
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי ט"ז בתמוז תשע"ו   22/7/16 גיליון מס' 1179

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:07
19:24
19:04

20:22
20:24
20:24

פרשת פנחס

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

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

90
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כשרות מהודרת - גם בערב
החל מהשבוע: פיקוח כשרות בפתח תקוה - גם 

בשעות הערב ובסופ"ש ● המועצה הדתית נענתה 
לבקשת רב העיר הרה"ג מיכה הלוי לתגבור משגיחי 
הכשרות גם בשעות אלו ● השבוע כינס רב העיר 
את משגיחי הכשרות וחיזקם בעבודתם / עמ' 10 

'ועתה כתבו לכם' 
השלישי בפ"ת

האגף לחינוך תורני מציג את 
מבצע 'ועתה כתבו לכם 3' 

בפתח תקווה, לעידוד כתיבת 
מאמרים תורניים, המיועד 
לבחורי הישיבות ולציבור 

האברכים  הוועדה המכינה 
את אירוע ההוקרה לעמלי 
התורה שיתקיים עם סיום 

המבצע במהלך חול המועד 
סוכות, כבר שוקדת על 

הכנת האירוע הענק שיוקדש 
לציבור בני התורה

/ עמ' 6

בהשגחת 
בד"ץ משקולץ

משהו טוב קורה בפ"ת!

פרטים בעמוד הבא >>



רהיטי בלושטיין
רח׳ גוטמן 4, פתח תקווה 03-9342754

בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.  התמונה להמחשה בלבד. המבצע מתייחס למזרן שיין 1.90/1.40 מ׳. מחיר מלא 11,760 ₪

מזרני 

₪470x10עכשיו במבצע

עכשיו במבצע

נוער

 400 ₪ הנחהבקניית מיטת נוער

מזרנים
החל מ- 2,790 ₪עכשיו במבצע
במקום 3,630 ₪

ברהיטי בלושטיין
מבצע שמתכוונן עד אלייך...

מערכת מתכווננת

490x24₪
החל מ-



המבצע עד לתאריך 1/8/16

יצור 

עצמי

שעות פתיחה: ימים א'-ה': 8:00-23:00. יום ו': 8:00-14:00

לפי הזמנה



איפה?
בשכונת ״הדר גנים״
בביה״ס ״אהבת ציון״
רח׳ יהודה הנשיא 22

מתי?
מ- כ"ה תמוז (31.7)
 עד ל- ח' אב (12.8)

בימים א' עד ו' 
בין השעות
 8:00-13:15

למי?
הקייטנה מיועדת

לבנות בלבד
כיתות א' – ו' 

כמה עולה?
האגף לתרבות
וחינוך תורניים

משלמים כמעט הכל...
לכם ההורים זה עולה

רק 180 ₪

לפרטים והרשמה:
בימים א' ב' ג' תאריכים י"ח-כ' תמוז במשרדי בית ספר "אהבת ציון" 

בין השעות 09:00-12:00 בבוקר. לפרטים נוספים- 054-8413591, 052-7658098

פינת
ליטוף

טרופית
ולחמנייה

ארוחת
בוקר

שפע של
פעילויות
והפעלות

מדריכות
מנוסות

וצוות מיומן

לקייטנת הקיץ של העיר פתח תקוה. 

קוסם

מופע
אורקולי סדנאות

האגף לתרבות וחינוך תורניים  שמחים ונהנים להזמינכם 

בברכת חופשה מהנה

הרב אוריאל בוסו
מ"מ ראש העיר

איציק ברוורמן
ראש העיר

הרב אליהו גינת
יו"ר האגף

שכולם חיכו לה!
לקייטנה

הכונו... הכונו... הכונו...

יום המים



שמחים אנו להודיע לציבור בני התורה על פרוייקט מיוחד
של כתיבת חבורות לעידוד בני התורה בעיר

אירוע חלוקת המילגות והפרסים יתקיים אי"ה

 בשמחת בית השואבה, חוה"מ סוכות, 
 במעמד מרנן ורבנן שליט"א ובליווי תזמורת גדולה.

כתובת להגשת החבורות: 
משפ' סימן טוב, רח' חפץ מרדכי 13
משפ' חסן, רח' ר' יהודה הנשיא 53 

טל. לבירורים: 054-8524699

להלן כללי הכתיבה הראויים להגשה:
• רשאים לכתוב אברכים ובחורים תושבי העיר בלבד

• על החבורה להיות בגודל כתב ברור וקריא
   ולפחות באורך 4 דפי פוליו 

• ניתן להגיש את החבורות עד לסוף חודש אב התשע"ו

 מקום ראשון 
&5000
7 נוספים

 1000& לכל אחד

5 ראשונים
 1300& כל אחד

5 נוספים 600& לכל אחד

4 נוספים 500& לכל אחד

5 ראשונים
 1000& כל אחד

4 נוספים

 400& לכל אחד

בחורי
בחוריאברכים ישיבה גדולה 

 ישיבה קטנה 

בברכת התורה
עו”ד איציק ברוורמן

ראש העיר

הרב אוריאל בוסו
מ”מ ראש העיר

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

ועתה 
כתבו

3כם



בפתח-תקוה6        ט"ז בתמוז תשע"ו 1222/7/16 121//1 תש"ע ב " 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

הסתיים פרויקט 
"בר מצווה 2016"
המחלקה לזהות יהודית וקליטת יוצאי אתיופיה קיימה טקס 
הנחת תפילין וסיום פרויקט בר מצווה העירוני לנערי קהילת 

יהודי אתיופיה בפתח תקווה
מאת: אהרן נצר

ביום שני שעבר התקיים פרויקט בר מצווה 
עירוני, שהנו מהלך ארוך טווח וזו השנה השביעית 
לקיומו. שבו המחלקה בשיתוף כולל אור ברשות 
הרב אריה אנגלמן ועם טובי המדריכים של הקרן 
למורשת הכותל בהנחייתו של מר בני שטראוס, 

הכינו את  הילדים לקראת הבר מצווה.
מהקהילה  ומשפחותיהם  מצווה  בני  כ-85 
סיום  לציין  לירושלים  השבוע  עלו  האתיופית 
פרויקט שנתי ללימוד והכנה לקראת הבר מצווה.

זכו לברכתו של עו"ד  הנערים ומשפחותיהם 
מינהל  וראש  העיר  ראש   - ברוורמן  איציק 
החינוך, אשר הגיע במיוחד לרחבת קניון סירקין 
עוד לפני תחילתו של היום המרגש הזה והביא 
את ברכתו לנערים ולהורים ובירך בהצלחה רבה 
לחתני בר מצווה ודיבר על חשיבותו של שימור 
יהודית  מורשת  והן  אבא"  מ"בית  הן  המורשת 

בכלל. 

לשרשרת  וחיבור  לסיור  זכו  המשתתפים  כל 
העתיקה  בעיר  ההרודיאני  ברובע  בסיור  הדורות 

בירושלים.
להנחת  לכותל  הגיעו  ובתופים,  בשירה  משם, 
מצווה  הבר  חווית  בתורה.  וקריאה  תפילין 
בסמוך,  שנערכה  מפוארת  במסיבה  הסתיימה 
באולם "מונטיפיורי" שע"י הקרן למורשת הכותל 

המערבי.
במסיבה השתתפו אורחים רבים, ובראשם הרב 
הראשי לקהילת יהודי אתיופיה הרה"ג יוסף עדנה 
בר  לנערי  ברכתו  את  גם  הביא  אשר  שליט"א, 
מצווה ולהוריהם וחשיבותו של מפעל הפרויקט 

חשוב זה. 
את הטקס הנחה ישעיהו תמנו - מנהל המחלקה 
אשר  אתיופיה,  יוצאי  וקליטת  יהודית  לזהות 
הנערים  של  הרבה  ההתרגשות  את  בדבריו  ציין 
ומשפחותיהם על הצלחתו של הפרויקט מעשייה 
הברוכה והמקצועית של כל הנוגעים בדבר, ועל 

כך הודה לכל השותפים.

"יריד התרמה" 
ברמת ורבר

מאות אנשים, בראשות ראש העיר, השתתפו ביריד ההתרמה 
במת"ס רמת ורבר, תרמו דם וחתמו על כרטיסי אדי

מאת: יעקב פלדמן

באחד מימי השבוע, התקיים "יריד ההתרמה" 
המיוחד במתנ"ס רמת ורבר.

על  חתמו  דם,  תרמו  מהמשתתפים  רבים 
כרטיסי אדי, תרמו שיער ועוד.

סדנאות  התקיימו  שהשתתפו,  הילדים  עבור 
יצירה, מתנפחים ועוד.

עו"ד  העיר  ראש  השאר,  בין  נכחו,  ביריד 

איציק ברוורמן, וחבר הנהלת העיר ויו"ר הנהלת 
מקפ"ת הרב אליהו גינת.

רמת  מתנ"ס  מנהל  השתתפו  ביריד  בנוסף, 
אהרון  מר  השכונה  ועד  יו"ר  רונן שחטר,  ורבר 
בן  ומשה  כלף  רפי  השכונה  ועד  וחברי  טוויג, 

חיים.
משתתפי היריד אמרו עם סיומו כי מדובר היה 
באירוע מיוחד ומרגש, אשר שילב הן פעילות של 

הנאה והן פעילות של תרומה לטובת הקהילה.

נפתח מבצע 'ועתה כתבו 
לכם' השלישי בפתח תקווה 

האגף לחינוך תורני מציג את מבצע 'ועתה כתבו לכם 3' בפתח תקווה, לעידוד כתיבת מאמרים תורניים, המיועד לבחורי הישיבות 
ולציבור האברכים  הוועדה המכינה את אירוע ההוקרה לעמלי התורה שיתקיים עם סיום המבצע במהלך חול המועד סוכות, 

כבר שוקדת על הכנת האירוע הענק שיוקדש לציבור בני התורה 
מאת: מנדי קליין

כתיבת  לעידוד  ומהפכני  חדשני  פרויקט 
פונה   ,'3 לכם  כתבו  'ועתה  תורניים,  מאמרים 
ובני  הישיבות  בחורי  ציבור  אל  אלו  בימים 
תקווה  פתח  בעיר  המתגוררים  האברכים 
בסוגיות  תורניים  מאמרים  לכתוב  ומעודדם 

הש"ס הנלמדות בהיכלי הישיבות והכוללים.
לאחר  'חזקה'  כבר  קיבל  אשר  זה  פרויקט 
איתו  מביא  במיוחד,  מוצלחות  שנים  שלש 
השנה בשורה חדשה ומרעננת, כאשר בשנה זו 
מניע  אשר  גינת  אליהו  הרב  האגף  יו"ר  אומר 
אל  גם  פונים  "אנו  התהליך,  כל  את  בעצמו 
ציבור בני האברכים האיכותי של תושבי פתח 
תקווה, ומציעים להם לכתוב מאמרים תורניים 
בנושאים  הלכה  פסקי  גם  איתם  מביאים  אשר 

האקטואליים האפשריים.
"זו בדיוק משנתו של מרן רבינו עובדיה יוסף 
זיע"א", אומר הרב גינת לכתב 'השבוע בפ"ת'. 
לכתוב  בני התורה  עודד את  זצ"ל תמיד  "מרן 

כל הזמן 'אליבא דהלכתא' ולא סתם פלפולים, 
הבשורה  ולכן  חשובים,  גם  שהם  אף  על 
המרעננת של השנה היא שאנו פונים אל ציבור 
האברכים שיגלו את יכולת כתיבת חידושיהם, 
במיוחד  ויוקרתי  גבוה  הראשון  הפרס  כן  ועל 
פרסים  שאר  ועוד  ש"ח  אלפים  חמשת  בסך   -
באלפי ש"ח שאנו נגייס בימים אלו כדי לעודד 

את הכתיבה".
בני  על  פוסחת  לא  הכותרת  שגולת  כמובן 
ההמשך  שהם  והגדולות,  הקטנות  הישיבות 
של הדור הבא. כאשר גם שם יוענק לכל בחור 
עם  בבד  בד  מכובד,  פרס  חבורה  שיכתוב 
הישיבה  לבני  גם  שיהיו  היוקרתיים  הפרסים 
אשר  הגדולות  הישיבות  לבני  וגם  הקטנות 

שקלים  אלפי  עשרות  של  בסכום  יחד  יסתכמו 
מרבנן  צורבא  כל  ולעודד  לכבד  כדי  וזאת 

לכתיבת מאמריו.
יצויין כי ב'איגוד בני הישיבות' בעיר, אשר 
שותף מלא לכל התכנית, הוחלט כי סוף חודש 
הן  החבורות  להגשת  האחרון  הזמן  הוא  אב 
שחודש  משום  זאת  לאברכים,  והן  לבחורים 
אלול כולו יוקדש לבדיקת כל החבורות על ידי 
כאשר  בעיר,  השיעור  ומגידי  הקהילות  רבני 
החבורות שידורגו במקומות הראשונים יבדקו 
אישית על ידי ראשי ישיבות מהשורה הראשונה 
לענין  התמסרותם  את  הבטיחו  כבר  אשר 

לבדיקת החבורות במהלך חודש אלול.
הגדול  ההוקרה  'אירוע  את  המכינה  הוועדה 
בימים  יושבת על המדוכה  לעמלי התורה' כבר 
כולו  שיוקדש  הענק  האירוע  את  ומכינה  אלו 
סוכות  המועד  חול  במהלך  התורה  בני  לציבור 
תקווה,  בפתח  הגדולים  האולמות  באחד 
בהשתתפות מרנן ורבנן שליט"א וזמרים גדולים 

בעלי שם אשר ישמחו את ציבור בני התורה.

אוריאל בוסו ואליהו גינת

ברוורמן וגינת 
במהלך היריד



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

שיהיה לך



גלים תיירות ונופש גאה להציג: 
החופשה היוקרתית למשפחות 

במלון המפואר קיסר פרמייר טבריה

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

   www.galimt.co.ilמייל:
מרכז הזמנות: 02-5811213 

galimt88@gmail.com 

3 מסלולים לבחירה: 
מסלול 1:  י"ז - כ"א באב    21-25/8/16   ימים א'-ה'

מסלול 2:  כ"א - כ"ד באב    25-28/8/16   ימים ה' - א'
מסלול 3:  כ"ד - כ"ח באב    28/8-1/9/16   ימים א'- ה'

החופשה היוקרתית למשפחות
במלון הספא המפואר לאונרדו פלאזה ים המלח

בתאריכים: י"ז-כ"א באב   21-25/8/16

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583        בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

קווין ביי ננה בסניף אושר עד     הגיעה סחורה חדשה    רח' שמגר 16, קניון רב שפע   

  קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  מטפחות  
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70,000 לגרעין 
התורני

"כנר על הגג" 
בחמ"ד 

כפר גנים

עיריית פתח תקווה השיגה תקציב חד פעמי 
בסך 70,000 ש"ח לגרעין התורני בפתח תקווה 
 הגרעין פועל במרכז העיר ומקיים סדנאות 

בנושאי משפחה וילדים, מפגשים בנושא 
העצמה נשית ופעילויות שונות

תלמידי בית חינוך חמ"ד כפר גנים העלו הפקת ענק 
בסימן המחזמר "כנר על הגג"

מאת: יעקב פלדמן

בפתח תקוה פועל גרעין תורני ייחודי בארץ, 
העובד בשיתוף פעולה עם עיריית פתח תקוה 

ועובד בכפוף לעמותת "רצון יהודה".
ומקיים סדנאות  פועל במרכז העיר  הגרעין 
בנושא  מפגשים  וילדים,  משפחה  בנושאי 

העצמה נשית ופעילויות שונות.
חלומות"  "קייטנת  בגרעין  פתחו  הקיץ 
ילדים  חלקם  העיר,  מילדי   100 לטובת 
השתתפות  משגת  אינה  שידם  ממשפחות 

בקייטנה.
מספר:  עפארי  גיא  הרווחה  אגף  מנהל 
ערכים  בעלות  צעירות  "כניסתן של משפחות 
הקהילה  את  לבסס  מנת  על  ואידיאולוגיה 
הינה  העיר  מרכז  את  ולהצעיר  החברתית 
לציונות במאה ה-21.  דוגמה  ומהווה  ברוכה, 
מענק  להשיג  התורני  לגרעין  עזרנו  לאחרונה 
חד פעמי בסך 70,000 ₪ מהמדינה, וזאת על 
מנת לחזק את הפעילות החברתית והקהילתית 

של הגרעין".
חברתי,  התורני  הגרעין  מנהל  מזור  מתן 
לו  שם  תקוה  בפתח  התורני  "הגרעין  מספר: 
למטרה שילוב של עשייה ערכית עם פעילות 
קהילה של  הוא  הגרעין  חברתית.   - קהילתית 
חברים ששמו לעצמם כמטרה לתרום לחברה 
פעילה.כל אחד מחברי  ולהיות חלק מקהילה 
נוצרת  וכך  יכולתו,  בתחום  תורם  הקהילה 

עשייה מגוונת וברוכה.
נוצרים  החברתית  המעורבות  "באמצעות 

של  העל  מטרת  ענפים.  וקהילה  חברה  חיי 
הגרעין, להכניס חיים צעירים ותוססים למרכז 
גידול  של  שילוב  של  למצב  ולהגיע  בעיר, 
אוכלוסיית הגרעין הצעיר עם הציבור הוותיק 
משוטפות  פעילויות  וליצור  העולים,  וציבור 

לחיבורם להוויה הישראלית.
"הגרעין פועל במרכז העיר פתח תקוה אשר 
מחבר  העולים  אוכלוסיית  את  בתוכו  משלב 
נמוך,  סוציו-אקונומי  העמים שנמצאת במצב 
ואת האוכלוסייה המזדקנת, כאשר כמעט ולא 
ועוד  זאת  כל  העיר.  במרכז  צעירים  נשארו 
השכונות  חיזוק  בעקבות  השאר  בין  קורה 
החדשות: כפר גנים, אם המושבות והדר גנים.

"בין פעילויות הגרעין: מפגשים חברתיים, 
נשית,  העצמה  ילדים,  וגידול  זוגיות  סדנאות 
לילדים  מועדונית  מגוונות;  שונות  פעילויות 
ערכיות  חווייתיות  קייטנות  וכן  "בסיכוי", 
הקייטנות  העיר.  במרכז  הגרעין  שמפעיל 
מיועדות לילדי רווחה ועולים ולכלל הציבור. 
מביישות  שלא  אטרקציות  כוללות  הקייטנות 
אף קייטנה אחרת )לדוגמא: סופרלנד, ספארי, 

מתנפחי מים, ועוד(.
לקיץ  החלומות"  "קייטנת  פועלת  "כעת 
רווחה  ממשפחות  חניכים  ל-100  קרוב  עם 
נורמטיביים.  מבתים  ילדים  עם  ביחד  ועולים 
המטרה היא לתת לילדים לחוות בחופש כבין 
שווים וליצוק לעולמם תוכן גם בימי החופש. 
הקייטנה פועלת במשך שלושה שבועות ברצף 

בעלות סמלית של 500 ₪ בלבד".

מאת: אהרן נצר

אם יש לך חלום - אל תיתן לו ללכת... לך 
אחריו כל הדרך.

של  השבוע  שנערכה  ענק  הפקת  זו  הייתה 
י', בית חינוך חמ"ד כפר גנים  תלמידי מחזור 
טוויסט  עם   - הגג"  על  "כנר  המחזמר  בסימן 

מיוחד.
האחרונה  בתקופה  עסקו  ו'  כיתות  תלמידי 
בהנחיית מחנכות הכתה, בנושא חשיבותה של 
המסורת היהודית, מתוך אמרתו של הרב קוק 

זצ"ל "הישן יתחדש והחדש יתקדש".
בהלימה לנושא זה נכתב המחזמר "כנר על 

הגג", המעובד ע"פ ספרו של שלום עליכם.
הישן  מוטיב  את  בתוכו  שילב  המחזמר 

והחדש, המציאות והחלום .
גולת הכותרת: אל העיירה היהודית החווה 
נכנסת  תהפוכות,  עמוסת  ומציאות  קשיים 
שייצגה    - החלומות"  "מתקן  של  דמותו 
אורבך  אורי  של  דמותו  את  המחזמר  לאורך 
העיירה  לתושבי  ושוזרת  המתקנת  ,דמות  ז"ל 
ישן  ומחברת  ושאיפותיהם  חלומותיהם  את 

וחדש תוך מחויבות מוחלטת להלכה.
על הפקה מרשימה ואיכותית זו -  הכוללת 
כתיבה ועבודה פרטנית עם התלמידים, ניצחה 
הבימאית והמפיקה, המחנכת אורטל שוקרון, 
כוראוגרפיה - מיכל קאופמן, מוסיקה - איילת 

חשאי ועל התפאורה - דורית טוויטו.
ראש  מ"מ  דיעי  איציק  בנוכחותם:  כיבדו 

העיר ויונה אמרוסי- מנהל אגף שכונות.



 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



בפתח-תקוה10        ט"ז בתמוז תשע"ו 1222/7/16

כשרות מהודרת - 
גם בערב

החל מהשבוע: פיקוח כשרות בפ"ת - גם בשעות הערב ובסופ"ש  המועצה הדתית 
נענתה לבקשת רב העיר הרה"ג מיכה הלוי לתגבור משגיחי הכשרות גם בשעות 

אלו  השבוע כינס רב העיר את משגיחי הכשרות וחיזקם בעבודתם
מאת: אהרן נצר

מזה תקופה ניתן לשמוע בעלי עסקים, צרכני 
הכשרות  מערך  את  המכירים  וגורמים  כשרות 
רצון  שביעות  המביעים  תקווה,  פתח  בעיר 
על  וההשגחה  הפיקוח  מערך  וייעול  משיפור 

הכשרות בעיר.
שדרוג  לתוקף  נכנס  ממש  אלה  בימים 
משמעותי נוסף: הנהלת המועצה הדתית נענתה 
רב  שליט"א  הלוי  מיכה  הרה"ג  של  לבקשתו 
מפקחי  של  תקנים  והוסיפה  תקוה  פתח  העיר 
שישי  ימי  ערב,  במשמרות  שיעבדו  כשרות 

ומוצ"ש ויקיימו סיורים וביקורות כשרות באותן 
שעות שעד היום היו בדרך כלל נטולות פיקוח 

והשגחה.
הרה"ג  העיר  רב  כינס  האחרון  רביעי  ביום 
הכשרות  משגיחי  את  שליט"א  הלוי  מיכה 
במרכז  מיוחד  לכינוס  פ"ת  ברחבי  הפועלים 

הקהילתי "מאור יהודה".
את הכנס פתח הרב אליהו גינת בעל האכסניה 
בדברי שבח לרב העיר על פועלו הרב בכשרות 
המשגיחים,  את  וברך  העיר  תושבי  למען 

העומדים על משמר הכשרות.
הכינוס  את  הנחה  אשר  אמרוסי  ינון  הרב 

הרחיבו  שטרית  אברהם  והרה"ג  טעם  בטוב 
להסביר את החשיבות הגדולה בעבודת הפיקוח 
בעיר וציינו זאת ע"י מספר דוגמאות מעבודתם 

היומיומית בתחום הכשרות.
הלכה  עיוני  בשיעור  פתח  הראשי  הרב 
למעשה בנושא בישולי גויים, ולאחריו התייחס 
פיקוח  של  בקיומו  הרבה  ההלכתית  לחשיבות 
בעל  בהן  זמן"  "חלונות  משאיר  שאיננו  רציף 
מצד  לביקור  צפוי  איננו  כי  מראש  יודע  העסק 

משגיח או מפקח כשרות.
מרוממת  בהרגשה  מהכנס  יצאו  המשגיחים 

ובכוחות מחודשים להמשך עבודת הקודש.

כבוד הרב 

איציק  עו"ד  תקוה  פתח  העיר  ראש 
שלמה  הרב  של  לביתו  הגיע  ברוורמן, 
שפירא שנבחר לכהן כדיין בבית הדין הגבוה 
בירושלים, והרב שפירא קיבל בלבביות את 

ראש העיר.
תפקידו  על  ארוכה  שיחה  ניהלו  השניים 
לרב  אמר  העיר  ראש  הגדול.  הדין  בית  של 
כבוד  מביאה  לתפקיד  "בחירתו  כי  שפירא 
רב לעיר". לאחר מכן, בירך ראש העיר את 

הרב על תפקידו החדש.
מנדי קליין

כינוס משגיחי הכשרות

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

ה



 - פרסומת -

חשבתם לקנות 
מזגן "תדיראן"?

יש כמה עובדות 
שחשוב שתדעו

 6.4.16, "ממון", ליטל דוברוביצקי

ממון | ידיעות אחרונות | 6.4.2016 10

מאת ליטל דוברוביצקי

המתלקחים  המזגנים  פרשת 
מגיעה לבית המשפט. אתמול 
לבית המשפט המחוזי בתל־ הוגשה 
אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית 

־נגד החברה הציבורית תדיראן הול
דינגס, על רקע הירידה בשער מניית 
המזגנים.  תחקיר  בעקבות  תדיראן 
הבקשה הוגשה לאחר שידור תוכנית 
בערוץ  חשבון"  "עושות  התחקירים 

10 ביום ראשון. 
במסגרת הבקשה נטען, כי על פי 
39 דגמי מזגנים של  התחקיר ישנם 
תדיראן שיוצרו בין 2002 ל־2008 - 
העלולים להתלקח כתוצאה מפגמים 
בייצור. עוד נטען כי בתחקיר סופר 
על שני ילדים ממושב קשת ברמת־
־הגולן, שנספו בעקבות שריפה שפר

צה ממזגן בביתם בשנת 2008. 
מק מניות  בעל  שהינו  ־המבקש, 

עוה"ד  באמצעות  טוען  הציבור,  רב 
החברה  כי  שמש  ויוקי  מנור  עמית 
שעה  ני"ע  חוק  את  כביכול  הפרה 
ש"הסתירה ולא גילתה מידע מהותי 

־זה מציבור המשקיעים בחברה". המ
שודרה  באפריל  ב־3  כי  טוען  בקש 
תוכנית התחקירים "עושות חשבון" 
ואז התגלו עובדות מהותיות אודות 
עסקי מיזוג האוויר של החברה שלא 

גולו לציבור המשקיעים קודם לכן:
המש לציבור  נודעו  היתר  ־"בין 

הבאות:  העובדות  לראשונה  קיעים 
39 סו־  החברה אחראית לסדרה של

בין  שיוצרו  מזגנים  של  שונים  גים 
השנים 2002־2008 ואשר מתלקחים 
בתנאים שונים. המזגנים המתלקחים 
אב  בתי  אלפי  בעשרות  מותקנים 
הנ"ל  המזגנים  בישראל.  ומוסדות 
עלולים להתלקח בכל רגע נתון וגם 
זה, אשר  כשהם כבויים ועוד. מידע 
המשקיעים  לציבור  לראשונה  גולה 
רק ביום 3 באפריל עולה כדי מידע 

מהותי כהגדרתו בחוק ני"ע. כלומר, 
חובה  אשר  מהותי  במידע  עסקינן 
המשקיעים  לציבור  לגלותו  הייתה 
או  להיווצרותו  ובסמוך  מכבר  זה 

בסמוך להתגלותו".
הפרה  הנתבעת  כי  נטען  עוד 
הוראות חוק ני"ע שעה שלא גילתה 
במשך שנים רבות מידע מהותי זה. 
היוודע  עם  בבקשה,  הנטען  פי  על 
המידע המהותי לציבור המשקיעים 

־ובעקבות פרסומו בתוכנית התחקי

־רים, צנח שער מניית החברה בשי
עור של 14.7% וגרם נזק כספי עצום 
שהינם  החברה,  של  ני"ע  למחזיקי 
המבקש  לטענת  המיוצגת.  הקבוצה 

־החברה פירסמה דוח מיידי עוד בט
כי  ציינה  שבו  התוכנית  שודרה  רם 
בכתבה  יופיע  אשר  המזגנים  ייצור 

־הופסק לפי כעשור ובאותה עת תדי
ראן הייתה בבעלות אחרת. לטענת 

לח שנגרם  הכולל  "הנזק  ־המבקש, 
ברי הקבוצה מוערך בסך של מאות 
מיליוני שקלים. שעה שנודע לציבור 
המשקיעים המידע המהותי שהוסתר 
קרס  המתלקחים,  המזגנים  אודות 

שער מניית החברה". 
־דובר תדיראן הולדינגס מסר בת

כשחברת   2008 בשנת  "כבר  גובה: 
תדיראן הייתה בבעלות הקודמת של 

־חברת קרייר האמריקאית, היא כינ
־סה מסיבת עיתונאים ופירסמה מוד

עות בעיתונים, שם הודיעה לציבור 
המזגנים.  לגבי  הריקול  על  הרחב 
בעקבות התחקיר בערוץ 10, הודיע 

בתדי השליטה  בעל  ממרוד,  ־משה 
שהחברה  למרות  כי  והמנכ"ל,  ראן 
לא הייתה בבעלותו באותה תקופה, 
הוא יטפל בכל הצרכנים שמחזיקים 

־עדיין במזגנים מהסדרות שהיו ברי
קול. מכאן, שאנו לא מבינים מאיפה 
שאיננה  הייצוגית,  התביעה  הגיעה 

נכונה". 
lital-do@yedioth.co.il

"תדיראן הסתירה מידע 
מהותי על מזגנים מתלקחים"

מאת ליטל דוברוביצקי 

גברים מעל גיל 35 ושכירים 
החייב  של  הפרופיל  זה   —
הממוצע במערכת ההוצאה לפועל. 

־מנהל רשות האכיפה והגבייה, תו
מר מוסקוביץ', הציג אתמול לשרת 
המשפטים, איילת שקד, את ממצאי 

ומ ־המחקר שבוצע באגף לתכנון 
לראשונה  הבודק  ברשות,  דיניות 
את המאפיינים הסוציו־דמוגרפיים 

של החייבים. 
לפי המחקר יחס החייבים הארצי 
הוא 1 על כל 9 אנשים באוכלוסייה. 
כמו כן, יותר גברים )60%( חייבים 
החייבים  מרבית   .)40%( מנשים 
וכ־87%  35־64  הגיל  בקבוצת  הם 
יותר  יש  עולה:  עוד  שכירים. 
מחלקם  ואלמנות  גרושים  חייבים 

באוכלוסייה, וחלק גדול מהחייבים 
מרוכז בנפת יזרעאל. לעומת זאת, 
אזור יהודה ושומרון הוא בעל יחס 
בהוצאה  ביותר.  הנמוך  החייבים 
פרטיים,  חייבים   642,629 לפועל 
החייבים.  מכלל  כ־86%  המהווים 
גולן,  יולנדה  ביצעה  המחקר  את 

על סמך מדגם של 600 חייבים. 

1 מתוך 9 ישראלים חייב כסף בהוצאה לפועל

בקשה לתביעה ייצוגית:חדשות

השריפה שנגרמה ממזגן תדיראן ב־2008. שני ילדים נספו  | צילום: אפי שריר

וק
סט

טר
שא

ם: 
לו

צי

ממון | ידיעות אחרונות | 6.4.2016

 חייבי 
ההוצל"פ 
במספרים

86%
הם אנשים פרטיים

 אסון
 המזגן
 
מ־2008

אסף אמדורסקי
חושף: כך נטשתי את 
חיי הלילה והתחלתי 

לשמור שבת

ביום שישי ב־

2%
מהמתנחלים

11%
מהישראלים

60%
הם גברים

87%
הם שכירים

מניית תדיראן צנחה בעקבות תחקיר על מזגנים מסוכנים - ולביהמ"ש הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית † החברה: "תביעה שגויה"

תדיראן: "כבר ב־2008, 
כשהחברה הייתה 

בבעלות הקודמת של 
קרייר, היא כינסה 
מסיבת עיתונאים 

ופירסמה מודעות, שם 
הודיעה על הריקול"

לקוח: טורנדו   ♠   בריף: 9502-01-103-14   ♠    יעד: ---   ♠    נכנס ב-20/7/16  סוג: ביצוע   ♠   מבצע: אלי פ  ♠   גודל: 25*34
נסגר על ידי: ---  בתאריך:  0/6/16   פלט סופי: ---   תקציבאי/ת:  ---   מעצב/ת:  ---  ביצוע נרוסקן
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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  מסע  יצא  בבוקר  שני  ביום 
חברי מועצת גדולי התורה בארה"ב יצאו למסע 
משותף עם כ"ק האדמו"ר מסאטמר למען הצלת 

ילדי צרפת.
בצרפת  הגדולה  והמתיחות  המהומות  בצל 
שהוכו  יהודים  של  בפציעתם  הכאב  ולנוכח 
המסע  יצא  שעבר,  השבוע  בסוף  הגדול  באסון 
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, 
הנגיד ר' רובי שראן יצטרף למסע וירתום מכוחו 

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

הרפובליקה הצרפתית והעם היהודי.
האנטישמיות  ורוחות  הוודאות  אי  לנוכח 

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

העולים ארצה.
בדו"ח מיוחד שהנפיקה הקרן כותבים מחבריו 
מוסדות  להקמת  הקרובה  בשנה  העלות  סך  כי 

לשלושה  קרוב  על  עומד  העולים  ילדי  עבור 
על  לשמור  כדי  לגייס  יש  אותם  דולרים  מיליון 

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

והצטרפו לקרן בכל עוז.
מסאטמר  האדמו"ר  נפגש  אף  במנ'צסטר 
תודה  להוקיר  שבאו  צרפת  רבני  משלחת  עם 
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 
משפחות  שם  שישנם  המשלחת  מחברי  שמע 
רבות המקפידות על קלה כבחמורה אבל ישנו 
החשש שאם לא ינותבו ילדיהם למוסדות חינוך 
נאבד את הדור הבא. "החיוב הוא על כל אחד 
מאתנו", קרא האדמו"ר וביקש מנגידי המקום 

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

חשיבות העניין.

               גדולי ישראל באחד הכינוסים בטורונטו גדולי ישראל טרם יציאתם למסע 

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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דיזל אוטומטי

עכשיו במחיר מיוחד ולזמן מוגבל

 ₪ 129,990 

⋅ חסכונית בדלק ⋅ 5 כוכבי בטיחות ⋅ מרווחת במיוחד
פיאט 500L Living 7 מקומות

עם 1,500 אפשרויות כיוונון למושבים, הילדים לעולם לא ישתעממו...

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק”מ*דגם

3.7בין-עירוני4.5עירוני 500L LIVING - 1.3 ל’ טורבו דיזל, רובוטי

*על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100. עם זאת, צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה
זיהום מזערי

מדד זיהום אוויר*

151413121110987654321זיהום מרבי

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

עכו  ,22 גדוד   | חיפה   ,104 ההסתדרות   | ירושלים   ,142 לחם  בית  דרך   | תל-אביב   ,90 אלון  יגאל  תצוגה:  אולמי 
אשדוד   ,43 העמל   | נתניה   ,26 פנקס   | חדרה   ,1 האומן   | נצרת   (2002 (רח‘  מחצבות  א.ת.   | רעננה   ,19 התעשייה 
המחיר מתייחס לפיאט 500L LIVING 1.3 ל׳ טורבו דיזל אוטומטי. משקף הנחה בסך ₪14,000 לעסקת מזומן. מחיר לפני הנחה ₪143,990, בהתאם למחירון 
01.2016. המחיר כולל מע"מ ולא כולל אגרת רישוי. מינימום 15 רכבים. תוקף 31.7.2016 או עד גמר המלאי, הראשון מביניהם. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

*9500
fiat.co.il
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מאת: חיים רייך

קשה עד בלתי ניתן לתאר את מצב בריאותם 
של חולי סי.אף. וריאה ופסוריאזיס, בלי הנופש 
"חיים  החסד  ארגון  להם  שמסדר  המבריא 
המחנה  במובהק:  שונים  מקומות  בשני  לילד" 
על  עשרה,  השש  השנה  זו  שמתקיים  הרפואי, 
רכס הר מהרי האלפים שווייץ, ובנפרד לגמרי, 
בים  הארגון  של  קסומים"  "רגעים  במלונית 
הארגון,  יו"ר  של  בהשראתו  אלה,  כל  המלח. 
ר' ראובן סקלר, מחשובי חסידי בעלזא, כשהוא 
כ"ק מרן אדמו"ר  מלווה בברכתו הנאמנה של 

מבעלזא שליט"א.  
מעידים  פיברוזיס(  )סיסטיק  סי.אף.  חולי 
על עצמם שהם "חיים משווייץ לשווייץ". הם 
מכירים את הריטואל הקבוע. מדי שנה בשנה, 
במחנה,  רצופים  שבועות  שלושה  שוהים  הם 
הולכים הליכות רצופות בהרים, סועדים חמש 
ארוחות מזינות ומבריאות, עוברים פיזיותרפיה 
)שזו  במשקל  העליה  ברמת  נבחנים  ריאתית, 
שהם  רק  לא  גדולה!(.  רפואית  מעלה  אצלם 
בריאים  אלה,  בשבועות  "בעננים"  מרגישים 
גם  הם  משמע,  תרתי  לרווחה  ונושמים  יותר 
וחוסכים  כן,  אחרי  חודשים  מצוין  מרגישים 

אישפוזים. 
עמלים  לילד",  "חיים  של  מתנדבים  צוותות 
היוצא  המחנה,  את  להכין  חודשים,  כמה  כבר 
המטיסה  "סוויס"  חברת  הבא.  בחודש  לדרכו 
והפיזיותרפיסטים,  הרופאים  המחנה,  באי  את 
ולא- מזון  של  הטונות  ואת  והגננות,  הטבח 
מזון, צעצועים וציוד – עושה מעל ומעבר, כדי 
לרב  אומרים  "סוויס"  אנשי  יצליח.  שהמחנה 
סקלר, כי הם רואים את המחנה, לא רק מבעד 
לפרנק השוויצרי, אלא כאתגר של עשייה למען 
עד  להם  חשוב  וזה  הבריאות,  ולמען  אנשים 

מאוד וגורם להם סיפוק עצום. 
במלונית  העשיה  לרגע,  חדלה  לא  במקביל, 
"רגעים קסומים" של "חיים לילד" בים המלח. 
הסובלים  אלה  משפחותיהם,  ובני  מבריאים 
עם  המתמודדים  וכן  וריאה  סי.אף.  מבעיות 
בעיות עור ובעיקר פסוריאזיס, שוהים במלונית, 
תורה  שומר  ליהודי  ההיבטים  מכל  המותאמת 

ומצוות. 
ב"חיים לילד" מתמודדים עם הביקוש הגדול 
הרב  המלונית.  של  הצפוף  הזמנים  לוח  ועם 
לבריאות  נתן  הקב"ה  כי  מציין,  סקלר  ראובן 
האדם, מתנה טובה את ים המלח. השהות בים 
מאוד  בהרבה  הבריאות  בסל  מוכרת  המלח 
מדינות בעולם. מתנה טובה, אבל מאוד יקרה. 
בבתי  במקום,  השהות  של  היקר  המחיר  בשל 
להרשות  יכולים  לא  אנשים  בסביבה,  מלון 
של  בעיות  על  לדבר  שלא  להגיע,  לעצמם 

רוחניות.
שמקיימים  המלח,  בים  מלון  בתי  ישנם 
החרדי.  לציבור  המוגדר  נופש  בשנה  פעמיים 
הביקוש רב מאוד וכמובן שהנופשים משלמים 

טבין ותקילין, מחירים שלא כל כיס ערוך לו. 
את  מעניקה  לילד",  "חיים  של  המלונית 
השהות כל השנה, ובמחיר סמלי, שלא מתקרב 
אפילו למחירי עלות ההחזקה. ניתן גם להזמין 

אוכל מוכן חם, למהדרין, במחיר שווה. 
המון  לארגון  שעולה  מקום  היא  המלונית 
באוויר  המליחות  בו  במקום  הבלאי  יען  כסף. 
ונאכל  מתאכל  שהכל  לכך  גורם  גבוהה,  כה 
במהירות. צריך כל הזמן להחליף ציוד ולערוך 
לבריאות  אבל  ובציוד.  בתשתיות  תיקונים 
השהות  אחרי  כי  אומרים  אנשים  מחיר.  אין 
חדש",  "כמו  הביתה  חוזרים  הם  במלונית, 

וההגדרה הזו לא תסולא בפז.
ב"חיים לילד" מסכמים כי את הבריאות עבור 
יש לשאוב מכל  יהודים המתמודדים עם סבל, 
היוקד  במקום  ומהמלח  הצונן  מהשלג  מקום: 

מחום, העיקר שיהודים יהיו בריאים

"החולים חיים משוויץ לשוויץ"
במקום הנמוך בעולם ובמקומות מהגבוהים בתבל   מבריאים 

בס"ד בעזרת "חיים לילד": במחנה הרפואי המתקיים זו 
השנה השש עשרה בשווייץ ובמלונית "רגעים קסומים" של 
הארגון בים המלח ● צוות המתנדבים עמל סביב השעון 

לסיים בזמן ההכנות למחנה בשווייץ

מוכנים לשעת חירום

המלונית של 'חיים לילד' בים המלח

ראשי הצוותים בארגון זק"א ת"א הוכשרו למנהיגות ותפקוד 
בשעת חירום ● מפקד זק"א חיים נוגלבלט: "ההכשרה היא 

חיונית כדי שראשי הצוותים ובעלי התפקידים הבכירים בארגון 
יוכלו בעת חירום לנהל את האירועים בקור רוח ובשליטה"

מאת: חיים רייך

כחלק מהיערכות ארגון זק"א ת"א לשעת 
חירום, התכנסו בשבוע שעבר ראשי צוותים 
אביב  תל  זק"א  בארגון  תפקידים  ובעלי 
להכשירם  שנועד  מיוחד  הכשרה  לקורס 

למנהיגות בשעת חירום. 
התפקידים  ובעלי  הצוותים  ראשי 
הבכירים הגיעו למלון ניר עציון שם האזינו 
להכשרה  המומחים  מיטב  מפי  להרצאות 
בשיתוף  חרום  בשעת  ותפקוד  למנהיגות 
מניעה  לטראומה,  הישראלית  הקואליציה 

והתמודדות.
אנשי  מיטב  ידי  על  הועברה  ההכשרה 
בהנחיית  מומחה  זיגל  מושיק  המקצוע 
ומרצה  פסיכולוג  פולאק  ויוסי  קבוצות 

בכיר.
יכולת  את  לשפר  היא  ההכשרה  מטרת 
ההובלה והתפקוד בעת לחץ, לצורך יכולת 
ולימוד  החלטות  קבלת  מתנדבים,  ניהול 

טכניקות להפגה והרגעה.
כאשר  המלון,  בשטח  התקיימה  הסדנא 
יום שלם תרגלו המתנדבים משחקי  במשך 

ניהול וקיבלו הדרכה לניהול רגעי משבר. 
נוגלבלט:   זק"א ת"א חיים  לדברי מפקד 
"ההכשרה היא חיונית כדי שראשי הצוותים 
יוכלו  בארגון  הבכירים  התפקידים  ובעלי 
בקור  האירועים  את  לנהל  חירום  בעת 
ובטוח  סמוך  אני  מרבית.  ובשליטה  רוח 
שהמתנדבים קיבלו את הכלים המקצועיים 
לכך, ובשעת חירום יוכלו להמשיך ולתפקד 

כנדרש". 

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



מכללת תלפיות
יטבתה 7 חולון, 

www.talpiot.ac.il

הרשמי בהקדם אצל: 
ilanithy@talpiot.ac.il  |  03-5128525 :אילנית
Hishtalmut@talpiot.ac.il  |  03-5128500 :קרן

יום הלימודים למורות במגוון התמחויות ומסלולים
ביום שני בשבוע

יום לימודים לגננות כולל גננות המתמחות בחינוך המיוחד 
ביום רביעי בשבוע

 בוגרת סמינר חרדי?
 בואי ללמוד

B.Ed לקראת תואר
בשנת הלימודים תשע"ז

אם את בוגרת סמינר חרדי ורוצה להשלים 
 מתעודת בכיר או מתואר אקוויוולנטי 

לתואר אקדמי בזמן קצר

הגעת למקום הנכון!
במכללה האקדמית תלפיות בחולון, הממוקמת בקרבה 
ללימודים  אפשרות  תמצאי  'יוספטל'  רכבת  לתחנת 
בקבוצה חרדית באווירה דתית נעימה ויחס אישי תוך 
החרדית.  לרוח  הלימוד  תכני  של  זיקה  על  שמירה 
סמסטרים  בשלושה  שנה*  במשך  יתקיימו  הלימודים 

כולל סמסטר קיץ מרוכז )יותר מיום בשבוע(.

מספר המקומות בקבוצה מוגבל!!

המכללה האקדמית לחינוך בחולון

*למי שממשיכה ברצף מלימודי הבכיר

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.



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!

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניף פתח תקווה

לפרטים:
yakov@kav-itonut.co.il

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

סוכן/ת מכירות
דרוש



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, 
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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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קצרצרים

חגיגת קיץ בין הזמנים בתור פלוס
מלון יערים במעלה חמישה 
לאורחי תור  בלעדית  סגור 
פלוס לתקופת בין הזמנים. 
בהרי  ממוקם  המלון 
צלול,  אוויר  עם  ירושלים 
משקיף לנוף עוצר נשימה, 
רחבות  מוקף  במדשאות 
חוויה מהנה  פורחים.  וגנים 

בריכה  עם  המשפחה,  לכל  ופעילויות  תכניות  הכוללת 
ברחצה נפרדת, סדנאות, זומבה לנערות ונשים, הרצאות 
גרין,  מאיר  הזמר  יופיעו:  החסידי.  הזמר  ומיטב  תורניות 
הזמר יוסף חיים שוואקי, מנחם טוקר יארח את מוטי רוטמן 
ומועדון הפועל כל  ייהנו מקייטנת קטנטנים  ועוד. הילדים 
בובות,  ותיאטרון  לילדים  הצגות  מתנפחים,  הפנינג  היום, 
משבת  האורחים  ייהנו  בשבת  והמון הפתעות.  קוסמים 
מאיר  יצחק  העולמיים,  החזנים  גדול  עם  וחזנות  שירה 
מנחם  עם  מלכה  מלווה  ותוכנית  מקהלה  בליווי  הלפגוט 
טוקר. כל המוצרים במלון בד"ץ העדה החרדית, בהידור 

הכשרות של הרב בורשטיין.
 

רוטס באירוע השקה
תוספי  חברת 
והטואלטיקה  התזונה 
המובילה  הטבעית 
השיקה  'רוטס', 
מספר  לאחרונה 
תזונה  תוספי 
חדשים  וויטמינים 
ולחיזוק  לבריאות 
בפני  שהוצגו  הגוף 
עיתונאים,  תזונאים, 
מרקחת  בתי  נציגי 
מכל  טבע  ובתי 
באירוע  הארץ  רחבי 

בירושלים,  'ריקוטה'  במסעדת  השבוע  שהתקיים  מיוחד 
בהשתתפות מנכ"ל 'רוטס' אורן שניאורסון והדיאטנית ד"ר 
רינה גרנות. שניאורסון, הציג את תוספי התזונה והוויטמינים 
החדשים בכשרות בד"ץ העדה החרדית, בהם דאבל אנרג'י, 

מגניזיום B6; שמן זרעי המפ ומגנזיום ספורט.

'יש טיפ? יש מתנה' 
בישראל,  הכביסה  מרככי  בתחום  המוביל  המותג  בדין, 
במסגרת  החרדי.  המגזר  בקרב  מוצלחת  פעילות  מסכם 
זכו עשרות משתתפים ששלחו טיפים לשמירה  הפעילות 
הטיפים  בין  ויוקרתי.  מפנק  מגבות  במארז  הבגדים  על 
המוצלחים שהתקבלו במערכת: הקפדה על ייבוש מוחלט 
של הבגדים לפני אחסון ממושך כדי למנוע כתמים צהובים 
על הבגד. משתתפת נוספת המליצה לכבס בגדים חדשים 
טיפ  רעננות.  תחושת  להשיג  כדי  הראשון  השימוש  לפני 

למלא  לא  נוסף: 
הכביסה  מכונת  את 
כך  מקום,  אפס  עד 
בגדים  מתקבלים 
ומקומטים  יותר  נקיים 
הללו  הטיפים  פחות. 
ועוד רבים אחרים זיכו 
במארז  שולחיהם  את 

מגבות יוקרתי.

מגוון ב-40 ₪ בלבד
ביג שופ, רשת החנויות 
בישראל,  הזולה  לבית 
קיץ  מבצע  מציעה 
עצום  מגוון  על  מיוחד 
אופנתיות,  נעלים  של 
ונעלי  ספורט  נעלי 
נשים  לגברים,  בית 
מבצע  במחיר   – וילדים 
מיוחד של 40 ₪ בלבד. 
ביג שופ  בנוסף, ברשת 
מגוון  למצוא  תוכלו 
עצום של ביגוד ואופנה, 
הנעלה, מוצרי טקסטיל, 
מוצרים  לבית,  כלים 
קוסמטיקה  לתינוקות, 
אביזרים  וטואלטיקה, 

וגאדג'טים, ועוד במחירים זולים במיוחד.
רשת ביג שופ: ירושלים - האומן 9, באר שבע – ישפרו פלנט, 
חיפה - חוצות המפרץ, צומת וולקן ואשדוד – היהלומים 15.

הפנינג מכירת רכבים שאסור לפספס 
עוד  רכב  לקנות  מחפש 
עם  לטיול  לנסוע  הקיץ, 
המשפחה עם רכב חדש? 
מזמינה  אלדן  חברת 
מכירת  להפנינג  אתכם 
שיתקיים  ארצי  רכבים 
בתמוז  ט"ז  שישי  ביום 
(22.07) בכל סניפי מכירת 
חברת  של  הרכבים 
בין  הארץ  ברחבי  אלדן 
ל  בבוקר   8:00 השעות 
בימים  הרוכשים   .14:00
ממגוון  ליהנות  יוכלו  אלו 
הצעות  דגמים,  של  עצום 
ל  עד  של  אטרקטיביות 
ופתרונות  מימון   100%

לא  בשיטת  ובנוסף  מכוניות,  של  רחב  למגוון  אין   – טרייד 
מכל   *3003 חייגו  נוספים  לפרטים  תחזיר!  לך?  מתאים 

טלפון.

חופשה טעימה 
לטיול?  יוצאים 
או  הים  לחוף 
זה  לבריכה? 
להתפנק  הזמן 
את  ולפנק 
לכם  היקרים 
בשרי  בסנדוויץ' 
וטעים  מושקע 
את  שיהפוך 
למושלם.  הטיול 
שאתם  מה  כל 
כדי  צריכים 

האהוב  מסוג  לחם  זה  הזו,  הקלילה  הארוחה  את  להכין 
או טחינה, פסטרמה של  עליכם, ממרח טעים כמו חומוס 
מובטח  וכך  וחמוצים  טריים  ירקות  של  ותוספת  לבן  הוד 
שתהיו שבעים ומרוצים. כל הפסטרמות של הוד לבן עשויות 
מנתחים שלמים של הודו משובח שמומלץ על ידי תזונאיות, 
ללא תוספת מונוסודיום גלוטמט, ללא שומן טראנס, ללא 

צבעי מאכל וללא גלוטן.

כל ישראל מחוברים זה לזה גם בחו"ל 
חודשי  לקראת  פרטנר  משיקה  זו,  בשנה  גם  שנה,  כמידי 
רבות  בנסיעות  המאופיינים  הזמנים"  "בין  ותקופת  הקיץ 
בחו"ל,  לשימוש  ביותר  אטרקטיביות  חבילות  מגוון  לחו"ל, 
כך  לבחירתו.  ובהתאם  הלקוח  לצרכי  המותאם  בתמהיל 
עם  מקום,  ובכל  זמן  בכל  מחוברים  נשארים  שהלקוחות 
חווית תקשורת מתקדמת במגוון רחב של מדינות ברחבי 
העולם.  בין החבילות שמציעה פרטנר, ניתן למצוא חבילות 
וכן  ביותר  משתלמים  קיץ  בתעריפי  המוצעות  עשירות 
חבילות קטנות יותר לנוסעים לתקופות קצרות או ממעטי 
דיבור. בנוסף, מציעה פרטנר שירות סינון שיחות, המאפשר 
אישי.  גישה  קוד  באמצעות  הנכנסות  השיחות  על  לשלוט 

לפרטים: 1-800-054-054

חדש: המענטש של המזגנים
חברת תדיראן משיקה את סדרת מזגני "תדיראן אלפא" עם 
של  והמשמעותי  הגדול  היתרון  את  המדגיש  חדש  קמפיין 
המזגן: אמינות מקסימלית לאורך זמן.  עפ"י סקר שנערך ע"י 
כי מתקיני המזגנים בישראל חושבים  חברת שילוב, עולה 
הוכח  שוב  בישראל.  ביותר  האמין  המזגן  הינו  שתדיראן 
שכשמדובר במזגנים, האמינות היא מעל הכל. כדי לבטא 
המוביל  כמסר  מענטש  המילה  נבחרה  הזה,  היתרון  את 
של הקמפיין. משמעות המילה ומה שהיא מסמלת, אומרת 
הכל על מזגני "תדיראן אלפא": מענטש עושה את העבודה 
בשקט, אפשר לסמוך עליו והוא תמיד פועל בקור רוח. כל 
טכנולוגי  מדעי  מכון  ע"י  לשבת  מאושרים  תדיראן,  מזגני 

להלכה. לקבלת פרטים: 1-700-703-400 

ליין מוצרים חדש לכבוד היומולדת
מוצרי  למותג  הזיכיון  לקבלת  שנה  חוגגת  ראלקו  חברת 
החשמלBlomberg  בישראל. ראלקו רכשה את הזיכיון 
בישראל.  מחדש  אותו  ומשיקה  כשנה,  לפני  המותג  על 
בלמעלה  המשווק  בעולם  מוביל  מותג  הוא   Blomberg
מ-50 מדינות ומתמחה במוצרי חשמל שמשתלבים באופן 
ידועים   Blomberg של  החשמל  מוצרי  לבית.  הרמוני 
ומאופיינים  למשתמש  ידידותיים  שלהם,  הגבוהה  באיכות 
שנה  הולדת  יום  חוגגת  ראלקו  חדשניים.  מטבח  בעיצובי 
 Blomberg והאהוב   המוכר  הגרמני  המותג  על  לזיכיון 
מזגנים,  מקפיאים,  מקררים,  חדש:  מוצרים  ליין  ומציגה 

תנורים, מדיחים, מכונות כביסה ומייבשי כביסה.

1+1 חינם על מגוון אטרקציות 
חברי תכנית "מגיע לך 
ישראכרט  של  יותר" 
בין  בחופשת  ייהנו 
הזמנים מהטבות 1 1+ 
חינם בכניסה לעשרות 
לכל  אטרקציות 
רחבי  בכל  הגילאים 
הרחב  המגוון  הארץ. 
האטרקציות  של 
לחברי  המוצעות 
התכנית בקיץ הקרוב, 

מתאימות  מפעילויות  ליהנות  גיל  בכל  אחד  לכל  מאפשר 
ומעניינות במיוחד עבורו. הילדים ישמחו לבלות ב"חווה של 
חוה" וב"מאחורי הדבש", טיולי טרקטורונים, בית הבד של 
הגולן ומעוד עשרות אטרקציות. כמו: גן לאומי עמק צורים, 
טבעיים  מיצים  קשת  אדיר,  מבקרים  מרכז  פארק,  אקשן 
ועוד.  הקדומה  שילה  עולמי,  חלום  טרקטורוני  מהגולן, 

להצטרפות: 1-800-22-88-44.

3 שכבות לאטימות מוחלטת 
סנו סושי טבע- שקיות אשפה מתכלות וידידותיות לסביבה, 
השקיות  מלאה.  להתכלות  הגורם  מיוחד  תוסף  מכילות 
 OXO BIO DEGRADABLEבטכנולוגית מיוצרות 
החדשנית, ועוברות תהליך של התכלות ביולוגית באדמה, 
סנו  בסדרת  השקיות  נקייה.  סביבה  על  לשמירה  שתורם 
והן  מוחלטת  לאטימות  שכבות  שלוש  עשויות  טבע  סושי 
ונח.  קל  לשימוש  אחת  אחת  ונשלפות  גמישות  חזקות, 
להשיג במגוון אריזות וגדלים: 20 שקיות 78X90, 50 שקיות  

.54X65 76 ו-60 שקיותX90

'טריפ פלוס' בטעם טרופי ואקזוטי 
את  משיקה  טריפ 
המשקאות  סדרת 
החדשה  הקלים 
ת  ו ח ו ח י נ ב
'טריפ  טרופיים, 
החדשה  פלוס' 
זה  בשלב  כוללת 
קלים  משקאות 
טעמים:  בשישה 
מנגו,  תפוזים, 

המשקאות  סדרת  ותפוחים.  ענבים  תות-בננה,  אפרסק, 
כשרה למהדרין בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. המתכון 
ידי  לסדרת המשקאות הקלים של טריפ פלוס נעשה על 
טכנולוג מזון בעל שם מברזיל, תוך שימוש בפירות טרופיים 
סדרת  מטריף.  שילוב  יחדיו  היוצרים  מקומיים  ואקזוטיים 
המשקאות וששת הטעמים החדשים בסדרה זכו לציונים 
של  שורה  מתוך  ונבחרו  רבים  טעימה  במבחני  גבוהים 
מתכונים שהוכנו, וייצור המשקאות בפועל בוצע רק לאחר 

ביצוע סדרת בדיקות טיב ואיכות קפדניים.

איקאה SALE בעיצומו
סייל הקיץ המסורתי של איקאה ממשיך עם אלפי פריטים 
מכלל מחלקות החנות בהנחות של עד 50% איקאה ישראל 
ורבים  שעבר  בשבוע  שלה  הגדול  הקיץ  סייל  את  פתחה 
כבר נהנו מאלפי המוצרים בהנחות של עד50%. סייל הקיץ 
מתקיים השנה בין התאריכים ד'; בתמוז – י"ח בתמוז ( 7-24 

ביולי).
אבי בר, סמנכ"ל מגוון ומכירות איקאה ישראל: כמדי שנה, 
נערכים לקליטת אלפי מוצרים  אנו  טרם השקת הקטלוג 
להציע  שמחים  אנו  היוצאים  אלו  את  כאשר  חדשים 
המובילות  הקטגוריות   .50% עד  של  בהנחות  ללקוחותינו 
והמטבחים,  הטקסטיל  הספות,  ממחלקת  הן  זה  בסייל 
מחלקות  מכלל  נוספים  מוצרים  בסייל  ישתתפו  בנוסף, 

החנות.

אריזת חיתולי האגיס במתנה
האגיס,   – המוביל  החיתולים  מותג 
הצבירה  מבצע  עם  ובגדול  חוזר 
 6 מבצע  והחדשני,  האטרקטיבי 
אוגוסט,  יולי  החודשים  במהלך  בום! 
חיתולי  ממגוון  אריזות   5 רוכשים 
האגיס ומקבלים אריזת חיתולי האגיס 
כל  בנוסף,  במתנה!  דריי,  פרידום 
מתנת  מקבלים  לפעילות,  הנרשמים 
ערכת  הבית,  עד  בדואר  הרשמה 
חד  ים  בגדי  זוג  הכוללת:  התנסות 
סווימרס.  ליטל  האגיס  של  פעמיים 
ו/או  פק  מגה  האגיס  מארזי  הקונים 
ניקובים במקום   2 יקבלו  ענק  אריזת 
אחד בעמוד הפעילות. קונים 5 אריזות 
את  מאתרים  האגיס,  חיתולי  ממגוון 
הפנימי  בחלק  הנמצאים  הקודים 

הפעילות  בעמוד  ומזינים  האריזה  של 
קניה,  קודי   5 של  הזנה  לאחר  באתר. 

מקבלים הודעת sms עם קוד קופון למימוש ההטבה.

רגעים מתוקים 
שוקולד-  "יש 
שוקולד  ויש 
שמרלינג"-  זו 
סיסמה  רק  לא 
מציאות  אלא 
שוקולד  של 
ברמה  פרימיום 
 . ת י מ ו א ל נ י ב
ם  י ד ל ו ק ו ש ה
של  החלביים 
ס  ' ג נ י ל ר מ ש

מחלב  מיוצרים 
האלפיני  באחו  הרועות  מפרות  שמגיע  איכותי  שוויצרי 
ומשפיע באופן ישיר על איכות השוקולדים וטעמם המשובח. 
בשילוב עם תהליך ייצור שוויצרי מסורתי- מתקבל השוקולד 
מציעה  הלבן,  השוקולד  לחובבי  בפניו.  לעמוד  קשה  שכה 
הסולידית,  הקלאסית  מהסדרה  שוקולדים  שמרלינג'ס 
ביניהם שוקולד לבן חלבי עם שקדים. בהשגחת בד"צ ציריך. 

להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

בסדרת גביעי הגלידה 
של מעולה תמצאו: מארז 
גביעי גלידה משולשים, 
גביעי גלידה 
אמריקאים 
וגביעי גלידה 
מגולגלים 
פריכים וטעימים 
ממש כמו 
בגלידריות

צרכנות 

הכל על "חוטים וקשרים" 
חוטים וקשרים עומדים במרכזה של תערוכת אמנות חדשה 
מן  אמרות  באמצעות  מציגה,  התערוכה  ישראל.  במוזיאון 
עולם החוטים הקושרים את  ויצירות אמנות, את  המקורות 
חינם  כניסה  החשמל.  כבלי  ועד  הנעליים  משרוכי   – חיינו 
לילדים בימי שלישי ורביעי אחה"צ. בחודש אוגוסט הכניסה 

לילדים חינם כל החודש.

שמן זרעי המפ אורגני של רוטס:
מזון עשיר לשיפור בריאות הגוף 

ואיכות החיים המכיל חלבונים 
איכותיים וקלים לעיכול, אנטי-
אוקסידנטים, כלורופיל וסיבים 

תזונתיים ומועשר בשלל ויטמינים 
ומינרלים

חדשנות נוספת מבית 
יוניליוור: תלמה, מובילת 

שוק דגני הבוקר 
בישראל, משיקה את 

ריבועי ברנפלקס- ריבועי 
דגנים עם חיטה מלאה 
ושיבולת שועל מלאה 

בטעם דבש ובטעם 
קינמון המכילים ככפית 

סוכר למנה  

מדי  פונות  מטרנה  של  תזונתי  לייעוץ  המרכז  אל 
יועצות  מגוון  עם  המתייעצות  נשים,  מאות  יום 
תזונתי  ביעוץ  המתמחות  דיאטניות   - מקצועיות 
של  שינה  ויועצות  טבעית  הזנה  יועצות  לתינוקות, 
מטרנה ומקבלות תשובה בכל הנושאים הקשורים 

לתזונת התינוק שלהן. יש  לך 
לפנות  מוזמנת  את  שאלה? 
מטרנה:  של  למומחיות 

של  תזונתי  לייעוץ  המרכז 
מטרנה 1800-32-33-33 

Schweppes משיק מיקסר     
כל הרכיבים ליצירת קוקטייל 
 mosscow -מרענן של קיץ
להוסיף  צריך  רק   ,mule
לקשט  גם  (אפשר  וודקה 
ישווק  פרוס).  וליים  בנענע 
מ"ל   250 אישי  בבקבוק 

ובבקבוק 1.5 ליטר

STRONGBOW סיידר 
התפוחים האלכוהולי 
הנמכר ביותר בעולם, 
במבצע מרענן לקיץ. 
במסגרת המבצע: מארז 
מהודר של רביעיית בקבוקי 
STRONGBOW בגודל 
330 מ"ל יוצע במחיר מבצע 
של 27.90 ₪ בלבד

תבליני פרג מציגים את הפינוק 
המושלם לקיץ: גרנולה מחומרים 
טבעיים, ללא סוכר. מועשרת 
בשיבולת שועל, דבש מפרחי הדר, 
שומשום, גרעיני חמנייה, שקדים, 
אגוזי מלך, אגוזי פקאן, צימוקים 
וחמוציות. מחיר אריזת 400 גרם: 
23.90 ₪ וכעת במבצע של 40 ₪ 
ל-2 יחידות 

את  מרחיבה  פלדמן"   של  "הגלידות  חברת 
 Bellissimo המשפחתיות  הגלידות  סדרת 
ומשיקה 4 טעמים  חדשים ומפתיעים: מילק 
ונילה  שייק  מילק  שוקולטה,  ונילה  שייק 
וסורבה  אפרסק  מנגו  יוגורט  פרוזן  קפוצ'ינו, 

חדש מטבעול: 
כדורי פלאפל 
מרכיבים ביתיים 
בלבד. טעים, מזין 
ומכיל רק רכיבים 
שמוכנים להכניס 
הביתה

YOLO  של תנובה מציע 
פינוק חדש לקיץ: 
YOLO שוקולד מריר, בתוספת 
פקאן סיני מצופה בשוקולד

לימון.  תות 
חוג  בהשגחת 
חתם סופר ב"ב

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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מאת: יוחאי דנינו

בקריטריונים  הקלות  על  הודיע  הכלכלה  משרד 
לילדים  לאפשר  כדי  היום,  במעונות  הילדים  למספר 
של  לפעילותו  הודות  זאת  למעון,  להתקבל  נוספים 
ח"כ יעקב אשר למען תוספת מקומות לילדים במעונות היום 

ברחבי הארץ.
מוכר  הילדים,  למעונות  במסגרות  החמור  המחסור 
חיובית  תשובה  לקבלת  בתור  הממתינות  רבות  לאימהות 
נוצר עקב מחסור במעונות  ילדיהן למעון. המחסור  לקבלת 
ההחמרה  לכך  מצטרף  האחרונות  כשבשנתיים  יום, 
כיתה,  בכל  הילדים  מספר  את  המגביל  באופן  בקריטריונים 
על פי פרמטרים שונים, זאת מבלי להתחשב בביקוש הקיים 

למעונות ילדים לעומת ההיצע בפועל באותה עיר.
רבים  להורים  להשיב  נאלצו  היום  מעונות  כך,  בעקבות 

כך  בשל  מענה  לתת  באפשרותם  אין  שכן  בשלילה, 
נוספים.  ילדים  קליטת  מאפשרים  לא  שהקריטריונים 

מאות  יש  שם  החרדיות,  ברשויות  במיוחד  בולט  המחסור 
היום,  למעונות  להתקבל  המתנה  ברשימת  הנמצאים  ילדים 

למעונות  תכנון  אין  לתת ומנגד  כדי  נוספים 
ילדים  לאותם  להם מענה  שאין 

במעונות  הקיימים.מקום 
התריע  אשר  משרד ח"כ  בפני 

מצב  כי  חסם הכלכלה,  יוצר  זה 
לצאת  ה לאימהות  ד ו ב ע ל
סידור  הולם לילדיהם כשאין 

או לחלופין 

ובקרה.  פיקוח  ללא  חלופיים  לפתרונות  לפנות  אותן  מאלץ 
נתנאל  מר  של  ובהשתדלותו  אשר  של   פעילותו  בעקבות 
של  בלשכתו  פגישה  נערכה  הכלכלה,  שר  מטה  ראש  איזק, 
ח"כ אשר בה השתתפו גב' מיכל צוק, המשנה למנכ"ל משרד 

הכלכלה, יחד עם בכירי האגף למעונות יום ומשפחתונים.
לאחר בחינת הדברים הודיעו שבוע שעבר (רביעי) במשרד 
הכלכלה, כי לאחר בחינה מחודשת ניתנת הוראה על הקלה 
לקבל  יוכלו  שמעונות  באופן  המעונות,  תפוסת  בהנחיות 
את  להגדיל  אפשר  שיהיה  קובעת  ההנחיה  נוספים.  ילדים 
מספר הילדים במעון בכפוף להגדלה במספר המטפלים מ-2 

לשלושה.
ומתן  משא  אלו  בימים  מתנהלים  במקביל  כי  יצויין, 
מצוקת  לפתרון  תקציב  תוספת  על  האוצר  משרד  עם 
משה  ח"כ  של  בהשתדלותו  מתנהל  המו"מ  המשפחתונים, 
גפני יו"ר ועדת הכספים וח"כ יעקב אשר הפועלים להוספת 

450 משפחתונים כבר לשנה"ל הקרובה.

הגבלת מספר הילדים במעונות יום הותירה הורים רבים בלי סידור ראוי לילדיהם 
 בעקבות פניית חבר הכנסת יעקב אשר למשרד הכלכלה, שינה המשרד את הקריטריונים 

והקל את הקריטריונים במספר הילדים למעון

 י"ד בתמוז תשע"ו 220/7/16

 ליצמן וכחלון סיכמו: שתי רפורמות במערכת הבריאות

הקלה בקריטריונים למספר ילדים במעונות

בשורה למשפחות האברכים

סל התרופות יוגדל ב-250 מיליון ש"ח
שרי הבריאות והאוצר הגיעו להסכמות על תוספת של 550 מיליוני לתקציב סל התרופות והקמת מטה 
שיבחן את האפשרות כי מנהלי מחלקות ברפואה הציבורית יועסקו רק במערכת הציבורית  ליצמן: 

"סיכמנו על מהלך היסטורי, בו אחרי שנים רבות תקציב סל התרופות והטכנולוגיות כמעט ומוכפל"

מאת: חיים בנשק

שר האוצר משה כחלון ושר הבריאות יעקב ליצמן 
רפורמות  שתי  על  להסכמות  (שני)  שלשום  הגיעו 
משמעותיות לחיזוק מערכת הרפואה הציבורית: הגדלת סל 
התרופות ועבודת מטה משותפת בסוגית תפקוד בתי החולים. 
ל-550  יגדל  התרופות  סל  הראשונה,  הרפורמה  במסגרת 
פי הסיכום  על  מיליון ש"ח בשנה בחמש השנים הקרובות. 
בין ליצמן וכחלון, התוספת השנתית לסל שירותי הבריאות 
(במקום  שנה  מדי  ש"ח  מיליוני   550 על  ותעמוד  תורחב 
מתוכם,  אחוז).   60 של  עליה  כה,  עד  שהיו  מלש"ח   300
גנטיות.  וסקירות  בדיקות  לטובת  ש"ח  מיליון   50 יוקצו 
החידוש בהסכם, תוספת האמורה תמומן באמצעות תוספת 
והטלת היטל על הכנסות ביטוחי הבריאות  מימון ממשלתי 
כך  לצורך  כלומר, כסף חדש שיכנס  והמשלימים.  הפרטיים 
הרפואה  בין  לאזן  יאפשר  זה  היטל  הקיים.  מהתקציב  ולא 
גבוהה  ברמה  רפואה  ולאפשר  הציבורית  לרפואה  הפרטית 
שאין  יחסית  חלשות  אוכלוסיות  כולל  מהציבור,  ל-100% 

להן ביטוחים פרטיים בכלל.
מטה  עבודת  קיום  על  סיכמו  וליצמן  כחלון  כן,  כמו 
משותפת, של מנכ"ל משרד הבריאות, הממונה על התקציבים 
והממונה על השכר בשיתוף עם נציבות שירות המדינה ותוך 
במערכת  המנהלים  את  לחזק  במטרה  הר״י,  עם  ומתן  משא 
יכהנו  חדשים  מחלקות  שמנהלי  כך  הציבורית,  הבריאות 
הכהונה  ובתקופת  בזמן  מוגבלות  קדנציות  של  במתכונת 
במערכת  רק  עוסקים  אשר  כ"פולטיימרים"  יעסקו  כאמור 

הציבורית עם תוספת שכר ראויה.
הכלכליות  ההשלכות  את  תכלול  כאמור  המטה  עבודת 
הפעילות  העברת  לצורך  החולים,  בבתי  כך  לשם  הנדרשות 
עדכון  שיקבלו  לשרים  תוצג  העבודה  הציבורית.  למערכת 
התהליך.  התקדמות  אופן  על  ויחליטו  התהליך  על  שוטף 
עדיין לא ברור מה יצא בסופו של התהליך, אך הכוונה של 
הציבורית  ברפואה  למנוע ממנהלי מחלוקות  וכחלון  ליצמן 
לעסוק גם במגזר הפרטי, בתמורה יפוצו המנהלים בהעלאת 
המשכורת באלפי שקלים. כאמור, עבודת המטה תתרכז רק 

במנהלי מחלקות חדשים ולא בוותיקים.
הרפורמות:  פרסום  לרגל  אמר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
"סיכמנו היום על מהלך היסטורי, בו אחרי שנים רבות תקציב 
ניהלתי  כידוע  ומוכפל.  כמעט  והטכנולוגיות  התרופות  סל 
(שירותי  לשבני״ם  חיים  מצילות  תרופות  להכנסת  מאבק 
בריאות נוספים). עם זאת, הגענו להבנה מבורכת על תוספת 
לכלל  תוספת  שמשמעותה   – לסל  שתוקצה  משמעותית 

האזרחים ואשר תוביל לסל שיוויוני יותר".
הסל.  ועדת  בשיקולי  מתערב  "איני  הוסיף  הבריאות  שר 
לתרופות  עדיפות  תיתן  שהוועדה  מצפה  אני  זאת,  עם 
קשות.  ומחלקות  חיים  כמצילות  שמוגדרות  והטכנולוגיות 
אני רואה בכך תיקון עוול היסטורי על הוצאת מצילות החיים 
התקווה  את  מחזירים  אנו  היום  הקודם.  בעשור  מהשבני״ם 

לחולים ובני משפחותיהם".
שר האוצר, משה כחלון הגיב גם הוא: "בשנים האחרונות 
חשבון  על  בישראל  הפרטית  הרפואה  והתחזקה  הלכה 
עם  פעולה  בשיתוף  האחרונה  בשנה  הציבורית.  המערכת 
ידידי שר הבריאות ליצמן, ביצענו מספר מהלכים שיפסיקו 

הכבוד  את  הציבורית  למערכת  שיחזירו  הזאת  המגמה  את 
למערכת  מרץ  זריקת  יתנו  האלו  הפרומות  שתי  לה.  הראוי 
עבור  שוויונית  מערכת  ביצירת  ויסייעו  ציבורית  הרפואה 

מעמד הביניים והשכבות החלשות".
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מאת: יחיאל חן

בימים  אישרה  המים  רשות 
האב  תוכנית  עקרונות  את  האחרונים 
לצורך  ברק'  ב'מי  שערכו  האסטרטגית 
התאמת תשתית אספקת המים וסילוק הביוב 
לעיר בני ברק לעשורים הקרובים, עד לשנת 
2040, מתוך ראיה רחבה הכוללת את התאמת 
והגידול  הבינוי  לקצב  בעיר  המים  מערכות 

הצפוי בעיר.
שגובשה  האסטרטגית  התוכנית  במסגרת 
על ידי מהנדסי 'מי ברק'  , נבחן קצב הגידול 
מספר  מבחינת  הן   – ברק  בני  של  הצפוי 
התושבים והן מבחינת שטחי התעסוקה אשר 
מכ-173,000  דרמטי  בשיעור  לצמוח  אמור 
כיום  תעסוקה  מ"ר  וכ-200,000  תושבים 
מ"ר  ו-1,440,000  תושבים  לכ-200,000 
תושבים  וכ-230,000   2030 בשנת  תעסוקה 
בשנת  מסחר  שטחי  של  מ"ר  וכ-1,850,000 

.2040

התאמת תשתיות המים לסדר גודל צריכת 
הבאות,  השנים  בעשרות  הצפויה  המים 
דורשת את הגדלת קטרי  קווי המים הנוכחיים 
והקמת בריכת איגום נוספת. כיום ,מאפשרת 
עד  של  צריכה  הבנים  בהר  האיגום  בריכת 
כ-67% מצריכת המים בזמני שיא, אך לנוכח 
העיר  תידרש  הצפוי  המבורך  הגידול  קצב 

להקמת בריכת איגום נוספת.
דוד  ברק'  'מי  המים  תאגיד  מנכ"ל  לדברי 

צלניק: "בני ברק מתפתחת ב"ה בצעדי ענק, 
להתאמת  פועלים  אנו  ברק'  'מי  ובתאגיד 
הצורך  מלבד  הגידול.  לקצב  התשתיות 
במאגרי מים נוספים, חשוב לזכור שבני ברק, 
מים  מאספקת  מנותקת  החרדי,  אופיה  בשל 
טובים  וימים  בשבתות  הארציים  מהקווים 
ובכדי  שליט"א  העיר  רבני  הוראת  בשל 
בכל  גם  כמו  מיותר,  שבת  מחילול  להימנע 
ימי חג הפסח שבו אנו מתנתקים מהאספקה 
הללו  הנתונים  חמץ.  חשש  בשל  הארצית 
הראשונה  מהמעלה  מקצועי  אתגר  מהווים 

עבור צוותי התאגיד נו, 
פעילות התאגיד כולה מגובה באופן שוטף 
ע"י  ראש העיר הרב חנוך זייברט יחד עם כל 
אגפי העירייה אשר מסייעים רבות להצלחת 
ההנדסיים  ההיבטים  במכלול  התאגיד 
מכל  מ  לשבחים  זוכה  התאגיד  והתפעוליים 
גורמי המקצוע הרלונטיים ויחד עם ההקפדה 
ה'  קידוש  מהווה  ההלכתיות  ההוראות  על 

יוצא דופן".

כמה מים יצרכו תושבי ב"ב בשנת 2040?

החבילה המושלמת

מאת: שי ויספיש

בית משפט העליון התיר לפרסם פסק דין של בית המשפט 
משפחה  כי  נקבע  בו  קירש),  (השופט  אביב  בתל  המחוזי 
למגורים,  דירות   110 מתוכן  בתל-אביב,  דירות   120 שהשכירה 

תשלם מיסים על הכנסותיה מפעילות זו, כהכנסות מעסק.
עוסק  לפרסום,  כעת  והותר   2015 בנובמבר  שניתן  הדין  פסק 
בתל  שבבעלותם  דירות   120 משכירים  אשר  יהל,  משפחת  בבני 
אביב, מתוכן 110 דירות למגורים. הכנסות שלושת בני המשפחה 
בכ-2.73   2008 בשנת  הסתכמו  בלבד  המגורים  דירות  מהשכרת 
מיליון שקלים, ובשנת 2009 בכ-3.43 מיליון שקלים. בני המשפחה 
טענו כי עליהם לשלם בגין הכנסתם מס מופחת בשיעור של עשרה 

אחוזים בלבד לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה.
מנגד, פקיד שומה ת"א 4 ברשות המיסים טען כי השכרת כמות 
שולי  מס  יש לשלם  הכנסה מעסק שבגינה  מהווה  דירות,  כזו של 
כפי שמשולם על כל הכנסה עסקית אחרת. עוד טען פקיד השומה 
כי היקף הפעילות היום-יומית המתבצעת על ידי השלושה, ועל ידי 
בעלי המקצוע מטעמם, הדרושה כדי לטפל בהשכרה ובהחזקה של 
כמות כזו של דירות, מחייבת את המסקנה כי הכנסתם היא הכנסה 

מעסק.
המשפט  לבית  השומה  פקיד  החלטת  על  ערערו  המשפחה  בני 
עושים  שהם  הפעולות  כי  היתר,  בין  וטענו,  אביב  בתל  המחוזי 
בדיוק שעושה אדם אשר משכיר  פעולות  אותן  הן  לדירות  בקשר 
לכך.  מעבר  הנכסים  את  משביחים  לא  הם  וכי  בלבד  אחת  דירה 
בנוסף, טענו כי בשל מצב שוק השכירות בעיר תל אביב, והביקוש 
הרב לדירות מצד השוכרים, לא נדרש מאמץ רב וכלל לא נדרשת 

בקיאות על מנת להשכיר דירה במהירות ובמחיר שוק.
פקיד השומה, אשר שלל את קיומו של סעיף 122 לפקודת מס 
המספר  את  אביב  תל  מחוז  פרקליטות  באמצעות  הדגיש  הכנסה, 
הגדול של הדירות המושכרות ואת ההיקף הכספי הכולל של פעילות 

בתחום  בקיאות  המשפחה  בני  לשלושת  כי  טען  עוד  ההשכרה. 
הנדל"ן, בין היתר בשל המקצועות של אלי ורון (שמאי מקרקעין 
ואדריכל) ובשל עיסוקיהם הנוספים באותו ענף. בנוסף, הצביע על 
ידי  ועל  השלושה,  ידי  על  המתבצעת  היום-יומית  הפעילות  היקף 
בעלי המקצוע מטעמם, הדרושה כדי לטפל בהשכרה ובהחזקה של 
דירות. לפי עמדת פקיד השומה קיים מנגנון עסקי של ממש   110

שמניב את הכנסות השכירות.
בית המשפט המחוזי דחה את הערעורים, קיבל את עמדת המדינה 
וקבע כי "נדרשות פעולות מרובות מאד מדי שנה על מנת להשיג 
את ההכנסה הנדונה". עוד נכתב, "הכנסה עשויה להיחשב הכנסה 
עסקית בשל ההיקף (הכמותי) של הפעילות שמצמיחה אותה ולא 

רק בשל טיב הפעילות".
הדרך  כממשיכי  רק  עצמם  את  להציג  השלושה  ניסיון  "חרף 
כי  מראות  העובדות  בנדל"ן  להשקיע  שבחרו  קודמות  דורות  של 
מרביתה של מצבת הנכסים הנדונה נרכשה דווקא בשנות השמונים 
שלושת  כל  אלה  בזמנים  התשעים).  בשנות  (ובייחוד  והתשעים 
המערערים היו אנשים בוגרים אשר קיבלו בצוותא החלטה מודעת 
רצופה  אישית  התעסקות  יחייב  אשר  באופן  בכספם  להשתמש 
ובלתי מבוטלת. הדבר לא נכפה עליהם, ורוב הנכסים הנדונים לא 

הגיעו לידיהם בירושה", נכתב.
בנוסף, בית המשפט המחוזי קבע כי כל אחד מהמערערים ישלם 
למדינה 10,000 שקלים (בסך הכל 40,000 ש"ח). לאחר שניתן פסק 
הדין, הגישו המערערים בקשה לאיסור של פרסום שמם בטענה כי 
פסק הדין פוגע בפרטיותם. בית המשפט המחוזי דחה את בקשתם 
וקבע שפסק הדין יפורסם תוך כדי עריכת מספר שינויים בפסק הדין. 
המערערים הגישו בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, אשר 

נדחתה אתמול ופסק הדין הותר לפרסום תוך כדי מספר שינויים.
עוה"ד  אביב  בתל  המחוזי  בביהמ"ש  ייצגו  השומה  פקיד  את 
(אזרחי)  ת"א  מחוז  מפרקליטות  פורת  ומאיר  (שושן)  גול  יפעת 
ובבית המשפט העליון עו"ד יורם הירשברג מהמחלקה הפיסקאלית 

בפרקליטות המדינה.

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי משפחת יהל שברשותה 120 דירות 
להשכרה בתל אביב תאלץ לשלם מס כהכנסות מעסק ולא שיעור מופחת 

כשיעור משכירי דירות  המשפחה עתרה לעליון שיאסור את פרסום הפס"ד 
בטענה כי זה יפגע בפרטיותם

רשות המים אישרה את עקרונות תוכנית האב של 'מי ברק' לאספקת מים לשנת 2040 
 לפי התוכנית  תוקם בריכת איגום נוספת,  להיקף  כולל של 35,000 מ"ק בעיר 

משכירים עשרות דירות? 
תחויבו במס כעסק

של  החבילה  את  כשקיבלתי 
ההפתעות  את  וראיתי  "האגיס" 
התלהבתי.   – שבתוכה  המקסימות 
כעת, אמרתי לעצמי, יש לי הזדמנות פז 
הפרשת  מצוות  של  חגיגי  אירוע  לקיים 
חלה (שהיא כידוע סגולה ללידה קלה) 
כה  לו  החדש  התינוק  הולדת  לקראת 
את  פתחתי  רבה  בהתרגשות  ציפיתי.  
הערכה וגיליתי בה שפע וכל טוב. ואוו! 
חיתולים  הכל...  על  חשבו  בהאגיס 
שהולך  המתוק  לתינוק  ראשונים 
להצטרף למשפחתנו בקרוב, עלון מידע 
חלה,  הפרשת  סדר  חדשה,  להתחלה 
מירי  השפית  של  חלה  לאפיית  מתכון 
החברות  לאירוח  פריטים  ואפילו  זורגר 

והמשפחה.
ראשית, התיישבתי להכין את רשימת 
אמי,  את  רשמתי  בהתחלה  המוזמנות. 
הטובות  וחברותי  אחיותיי  חמותי, 
שנייה,  במחשבה  מכן,  לאחר  בלבד. 
או שאר  דודות  החלטתי להזמין אפילו 
לי  יש  תמיד  שלא  משפחה  קרובות 
רובן  לשמחתי,  משותפת.  שפה  איתן 
אישרו הגעה וכך ביום שלישי, בשמונה 
דודותיו  ושלושת  נפתחה  הדלת  ורבע, 
ברבע  (סיכמנו  בפתח  עמדו  בעלי  של 
למה  אז  אפשר,  אם  אבל  כן?  לתשע, 
שהן  לאחר  שעה?).  בחצי  להקדים  לא 
המסלול  את  ובדיוק  בהרחבה  פרטו 
שעשה האוטובוס הצטרפו אלינו חמותי 
וגיסותיי. "שיהיה בשעה טובה, שיהיה 

בשעה טובה" הן ברכו בהתרגשות. 
וחברתי  אחיותיי  אמי,  כשהגיעו 
הטובה – התחילה המסיבה האמיתית: 
פנינו  ואז  התפללנו  תורה,  דברי  אמרנו 
הפרשת  נתכנסנו:  לשמו  אשר  לעניין 
 - אמי  של  ובברכתה  באישורה  חלה. 
כיבדתי את חמותי לברך מתוך הברכון 
חילקו  גיסותיי  מהערכה.  שהוצאתי 
הדודות  אחת  משתתפת.  לכל  גיגיות 
כובדה בשפיכת המים ואנו כולנו לשנו 
ומרגשת  שקטה  שירה  תוך  החלות  את 
האווירה  ורוממות.  אמונה  שירי  של 
הייתה מחשמלת: ציפיתי שנים ארוכות 
כולן  מתקרב...  הוא  והנה  הזה  ליום 
וחמותי  אמי  שבשבילי,  מאושרות  היו 
המתכון  זו,  של  דמעותיה  את  זו  מחו 
וכשהבית  מעולה  פשוט  היה  שבערכה 
באור  התמלא  הלב  בניחוחות,  נתמלא 

של שלום והודיה. 
עד  ומאוחדות,  אוהבות  ישבנו, 
לצאת  עמד  האחרון  שהאוטובוס 
רצו  אצו  כמובן,  והדודות,  לירושלים 

לתפוס אותו כשהן מלוות בכולנו. 
כעת,  זה  את  וכותבת  יושבת  אני 
כשהבוקר כבר כמעט עולה וליבי גואה 
מרגשות תודה על הזכות לחוות אירוע 
כה מרגש ומרומם, שהשפעתו הרוחנית 

תלווה אותי עוד ימים רבים.
מהצעד  אותי  המלווה  להאגיס  תודה 
הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים 
ערכה  על  שלי 
ה  מ י ס ק מ
את  שהפכה 
ע  ו ר י א ה
י  ל ש
י  ג י ג ח ל

ומיוחד. 

רבקי ג. ביתר עלית
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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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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
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