א.  תלמידי 
על ידי הרה"ק רבי אהרון הגדול מקרלין זי"ע 
הבאת  אהרון:  לרבי  זי"ע  המגיד  אמר  ועליו 

מנורת זהב שאינה צריכה אלא הדלקה.
ותפילה  ומופלגת  טהורה  שמיים  ביראת 
ונתפרסם  נתייחד  נפש  ומסירות  אש  ברשפי 
הצדיקים  בין  ומקובל  ידוע  שהיה  עד  רבינו, 
שערה  נותרה  לא  שבו  ה'  יראת  מחמת  כי 
ישראל מרוז'ין  רבי  אחת בראשו. מפי הרה"ק 
זושא  רבי  הרה"ק  בשם  גם  שהביאו  ויש  זי"ע 
שרבי  חשבו  עליו:  שאמרו  זי"ע  מאניפולי 
ושרף  כמלאך  הריהו  ודם,  בשר  הוא  חייקל 

הבוער לפני כסא הכבוד.
זי"ע  מסוכטשוב  נזר'  ה'אבני  בעל  הרה"ק 
"וגוף  וחסד';  'חיים  לספר  בהסכמתו  כתב 
היה  מחברו  כי  יען  הסכמה,  צריך  אין  הספר 
מאנשי כנסת הגדולה..." והרה"ק מביאלה בעל 
'דברי בינה' זי"ע כתב: "אשר נודע גודל צדקתו 
ישראל  בית  אחינו  לכל  וידוע  וגלוי  וקדושתו, 
השאיר  המפורסמים,  מהצדיקים  היה  הוא  כי 

אחריו כתבי קודש מלא יראת ה'".
ספרו "חיים וחסד" היה ספון בכתבי יד בין 
רבי אהרון מקרלין  הרה"ק  גנזי חמודותיו של 
בשנת  שנת,  ממאה  למעלה  כעבור  ורק  זי"ע, 
נו"נ  ידי  על  הדפוס  מכבש  על  עלה  תרנ"א, 

לרבינו – רבי בצלאל לרעוווין מלעבוויטש.
רבי חיים חייקל זי"ע נסתלק לב"ע בכ"ג אדר 
תקע"ז. על קברו בבית החיים באמדורא הוקם 
את  לפקוד  רבות  שנים  הגיעו  והמונים  אוהל, 
המקום שנתפרסם כאבן שואבת לישועות. בנו 

רבי שמואל זצ"ל קבור אף הוא בבית החיים .
במשך השנים חרב האוהל, ומצבתו נפגעה. 
חיים  רבי  הגאון  בקשת  לפי  האחרונה  בשנה 
ירושלים  אב"ד  שליט"א  רבינוביץ  יהודה 
הנמנה על צאצאיו ובעזרתו נבנה על ידי אגודת 
ישראל  הרב  של  בראשותו  צדיקים"  "אוהלי 

מאיר גבאי אוהל על קברו ושוקמה המצבה.
רבי  הגאון  במקום  ביקרו  האחרון  בשבוע 
יחד עם  ובניו,  יהודה רבינוביץ שליט"א  חיים 
הרב ישראל מאיר גבאי כדי להתפלל על קברו 

ולחנוך את האוהל החדש.
זכותו תגן על כל בית ישראל.

 האהל החדש שהוקם ע"י 'אהלי צדיקים'
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שר הבריאות יעקב ליצמן נפגש עם ראשי היישובים והבטיח 
לקדם את נושאי הבריאות ביישובי יו"ש 

מאת: חיים רייך

הרב  הבריאות  שר  קיים  רושם  רב  סיור 
בנימין  האזורית  מטה  במועצה  ליצמן  יעקב 
כאורח של מועצת יש"ע. השר סייר בין היתר 
עבודה  ישיבת  קיים  הקדומה שם  שילה  באתר 

מקצועית עם ראשי הרשויות של יש"ע. 
את השר קיבלו בכניסה לשילה הקדומה ראש 
‘מטה  האזורית  המועצה  ויו"ר  יש"ע  מועצת 
בנימין’ אבי רואה ומשלחת מכובדת של ראשי 
הרשויות. השר ערך תצפית על המקום בו עמד 
במקום,  בארכיאולוגיה  והתעניין  שילה  משכן 
התנ"כיים  האירועים  על  הסברים  שמע  וכן 

שהתרחשו במקום. 
ראשי  עם  ישיבה  נערכה  הסיור  בתום 
מועצת יש"ע וראשי הרשויות ביהודה ושמרון 
בהשתתפות אבי רואה, עזרא גרשי ראש מועצת 
עמנואל, אלי שבירו ראש עיריית אריאל, חננאל 
ראש  מינצר  אסף  קדומים,  מועצת  ראש  דורני 
גוש  מועצת  ראש  פרל  דווידי  אלקנה,  מועצת 
שי  מגילות,  מועצת  ראש  כהן  אריה  עציון, 
אלון ראש מועצת בית אל, שילה אדלר מנכ"ל 
דילמוני,   יגאל  שפירא,  מתניה  יש"ע,  מועצת 

ומשתתפים נוספים. 

ליצמן  הרב  השר  בפני  הועלו  בפגישה 
נושאים הנוגעים למשרד הבריאות כגון פריסת 
נקודות הזנקה לאמבולנסים, מוקדים רפואיים, 
בתי  בישובים,  רופאים  ביקור  חוסן,  מרכזי 

מרקחת במרפאות קטנות ועוד. 
למצוקות  רב  בקשב  האזין  הבריאות  שר 
מערך  נושא  בכל  ושומרון  ביהודה  הקיימות 
בכוונתו  כי  המשתתפים  בפני  וציין  הבריאות 

לטפל בסוגיות המועלות ולקדמם. 
הרשויות  ראשי  שיבחו  הישיבה  במהלך 
ונציגי הציבור את השר הרב ליצמן על פעולותיו 
הרבות ואמרו לו: “בזכותך ובזכת משרדך חיי 
אלפי תושבינו השתנו לטובה. טיפולי השיניים 
שזהו רפורמה שקידמת מטיבה מידי יום לאלפי 
מטופלים.  המשפחה  ילדי  ובזכותם  משפחות 

אתה זוכה לקדש שם שמיים".
שמח  “אני  למשתתפים:  אמר  ליצמן  השר 
כל  הזה.  החשוב  במקום  ולבקר  כאן  להיות 
ולעזור  אדם  חיי  להציל  מחויבות  לו  יש  אדם 
לאנשים בבחינת כל המציל נפש אחת מישראל. 
זה התפקיד שלכם כראשי רשויות וזה התפקיד 
שיתוף  את  יחד  נעמיק  בריאות.  כשר  שלי 
ביהודה  הבריאות  ביישובים  לקידום  הפעולה 
ושומרון. הדלת במשרדי פתוחה אליכם תמיד".

שר הבריאות ליצמן בסיור בשילה הקדומה

 “נעמיק את שיתוף הפעולה 
לקידום הבריאות ביו"ש"

אדם אשר עורר את חשד מאבטחי הרכבת הקלה בעיר נעצר 
ובחיפוש בתיקו נמצא חפץ חשוד, שלאחר בדיקת החבלנים 

התגלה כמטען נפץ 
מאת: יעקב פלדמן

ועליו  מחבל  בירושלים:  פיגוע  ניסיון  נמנע 
האחרון  ראשון  יום  בבוקר  הגיע  חשוד  תיק 
קינג  פינת  יפו  שברחוב  הקלה  הרכבת  לאזור 
לאחר  המאבטחים  ע"י  ונעצר  בעיר,  ג'ורג 

שעורר את חשדם. 
מטען  ברשותו  כי  החשוד  טען  בתשאול 
כוחות  למקום  הוזעקו  כך  ובעקבות  חבלה, 
נסגר  באזור  והכביש  חבלנים,  ובהם  גדולים 
החשוד  של  בתיקו  שנעשה  בחיפוש  לתנועה. 
נמצא חפץ הנראה כמטען נפץ, ולאחר בדיקה 
התיק  בתוך  כי  התגלה  המשטרה  חבלני  של 
ההתרחשות,  בשל  צינור.  מטעני  מספר  נמצאו 
בחלקים  הופסקה  הקלה  הרכבת  תנועת 
מסוימים של התוואי ונחסמו רחובות סמוכים. 

כעבור שעה קלה שבה הרכבת לפעול כסדרה.
בשנות  השטחים  תושב  פלסטיני  החשוד, 
בכוונתו  כי  וטען  לחקירה  ונלקח  נעצר  ה-20 
היה לפוצץ את המטענים בזמן נסיעה. אורית, 
סיפרה: "שמענו  לאירוע,  ראייה  עדת  שהייתה 
נסו  אנשים  פצצה',  'פצצה,  צועקים,  אנשים 
בבהלה לחנויות והמחבל נוטרל והיה אזוק על 
באקדח  מולו  עמד  המאבטח  כאשר  הרצפה, 

שלוף".
חבלנים טיפלו במטענים ופעלו לנטרל אותם. 

דרוזי  מאבטח  כי  העלתה  האירוע  חקירת 
וקרא  החשוד,  את  שזיהה  הוא  ערבית  דובר 
בערבית.  איתו  לשוחח  החל  הוא  לעצור.  לו 
החשוד הניח את התיק בצד, ובזמן שהמאבטח 
בדק את החשוד מאבטח אחר בדק את התיק, 
הרים אותו והבחין שהוא במשקל כבד. בשלב 
זה נסגרה הזירה והוקפצו חבלנים. אז גם הבינו 

כי הוא התכוון לעלות לרכבת ולבצע פיגוע.
דובר משטרת ירושלים, דורון בן אמו, מסר 
המאבטח  של  חשדו  את  עורר  "המחבל  כי 
תיק  לפתוח  ממנו  ביקש  הוא  שלו.  בהתנהגות 
מאוד  גבוהה  ערנות  מבצבצים.  חוטים  וראה 
עלייתו  את  מנעה  המאבטח  של  לציון  וראויה 

של המחבל לרכבת. 
הערנות  ספק  ללא  שנמנע.  פיגוע  אכן  "זהו 
תוך  של המאבטח, מהירות השוטרים שהגיעו 
דקות, מנעו פיגוע גדול". עוד אמר כי "אין ספק 
הוא  ברכבת,  לפיגוע  בדרכו  היה  הזה  שהתיק 
אמור  היה  שזה  הנמנע  מן  לא  לרכבת,  המתין 

להיות שם".
בנוגע להתרעות בדבר פיגועים בגזרה, אמר 
בן אמו: "לא הייתה לנו התרעה קונקרטית לגבי 
אנחנו  ההתרעות  רקע  על  אבל  הזה,  האירוע 
המהירה  ההגעה  ולראיה  גדולה,  בהיערכות 
ההיערכות  של  יוצא  פועל  זה  הכוחות.  של 

המבצעית שלנו".

בחסדי שמים נמנע פיגוע 

בואו ללמוד להיות יועצים 
טיפוליים לילדים ונוער 

בעזרת בעלי חיים 

לפרטים ולהרשמה:

*3070

מכון מגיד ללימודי המשך, תעודה ופיתוח מקצועי
ם י ל ש ו ר י ב ת  י ר ב ע ה ה  ט י ס ר ב י נ ו א ה ל  ש ה  ד ו ס י מ

 יי עוץ טיפולי בעזרת בעלי חיים לילדים ונוער מבוסס על מפגשים ישירים של ילדים או מתבגרים 
עם בעלי חיים. המפגש המשולש ביחד עם היועץ הטיפולי בעזרת בעלי חיים, מסייע להתגבר על 
מחסומים רגשיים, לפתח ולהעצים יכולות תקשורתיות ומוטוריות. הטיפול מתאים   למגוון מצבים 
ועוד.  עיכוב התפתחותי  פיזיות,  מוגבלויות  וריכוז,  רגשיות, הפרעות קשב  ביניהן: הפרעות  ובעיות 

מטרת התכנית להקנות כלים טיפוליים וידע תיאורטי    
ומעשי, המסייעים בהבנה של תהליכים טיפוליים 

תנאי קבלה 12 שנות לימוד (נשים חוצים/בגרויות,    
גברים לימודים בישיבה גבוהה)

תכנית לימודים נוחה - יום בשבוע אחה"צ  

קבוצות נפרדות לגברים ולנשים  

לדרישות  מלאה  בהתאמה  הלימוד  תכני   
הציבור החרדי

ביה"ס להתערבויות טיפוליות בעזרת 
בעלי חיים בניהולו של ד״ר יוני יהודה

מכון מגיד שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים ט.ל.ח

פתיחת הלימודים ז' בחשוון תשע"ז (8.11.16)
ההרשמה ביעיצומה. מספר מקומות מוגבל

התכנית מיועדת למגזר החרדי 

מכון מגיד מבית האוני' העברית

תכנית הלימודים  תתקיים בהר הצופים בירושלים

נשים בין השעות 16:00-18:00
גברים בין השעות 18:00-20:00

יום פתוח / ייעוץ
יתקיים ב- ה' באב 9.8.16 

מתי ואיפה:
ביום שלישי, 26.7.16, החל מהשעה 21:00 בערב ובמשך כשלושה חודשים, יחולו 

שינויים בהסדרי התנועה בכביש מס' 50, בקטע גשר עטרות.

להלן פירוט על הסדרי התנועה החדשים:
לנוסעים מכיוון ירושלים לכיוון תל אביב - תנועת כלי הרכב תועבר לכיוון הנגדי -  •

)תל אביב - ירושלים(.   
הסדרי התנועה החדשים הזמניים יימשכו כשלושה חודשים.   •

שילוט הכוונה יוצב במקום.   •

הסיבה:
לצורך ביצוע עבודות לשיקום גשר עטרות על כביש מס' 50.

בליל העברת התנועה, תוכוון התנועה על ידי פקחים.

ניתן להתעדכן באתר החברה, מוקד 2120 * ואמצעי התקשורת.

נהגים שימו לב:
שינויים

בהסדרי תנועה
כביש מס' 50

גשר עטרות
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הרב חיים הורביץ

כוחה של החזקת תורה

רבה של שכונת צהלה בת"א

במשך השנים השתתפתי באירועים תורניים 
בכירי  של  גיבוש  בערבי  גם  כמו  רבים, 

הקהילייה העסקית.
ביום שני בערב השבוע, זכיתי לארח בביתי 
קבוצה שמורכבת מאנשי עסקים, כולם בוגרי 
אך  העבודה,  למעגל  שיצאו  קדושות  ישיבות 
עצם  עד  בם  בוערת  ולומדיה  לתורה  אהבתם 

היום הזה.
הזו  והמגובשת  המכובדת  הקבוצה  את 
הכרתי לפני שנה. ומעשה שהיה כך היה. אחד 
דימנטמן, חלה ל"ע  יאיר  ר'  מחברי הקבוצה, 
יאיר  קיבל  אחד  בהיר  ביום  הארורה.  במחלה 
שהתגלתה  המחלה  על  הקשה  הבשורה  את 

בגופו.
שבוע  מידי  נפגשים  היו  אז  שעד  החברים, 
ולעשות  לקום  החליטו  קבוע,  תורה  לשיעור 
מעשה. בעצה אחת, החליטו שמלבד השיעור 
חברם  לרפואת  שבוע  בכל  שיוקדש  השבועי 
עצמם  על  מקבלים  הם  אסתר,  בן  יאיר  הטוב 
החזקת אברך במשכורת חודשית. חלקם לקחו 
אברך  חלקם  יום,  לכולל  אברך  עצמם  על 

לכולל ערב.
באמצעות  לדרך  יצאה  שהתגבשה  היוזמה 
המיזם התורני-חברתי שייסד רב מגדלי 'בסר' 
אישי".  "אברך  הנקרא  גרינשפן  שייקה  הרב 
במסגרת המיזם הייחודי, כל אדם שעובד לוקח 
העסקים  איש  כאשר  אברך,  החזקת  עצמו  על 
יודע מי האברך שלומד עבורו להצלחתו. וכך, 
תורה,  להחזקת  אנונימית  בתרומה  מדובר  לא 
וזבולון,  יששכר  ממש,  של  שותפות  אלא 
כאשר כל אברך יודע מי הזבולון שלו וכל איש 

עסקים יודע מי היששכר שלו.
על  הוחלט  אישי",  "אברך  המיזם  במסגרת 
יאיר"  "נרו  שנקרא  חדש  כולל  של  הקמתו 
לרפואתו של יאיר בן אסתר, בראשותו של אבי 
הורביץ.  הלוי  בונים  שמחה  רבי  הגאון  מורי 
החזקת  עצמם  על  לקחו  יאיר  של  חבריו 
הכולל  הוקם  אחדים  ימים  בתוך  וכך  אברך 
אברכים  עשרות  כיום  חובשים  ספסליו  שאת 

שעמלים על התורה לרפואתו של יאיר.
השבוע ציינו החברים שנה להקמת הכולל. 
כהנא  ובראשם צביקה  ביוזמת חברי הקבוצה 
ורולי אלחדד היקרים, הוחלט על ערב גיבוש 
ואני  מאחר  החברים.  כל  בהשתתפות  וחיזוק 
מוזמן ע"י החברים למסור שיעור קבוע בפני 
חברי הקבוצה, שמחתי לארח בביתי את חברי 

הקבוצה, עמודי התווך של הכולל.
על אף שראיתי לא מעט בחיי, האירוע הזה 
הצליח להפתיע ולרגש אותי מעל ומעבר למה 

שציפיתי.
ראשית, רוח ההתנדבות שפיעמה בקרב כל 
אחד מחברי הקבוצה. בתוך שעות אחדות הכל 
זמנו  את  תרם  אחד  כל  מקומו.  על  מוכן  היה 
וקשריו על מנת שהערב הזה ישיג את מטרתו 
שלומדים  האברכים  מספר  את  להגדיל   –

לרפואתו של יאיר.
באחד מרגעי השיא של הערב, החליט יאיר 
בפני  ולדבר  המיקרופון  את  לקחת  דימנטמן 
הקהל – חבריו. בהתרגשות ובקול רועד, סיפר 

מאז  עליו  שעברה  התלאות  מסכת  את  יאיר 
כשנתיים  לפני  הארורה  המחלה  על  התבשר 
הוא  אותם  הכימותרפיים  לטיפולים  ועד 
יאיר,  סיפר  שנה,  לפני  ביומו.  יום  מיד  עובר 
הרופאים כבר החליטו על טיפול משמר בלבד 
כיוון שלטענתם הטיפולים המרפאים כבר לא 

יעילים עבורו.
"ואז הוחלט על הקמת הכולל", סיפר יאיר. 
בהתרגשות:  אמר  לכם",  להגיד  רוצה  "אני 
בשנה  איך  להבין  מצליחים  לא  "הרופאים 
מחמישים  ביותר  נסוגה  המחלה  החולפת 
הזה.  לדבר  רפואי  הסבר  להם  אין  אחוזים. 
יש  להבין. אבל  לא משהו שהם מצליחים  זה 
משהו שאני יודע והרופאים לא יודעים. הכוח 
של התורה הוא שמחזיק אותי. בזכות התורה 
שהאברכים לומדים ובזכותכם שמחזיקים את 
האברכים, אני עומד כאן היום. אני רואה את 
זה בחוש. אין לזה שום הסבר אחר. אני רוצה 
להודות לכם חבריי, זה הכל בזכותכם", סיים 

יאיר את דבריו בהתרגשות.
החברים  אחד  שקט.  השתרר  שניות  לכמה 
האות  היה  וזה  האורות  את  לעמעם  מיהר 
רגש  בשירי  שלווה  אמיתי  חברים  לדיבוק 
אחד  כל  של  נפשו  בנימי  לגעת  שהצליחו 

מהנוכחים.
אט אט השירה התגברה ואחרוני המשתתפים 
מי  של  בניצוחו  גדול,  אחד  למעגל  הצטרפו 
המיוחד  הערב  מאחורי  החיה  הרוח  שהיה 
לעני  'תפילה  דייטש.  - איש החסד חונה  הזה 
כי יעטוף... ולפני ה' ישפוך שיחו...' שרו כולם 
ידעתי...  ידעתי  העולמים  'ריבון  בדבקות. 
הנני בידך...' המשיכו כולם בדבקות ובעיניים 
'לבקש  שיר...  אחרי  שיר  עברו  וכך  עצומות. 
ועוד  'רפאנו',  כולו',  העולם  'כל  רחמים', 
שורה ארוכה של שירים שגרמו לי באופן אישי 

לצמרמורת.
בסיומו של הערב שהיה קרוב לחצות לילה, 
היה לי קשה להתנתק מהמקום. ידעתי שבדיוק 
תוכניתי  את  להתחיל  אמור  אני  בלילה  ב-12 
הקבועה המשודרת מידי יום שני בלילה ברדיו 
מהחברים,  להתנתק  קשה  לי  היה  חי.  קול 
מהאווירה מהרגעים שקשה מאד לתרגם אותם 
לשמוע,  לראות,  שצריך  דברים  יש  למילים. 
לי  הייתה  בערב  שני  ביום  ולחוות.  לחוש 
אותו  הזה  האדיר  להיות חלק מהמיזם  הזכות 

הגה ידידי הרב שייקה גרינשפן.
את מה שידעתי משחר ילדותי, זכיתי השבוע 
שהיא  תורה  של  כוחה  במוחשיות.  לראות 
מגנא ומצלא כפשוטו. יאיר בן אסתר שהקב"ה 
הוא ההוכחה. חבריו   רפואה שלמה  לו  ישלח 
הם ההוכחה לערבות ההדדית שבזכותה הוקם 

הכולל הזה במסגרת המיזם "אברך אישי".
ברור: מעכשיו,  היה  לכולם  בתום האירוע, 
צריך  היה  לא  ויגדל.  ילך  יאיר"  "נרו  הכולל 
זה  את  ביקשו  כמו  זה. המשתתפים  את  לומר 
אנשי  עוד  לגייס  עצמם  על  ולקחו  בעצמם 
ועוד  עוד  החזקת  שכמם  על  שיטלו  עסקים 

אברך.
זכות גדולה נפלה בחלקי...

הרב חיים הורביץ עם חברי הקבוצה בביתו

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

1800-801-801
www.besadno.co.il  | 40 Wall Street, New York 1, הר חוצבים, ירושלים |  קבוצת בסדנו - המרפא 

המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה בעניין ביצוע עסקה. תחום ההשקעות דורש הבנת הסיכונים ואינו מתאים לכל אדם. ט.ל.ח.

לפרטים ולהצטרפות:

קבוצת בסדנו - השקעות • יזמות • קידום עסקים

הצלחות
מוכחות

צוות מומחים
בעלי ניסיון רב

מודל חדשני
למיקסום רווחים

אפיקי השקעה
מגוונים

שלוחה 218

קרן ההשקעה נדל״ן פלוס

אופציית השקעה ייחודית בעלת פוטנציאל רווח גבוה במיוחד,
בקרקע מוכנה לבניית 3,700 מ״ר משרדים, בתוך 30-36 חודשים,

בליווי רשת ביטחון של שעבוד מדרגה ראשונה על הקרקע.
ההרשמה בעיצומה! מחיר מינימום ליחידת השקעה: 80,000 $

 פרויקט בניה ייחודי במקום מרכזי ומבוקש בברוקלין

חכמים
משיקים

למשקיעים

תודה ל-35 המצטרפים לקבוצת ההשקעה הראשונה בקרן!

073-22-111-74
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המסע להצלת 
ילדי צרפת

בצל המהומות ברפובליקה הצרפתית, יצא מסע 
הצלת ילדי צרפת לדרך: האדמו"ר מסאטמר עם 
חברי מועצת גדולי התורה בארה"ב יצאו לביקור 

בזק בטורונטו

מאת: חיים רייך

לדרכו:  טורנטו  יצא מסע  בבוקר  שני  ביום 
יצאו  בארה"ב  התורה  גדולי  מועצת  חברי 
מסאטמר  האדמו"ר  כ"ק  עם  משותף  למסע 

למען הצלת ילדי צרפת.
בצרפת  הגדולה  והמתיחות  המהומות  בצל 
שהוכו  יהודים  של  בפציעתם  הכאב  ולנוכח 
באסון הגדול בסוף השבוע שעבר, יצא המסע 
ילדי  את  ולקרב  האופל  את  להאיר  לדרכו, 

הממלכה לתורה וליראת שמים.
האדמו"ר  כ"ק  את  הכוללת  המשלחת 
ראש  קוטלר  מלכיאל  רבי  הגאון  מסאטמר, 
ישיבת לייקווד, הגאון רבי דוד פיינשטיין ראש 
הדור  פוסק  של  ובנו  ירושלים  תפארת  ישיבת 
בן  טויב  הגר"ב  זצ"ל,  פינשטין  הגר"מ  מרנא 
למען  רבות  שנים  העוסק  מקאלוב  האדמו"ר 
יהודי צרפת והגרי"ד טיטלבוים רבה של סיגוט 
לטורונטו  הגיעה   – מסאטמר  האדמו"ר  ובן 
ראובן  ר'  הנגיד  בידי  שהוחכר  פרטי  במטוס 
צרפת.  ילדי  להצלת  הקרן  את  המנהל  וולף, 
וירתום  למסע  יצטרף  שראן  רובי  ר'  הנגיד 

מכוחו ומהונו להצלחת המסע.
לפני  הוקמה  צרפת  ילדי  להצלת  הקרן 
בישיבת  הנורא  הטבח  לאחר  שנים  כארבע 
באש  פתח  כשמחבל  בטולוז  התורה'  'אוצר 
מהאוטובוס.  רדתם  בעת  התלמידים  לעבר 
ארבעה יהודים נהרגו על קידוש השם והותירו 
הצרפתית  הרפובליקה  על  וזעזוע  כביר  רושם 

והעם היהודי.
האנטישמיות  ורוחות  הוודאות  אי  לנוכח 
במקום בחרו משפחות רבות לעלות לישראל, 
הקהילה  להיחלשות  בעקיפין  שגרם  דבר 
בניוון  החולה   - מקאלוב  האדמו"ר  במקום. 
העוסק   - ויחלימהו  ירפאהו  ה'  שרירים, 
ערך  צרפת  יהודי  ועידוד  בחיזוק  רבות  שנים 
בביתו  היסטורי  כינוס  האחרונים  בחודשים 
וסאטמר  מסקולען  האדמו"רים  בהשתתפות 
קוטלר,  הגר"מ  בארה"ב,  הישיבות  וראשי 
וקבעו  פלדמן  והגר"א  פיינשטיין,  הגר"ד 
למסד את הקרן להצלת ילדי צרפת, שמטרותיו 
לדאוג לילדי צרפת שנותרו שם ובעיקר למצוא 

ולממן מוסדות חינוך עבור העולים ארצה.
כותבים  הקרן  שהנפיקה  מיוחד  בדו"ח 
מחבריו כי סך העלות בשנה הקרובה להקמת 
קרוב  על  עומד  העולים  ילדי  עבור  מוסדות 
כדי  לגייס  יש  אותם  דולרים  מיליון  לשלושה 

לשמור על טהרתם וחינוכם של ילדי העולים.
האדמו"ר מסאטמר ארגן לצורך כך משלחת 
אחר  מקרוב  לעמוד  לצרפת  שטסה  מיוחדת 
מצבם של הנותרים וביסוס והרחבת המוסדות 
טס  אף  במקום. האדמו"ר  שנותרו  למשפחות 
במיוחד למנצ'טסר כדי להתרים נגידים למען 
העניינים  בסוד  הכניס  אף  הוא  הזו.  המטרה 
ומהורדנקא  מפעשווארסק  האדמו"רים  את 

שנחלצו והצטרפו לקרן בכל עוז.
מסאטמר  האדמו"ר  נפגש  אף  במנ'צסטר 
עם משלחת רבני צרפת שבאו להוקיר תודה 
המערכה.  דבר  את  והביאו  הפעילות  על 
כי  ואמר  משתנו  את  בפניהם  פרס  האדמו"ר 
ארצה  שעלו  לאלו  לדאוג  עלינו  "האחריות 
כי  סיפר  האדמו"ר  שם".  שנותרו  לאלו  וגם 
שמע מחברי המשלחת שישנם שם משפחות 
רבות המקפידות על קלה כבחמורה אבל ישנו 
למוסדות  ילדיהם  ינותבו  לא  שאם  החשש 
הוא  "החיוב  הבא.  הדור  את  נאבד  חינוך 
וביקש  האדמו"ר  קרא  מאתנו",  אחד  כל  על 

מנגידי המקום להצטרף אליו למערכה.
גורם בחסידות סאטמר אומר כי עצם הדבר 
ראשי  עם  ביחד  נוסע  מסאטמר  שהאדמו"ר 
הישיבות הליטאיות שהם חברי מועצת גדולי 
מצביעה  בארה"ב,  ישראל  אגודת  של  התורה 

על חשיבות העניין.

גדולי ישראל טרם יציאתם למסע 

               גדולי ישראל באחד הכינוסים בטורונטו 

לא ניתן לקבל מוצרים 
במבצע ללא קנית דיו/
טונרים. מוגבל בכמות 
ללקוח. עד גמר המלאי. 

בכפוף לתקנון

טונרים ודיו עד הבית
ועכשיו כפל מבצעים משולש!!!
עקב הביקוש המבצע ממשיך

נא ציינו 
הגעתכם דרך 
עיתון 'השבוע 

בירושלים'

דרוש
איש/ת 
מכירות

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

לסניף ירושלים המודעה מיועדת לנשים וגברים
yakov@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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נצפה השבוע  השואו הגדול של המפלגה הרפובליקנית לא 
הסנאטור  את  שראה  מי  כל  בירושלים.  אלא  בקליבלנד 
וחצי  נתניהו, עומד במשך שעה  בנימין  הרפובליקני מרחביה, 
והחברים  החברות  לשאלות  משיב  בכנסת,  הנואמים  דוכן  על 
וליצמן  דרעי  פה בשם  הבין את מה שנכתב  דקה,  ונהנה מכל 
כפי  נינוח,  האיש  החקירות,  למרות  האחרונים.  בשבועיים 

שמעולם לא היה.
על 'פוקר פייס' - ביבי מעולם לא שמר. ברגעי משבר ולחץ, 
שפת גופו מספרת הכל. הוא מנוזל, קצר רוח ומשרה על סביבתו 
תחושת תסכול. והנה, דווקא בימים בהם משורבבת משפחתו 
לבדיקה המשטרתית והחדשות/חשדות לא מפסיקות להתערבל 
בחלל האוויר, נתניהו נראה טוב מתמיד. הן בחדרים סגורים והן 

לעיני האומה. 
מצב  על  מספרים  ארוכות  שעות  במחיצתו  שעושים  שרים 
רוח חיובי שמוקרן גם ברגעים דרמטיים. בסופ"ש האחרון, הוא 
הוא  בה  הטורקית,  הפוליטית  בבורסה  לתזוזות  בתבונה  הגיב 
"ההנחיה  ארדואן.  עם  הפיוס  הסכם  בעקבות  אישית  מושקע 
הרשמית  והתגובה  לשטח  ירדה  כללית  שתיקה  על  לשמור 
הגיעה בעיתוי הנכון", מסכם אחד משרי הקבינט. כשבעיצומה 
של ישיבת הקבינט בתחילת השבוע, נתקבל הדיווח על חדירת 
- ואפילו  נתניהו שמר על קור רוח  זר לשמי ישראל,  כלי טיס 
על חוש הומור, כשנזרקה לחלל החדר ההצעה להטיל "חיוב 
אישי", על המיירטים הכושלים שבזבזו כשבעה מיליוני דולרים 

מכספי הסיוע האמריקאי.

לגלג  החייטים",  את  עיצרו  חליפות.  לתפור  תמהרו  "אל 
זרה  לא  התפירה  שאומנות  העיד  הנפוח  וחזהו  בכנסת  נתניהו 
לו. המשפט יכול להישמע רלוונטי השבוע גם בטורקית. אבל 
הנרגנות  ואיפה  הדוכן  על  ביבי  של  הנינוחה  הקלאסה  איפה 
את  וכיפתר  מהמליאה  שיצא  מי  טקסים.  בכיכר  ארדואן  של 

המקטורן, שאל את עצמו מה ביבי יודע ושומע, שאנחנו לא. 
כמה שעות לפני שנתניהו נכנס למליאה בצעדים בוטחים של 
בעל בית שזכויותיו בנכס נרשמו בטאבו, הגיע היועץ המשפטי 
חוק  החוקה  בוועדת  לדיון מרתק  מנדלבליט  אביחי  לממשלה 
שנחשף  למה  השאר  בין  התייחס  מנדלבליט  בכנסת.  ומשפט 
כאן בשבוע שעבר על הפגישות האישיות שהוא מוסיף לקיים 
קיומה  על  הוכרז רשמית  ביום שבו  כולל  עם ראש הממשלה, 

של 'בדיקה'.
בשאלות  עבודה  לישיבות  הממשלה  ראש  עם  יושב  "אני 

היועמ"ש,  אמר  כנגדו",  בדיקה  מתנהלת  ומאידך  קרדינליות 
עלי  לסמוך  חייבים  הבדיקה.  על  מילה  אף  מדברים  לא  "אנו 
ועל ראש הממשלה שנדע לעשות את ההבחנה". אם מנדלבליט 
שאמינותו אומנותו, היה נותן רק את המילה שלו ולא מדבר גם 
יותר משכנע. בנוגע לתוכן  בשם נתניהו, זה היה נשמע הרבה 
ענייני המדינה שעולים בשיחות הדיסקרטיות של השניים, ניתן 

לצטט את דברי דוד המלך בתהילים: "משפטים בל ידעום".

מפלגת השבת

רק פגישות אישיות שבהן לא מוזכרת החקירה במילה,  לא 
ראשון,  יום  בצהרי  ליועמ"ש.  הממשלה  ראש  בין  מתקיימות 
הגיע מנדלבליט באופן חריג לישיבה משותפת עם ראשי סיעות 
הקואליציה כדי לדון בתפוח האדמה הלוהט של פינוי עמונה, 
בהתאם לפסיקת הבג"ץ. אחרי שעה ארוכה של דיון סוער ורגע 
ולא  המדינה  בענייני  לדון  ממשיכים  והיועמ"ש  שרה"מ  לפני 
זה  את  ננצל  בוא  "אביחי,  האוויר,  לחלל  דרעי  זרק  החקירה, 
והפרת הסטטוס-קוו.  גם על חילולי השבת  ונדבר  שאתה כאן 

לשבת, בניגוד לעמונה - אין מפלגה".
גפני שאיבד קשב וריכוז ברגע שהחל הדיון על עמונה, נדרך 
מפלגה?  לשבת  אין  "למה  ליצמן:  לכיוונו של  והביט  רגע  בן 

דווקא יש. יהדות התורה והשבת". 
ביהדות  האחדות  כמו  לאחרונה  נראית  אכן  השבת  שלמות 
רעש  מייצרת  אומנם  בשבת  הציבורית  התחבורה  התורה. 
ההפרה  הבעיה.  לב  היא  לא  אך  עשן,  ופולטת  תקשורתי 
במתחמי  בעיקר  מתרחשת  הסטטוס-קוו,  של  המשמעותית 
וכבר לא בקצוות הערים אלא  הקניות שנפתחים בערי ישראל 
בסמיכות לשכונות. אלו מאות האלפים שהפכו את השבת ליום 
מסורת  שומרי  ברובם  המועסקים,  ורבבות  הרשמי,  הקניות 
פרנסתם.  מקור  את  לאבד  שחוששים  החלשות  מהשכבות 
הרשויות המקומיות שחיות על כספי הארנונה נהנות מפריחת 
העסקים בשבתות ואוכפות את חוק שעות עבודה ומנוחה, כדי 
פקח  של  לרמה  מגיע  זה  מסוימים  במקרים  חובה.  ידי  לצאת 

בודד לעיר, שמחלק קנסות מגוחכים אחת לכמה חודשים.
מנדלבליט הרים את הכפפה וקבע להיפגש עם ראשי הסיעות 
ערפול  על  לשמור  התבקשו  הנוכחים  היום.  למחרת  החרדיות 
מפורשות.  שנאמר  בלי  גם  הובן  לבקשה,  והנימוק  תקשורתי 
החובש  מצוות  שומר  יהודי  הוא  לסייע,  שנחלץ  כשהיועמ"ש 
לראשו כיפת בד שחורה, כל הדלפה לתקשורת תגרור כותרת 
מכבד  שביבי  כמו  הבקשה  את  כיבדו  המשתתפים  משחירה. 
מילה. שעה קלה אחרי שסוכם על הפגישה, הופיעה הכותרת 
גם  עצמה  על  חזרה  הזאת,  התופעה  חרדים.  בחדרי  באתר 
אחרי  פליליים  חשדות  כמו  דלף,  שתוכנה   – עצמה  בפגישה 

הוצאת צו איסור פרסום.
יהודי חכם כמו מנדלבליט היה צריך ללמוד את הלקח מפרשת 
הכותל הדרומי ולהבין את חשיבות הכותרת עבור הפוליטיקאי 
שיינתן  הקרדיט  אלא  עיקר,  המעשה  לא  הממוצע.  החרדי 
בעיתון. כמה עצוב, כמה חבל. אם הפוליטיקאים החרדים היו 
נלחמים עבור  נאבקים למען השבת כפי שח"כי הבית היהודי 

עמונה – כבר מזמן היינו רואים תוצאות ולא כותרות. 

ליב"ה ברוח
יש  חוקי  של  סופי  חיסול  על  אחרונות  בידיעות  הכותרות 
עתיד, נכונות חלקית. החוק שכבר כונה 'חוק הפטור מליב"ה', 
טרם אושר בכנסת ואפילו לא בממשלה. מה שהוגש לעת עתה, 
לחודש,  ה-24  עד  הציבור  לעיון  חוק'  'תזכיר  של  נוסח  זהו 

כאשר בשבוע הבא, גלגלי החקיקה יתחילו לנוע.
והגיוס  הליבה  לחוקי  יש  אחד  משותף  מכנה  זאת,  ובכל 
המקרים  שבשני  פרוש  השר  בסגן  רק  מדובר  לא  המתוקנים. 

מכותרות  שחוץ   - הטובה  כפוי  בתהליך  צוואר  עד  מעורב 
לא  אחרונות,  ובידיעות  בהפלס  זהות,  לא  כי  אם  משחירות, 

יכולה לצמוח ממנו שום טובת הנאה אישית. 
ולכותרת.  למהות  נוגע  יותר  המהותי  המשותף  המכנה 
את  לשטיח  מתחת  אל  מטאטאים  אכן  החוקים  שני  במהות, 
מידה,  באותה  עתיד.  יש  ממשלת  של  חרדית  האנטי  החקיקה 
החרדית  בעיתונות  הן  הבומבסטיות,  הכותרות  החוקים  בשני 
המציאות.  את  נאמנה  משקפות  לא  הכללית,  בעיתונות  והן 
בחוק המתוקן שאושר השבוע בממשלה יש פטור מליב"ה, כמו 

שבחוק הגיוס המתוקן אין סנקציות פליליות. 
בישימון האופוזיציוני של ממשלת יש עתיד, לפרטים הקטנים 
וחורבן.  הרס  שמד,  על  דיברו  הכותרות  חשיבות.  היתה  לא 
כשמנטרלים  כלול.  הכל  של  אחת  בחבילה  ואנטיוכוס  טיטוס 
לא  הגיוס  שחוק  מבינים  ל'הקשב'  ועוברים  הרקע  רעשי  את 
הסנקציות  לפיד.  בתקופת  גם  פליליות,  סנקציות  מעולם  כלל 
הפליליות לא היו ולפיכך גם לא הוסרו. משפטית, נקבע כי חוק 
שירות ביטחון יחול במקרה של אי עמידה עתידית ביעדים, ומה 
הכל  הזאת,  מהבחינה  יודעים.  כולנו   – לעריקים  צה"ל  עושה 
נותר כשהיה גם בחוק המתוקן, ורק המועדים והגבולות של אי 

עמידה ביעדים הוגמשו ואוחרו.
חוק הפטור מליב"ה הוא אותה גברת בשינוי אדרת. בניגוד 
אלא  מלא  פטור  אין  המתוקן  בחוק  גם  הביטאונים,  לכותרות 
תקצוב מידתי לתלמודי התורה בשיעור של חמישים וחמישה 
פטור  הליב"ה.  תוכנית  אחוזי  ליישום  בהתאם  וזאת  אחוזים, 
בלא כלום, לא היה וגם לא יהיה. גם מספרית מדובר בסך הכל 
החרדי  החינוך  מילדי  כעשירית  של  הפטור  מעמד  בשימור 
אלף  מאות  מארבע  למעלה  מתוך  תלמידים  אלף  כארבעים   -
תלמידים בחינוך החרדי. כל אשר יעבור תחת השבט של לפיד-

פירון, העשירי יהיה קודש.
מה שעשתה התקשורת זה מעין 'ליב"ה ולבתו הרוח', כלשון 
התלמוד במסכת בבא קמא. אם היינו קצת יותר מידתיים, בוכים 
הנוכחית,  בממשלה  פחות  ועולצים  הקודמת  בממשלה  פחות 
הכותרות בידיעות אחרונות, היו עוסקות גם השבוע בחדשות 
בוועידה  המהומה  נתניהו,  חקירת  האחרות.  המגמתיות 

הרפובליקנית ושאר ירקות שצומחים בערוגה של נוני.

תקנות חינוכיות
מתכונת התקצוב המדורג בהתאם לשיעור הליב"ה, מיושמת 
פירון ששינה  לשעבר  החינוך  גם שר  דור.  שנות  מזה  במשרד 
הצהרתית את החוק, לא העז לשנות את כללי המשחק. התקנות 
הדרקוניות שניסח פירון נשארו במגירה והתקציב בפועל נותר 

כשהיה. 
ולא  שונה  בצורה  גם  להציג  היה  ניתן  הנוכחי  התיקון  את 
יושם  ולא  בחוק  פירון שנקבע  פחות אמיתית. אם המודל של 
בתקנות, היה מאומץ במציאות – תלמודי התורה נטולי התקצוב 
רמת  כעת, משנקבעה  לחלוטין.  מפוקחים  לבלתי  הופכים  היו 
וחמישה  חמישים  הבג"ץ,  לפסיקת  בהתאם  בחקיקה,  הפיקוח 
אחוזי הליב"ה שמיושמים בהצהרה, יהיו תחת מעקב תקדימי 

יומיומי. 
עשרות המפקחים שמונו למחוז החרדי ומתפרנסים מאחוזים 
יישום  על  הפיקוח  אחוזי  אלא  השכר,  בתלוש  האחוזים  )לא 
הליב"ה(, יבדקו כל מוסד פטור בשבע עיניים ויבחנו אם הנחלת 
לא  הזאת,  ההתפתחות  על  מיושמת.  אכן  החלקית  הליב"ה 
תקראו בעיתונות הישראלית – שבכל מה שנוגע לענייני חרדים, 
היא חופשית וליברלית כמו התקשורת באיסטנבול ביום שאחרי 
החילונית,  בעיתונות  הראשיות  הכותרות  המהפכה.  כישלון 
משקפות את המציאות בעיני המתבונן, ובדיוק כמו בתקשורת 

החרדית, הכותרות והמציאות, לא דרות תמיד בכפיפה אחת.
על סעיפים קטנים, ופקידים קטנים עוד יותר, קמים ונופלים 
תקציבים גדולים. מה שיש בחוק הליב"ה החדש ולא היה בעבר 
למדנו,  כבר  השטן  הסעיפים.  תתי  ותיקון  לפרטים  ירידה  זו 
לצעירים.  בחינוך  כשמדובר  ובפרט  הקטנים  בפרטים  נמצא 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

משפטים בל ידעום

פגישות תחת אזהרה. היועמ"ש מנדלבליט בוועדת חוקה 
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ולהתבסם  בוועדות  לשבת  יכולים  הכנסת  חברי 
היישום,  שלב  כשמגיע  אז,  אבל  הפורה  מהשיח 
בא פקיד אפרורי ומפרש את הסעיפים כראות עיניו 

והלך לבבו.
מה  אך  בפרסום,  מחויב  החדש  החוק  תזכיר 
נוסח התקנות.  זהו  לא פחות,  וחשוב  פורסם,  שלא 
החוק  ליישום  התקנות  חוקים,  בחקיקת  כשמדובר 
הקטנים'  ל'סעיפים  מקבילות  השר,  חותם  עליהן 
בחוזים – בהם טמונים כל המוקשים. כדי להימנע 
במסקנות  לאחרונה  שראינו  כפי  מוטה  מפירוש 
פרוש  גיבש  הגיוס,  חוק  לעניין  הבינמשרדי  הצוות 
מליב"ה,  הפטור  לחוק  התקנות  את  שבחן  צוות 
לפני שמישהו חשב להגיש את החוק לאישור  עוד 
הממשלה. גם לשלומי אמונים, מסתבר, יש 'תקנות' 
בכובע  לתהליך  שותף  הייתי  נאות,  )גילוי  משלה. 
המשפטי לצד עו"ד אורי קידר, לבקשת הרב שלמה 

ברילנט מזכ"ל איגוד הישיבות והת"תים(.
"לא כל מפקח יכול להתערב בנושאים פדגוגיים", 
צוטט השבוע פרוש בעיתון הבית 'המבשר' במעין 
ניתן  הצהרת כוונות. מבלי להיכנס לפרטי הפרטים 
לומר, שהדגש הושם על שמירת הסטטוס-קוו מימי 
שהוכרו  עצמאות  סעיפי  החלת  לצד  המדינה,  קום 
הממלכתי-דתי.  לחינוך  בנוגע  דווקא  היום  עד 
החרדי  החינוך  של  משקלו  באנו',  ה'אנו  בתקופת 
למול החינוך הממלכתי דתי - היה מזערי. כך יצא, 
שהמפקחים בחינוך הממלכתי-דתי, קורקעו וחויבו 
)החינוך  החמ"ד  מועצת  של  מוקדמים  באישורים 
הממלכתי דתי(, ולעומתם למפקחי החינוך החרדי, 
ונפתחו להם  ניחשו אותם  הדלתות, כמו בטרמינל, 

מעצמן.
הוקדש  התקנות  בניסוח  המאמץ  עיקר  ועדיין, 
לשמירת פך השמן הטהור מימי בן גוריון. כשבלשכה 
המשפטית של משרד החינוך הרימו גבה, מאיר בן 
הרב מנחם פרוש שלף מסמכים ששמורים בארכיון 
"מה  המדינה.  הקמת  מימי  פרס  ברחוב  המשפחתי 
בן  ידי  על  לנו  הובטח  כיום,  לשנות  מנסים  שאתם 
ורק חסר היה שינופף במגילת  גוריון", אמר פרוש 
 ,2016 מודל  הציונית  ישראל  במדינת  העצמאות. 

החרדים הם הבן-גוריוניסטים האחרונים. 

מסמ"ק מבושה
שבת  לבבות,  קירוב  על  להעיד  אמור  היה  זה 
ש"ס  מטעם  האוצר  שר  סגן  חברים.  דיבוק  אחים, 
מגיע במיוחד לישיבת הממשלה כדי להגיש הצעת 
מחליטים להעברת חמישים מיליוני שקלים לתקצוב 
ולמוסדות המוכש"ר,  יהדות(  לימודי  )טיפוח  טל"י 

הקואליציוני  בהסכם  מפורש  סעיף  סמך  על  וזאת 
שנחתם עם יהדות התורה )"סעיף זהה נחתם גם עם 
את  קצת  ומקלקל  בתגובה,  השר  סגן  אומר  ש"ס", 

החגיגה(.
ומתארת  מספרת  הזאת  המלבבת  שהתמונה  רק 
מלחמת  אלא  אחים  שבת  לא  לגמרי.  אחר  משהו 
את  מזדמנים.  קרדיטים  על  פוסקת  בלתי  אחים 
תקציבית  לתוספת  שנוגעות  המחליטים  הצעות 
נוהג שר האוצר להגיש, אלא אם כן נוח לו שיעשה 
בליכוד  לשעבר  חבריו  מלבדו.  אחר  מישהו  זאת 
מנכס  אין  המנומס'.  'הכייס  כחלון  את  לכנות  נהגו 
קרדיטים גדול ממנו, ואין בורח מאחריות קטן ממנו.
שרים שיושבים לצידו בשולחן הממשלה תיארו 
השבוע איך הקבלן מגבעת אולגה שקונטיינר שלם 
של כלי עבודה נמסר לידיו - משרד האוצר, מינהל 
מקרקעי ישראל, אגף התכנון ומשרד השיכון - מנסה 
גלנט.  השיכון  שר  את  מהפיגום  להפיל  לאחרונה 
אותם שרים מתארים איך ברגע בו כחלון הבין שהוא 
לא מצליח לעצור את דהירת מחירי הדירות, החלו 
כאילו כחלון  והחלפתו.  גלנט  על הדחת  השמועות 
לא התנהג מהרגע הראשון כמו קבלן בניין, שח"כיו 

הם פועליו.
'הכייס המנומס' הבין בחושיו המחודדים שביום 
בו תזכיר חוק הפטור מליב"ה מוגש לעיון הציבור, 
הזדהות מיותרת עם החרדים רק תזיק. התובנה הזאת 
נכונה בכל ימות השנה ורלוונטית שבעתיים בשבוע 
הדירות  מחירי  עליית  נשימה  באותה  מוזכרות  בו 
האלטרנטיבה  חרדית.  האנטי  החקיקה  וביטול 
סגן  של  וכששמו  נמצאה  הצדדים  לשני  שנוחה 
שר האוצר איציק כהן הוצע כמי שיגיש את הצעת 
המחליטים לממשלה, כחלון קפץ על המציאה וכייס 

אותה במומחיות רבה.
כנראה  יסתיימו  לגפני  כהן  בין  הקרדיט  מריבות 
בעבר  כאן  נכתב  כבר  יירדו.  הדירות  ביום שמחירי 
שהיריבות בין השניים היא אחת ההחמצות הגדולות 
בעלי  אישים  בשני  מדובר  החרדית.  הנציגות  של 
הסובבים  כל  ידי  על  מקצועית  שמוערכים  ניסיון, 

אותם, חוץ מאשר זה על ידי זה. 
תפקידיהם.  את  הולמת  השניים  של  האישיות 
כהן  של  למידותיו  תפורה  האוצר  שר  סגן  חליפת 
שיודע להלך בין הבריות ולמצוא אוזן קשבת אצל 
כל רפרנט ופקיד. לא לחינם הוא פורח זו הקדנציה 
בו  נשתלו  שקודמיו,  במשרד  שר  כסגן  השלישית 
כהן.  של  הנגטיב  הוא  גפני  נקוב.  עציץ  תקן  על 
לסבול  שכמו  את  נטה  לא  שמעולם  הפרלמנטר 
התמקם  ובממשלה,  בכנסת  במפלגה,  מלכות,  עול 
בפוליטיקה  עצמאית  והכי  משפיעה  הכי  במשבצת 
הישראלית. אם ועדה מעין זו לא הייתה קיימת, היה 

צריך להמציא אותה בשבילו. 

השניים  נוהגים  זה,  את  זה  להשלים  במקום 
בריונותו של  על  זה. האחד מספר  זה את  להשמיץ 
גפני  רפיסותו של הראשון.  השני. השני מלגלג על 
צריך  לא  בכנסת,  משמעותית  הכי  הוועדה  כיו"ר 
להציג קבלות. איציק כהן כסגן שר שאין לו בעולמו 
דווקא  מלמעלה,  עליו  שמואצלות  סמכויות  אלא 
כן. בעניין הזה, הנה לכם סיפור שהתרחש השבוע 
ממשבצת  נועם,  בדרכי  גם  לפעול  שאפשר  ומלמד 

סגן השר נעדרת הסמכות הסטטוטורית. 
'וי'  לסמן  הצליחו  החרדים  שהח"כים  אחרי 
רגע  הגיע  לאברכים,  הכנסה  הבטחת  העברת  על 
התשלום, וגם לקופאי – היה מה לומר. בצהרי יום 
שני התברר לאיציק כהן שלאלפי האברכים הזכאים 
עם  הישיבות  מאגף  מכתב  נשלח  הכנסה  להבטחת 
 – מקרקעין  מיסוי  מאגף  מסמך  לקבלת  דרישה 
אברכים  מקרקעין.  נכסי  בבעלותם  שאין  המאשר 
הבינו  מקרקעין(  )מיסוי  מסמ"ק  למשרדי  שהגיעו 
רק  ולא  כלכלית  ומבחינה  יראו,  לא  הם  שאישור 
כך  בכולל.  להישאר  יותר  להם  משתלם  תורנית, 
המייגעת  ההמתנה  במהלך  יפסידו  לא  הם  לפחות 
את  המיסים,  רשות  במשרדי  התוחלת  וחסרת 
בגין  מקבלים  שהם  למלגה,  הזעומה  התוספת 

'שמירת סדרים'.
ישיבה  כדי  תוך  הדבר  נודע  האוצר  שר  לסגן 
ובו במקום הוא העלה  בלשכת שר האוצר בכנסת, 
לשיחת ועידה את מנהל אגף הישיבות עמוס ציאדה 
ואת מנהל מסמ"ק מאיר אברג'ל. "אתם הרי יודעים 
שלא  דירות  שוכרי  יום,  קשיי  באנשים  שמדובר 
מסתירים נכסים וחשבונות בפנמה", אמר להם כהן, 
גורמת סבל לאברכים  גם  "הדרישה שנשלחה להם 
רישום  לשכות  על  נסבל  בלתי  עומס  יוצרת  וגם 
אחת  רשות  אם  מיותר.  זה  לי,  תשמעו  מקרקעין. 
מעוניינת לקבל מידע מרשות אחרת, היא לא צריכה 
לטרטר את האזרח. אם אגף הישיבות צריך נתונים 
ממסמ"ק, שירכז את כל שמות האברכים שמקבלים 
את  ויקבל  מקוונת,  יגיש שאילתא  הכנסה,  הבטחת 
את  סיים  כהן  איציק  שעה".  תוך  במחשב  הנתונים 
במילה  הפטיר  לו  האופיינית  ובתנועה  השיחה, 

המזוהה איתו יותר מכל: "מסודר". 
בביתו  כהן  איציק  ברכות שקיים  לסעודת השבע 
באשקלון לפני שלושה שבועות, הגיע גפני על תקן 
זה מחמאות.  זה על  והשניים הרעיפו  אורח הכבוד 
הנוכחים בחדר, צבטו את עצמם והרהרו איך היינו 
נראים אם השניים היו חושבים ומיישמים בשגרה, 
את מה שהם אמרו באותה סעודה. אם בשאר ימות 
השנה הם היו נוהגים זה בזה כמו זוג בשבע ברכות 
ציבור  בשבעה,  אבלים  של  אנרגיות  משדרים  ולא 
המצביעים החרדי כולו היה מרוויח מהחגיגה ונהנה 

מהבטחת הכנסה.
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תזכיר חוק 
הפטור מליב"ה 
מחויב בפרסום, 

אך מה שלא 
פורסם, וחשוב 
לא פחות, זהו 
נוסח התקנות 
- שמקבילות 

ל'סעיפים 
הקטנים' בחוזים. 

פרוש גיבש 
צוות שבחן 

את התקנות, 
בטרם יוגש 

החוק לאישור 
הממשלה. גם 

לשלומי אמונים, 
מסתבר, יש 

'תקנות' משלה

"לשבת, בניגוד 
לעמונה - אין 
מפלגה", אמר 
דרעי ליועמ"ש 
ולרה"מ. גפני 
שאיבד קשב 

וריכוז במהלך 
הדיון על עמונה, 

נדרך בן רגע 
והביט לכיוונו של 
ליצמן: "למה אין? 
דווקא יש. יהדות 
התורה והשבת". 

אכן, שלמות 
השבת נראית 
לאחרונה כמו 

האחדות ביהדות 
התורה 

חליפה תפורה. נתניהו נואם בכנסת                                                                                                      )צילום: הדס פרוש פלאש 90(
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במעמד מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה כולם נקבצו ובאו לך
שליט"א למעלה מרבבת תלמידי רשת החינוך 'בני 
יוסף' במעמד היסטורי ומרגש באצטדיון 'הארנה'

מאת: יחיאל חן

אלפי  למעלה מעשרת  לך:  באו  נקבצו  כולם 
 – יוסף'  'בני  החינוך  מרשת  תשב"ר  ילדי 
למעמד  הבוקר  הגיעו  התורני,  החינוך  מעיין 
היסטורי ומרגש באצטדיון 'הארנה' בירושלים. 
נראה  שטרם  ועוצמה  כוח  במפגן  לראשונה, 
בחינוך הספרדי, התכנסו אלפי התלמידים מכל 
ומחנכיהם, תחת  מוריהם  יחד עם  רחבי הארץ, 
קורת גג אחת כדי לשמוע את דברי קדשם של 
מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה שליט"א 

ולהתברך מפיהם.
ובה  מרגשת,  מצגת  עלתה  הכנס  בתחילת 
זיע"א  יוסף  הגר"ע  מרן  של  הקדושה  דמותו 
עלומיו  בשנות  התייגע  כיצד  בקולו  המספר 

בלימוד התורה וכיצד התנזר מכל המפריעים. 
רבבת  כאשר  נרשם,  האירוע  משיאי  אחד 
התלמידים הצטרפו יחד לשירה מרטיטה בשיר 
המפורסם 'ריבון העולמים ידעתי כי הנני בידך'. 

היה זה מחזה מרגש ומצמרר לשמוע את שירת 
הילדים הזכה והטהורה בוקעת מכל היציעים.

גרוסמן  דוד  רבי  נשאו דברים הגאון  באירוע 
שליט"א, ראש מוסדות מגדל אור, הגאון הגדול 
ויו"ר  יוסף, חבר מועצת חכמי התורה  רבי דוד 
הנהלת רשת 'בני יוסף', הגאון רבי ראובן אלבז, 
'אור  ישיבת  וראש  התורה  חכמי  מועצת  חבר 

החיים' והגאון רבי שמעון בעדני, חבר מועצת 
חכמי התורה. 

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי אמר בנאומו: "אין 
לי ספק שמרן, האבא הגדול שלנו, נמצא אתנו 
כאן וראה את הכל. הלא, מי ילד את כל אלה? 
'פעם הייתה לנו  ואומר –  זועק  מרן היה תמיד 
רק ישיבה אחת, פורת יוסף, והנה תראו מה יצא 

ממנה'. אכן, כשרואים את כל הכיתות הגבוהות 
של הרשת ממלאות את האולם הגדול, זה הנחת 
שלו. אנחנו אומרים למרן – כל זה שלך. אתה 
שכיתתת את רגליך עבור הקמת מוסדות החינוך 

– כל זה בזכותך".
לשמוע  התלמידים  נעמדו  קודש  בחרדת 
נשיא מועצת חכמי התורה, מרן  את דבריו של 
העולם  "אין  שליט"א.  הכהן  שלום  רבי  הגאון 
מתקיים אלא על הבל פיהם של תשב"ר, "אמר 
מרן, "תדעו שהתורה של הילדים והנערים שווה 
ורבא. אשרי  אביי  יותר מתלמודם של  בשמיים 
שהקב"ה  כמו  בניהם  את  המחנכים  ההורים 
רוצה. אתם צריכים לזכור שהילדים הם הפיקדון 

שהופקד בידיכם, צריך לשמור עליו". 
העלה  אורשלימי,  אפרים  הרב  הכנס,  מנחה 
להצלחת  ליאות  ללא  הפועלים  כל  את  נס  על 
חיים  הרב  המנכ"ל  בראשם  יוסף'  'בני  רשת 
המרפ"ד  צוות  וכן  יזדי,  ישי  הרב   סגנו  ביטון, 

המסור.

מאת: יעקב אמסלם

לא  פעם  אף  אייכלר  ישראל  הרב  הכנסת  חבר 
למשימה  בדרך  בתזוזה,  נמצא  תמיד  הוא  רגוע. 
הדיינים  מינוי  ימים לאחר השלמת  הבאה. מספר 
אשר נראתה חסרת סיכוי, מתיישב אייכלר לשיחה 

עם 'קו עיתונות' ומסמן את היעדים הבאים.
היה  שאייכלר  דיינים  למינוי  הוועדה  ישיבת 
לקדם  ניסו  אלו  בתככים.  רוויה  הייתה  מחבריה, 
משם.  הכלים  בשבירת  איימו  ואלו  מכאן,  מהלך 
עד לרגע האחרון לא הייתה הסכמה על זהותם של 
הדיינים ורגע לפני שפסיקתו של בג"ץ התממשה, 
הסכימו חברי הוועדה על זהותם של הדיינים, ולא 
יוצא  היה  לא  המהלך  שבלעדיהם  להזכיר  שכחו 
צריכה  לא  הזו  הקרדיטים  "מלחמת  הפועל.  אל 

להתקיים. זה נשמע ילדותי", אומר אייכלר.
הפריבילגיה  הייתה  לא  כנראה  התורה  ביהדות 
היו  שהושמעו  הטענות  הקרדיטים.  על  לריב 
מצד  לכאורה  פעולה,  שיתוף  אי  כנגד  בעיקר 
חבר הוועדה. היה זה כאשר טען אייכלר כי חברי 
בפגישותיהם  פעולה  עמו  משתפים  אינם  הכנסת 
התייחס  גפני  השבת.  בנושא  התחבורה  שר  עם 
שעבר  בשבוע  השבועית  הסיעה  בישיבת  לנושא 
ועל פי דיווחו של הפרשן אבי בלום, הוא השיב 
לאייכלר: "אני לא זוכר שהתייעצת איתנו השבוע 
לפני שבחרת ללכת, בניגוד לדעתנו ולדעת ש"ס, 
כנציג חרדי יחיד, לכינוס הוועדה למינוי דיינים. אז 
אל תדבר איתנו בבקשה על הישיבות שלנו עם שר 

התחבורה".
אייכלר מתחמק מלהתייחס לציטוטו של גפני. 

שקשור  מה  "כל  אומר.  הוא  וכזב",  שקר  "הכל 
גפני  לגבי  שקשור  מה  כל  אותי.  תשאל  לגביי, 
טענה  זו  זאת,  בכל  אותו".  לשאול  צריך  אתה 
זה  בשלב  גם  שואלים.  אנחנו  כלפיך,  שהופנתה 
מעדיף אייכלר להתחמק באלגנטיות, "אני מתייחס 
רק לדברים שקרו במציאות, לא עונה על דברים 
שאחרים אומרים. במציאות עבדנו קשה מאוד נגד 

כל אלו שניסו לדחות את המינויים".
בתוך  ליחסים  אייכלר  הראיון מתייחס  במהלך 

יהדות התורה ומבהיר כי לדעתו יש לקיים בחירות 
"יהדות  קהילות.  מועצת  ולהקים  ממחושבות 
התורה צריכה לקחת חברת מחשבים, אנשים שאין 
להם שום אינטרס שיעברו על כל ספרי הקהילות 
ולכל  שלו  בקהילה  ירשם  אחד  וכל  כולם  של 
קהילה יהיה ייצוג לפי גודלה במועצת הקהילות. 
ותגיד  ועידה  תעשה  סיעה  שכל  מצב  יהיה  שלא 

שהוא הכי גדולה".
שאלות'  'שעת  במהלך  )שני(,  שלשום 
ראש  נכח  ובה  הכנסת  במליאת  שהתקיימה 

הממשלה נתניהו, שאל אייכלר את ראש הממשלה 
כיצד הוא מתמודד עם החקירות נגדו. "אתה צריך 
להיות מוטרד ממה שקורה בטורקיה, מה שקורה 
ביחסים עם וושינגטון – וכל היום מעסיקים אותך 
אמר  פרח",  עורבא  ושל  בקבוקים  של  בשאלות 
אייכלר במליאת הכנסת ושאל את ראש הממשלה 
ובמסגרתה  יוביל  יתמוך בהצעת חוק אותה  האם 
אסור יהיה לחקור ראש ממשלה מכהן, "האם הגיע 
לעבוד",  להתחיל  יוכל  הממשלה  שראש  הזמן 

שאל אייכלר.
כי השאלה שהופנתה מצדו הייתה  רבים טענו 
הזו,  הטענה  את  שומע  כשאייכלר  'מוזמנת'. 
והחנפנים  הלקקנים  אותם  "כל  בזעם.  נתקף  הוא 
שמנפחים את ראש הממשלה ועושים אותו כמלך 
וגדול וכמי שחברי הכנסת החרדים 'גמדים' כלפיו, 
הכנסת".  חברי  על  לדבר  שיבואו  האחרונים  הם 
לדבריו, המבקרים אותו "הם פשוט תולעי מים. אני 
השאלה  וכל  הממשלה  לראש  שמתחנף  האחרון 
הניסיון של  על  הייתה מופנית בכדי למחות  שלי 
ההגמוניה החילונית להפיל את ראש הממשלה רק 

בגלל שהוא הולך עם החרדים".
לגבי  הייתה  שאלתו  כי  ומבהיר  חוזר  אייכלר 
הצעת החוק המונהגת במדינות רבות. "מי שאומר 
שהשאלה מוזמנת פשוט לא מבין את האופוזיציה 

שלי נגד הממשלה בענייני דת ומדינה".
הדיור  לסוגיית  מתייחס  הוא  הראיון  בהמשך 
המהלכים  בכל  מאמין  לא  "אני  ציפיות.  ומנמיך 
שמוביל משרד האוצר ושעושים רעש. תמיד יהיה 
פקיד שיתקע את זה אז שזה לא מתרחש, אני לא 

מאמין".

"מנסים להפיל כאן את 
ראש הממשלה"

"יהדות התורה צריכה לקחת חברת מחשבים, שתעבור על כל ספרי הקהילות. שלא יהיה מצב שכל סיעה תעשה ועידה ותגיד 
שהוא הכי גדולה"  לטוענים ששאלתו ב'שעת שאלות' עם רה"מ הייתה מוזמנת הוא משיב: "כל אותם הלקקנים והחנפנים - 
הם האחרונים שיבואו לדבר על חברי הכנסת"  ולהבטחות הדיור הוא לא מאמין: "תמיד יהיה פקיד שיתקע את זה"  ח"כ 

הרב ישראל אייכלר מדבר על הנושאים הבוערים שעל הפרק

חבר הכנסת ישראל אייכלר בראיון נטול כפפות:

רבבת הילדים בכינוס בארנה מרן הגר"ש כהן נושא דברים
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"ברינקס" מציגה את ה"קומפיסייף" הכספת החכמה אשר תותקן 
בכל עסק ותקלוט את המזומן בזמן

מאת: הילה פלאח 

הבינלאומית,  "ברינקס"  חברת 
פתרונות  בתחום  בעולם  המובילה 
עסקים,  לבעלי  ומאובטחים  מתקדמים 
הבנקים  עם  פעולה  בשיתוף  מציגה, 
המרכזיים, את 'הכספת החכמה' - ה"ברינקס 
קומפיוסייף"(brinks-compusafe) אשר 
תותקן בכל בית עסק ותעשה סוף סוף סדר 

במזומן.
בתחום.  מהפך  מציעה  החכמה,  הכספת 
לא רק שהיא קולטת את כספי המזומן בבית 
היא  אלא  ובטוחה,  מסודרת  בצורה  העסק 
מעדכנת את חשבון הבנק ומזכה אותו און 

ליין. כלומר, עוד בטרם המזומן 
פיזית לחשבון הבנק, הוא  הגיע 

כבר נקלט בחשבון הבנק.
מאוד:  פשוט  עובד?  זה  איך 
הינה  קומפיוסייף'  ה'ברינקס 
בבית  המותקנת  חכמה  כספת 
כמערכת  ומשמשת  העסק, 
מזומנים  והפקדת  ניהול  אחסון, 
ושירות  טכנולוגי  ציוד  ומשלבת 

ידידותי למשתמש.
באזור  כלל  בדרך  מותקנת  היא 

לעובדיך,  גישה  ישנה  בו  במקום  הקופה, 
 – הקופה  בין  מינימלי  מרחק   – אומר  הוי 

להפקדה המזכה הישר את חשבון הבנק.
לכך  המורשים  העובדים  או  הקופאים 
להזדהות  לכספת,  עת  בכל  לגשת  יכולים 
קוד  או  מגנטי  כרטיס  באמצעות  מולה 
ולהפקיד את המזומנים בהתאם  סודי אישי 
כמו  ממש  נעשית  ההפקדה  להנחיות. 
הפוכה,  בפעולה  רק  כספומט,  במכשיר 
פנימה  השטרות  את  מושכת  והמערכת 
ישירות  המזומנים  הזנת  נתוני  את  ומשדרת 
ההפקדה,  בסכום  כאמור  שמזוכה  לחשבון 
עוד בטרם העברתו של הכסף פיזית ובצורה 

מאובטחת אל הבנק.
ההפקדה,  פעולת  סיום  עם 
הזיכוי במערכת הבנקאית נקלט 

אוטומטית לזכות הלקוח.
הדבר חוסך תהליכים ידניים 
מייעל  קופה",  "סגירת  של 
המזומנים  אחר  הבקרה  את 
בנוסף  כספים,  אובדן  ומצמצם 
וכן  זיופים  מזהה  השירות  לכך 
את  משמעותי  באופן  מקטין 
הכרוכות  התפעוליות  העלויות 
של  הפיזי  והשינוע  בטיפול 

המזומנים לבנק.
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שר האוצר משה כחלון פרס את משנתו הכלכלית והבטיח: 
"נשקיע בהשקעות ונבצע הפחתות מיסים במיליארדי 

שקלים"  לטענת שר האוצר יש עודפי גביה ממיסים, לאחר 
שהפחתנו מע"מ ומס חברות אנחנו עדיין רואים עודפי גבייה"

מאת: הילה פלאח

במהלך  במס?  חדשה  רפורמה 
שהתקיימה  'כולנו'  סיעת  ישיבת 
בשבוע שעבר אמר יו"ר הסיעה ושר האוצר, 
משה כחלון, "בתקציב הקרוב נפחית מיסים 
היו  שעברה  בשנה  גם  שקלים.  במיליארדי 
הוכח  המהלך  היום   – ומתקפות  ביקורות 

כנכון ומי שתקף מודה שהוא טעה".
"אנחנו נכנסים לישורת האחרונה בגיבוש 
כפי  הקרובות.  לשנתיים  המדינה  תקציב 
אנחנו  הקרוב  בתקציב   – שהתחייבתי 
את  שיעודדו  בצעדים  להתמקד  הולכים 

לתפישתי  המשק.  צמיחת 
עיקריים  מנועים  שני  יש 
 – הצמיחה  את  שמעודדים 
מיסים.  והפחתת  השקעות 
אנחנו  הקרוב  בתקציב 
את  דרמטית  לחזק  הולכים 

 – האלו  המנועים  שני 
ההשקעות  בתחום  גם 
מיסים.  בהפחתת  וגם 
בהשקעות  נשקיע 
ונבצע הפחתות מיסים 
שקלים",  במיליארדי 

הבטיח שר האוצר.
הוסיף,  כחלון 
להמשיך  "התחייבנו 

שוקלים  ואנחנו  האזרחים  חיי  על  ולהקל 
מספר צעדים שיפחיתו את נטל המס המושת 
על  כשהחלטנו  שעברה  בשנה  גם  עליהם. 
ביקורות  היו  חברות  ומס  מע"מ  הפחתת 
ומתקפות על המהלך – היום המהלך הוכח 
כספי  טעה.  שהוא  מודה  שתקף  ומי  כנכון 
המיסים הם כספים ששייכים לציבור וכשיש 
לאזרחים".  אותם  להחזיר  חובתנו  עודפים 
הפחתה,  על  הביקורות  את  דחה  כחלון 
"לאחר שהפחתנו מע"מ ומס חברות אנחנו 
גבייה, המהלכים שלנו  עודפי  רואים  עדיין 

הם מחושבים, שקולים ואחראיים".
בג"צ  לפסיקת  התייחס  אף  האוצר  שר 
שר  ברפורמת  זמנית  הקפאה  על  מהיום, 
את  מכבדים  כמובן  "אנחנו  הבכירים, 
החלטת בג"צ. כפי שאמרתי כבר – למדינה 
בזכויות  לפגוע  כוונה  הייתה  לא  מעולם 
העבר של הבנקאים, אלו זכויות 
קנייניות. מטרתו של החוק 
היא לקבוע נורמות ערכיות 
על  סמוך  אני  ומוסריות. 
שיקבלו  בג"צ  שופטי 
הטובה  ההחלטה  את 
שלוקחת  ביותר 
כל  את  בחשבון 
המוסרים  השיקולים 

הנדרשים".

שר האוצר: "נבצע הפחתות 
מיסים במיליארדי שקלים"

הכספת החכמה מגיעה לישראל 

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

  למעונות אמונה 
דרושות: 

מטפלות

בגבעת שמואל: 054-5674833 עידית

ברמת עמידר: 03-5748183 ידידה

בנווה שרת: 050-8211200 מיטל

בגבעת שמואל: עידית | ברמת עמידר: 03-5748183 ידידה

 אחראיות ומסורות, 
בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.

 אפשרויות להשתלמות 
 ולקידום מקצועי.

הודעה משמחת!

שירות ייעוץ לאזרח 

שמח לבשר על קבלת קהל לייעוץ משפטי על ידי:

עו"ד אורית כהן – אורגיל

תובעת משטרתית לשעבר, 

מומחית בדיני התעבורה ורישוי עסקים.
הייעוץ ינתן בכל יום א' ללא תשלום, 

ובתיאום מראש בסניף שי"ל, רחוב רבי עקיבא 89 בני ברק.

לקביעת תור:  03-6188829 ;  03-6189670

עוד בשי"ל: 

ייעוץ משפטי על ידי עו"ד במגוון תחומים

ייעוץ על ידי חשבי שכר מומחים לדיני העבודה

ייעוץ בתחום המיסים על ידי רו"ח מוסמך

ייעוץ לזכויות ניצולי שואה

ביטוח לאומי 

ועוד

סניפי שי"ל:

דוד המלך 10    5776391 5705632   

רבי עקיבא 89       6188829    6189670

אברבנאל 60    6188825  6197240

משרדי בסדנו בבניין טראמפ, וול סטריט ניו-יורק.

תנופת התרחבות נוספת לקרן נדל"ן פלוס 
מבית בסדנו:  השקעת נדל"ן אטרקטיבית

במיקום מרכזי ומבוקש בברוקלין

קרן  התרחבות  במסגרת 
’בסדנו‘  של  פלוס  נדל“ן 
גבוהים  ביקושים  בעקבות 
מבצעת  משקיעים,  מצד 
אטרקטיבית  השקעה  הקרן 
ומבוקש  בנדל“ן במיקום מרכזי 
עם  שבניו-יורק,  בברוקלין 
במיוחד.  משתלם  תשואה  צפי 
לבניין  מגרש  ברכישת  מדובר 
כ-37,000  של  בגודל  משרדים 

מ“ר.
כוללת  המדוברת  ההשקעה 
כאשר  השקעה,  יחידות   50
 %2 למשקיע  מקנה  אחת  כל 
של  במחיר  בפרויקט,  שותפות 
80,000 $ ליחידה. לדברי מנהלי 
לסיום  המשוער  הצפי  ’בסדנו‘, 
תהליך הקמת התשתיות, בניית 
ואכלוסם הוא כ-33  המשרדים 

חודשים.
’בסדנו‘,  מומחי  חישובי  לפי 
המשוערת  הפנימית  התשואה 
 .%208 על  עומדת  לפרויקט 
מודל חלוקת הרווחים הנו %40 
ו-%20  ליזם   %40 למשקיעים, 
מודל  על-פי  ’בסדנו‘.  לקבוצת 
למשקיע  המשוער  הרווח  זה, 
הינו %40 מתוך %208 - דהיינו 
ממוצעת  תקופה  בתוך   %83.2
כאמור.  חודשים  כ-33  של 

של  נאה  רווח  משקף  זה  צפי 
אם  אף  זאת  לשנה,   %25 מעל 
יחול עיכוב של מספר חודשים 

בהשלמת הפרויקט.
אומרים  לבטחונות,  באשר 
שעבוד  נרשם  כי  ב‘בסדנו‘ 
חברת  לטובת  הנכס  על 
בה  אמריקאית,  שותפות 
קבוצת  כל  כשותפים  נרשמים 
הבטוחה  ”זוהי  המשקיעים. 
בהשקעות  ביותר  המקובלת 
נדל“ן קבוצתיות, בארץ ובחו“ל“.
’בסדנו‘,  יו“ר  גרוס,  אליעזר 
פניות  מקבלת  הקרן  כי  מציין 
ומפרויקטים  מיזמים  רבות 
שיתוף  בחינת  לצורך  בהקמה 
עסקאות  ההצעות:  בין  פעולה. 
מינהל  מכרזי  בישראל;  תמ“א 
בישראל; שותפות בבניית בנייני 
בקנדה,  בברוקלין,  משרדים 
בניית  ובבני-ברק;  בתל-אביב 
בצרפת  בניו-יורק,  מלון  בתי 
מתחמי  ובניית  ובג‘מייקה; 
מגורים בספרד. ”מומחי ’בסדנו‘ 
בזהירות,  פועלים  פלוס  ונדל“ן 
תוך בדיקות מקצועיות מקיפות, 
ההשקעה  יעדי  את  לבחור  כדי 
פוטנציאל  ובעלי  הכדאיים 
הרווח הרב ביותר“, מסכם גרוס.
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נר המערבי

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

יום  לקראת  הקודש  בהשראת  אנו  נמצאים 
בן  חיים  רבינו  הצדיק  אדוננו  של  הילולתו 
נספר  הקדוש,  החיים  אור  בעל  זצוק"ל  עטר 
מעט מעוצם גדולתו קדושתו וטהרתו של הצדיק 
ישראל  ובעד כל  יושר בעדנו  רצון שיהיה למליץ  ויהי 
ונראה  ישראל  בעם  תורה  ולגדל  לגדול  שנזכה  אחינו 

בקרוב את פני משיח צדקנו, אמן. 

ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי. 
וטהורים  קדושים  למשפחת  נולד  הקדוש  החיים  אור 
נקרא  )בחוף האטלנטי(, סבו שגם  בעיר סאלי שבמרוקו 
ומעיין  דין  בית  אב  מופלג,  גאון  היה  עטר  בן  חיים  רבי 

גדול, וסדר קדושה וטהרה חופף עליו כל היום.
משפחתו של אור החיים הקדוש הייתה עוסקת במסחר 
התבלין והמייבאת הראשית בענף זה, על שם כך נקראת 
משפחתו "עטר" שפירושה בערבית הוא תבלין, מ"מ כל 
מגמתם הייתה בעסק התורה הקדושה ובמצוותיה, ורמזו 
בזה את דברי רבותינו )קידושין ל ע"א( "בראתי לו תורה 

תבלין". 
מידי לילה סבו של אור החיים הקדוש היה עורך תיקון 
חצות בעצב ובבכי ולאחר מכן לומד עד אור הבוקר. מגיל 
חמש שנים זכה אור החיים הקדוש לישן אצל סבו, לילה 
אחד הוא קם וראה את סבו יושב על הרצפה ומבכה בכי 

תמרורים, שאלו, "סבא, מדוע אתה בוכה?" 
המקדש  בית  חורבן  על  בוכה  שהוא  הסבא  לו  הסביר 
הקדושה,  השכינה  את  לשמח  כדי  לומד  מכן  ולאחר 
לעריכת  הקדוש  החיים  אור  אליו  הצטרף  לילה  ומאותו 

תיקון חצות ולימוד עד אור הבוקר. 
הקדוש  החיים  אור  ידע  צעיר  מגיל  שכבר  פלא  אין 
רמז,  פשט,  הפרד"ס,  חלקי  בכל  כולה,  התורה  כל  את 
כיון  וזכה לכך  ידע בשיא העמקות,  וסוד, את הכל  דרש 

שלימודו היה לשם שמים.



ָּך ְראּו ִמּמֶֽ ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְויָֽ
בשנת תק"ב )לפני 274 שנה( עלה אור החיים הקדוש 
ממרוקו לארץ ישראל דרך ליורנו שבאיטליה. הדרך אז לא 
הייתה סלולה כהיום הזה שמגיעים במטוסים או אוניות 
הקדוש  החיים  האור  נרתע  לא  זאת  ובכל  משוכללות, 
ושם נפשו בכפו לעלות לארץ דרך יערות ומדברות, דרך 

ליסטים וחיות רעות. 
בהיותם בדרך זעק לפתע מנהיג השיירה ואמר, ֵהן ָּגַוְענּו 
ָאַבְדנּו ֻּכָּלנּו ָאָבְדנּו )במדבר יז, כז(, שיירה של אריות באה 
שמיעה  חוש  יש  לסוסים  לעשות,  מה  לנו  ואין  למולנו 
מפותח מאוד וכשהם שמעו את שאגת האריות מרחוק הם 
נעצרו מפחד ולא יכלו להמשיך בדרך, רגליהם רועדות. 

כל אנשי השיירה פרצו בבכי נורא.
כששמע זאת רבינו אור החיים הקדוש הרגיע את כולם 
ואמר שאין להם מה לדאוג, כשהתקרבו האריות יצא הרב 
לקראתם ובפתע פתאום הרכינו האריות את ראשם ועשו 

אחורה פנה קדימה צעד, נסו וברחו והלכו להם. 
השיירה  אנשי  וכל  העמים  לכל  גלוי  לנס  היה  זה  דבר 

נישקו את רגלי הרב  והודו שיש אלוקים בישראל.



רּו  ִלְפֵני ה' ִּתְטהָֽ
ובטהרה  אור החיים הקדוש למד את התורה בקדושה 
בביתו  והדקדוק.  החומרה  בשיא  אדירה,  נפש  ובמסירות 
שבארץ ישראל היה מקווה קטן בו היה טובל בכל פעם 
עוסק בתורה בקדושה  היה  ולאחר מכן  שיצא להתפנות, 
בה'  להידבק  זוכה  היה  וכך  עצמו  וקידש  שטיהר  לאחר 
לא  אך  אותו מקווה  חיפשו אחר  )ברבות השנים  יתברך. 
מצאוהו, אולם לפני כעשור שנים לאחר שערכו חפירות 
רבות נמצא אותו מקווה שאור החיים הקדוש היה טובל 

בו(. 
ומעתה אין פלא במה שמעידים חכמי ישראל שבדורו 
שלושה  מהקרקע  מתרומם  היה  ללמוד  יושב  שכשהיה 
למעלה  יהיה  שראשו  כדי  וזאת  כך,  כדי  עד  טפחים, 
מעשרה טפחים, שהרי אין השכינה יורדת למטה מעשרה 
רצה  תמיד  הקדוש  החיים  ואור  ע"א(,  ה  )סוכה  טפחים 

שראשו יהיה כל כולו דבוק בהשראת שכינה. 
שתורתו  זוכה  נפש  ובמסירות  בקדושה  שלומד  מי 
תתקבל ותחדור בכל מקום, כולם לומדים את תורתו של 
בארץ  וחסידים,  אשכנזים  ספרדים  הקדוש,  החיים  אור 
והחדיר  נפש  מסירות  מתוך  למדה  שהוא  כיון  ובחו"ל, 
את נשמתו בתורה. אני מודה לה' יתברך שזכתה הישיבה 
החיים  אור  של  הזה  הקדוש  בשם  להידבק  ומוסודותיה 

הקדוש.



כבה נר המערבי
 

ידוע הוא מה שגילה הבעל שם טוב זיע"א שאור החיים 
הקדוש היה מבחינת רוחו של דוד המלך והוא )הבעש"ט( 
היה מבחינת הנפש של דוד המלך, ואם הם היו נפגשים 

יחד בארץ ישראל היה מגיע מלך המשיח מיד. 
את  בה  הקים  לירושלים  עטר  בן  חיים  רבינו  בהגיע 
ישיבתו וכל חכמי ירושלים דאז נבהלו וחרדו מפניו והיו 
)שנת  מכן  לאחר  שנה  אדם,  בן  לפני  כקוף  לפניו  נראים 
את  הקדוש  החיים  אור  מסר  קודש  שבת  במוצאי  תק"ג( 
נשמתו לגנזי מרומים. ביותו צעיר לימים, רק בן מ"ז שנים. 
מז'יבוז  בעיר  אז  שהיה  טוב  שם  הבעל  שעה  באותה 
ואמר  שלישית  לסעודה  ידיו  את  נטל  שבאוקראינה 
לתלמידיו "כבה הנר המערבי", ישנו סוד מיוחד שמכוונים 
בו בנטילת ידיים של סעודה שלישית וסוד זה אינו נמסר 
אלא לגדול שבדור, כל חיי לא זכיתי שיגלו לי סוד זה כיון 
שרבי חיים בן עטר עדיין היה בחיים, אך עתה שנפטר הנר 
המערבי הוא רבינו חיים בן עטר הגיע אלי הסוד הנפלא 

הזה.



מרעיש הארץ מרגיז ממלכות. 
רומל"  "ארווין  הצורר  בפיקוד  הנאצים  כשגייסות 
לטבוח  ואיימו  מצרים  שבמערב  לאל-עלמיין  התקרבו 
ר'  והאדמו"ר  מזוויהל  שלמה  ר'  הצדיקים  א"י,  בתושבי 
של  ציונו  על  ותפילות  סליחות  ערכו  מהוסיאטין  ישראל 
אור החיים הקדוש, ומיד לאחר התפילות התרחקו הנאצים 
את  לחסל  הייתה  צורר  רשע  אותו  של  כוונתו  מהאזור, 

יהודי מצרים ולאחר מכן את יהודי ארץ ישראל. 
הצדיק  של  קברו  על  השתטח  מהוסיאטין  האדמו"ר 
התרומם  דקות  מספר  לאחר  שליש.  בדמעות  שם  ובכה 
לא  "לרשע  לב:  כל  שהרטיטו  אחדות  מילים  ואמר  הרב 

תהא שליטה בארץ ישראל, לא תדרוך כף רגלם בארץ". 
לאחר זמן סיפר הרב שראה שם הויה ברוך הוא מאיר 
והבין  הקדוש,  החיים  אור  של  ציונו  על  מוזהב  באור 
שהתקבלה התפילה ורבינו חיים בו עטר פעל בשמים שלא 

תדרוך כף רגלם של הנאצים בארץ ישראל. 



אותה הדבר קורה בהקמת ישביתנו, ישיבת "אור החיים" 
על שם הצדיק הקדוש, אנחנו לא עושים כלום, רק שמים 
חשבנו  בתחילה,  הכל.  את  עושה  כבר  והצדיק  היד  את 
להקים בנין ל-150 תלמידים, רק חצי מהשטח שיש היום 
היה שייך לישיבה והייתה התנגדות מהשכנים. התאזרתי 
במקום  שגרו  התושבים  את  לפצות  צריך  והיה  בסבלנות 
מסביב,  שהיו  והמפעלים  החנויות  את  וגם  מפתח  בדמי 
אבל מתוך סבלנות כולם יצאו ונבנה הבניין באותם אבנים 
שהיו בבניין הישן, אבל היו מניעות גדולות. לבנות בניין 
כזה זה חזון נפרץ, אבל מה, אנו לא עושים כלום, זה אור 
החיים הקדוש, הוא עושה את הכל, הבניין קיים, רק צריך 

להשלימו מבפנים.
הייתה  בו  למקום  הגעתי  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
ישיבתו של אור החיים הקדוש בעיר העתיקה שבירושלים 
של  לאורווה  המקום  נהפך  הרבים  שבעוונותינו  וגילתי 
הישן(,  הישוב  למוזיאון  המקום  הפך  )ולימים  חמורים 
הנביא  אליהו  נגלה  בו  שבמקום  לראות  מאוד  הצטערתי 

לרבינו חיים בן עטר נמצאים עתה חמורים. 
שם  להקים  שחייבים  בליבי  אמרתי  זאת  כשראיתי 
לצדיק, ואו אז בחסדי ה' יתברך הוקמה הישיבה הקדושה 
ואלפים  הקודש  עיר  בירושלים  לתפארה  המתנוססת 
הפכו  מהם  ורבים  שלימה  בתשובה  דרכה  חזרו  ורבבות 
ומורי  ישיבות  דיינים, ראשי  רבנים,  רוחניים,  לרועים  גם 

הוראות בישראל. 
הקדוש,  החיים  אור  הצדיק,  אדוננו  שזכות  רצון  יהי 
תגן בעדנו ובעד כל כלל ישראל אחינו להיוושע תשועת 

עולמים בקרוב, אמן.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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הצגתה  פתיחת  אולם  מרגשת,  צלפחד  בנות  פרשת 
מעוררת תמיהה.  וכך נאמר: "ותקרבנה בנות צלפחד 
בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה בן יוסף". לשם 
די  הרי  היוחסין,  שולשלת  כל  את  להזכיר  צריך  מה 
היה לכתוב שהיו בנות צלפחד משבט מנשה שביקשו חלק 
בארץ ישראל? מדוע צריך לפרט את שרשרת הדורות מיוסף עד 

צלפחד ובנותיו בעת הזו של פרשת הירושה? 
שנאמר  הארץ,  את  חיבב  יוסף  לך,  "לומר  משיב:  רש"י 
שנאמר  הארץ,  את  חיבבו  ובנותיו  עצמותי",  את  "והעליתם 
תנה לנו אחוזה". כלומר אהבתו של יוסף הצדיק לארץ ישראל 
הטביעה חותם על צאצאיו לאחר שבע דורות שגם הם אהבו 

את ארץ ישראל.
לכך  שיהיו  לדעת  עליו  משהו,  אומר  או  עושה  כשאדם 
השפעות אצל ילדיו ואצל נכדיו ואפילו בעוד שבע דורות! כמו 
שראינו אצל יוסף הצדיק, שמשפט אחד שאמר: "והעליתם את 
עצמותי" השפיע על צאצאיו לאחר שבע דורות. בנות צלפחד 
אפילו לא ראו את יוסף, אבל חיבתו לארץ ישראל השפיעה גם 

על עליהם.
יחדיו  שעברו  קרובים,  חברים  שני  היו  רבות  שנים  לפני  
חלק גדול מחייהם. הם למדו יחד בילדותם אצל אותו מלמד, 
וכך המשיכו בימי הבחרות, ואף לאחר מכן בשנות העמידה. 
והנה ברבות הימים נעשה אחד מהם לצדיק גדול, רבי מפורסם 
ומקברניטי  הק'  הבעש"ט  תלמידי  מגדולי  רבים,  לחסידים 
הדור. שמו יצא כעובד השי"ת במסירות נפש, ופועל ישועות 

בקרב הארץ, שרבים השכימו לפתחו ונושעו אצלו.
לעומתו החבר השני נתמנה לרב באחד הערים. אמנם היה רב 
גדול ותלמיד חכם חשוב, אבל לא זכה להתרומם ולהתעלות 
זה?  זכה אף הוא למעמד  לא  רב התפלא מדוע  אותו  כחברו. 
היו  לשניהם  מלמדים,  אותם  אצל  בשווה  יחד  למדו  הם  הרי 
זה  כיצד  בשווה.  בתורה  התמידו  ושניהם  דומים,  כשרונות 
ואילו  מופת,  ובעל  הקודש,  רוח  בעל  גדול  רבי  החבר  נעשה 
הוא לא זכה לכך כלום? כך היה מרבה לחשוב ולתהות בדבר 

בינו לבין עצמו.

והנה הגיעה הזדמנות לידו לברר זאת מקרוב. בהיותו עוסק 
לפרנסתו במסחר היין שרף,  נזדמנה 'נסיעה' לעירו של ידידו 
הרבי הצדיק. הוא חשב לנצל את ההזדמנות בימי שהותו בעיר 
לחסות בצל קודשו של חברו מזה שנים, ולהתחקות מקרוב אחר 
הליכותיו בקודש, אולי ימצא את הפתרון לפליאתו המציקה לו. 
לבית  היישר  ופנה  העיר,  אותה  אל  בדרכו  אפוא  יצא  הוא 
הרבי, לראות האם יוכל להתארח מספר ימים שם בביתו נאווה 

קודש.
הרבי הקדוש שמח מאד לקראת האורח החשוב ידיד נעוריו, 
לפניו  הגיש  ראשית  גדול.  ובכבוד  יפות  פנים  בסבר  וקיבלו 
סעודה טובה כדי להשביע את רעבון ליבו, ולאחר מכן הציע 
מעמל  נעימה  במנוחה  שנתו  את  שינום  כדי  בפניו  המיטה 

טלטול הדרך.
בעלותו על ערש יצועו בלילה ההוא לא עצם הרב האורח את 
עיניו! רק עקב והביט כל העת במעשי הרבי, וכך בחן מקרוב 
את כל פרטי הנהגותיו! במשך כל ימי שהותו בעיר היה צמוד 
כשהוא  בקודש.  ובעבודתו  בלימודיו  בתפילותיו,  הצדיק  אל 
מנסה להבין את מה שראו עיניו בחצר הקודש ובהנהגותיו של 

הרבי.
התעלומה  אלא  לשאלתו,  תשובה  מצא  שלא  רק  לא  הוא   
עוד גדלה יותר בעיניו: הרי גם אנוכי מתנהג ממש כמו הרבי. 
כן.  עושה  אני  וגם  הארץ,  על  בבכיה  חצות  תיקון  עורך  הוא 
הרבי לומד אחרי התיקון כל הלילה, ואף אני נוהג כן. תפילתי 
שאף  התברר  כאכילתו.  ואכילתי  כלימודו,  לימודי  כתפילתו, 
הרבי  אינו מלאך, אלא איש ככל האנשים. לא ראיתי כאן שום 
שינוי והבדל ביני לבינו. ומעתה גדלה קושייתו בכפליים, כאשר 
ראה מקרוב את הכבוד הגדול וההערצה העצומה שהחסידים 
הוא  ואילו  גמור,  בביטול  כך  כל  בו  ודבוקים  לרבם,  רוחשים 
זה.  מכבוד  שבשמינית  בשמינית  לא  אף  ברבנותו  זוכה  אינו 
ונשגבות  זכה הרבי למדרגות רמות  איך  והוא שאל את עצמו 
היה  כך  פשוט?  רב  רק  רגיל,  אדם  נשארתי  אני  ואילו  כאלו, 

הופך הרב בדעתו אנה ואנה, ולא מצא פתרון לדבר.
 , מאד  לו  שהציקה  לשאלתו  פתרון  שום  מצא  שלא  לאחר 

עצמו!  הרבי  בפני  פליאתו  את  להציג  ברירה  בלית  החליט 
תמיהתו  את  לפניו  וגילה  הרבי,  לפני  ברכיים  בפיק  ניגש  הוא 
המציקה לו זה עידן, אולי יוכל הרבי עצמו לפשט את קושייתו.

פתח הרבי את פיו בחכמה, ואמר: אשאלך נא שאלה קטנה. 
האם זכור לך מתי היה אצלך היום השמח ביותר בחייך?

בוודאי זוכר אני, ענה הרב. היה זה באחד הימים הטובים של 
מסחר יין שרף שבבעלותי, בדרך כלל אין רווחי סחר זה גדולים 
במיוחד, אך הייתה פעם אחת שהוצעה לפני עסקת ענק, מספר 
של  רבות  בחביות  וגדושים  המלאים  רבים  מחסנים  של  גדול 
יי"ש במחיר טוב, שמשום מה החלטתי לרכוש את כולם. והנה 
העלה  עסקה,  אותה  ביצוע  לאחר  אחד  יום  הגדולה  לשמחתי 
שר האוצר את מחיר היי"ש למחיר גבוה ומפולפל ביותר, וכך 
התעשרתי בבת אחת בעושר רב, ונהפכתי לעשיר גדול. באותה 
עת זכיתי לחוש היטב את טעמה של שמחה גדולה בלב – סיים 

הרב את מענהו.
נאמנה,  תדע  הדברים!  נהירין  עתה  ואמר:  הרב,  אליו  גחן 
ליבי  מתמלא  יום,  בכל  תפילין  להניח  אני  ניגש  שכאשר 
שמחה עצומה ונעלה הרבה יותר משמחת הממון הגשמי שלך 
שהרגשת באותו יום. וכן הוא בכל דבר מצווה, תורה, תפילה, 
יתברך לעשות בעולמי  אותי השם  גמילות חסדים שמזכה  או 

הרי מתמלא ליבי שמחה עצומה בדבר.
ייתכן שמבחינת המעשיים החיצוניים אין הבדל גדול בינינו, 
איכות  במבחן  אבל  המעשים.  אותם  את  בערך  עושים  שנינו 
גם  כך  ומשום  מאד!  גדול  הבדל  יש  המעשים  של  ופנימיות 
התורה  מעשי  השפעת  תוצאת  עיקר  שכן  שונות.  התוצאות 
באיכותם  מאד  תלויה  ולתתא,  לעילא  עושים  שאנו  והמצוות 

הפנימית, כי אחר כוונת הלב הן הן הדברים.
הוא  כך  הלב  ובכוונת  בפנימיות  מעשה  עושה  שאדם  ככל 
של  מעשיהם  על  והשפעתו  שלו  מעשיו  תוצאות  על  משפיע 

צאצאיו אפילו הרבה דורות לאחר מכן.
בפנימיות  ישראל  ארץ  את  לב  בכל  אהב  הצדיק  יוסף 
זו הייתה כה עמוקה עד  ובשמחה. ומשום כך השפעת אהבה 

שהשפיעה לדורות אחריו.

בן מנשה בן יוסף
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

הוא היה בחיר הישיבה. כל מי שראה אותו בתלמודו בהיכל 
הישיבה, ניבא לו עתיד מזהיר. המחזה היה מדהים: 'סנה 
בוער באש', מתפלפל בלהט, סוחף את כל בני החבורה 

במלחמתה של תורה - בקולות וברקים. 
בישיבה  מהראשונים  היה  לא   – לפרקו  כשהגיע  במפתיע, 
לו  חסרה  למיודענו.  לו,  היה  קל  'ליקוי'  כי  החופה.  תחת  לעמוד 
בשעת  בו  שבערה  הפנימית  האש  כי  מסתבר  הסבלנות.  מידת 
שאינה  בסיטואציה  משנתקל  החולין.  לתחומי  גם  גלשה  לימודו, 
שידוך  הצעת  אפילו  לפתחו  הגיעה  לא  וזועם.  רותח  היה  לרוחו, 
אחת.  נכון, נדירות הן מעלותיו בקנייני התורה, אבל מי פתי יסכן 

את ביתו במידת הכעס המשולה לעבודה-זרה.
מום'  'בעל  מצבו.  את  להפנים  מיודענו  החל  הימים,  משנקפו 
הימים  בשני  מידותיו.  נגד  להילחם  וניסה  לעצמו,  אמר  אנוכי, 
היה  השלישי  ביום  אך  וסבלן,  שקט  להיות  הצליח  הראשונים 
ה'קפיץ' משתחרר ומכה כפליים. כך התנהלו חייו, מנסה להתגבר, 
אך כבול באזיקי הכעס. עד שהגיע המשבר. הבחור עזב את הישיבה 

והסתגר בביתו. 
הוריו הפנו אותו אלי לקבלת הכוונה. פתחתי עמו בדברים רכים: 
השיב:  בתבונתו,  איתי?  ללבן  תבחר  החיים  במסכת  סוגיה  איזו 
ָּבֵׁשל  שאיני  לי  ברור  שידוכים.  עניני  בקידום  עזרה  מבקש  אינני 
עדיין להקים בית. עיקר העיקרים עליו אני מייגע את מוחי - איך 

אני מכבה את האש שיוקדת בתוכי. אני רוצה להפוך לאדם אחר, 
שקול וסבלן.



לפעמים  לומר:  נוהג  היה  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  רבינו  מרן 
מקור  היא-היא   – המתייעץ  של  בשאלתו  המונחת  היסוד'  'הנחת 

הבעיה.  
פניתי אל הבחור בגילוי לב: מצפה אתה ממני, יקירי, שאסייע 
לך בכיבוי האש הבוערת בפנימיותך? צר לי לאכזב אותך, חלילה 
לי מלעשות כן. אדרבה, חובתך לטפח את תכונות היסוד שהשריש 

בורא עולם בקרבך... 
הבחור נתקף הלם. הוא רצה להתווכח, אך מילותיו כאילו נעתקו 
ברוחך.  תיפול  נא  אל  תקווה:  בו  ולהפיח  לנחמו  ניסיתי  מפיו... 
עצמך.  את  לחנוק  ניסיונך  של  תוצאה  הוא  אותך  שתקף  המשבר 
מצבך טוב, לעומת אחרים שניסו ללכת בדרך זו ונפלו רח"ל לתהום 

הנשייה של 'הרס עצמי'. 
כה כתב ב'אבן שלמה' ]א, ז[ בשם הגר"א זיע"א: "אף מי שטבעו 
רע, לא יילך נגד הטבע לגמרי, כי לא יתקיים בידו. למשל, מי שנולד 
להתחנך  בידו  אז  דם,  שופך  להיות  מוכרח  שהוא  מאדים,  במזל 
להיות שוחט - שהוא בינוני, או מוהל - שהוא צדיק, ולא להיות 

ליסטים". 
כיצד  ללמוד  עליך  מוטל  עולם.  מבורא  קיבלת  גדולה  מתנה 

להשתמש בה, לנתב אותה לאפיקי הקודש. אם תרצה, אפנה אותך 
ליועץ מומחה אשר ידריך אותך כיצד לתעל את כוחותיך. זו מלאכה 
טכניקות  המומחה  אותך  ילמד  שני,  בשלב  ותרגול.  זמן  הדורשת 

ל'ניהול כעסים' ולשליטה עליהם ככל הנוגע לענייני חולין. 
*  *  *

כי  ָעז",  כי  אפם  "ארור  הפסוק  על  מבאר  הקדוש  החיים  האור 
בזאת הורה יעקב אבינו לשמעון ולוי: היזהרו ביסודות האש, העזות 
והקנאות אשר טבועים בנפשותיכם. עליכם להשתמש בהם רק לשם 

שמים. 
קנאת  לקנא  העזות  במידת  משתמש  לוי  את  מתארת  התורה 
שמים, למלחמה נגד פרעה המצֶווה לעזוב את בית-המדרש לטובת 
עיסוק בחומר ולבנים, נענה לקריאת משה רבינו 'מי לד' אלי', והורג 
נשיא  סלוא,  בן  זמרי  מופיע  השני  העבר  מן  בעגל.  החוטאים  את 
שבט שמעון, המשתמש במידת ה'קנאות' ומחרף את נפשו למען 
הטומאה. ומי מתייצב מולו לקנא את קנאת ה'? פנחס בן אלעזר 
ַקּנֹא   " עצמו  על  שהעיד  לטוב  זכור  אליהו  זה  פנחס  לוי.  משבט 

ִתְפָאָרה", במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. ִקֵּנאִתי ַלה' בְּ

הביא לדפוס: שלמה קוק, 
עורך רב-המכר 'חכמת הנפש היהודית' בדרכו של מרן 
הגרש"ז אויערבאך

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ניהול כעסים
הרה"ג יצחק לורינץ    רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי

2-2.5 חדרים

■ בניסנבוים לפני תחילת 
בניה ע"י קבלן אמין, 

דירות 4 חד', מרפסת 
שמש, חניה, החל מ-  

1,850,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742
03- 5797756)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בר"ע, ליד רח' 
ישעיהו, 2 דירות, 3 חד' 

עם טאבו משותף 
בק"א, 60 מ' כל אחת, 

ביחד 2 הדירות 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

■ ברח' טבריה, קרוב 
לרח' הרצוג, 3 חד' 

גדולים, כ-75 מ"ר עם 
סוכה, עורפי ולא 

משופץ, ק"א, 
1,530,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בבניה מתקדמת, ברח' 
הרב קוק, 3 חד', קבלן 

אמין, 1,400,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ 4.5 חד' ברח' עליה 
שניה, חזית 3 כ"א, ק"ג 
עם מעלית, לא אחרונה, 

שמורה 2,100,000 
ש"ח, בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בלעדי!, יפה ומקסימה, 
"במרכז בעלי מלאכה", 3 חד', 

ק"א, מעלית, 70 מ"ר  תיווך 
_____________________________________________)28-31("חנוכת הבית" 053-3157272

■ ברח' ניסנבוים לפני 
תחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, דירות 5 חד', 
חזית, מרפסות שמש, 
כ-135 מ', 2,380,000 

ש"ח כולל חניה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)1-1(_____________________________________________

גבעת שמואל

■ בפרל 3 חד' גדולים 
מאוד, 90 מ', משופץ 

עורפי עם נוף מהסרטים 
אופ' לבניה על הגג+ אופ' 

להרחבה, ק"ג ואחרונה, 
פינוי הדירה שנה וחצי 
בחתימת חוזה % 10 

והיתרה לקראת הפינוי. 
1,650,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756
)26-26(_____________________________________________

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,450,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בבן דוד ליד רח' 
עוזיאל, 5.5 חד', חזית, 3 

כ"א עם ממ"ד ומעלית, 
ק"א, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)51-51(_____________________________________________

 מפוארת, 4 חד', מעלית 
,באזור מרכז בעלי מלאכה, 

3 כ"א, תיווך "חנוכת הבית" 
053-3157272)28-31(_____________________________________________

חיפה

חריש לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' ירושלים ליד רח' 
חברון, 4 חד' משופצים 
חזית ק"ב, 1,780,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ 4 חד' עם סוכה ק"6 
ברח' מנחם בגין על 

הפארק מושקע+ מחסן 
וחניה, 2,100,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
■ 5 חד' גדולים ומרווחים 
ביוני נתניהו )בלי סוכה(, 
ק"6 כולל מחסן וחניה, 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת עם 

נוף ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

לתוספת בניה+ גג ענק- 
יש אפש' לכניסה נפרדת 
מחדר המדרגות+ מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ ברח' חברון, ק"ג, 
טריפלקס מושקע, 5 חד', 

ק"ג, 1,750,000 ש"ח 
)לא לחלוקה(. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

 050-5308742
03-5797756

)10-10(_____________________________________________

■ ברח' סנהדרין בר"ג, 
ליד שיכון ג' בב"ב בבנין 

חדש ומפואר עם מעלית 
שבת נשארו דירות של 
5 חד'. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ ברח' מלצר 5.5 חד' 
כ-140 מ"ר, ק"ב שניתן 

להשכיר ב-2,000 ש"ח+ 
מחסן של 45 מ', לא 

מתאים לדיור, מעלית, 
מושקעת, 2,700,000 

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

03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■  בר"ע, 6 חד' גדולים, 
בק"א, כ-120 מ', 3 כ"א, 

חזית,מחולקים ל- 2 
דירות, 1,900,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

■ ברח' יהודה הלוי קרוב 
לאבטליון, 5 חד', מסודרת 
ומאווררת, 3 כ"א, חזית, 
ק"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב 

03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

■ מציאה ברח' גיבורי 
ישראל קרוב לרח' ש. 

כהן, 5 חד', ק"ב, 115 
מ"ר עם אופ' לתוס' של 

40 מ', כל השכנים 
מרחיבים, 2,440,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)2-2(_____________________________________________

גני תקווה

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

דימונה

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ ברח' חגי, ק"ב, 
עורפית, 3 כ"א, דירת 3 
חד', 1,550,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הר' קוק 23

 050-5308742
03- 5797756)29-29(_____________________________________________

■ בהזדמנות בבנין יפה, 
5 חד', ק"ב עם מעלית, 

3 כ"א, חזית וחניה, 
ברח' הרב קוק, מיידי, 
2,100,000 ש"ח.תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 ענקית מרווחת, מאווררת, 
כ-150 מ"ר, ק"א, באזור 

בית הלל המבוקש )ללא(, 
בנין מטופח, זקוקה לשיפוץ, 

2,550,000 ש"ח, תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)29-32(הבית" 053-3157272

 ענקית ,זקוקה לשיפוץ 
סמוך לבית מדרש מרכז 

ויזניץ' עזרא, מתאים במיוחד 
למשקעים תושבי חו"ל, 

2,550,000 ש"ח, תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)29-32(הבית" 053-3157272

■ ברח' התנאים 5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 

חניה בטאבו+סוכה, אופ' 
להרחבה , 1,800,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 למכירה זכות בפרוייקט 
חרדי בחריש, 125,000 ש"ח, 

_____________________________________________)29-32ל(054-2509001

■ ברח' דניאל, 2 חד' 
גדולים עם מרפסות, 60 
מ' עם אופציה להרחבה 
ולבניה על הגג )אין עדיין 

אישורי שכנים(, ק"ג, 
1,400,000 ש"ח, חזית.
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 סמוך לשיכון ה', דירות 
יוקרה בבנייה! על הנייר, 

כניסה- 18 חודש, 1,850,000 
ש"ח, תיווך "חנוכת הבית" 

053-3157272)30-33(_____________________________________________

חולון
 ברחוב החיים. 3 ח'. 60 

מ"ר. ק"ק + חצר. "נדל"ן 
_____________________________________________)30-33(כהלכה"  055-66-88-111

■ ברח' הרב ניסים 
בבנין מפואר עם מעלית, 

דירת 5 חד', מפוארת 
ומושקעת )שלא המעולם 

הזה(, ק"ג לא אחרונה, 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 מיידית, בדתי, ק"ג, 3 + 
מרפסת ענק, לא גג, 4 כ"א, 

שכנים דתיים, 890,000 ש"ח, 
גמיש, 077-7004087,

_____________________________________________)30-33ל(050-7431727

 בגבול ר"ג/ב"ב ברח' 
נחמיה תמרי 5, ק"א 

לחזית, דירת 3 חד', 68 
מ"ר נטו, מזגנים, דוד 

שמש, כיווני אוויר דרום-
מערב, לכניסה מיידית, 
1,650,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

zlbr54@gmail.com)28-31(_____________________________________________

■ ברח' יהודה הנשיא 
באזור ככר בן זכאי, 

3 חד', ק"ב ואחרונה, 
אישורים להרחבה של 30 
מ'+ אופ' לבניה על הגג, 
1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 באזור זיכרון מאיר 
המבוקש, בנין חדש, ק"א, 

פינוי עד שנה,  94 מ"ר,  תיווך 
"חנוכת הבית"
053-3157272)31-34(_____________________________________________

 באזור זיכרון מאיר 
המבוקש, 3 חד', בנין חדש, 

ק"א, עורפית, פינוי עד שנה,  
מתאים לנכה,  תיווך "חנוכת 

_____________________________________________)31-34(הבית" 053-3157272

 באזור מרום שיר היוקרתי, 
ק"ג, עורפית, 3 חד'+ יחידה 

של 2 + סוכה, מרפסת 
שמש- ניתן להפוך בקלות 

ל- 5 חד'. תיווך "חנוכת הבית" 
053-3157272)30-33(_____________________________________________

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א 
בתחילת בניה, 6 חד', 140 

מ"ר, ק"א, חזית, ניתנת 
לחלוקה )8 דיירים(, מפרט 

עשיר, קבלן אמין, 2,300,000 
_____________________________________________)31-31(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשכונת אור החיים, 5 
חד', 140 מ"ר, ק"ב + מעלית 
+ חניה מפוארת, 2,200,000 
_____________________________________________)31-31(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות במרים 
הנביאה בבניה, פנטהאוז, 

5 חדרים, מפוארות, 
מפרט עשיר + חניה, 

2,750,000. פאר הנדלן, 
03-5015771)31-31(_____________________________________________

 בפנקס, 5.5 חדרים, 
חדשה, ענקית, קומה 
3, מעלית, מפוארת, 

נוף מדהים + מרפסת 
ענקית, 2,680,000. פאר 

_____________________________________________)31-31(הנדלן, 03-5015771

 בשכטר, דירת 5 חדרים, 
משופצת כחדשה, מרפסת 
שמש וסוכה. אנגלו סכסון, 

03-9301122)31-31(_____________________________________________

 בישעיהו המשורר, דירת 
6 חדרים, מפוארת, מעלית 

שבת, מרפסת סוכה, 2 
חניות ומחסן! אנגלו סכסון, 

03-9301122)31-31(_____________________________________________

 בלעדי! בצייטלין, 
5 חדרים, 100 מ"ר, 

משופצת, סוכה גדולה, 
ק"א + מעלית + חניה, 

2,240,000, גמיש. 
"סלומון - נכסים - 

והשקעות" 
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב חברון, 
5 חדרים, כ- 120 מ"ר, 

משופצת ומושקעת 
ברמה גבוהה, ק"א, 

חזית, 3 כ"א + מרפסת 
סוכה/שמש, 15 מ"ר, 

2,250,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4חד,' 
חזית, שמורה ויפה, 1,890,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
054-9001180 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 באזור רבי עקיבא/חתם 
סופר, 3 חדרים במקור בבנין 

חדיש + סוכה בנויה וסגורה + 
מרפסת, סה"כ, כ- 90 מ"ר, ב-  

1,650,000 ש"ח, מיידי! להב 
_____________________________________________)31-31(נכסים, 050-4177750

 ברמת אלחנן, 4 חד' 
) 5 במקור(, 100 מ"ר, ק"ב 
+ מעלית + אופציה כולל 

אישורים 30 מ"ר, משופצת 
ברמה גבוהה, מפוארת ,חזית, 

3 כ"א, 2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' ירושלים אזור העיריה, 
4 חד' + מרפסת סוכה גדולה, 

92 מ"ר, משופצת, קומת 
כניסה, מוגבהה, 1,690,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי,
03-5799308)31-31(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' בבנין 
חדש, 4 חד', 95 מ"ר, ק"ב 

+ מעלית + חניה + מחסן, 
כניסה מייידת, 1,900,000 

_____________________________________________)31-31(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בגוטמכר, בבניה, 4 
חדרים, דירות יוקרה, 

חזית, מפוארות, 
1,850,000, תוכניות 
במשרד. פאר הנדלן, 

03-5015771)31-31(_____________________________________________

 דירות אחרונות בבניה 
בשדרות רמז, 4 חדרים 

ענקית + מרפסות, חזית 
+ חניה, תוכניות במשרד. 
_____________________________________________)31-31(פאר הנדלן, 03-5015703

 בפנקס, 4 חד', חדשה, 
מפוארת, קומה 5, נוף 

מדהים, 1,900,000. פאר 
_____________________________________________)31-31(הנדלן, 03-5015771

 באדמורי שאץ, דופלקס, 
4.5 חד' + גג 40 מ"ר, סורגים, 

חניה בטאבו, קומה ג' ו- ד', 
ללא מעלית, 2,150,000 ש"ח, 

050-4138562)31-3(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, 4, ענקית 
+ מרפסות, מטבח ענק + 
סוכה גדולה, ק"ב, חזית + 
מעלית, 1,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)31-31("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור רמב"ם, 4, גדולה, 
ק"ב, חזית + מעלית, 3 כ"א, 
פתוחה, סוכה גדולה + חניה, 

1,780,000 ש"ח, מיידי. "אפיק 
_____________________________________________)31-31(נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות לקראת בניה 
באזור ניסנבוים, 4ח', כ- 120 
מ"ר! מרפסת שמש וחניה! 
1,900,000 ש"ח, תשלומים 

נוחים! תוכניות ב- "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)31-31(_____________________________________________

 ברח' אבוחצירא, דירת 
4 חד', מחולקת ומושפצת, 

ק"ד, 1,430,000 ש"ח. תיווך, 
_____________________________________________)31-32ל(054-8562888

 בשח"ל, מיידי, 4חד', 
מפוארת, 110 מ"ר, מפרט 

גבוה, 1,900,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
קומה ב', 4 חד', כ- 100 מ"ר, 
מפוארת!!! חזית, 1,620,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)31-31(_____________________________________________

 במרכז בעלי המלאכה, 
4 חדרים, חדשה, כ- 100 

מטר, 1,850,000, גמיש. תיווך 
_____________________________________________)BDA)31-31, טל': 054-8449423

 בבלעדיות!! הזדמנות 
אחרונה!! בגוטמכר 

היוקרתי, דירות אחרונות, 
4 חדרים בבניה, ברמה 

גבוהה, קבלן אמין, 
מפרט עשיר, 1,850,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

,052-7652801
03-6199323)31-31(_____________________________________________

 בהזדמנות ברחוב 
ירושלים קרוב לעירייה, 

4 חדרים, 100 מ"ר, 
ק"ק, משופצת + סוכה 
גדולה 1,690,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)31-31(_____________________________________________

 בהזדמנות! כולם 
מוזמנים "לבית פתוח" 

שיתקיים היום, בחלוצים, 
3 חד', חזית, מעלית! 
כחדשה, 1,230,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)31-31(_____________________________________________

 באזור הצבי, 3חד', 
משופצת ויפה, כ"א טובים, 

א.להרחבה, 1,350,000 ש"ח, 
גמיש, בבלעדיות "אלמוג 

נכסים" ר"א 56, 
 ,03-6166105/4

058-7878784)31-31(_____________________________________________

 מציאה! בבלעדיות, 
3חד', משופצת חלקית + 
א.הרחבה, רק 1,050,000 

ש"ח, גמיש. "אלמוג 
נכסים" ר"א 56, 
 ,03-6166105/4

058-7878784)31-31(_____________________________________________

 בהזדמנות בהרב קוק 
בבניה, דירות אחרונות, 3 

חד', מפוארות, תוכניות 
במשרד, 1,450,000. 

_____________________________________________)31-31(פאר הנדלן, 03-5015771

 בבלעדיות!!! 
בטרומפלדור, 3.5 חד', כ- 100 

מ"ר, חזית, קומה נוחה, 
אופציה בגג, 1,390,000 ש"ח. 

נדלן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! השקעה 
מצויינת!! באזור הפלמ"ח, 4 
דירות, 3 חד', כ- 60 מ"ר כל 

אחת, הכול חדש, 2,690,000 
ש"ח. נדל"ן הקריה,

054-8472222 ,050-3000121)31-31(_____________________________________________

 במרכז ב"ב, מבחר דירות, 
3 חד', במחירים מעולים, 

כניסה בתוך שנה, 
_____________________________________________)31-32ל(054-8450202 "נדלן גוש דן"

 באזור הוילות, 3, 
מטופחת, כ- 65 מ"ר, ק"א, 
חזית + מעלית, בנין יוקרתי, 

1,680,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)31-31(נכסים" 03-5791514

 בחגי, 3חד', ענקית, 
חזית + 2 מרפסות, מיידית, 

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

052-3344721)31-31(_____________________________________________

 באברבנאל, 3חד', 65מ"ר, 
אופציה להרחבה של 62מ"ר, 

1,200,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)31-31(_____________________________________________

 בנורדאו, 3חד', משופצת, 
אופציה להרחבה ולבניה בגג, 

1,300,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)31-31(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 3 חד', 
65 מ"ר, ק"ג + היתרים לעוד 

45 מ"ר + חניה, משופצת, 
1,420,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

 בדניאל, 3 חד', 75 מ"ר, 
ק"ב, חזית, משופצת ברמה 

גבוהה, אופציה ממשית, 
45 מ"ר, 1,550,000 ש"ח. 

_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 3 

וחצי חדרים, שמורה 
ומטופחת, כ- 95 מ"ר, 

קומה שלישית ואחרונה, 
גג בטון, ב- 1,600,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)31-31(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 3 חדרים, 
גדולה, כ- 82 מ"ר בבנין 
חדיש, עורפית, שקטה 

ומאווררת, ב- 1,500,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)31-31(_____________________________________________

 בירושלים/יהודה 
הלוי!!! 3.5, יפיפיה ברמה 
גובה, 70 מ"ר, ק"א, חזית, 

1,520,000. "תווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבן 
פתחיה, דירת 3 ח', 

משופצת + חצר 
גדולה + אישורי בניה 

ל- 2 ח', כניסה פרטית, 
1,680,000 ש"ח. עצמון 

נכסים, 03-6055622, 
054-8451271)31-31(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3 
חדרים, ק"א, ענקית, 90 
מ"ר + מרפסות, חזית, 

1,700,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

,052-7652801
03-6199323)31-31(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב חידא, 3 
ח', קומה ג', גג בטון, חזית, 

מרווחת, השכנים בנו בגג, 
1,650,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)31-31(_____________________________________________

 בהרב קוק!!! בבניה!!! 
3 חד' בסטנדרט גבוה 

ופנטהאוזים מפוארים 5,6 
חד' ע"י קבלן אמין, תוכניות 

ב"תווך פרפקט" 03-5745877, 
052-7649782)31-31(_____________________________________________

 תיווך 2.5 חדרים, קומה א' 
אזור קריית הרצוג, כ- 70 מ"ר, 

משופצת, 1.2 מליון, גמיש, 
הקודם זוכה, 03-5444815, 

050-2567111)31-31(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 2.5ח', 
ק"ב )רעפים( + רשיון לגג 

א.חלוקה, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)31-31(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 2חד', 
גדולה, אפשרי לחלוקה 

ל- 3חד', משופצת + סוכה, 
1,300,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
054-9001180)31-31(_____________________________________________

 בלעדי! ביואל, 2.5 חד', 
מרווחת, משופצת כחדשה 

+ אופציה 8 מ"ר, ק"ב, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

 ברבי עקיבא, 2.5 חד', 
65 מ"ר, ק"ב, עורף, מסודרת. 
*באפשטיין, 2.5 חד', 63 מ"ר, 

ק"ב, אחרונה, אופציה בצד 
ובגג, שמורה, 1,400,000. 

_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 2.5 חד', 65 מ"ר, 

משופצת, ק"ד + רשיון לבניה 
על הגג + מדרגות מחדר 
מדרגות לגג, ניתן לעשות 

יחידה + פיר למעלית, 
1,580,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)31-31(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 2.5חד', 
שמורה ומסודרת, כ"א טובים 
+ א.לבניה, 1,250,000 ש"ח, 
גמיש, בלעדי. "אלמוג נכסים" 

ר"א 56, 03-6166105/4, 
058-7878784)31-31(_____________________________________________

 באזור הראשונים, 2.5 חד', 
שמורה ומסודרת, כ"א טובים, 

1,190,000 ש"ח, בלעדי. 
"אלמוג נכסים" ר"א 56, 

 ,03-6166105/4
058-7878784)31-31(_____________________________________________

 באיזור הרב קוק/טבריה, 
2.5חד', 67 מ"ר, משופצת, 

ק"ב, אחרונה, א.בגג + רשיון 
לבניה 52 מ"ר )גם יחידה(, 
1,460,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)31-31(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 פרסמו חינם! מוכרים/

שוכרים ב"אפיקי נדלן 
בועז" וקבלו שירות אמין, 

מהיר ומקצועי,
050-4156080)31-31(_____________________________________________

 ביצחק מודעי, פנטהאוז, 
5 חד', 2 חניות, מחסן, מעלית 

שבת, 3,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-34(050-6788116, מירב פשר

פנטהאוזים ודירות גן

 בהרי יהודה, אזור 
חרדי, דירת גן, 4 חד', 

משופצת מאוד, 120 מ"ר 
+ גינה מקסימה!!

052-3276969)31-31(_____________________________________________

 בעין גנים, אזור חרדי, 
3.5 חד', ק"ב, גדולה, 

משופצת מהיסוד + 
_____________________________________________)31-31(חניה!! 052-3276969

 בשדרות הרצל, 2 דירות 
מחוברות, נפרדות בטאבו, 
ק"א, שכירות: 3,500 ש"ח, 
מחיר: 680,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)31-31(ברכת הבית, 050-4199643

 דירת גן, 3 חד' + גינה 
+ מרפסת סוכה 25 מ"ר, 
מושכרת ב- 2,300 ש"ח 

לשנתיים, מחיר: 550,000 
ש"ח. תיווך ברכת הבית, 

050-4199643)31-31(_____________________________________________

 3 חד', ק"ב, 75 מ"ר, 
משופץ, מושכרת ב- 2,000 
ש"ח, מחיר: 450,000 ש"ח. 

תיווך ברכת הבית,
050-4199643)31-31(_____________________________________________

 2.5 חד', משופץ + מזגנים, 
ק"ד, שכירות 1,700 ש"ח, 

מחיר: 350,000 ש"ח, מומלץ 
מאוד!!! תיווך ברכת הבית, 

050-4199643)31-31(_____________________________________________

טבריה

 בית דו משפחתי צמוד 
לקרליץ מחולק ל- 2 בתים, 

יושב על חצי דונם, 1,650,000, 
גמיש, מצוין להשקעה. 
_____________________________________________)31-31("רימקס" 050-2442446

 ברחוב ירושלים, בית דו 
משפחתי, 180 מטר + נוף 

מרהיב לכינרת + גינה ענקית 
)קרוב לחסידות קרלין וצאנז(, 

אופציה לרכישת הדו ליד, 
לפרטים: 

Re/max  050-2442446)31-31(_____________________________________________

 בשיכון ג', דו משפחתי, 
40 מטר, שטח של 230 מטר, 

אופציה להרחבה, 500,000 
_____________________________________________)31-31(ש"ח. "רימקס" 050-2442446

וילות ובתים

4-4.5 חדרים
 ברח' גולני, קריית שמואל, 

4 חד', ק"ב, נוף לכינרת, 
560,000 ש"ח, גמיש, מצוין 

למשקיעים. "רימקס"
050-2442446)31-31(_____________________________________________

 "בית פתוח"!!! 
- ביצחק שדה 3 - 

למבקרים ביום שישי טז' 
תמוז )22/7/16( בשעות 

10:00-11:00 - לל"ת, 
דירת גן - מהממת 

ויוקרתית, 6 חדרים, 
150 מ"ר בנוי + 150 

מ"ר חצר, 4 כיווני אויר 
+ 3 מקומות חניה!!!. 

"מקסימום נדלן"
054-4340843)31-31(_____________________________________________
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

■ מבצע החל מ- 2,000 
ש"ח כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
_____________________________________________)24-31ל(050-6666599

■ אביב השכרת רכב 
- חדש!!! קבריולט, 

ג'יפים, מרצדס, מסחריות 
גם לנהגים צעירים 

_____________________________________________)14-40(וחדשים, 03-5790909

טל': 052-2571913  פקס': 03-6744640

הלוואות
בס"ד

לבעלי 
חשבון 

תקין

משרד דתי
 נותן הלוואות עד 

לסכום של 10,000&
בפריסת צ'קים למשך 

שנה/נכיון צ'קים

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-5/17(שעות. 077-40-900-70

■ אל תחכו לרגע האחרון, 
הקדימו הזמנותיכם לבין 

הזמנים.
_____________________________________________)43-43/16(יהודה- 053-3141105

■ איזי-רנט מלווה 
אותך לאורך כל הדרך, 

במחיר הטוב ביותר, בכל 
החברות בארץ ובחו"ל 

02-5805870
info@e-z-rent.co.il)1-1/17(_____________________________________________

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-2/17(ליום, 050-2502552

■ לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-50/16(_____________________________________________

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ, בבני-ברק 

והסביבה, מבצע אביב 
מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי וידני 

100 ש"ח או חבילת 28 
שיעורים+מבחן מעשי 

3,029 ש"ח, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 
_____________________________________________)23-48ל(חינם! 052-2514960

טוען רבני
 מתגרשים? לא לבד!!! 

טוען רבני ישראל זכריה. מוסמך 
ומקצועי. ל.מ. טל': 

6632298 -054, יצוג בבית הדין 
רבני- פרטי, ממונות-אישות. 

_____________________________________________3,000 ש"ח                   )18-43(

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

בס"ד

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

מבצעים 

מיוחדים!

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות ההשכרה! 

מבצעים מיוחדים כל 
השנה!!! מחירים 

מיוחדים לבין הזמנים.
03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66

)5-2/17(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ בס"ד "המוביל שלך 
ובשבילך!" העברת דירות 
ומשרדים ופריטים בודדים. 

_____________________________________________)28-39(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הובלות והסעות

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/16(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות, מאובזרות 

וממוזגות, קרוב לק. 
צדיקים + בריכה עלית. 
קבוצות/משפחות/זוגות
www.hapagoda.com

054-9988348)20-18/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, ג'קוזי, 
אטרקציות, בריכה נפרדת 

_____________________________________________)11-37ל(ביישוב. 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)48-47/16(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה 
ולל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-3239123 ,052-5752933)1-1/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

סקודה
 סקודה סופרב, מפואר, 

מטופל רק בחברה, בלי 
פגיעות, 124,000 קילומטר, 

יד ראשונה, 79,000 ש"ח 
_____________________________________________)16-36ל(לרציניים, 050-6284747

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)31-40ל(052-7113937

קרייזלר

 בקצרין, חדרי נופש 
משפחתיים ומאובזרים, קרובים 

לכל אתרי הצפון, במחירים 
נוחים! הנחות לאטרקציות, 

04-6961175 ,050-5275981)23-34(_____________________________________________

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-23/17(לשבת, 052-7696100

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-48(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

טיולים
 טיולי אתרים 

ומעיינות באזורים בית 
אל, פעילויות בחווה 
למשפחות וקבוצות,

054-5777878)25-32(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,500
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)44-40/16(הכל!!! 03-6318999

 בעתיקה בית סימונה - 5 
יח' מאובזרות, עד 30 איש, 

גישה לרכב, מעל מקווה 
האר"י, )ניתן להשכרה/ 
_____________________________________________)16-42/16(מכירה( 054-2196965

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

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2)16-42(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-16/17(_____________________________________________

סוזוקי

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________

■ בלב העיר העתיקה, 
צימרים מפוארים וממוזגים, 
לזוגות ומשפחות, בין בתי 

הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)26-31/16(_____________________________________________

■ בעתיקה! צימרים 
מושקעים ויפים, ממוזגים 

ומאובזרים, במחירי מבצע!! 
 ,052-8973803

054-5797133 ,054-3979167)33-33/16(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-8/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-17/17(_____________________________________________

■ בית פרטי מאבן כולל 
2 צימרים + חצר גדוו
לה, בצלע ההר, צופה 

לנוף מדהים+ בריכה, )על 
עמודים(052-7155422, 

053-3147542)36-38/16(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 5 
חד' למשפחות, מפוארת, 
מאובזרת+ בריכה ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)8-35(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

■ דירת נופש בכניסה 
לעתיקה, 4 חד', גדולה, חדשה 

ונקיה, ממוזגת ומאובזרת + 
מרפסת גדולה + נוף מדהים, 

050-4148184)14-39(_____________________________________________

■ מבחר גדול  של דירות 
ווופש בצפת וסביבו

תיה, ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים. 

)21-33(               050-4105896_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

 בביריה - בין צפת 
למירון: סוויטה מאובזרת, 

2 חד' + סלון, 2 ג'קוזי, 
בריכה וסאונה, מחירים 
נוחים! 052-2617816, 

052-8650222)21-32(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

גדולה, מיזוג, עד 8 
_____________________________________________)22-47(מקומות, 054-8433991

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)22-33(מהעתיקה. 052-3455254

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-24/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-52(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! 03-6199567, רח' 

_____________________________________________)27-34(עזרא 66, בני-ברק

קצרין
■ בקצרין וילה גדולה, דירות 

משפחתיות ודירות זוגיות, 
מאובזרות וממוזגות, קרוב 

לבית כנסת. 052-2582452  
_____________________________________________)28-42ל(04-6961029

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

■ "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית מס' 1 

באיכות, מצפה יריחו,
050-2403750 ,052-2403750)28-39(_____________________________________________

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

+ נוף פנורמי + מרפסות 
ענקיות, 054-8598366/77, 

 ,09-8625160 ,054-8519879
053-3125160)49-52/16(_____________________________________________

נתניה

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ "טל בכפר" - צימרים 
בנוף הרים לזוגות/

משפחות + ג'קוזי, 
נקיות ומאובזרות, 
052-7203715/20)15-41(_____________________________________________

מרכז הארץ

נהריה
 דירת 3.5 חד' 

לחופשה משפחתית, 
ממוזגת ומרווחת, נוף 

גלילי מדהים!
050-4770781/2)24-35(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-5/17(_____________________________________________

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4, חדר 

_____________________________________________)5-31/16ל(אוכל, ביכנ"ס, 050-5068848

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-20/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-15/17(_____________________________________________

■ סמוך לרשב"י 
צימרים יפיפיים 

ומאובזרים, ג'קוזי בכל 
צימר,ספא,מדשאות, 

ביכנ"ס מפואר,בריכת 
שחיה. 050-2004839

04-6980959)15-41(_____________________________________________

ספסופה

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מחוף נפרד, גדול 

ומרווח, למשפחות 
וציבור דתי, כ- 12 

מיטות בכ"א + גינה, 
בקרבת ביה"ח לניאדו. 

052-6460451)29-40(_____________________________________________

■ וילות ודירות נופש במירון, 
צפת וטבריה, ברמה גבוהה 
ליחידים ולקבוצות לל"ת - 

02-6263663 ,058-3777400)7-9/17(_____________________________________________

צפון

צפת

 *דירת נופש יפה 
ומסודרת + ג'קוזי *קוטג' 

לזוגות, למשפחות ולבחורי 
ישיבות, 050-4127850,

04-6980421)18-44(_____________________________________________

 "נופש בצפת" - צימר 2 
חד' + ג'קוזי, צופה לכינרת, 

החל מ- 490 ש"ח לזוג. 
*לקבוצות מ- 15 עד 100 איש 

)דירות למכירה והשכרה + 
וילה למכירה(, 

050-4250702/3)23-35(_____________________________________________

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום,

054-5742965)27-52(_____________________________________________

 בצפת העתיקה דירת 4 
חד', יפה במיוחד, ממוזגת + 

מרפסות, נוף, 053-3133173, 
_____________________________________________)28-35ל(053-3130369

 3 יחידות נופש 
למשפחות ולזוגות מאובזרות 

וממוזגות, קרוב לעתיקה 
_____________________________________________)28-31(במרכז העיר, 050-7958795

 בעיר העתיקה )האר"י(, 
דירות נופש ממוזגות 

ומאובזרות, נוף ומרפסות, 
052-8484726 ,050-2572577)28-35(_____________________________________________

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון. אהובה, 
_____________________________________________)28-39ל(050-6582939

 בהר כנען וילה, 5 
חד', ממוזגת + בריכה + 

טרמפולינה + 2 מרפסות לנוף 
_____________________________________________)28-31(מדהים, 050-3327788

 "אחוזת בנימין" בעיר 
העתיקה - 6 דירות נופש, 
_____________________________________________)28-34(מומלצות, 052-8925324

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-2/17(_____________________________________________

 4 יחידות צימרים 
מאובזרים, יפהפיים ומרווחים 
+ בריכת שחיה, חצר, פינת 

מנגל, מחירים נוחים!
050-6543135)28-39(_____________________________________________

  דירות להשכרה 
מתואמות לקיץ, אפשרות 

לדירות חדשות ומאובזרות, 
מותאמות לזוגות או 

למשפחות, עד 30 איש
054-8543799)28-35(_____________________________________________

 קרייזלר גראנד וויאג'ר, 2 
מקומות מפואר יד ראשונה 

_____________________________________________)28-31(מערכת גפ"מ, 052-8881730

רנו

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

דיו וטונרים
 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 

109 ב"ב, כל סוגי הדיו 
והטונרים למדפסת, 

החל מ- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)29-2/17(להזמנות  050-4161617

 וילה קרקע 2 קומות 
+ צימר לזוג + 2, מאובזר 
וממוזג, גינה גדולה ונדנדה, 

לחגים, שבתות וימים,
054-2468260/1)29-32(_____________________________________________

 דירת ארוח, קרוב מאוד 
לעתיקה, יפה ומרוהטת 

לשבתות/חגים/ימים.
052-3953998, שי.

_____________________________________________)29-32(054-2468262, ספיר

 בית גדול, 4 חד' ממוזג + 
בריה וג'קוזי מחוממים, ספא, 

מגלשת מים וגינה,
04-6921608 ,050-5651279)29-40(_____________________________________________

 דירת נופש, נקיה, 
מרווחת, מסודרת וממוזגת, 

7 מיטות, נוף, סמוך לעיר 
_____________________________________________)29-32(העתיקה, 054-8419332

 הלוואות לשכירים 
ועצמאיים עד 10,000 ש"ח, 

החזר בצ'קים במיידי,
052-6809242)29-32(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" - מאובזרות 

וממוזגות + בריכה בנויה, 350 
ש"ח לזוג. עונות שיא - 450 
ש"ח לזוג, 052-7400402, 

04-9978889
www .שיר המעלות.co.il)24-35(_____________________________________________

■ "צימר נופי ירדן"- סוויטה 
מפנקת ומרפסת גג מדהימה 

בישוב הדתי מצפה יריחו, 
_____________________________________________)28-39(לזוגות בלבד. 050-2403750

מצפה יריחו

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)30-33(_____________________________________________

 יחידות ארוח יפיפיות 
לזוגות/משפחות נוף נהדר 
לכנרת מקום גדול, מאובזר 
_____________________________________________)30-33(ונקי. אלמוג, 054-3006099

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 וילה 7 חד', ממזוגת + 
גן שעשועים למשפחות+ 20 

_____________________________________________)30-33(מיטות  053-2827371

קריית שמונה
 צימרים חדשים מאובזרים 

וממוזגים, ברמה גבוהה!!! 
ג'קוזי, נוף מדהים, צמוד 

לביכנ"ס וסופר, 
050-4100563 ,050-4126233)30-33(_____________________________________________

קברות צדיקים
 מתארגנת נסיעה ל"קבר 

השונמית" הידוע בסגולותיו 
מהסטייפלר לפקידת עקרות, 

052-7190944)30-33(_____________________________________________

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

רהיטים, בכל הארץ,
_____________________________________________)30-37ל(052-3303187, 054-5572342

 מוביל מקצועי עושה 
הובלות קטנות וגדולות, 

בב"ב ובכל הארץ, קו 
קבוע לירושלים, מידי יום,

_____________________________________________)30-41ל(050-8761460

השכרת אופניים
 השכרת אופניים 

חשמליים, רק ב- 40 ש"ח 
ל- 3 שעות, 58 ש"ח ליום 

שלם, מתאים לקבוצות 
עד 20 משתתפים. ספידי 

בייק רח' ז'בוטינסקי 34 
ב"ב ליד מ. מור,
_____________________________________________)30-41ל(050-3553533

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-17/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-46/16(_____________________________________________

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-9/17(_____________________________________________

■ "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה(במקום 

מקווה לגברים וספר 
תורה במקום,
050-3388668)30-33/16(_____________________________________________

■ מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)4-4/17(גישה לנכים, 052-8013000

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף, 052-8723705, 
050-4443803)9-11/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-50/16(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
04-6980585 ,052-4478055)35-38/16(_____________________________________________

■ צימרים מרווחים 
וממוזגים, קרובים מאוד 

לציון הרשב"י, לזוגות 
ולמשפחות, 

 058-3257592
052-7644916)33-34/16(_____________________________________________

מושב תרום

מושב אלומה

מושב עלמה

מירון

 צימרים חדשים, מאובזרים 
וממוזגים, לזוגות 7 דק' 

לרשב"י, אפשרות לקבוצות 
+ חדר אוכל, 04-6980744, 

050-8989641)16-17/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-19/17(_____________________________________________

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)21-20/17(_____________________________________________

מעלות

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

כרמיאל
 דירת קוטג' מרווחת + 
גינה + נוף, במיקום מצוין, 

בקרבת הרשב"י והחוף הנפרד, 
04-9987070 ,052-2261711)26-43(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו! נותרו תאריכים 

אחרונים לקיץ!!! לקבוצות עד 
50 איש + חדר אוכל מרווח, 5 

_____________________________________________)28-39(דקות לציון, 054-5990551

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

כפר שמאי
 3 צימרים על מתחם 

של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! 

054-4385580)29-40(_____________________________________________

מושב צוריאל
 דירת קרקע, 5 חד', 

מטופחת וממוזגת + חצר 
ובריכה, קרוב לאטרקציות, 

מינימום 4 לילות, עד 8 איש 
)בגליל המערבי(, 

052-7169960)30-31(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירת 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה,פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)30-41(_____________________________________________

 דירת גן משופצת, 4 
חד', ממוזגת + גינה גדולה 
ומטופחת + בריכה גדולה 
ומקורה, נוף מרהיב לגליל, 

052-7674166)30-33(_____________________________________________

מגדל
 נדיר! במגדל וילה + חצר 

+ סאונה + ג'קוזי, 5 דק 
מהכינרת, בית כנסת קרוב, 

_____________________________________________)31-34ל(במחירים נוחים, 050-4170001

 דירת קרקע משופצת, 4 
חד', ממוזגת + גינה גדולה, 

נוף מרהיב לגליל, באזור דתי, 
054-8420561 ,052-4008100)31-33(_____________________________________________

 תיווך דירות להשכרה 
לקייט: ברכסים, מעלות 

והסביבה, דמי תיווך 100 ש"ח, 
_____________________________________________)31-31(054-8462913, חני

 דירת 5 חד' גדולה 
+ צימר 2 חד', ממוזגות, 

מאובזרות ומרוהטות עם נוף 
_____________________________________________)31-34ל(פסטורלי, 050-4397775

 3 יחידות אירוח סמוך 
לעתיקה למשפחות ולזוגות, 

מאובזרות וממוזגות, חדשות, 
חצר, מחיר השווה לכל כיס! 

_____________________________________________)31-31(יהודית, 050-7697595

 יחידה במחיר מדהים, 
בריכה, ג'קוזי, גינה למשפחות 

ולזוגות, 052-2797223,
04-6921554)31-42(_____________________________________________

 דירת נופש 3 חד' וסלון, 
עב"ס יומי/שבועי, לפי מיטות, 

מקווה ובית כנסת צמוד, 
050-6734771)31-34(_____________________________________________

 דירה חדשה ומסודרת, 
מתאימה לזוג + 3 ילדים, 
ממוזגת + חצר, מחירים 

משתלמים, 
058-3233980)31-35(_____________________________________________

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00 ישירות מהיבואן 
"לוינסון רכבים"
076-5412123)31-31(_____________________________________________

סובארו
 סובארו אימפרזה 

2006, 1600 אוטומט, יד 
ראשונה, פרטית, צורה 

חדשה, מטאלי,
054-8402332)31-31(_____________________________________________

 סוזוקי סוויפט 95, מנוע 
במצב מעולה, 2,000 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(בלבד! 050-4102467

סיאט
 מתארגנת קבוצה 

לרכישת סיאט לאון סטיישן 
החדשה, ללא מקדמה בהחזר 

חודשי של 1,200 ש"ח + 
הטבות מיוחדות לחברי 
הקבוצה, ימים אחרונים 
לאספקה לבין הזמנים,

076-5412123)31-31(_____________________________________________

 מציאה לוגאן, 2011, 
יד שניה, ידני, 7 מקומות, 

140,000 קילומטר, במצב 
_____________________________________________)31-34ל(חדש, 052-4289298

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

*מכירה *השכרה 
_____________________________________________)4-4/17(*ליסינג, 03-7267260
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-44/16(_____________________________________________

כללי

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

תינוקות

ריהוט

■ ארגז מצעים לבן, במצב 
מצויין, גובה 90, 1.18 על 53 
ס"מ+ 2 מגירות, 450 ש"ח. 

0544-919299)30-33(___________________________________________

 שמלה שבתית אלגנטית 
לילדה בגיל 8-12, צבע מוקה 

- חום, שיפון, כפלים אקורדיון, 
"מודה" 50 ש"ח בלבד!

054-8063853)23-33(_____________________________________________

 מגפי גומי למכירה 
לעובדים במים, מידות 41-47, 

שחור, 40 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)27-37(054-2841250 )י-ם(

 מחשבים ניידים במצב 
מצויין, החל מ- 550 ש"ח 

)גם מקרנים(. *ב"ב: 
050-6379001. *מודיעין 

עילית: 052-7171228. 
*אלעד: 054-8426648. 

_____________________________________________)27-34(*ב"ש: 052-7155655

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

■ קונים זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח. 
054-2821847)16-42(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

■ גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם 

שירות בבני ברק ובירושלים,
052-7611936 )13-48(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

■ *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)28-39(מחסנים, 050-5536359

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)29-32(מבוגרת, טל': 050-5952474

ביקוש 
עבודה

 נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד בכל 

עבודת נקיון, יסודי מאוד, 
052-6971770)16-31(_____________________________________________

 אדם נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד עם 
קשישים, יחס חם, סבלנות 

_____________________________________________)16-31(רבה, 052-6971770

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-17/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-17/17(או מבוגרים. 054-8442722

 אישה חרדית ומסורה 
מעוניינת בעבודה עם 

קשישים/נקיון או כל עבודה 
אחרת, המלצות ונסיון,

054-9929552)21-32(_____________________________________________

 אישה חרדית מעוניינת 
לעבוד במשק בית, חרדית 

וצנועה, המלצות רבות, 
אפשרית גם בישול,

053-3348860)24-32(_____________________________________________

 שיעורי עזר וקידום 
לקראת שנה"ל הבאה בחשבון 
ובאנגלית, לילדות כיתות א'-ד', 

יסודי, מחירים נוחים!
_____________________________________________)28-38(054-9916837, בתיה )י-ם(

תקשורת

 חיסול! הקודמת זוכה! 
שמלות ערב לנשים/נערות/

ילדות, 15 ש"ח ליחידה, 
 054-5565961 ,02-5388930

_____________________________________________)28-38()י-ם(

 מזגן חלון אלקטרה 1 ורבע 
כוח סוס, מצב נדיר, 2 בלוני 

גז גדולים, סירה לים פיברגלס 
ל- 4 נוסעים, מכונת כביסה, 

052-2530036)28-32(_____________________________________________

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

דרושים
 אורגן ימהה 401, במחיר 
1,500 ש"ח, 050-3498150, 

03-9218152)29-32(_____________________________________________

עם נסיון של למעלה 
מ- 20 שנהלהפעלת 

מזגנים במטבעות 
ובכרטיסי אשראי

השגנו תורם לסבסוד 
10 מכשירים

המכשיר הדיגיטלי 
החדיש, החסכוני 

והותיק ביותר

כספי ציבור 
לא מבזבזים!

כל הקודם זוכה!   052-7644144

 עגלת תינוק ד"ר בייבי, 
ידית ל- 2 הכיוונים, שלדה 
כסופה וחזקה, אפור/ורוד 

)לא אמבטיה, רק חלק של 
המושב(, 400 ש"ח במצב 
_____________________________________________)29-38(מצוין, 054-8063853 )ב"ב(

 יסודות הגיאוגרפיה 
לכיתה ה', ט' מילר, חלק א', 
הוצאת ישורון, שמור במצב 
מעולה כחו חדש, 20 ש"ח 
_____________________________________________)29-34(בלבד! 054-8063853 )ב"ב(

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 03-6884123 
050- 5274348)29-32(_____________________________________________

 מנוי חדר כושר בכושר ג'ים 
בירושלים ל-5 חדשים, מתאים 
_____________________________________________)29-32(לבחורי ישיבה, 053-3103806

 2 מיטות נפרדות + 2 
ארגזים + 2 מזרונים עמינח 
לחדר שניה, במצב מצויין, 

052-7623559)29-32(_____________________________________________

 ציוד קוסמטי ועגלה 
טיפולית+ זכוכית מגדלת 

ומכשיר לאפליציה חדיש קנול, 
_____________________________________________)29-32(במצב מצויין 052-7623559

 מציאה! מכשיר כשר 
סמסונג E1200, חדש באריזה, 

130 ש"ח, 052-7673603 
_____________________________________________)30-31()להתקשר בשעות אחה"צ(

סייל ענק

10-59
עד

כל בגד
רח' ירושלים 52, ב"ב
03-5792841

"אצל בתיה"

&

&
&

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת אורגנית של חברת 
KORG דגם PA4, במחיר 

_____________________________________________)30-32(מוזל, 053-3177969

 KORG למכירה אורגנית 
PA900, חדש עם אחריות, 
_____________________________________________)30-32(במחיר מוזל, 053-3177969

 "עלי כותרת" - ספר 
ספרות לתיכון, חדש לגמרי 
)לא היה בשימוש( 30 ש"ח, 

02-5388930 )י-ם(,
052-3452197)30-39(_____________________________________________

 "מילה במילה" - נילי 
צפר, WORD 97, מצב 

מעולה, 50 ש"ח, 
052-3452197 )י-ם(, 

02-5388930)30-39(_____________________________________________

 סורג ישר בצבע שחור, 
אורך: 2 מטר, גובה: 90 ס"מ, 
200 ש"ח בלבד! בהזדמנות! 

_____________________________________________)30-40(054-2841250 )י-ם(

 2 זוגות נעליים לילדות, 
בובה, כסף, כחדשות, מידות: 

32, 35 )בשימוש פעמים 
בודדות(, 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)30-40(054-8063853 )ב"ב(

 ערכת תפילה מלאה, 
יפהפיה, הכוללת טלית, כיפה 

וסידור ונרתיקים מהודרים 
לטלית ותפילין, חדש לגמרי - 
התקבל במתנה ולא התבצע 
שימוש, ברמת-גן גבול ב"ב, 

100 ש"ח, מיטל, 
054-4980062)30-33(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפתח-
תקוה, דרושות טלפניות 
לשיחות יוצאות, מתאים 
_____________________________________________)31-34(לאמהות,054-5965153

 לחברת ביטוח גדולה 
בפ"ת, דרושות נציגות שירות/

מכירות
drooshim@gmail.com)31-38ל(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ ונמרץ 
לחלוקה משלוחים בב"ב, 

_____________________________________________)31-34ל(053-3135140

 למגדניה ברוממה 
בירושלים )באזור החרדי( דרוש 

_____________________________________________)31-32(עובד לערב 053-3107080

■  יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-4/17(_____________________________________________

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-22/17(מובטחת! 054-7195111

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-2/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי,כללי, רווקים/ת 
ופרק שני לכל הגילאים ולכל 
רמות ההשכלה )מטפלים גם 
בקשיי שידוך(, משעה 10:00 

_____________________________________________)12-44(בבוקר, 052-3340338

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 

בלבד! שדכן מקצועי עם 
המון הצעות

054-8422105
03-6189388)16-42(_____________________________________________

שידוכים

עורכי דין

קייטרינג

אבידות

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)31-5/17(_____________________________________________

מחשבים

 דפנה אברהם - 
עורכת דין: חוזים, 

מקרקעין, דיני עבודה, 
באזור המרכז, 
052-3322444

dafna.law@gmail.com)21-32(_____________________________________________

תקליטנים

צילום אירועים
 צלם מקצועי ברמה 

גבוהה ביותר! לחתונות, 
בר מצוות, אירוסין ועוד, 

5 ש' נסיון, כשתמונה 
ויוקרה נפגשים 

במחירים הכי זולים!
_____________________________________________)21-32(050-4143558, דוד

 תקליטן חרדי אורן דוד 
לאירועים; מקצועי ברמה 
גבוהה ביותר, מגוון סוגי 
מוזיקה: חסידי/מזרחי, 

כי לארוע של פעם 
בחיים מזמינים את הטוב 
_____________________________________________)21-32(שבטובים! 050-4147386

■ משה גולני- מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאד, 

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

שיעור: 110 ש"ח! מחיר: 
28 שיעורים+ מבחן פנימי+ 
טסט+ ספר תאוריה: 3,800 

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)23-34ל( 054-4468840 )בב"ב(

■ נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-13/17ל(052-2595370

■ 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)29-29/17(_____________________________________________

שיפוצים וצבע

 טוען רבני, הרב אפרים 
לוי - ייצוג בכל בתי הדין בארץ, 

077-2060590)25-36(_____________________________________________

 אמבטיית זאב -
לא שפצנו רק החלפנו 

אמבטיה, 03-5445901, 
,02-5333862
,04-8361130
09-9584862)25-44(_____________________________________________

 אומנות הצבע 
והשיפוצים, צביעת 

דירות, כל סוגי 
השיפוצים, צוות חרדי, 

_____________________________________________)28-31ל(050-4176916

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- המרכז 

לאפיה ר' עקיבא 48/109 
ב"ב, במחירים ללא תחרות 

*סדנאות ללא עלות, 
050-4161617)29-2/17(_____________________________________________

מזגנים
 למכירה מזגנים עיליים 

- משומשים במצב מצוין, 
050-5317845)29-40(_____________________________________________

 מבצע צילום אירועים 
מקצועי, וידיאו ותמונות 

לברית 650 ש"ח לבר מצווה 
וחינה, 950 ש"ח, אפשרות גם 

_____________________________________________)30-41ל(לצלמת, 052-8510980

 שפע מטעמים,
אוכל מוכן לשבתות, 

חגים ולכל סוגי האירועים 
בהשגחת יורה דעה, 

מבצע 30 ש"ח למנה 
קומפלט, ר' עקיבא 5, 
פתח-תקוה, להזמנות, 

052-8838186)30-40(_____________________________________________

 נמצאה טבעת באלעד/
פתח-תקווה/בני-ברק, )האזור 

_____________________________________________)30-31ח(לא זכור(, 052-6735170

 נמצאו אופניים חשמליות 
כנראה גנובות באזור ירושלים, 

ניתן לקבל ע"פ סימנים,
_____________________________________________)30-31ח(052-7678578 מ- 2 בצהרים

 אבדו תפילין בחודש ניסן 
האחרון, המוצא הישר יתקשר, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7185551

 נאבד צמיד זהב ) מאוד 
יקר לבעלה( בקו 402 חברת 
אגד או בבני-ברק באזור עזרא-
ברסלב, בתאריך 20/6/2016, 

המוצא מתבקש להתקשר: 
_____________________________________________)30-31ח(053-3104579, 054-8531893

 במשרד נתיב אקספרס 
בבני-ברק, רח' ר' עקיבא, 78, 

נמצא כמה מזוזות )קריאת 
שמע( וגם תיקים ומזוודות 
שמצאו באוטובוס חברת 
נתיב אקספרס לפני כמה 
שנים, ויש גם ת"ז עם שם 

- ספיבק יוסף )שכח את זה 
במשרד(, יכולים לבוא לראות 
במשרד עד 8/7/16 )אחרי זה 
המשרד נסגר(, שעות פתיחה: 

בוקר - 08:30-14:00, טל': 
_____________________________________________)30-31ח(04-8870590

 נאבד כרטיס זיכרון, כ"ז 
סיוון ב"ב, קו 5, או באזור שיכון 

_____________________________________________)30-31ח(ו', 052-7103733

 נאבד צמיד זהב )לבן עם 
צהוב( בכ"ד סיון בפתח-תקווה 
_____________________________________________)30-31ח(או ב"ב פלאפון: 052-7176594

 נמצאה יריעה כתובה של 
ספר תורה בב"ב, לפרטים: 

_____________________________________________)30-31ח(052-7122831

 אישה מנוסה ואחראית 
בעלת נסיון, מעוניינת בטיפול 

במבוגרת בירושלים,
_____________________________________________)31-32ח(054-8424924

 נקיון חדרי מדרגות, נקיון 
_____________________________________________)31-32ח(יסודי, 050-4148811

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)31-32ח(052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, נסיון בניהול בעסקים 

ובעמותות, במשרה בכירה!!! 
_____________________________________________)31-32ח(050-4160390

 בחור עם הרבה מוניטין 
בתחם נקיון בנינים, משרדים 

_____________________________________________)31-32ח(וכדו', 053-3109233/22

קורסים
 מכללת R.E.S, קורס 

תיווך נדל"ן בחינם 
בפריסה ארצית!

 ,077-222221
053-7368010)31-31(_____________________________________________

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
לרווקים/רווקות, מעל גיל 

30, איכותיים, מהמגזר הדתי 
_____________________________________________)31-34ל(והחרדי, 050-5559877

 מס' ימים לפני חג הפסח 
אבדה באזור גאולה שקית 

ובתוכה מצלמה ונגן, המוצא 
הישר מתבקשר להתקשר 

_____________________________________________)31-32ח(לפלאפון: 058-3275103

 אבד חתול נדיר לילד 
מוגבל, המוצא יתקשר,

_____________________________________________)31-32ח(052-6164393

 ו' תמוז יום ג', נלקחה 
מהים שרתון שקית בגדים, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8431328

 בתחילת החופש הגדול 
נמצאה שקית ברח' ר' עקיבא 
ב"ב, של החנות יורו קולקשיין 
עם בגד חדש ובנוסף היו עוד 
קניות של תכשיטים ודברים 

נוספים, אפשר לקבל ע'פ 
_____________________________________________)31-32ח(סימנים, 054-8482705

 אבד נגן סאנדיסק )מסך 
צבעוני( שחור עם כיסוי תכלת, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7165780

 דרושים אביזרים לאקווריום 
למסירה לבחורי ישיבה 

_____________________________________________)31-32ח(בירושלים, 058-3298876

 משפ' אברך ברוכת ילדים 
מעוניינת בסורג נפתח לחלון 
בגודל 98X98 ס"מ )אפשרי 

_____________________________________________)31-32ח(בתשלום(, 08-9765927

 בן תורה זקוק למכשיר 
בי.קיו.לייזר, בהשאלה,

_____________________________________________)31-32ח(052-3240093

 מעונין לקבלן אורגן 
במצב טוב ללא תשלום )או 

תשלום סמלי(, 054-6430897, 
_____________________________________________)31-32ח(להשאיר הודעה

 מעוניינים  במיטת 
קומותיים, סה"כ 4 מיטות 

_____________________________________________)31-32ח(במצב מצוין, 052-7658687

 מעוניינים בנרתיק 
_____________________________________________)31-32ח(לאורגנית, 052-7157893

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה/סמלי, אפשרי 

פסולה/ישנה/קרועה,
_____________________________________________)31-32ח(050-6651365

 דרוש וו לישה של מיקסר 
_____________________________________________)31-32ח(בוש, 054-8478028

 אישה חולה זקוקה 
בדחיפות לאורגנית במצב טוב 
עם אפשרות לאוזניות, באיזור 

_____________________________________________)31-32ח(ירושלים, 02-5713361

 דרוש טלפון סלולרי מסוג 
INFINITY תקין או תקול 

בתמורה למזומן, טל':
_____________________________________________)31-32ח(050-5343924

 דרושה קופה רושמת 
תקינה ותיקנית, 

_____________________________________________)31-32ח(050-5343924

 דרושה ספה במצב טוב 
בתרומה, עדיף חד מושבית עד 
_____________________________________________)31-32ח(גודל 130 ס"מ, 052-7115512

 דרושה שידה בתרומה 
במצב טוב בגודל נורמלי, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7115512

 מעוניין לרכוש אלבומי 
תמונות רבנים ישנים/

_____________________________________________)31-32ח(תורהכרט וכדו', 054-2509001

 מקרוגל נרוסטה חברת 
קריסטל, חדש לחלוטין, 

מציאה ב- 200 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(050-4181803

 טוסטר אובן גדול, חדש 
באריזה, מציאה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8462079

 מזגן חלון תדיראן, 1.1/4 
כ"ס, מצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-2242342

 מכונת כביסה בוש 
גרמנית, 8 ק"ג במצב טוב, 

_____________________________________________)31-32ח(380 ש"ח, 053-3102926

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-6983461

 דרוש מגהץ קיטור, איכותי 
_____________________________________________)31-32ח(ותקני, 050-5343924

 שואב אבק ביתי 
חזק W1300, תוצרת 

REWONTA, איכותי, 
בני-ברק, 160 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 מכונת תפירה מעולה 
מברזל + מנוודה, רק 490 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8498039

 RICHARD שואב אבק 
MORYS, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(ירושלים, 052-7172893

 מגהץ GRAETZ, ב- 70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, ירושלים, 052-7172893

 בהזדמנות! מחשב 
נייד, נמכר עקב קבלת מחב 

מהעבודה, שמור במצב מצוין, 
_____________________________________________)31-31(רק 600 ש"ח, 052-3281503

 טאבלט 7 אינץ, מצב 
מצוין עם ווינדוס 8, 300 ש"ח, 

052-7123106)31-34(_____________________________________________

 מערכת 
PANASONIC, מצב טוב, 
5 דיסקים, 350 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7172893

 DELL מחשב שולחני 
מהיר + וינדוס אופיס ותוכנות, 

מתאים גם לגרפיקה 400 
ש"ח, מסך דק 21 אינץ 
קריסטלי רק 200 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(058-7930730

 4 כסאות חצר מתקפלות 
במצב מצוין, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(כולם, 054-8462079

 באלעד בהזדמנות, ארונית 
מצעים מעץ סנדוויץ, מידות 

110X62X85, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-6983461

 כורסא עם מגירה במצב 
מצוין, 300 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)31-32ח(050-6927355

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, 500 ש"ח,  טל':

_____________________________________________)31-32ח(054-6983461

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( ,גלגלים
_____________________________________________)31-32ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3463482

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)31-32ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר, גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-3804646

 מזנון גדול מעץ עם 
ויטרינה מזכוכית, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(לפנות סליגל: 054-5799774

 מזרון מתקפל ל-2 ועבה, 
_____________________________________________)31-32ח(בב"ב, 85 ש"ח, 052-5555489

 *ח.שינה זוגי + 2 שידות 
1,600 ש"ח. *2 מיטות נוער 

נפתחות, 800 ש"ח כ"א. 
*מזנון 900 ש"ח, הריהוט 

_____________________________________________)31-34ל(במצב מצוין, 052-2438423

 ספה 3+2 מבד אפור 
במצב מצוין, 500 ש"ח,

052-8883737)31-32(_____________________________________________

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-5737813, בני-ברק

 כוננית ספרים גדולה 
וחזקה, אורך 2 מטר גובה, 

1.55 ס"מ, צבע חום, מחיר 
220 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 כסא ישיבה עם משענת 
וגלגלים, 110 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח, 
מצב טוב, צבע חום בהיר, 

_____________________________________________)31-32ח(בני-ברק, 052-5737813

 כוננית 5 מגירות פלסטיק 
"כתר" 100 ש"ח, מצב טוב, 

_____________________________________________)31-32ח(בני-ברק, 052-5737813

 עגלה להזזת מכונת 
כביסה, חדשה, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(גמיש, 054-8401347

 מיטה מתכווננת חשמלית 
+ שלט + גלגלים, רק 350 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, גמיש, 054-8401347

 שולחן סלון מעץ, עבודת 
נגר, צבע שחור, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(כדאי, 052-8525111

 זוג מזרונים אורתופדיים, 
80/190 במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-7665253

 ספה דו משובית, עור 
סקאי, נוחה מאוד, צבע חום, 

350 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________31-32ח(052-5737813

 מזרון גדול, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(ירושלים, 052-7172893

 שולחן סלוני, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(ירושלים, 052-7172893

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל חדשה מהאריזה, 
_____________________________________________)31-32ח(499 ש"ח, 052-7633316

 מציאה - מיטת תינוק 
מדהימה של "שילב" 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, ב"ב, 052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת "שילב" 400 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 
_____________________________________________)31-32ח(70 ש"ח, ב"ב, 052-3073826

 כסא תינוק עם ריפוד, 
מתקפל, מצויין, 70 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)31-32ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת babylove, שמורה 
מאוד, ירוק/שחור, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8478028

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדשי נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(050-4127708

 לול לתינוק, חדש + מזרון 
מפלסטיק, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-4474795

 כסא לאוטו כחדש, 200 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, טל': 054-4474795

 כסא תינוק לרכב, 90 
ש"ח, מצב טוב, בני-ברק, 

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4135002

 טרמפולינה לתינוק במצב 
מצוין, 80 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(052-7676856

 עגלת תינוק משולבת 
מאוד יפה במצב תקין, 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-7662125

 מיטת תינוק עץ מלא, 
מצב טוב, 300 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7172893

 כסא תינוק לרכב, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, ירושלים, 052-7172893

 בהזדמנות סלקל + 
בוסטר + כיסא תינוק + 

מנשא, הכול במצב מעולה, 
ב- 200 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)31-32ח(050-4169494

 מציאה - עגלת תינוק 
חדשה! כחול/תכלת, בסך: 

_____________________________________________)31-32ח(400 ש"ח, 050-4176661

 אמבטיה לתינוק 90 ש"ח 
במקום 150 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(058-3206679

 עגלת מוצי אמבטיה + 
טיולון במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 058-3206679

 משאבת חלב אוונט 
כחדש, 150 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)31-32ח(053-3106016

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(לפרטים: 052-7966786

G2 LG , מוגן, נתיב, 
כחדש + מגן מסך + אחריות, 

1,200 ש"ח, גמיש,
_____________________________________________)31-32ל(053-3161446

 הפתרון לפסוקאים, 
פתרון מוכח לחרקי ספרים 
וחרקים מסובכים נוספים, 

_____________________________________________)31-33ל(054-8523212

 נעליים לילדה חגיגיות, 
בובה, כסף, כחדשות, מידה 

32 )בשימוש פעמים בודדות(, 
_____________________________________________)31-40(20 ש"ח, 054-8063853 )ב"ב(

 ,skechers נעלי ספורט 
מידה 30 , סקוטש, ורוד/רפור, 
10 ש"ח בלבד! 054-8063853 

_____________________________________________)31-40()ב"ב(

 *אופניים לילדים, 300 
ש"ח. *שטיחים 150 ש"ח. 

*כסאות תלמיד, 50 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)31-34ל(052-2438423

 טלית טליתניה דגם כתר, 
מידה 80, חדש באריזה, 280 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8462079

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת +| מזרון, 80*190, 

400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 
_____________________________________________)31-32ח(052-3073826

 למסירה, 2 סטים 
דיו LC1220XL, שחור 
וצבע חדשים, מחברת 

SINOFOPY, 053-3155913)31-32ח(_____________________________________________

 הליכון למבוגרים מתקפל, 
גובה 92, רוחב 48 + מתלה, 

150 ש"ח, במצב מצוין,
_____________________________________________)31-32ח(054-4919299

 ברה"ע קוצץ ירקות 
חשמלי קנווד, חדש, ב- 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300W, ב- 190 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מגבר סטריאו ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)31-32ח(400 ש"ח, נייד, 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSION, נייד: 

_____________________________________________)31-32ח(052-2437292

 בירשלים, נגן דוקו חדש, 
80 ג'יג'ה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(058-3298876

 למסירה, כספת פשוטה 
לארון קודש, לפרטים טל': 

_____________________________________________)31-32ח(053-3105510

 שמלות לאירוע מהממות 
כחדשות, מידות 4,6 כ"א, 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8489535

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל - קטס + 
קומפקדיסק + רמקולים, 350 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3463482

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מאוורר עמוד 20 אינטש, 
_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח, 052-3463482

 בלו שאנל חדש בניילון, 
ענק, 150 מל', 400 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7667688
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■ 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
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)22-47(_____________________________________________

■ לעמותת סיעוד 
"בבית" סניף בני ברק 
דרושים/ות מטפלים/

ות לעבודה עם קשישים 
_____________________________________________)02-28(בבתיהם. 03-5783159

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-2/17(_____________________________________________

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

 עוזרת בית נקיה וזריזה, 
המלצות רבות, תושבת ב"ב, 

ותיקה בנקיון אצל אנשים 
_____________________________________________)20-31(חשובים, 053-3348860

 לחברה פרטית 
המובילה בתחום הגביה 

דרושים/ות פקידי/ות בק 
אופיס בעלי/ות שליטה 
מלאה באקסל ותודעת 
שרות גבוהה, העבודה 
במשרה מלאה בימים 

א-ה, בין השעות: -08:00
17:00, תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות 

קידום וניוד, קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)27-34(משרה 2086 *ללא ניסיון

 למשרד עו"ד מוביל 
ברמת גן דרושים/ות 

נציגי/ות שירות לקוחות 
למחלקת גבייה, דרוש 

ידע בסיסי במחשב 
והכרות עם עולם הגבייה, 

העבודה במשרה מלאה 
בימים א-ה בין השעות: 

09:00-18:00. ישנה 
אפשרות למשרת אם 
ימים א-ה בין השעות 
08:00-15:00, תנאים 

מעולים למתאימים! 
אפשרויות קידום וניוד, 

קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל:

jobs@aeh.co.il בציון 
 לחברה מובילה בתל-_____________________________________________)27-34(משרה 1986

אביב, דרושים/ות למוקד 
החרדי נציגי מכירות, 

שכר גבוה!!!
073-2271471)21-32(_____________________________________________

 דרוש/ה נהג/ת 
לאוטובוס/מיניבוס, 

מגוש דן, תנאים טובים 
למתאימים. שי,
050-8444001)25-32(_____________________________________________

4,000

www.glatjobs.co.il 

1

1

073-70-55-666 9 
 

זה הזמן למצוא עבודה!

 פנסיונר!!! הזכויות 
שלך שוות הרבה כסף! 
התקשר לממש אותם! 

054-8420571)22-39(_____________________________________________

 עומד לצאת לפנסיה? 
חושב לעזוב עבודה? קבל 

ייעוץ פרישה ותרוויח! 
054-8420571)22-39(_____________________________________________

 משלם הרבה כסף 
לביטוחים??? ניתוח תיק 

ביטוחים מקצועי יקטין לך 
_____________________________________________)22-39(עלויות! 054-8420571

 התקשר לחסוך דמי 
ניהול מקרן הפנסיה 
_____________________________________________)22-39(שלך! 054-8420571

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון במכירות 
חובה, משכורת גבוהה מאוד 

_____________________________________________)27-34(+ בונוסים, 050-8266772

 למעון במרכז ב"ב, 
דרושות מטפלות 

7:30-16:00, תנאים 
מעולים למתאימות! 
_____________________________________________)28-31(מיידי, 054-8418594

 למעון מקסים בגבעת 
שמואל, דרושות: 

*מטפלת לשנה הבאה, 
למשרה מלאה *גננת 

לחלקית, 
_____________________________________________)28-31(050-3277666, טלי

 ,yellow - לפז איילון 
עובד/ת לעבודה דינאמית 

במשמרות, תנאים 
טובים, אפשרויות קידום, 

054-2223034)28-31(_____________________________________________

 דרושות מורות לאיפור, 
למספרה תסרוקות, פדיקור, 

מניקור, ניסיון, וכן עובדות. 
_____________________________________________)28-31ל(054-6236277

 דרוש שליח קטנוע רציני 
ואחראי למשרה מלאה בפ"ת, 

רשיון A או A1 חובה,
_____________________________________________)28-31ל(050-5888912

 למשרד הנהח"ש 
בירושלים דרושים: 

1( מזכירה 2( חשבת 
שכר 3( מנהח"ש, ניסיון 

חובה שנתיים לפחות.
קו"ח למייל

dani@adanei-hakesef.
 co.il)28-31ל(_____________________________________________

35&
לשעה +
בונוסים!

052-7164855

למוקד תפילות
מצליח בראשל"צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחת יוצות

תנאי שכר הכי טובים שיש

ידע בסיסי במחשה חובה
בוקר 14:00 - 9:00
ערב 20:00 - 15:00

דרושים נציגים

 למרפאת שיניים 
איכותית, דרושה מזכירה, 
עדיפות עם נסיון בתחום, 
למשמרות בוקר ואחה"צ. 
קו"ח בפקס 03-5798807 

 w0532280970@gmail.com
03-5798077)28-31(_____________________________________________

 לשנה הבעל"ט לגן בהדר 
גנים גילאי 2, דרושות גננת/

סייעת, למשרה מלאה, תנאים 
טובים ומתאימות,

050-5933224)29-32(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)29-32(_____________________________________________

 *עובד לחנות סלולרי 
לאחה"צ * עובד לחנות 

בירושלים 12:00-21:00, ידע 
במכירות!

_____________________________________________)29-32(052-7158000 )תא קולי(

 למעון בפ"ת/ג.שמואל, 
מטפלת מנוסה: 1(משרה 

מלאה. 2(לשעות הצהריים, 
_____________________________________________)29-32ל(תנאים טובים, 054-8461589

 דרושה מוכרת ל"כובעי 
הלן" 4-5 משמרות מתוכן 2 
ערב, שישי לסירוגין, לפרטים 

_____________________________________________)29-32(נוספים: 050-8440627

 לגן פרטי בפ"ת לגילאי 
1-3, דרושה סייעת/גננת 

למשרה קבועה לתווך ארוך, 
תנאים טובים! 052-3600817, 

_____________________________________________)29-32(נורית

 *דרושות קופאיות 
לבוקר/צהריים. *סדרנית. 

*עובד לשעות הבוקר - 
לצרכניה בבת-ים,

,03-5512122
052-6732122)29-32(_____________________________________________

לחברת תור פלוס
החברה המובילה בתיירות

דרוש/ה מנהל/ת מכירות
בעל/ת נסיון ורקע במכירות          

תנאים מצוינים למתאימים/ות
נא לשלוח קו”ח למייל:

yaacov@followingil.co.il

לחברה גדולה באזור המרכז

דרושים/ות
מתאמ/ת פגישות 

למשרה 03:
•  שיחות נכנסות בלבד

•  יכולת וורבאלית מצוינת
•  אוריינטציה מכירתית

•  יחסי אנוש מעולים

פקיד/ת גביה 
למשרה 02:
•  שירותיות ואסרטיביות

•  יכולת ניהול מו”מ
•  שליטה בסביבה ממוחשבת

•  נסיון קודם - יתרון

מנהל/ת תיקים 
משרה 01:

• תודעת שירות מפותחת
• ראש גדול ויחסי אנוש מעולים

• נכונות ללמידה מקצועית
• יכולת השתלבות בצוות 

קורות חיים לפקס: 

03/3734039
יש לציין סוג המשרה

תנאים טובים מאוד!

דרושה
.למעון באזור  -
מטפלת מוסמכת

חדוה 052-4825215
שרית 050-5723896

 התרחבנו!!! למעון 
בשיכון ג' בב"ב, דרושות גננות 
ומטפלות למ.מלאה לשנה"ל 

הבאה, תנאים מעולים! 
054-8493435 )בשעות הערב 

_____________________________________________)30-33(המאוחרות(

 למעון במרכז ב"ב, דרושות 
גננות ומטפלות לשנה החדשה 

)א' אלול(, תנאים טובים 
_____________________________________________)30-31(למתאימות! 052-7689939

 דרושה מטפלת חמה, 
מסורה ואחראית בעלת 
נסיון לתינוקיה, למעון 
בק.הרצוג - בני-ברק, 

מ- 7:30-16:00 )עדיפות 
לבעלת תעודה(, שכר 

נאה למתאימה, 
050-4146721)30-33(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב(: *גננת מוסמכת לשנה 
הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 
לתינוקיה למ.מלאה, שכרה 

הולם ביותר!
_____________________________________________)30-33(052-8750036, אסתר

 לפעוטון/גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת למשרה 
_____________________________________________)30-33(מלאה/חלקית, 054-2022629

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות לשנה הבאה 

למשרה מלאה )בק.
הרצוג(, תנאים טובים, 

054-4499177)30-33(_____________________________________________

 דרושה סייעת לרופא 
שיניים )עם תעודה וניסיון(, 

למשרה חלקית, במרכז ב"ב, 
_____________________________________________)30-32ל(052-2591754

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת/מטפלת, מיידי, לגילאי 

2-3 + נסיון, שכר נאה 
_____________________________________________)30-31(למתאימה! 052-7625259

 משווקים למכירת 
רהיטים מהבית בכל 

הארץ )לא בב"ב(, ללא 
תצוגה, לפרטים:

052-7783355)30-33(_____________________________________________

 דרוש עובד לחנות בשר, 
עדיפות לבעלי נסיון, 

050- 4152025)30-31(_____________________________________________

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
במתחם הבורסה בר"ג, 

דרושים/ות נציגי/ות 
שיווק, שיחות יוצאות, 

לא מכירה, שכר 
גבוה, מתאים במיוחד 

לאימהות, 
054-7425005

hr@dplus.co.il)30-33ל(_____________________________________________

 למוקד התרמה טלפוני 
בב"ב עבור ארגון חסד, דרושה 
אחראית משמרת, נסיון חובה, 

_____________________________________________)31-31(שכר הולם! 052-7117086

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair68@gmail.com או במייל

 למכולת באזור הרב 
קוק בב"ב, דרוש אברך 

חרוץ לעבודה במשמרות, 
תנאים טובים,
_____________________________________________)28-31ל(050-4927000

 לחברת שליחויות 
קטנועים בב"ב, דרושים 

שליחים רציניים, אחראים 
ואמינים, תנאים מצויינים, שכר 

גבוה למתאימים!
054-3032021)30-33(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בפ"ת 
)מטלון(, דרושה מנה"ח 

למ.מלאה + נסיון, קו"ח: 
03-6181884

zviarose@gmail.com)29-32(_____________________________________________

 נהג/מחסנאי לעבודה 
קבועה, משרה מלאה, 

למתאימים, תנאים טובים, 
052-6364614

beny631@gmail.com)29-32ל(_____________________________________________

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 

אוטובוסים, תנאים 
_____________________________________________)29-32(טובים, 050-4030501

■ למעון דתי בק.אונו 
דרושה מטפלת מסורה 
ומנוסה לניהול קבוצה 

למשרה מלאה/ חלקית, 
050-2736409)29-32(___________________________________________

 דרושה אישה דתית, 
נעימה למגורים ועזר לאישה 

מבוגרת, 03-6411817,
054-6411817)31-34(_____________________________________________

 למעון בקריית הרצוג 
בב"ב דרושה גננת/מטפלת 

לשנ"ל תשע"ז, עם נסיון, 
למשרה מלאה, תנאים טובים! 
054-2303700 ,052-7101767)28-31(_____________________________________________

 מחפש/ת עבודה, 
בטוח/ה שבכיוון הנכון? 
העזר/י בניתוח גרפולוגי,

_____________________________________________)28-35ל(054-8448231, 053-3122438

 למעון בב"ב: *מטפלת 
מובילה, מנוסה לבוגרים 

)מיידית( למ"מ + אופציה 
לקביעות. *מטפלת 

לפעוטות, תנאים טובים!
03-5162525 בוקר,

_____________________________________________)31-34(3218842 -058, ערב

 למשרד נסיעות! סוכנים/
ות נסיעות מקצועיים/ות 

 sabre,( !בעלי נסיון בלבד
 ,)Amadeus, Gilboa
hial@rglobali.com)31-32ל(_____________________________________________

 מטפלת מובילה לגן 
בת"א קרוב לר"ג, גילאי 2, 

5 ימים, שעות 8:00-16:30, 
לשנה הבאה, 03-6359440, 

_____________________________________________)31-34ל(052-4614646

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)31-34(_____________________________________________

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

אוירה חרדית
מתאים לנשים וגברים
מתאימים בלבד נא לפנות 
  st@kotev.co.il :למייל

או לפקס: 03-7604786

לחברת תוכנה מבוססת 
בגבעת שמואל

 C++’, SQL, JAVASCRIPT, HTML,
SERVICES Protocol HTTPמערכת 

WINDOWS 32/64 BIT הפעלה

דרוש/ה
 מפתח/ת תוכנה 
בעל/ת ניסיון בלבד

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת לשנת הלימודים 

הבאה, 052-8226582,
_____________________________________________)31-34ל(052-8530061

 דרושות משפחות 
באזורים מרובי ילדים למכירת 

כרטיסים של עולם ומלואו, 
רווח נאה ללא השקעה 
_____________________________________________)31-34ל(כספית, 050-8761460

 לעמותה תורנית בת"א 
דרושה מנה"ח למילויי מקום, 

שליטה מלאה בחשבשבת, 
קו"ח לפקס: 03-6963721 

או למייל:
oshra.aviv@gmail.com)31-34(_____________________________________________

 מטפלות למלאה/
חלקי שעות גמישות למעון 

בבני-ברק, תנאים טובים, 
054-5558835)31-32(_____________________________________________

 מחפשת מקום חם 
לעבוד בו? למעון ברמת-אביב 

ממלאות, מקום קבועות 
ומנוסות לצהרונים ואפשרות 

לבוקר, החל מספטמבר, 
050-4088034)31-34(_____________________________________________

 "ביחד" - הדרכה 
לשדכנות, עבודה מיידית 

מהבית, מחשב חובה!
072-2391111)31-31(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/גננת 
מנוסה למעון דתי בגבעת 

שמואל, משרה מלאה, שכר 
נאה למתאימה! לשה"ל 

_____________________________________________)31-31(הבאה, 050-8883909

 ל"נזר המקדש" 
דרושים סופרי סת"ם 

לכתיבת תפילין ומזוזות, 
להתקשר עד השעה 

_____________________________________________)31-34ל(16:00, 055-6684770

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות גננות - מטפלות 

לגילאי 2-3, למלאה ולחלקית, 
תנאים מעולים למתאימות!

052-6471287)31-32(_____________________________________________

 לרציניים! בתחום 
הביטוח, תנאים מעולים, שכר 
גבוה + בונוסים, קורס מיידי, 

ב- 2-8-16, לפרטים: 
052-7676486)31-31(_____________________________________________

 לאופנת נשים "אלגנט 
פריז" בב"ב, מוכרת מעל 
גיל 20, רצינית וחרוצה, 

לעבודה במשמרות, 
_____________________________________________)31-32ל(054-4347954

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת/אחראית כיתה 

לגילאי שנה וחצי,
 ,7:00-12:30
058-3230099)31-33(_____________________________________________

 לתיכון לבנות בבני-ברק, 
דרושה מזכירה, משרת בוקר. 
*לארגון תורני דרוש אדם עם 

רקע תרוני עשיר לכתיבת 
תכנים תורניים לעבודה 

מהבית, שכר גבוה מאוד. 
*לעמותה בירושלים, דרושה 
מנהלת משרד 5,500 ש"ח. 

_____________________________________________)31-31(קריירה, 072-22-222-62

 לשווארמה באזור 
ירושלים, דרוש עובד נמרץ 

ואמין בעל תודעת שירות גבוה, 
_____________________________________________)31-35ל(052-5399290

 טלפניות לטלמרקטינג 
בב"ב לאחה"צ, אפשרות 

להתקדם, לא חובה 
נסיון, סביבת עבודה 

ממוחשבת, אפשרות רק 
_____________________________________________)31-31(לחופש, 052-7101521

 לשה"ל הבאה בפ"ת 
גננת לצהרון 13:00-17:00, 
שכר נאה למתאימה, )אפ' 

למ"מ בוקר( 050-7877853  
_____________________________________________)31-31(03-9160700 )בוקר(

 לגן מעון ותיק בגבעת 
שמואל )במרכז( גננת 

סייעת יצירתית עם ראש 
פתוח, למשרה מלאה, 

_____________________________________________)31-34(גמיש 052-3651355 חנה

 למעון יום בק. הרצוג 
בב"ב דרושות: *מטפלת 

מסורה 7:30-16:00 
*אחראית כיתה למשרה 

_____________________________________________מלאה 052-7142649  )31-32(

 לבית קפה בב"ב: עובדים 
בעלי ראש גדול ורצון לקידום, 
באוירה משפחתית, משמרות 

בוקר/ ערב, שכר הולם!
052-660-7070)31-34(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, 
מהשעה 15.00 עד 

ל- 20.00, שכר בסיס+ 
בונוסים, לפרטים:

)31-31(           052-7652801_____________________________________________

 לגן פרטי וותיק ברמת גן, 
דרושה סייעת חרוצה ונעימה 

למשרה מלאה, תנאים טובים, 
אוויר המשפחתית,

054-7931299)31-34(_____________________________________________

 דרוש פנסיונר לפיזור/
איסוף קופות צדקה 

באזור המרכז, משכורת 
_____________________________________________)30-33(חודשית, 054-9919263

 דרושה מטפלת למעון 
ילדים במרכז בני-ברק, תנאים 

מצויינים למתאימה,
050-5903001)30-31(_____________________________________________

 אב בית נמרץ לבי"ס חרדי 
לבנות בבני-ברק, קו"ח לפקס: 

03-6246086)30-33(_____________________________________________

 דרושה מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת-גן, מהשעה 

16:30, 5 ימים בשבוע,
050-5305916)30-33(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בת"א,  
דרושה פקידה למשרה מלאה, 

tamar@yfcpa.co.il)30-33ל(_____________________________________________

 ל"סוויטה-בית אופנה 
וטיפוח" בב"ב, דרושה 
מנהלת מנוסה, חרוצה 
ואחראית, שכר ותנאים 

טובים למתאימות, 
_____________________________________________)30-31ל(03-6166003

 למעון בפ"ת, מטפלות 
וגננות למשרה מלאה, תנאים 

מצוינים, עדיפות לבעלות 
תעודת מטפלת, 

054-8474393)30-31(_____________________________________________

 ל"פיצוחי מזרחי" דרוש 
אחראי משמרת, תנאים 

טובים למתאימים, 
_____________________________________________)30-31ל(050-4000640

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, מטפלות למשרה 

מלאה ועובדות לשעות 
הצהריים, תנאים טובים! )קרוב 

_____________________________________________)30-33(מאוד לב"ב(, 050-7884864

בברכת קיץ בריא!

הורים יקרים
אנו שמחים להודיעכם על פתיחת 

הרישום לצהרוני ציל"ה לשנה"ל תשע"ז 
בגני הילדים ובכיתות א'-ב'.

כיתות א' ב' במוסדות: איש מצליח, ת"ת כינור דוד,
    פנינת בית יעקב.

גנים במוסדות:חמדת דוד, אוצר החיים- בנים, ותתפלל חנה,   
    אוהלי אברהם.

יוח"א במוסדות:ת"ת אור דוד - חינוך רגיל ומיוחד, ביה"ס אוצר    
    החיים - בנות חינוך מיוחד

 תשלום שנתי לילד: 400 ₪ )40 ₪ לחודש(.
    בבי"ס )יוח"א(: 160 ₪ )16 ₪ לחודש(.

תאריך פתיחה: יום פתיחת שנה"ל תשע"ז- 01.09.16 )מותנה 
בהחלטת משכ"ל(

 הרישום יערך ברח' אביעד 5 בני ברק )מוסדות אוהלי אברהם(.
    בתאריך 31.7.16 כ"ה תמוז בין השעות  10:00-16:00 

לא יערך רישום מעבר לתאריכים הנ"ל, הזדרזו והבטיחו מקומכם.
אמצעי תשלום: כרטיס אשראי/ שיקים מראש/ מזומן מראש.

 לרישום יש להצטייד באמצעי תשלום של סה"כ הסכום )הרישום
    מותנה בהסדר תשלום( ופרטים כללים )ת.ז ילדים/ הורים וכו'(.

הורים שטרם הסדירו תשלום לשנה"ל תשע"ו, לא יוכלו להירשם

 מעוניינת להצטרף 
לנסיעה לאישה שנוסעת 
מאיזור שטראוס, לקניון 

מלחה בירושלים, החל מחודש 
אוגוסט, 8 בבוקר ו- 15:30 

_____________________________________________)31-34(בצהריים, 052-7128580

 בבני-ברק, דרוש עובד 
עם רשיון ב' + נסיון 

וידע בסיסי במטבח )לא 
_____________________________________________)31-34(בישולים(, 054-2068068

 למוקד התרמה טלפוני 
בב"ב עבור ארגון חסד, 

טלפניות לבוקר/ערב, נסיון 
חובה, 30 ש"ח לשעה + 

_____________________________________________)31-31(בונוסים, 052-7117086

דרושים מאבטחים לעיר בני ברק
דרישות התפקיד:
שרות צבאי מלא

תעודת 10 שנות לימוד (מוכח) ומעלה
שכר טוב + תנאים סוציאלים מלאים

לבעלי תעודת מוסדות חינוך תקף 
ינתן מענק בהתאם

לחברת ש.נ.ל:

050-8220496



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

שיהיה לך
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