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פרשת מסעי

אנחנו הכתובת!!!
054-6697093

דרוש שותף

058-7451054

למסעדה ידועה 
ומצליחה

בעלת מוניטין רב
בכשרות מהודרת

בתגובה להודעת הליכוד - "בנט ושקד הם יקירי 
השמאל", הגיבו בבית היהודי בחריפות: "נתניהו 
שוב יורה בתוך הנגמ"ש" ● בליכוד לא נשארו 

חייבים ותקפו בחריפות את בנט ושקד ● אבי בלום 
מתאר את המסלול שהוביל לפיצוץ בין נתניהו 

לבנט ויצא לבדוק מי באמת אשם בהדרת החרדים 
מהתקשורת וממשרדי הממשלה / עמ' 8 ובית ספר 

לפוליטיקה

סערה קואליציונית וחילופי מהלומות תקשורתיות בין נתניהו ובנט

 קואליציה מפולגת

מפנים את מתחמי 
הקראוונים

בטקס מרגש ורב רושם נחנך המבנה החדש 
והמרווח של תלמוד תורה יקירי ירושלים בבית 
שמש  ממונה החינוך הרב ישעיהו ארנרייך: 
בקרוב נחנוך מבנים נוספים פרי עמל מחלקת 

הבינוי שבאגף החינוך  ראש עיריית בית שמש 
משה אבוטבול: אבן מאסו הבונים הייתה לראש 

פינה / עמ' 4

חיים כהן במכתב אישי ליו"ר ש"ס השר אריה דרעי / עמ' 14

פרסם ותתפרסם שלוחה 120
03-5796643

ימי מרגוע לנשות 
בית שמש

150 נשים תושבות בית 
שמש השתתפו בימי 
מרגוע ומנוחה במלון 
קיסר בטבריה / עמ' 4

הבחירות לרב 
העיר יוצאות לדרך
בשבועות האחרונים פורסם על 
כך שהליך בחירת הרב הראשי 

לבית שמש נעצר במפתיע 
ע"י המשרד לשירותי דת • 
השבוע נודע כי המחלוקות 
סודרו והליך הבחירות יוצא 
לדרך • במהלך השבוע עתיד 
להתפרסם התצהיר המיוחל

/ עמ' 6

 רב חדש 
לקהילת חב"ד

קהילת חב"ד ברמת בית 
שמש ג' מתפתחת: חברי 

ועד הקהילה, ביוזמת השליח 
במקום, הרב בנימין מנדלסון, 
החליטו על מועד בחירות לרב 
הקהילה ביום ראשון האחרון 
 נציגי הוועד פנו לרב חיים 

אליהו גלוכובסקי, שנבחר 
בבחירות וזכה במשרת רב 

הקהילה / עמ' 6

פרסם ותתפרסם



אחים גיטלר

 ביאורים והערות מתלמידו המובהק
הגרב"צ הכהן קוק שליט"א

שיעורי רבינו
על מסכת מועד קטן 

למעלה מ-1000 פסקי הלכה ואורחות חיים
של מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצ"ל

הן
 כ

לי
גי

 יסוד ספר

beithorah@gmail.com :להזמנות

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
הפצה ראשית: ספרייתי-האחים גיטלר, טל: 03-5781817
ירושלים: מלכי ישראל 8 בפסג' / בני ברק: שלמה המלך 2 פינת עזרא

הלכות אבלות

ציוני
הלכה

הלוויה,  קריעה,  אונן,  המת,  הלנת  אבלות,  הלכות  לימוד  הספר:  פרקי  בין 
ברכת  אבלים,  ניחום  שבעה,  כהנים,  טהרת  צדיקים   של  סילוקן  הספד, 
ותפילות,  קדיש  בשמחות,  השתתפות  ובמועדים,  בשבת  אבלות  כהנים, 
קדימת החיובים, יארצייט, הזכרת נשמות, עילוי נשמה - כיצד, עליה לקבר

)דברי רבינו זיע"א, פרק א', ציוני הלכה - אבלות(

תלמדו הלכות אבלות היטב! בעיון!
אין לכם ממה לחשוש. אדרבה, הלומד

הלכות אלה, יקבל שכר כנגד כולם" 

מהדורה חדשה
לרגל היארצייט

"שפתיו דובבות
מכון

 לע"נ מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

בקבר"



250 גר'×2 יח'

מארז זוג 
חרמון

1 ליטר×2 יח'

מארז זוג 
שוקו תנובה

250 גר'×3 יח'

מארז שלישיית 
קוטג׳ תנובה

100 גר׳×16 יח'

 מארז
מיני קרלו

150 גר'×4 יח׳

 מארז רביעיית
מעדן תנובה 0%

500 גר'×2 יח׳

 מארז
זוג באדי

חדש! בכשרות מהודרת
פתיתי עמק 500 גר׳

 עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד
ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה

על ידי הקמעונאי  ט.ל.ח
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מאת: יעקב פלדמן

עיריית בית שמש ממשיכה במדיניות פינוי מתחמי הקראוונים 
ומרווחים,  חדשים  למבנים  החינוך  מוסדות  והעברת  בעיר 
יקירי  תורה  תלמוד  של  והמרווח  החדש  המבנה  נחנך  השבוע 

ירושלים שברשת החינוך התורני.
הטקס המרגש ורב הרושם התקיים בהשתתפות ראש הישיבה 
ש"ס  תנועת  ויו"ר  הפנים  שר  שליט"א,  כהן  יהודה  רבי  הגאון 
עיריית בית שמש הרב משה אבוטבול, מ"מ  אריה דרעי, ראש 
מרגי,  בן  חיים  מר  לרה"ע  המשנה  בלעיש,  מאיר  מר  רה"ע 
יגאל  ישעיהו ארנרייך, ממונה הרווחה מר  ממונה החינוך הרב 
חדד, ממונה שפ"ע מר שמעון גולדברג, ממונה חברה כלכלית 
סילברסטיין,  ישראל  הרב  הבריאות  ממונה  פרנקל,  אברהם  מר 

ובכירי עיריית בית שמש.
המוסד הירושלמי הוותיק פתח שלוחה בבית שמש המתפתחת 
לפני 13 שנה, ומאז התגלגל המוסד בין דירות וקראוונים, כאשר 
במרוצת השנים גדל המוסד וכיום מתחנכים בו למעלה מ-300 

תלמידים.
ראש עיריית בית שמש מר משה אבוטבול לא הצליח להסתיר 

את התרגשותו הגדולה, "אבן מאסו הבונים - למרות כל הקשיים 
בבנייה המורכבת, הייתה לראש פינה – הושלם המבנה החדש 
אמר  ותפילה",  לתורה  וחינוך  חיים  ישקוק  ובעז"ה  והמרווח, 

ראש העיר.
אריה  הרב  הפנים  שר  של  מעורבותו  את  שיבח  העיר  ראש 
דרעי ודאגתו להשלמת הבניה, וכן להנהלת העירייה שלא חסכה 

מאמץ ויזע עד שזכו להגיע ליום מרגש זה.
המקצועית  העבודה  את  לציין  חייב  "אני  ציין:  העיר  ראש 
במסירות  פועל  אשר  ארנרייך  ישעיהו  מר  החינוך  ממונה  של 
ובמקצועיות למען כלל המגזרים והחוגים בעיר, אני עוקב אחריו 
ורואה את העבודה מסביב לשעון, הדבר בא לידי ביטוי בפתיחת 
שנת לימודים מוצלחת ובפתרון מאבק שפות ותרבויות, הסעות 

חינוך מיוחד ועוד".
ממונה הרווחה מר יגאל חדד, ששקד על המלאכה במשך שנים 
רבות, אמר: זכיתי ללוות את המוסד החשוב מאז הקמתו לפני 
סייעתא  עם הרבה  אך  לא מעטים  רבות עברנו מכשולים  שנים 
דשמיא ובפעילותו הנמרצת של ראש העיר הרב משה אבוטבול 
ובדאגתו הכנה של שר הפנים הרב אריה דרעי התגברנו על הכל 

וזכינו להגיע ליום חשוב זה.

ממונה החינוך מר ישעיהו ארנרייך, סקר את מערכת החינוך 
ו-80%  בארץ,  מהגדולות  עלייה  במגמת  הנמצאת  העירונית 
מילדי כתה א נמצאים במערכת החינוך החרדית, וממילא הצורך 

הגדול בבניית מבנים חדשים לקליטת התלמידים החדשים.
בכוחות  ופועל  נערך  בעירייה  החינוך  אגף  כי  ציין  ארנרייך 
מתוגברים להשלמת הפערים משנים עברו ולהדבקת קצב הגידול 
באכלוס השכונות החדשות, ואכן כבר בפתיחת שנת הלימודים 
האחרונה ניתן היה לראות את הפירות הראשונים כאשר למעלה 
ומנ"דים  במבנים  מהעירייה  מענה  קיבלו  תלמידים  מ-2,000 
חדשים במסגרת סבב מוסדות מורכב שהתנהל בהצלחה רבה, 

בזכות הירתמותו הנמרצת של ראש העיר מר משה אבוטבול.
את  ציין  דרעי,  אריה  מר  ש"ס  תנועת  ויו"ר  הפנים  שר 
התפעלותו מתנופת הפיתוח הנרחבת של העיר בית שמש הבאה 
זוכים  אנו  כאשר  חינוך,  מוסדות  בינוי  בתחום  גם  ביטוי  לידי 
להגיע ליום מרגש זה, ושיבח את המסירות והדאגה של בכירי 
דאגתם  על  אבוטבול  משה  הרב  העיר  ראש  בראשות  העירייה 
למען תינוקות של בית רבן שבזכות הבל פיהם מתקיים העולם.
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, 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

מפנים את מתחמי הקראוונים

ימי מרגוע לנשות בית שמש
150 נשים תושבות בית שמש השתתפו בימי מרגוע ומנוחה במלון קיסר בטבריה

מאת: אהרן נצר

בשבוע האחרון השתתפו 150 נשים תושבות בית שמש, בימי 
מרגוע ומנוחה במלון קיסר בטבריה. 

כבר בדרך למלון עצרו הנשים להתפלל על קברו של הרשב"י 
במירון ומשם הגיעו לטבריה.

שיחה  היתר,  בין  שכללה  מגוונת  תוכנית  להן  חיכתה  במלון 
להעצמה נשית, סרט ומופע סטנד אפ של האומנית סמדר מורג.

שבבריכה  כך  המלון  מתקני  את  הנשים  לרשות  העמיד  המלון 
ופעילות  אירובי  משיעורי  ליהנות  הנשים  יכלו  הכושר  ובחדר 

חופשית וכן מחוויית הספא בבריכות המים החמים.
כך  גבוהה  ורמה  באיכות  התאפיין  הוא  גם  הגסטרונומי  הצד 

שהשפע והמגוון בארוחות העשירו את חוויית הנופש.
ההתנתקות והמנוחה השפיעו לטובה על הנשים, ואפשרו להן 

לצבור כוחות חדשים להמשך.
בדרך חזרה התקיים שייט בכנרת באווירה מרוממת לשביעות 

רצון הנופשות.
הרב  העיר  לראש  הודות  התאפשרו  והמנוחה  המרגוע  ימי 
עו"ד  העירייה  מנכ"ל  של  התקציבית  תמיכתם  אבוטבול,  משה 
מתי חותה, ממונה הכספים הרב דירנפלד, וממונה הבריאות הר' 
סילברסטיין, הארגון המוצלח של מנהלת הפרויקטים הגב' תהילה 
מעמד  לקידום  העיר  ראש  יועצת  של  הברוכה  והיוזמה  פנירי, 

האישה הגב' יעל היימן.

ברכת כהנים

  בטקס מרגש ורב רושם נחנך המבנה החדש והמרווח של תלמוד תורה יקירי ירושלים בבית שמש
ממונה החינוך הרב ישעיהו ארנרייך: בקרוב נחנוך מבנים נוספים פרי עמל מחלקת הבינוי שבאגף החינוך 

 ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול: אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה 



י

חתכנו במחירשדרגנו את הטעם

יוגורט דנונה פרי
במרקם עשיר ומפנק,

עכשיו במחיר מוזל!
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מאת: אהרן נצר

בבית  ב'השבוע  פורסם  שעבר  בשבוע 
הראשי  הרב  בחירת  שהליך  כך  על  שמש' 
בעיר בית שמש נעצר במפתיע ע"י המשרד 
עיריית  עם  מחלוקת  בעקבות  דת  לשירותי 
בית שמש, כאשר תצהיר אותו היו אמורים 
לפרסם באתר המשרד על מנת שגבאי בתי 
המתפללים  שמות  את  למלא  יוכלו  הכנסת 
ניסוח  סביב  הייתה  והסיבה  פורסם,  לא 

התצהיר.
הכל,  למרות  כי  התברר  השבוע 
יוצא  הבחירות  והליך  סודרו  המחלוקות 
לדרך, וכבר במהלך השבוע יפורסם באתר 
המיוחל  התצהיר  דת  לשירותי  המשרד 
אותו יצטרכו גבאי בתי הכנסת בעיר למלא 
ולשלוח חזרה לדוברות המשרד וזאת ע"מ 

לבחור את גוף הבוחר ברב הראשי.
סיפרו  שמש  בית  בעיריית  גורמים 
סביב  הייתה  המחלוקת  כי  לתקשורת 
הניסוח של התצהיר, כאשר תחילה פורסם 
דרוש  לא  לפיו  הנוסח  העיריה  כבקשת 

נוכח  וזאת  בעיר,  הכנסת  לבתי  תקין  מנהל 
בעיר  רבים  כנסת  בתי  ישנם  כי  העובדה 
ללא אישור מנהל תקין, אך היועץ המשפטי 
למשרד לשירותי דת סירב בכל תוקף, ואיים 

בעצירת ההליך, מה שאכן קרה.
התצהיר  כי  בעירייה  הוסכם  לבסוף, 
המשפטי,  היועץ  שמחייב  כפי  יפורסם 
כשהדברים הוסכמו גם ע"י חברי העירייה, 

והוא יפורסם בימים הקרובים.
פרסום  כי  אישרו  דת  לשירותי  במשרד 
שהמחלוקות  לאחר  בקרוב  ייצא  התצהיר 

יושבו.
כעת יוכלו לעסוק בעיר בבורסת השמות 
הצעיר  הדיין  כשביניהם  ויורדת  העולה 
אחיו  בניזרי  דוד  הרה"ג  פרץ,  אלחנן  הרב 
ומראשי  בניזרי  שלמה  לשעבר  השר  של 
ינון  הרה"ג  בעיר,  בתשובה  המחזירים 
שמש  בבית  כוללים  כראש  המכהן  רביב 
של  הראשי  רבה  סגן  ולשעבר  וירושלים, 
פנמה, וכן הרב יאיר אבוקסיס המכהן כרב 
לדמות  ונחשב  אימנו'  'לאה  הכנסת  בית 

אהובה על העסקונה הפוליטית בעיר.

מאת: יעקב פלדמן

כחלק מהתפתחות הקהילה החב"דית בגשמיות 
לאחרונה  עסקו  ג',  בית-שמש  ברמת  וברוחניות 
מורה  רב  למנות  החשיבות  בדבר  פעמים  מספר 
הוראה לקהילה שיהיה זמין לחברי הקהילה בכל 

דבר ועניין.
ביוזמת  בקהילה  חברים  מספר  כך,  בעקבות 
יצרו  מנדלסון,  בנימין  הרב  במקום,  השליח 
של  בנו  גלוכובסקי,  אליהו  חיים  הרב  עם  קשר 
רב קהילת חב"ד  גלוכובסקי,  הרב מנחם מענדל 
ברחובות, שהגיע מספר פעמים לעיר, ניפגש עם 

חברי ועד הקהילה וליבן איתם את הנושא. 
הרב  כי  לטובה  התרשמו  הקהילה  ועד  חברי 
גלוכובסקי אכן מתאים ביותר לכהן כרב קהילת 

חב"ד ברמת בית שמש ג'.
מחברי  אחד  כל  על  הינה  והחובה  "הזכות 

לכן  זו.  חשובה  בהחלטה  שותף  להיות  הקהילה 
הקהילה  חברי  ידי  על  בחירות  יתקיימו  בעז"ה 
ע"י  ששוגרה  בהודעת  נכתב  הרב",  לבחירת 

הוועד הפועל לבני הקהילה.
ור'  וינר  ר' אליעזר  חברי ועדת הבחירות היו: 
רבני  בי"ד  מטעם  פיקח  עליהם  וולס,  שמעון 

חב"ד, אחד מחברי הבית-דין.
האחרון.  ראשון  ביום  התקיימו  הבחירות 
ששייך  אב  בית  לכל  הצבעה?  זכות  הייתה  למי 
ג'  שמש  בית  רמת  בשכונת  שמתגורר  לקהילה 

ומתפלל בקביעות בבית הכנסת חב"ד.
למעשה, המועמד היחיד היה הרב גלוכובסקי, 
וברוב של 43 בעד, נבחר הרב גלוכובסקי הצעיר 

לתפקיד.
בית הכנסת  פורסמו בהיכל  תוצאות הבחירות 
ואיחלו  'לחיים',  אמרו  הקהילה  וחברי  המרכזי, 

בהצלחה לרב הנבחר.

הבחירות לרב העיר 
יוצאות לדרך

בשבועות האחרונים פורסם על כך שהליך בחירת 
הרב הראשי לבית שמש נעצר במפתיע ע"י המשרד 
לשירותי דת • השבוע נודע כי המחלוקות סודרו 

והליך הבחירות יוצא לדרך • במהלך השבוע עתיד 
להתפרסם התצהיר המיוחל

רב חדש לקהילת חב"ד
קהילת חב"ד ברמת בית שמש ג' מתפתחת: חברי ועד 
הקהילה, ביוזמת השליח במקום, הרב בנימין מנדלסון, 
החליטו על מועד בחירות לרב הקהילה ביום ראשון 

האחרון  נציגי הוועד פנו לרב חיים אליהו גלוכובסקי, 
שנבחר בבחירות וזכה במשרת רב הקהילה

ב'לחיים' לאחר בחירת הרב

הסרת משקפיים 
בסטנדרט אסותא

 הטיפול מיועד לגילאי 55-18 ואינו מתאים ל:  נשים בהריון  סובלים מקטרקט
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קרבות צמרת
בתגובה להודעת הליכוד   "בנט ושקד הם יקירי השמאל", 

הגיבו בבית היהודי בחריפות: "נתניהו שוב יורה בתוך 
הנגמ"ש. רגע לפני הבחירות הוא תמיד מתחנף לציבור 

הימני והדתי ודקה אחרי הבחירות הוא זורק אותם ובז להם" 
● בליכוד לא נשארו חייבים ותקפו בחריפות את בנט ושקד

סערה קואליציונית בעקבות מלחמת נתניהו-בנט

מאת: בני יחזקאל

ובנט  נתניהו  חריף:  קואליציוני  משבר 
המפלגות  שתי  את  וגררו  השבוע  התעמתו 
כותרות  למלחמת  היהודי  והבית  הליכוד   –

רוויית השמצות.
אחרי שבתחילת השבוע האשימו בליכוד 
הגיבו  השמאל",  "יקירי   – ושקד  בנט  את 
"נתניהו  ואמרו:  בחריפות  היהודי  בבית 
ילדי  ימי  נגמרו  הנגמ"ש,  בתוך  יורה  שוב 

הכאפות".
בתגובה  הוציאה  היהודי  הבית  מפלגת 
הודעה חריפה, בה נאמר: "נתניהו שוב יורה 
בתוך הנגמ"ש, כמו שירה בנגמ"ש כשהצביע 
כמו  קטיף,  גוש  והריסת  ההתנתקות  בעד 
שירה בנגמ"ש כששחרר הכי הרבה מחבלים 
בתולדות המדינה, כשהקפיא בניה, כשנכנע 
פלסטין  הקמת  על  כשהכריז  וכמו  לחמאס 
של  כיפות  סופר  הוא  וכאשר  אילן,  בבר 

כתבים דתיים בתקשורת".
"ביבי  וטענו:  המשיכו  היהודי  בבית 
להכניס  בכדי  בנט,  עם  הריבים  את  מתזמן 
שהוא  מגוחך,  הכי  לממשלה.  הרצוג  את 
בוז'י,  את  לתוכו  להכניס  כדי  בנגמ"ש  יורה 
יונה". במפלגה הדתית  שפיר, מיכאלי ויוסי 
הוא  הבחירות  לפני  "רגע  ואמרו:  המשיכו 
תמיד מתחנף לציבור הימני והדתי - היכנסו 
הבחירות  אחרי  ודקה   - לאלונקה  מתחת 
ילדי  ימי  נגמרו  להם.  ובז  אותם  זורק  הוא 

הכאפות".
כאמור, הודעת הבית היהודי מגיעה אחרי 
ושקד  "בנט  טענו:  שבה  הליכוד  הודעת 
ידיעות  )מו"ל  מוזס  ונוני  השמאל  יקירי  הם 
הבלתי  במאמצים  שתומכים  אחרונות(, 
נלאים שלהם לפגוע בראש הממשלה נתניהו 

ובשלטון הליכוד".
אחרי התגובה התוקפנית של הבית היהודי 
אומרים  הנגמ"ש,  בתוך  יורה  נתניהו  כי 
הוא  כי  בפאניקה  "בנט  בתגובה:  בליכוד 
הימין  בקולות  שנבחר  מי  האמת.  את  יודע 
משמר את מורשתו של דרוויש בבתי הספר 
של ילדי ישראל ונאבק בכל דרך לשמר את 
ההגמוניה של השמאל בתקשורת. בנט כבר 
מזמן לא בתוך הנגמ"ש. יחד עם האח לפיד 
הוא כל הזמן חופר מנהרות מתחת לשלטון 

הליכוד".
שהתגייס  "מי  לתקוף:  הוסיפו  בליכוד 
לסגור  מוזס  נוני  של  האינטרסים  לטובת 
כותרת  בעוד  לזכות  כדי  היום"  "ישראל  את 
לתקשורת  דואג  אינו  ב"ידיעות",  מחמיאה 

חופשית".

סוער  דיון  המתוחים,  ליחסים  הרקע 
התאגיד.  דחיית  על  הממשלה  בישיבת 
בתגובה לדבריה של שרת התרבות מירי רגב, 
שולטים  לא  אנחנו  אם  התאגיד  שווה  "מה 
את  רוצים  לא  "אם  החינוך:  שר  אמר  בו?" 
זה,  התאגיד אז תגידו – איבדנו שליטה על 
וחצי  לשנה  הדחייה  אבל  רוצים.  לא  אנחנו 
וגם  מימין  גם  עיתונאים  להפחיד  נועדה 
משמאל להצטרף. יש פה רצון להטיל סימן 
שאלה כדי להקשות ולייצר תקופה שהתאגיד 

יהיה בתלות מוחלטת בדרג הפוליטי".
בחריפות  הגיב  אקוניס  אופיר  המדע  שר 
לדבריו של בנט: "אבל אין שם ליכודניקים, 
לבית  מזרחיים.  שם  אין  פריפריה,  שם  אין 
לשם  מכניסים  אתם  אכפת,  לא  היהודי 

מפד"לניקים". 
שרת המשפטים השיבה תוך שהיא דופקת 
השקרים  עם  כבר  "תפסיקו  השולחן:  על 
לקטר.  ותפסיקו  לשלוט  תלמדו  שלכם! 
חבורת בכיינים. יש לכם עיתון משלכם, מה 

אתם מקטרים?".
עליות  ידעו  לנתניהו  בנט  בין  היחסים 
ומורדות, המשבר האחרון היה סביב כניסתו 
מינוי  בנט  דרש  אז  ליברמן,  אביגדור  של 
איים  בנט  הקבינט.  לחברי  צבאי  מזכיר 
שילך עם הדרישה הזו עד הסוף, אך התקפל 
נותר  כעת  המל"ל.  ראש  במינוי  והסתפק 

להמתין ולראות לאן יתפתחו הדברים.

 כחלון מוסיף אש

יצא  כחלון,  משה  האוצר  שר  כך,  ובתוך 
אמר:  לגל"צ  ובראיון  הניצים  הצדדים  נגד 
לחופש.  הזו  הממשלה  את  להוציא  "צריך 
לפני  לחופש,  מאוד  דחוף  אותם  להוציא 

אשפוז. את כל הממשלה".
בראיון ל"כל הזמן" ניסה השר אורי אריאל 
להרגיע את האווירה ואמר: "זה יסתיים בזה 
לפגרה  יוצאים  רביעי  ביום  יומיים  שעוד 

וכולם ירגעו".
יחד עם זאת הוא תוקף את הליכוד: "אני 
על  מדבר  שהליכוד  הביטויים  על  מצטער 
הוא  כאילו  היהודי,  הבית  ועל  בנט  השר 
שמאל, הרי זה הזוי לחלוטין. מי שמדבר על 
ועל  הקפאה  על  שאחראים  אלה  זה  שמאל 

דברים אחרים. בא נעשה שיח מכבד.
זה  בחירות,  על  שמדברים  כאלה  יש 

מוקדם? 
מבין  לא  בחירות,  שחוזה  מי  "שטויות. 
בקואליציה ואופוזיציה. יוצאים לפגרה. אין 

בפגרה כנסת ואין בחירות ואין כלום".

 ראש בראש. נתניהו ובנט )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90( 

לא אוכלים 
חצי ארוחה!

מהיום, משלימים את החצי השני 
בצלחת עם ירקות ופירות

לא תולים
חצי תמונה

 לא נוסעים על
חצי אופניים

 לא מרכיבים
חצי משקפיים

ערבצהרייםבוקר
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שנה ניסיון

לך את איכות החופשה ואת קיומה
ם 

חי
טי
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ם! 
 מבטיחים ומקיימי מקומות אחרונים ב- 

₪1000 הנחה

ברטיסלבה שנה שנייה בעיר הקסומה על נהר 
הדנובה במלון מפואר צמוד לקניון סנטראל

למי שרוצה את הטוב ביותר. שינפלד!
המלונות הכי מפוארים. המיקומים הכי מוצלחים לטיולים. האוכל ברמה הגבוהה ביותר.

סופיה עיר הבירה הגבוהה באירופה במלון יוקרתי 
בתוך פארק ענק צמוד למדרחוב ויטושה המפורסם 

הילטון ברטיסלבה
 DOUBLE TREE

BRATISLAVA

4 מדינות בחופשה אחת
sofiaהילטון סופיה

הבלקן עם שינפלד

ברטיסלבה
סלובקיה

 הונגריה:
בודפשט וברך הדנובה

ציון
 החת"ם סופר 

 אוסטריה:
וינה )רק שעה נסיעה(

 צ'כיה:
מערת הנטיפים

 סלובקיה:
טירת דווין ופישטני

סופיה
בולגריה

ספרבה בניה 
ושירוקה לקה

שבעת 
האגמים

יומיים מלאים 
מקדוניה וסלוניקי

הגשרים 
המופלאים פלובדיב

הכל כמעט מלא! 
נותרו מקומות אחרונים 

בתאריכים נבחרים באוגוסט
בהילטון ברטיסלבה

ובהילטון סופיה

ללקוחותינו שהקדימו להרשם 
ולראשונים שכבר זכו לחוות 

את שינפלד תיירות הקיץ

 תודה
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מאת: יעקב אמלסלם

המדינה  נשיא  בבית  שהתקיים  חגיגי  בטקס 
הראשיים  הרבנים  בהשתתפות  ריבלין  ראובן 
שרת  לאו,  והגר"ד  יוסף  הגר"י  לישראל 
יובל  האנרגיה  שר  שקד,  איילת  המשפטים 
שטייניץ, שר הפנים אריה דרעי ושר הדתות דוד 
אזולאי מונו תשעת הדיינים החדשים לבית הדין 

הרבני הגדול.
הם  הגדול  הרבני  הדין  לבית  שמונו  הדיינים 
הרב יצחק אלמליח, הרב רפאל אליהו הישריק, 
הרב יעקב זמיר, הרב אהרן כץ, הרב ציון לוז-
אילוז, הרב מימון נהרי, הרב מיכאל עמוס והרב 
אליעזר  הרב  הצטרף  אליהם  שינדלר,  אברהם 
בבית  נפרד  בטקס  כחודש  לפני  שמונה  איגרא 

הנשיא.
מנכ"ל בתי הדין הרבניים הרב שמעון יעקבי 
תשעה  של  "מינויים  כי  ואמר  הטקס  את  הנחה 
דיינים מנוסים גדולים בתורה יאפשר לבית הדין 
הגדול למלא את תפקידו ביעילות". יחד עם זאת 
בדבר  הנוגעים  הגורמים  לכל  יעקובי  הרב  פנה 

הדיינים  שהשאירו  החלל  את  למלא  יפעלו  כי 
לאלתר  ולמנות  האזוריים  הדין  בבית  הנבחרים 
הדין  בתי  מערכת  שגם  כדי  במקומם  דיינים 
מלא  שירות  ותתן  ראויה  בצורה  תפעל  האזורי 

כפי שמגיע לציבור בעלי הדין בישראל".
את  בירך  ריבלין  רובי  ראובן  המדינה  נשיא 
זה  חגיגי  "מעמד  ואמר  הנבחרים  הדיינים 
מתקיים בעיצומם של שלושת השבועות, שבין 
י"ז בתמוז, לבין תשעה באב. משום כך תחושת 
רם  לתפקיד  כניסתכם  של  הגדולה  החגיגיות 
בין  ימי  של  האבלות  בכובד  מהולה  זה,  ונישא 

המצרים". 
"בשעה שתשבו על כס הדין, אל תהססו לערב 
נדיב  קורטוב  והמדודה,  השקולה  הדין  במידת 
ממידת הרחמים", אמר הנשיא. "זכרו נא, עבור 
בעלי הדין, דיני אישות ודיני גיטין, דיני נפשות 
של ממש המה. אל נא תקלו ראש בשליחותכם, 
תורה בלבד,  בדין  בירושלים  בה  תדונו  נא  ואל 
אלא מזגו בה גם מן החסד ולפנים משורת הדין".

נשיא בית הדין הרבני הראשון לציון הרה"ג 
להציל  לכוון,  כולנו  "שנזכה  איחל  יוסף  יצחק 

הדין.  בית  בשערי  הבאים  של  מצוקות  ולפתור 
ועדת  לחברי  העשוקים.  זעקת  את  לשמוע  יש 
זכות  אך  כבדה  אחריות  הייתה  לדיינים  המינוי 
תלמידי  והגונים,  ראויים  דיינים  נבחרו  גדולה, 
הרב  מרן  אבי  של  בתקופתו  עצומים.  חכמים 
עובדיה יוסף זצ"ל ישבו בבית הדין גדולי עולם 
היום  מחזירים  ואנו  זצ"ל,  אלישיב  הרב  כמו 
ישמעו  הוועדה  שחברי  ראוי  ליושנה.  עטרה 
הגדול  הדין  בית  ונציגי  הראשיים  הרבנים  את 
שממנים  לפני  בדעתם  מאוד  ויתחשבו  בוועדה 
דיינים. הם מכירים היטב את רמתם ויכולותיהם 

של המועמדים. 
הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו הוסיף: 
"אנחנו מרגישים שלמים מאד שכל אלו שנבחרו, 
וכל אלו שהיום כבוד נשיא המדינה, מינה אותם 
לתפקידם, כולם אכן הוכיחו לאורך כל שנותיהם 
השמיים  יראת  את  חכמים,  תלמידי  היותם  את 
שלהם, יראה שקודמת לחכמה; אכפתיות ורצון 
לא משנה השעה, היום, המצב ונכונות מתמדת 
לקום  לעזור. הדיינים הללו כפי שהזכיר עמיתי 
הראשון לציון,  צעירים ומבוגרים, גם מבוגרים 

שמביאים את הידע והניסיון שלהם לבית הדין 
כל  יהיו  ורעננות,  כוח  שמוסיפים  צעירים  וגם 

אלו בבית הדין".
הוועדה  בראש  העומד  שטייניץ,  יובל  השר 
בצורת  של  שנים  "תשע  סיפר:  דיינים  למינוי 
דיינים.  מונו  לא  בהן  שנים  תשע  להן,  חלפו 
המשימה שעמדה בפנינו הייתה מורכבת וקשה, 
והצלחנו למנות דיינים חדשים ראויים. אני מודה 
ידיעתם  מחוכמתם,  שתרמו  הוועדה,  לחברי 
רוצה  אני  להתפשר.  יכולתם  וגם  והיכרותם 
להודות לנשים חברות הוועדה, אשר לראשונה 
מנו ארבע, שתרמו לבחירה בצורה בלתי רגילה. 
וכולי  והזרמים,  הלחצים  בין  לאזן  הצלחנו 
רבנים  למינוי  היחיד  הקריטריון  כי  תקווה, 
בעתיד יהיה האיכות בלבד. לאחרונה היינו עדים 
בעם  ופוגעות  המפלגות  קשות,  להתבטאויות 
ישראל. אנחנו עם אחד, וזו הרוח אותה גם בית 
הדין הגדול צריך להוביל. כולנו נבראנו בצלם, 
הדרך  את  בחוכמתכם  תמצאו  כי  בטוח,  ואני 
להראות שוויוניות בין גברים לנשים ושלכולנו 

זכויות שוות".

יושבים בדין
בטקס חגיגי שהתקיים בבית הנשיא בהשתתפות 
הרבנים הראשיים לישראל, שרת המשפטים, שר 

האנרגיה, שר הפנים ושר הדתות מונו תשעת הדיינים 
החדשים לבית הדין הרבני הגדול

הדיינים החדשים עם נשיא המדינה, הרבנים הראשיים והשר שטייניץ        )צילום: יעקב כהן(

בטקס חגיגי בבית הנשיא הושבעו תשעת הדיינים החדשים שנבחרו לביה"ד הגדול

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 ?

מתאים למוקדים טלפונים

הפצת הודעות קוליות סמס ומייל

צרו קשר עוד היום: 052-7481811

מאגרי לקוחות פרטיים ועסקיים

זה הזמן לדאטא
חדשה ואיכותית!

משרד הבריאות קורא לציבור 
להשתתף בתהליך היוועצות בנושא 

תזונה בריאה
הבריאות  על  משמעותית  השפעה  בעל  הינו  אוכלים  שאנו  המזון 
ועל איכות החיים. אכילת מזון בריא יכולה לסייע לנו להימנע ממחלות 

ולהרגיש טוב יותר.

בהתאם למדיניות שר הבריאות, הוקמה הוועדה לאסדרה של תזונה בריאה 
במשרד הבריאות, במטרה לגבש מדיניות בתחום רגולציה מקדמת תזונה 

בריאה בישראל. 

על מנת להגיע להחלטות טובות שיסייעו לכולנו לשמור על צריכה בריאה 
יותר של מזון.

אנחנו מבקשים להיוועץ עימך ! 
מה יעזור לך ולמשפחתך לבחור לאכול מזון בריא יותר ופחות מעובד? 	 
יוכל לסייע לך בכך ומה צריכה תעשיית המזון 	  איך משרד הבריאות 

לעשות לדעתך?

מה יסייע לך לבחור מזונות בריאים יותר במעמד הרכישה?	 

אנחנו מזמינים אותך לייעץ לנו באמצעות:
impact.health.gov.il :אתר ההיוועצות

תא קולי בטלפון: 052-9997999
health@haveyoursay.net :מייל



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

 הזדרזו והתקשרו! 
ההרשמה לשנה“ל בעיצומה!

ש?
חפ

מ

דורש?

דורש?

מבולבל?

מבולבל?

ה?
וה
ת

ל?
לב

בו
מ

ה?
וה
ת

ש?
חפ

מ

 ?
דר

ת
מס

א 
ל

ר?
ח

א
ו 

שה
מ

 ל
ק

קו
 ז

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

יש לנו 
חדשות
בשבילך 
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!
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שועט  הממשלה  ישיבות  לחדר  השבוע.  ראשון,  יום  בוקר 
נתניהו באיחור שגרתי כשלצידו נראה לראשונה, צועד ומתנשף 
האיש  ברץ.  רן  הביטוי,  גסות  אביר  הקצב,  את  להדביק  כדי 
אחרי  ונדחה  עוכב  מוסמס,  ההסברה  מערך  לראש  שמינויו 
 - הנשיאים  שלושת  נגד  הטעם  סרות  התבטאויותיו  חשיפת 
הישראלי  הנשיא  לחיים  ויבדלו  זצ"ל  החכמים  מועצת  נשיא 
והאמריקאי - נכנס לבסוף ללשכת רה"מ בדלת האחורית, כיועץ 

בכיר שמינויו אינו טעון אישור בממשלה. 
לישיבת הממשלה נכנס ברץ השבוע מהדלת הקדמית, צמוד-
מאלף  יותר  ששווה  אחת  תמונה  הייתה  "זו  לנתניהו.  צמוד 
שהביא  אחד  "אותו  הממשלה,  משרי  אחד  תיאר  פוסטים", 
הזוי  תקשורתי  יום  סדר  כולנו  על  כפה  הברץ,  את  לנתניהו 
ואובססיבי". כשהשר אמר אחד, הוא התכוון לאחת והיחידה. 

שרה אמנו, הגברת הראשונה. 
של  שנים  שלוש  אחרי  ב-99'  ברק  ידי  על  הודח  כשנתניהו 
מדיה  עם  לחזור  נשבע  הוא  תקדים,  חסרת  תקשורתית  הסתה 
להבטחותיו  בניגוד  לעצמו,  מבטיח  שהוא  דברים  משלו. 
האחרונות  הקדנציות  בשלוש  לקיים.  גם  נוהג  ביבי  לאחרים, 
והרצופות של האיש, התקשורת היא משוש חייו, בה הוא הוגה 
גולש  נדמה היה שזה  לילה, אבל השבוע  ולילה, בעיקר  יומם 

כבר לאלף לילה ולילה.
ישיבת הממשלה השבועית דמתה לתיאורים אפופי הערפל 
שמות  החמישים.  משנות  העורכים  ועידת  של  הסיגרים  ועשן 
כאשר  האוויר,  לחלל  נזרקו  ומגישים  פרשנים  עיתונאים,  של 
לכל אחד מהם הוצמד תג מחיר וצמיד זיהוי. לחברים היה ברור 
שלאירוע הזה יש סיבה ומסובב/ת. כשדוד ביטן הוביל בראשית 
השבוע יוזמת חקיקה לביטול תאגיד השידור הציבורי, החברים 
זיהו את הקצף על פני המים של וילת נתניהו בקיסריה מסופ"ש 
ולא  פרטי  כח"כ  זאת  עושה  שהוא  הצהיר  כשביטן  האחרון. 
כיו"ר הקואליציה, השרים שאלו בציניות האם זה מה שהורה 

לו לומר היועץ המקצועי ברץ.
הבא בתור היה זאב אלקין שיצא מסבב התיקים של נתניהו 
תחת  תיקים  שני  ובמצטבר,  בידו,  הסביבה  איכות  כשתאוות 
יושב סביב שולחן הממשלה,  שליטתו. כאדם פרטי שבמקרה 
ובלי קשר לגמול המוקדם של נתניהו, הפריח אלקין בלון נוסף 
כשהודיע על הובלת יוזמת חקיקה שתחייב את השקת שידורי 
לבין  בינם  גיחכו  ולא ממודיעין. החברים  מירושלים,  התאגיד 

עצמם ושאלו מה קדם למה. 
אחרונה חביבה הייתה שרת התרבות והספורט, מירי כפיים 
היחידה שצורפה למסע  והשרה  יקירת משפחת המלוכה  רגב, 
לה  אין  ספורט  כשרת  מדליה  לאפריקה.  הנתניהוהים  של 
הלפ"מ  פרסומי  על  האחריות   - הכסף  גביע  את  אבל  באוסף, 
)לשכת הפרסום הממשלתית( - היא קיבלה השבוע, כמו עובד 

שמתוגמל בבונוס שמן על העבר עם ציפייה לעתיד. 
"לכולם היה ברור שיש פה מקהלה מתוזמנת", הסביר לאחר 
לפני  שניהל  מעניינת  שיחה  על  שסיפר  השרים  אחד  מעשה 
המבוהל,  הבכיר  הממשלה.  ראש  בלשכת  בכיר  עם  הישיבה 
על סף איבוד עשתונות, תיאר בעיניים כלות לא פחות משבע 
בתאגיד  לבכיר  היהודי  בבית  בכיר  בין  שהתקיימו  פגישות 
מיקי  את  לתאגיד  ממנים  לא  למה  גיששנו  "כשאנחנו  החדש. 
"הדליפו  רה"מ,  הגורם מלשכת  ישראל", אמר  קול  איש  מירו 
את זה לתקשורת ויצרו טרראם גדול. עכשיו מתברר לנו בדיעבד 

שמאחורי הגב עשו לנו כיפה אדומה סרוגה".
התחושה שמשדר נתניהו כלפי התאגיד היא של גולם הקם 
השקת  שעיכוב  הממשלה  בישיבת  הסביר  "כשבנט  יוצרו.  על 
שידורי התאגיד ייצור בלבול אצל הטאלנטים שגויסו כמו יאיר 
נתניהו רשפו", תיאר השבוע  שרקי הדתי-לאומי, העיניים של 
שר חרדי. המסקנה שלו הייתה שכאשר נתניהו מדבר על גיוס 

שמאלנים לתאגיד, הוא מתכוון בכלל לדתיים לאומיים.  

נוטף דיו
ודיו.  דם  נוטף  לליכוד,  היהודי  הבית  בין  הכותרות,  מרחץ 
והתדהמה  כותרות ההלם  גם  כאן השבוע,  לעומת מה שנראה 
מזג  של  שגרתיות  תחזיות  כמו  נראות  החרדית,  בעיתונות 
האוויר. הקרב לא החל וגם לא יסתיים על רקע שידורי התאגיד. 
ושקד  בנט  של  כהונתם  מתקופת  העבר  משקעי  רק  לא  אלו 

בלשכת נתניהו, שהופכים את החיים תחת קורת גג אחת לבלתי 
אפשריים. שני הג'נטלמנים הללו, ששומרים על אנגלית נקייה 
ומלכלכים בעברית, חושבים בעיקר על העתיד, אם תרצו: קץ 

הימין. 
מי  עם  להתמודדות  שנוגע  מה  בכל  כי  הוכיח  כבר  נתניהו 
של  האופי  בתכונות  ניחן  הוא  שלטונו,  נצחיות  על  שמאיים 
נוספות  שעות  עובדת  הפראנויה  אזריה.  אלאור  היורה  החייל 
מטען  מתג  על  ללחיצה  מתורגמת  פוליטית  גסיסה  עווית  וכל 
לא  הוא  הממשלה,  שולחן  סביב  מולו  יושב  כשבנט  קטלני. 
בנט  קואליציונית.  שותפה  ויו"ר  חינוך  שר  עיניו  לנגד  רואה 
בעיניו, הוא מטען חי עם פתיל השהייה קצר. הוראות הפתיחה 
באש הפוליטיות שביבי אימץ לעצמו, מאלצות אותו לירות כדי 
ערב  גבו.  על  מטרה  סימן  שנתניהו  בטוח  מצידו  בנט  להרוג. 
הבחירות האחרונות, הוא חיסל בתוך יממה מחצית מכוחה של 
להשלים  הוא מתכוון  הבאות  הבחירות  לקראת  היהודי.  הבית 

את המלאכה. 
בכיר בלשכת ראש הממשלה שאל השבוע את אחד מהשותפים 
החרדים, האם הוא שם לב לכך שהתקשורת החילונית העוינת 
מאתרגת את בנט על רקע העברת חוק הפטור מליב"ה ותוקפת 
רק  מדובר  "לא  הממשלה.  ראש  ואת  החרדים  את  בעיקר 
היו  ושקד  בנט  "הרי  צרותיו,  את  ותינה  הבכיר  המשיך  בזה", 
צריכים להיות אויבי האומה, בגלל הדאגה האובססיבית שלהם 
למתנחלים. בתחום הכלכלי - רק השבוע אישרנו בממשלה עוד 
מאה וחמישים מיליון של הטבות מס להתנחלויות בלחץ של 
צעד  לעשות  נותנים  לא  הם   - המדיני  בתחום  היהודי;  הבית 
אחד בונה אמון; בתחום המקצועי - רפורמות שונות ומשונות 
הרפורמה  כולל  תקציבים,  שמשחררות  החינוך  במשרד 
האחרונה של קיצוץ בשעת תקן, מנותבות בעיקר למתנחלים. 

מעולם לא ניתן הרבה כל כך למעטים כל כך".
השותף  באוזני  לנתח  הבכיר  המשיך  כתיקונם",  "בימים 
החרד, "המקהלה השמאלנית של ידיעות אחרונות, הארץ, ערוץ 
ומה  רחם.  ללא  היהודי  הבית  את  תוקפת  הייתה   ,10 וערוץ   2
קורה בפועל? נתניהו מותקף, לאחרונה גם החרדים, אבל בנט 
ושקד הם יקירי האומה. כל בוקר הם נמרחים בכותרת מחמיאה 
בידיעות אחרונות, והכותרות האלו סוללות להם את הדרך ללב 
הקונצנזוס. כבר הרבה זמן לא נראו פה שרי חינוך ומשפטים כל 
כך פופולריים". המשפט האחרון רלוונטי בהחלט גם כלפי שר 
הבריאות, אלא שליצמן העוסק מבוקר עד ליל בענייני משרדו 

הוא האנטיתזה למודל המיניסטריאלי של הבית היהודי.
המסקנה של הבכיר בלשכת ראש הממשלה היא שבנט ושקד 
קונים שקט תקשורתי ברפש שהם משליכים על ראש הממשלה, 
רפש".  הוא  "שקט  הבית"רי  להמנון  מעוות  פירוש  במעין 
אצלם  תזהה  התקשורת  עוד  כל  תקשורתי,  בשכפ"ץ  יזכו  הם 
בכל  כמו  הממשלה.  ראש  על  הנגמ"ש  מתוך  לירי  פוטנציאל 
תאוריית קונספירציה מושלמת, מוצגת גם ראיה ניצחת בדמותו 
יומי  בסיס  על  מפרגנות  כותרות  שקיבל  ליברמן,  איווט  של 
שביבי  מרגע  נתניהו.  על  שאיים  מיליטנטי  ימני  כאופוזיציונר 

הכניס אותו תחת כנפי ממשלתו, הורם הנזר והוסרה העטרה. 
שכושר  הוכיח  כבר  ונתניהו  ספיגה  מגבלת  יש  לסחבה  גם 
הנפש  בציפור  שפוגעים  ברגע  ונגמר  מוגבל  שלו  הספיגה 
בדרישה  ללפיד  החבירה  שלו.  והביטחונית  התקשורתית 
ובעיקר  איתן,  בצוק  המנהרות  לכשל  חקירה  ועדת  להקמת 
הגיבוי התקשורתי שמקבל בנט והתייצבותו לימין אויבי נתניהו 

משמאל - הם קו אדום. 
לחיסול  החוק  עם  שעברה  בקדנציה  הקו  את  חצה  כשלפיד 
ישראל היום וליצמן אשפז את המערכת הפוליטית עם הסיפור 
והלך  הכלים  את  שבר  ביבי  לפיד,  של  הפוטש  הצעת  על 
לבחירות. נתניהו מודל 2016 מצוי בתקופה רגישה של חקירה 

ולפיכך אופציית פירוק הממשלה היא האחרונה ברשימה. 
את האופציה המועדפת של צירוף העבודה על חשבון הבית 
היהודי, נתניהו היה מאמץ בחום, רק שהפעם זהו לא ביבי שאינו 
ביבי  הקודם,  השידוכים  בסבב  יכול.  שלא  הרצוג  אלא  רוצה, 
העדיף את הרצוג בחוץ ובנט בפנים, אבל מאז ועד היום משהו 
קרה. לא נתניהו השתנה, אלא המציאות - כלשון הזהב של שר 
בסבב  מופז(.  בוגי.  )לא  הנשכח  והרמטכ"ל  לשעבר  הביטחון 
כניסת  נתניהו ראה בדמיונו את המדרון החלקלק של  הקודם, 
הרצוג, יציאת בנט וחבירתו של בנט לאיווט – כדי להקים גוש 
האיום  לגיהנום.  חייו  את  שיהפוך  משמעותי  אופוזיציוני  ימני 
הזה הוסר מרגע שאיווט חצה את הקווים חזרה, ובסיטואציה 

הוא  עצמאית  הטרנד של הקמת מפלגה  הפוליטית העכשווית 
ישרוד  לא  שהמיזם  מבינים  כבר  ב'כולנו'  האתמול.  אופנת 
במתכונתו, יוגי יעלון מתחבר בינתיים בעיקר לעצמו - בשיעורי 
היוגה. אם הדבר היה תלוי בנתניהו לבדו, הרצוג לא היה מחליף 

את בנט מחר, אלא אתמול. 
רק שהפעם, כשביבי רוצה, זהו יו"ר העבודה שלא מסוגל לעת 
עתה לספק את הסחורה. הרצוג אומנם קיבל השבוע בוועידה 
אור ירוק לשנה נוספת בראשות המפלגה, ובלשכת רה"מ רואים 
בכך גושפנקא לשנה תמימה של דיבורים על כניסה לממשלה. 
 - הרצוג  המבוזבז  המוכתר  את  לראות  קשה  נשימה,  ובאותה 
שספג בליל של קריאות בוז'י-בוז'י ושריקות בוז - מצעיד את 
ח"כי העבודה לממשלה בתקופה הקרובה. אולי אחרי הפגרה. 

מי שמבינים את נפיצות הסיטואציה טוב מכולם הם מנהיגי 
המתיישבים שהחליבה - אומנותם. לא לחינם הם שלחו השבוע 
ח"כים מהבית היהודי להעביר מסרים מרגיעים ללשכת רה"מ 
את  יש  החרדים  לח"כים  אם  מפלגתם.  יו"ר  של  גבו  מאחורי 
יבנה, חכמיה וקצבאותיה, הרי שלח"כים הסרוגים יש את כרם 
המועברים  ותקציביה  בהתנחלויות  המפוזרים  בוגריה  ביבנה, 
כיבוש  על  בנט  של  החלומות  הנוכחית.  בממשלה  בנדיבות 
כיבוש  על  הדמיונות  כמו  בעיניהם  הזויים  הממשלה,  ראשות 

מחדש של גוש קטיף. 

עידית דמזיק
דברי  את  השבוע  הזכירה  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
המנוח אורי אורבך 'הטובים לתקשורת', בתגובה לדברי דרעי 
ומהתקשורת  מהתאגיד  החרדים  הדרת  על  הממשלה  בישיבת 
בראיון  בצדק  דרעי  שהשיב  כפי  שלנו,  הטובים  הישראלית. 
בהתאם  אך  תלמודם,  על  לשקוד  ימשיכו  בגל"צ,  ברקאי  לרזי 
ניתן  וזיבורית  עידית  של  הסובייקטיבית  התלמודית  להגדרה 
לומר שבמקרה הזה 'עידית דמזיק כזיבורית דניזק'. גם לחרדים 
שאוחזים בעט ובמיקרופון ואינם נמנים על חובשי ספסלי בית 

המדרש, יש בהחלט מה לתרום בשיח הישראלי.
שלא  פטרונית  באמירה  להשתלב,  לחרדים  הציעה  שקד 
הולמת את התנהלותה, העניינית וההוגנת בדרך כלל. תירוצים 
מהשמאל  התקשורת  אנשי  שנים  במשך  השמיעו  הזה  בסגנון 
ששלטו במדיה והדירו אחרים, כלפי עיתונאים מהציבור הדתי 
לאומי. לכו תשתלבו, אמרו להם, וחסמו את השערים. תשתלבו, 

ואם רק תנסו לממש זאת - תחטפו.
היה  במקהלה,  שהשתתף  הממשלה  שולחן  סביב  שר  לכל 
הבטחות  עם  פרוע  לא  חשבון  לדרעי  גם  משלו.  מיוחד  ניגון 
שמכל  להיות  יכול  ובתאגיד.  מורשת  ברדיו  חרדים  למינוי 
הברדק הזה, ירוויח לבסוף איש הרדיו ברוך הכישורים והניסיון 
עוקפים, הצעה  פיראטיים  דוד חכם שקיבל השבוע, בערוצים 
משודרגת לתפקיד בכיר ברדיו מורשת, כמגיש וסמנכ"ל. הצעת 
עסקה  מקצועיים  גורמים  מטעם  שנשלחה  נוספת  אש  הפסקת 
ההצעה  החדש.  התאגיד  במסגרת  אותנטי  חרדי  רדיו  בהקמת 
נפלאה כשלעצמה, אבל רק זה מה שחסר לקול חי ולקול ברמה, 

לקבל עוד מתחרה בסקר טי ג'י איי. 
הנציגים הדתיים לאומיים בכנסת ובתקשורת, חטפו השבוע 
שאין  היא  האמת  צדק.  של  מועטה  במידה  החזיתות,  בכל 
הסרוגים  אחינו  על  ולהתגולל  להתנפל  ביקורת,  למתוח  מה 
בתקשורת ובמערכות השלטון. הם לא יעשו עבורנו את העבודה 
כפי שאנחנו לא נעשה עבורם. מה שכן צריך ואפשר לעשות זה 

ללמוד מהם. ללמוד וליישם.
נרמס  לאומי  הדתי  הציבור  והתשעים  השמונים  בשנות 
והושפל, לא פחות מהחרדי. המדיה התקשורתית נשלטה על ידי 
תקשורת ליברלית שמאלנית. קול אחיד וצורם נשמע בלשכות 

המשפטיות של משרדי הממשלה ובכל מוסדות השלטון.
הפרדוקס שלהם היה גדול משלנו. הם חשו בשר מבשרה של 
סיכן  ליחידות מובחרות,  הנוער הסרוג התנדב  המדינה. מיטב 
הוצגו  הסרוגים  העוינת  בתקשורת  אבל  תרומה,  הרים  חיים, 

תדיר כשודדי המדינה. שניים בסחטנות, רק לחרדים.
הדתי  הציבור  חולל  מים,  שחקו  אבנים  של  ארוך  בתהליך 
אורי  העיתונאי  היה  בתקשורת  החלוץ  אמיתי.  מהפך  לאומי 
אורבך ז"ל, סרוג מהדור הישן, שאומנם לא נודע, וזאת בלשון 
המעטה, באהבתו הגדולה לחרדים, אך בכל מה שנוגע לעמידה 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

כיפה אדומה סרוגה
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אמיתי.  פייטר  היה  גדל,  עליהם  העקרונות  על 
דעתו  את  מביע  אלא  מתנחמד  שלא  נחמד  איש 
הדלת  את  פתח  הוא  התשעים  בשנות  מורא.  ללא 
לשיירה ארוכה שבאה בעקבותיו, ומאז ועד עתה, 

נמשכת שיירה. מן המאה שעברה. 
להם  שאפשר  הסרוגים  של  האיטי  המהפך 
קרה  לא  המרכזיים  הצמתים  כל  על  להשתלט 
ביום אחד אלא בתהליך שנמשך שנים. ניתן לומר 
ההתנתקות,  מימי  לקחים  הפקת  זאת  שהייתה 
כשבאותם ימים אומללים הציבור הדתי לאומי חש 
רגשיות  במכפלות  לפיד,  בממשלת  החרדים  כמו 

עליהן לא לומדים במוסדות הפטור.
דלתיים  ומאחורי  שבט  מועצת  שישבה  לא  זה 
של  הדינמיקה  אלה  היו  תוכניות.  גיבשה  סגורות 
עלובי החיים שהוגלו מארצם וערנות יוצאת דופן 
שפותחה ברגעים קשים, ששמו את הציבור הדתי 
לאומי על המפה והפכו אותו מבן חורג שמסתפק 

בשאריות לבכור הנוטל פי שניים.
לסגור  מכרז,  לכל  לגשת  איך  למדו  הסרוגים 
משרדי  שלעיתים  עד  קצוות,  ולסרוג  פינות 
הממשלה הרלוונטיים נראים למי שמזדמן אליהם 
כמו כיפה סרוגה אחת גדולה. תרמה לכך לא מעט 
ממוקמים  הממשלה  משרדי  שמרבית  העובדה 
האחרון  בעשור  שהתרוקנה  ישראל  בבירת 
שהתמודד  חילוני  כל  על  חילוניים.  מאקדמאים 

במכרז ממשלתי, קפצו עשרה סרוגים.
שחזר  דרעי  הפנים  שר  מהפכניות.   - התוצאות 
למשרד ממשלתי אחרי היעדרות של כשני עשורים 
נדהם מעוצמת השינוי ותיאר זאת כאן עם כניסתו 
מתקנת',  'קדנציה  לפוליטיקה:  )בי"ס  לתפקיד 
10.6.2015(. "הייתי מנכ"ל צעיר של משרד הפנים 
ר'  יחיד חובש כיפה שחורה,  והיה אז פקיד בכיר 
שכנא רותם, אביו של דודו ז"ל. ראיתי אז מה רב 
ערכו של פקיד אחד. היום אנחנו במצב שגם את זה 
אין לנו. כשאתה נכנס למשרדים אתה רואה ים של 

כיפות סרוגות ואפס כיפות שחורות".

ממשלתי חרדי
שלמד  מה  את  שזיהו  הראשונים  היו  הסרוגים 
לשלטון  משמעות  אין  האחרון.  בחודש  ארדואן 
מיניסטריאלי שלא מחולל מפנה בשטח. את מפת 
שבאים  השרים  קובעים  לא  הלאומית  העדיפות 
הפקידים  אלא  רצויים,  לא  אורחים  כמו  והולכים 
והיועצים המשפטיים שיושבים במשרדים עשרות 
של  מים  פלגי  על  שתול  עץ  כמו  נטועים  שנים, 

תקציבים.
לדרוש  מאזניים,  לשון  שמשמש  שר  יכול 

אך  משרדו,  לתקציב  מיליונים  מאות  ולהשיג 
הוא  הקריטריונים  את  שקובע  מי  האמת  ברגע 
המשפטית,  המחלקה  בגיבוי  הרלוונטי  הפקיד 
ובשני התפקידים, מרבית הסיכויים שיישבו דתיים 
לאומיים. למציאות הזאת ניתן ביטוי בשטח בימי 
שזכורים  הדתית  הציונות  של  הפוליטי  השפל 
הקים  ב-2009  החרדית.  הנציגות  הזוהר של  כימי 
ההגאים.  ליד  החרדים  ישבו  בה  ממשלה  נתניהו 
גפני בראשות ועדת הכספים, ישי במשרד הפנים, 
במשרד  מרגי  מלא-מלא,  השיכון  במשרד  אטיאס 
הדתי  הציבור  הבריאות.  במשרד  וליצמן  הדתות 
איך  לרווחה,  קרועות  בעיניים  הביט  לאומי 
נותרת  אריאל  ואורי  כצל'ה  של  הלאומי  האיחוד 
באופוזיציה בעוד המפד"ל מדולדלת האברים על 
שלושת ח"כיה מסתפקת בתפקיד המנותק של תיק 

המדע והחלל.
והנה, למרות הנחיתות הברורה, הציונות הדתית 
מניבים  נדל"ן  נכסי  עם  קדנציה  מאותה  יצאה 
החרדים  לעומת  שנים,  במשך  בידיה  שנותרו 
שהסתפקו במיטלטלין משומשים ובצרור נקוב של 
הדתיים-לאומיים  התורניים  הגרעינים  מזומנים. 
ביהודה  הבנייה  היום.  עד  פורחים  אז,  שנשתלו 
ושומרון הוקפאה לחודשים ספורים והופשרה כמו 

הקרחונים באלסקה אחרי פליטת גזי החממה. 
קדנציה  מאותה  יצאנו  זאת  לעומת  אנחנו 
כלעומת שבאנו. שלוש שנים של תקציבים, נבלעו 
בתוך קדנציה רעה של שנה וחצי "ולא נודע כי באו 
נטוע,  עץ  שום  בלי  המקרא.  כלשון  קרבנה",  אל 
בית בנוי, או מהלך עשוי כדבעי שלא ניתן לשינוי, 
מתוך  משפטי  יועץ  או  פקיד  אף  בלי  ובעיקר, 
שנים,  לאורך  החרדי  לאינטרס  שידאג  המשרדים 

גם בימים קשים.
שנראתה  כפי  המציאות,  מילים.  להכביר  חבל 
החוק  עצמה.  בעד  מדברת  האחרון,  בשבוע 
לשדר  יחל  שהתאגיד  מפורשות  לקבוע  יכול 
מירושלים, אבל אז יבוא המשנה הסרוג ליועמ"ש 
בפרשנות  ממודיעין,  הזמני  השידור  את  ויאשר 
בה  לחממה  קשר  כל  ונטולת  מקצועית  תכליתית 
הכיפה  הדתית.  הציונות  מנהיגי  ולעמדות  גדל 
בלשכות המשפטיות סרוגה וצבעונית, וגם כשהיא 
שחורה )ובוערת על ראש היועמ"ש(, היא כיפת בד 

ניטרלית עם אוריינטציה דתית לאומית.
קל להאשים את האפליה הממסדית-ממשלתית 
שמסנן  לממסד  הרבה(  )ואין  הכבוד  כל  עם  אבל 
מועמדים חרדים, צריך לשאול גם בתחום הזה מה 
עשו הנציגים החרדים. החלטה רשמית על העדפה 
מתקנת לחרדים במשרדי הממשלה אומנם עברה, 
את  מעדיפים  שהנציגים  תחושה  יש  לעיתים  אך 
הותרת המצב על כנו. כך הרי, כולם זקוקים להם 
צינורות  דרך  תקציבים  לקבל  חלילה  יכולים  ולא 

רשמיים, בלי להתחנן ללשכת השר או לחלות את 
פניו של יו"ר הוועדה.

עיריית  ראש  מוביל  האחרונים  בשבועות 
ראשי  פורום  בשם  רובינשטיין  מאיר  עילית  ביתר 
הצעת מחליטים  להעברת  יוזמה  החרדיות  הערים 
בממשלה על סיוע לערים החרדיות, בהתבסס על 
מודל תוכנית הסיוע ליישובים הערבים. רובינשטיין 
מעריך את הסיוע בפועל לערבים בכמיליארד וחצי 
במזומן ושואל מדוע מה שמגיע לילד הערבי, לא 

מגיע לחרדי. 
"מה שמגיע לכם, מגיע בדין. יש לכם במצטבר 
ככולם  רובם  600 אלף תושבים בערים החרדיות, 
תגבשו  ביותר.  הנמוך  אקונומי  הסוציו  במדרג 
לפני  עוד  אותה  להעביר  נדרוש  ואנחנו  הצעה 
הערים.  ראשי  עם  במפגש  דרעי  הציע  התקציב", 
עם פקידות רגישה במסדרונות, ההצעה כבר הייתה 
כתובה ומנוסחת, מאושרת על ידי היועץ המשפטי 
ולפירעון  להגשה  מוכנה  הרלוונטי,  המשרד  של 
כמו צ'ק מזומן. הסיכוי שזה יקרה במצב הנוכחי, 
שווה   - משפטי  גיבוי  והיעדר  עוינת  פקידות  עם 

לסיכוי שיאיר שרקי יתמנה לדובר רה"מ.
שמוליק ליטוב, יועצו של גפני בשתי הקדנציות 
בוועדת הכספים שמונה במכרז כדין לתפקיד בכיר 
טובה  דוגמה  הוא  דרעי,  של  הפריפריה  במשרד 
האיש  השלטון.  במסדרונות  לנו  שחסר  מה  לכל 
פורסם השבוע בנסיבות לא מחמיאות כאשר חטא 
עדתו האשכנזית הוזכר ברבים, לו ולשר הממונה-
אומר  הוא",  עדה  מאיזו  אותי  מעניין  "לא  ממנה. 
כמה  להכניס  הוא  שלי  "היעד  בתגובה,  דרעי 
שיותר שמוליק ליטובים, שמחויבים למגזר התורני 
הבכירות  בעמדות  מקצועי  כמינוי  באו,  שממנו 
ליטובים  עשרות  כמה  עוד  הממשלה.  במשרדי 
בצמתים הנכונים, והציבור החרדי יפסיק להרגיש 
ולתרגילים  לנדבות  בן חורג שזקוק  כל הזמן כמו 

פוליטיים כדי לקבל פירורים".
אחרי שהעביר קריטריונים מקצועיים לקייטנות 
על  אלו  בימים  ליטוב  עמל  החרדיות,  בערים  קיץ 
פרסום קולות קוראים במסגרת משרד הפריפריה, 
שקלים.  מיליוני  כ-300  של  בעלות  לפרויקטים 
לתקציבים  שנוגע  מה  שבכל  שמוליק  על  תסמכו 
קודש  יהיה  העשירי  שלו,  השבט  תחת  שעוברים 
סחיטות  בלי  ושטיקים,  טריקים  בלי  לחרדים. 
וקריטריונים  הדוק  פיקוח  תחת  אלא  ואיומים, 
שבכל  זה  איך  היא  הגדולה  השאלה  ממלכתיים. 
רק  הוברג  הקואליציה,  משמני  על  הישיבה  שנות 
הדתית  מהציונות  כמותו.  מאה  ולא  אחד  ליטוב 
למדנו שאפשר לגבש קריטריונים ולהעביר תקציב 
בכל משרד ממשלתי וגוף ציבורי במסלול מקצועי, 

ממשלתי-דתי. הגיע הזמן גם לממשלתי-חרדי.
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הצעת הפסקת אש 
שנשלחה מטעם 

גורמים מקצועיים 
בתאגיד, בערוץ 

פיראטי לא רשמי, 
עסקה בהקמת 

רדיו חרדי אותנטי 
במסגרת התאגיד. 

ההצעה נפלאה 
כשלעצמה, אבל רק 
זה מה שחסר לקול 

חי ולקול ברמה, 
לקבל עוד מתחרה 

בסקר טי ג'י איי

הצעת מחליטים בלי פקידים מבצעים. שר הפנים דרעי במפגש עם ראשי הערים החרדיות

הסרוגים היו 
הראשונים שזיהו 

את מה שלמד 
ארדואן בחודש 

האחרון. את מפת 
העדיפות הלאומית 

לא קובעים 
השרים שבאים 
והולכים, אלא 

הפקידים והיועצים 
המשפטיים 

שיושבים במשרדים 
עשרות שנים, 

נטועים כמו עץ 
שתול על פלגי מים 

של תקציבים
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הגמרא במסכת הוריות מספרת על שני התנאים הגדולים 
רבי אלעזר חיסמא ורבי יוחנן בן גודגדא, שחכמתם הייתה 
כל כך נוראה, עד שהיו יודעים לשער כמה טיפות יש בים, 
רצה  גמליאל  ורבן  מרודים,  עניים  היו  הם  זאת  ולמרות 

להושיבם בראש, לעשותם שרים בישראל.
מרוב  כי  באו,  לא  הם  אך  להם,  לקרוא  שלח  הוא 
ענוותנותם לא רצו לקבל עליהם שררה. חזר ושלח לקרוא 
להם, ובאו. "אמר להם: כמדומין אתם ששררה אני נותן 

לכם? עבדות אני נותן לכם!". 



אריה, מי כמוני יודע, מהעשרים שנה שאנחנו ביחד, עד 
בעצם  היא   - ששררה  נכון,  כל-כך  הוא  הזה  הדבר  כמה 
שלך  מההתלבטות  חלק  הייתה  הזאת  ההבנה  עבדות. 
שזה  היטב  ידעת  לא.  או  הציבוריים  לחיים  לחזור  האם 
נטל שיונח על כתפיך, וזה אחד מהדברים שהקשה עליך 
לחזור. מי כמוך ידע עד כמה נכונים דברי הגמרא הזאת, 

ולקראת מה אתה הולך כשתחזור לחיים הציבוריים.
הכוונה  שררה",  ולא  לכם  נותן  אני  "עבדות  כשנאמר 
היא שכשנציג ציבור נבחר, הוא נבחר - פשוטו כמשמעו - 

לשרת אותנו )כלומר אלה שבחרו בך(, ולא הפוך. 
"כל  בעיתון  שבועי  טור  כתבתי  האחרונות  בשנתיים 
ישראל" מבית 'קו עיתונות', ולא פעם ולא פעמיים יצא לי 
להעביר ביקורת על נציג כזה או אחר, והשתדלתי להיות 
תמיד ענייני. אבל בדבר כזה בו נתקלתי לאחרונה, מעולם 
- כמות  עליך  ביקורת  נתקלתי: כשהעברתי לאחרונה  לא 
הרפש והתגובות הארסיות שהטיחו בי אינשי דלא מעלי 

מסביבתך, היו בלתי נתפסות שפשוט לא האמנתי. 
שאתה  ספק  לי  אין  ברור,  שיהיה  להבהיר:  רוצה  ואני 
אפילו לא מודע לזה, אבל חלק מהאנשים שסובבים אותך 
הם אנשים פוחזים, שפועלים על דעת עצמם בשיטתיות, כך 
שכל מישהו שמנסה להעביר עליך ביקורת הכי קטנה, ולא 
משנה אם זה אני, או רב או דיין ולהבדיל שדרנים ואתרים 
בכל  משתמשים  מיד  הם   - פשוטים  אנשים  ואפילו  שונים 
מיד  יוצאים  אנשיך  התותחים.  כל  את  ומפעילים  השיטות 
רוצה  לא  אפילו  מתוזמנת, בשיטות שאני  בצורה  למתקפה 
גובלות ב"מסירה". הם לא  - שלעתים   להעלות על הכתב 

בוחלים בכלום.
ולגבי מה שאנשיך מפרסמים לאחרונה שכביכול דרשתי 
ממך תפקיד ציבורי כלשהו ולא קיבלתי - אתה הרי יודע את 
האמת, שבמשך עשרים שנה מי שביקש ממני דברים שונים 
היית אתה, ולא להיפך. וכשאתה ואני יודעים את האמת, אני 

לא מוטרד.
לא  אני בטוח במאה אחוז שידך  אני מדגיש,  אבל, שוב 
האלה  האנשים  מדוע  השאלה:  נשאלת  ועדיין  הזה.  במעל 

שסובבים אותך פועלים בשיטה הזאת?
בו  אין  ריק,  "והבור  שכתוב  כמו  אחת:  היא  התשובה 
מים" וחז"ל אומרים: "אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש 
בו"; אם אין יראת שמים ואין תורה, זה מה שיש. ואסביר: 

האנשים האלה שסביבך, לצערי הרב, יודעים שאם הם יעלו 
הראשון שאתה  הדבר  כמו שהן,  הבעיות  את  לפניך  ויציגו 
תעשה - לפי איך שאני מכיר אותך - הוא שמיד תנחה את 
המערכת לטפל בבעיות האלה באופן מיידי. אבל מה לעשות, 
את  לפתור  מסוגלים  לא  סביבך  שנמצאים  האלה  הפוחזים 
הבעיות האמיתיות, ואז יתברר עד כמה שהם כישלון אחד 
אז  השום.  כקליפת  אפילו  שווים  לא  הם  כמה  ועד  גדול 
במקום זה, מה הם עושים? הם דואגים להשתיק, להתפרע 

ולחסל כל מילת ביקורת, ואת התוצאה - רואים בשטח. 
איך יכול להיות שלאדם כמוך, שמה שעובר לו בעורקים 
הוא הרצון לעזור, ובמיוחד לבני-התורה, הכל מתפורר בין 
האצבעות? והתשובה פשוטה: "והבור ריק אין בו מים, אבל 

נחשים ועקרבים - יש בו".
בני- לציבור  שיש  הקשות  מהבעיות  אחת  דוגמא:  הנה 

עולם  ונסביר:  הנשירה.  בעיית  היא  הספרדיים,  התורה 
הישיבות היום מחולק כך שכמעט 50 אחוז ממנו הן ישיבות 

ספרדיות. 
נכנס  תלמוד-תורה,  או  גן  בגיל  מהפריפריה  ילד  כל 
אוטומטית לאחת מרשתות החינוך החרדיות שפעילות בכל 
הציבור  מגיע  בעצם  ומשם  הגדולות,  והערים  הפריפריה 

הגדול של בני הישיבות הספרדיים. 
נמוך,  מאד  כלכלי  ממעמד  מגיעים  רובם  האלה  הילדים 

ולכן ההורים שלהם שולחים אותם לרשתות האלה, כי לכל 
זוג הורים יש שלושה-ארבעה ילדים ויותר, והעול הכספי 
האלה,  לרשתות  הילדים  את  לשלוח  להם  נח  ולכן  גדול, 
יורד  וגם  חרדים  ייצאו  שהם  גם  מרוויחים  הם  כשבכך 
מעליהם העלות הכספית. אבל עדיין, הבית שלהם לא נהפך 

להיות בית חרדי לכל דבר. 
לישיבה קטנה,  ולזמן הכניסה  ח'  לכיתה  אז כשמגיעים 
עוד אין בעיה. המורה או המלמד של כיתה ח' דואג להכניס 
לישיבות  מגיעים  כשהם  אבל  לישיבות-קטנות.  אותם 
הקטנות ולאחר מכן לישיבות הגדולות, אז כבר נוצרת בעיה 
האלה  מהבחורים  לרבים  קורה  מהם:  מבוטל  לא  לאחוז 
שנוצרה להם בעיה כלשהי עם המשגיח, המגיד-שיעור או 
עצמו  את  מוצא  הזה  הבחור   - רגע  באותו  הישיבה.  ראש 
בחוץ. וכעת נשאלת השאלה: מי ירים עבורו טלפון וידבר 
הרי  כלל  בדרך  למשגיח?  יתקשר  מי  הישיבה?  ראש  עם 
מדובר בדבר פשוט, וב-5 או 10 דקות שיחה אפשר לפתור 
את הבעיה. אבל מה לעשות, שהאבא לא מכיר את השפה 
הראש-ישיבה,  מול  דיאלוג  לנהל  יודע  ולא  המשגיח,  של 
והבחור נשאר תקוע, נשאר ברחוב )מה שגורם לחילול ה' 

גדול(, הולך לצבא או שיורד לגמרי מהדרך.
בני-התורה  בציבור  הנשירה  שכמות  המצב  נוצר  וכך 
הייתה  הזו  הבעיה  אם  לכאורה,  אדירה.  היא  הספרדיים 
זה  הישן,  דרעי  אריה  את  הכרתי  שאני  בתקופה  קיימת 
מושיב  היה  הוא  במקום  מיד:  מיישם  היה  שהוא  הפתרון 
את  שמוצא  בחור  וכל  מוקד,  שיתפעלו  אברכים   10-15
למוקד,  מיד  מצלצל  היה  לזו,  דומה  או  כזו  בבעיה  עצמו 
והאברכים האלה שכן מכירים את השיטה ואת השפה, כי 
מאה  לא  אולי  פותרים  היו  הישיבות,  מעולם  מגיעים  הם 
אחוז מהבעיות אבל 50-60 אחוז בהחלט כן, וכבר פעלנו 

בכך הצלה עצומה.
זו אחת מהבעיות שקיימות בציבור שלנו. אבל אין לי ספק 
שאתה לא מודע לה, כי אם היית מודע לה - ודאי שהית פותר 

את הבעיה הזו.
מה  אז  ככה,  אם  נשאל:  אלא  בבעיה,  רק  נישאר  ולא 
הפתרון? הפתרון שלי הוא כזה: תרחיק את האנשים האלה 
יראי-שמים,  אנשים  בסביבתך  שים  מסביבך,  שנמצאים 
שמכירים  כאלה  הציבור,  את  ומכבדים  לציבור  שמחוברים 
במעמדם וביסוד שכל תפקידם הוא לשרת את הציבור ולא 
לפתרון  הדרך  בלתה,  ואין  זו,  הציבור.  את  לדכא  הפוך, 

הבעיה הזו ורבות אחרות.
ולסיום, ודאי תשאל: אם החבורה הזו שאני מדבר עליה 
שאני  זה  איך  אז  ואיומות,  נלוזות  שיטות  בכאלה  פועלת 
היא  והתשובה  מהם?  פוחד  לא  השורות,  כותב  עצמי, 
פשוטה: היום, כ"ח בתמוז, חל היארצייט של מורי ורבי מרן 
הולך  ראיתי  אותו  אצלו  והיסוד  זצוק"ל,  אלישיב  הגרי"ש 
את  "מלהגיד  אחד:  משפט  היה  השנים  בכל  השני  כחוט 

האמת - לא מפסידים". 
זכותו - תגן עלינו.

החותם בכאב רב, 
חיים כהן

מכתב לאריה דרעי

חיים כהן

 איך יכול להיות שלאדם כמוך, שמה שעובר לו בעורקים הוא הרצון לעזור, 
 ובמיוחד לבני-התורה, הכל מתפורר בין האצבעות? והתשובה פשוטה: "והבור ריק אין בו מים, 

אבל נחשים ועקרבים - יש בו"
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מאת: חיים רייך

של  הבריאותי  הקיץ  מחנה  יציאת  לקראת 
הארגון  ראשי  נכנסו  לדרכו,  לילד'  'חיים 
במעונו  להתברך  סקלר  ראובן  הרב  ובראשם 

של גאב"ד העדה החרדית הגרי"ט וייס. 
בפני  סקלר  הרב  סקר  ממושך  זמן  במשך 
הגאב"ד את פעילות הארגון המלווה לאורך כל 
ימות השנה את חולי מחלות הריאה, על מלונית 
"רגעים קסומים" בים המלח המאפשרת מרגוע 
והצניעות  ההלכה  על  להתפשר  בלא  רפואי 
סמלי  במחיר  הניתנת  בישראל  היחידה  והיא 
לחולי סיסטיק פיברוזיס  ולמחלות עור שונות. 
שהמבנה  מכך  התפעל  וייס  הרב  הגאב"ד 
ואף  ימות השנה כולל בחגים  מאוכלס במשך 

נערך במקום ליל סדר כהלכתו. 
הגאב"ד ציין כי היוזמה חשובה מאחר שכך 
משפחותיהם  ובני  לחולים  האפשרות  ניתנת 
לשהות שהות ארוכה בים המלח ללא מפגעים 
הקיץ  במחנה  הגאב"ד  התעניין  כן  רוחניים.  
הבריאותי שהינה פסגת הפעילות של הארגון. 

גם בקיץ הקרוב, כמו במשך למעלה מעשור, 
ובהם  איש   100 ל  קרוב  של  קבוצה  יוצאת 
עשרות חולי cf למחנה הקיץ הרפואי בשוויץ 
בחסות 'חיים לילד'. אל החולים יצטרפו אנשי 
צוות רפואי מומחים למחלת סיסטיק פיברוזיס, 
כעשרה טון של מוצרים שונים, וביניהם ציוד 
רפואי וציוד פרא רפואי המלווים את החולים, 

כמו גם צוות מטבח בניהולו של שף בעל שם. 
לטיסה  הארגון מצטרפים  מדריכים מטעם  גם 
על מנת לסעוד אותם ולהעניק להם רגעים של 

אושר בעולמם הכאוב. 
אוויר הפסגות שבהרים בשוויץ ידוע בעולם 
כולו כמיטיב עד מאד עם החולים ומקל עליהם 
את הנשימה. המצרך החיוני כל כך לכל אדם 
קלות  ביתר   CF לחולי  בשוויץ  מושג  ואדם, 

מאשר בכל מקום אחר בארץ.
החולים  ממשיכים  הרפואי  הקיץ  במחנה 
הרפואיים,  הצוותים  ידי  על  מטופלים  להיות 
ומגוונות.  עשירות  מתוכניות  נהנים  ובמקביל 
רגלית  להליכה  יום   מידי  יוצאים  החולים 
כפיזיותרפיה  להם  משמשת  והיא  מרובה 

נשימתית.
הרב ראובן סקלר סיפר לגאב"ד על המקרים 
הרבים בהם נפקדו זוגות חשוכי ילדים  לאחר 
ציין  הגאב"ד  המחנה.  של  לקיומו  שסייעו 
בהקשר זה כי "בוודאי מתקיים כאן כל המציל 
מלא"  עולם  קיים  כאילו  מישראל  אחת  נפש 
ראויה  הפעילות  כי  בציינו  מברכותיו  והעניק 
לכל שבח, ובסיום אף ליווה את הרב סקלר עד 

פתח ביתו. 
בנוסף, ארגון חיים לילד מפעיל מלונית בים 
המלח 365 יום בשנה. המלונית מיועדת לחולי 
הולמים  נופש  בתנאי  מנוחה  ומציעה  עור 
מפגעים  ללא  ומצוות  תורה  שומרי  לציבור 

רוחניים.

"פעילותכם ראויה לכל שבח"
לקראת יציאת מחנה הנופש הבריאותי לשוויץ התברך 
יו"ר חיים לילד הרב ראובן סקלר אצל גאב"ד העדה 

החרדית ששיבח עד מאד את פעילות הארגון 

בזכות תינוקות של בית רבן
 משתתפי מחנות הקיץ של "גן ישראל" במוסקבה, 

התאחדו ללימוד ותפילה משותפת

מאת: אלי שניידר
 

 - 'קעמפים'  מספרים  פועלים  אלו,  בימים 
ברוסיה,  החינוך  בתי  לתלמידי  קיץ  מחנות 
ביוזמת  שונים,  וגילאים  רמות  לפי  המחולקים 
רבה הראשי של רוסיה הגר"ב לאזאר שליט"א, 
למען חינוכם הטהור של ילדי ישראל במוסקבה 

בפרט וברוסיה בכלל.
של  מסור  צוות  עומד  הקיץ  מחנות  בראש 
הקדושות  הישיבות  בוגרי  ומדריכים,  מנהלים 
החינוך  בקריות  מופעלים  והם  במוסקבה, 

השונות של מוסדות חינוך חב"ד במוסקבה.
מעמד  נערך  העם",  את  "הקהל  שנת  לרגל 
ישראל'  'גן  מחנות  של  עוצמתי  אחדות 

של  משותפת  ותפילה  בלימוד  במוסקבה, 
משתתפי מחנות הקיץ.

לקריית "גן ישראל - איסטרה" הגיעה מחנה 
'צעירי השלוחים' ל'יום הקהל', שהדגיש וביטא 
של  כרצונו  ישראל,  ילדי  כל  בין  האחדות  את 
ישראל"  "גן  מייסד  זי"ע  מליובאוויטש  הרבי 

בכל קצווי תבל.
משותף,  ב'מסדר'  כנהוג  נפתח  המעמד 
הפסוקים,  עשר  שנים  את  חזרו  כשהילדים 
ושירי  חסידיים  ובשירים  בתפילות  המשיכו 

ערגה לזירוז הגאולה וביאת המשיח.
הנהלת מחנות הקיץ ביקשה להודות לר' יוסף 
מסירותם  על  עלקין,  ולר' משה  ליפסקר  יצחק 

למען הצלחת מחנות 'גן ישראל' במוסקבה.

גאב"ד העדה החרדית ליו"ר 'חיים לילד': 

 ילדי מחנות הקיץ )צילום: נתן לזובניקוב(

מאת יניאל שירם
 

הקיץ בעיצומו, החום כבד, ורבבות ישראלים 
ולטיולים מאורגנים  נופש  נוהרים לאתרי 
שונות  נופש  חברות  בקרב  בדקנו  בחו"ל. 
ולקוחות שכבר שבו מחופשת הקיץ שלהם 
מהי החופשה המוצלחת ביותר על פי מספר 
קריטריונים חשובים: רמת המלון, רמת האוכל, 
איכות הטיולים, והרמה הכללית של החופשה. 
התוצאה הינה חד משמעית: שינפלד תיירות 
הגיעה גם הקיץ למקום הראשון מבין כל 

החופשות האחרות. 

המלונות הטובים ביותר של הקיץ

מאות נופשים שומרי כשרות בוחרים גם 
הקיץ לטוס עם שינפלד תיירות לחו"ל, ואחת 
הסיבות לכך היא שני בתי המלון המעולים 
בהם מתארחים הקיץ: הילטון סופיה והילטון 
ברטיסלבה. שני המלונות מעוצבים בשיא 
היוקרה האופיינית לרשת הילטון שלא חוסכת 
הנופשים  נהנים  בחדרים  דבר.  מאורחיה 
ממיטות גדולות ונוחות וחדרים מאובזרים 
ויפים, שכיף להתרווח בהם אחרי יום מלא 
בטיולים מהנים, וכיף לקום בהם בבוקר לעוד 
יום מלא הרפתקאות. עוד פרט שראוי לציין 
לשבח הוא המיקום המרכזי של המלונות: 
מהילטון ברטיסלבה אפשר לצאת לטייל 
– אוסטריה, צ'כיה,  בארבע מדינות שונות 
הונגריה וסלובקיה. מהילטון סופיה אפשר 
לצאת לטייל בבולגריה, מקדוניה וסלוניקי 
ביוון. השילוב של יוקרה, נוחות, ומיקום מצויין 
– הופכים אותם למלונות הטובים ביותר של 

הקיץ. 

ביותר  הטעים  הכשר  האוכל 
ה  ש פ ו ח ב ש  ק ב ל ר  ש פ א ש

כמו בשנים קודמות בהן אורחי שינפלד ששבו 
מחו"ל לא הפסיקו להלל  ולשבח את האוכל 
בחופשות של שינפלד, גם הקיץ יעלו חלקם 
ככל הנראה קצת במשקל. ככה זה, כשהכל 
טעים ויש מגוון כל כך גדול של מאכלים 
יהודיים כשרים, שאת כולם מכינים שפים 

ברמה בינלאומית זוכי פרסים. גם בהילטון 
סופיה וגם בהילטון ברטיסלבה ערוכים בחדרי 
האוכל בארים ענקיים של בשרים, עופות, דגים, 
סלטים, תוספות, קינוחים מדהימים, ובמהלך 
היום טרקלין אירי פתוח שמגיש שתייה וכיבוד 
חופשי. כל רגע בחופשה הוא רגע של שובע, 
ובכל ארוחה אפשר לטעום משהו אחר, טעים 
יותר מקודמו. שתי החופשות כוללות ארוחות 
בוקר וערב כשרות למהדרין ובשבת פנסיון 

מלא. מה אפשר עוד לבקש יותר מזה?
במשרדי חברת שינפלד תיירות הוסיפו 
כח אדם שיענו לכמות ההזמנות הזורמות 
בטלפון ודרך אתר האינטרנט. השנה אפילו 
החרדי  הציבור  קהל  עברו  מבשנים  יותר 
והדתי ושומרי הכשרות כבר לא מתפשרים 
על איכות החופשה שלהם. בסופו של דבר 
הרוב מבין שהנאה וסיפוק הם דברים שערכם 
לא נמדד בכסף, ושאין מחיר לאושר אמיתי. 
עם 29 שנות ניסיון בחופשות כשרות בחו"ל 
פרט  בכל  להשקיע  בשינפלד  מקפידים 
בחופשה – בחירת המלון והמיקום שלו, בחירת 
יום, אטרקציות  הטיולים המומלצים לכל 
צוות השפים  ולילדים,  מהנות למשפחות 
והקונדיטורים, ועוד הפתעות שהאורחים לא 
מצפים להן – הכל ארוז יחד בחבילה מושלמת 
לקיץ שאין לה אף תחליף. נכון להרגע כמעט 
כל הקבוצות מלאות ונותרו מקומות אחרונים 
במספר קבוצות מצומצמות – לכן ההמלצה 
היא להתקשר כבר עכשיו ולהירשם להילטון 
סופיה או הילטון ברטיסלבה. רק לישראלים 
המעוניינים לצאת לחופשה המוצלחת ביותר, 

כמובן. 

גם הקיץ
 בוחרים בחופשה 
המוצלחת ביותר

האוכל הכשר הטעים ביותר 
שאפשר לבקש בחופשה 
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הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ְיֵדי ָנִׁשים ַרֲחָמִנּיֹות
כך  שמו  ונקרא  אב,  לחודש  אנו  נכנסים 
לפי שעתיד להיות אב לכל החודשים, לגודל 
שנה  חי  איש  )בן  בו  להיות  שעתידים  הטובות 

ראשונה-פרשת דברים בהקדמה(.
יום  את  התורה  מציינת  מסעי,  פרשת  השבוע,  בפרשת 
ֶאל  ַהּכֵֹהן  ֲהרֹן  ַאֽ ַוַּיַעל  אב,  חודש  הכהן-בראש  אהרון  פטירת 
י ִיְׂשָרֵאל  ַאְרָּבִעים ְלֵצאת ְּבֵנֽ הֹר ָהָהר ַעל ִּפי ה' ַוָּיָמת ָׁשם ִּבְׁשַנת ָהֽ
ֲחִמיִׁשי ְּבֶאָחד ַלֽחֶֹדׁש )במדבר לג, לח(,  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבחֶֹדׁש ַהֽ
במידתו  לדבוק  עלינו  אב  משנכנס  שמיד  בזה  לנו  והורתה 
של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות 
השלום  אחר  לרדוף  מי"ב(,  פ"א  )אבות  לתורה  ומקרבן 
והאחווה, ולשמוח במעלת ובהצלחת חברנו. ועל ידי כך נזכה 

שיתרבה השמחה בחודש זה בגאולתנו ופדות נפשנו.
המתבונן במתרחש בעולם רואה דבר פלא, ִּכי ָאַמְרִּתי עוָֹלם 
כמות  ג(,  פט,  )תהילים  ָבֶהם  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה  ֶחֶסד 
חושב  ואיני  מובן,  אינו  בדורנו  ישראל  בעם  שיש  החסדים 
שמימות קום העולם היו קיימים כל כך הרבה חברות ועמותות 

של חסד כמו שקיימים כיום בעם ישראל.
פשוט לא יאומן- כמה חסד, עמותות ליתומים ולאלמנות, 
ושעל, אגודות מרפא,  ופינה על כל צעד  פינה  גמחי"ם בכל 
עזר לחולה, עזר ליולדת, אלפים אלפים של אגודות שקיימות 
בעם ישראל, דבר נפלא שלא היה מימות עולם, וככל הנראה 
צדק  גואל  ביאת  לפני  הקב"ה  שהוריד  עליונים  אורות  אלו 

לעשיית חסדים. 
ובא  )מנוסח  ֵדין  ִמן  ֵדין  ּוְמַקְּבִלין  ומעניק לשני,  נותן  אחד 
האדם  נברא  שלשמה  התכלית  את  מקיימים  ובכך  לציון(, 
רק  אלא  נברא,  לעצמו  לא  שהאדם  בכלל,  והעולם  בפרט 
להועיל לאחרים בכל אשר ימצא בכוחו לעשות )נפש החיים 
יתברך  שה'  בכך  גורמים  מידה  כנגד  ובמידה  בהקדמה(,  

ישפיע על עמו ישראל חסד ורחמים ויגאלם גאולת עולם.



וכפי  חסדים,  והגבירו  הרבו  ממצרים  אבותינו  בצאת  גם 
שדרשו רבותינו )מכילתא בשלח, ג( דבר גדול עשו ישראל, 
שלא אמרו למשה היאך אנו יוצאים למדבר ואין בידינו מחיה 
והלכו אחרי משה, אמר הקב"ה: כדאית  לדרך אלא האמינו 
ועליהם  הים  את  להם  שאקרע  בי  שהאמינו  האמונה  היא 
ם  ְירּוָׁשַלִ ְבָאְזֵני  ְוָקָראָת  "ָהֹלְך  ב(  ב,  )ירמיה  בקבלה  מפורש 
ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ה' ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך ֶלְכֵּתְך 

ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה".
ירמיה הייתה לפני שהגלה הקב"ה  הנבואה שניבא הנביא 
תדאגו,  אל  "בני,  הקב"ה:  להם  אמר  לבבל,  ישראל  בני  את 
לא אשכח את החסדים שעשיתם עמדי במצרים, ולכן אחזיר 

אתכם בחזרה מהגלות".
להתאחד  ישראל  כל  על  משה  ציווה  בכורות  מכת  לאחר 
ולשאול  להתבונן  ישראל  עם  התחילו  ממצרים,  מיד  ולצאת 
האחד את חבירו "לאן אנו הולכים? הרי לפנינו מדבר, אין שם 

לא אוכל ולא מים לשתיה, איך נסתדר?"
לך  פיתה אחת, אתן  לי  יש  "אל תדאג,  ואמר:  ענה החבר 

חצי, אפילו אם אצטרך למות אתחלק איתך. יש לי גם בקבוק 
שתייה, אתן לך חצי מכמות המים שלי, אתה אחי ונשמתי, אין 

לך מה לדאוג".
דבר זה חיזק את ישראל לצאת ממצרים בזריזות כיון שכל 
אחד אמר בליבו "אם יש לי כאלה אחים טובים מעמי שמוכנים 
אלא  במצרים  פה  אשאר  לא  אני  למעני,  חייהם  את  להקריב 
אלך איתם באש ובמים!", זה מה שהוציא את ישראל ממצרים 
"ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך, ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך, ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר", כל אחד 
לצאת  העם  את  וחיסן  חיזק,  איחד,  וזה  לחבירו  והעניק  נתן 
החסד  לעם  להיות  ולהפוך  ממצרים  שלימה  באחדות  יחדיו 

הגדול בעולם.



ע"ב(,  כח  )יומא  מאבותינו  ישיבה  פסקה  לא  מעולם 
והנתינה  החסד  פסק  לא  שמעולם  לומר  אפשר  דרכנו  ולפי 

ירושלים  כשהייתה  המקדש  בית  חורבן  בזמן  גם  מאבותינו. 
נתונה במצור ובמצוק והרעב היה גדול, בני ישראל עשו חסד 
האחד עם השני, וכפי שמתואר במגילת איכה )ד, ב(, ְיֵדי ָנִׁשים 

ַרֲחָמִנּיוֹת ִּבְּׁשלּו ַיְלֵדיֶהן ָהיּו ְלָברוֹת ָלמוֹ ְּבֶׁשֶבר ַּבת ַעִּמי. 
שואלים המפרשים, כיצד אפשר לקרוא על נשים שמבשלות 
הן,  ואוכלות אותם שהם רחמניות, הלא אכזריות  בניהם  את 

אילו היו באמת רחמניות הן היו מוסרות נפשן למות בעבור 
בניהם ולא להורגם ולאכול את בשרם, וא"כ כיצד נאמר "ְיֵדי 
ַיְלֵדיֶהן", לכאורה היה צריך לומר "ְיֵדי  ָנִׁשים ַרֲחָמִנּיוֹת ִּבְּׁשלּו 

ָנִׁשים אכזריות ִּבְּׁשלּו ַיְלֵדיֶהן". 
אלא מבארים רבותינו במדרש )איכה רבה ד, יג( שפסוק זה 
נאמר על אשה מנשות ירושלים בזמן המצור שהייתה יוצאת 
ללקט בכל יום זירעונים כדי להאכיל את בניה. יום אחד היא 
לא מצאה זירעונים ולא היה לה במה להאכיל את בניה וכן גם 
ַרְגָלּה  ְלַכף  ָמנוַֹח  ַהּיוָֹנה  ָמְצָאה  ְוֹלא  מצאה,  לא  המחרת  ביום 
)בראשית ח, ט(, היה זה כבר היום השלישי שבנה הקטן לא 
לי  תתני  לא  "אמא, אם  ואמר  בבכי  אל אמו  הבן  ניגש  אכל, 

לאכול אתמוטט, איני מסוגל לסבול יותר". 
ענתה לו אמו בעוד עיניה זולגות דמעות: "אל תדאג בני, 
אני  חמה,  פיתה  תקבל  וכשתחזור  תורה  לתלמוד  היום  תלך 
תדאג  אל  מאכל,  זירעוני  עבורך  למצוא  ואטרח  לחפש  אלך 

בני". 
שמע הילד בקול אמו והלך לתלמוד תורה, ובינתיים ליקטה 
עד  ושעורה  חיטה  זירעוני  גדול  ובעמל  רב  בקושי  האמא 
קטנה  פיתה  אפתה  ומהם  חופניים,  מלא  לאסוף  שהצליחה 

עבור בנה הקטן כאשר הבטיחה.  
הלוויה  ולאחר  בנה של השכנה,  נפטר  היום  באותו  והנה   
את  ומנחמים  שמברים  הבראה,  סעודת  של  מצוה  ישנה 
של  ממאכלים  דווקא  להיות  צריכה  זו  וסעודה  האבלים, 
אחרים )כמבואר בשו"ע יו"ד סימן שע"ח ס"א(, ולכן שאלו 

את השכנה אם יש לה דבר מאכל להברות את המשפחה.
הפיתה שהכינה  את  בזריזות  והביאה  ענתה בשמחה  "כן" 
בעבור בנה, ואמרה בליבה: "מצווה הבא לידך אל תחמיצנה 
)מכילתא בא פרשה ט סימן ס"ג(, הקב"ה גדול, יבוא יום ויגאל 
לנו מה לדאוג". לאחר מכן הגיע הבן מהתלמוד  אין  אותנו, 

תורה ושאל "אמא האם יש משהו לאכול? אני חלש.."
אספתי  הבוקר  "כל  האם,  אמרה  לי",  תאמין  יקירי,  "בני 
זירעונים טחנתי אותם ואפיתי מהם פיתה קטנה, אך השכנה 
מסכנה, נפטר בנה, והיה צריך ליתן לה סעודת הבראה". שמע 
זאת הבן ומרוב הצער והמחשבה שימשיך להיות ברעב נפל 

על הארץ ומת.
ָהיּו  ַיְלֵדיֶהן,  ִּבְּׁשלּו  ַרֲחָמִנּיוֹת  ָנִׁשים  "ְיֵדי  הנביא  שאמר  זהו 
ְלָברוֹת ָלמוֹ", אותה אשה בישלה והרגה את בנה בכך שנתנה 
ָהיּו  שכנתה,  את  להברות  כדי  בעבורו  שהכינה  האוכל  את 

ְלָברוֹת ָלמוֹ- היו נותנות את האוכל שלהם לסעודות הבראה.
בזכות הרחמנות החסד והרחמים שהייתה לישראל נגאלנו 
הממשמשת  העתידה  בגאולה  גם  נגאל  כך  ובזכות  ממצרים, 
והעזרה  התמיכה  העידוד  והרחמים,  החסד  בזכות  ובאה, 
)ישעיה  ִּתּכוָֹנִני  ִּבְצָדָקה  השני,  עם  האחד  ישראל  בני  שיעשו 

נד, יד(. 
בעולם  חסדים  להגביר  שנזכה  ויחזקנו  יעזרנו  יתברך  ה' 
ולהרבות את האהבה ואחווה שלום ורעות, שזהו כל תכלית 
ִיָּבֶנה )תהילים פט, ג( ובזכות  הבריאה, ִּכי ָאַמְרִּתי עוָֹלם ֶחֶסד 
בית  ובניין  צדקנו  משיח  להתגלות  בקרוב  בקרוב  נזכה  כך 

קודשנו ותפארתנו, אמן.

"

"

פשוט לא יאומן- כמה 
חסד, עמותות ליתומים 

ולאלמנות, גמחי"ם 
בכל פינה ופינה על 

כל צעד ושעל, אגודות 
מרפא, עזר לחולה, עזר 
ליולדת, אלפים אלפים 
של אגודות שקיימות 

בעם ישראל, דבר נפלא 
שלא היה מימות עולם, 
וככל הנראה אלו אורות 
עליונים שהוריד הקב"ה 
לפני ביאת גואל צדק 

לעשיית חסדים
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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, 1,430,000 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(_____________________________________________

■ 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

■ 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 

 050-5308742 23
03- 5797756)51-51(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ מציאה ברח' ירושלים 
ליד רח' חברון, 4 חד' 
משופצים חזית ק"ב, 

1,750,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

גני תקווה

דימונה

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

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

053-3157272)30-33(_____________________________________________

 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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

■ ברח' יואל 2.5 חד', 
ק"ב, עורפית, משופצת+ 

אופ' להרחבה של כ-15 
מ', 1,420,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)32-32(_____________________________________________

■ ברח' יחזקאל קרוב 
לרח' ר"ע, 2.5 חד', ק"ב, 
חזית, 1,300,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)32-32(_____________________________________________  מציאה, בגניחובסקי, ק"3, 

3 חד', אופציה קיימת ל- 6 
חד', שמורה, 1,480,000 ש"ח, 

_____________________________________________)32-35ל(050-7266246

■ ברח' הראשונים, 3.5 
חד', ק"ג, אופ' לבניה 
על הגג )גג רעפים(+ 

אופ' להרחבה, 
1,570,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

■ ברח' פרל קרוב לרח' 
רמב"ם, 4 חד'+ 
מרפסות, חזית, 

משופצים, קומה ב' 
ואחרונה, עם אישור 

שכנים לבניה על הגג, 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)33-33(_____________________________________________

■ ברח' בלוי, 4.5 חד', 
ק"ק, משופץ חלקי, 

אופ' להרחבה של כ- 10 
מ', 1,750,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 050-5308742 23
03- 5797756)33-33(_____________________________________________

 תיווך, 4 חדרים, קומה ג' 
אזור המכבים, 80 מ"ר, זקוקה 

לשיפוץ, 1.1 מליון, גמיש, 
הקודם זוכה. 054-7477054, 

050-2567111)33-33(_____________________________________________

 דירות אחרונות 
בבניה בשדרות רמז, 4 

חדרים, ענקית, חזית + 
מרפסת + חניה, קומה 
1, 1,950,000, תוכניות 

במשרד פאר הנדלן,
03-8084242)33-33(_____________________________________________

 בפינקס, 4 חדרים, 
חדשה, מפוארת, 

קומה 5, נוף מדהים, 
1,900,000, תכניות 
במשרד פאר הנדלן,

03-8084242)33-33(_____________________________________________

 בויז'ניץ )אהבת שלום(, 
4.5 חד', 130 מ"ר, ק"ג, 
מרווחת ויפה + מעלית, 
2,450,000 ש"ח. "חמד 
נכסים" 052-7741000, 

_____________________________________________)33-33(ישראל

 בלעדי! ברמת אלחנן, 
4 חד' )5 במקור(, 100 מ"ר, 

ק"ב + מעלית + אופציה כולל 
אישורים 30 מ"ר, משופצת 

ברמה גבוהה, מפוארת, חזית, 
_____________________________________________)33-33(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העריה, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)33-33(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', 4 חד', 88 
מ"ר, מחולקת ל- 2, 50+33, 

מושכרת ב- 6,500 ש"ח, 
משופצת, ק"א, חזית, 

1,680,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)33-33(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 4 חד', ק"א, 
1,290,000 ש"ח. בי.א. נדל"ן, 

054-8462882)33-33(_____________________________________________

 באדמורי שאץ, 
דופלקס 4.5 חד' + גג 
40 מ"ר, סורגים, חניה 
בטאבו, קומה ג' ו- ד', 

ללא מעלית, 2,150,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח, 050-4138562

 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)33-33(_____________________________________________

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

1,780,000 ש"ח, מיייד. "אפיק 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514

 בקרית הרצוג, 4 חד', 
130 מר', שמורה מאוד, 

מורווחת ומוארת, ק"ד ללא + 
אופציה בגג, 1,680,000 ש"ח. 

_____________________________________________)33-33(נדלן-בעיר, 053-3177272

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

הקריה, 050-3000121,
054-8472222)33-33(_____________________________________________

 בלעדי!! בנויפלד, 
4 חדרים, 90 מ"ר, 

משופצת ומושקעת, 
נוף, חזית + סוכה, 

ק"ג, 1,540,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 בהזדמנות ברחוב 
ירושלים קרוב לעירייה, 

4 חדרים, 100 מ"ר, 
ק"ק, משופצת + סוכה 

גדולה, 1,700,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 חד', 

ענקית, כ- 115 מ"ר, 
קומה ג' ואחרונה, גג 
בטון, ב- 1,950,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)33-33(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
בשלוש השעות, נותרו 

דירות אחרונות, 4 חדרים, 
גדולות, כ- 105 מ"ר 

בבנין מפואר ואיכותי, 
ב- 1,550,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)33-33(נכסים, 050-4177750

 באזור נורדאו, 3חד', 
משופצת חלקית + א.הרחבה, 

רק 1,030,000 ש"ח, גמיש 
בבלעדיות. "אלמוג נכסים" ר"ע 

 ,03-6166105/4 ,56
058-7878784)33-33(_____________________________________________

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

)השכנים בנו בגג(, 1,650,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-55002653)33-33(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, כ- 
3חד', חזית, רק 1,190,000. 

נדל"ן הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)33-33(_____________________________________________

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

1,680,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514

 בתחילת ר'-עקיבא, כ- 3, 
משופצת, עורף פתוח, 3כ"א, 
ק"ב, 1,320,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514

 בפרדס כץ, מיקום 
מעולה!! 3 חד', ענקית 

לקראת בניה, ק"ב, 1,270,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)33-33(_____________________________________________

 בפרדס כץ, דירת 3 
חד', קומ' 2 בבנין חדש. 

תיווך יוסף יגן,
052-2243454, מייל -
yosi.yagen@gmail.

com)33-33(_____________________________________________

 בדנגור, 65 מ"ר, מחולקת, 
ק"ד, ללא, תשואה טובה, בי.א 

_____________________________________________)33-33(נדל"ן, 054-8462882

 ברח' הרצוג, 3 חד', ק"ב, 
כחדשה, חזית, אפשרות 

לסגירת מרפסת, סוכה, חניה, 
_____________________________________________)33-36(מיזוג, 2 כ"א, 054-4347436

 בהזדמנות בהרב קוק 
בבניה דירות אחרונות, 

3 חד', מפוארות, 
1,450,000, תוכניות 
במשרד פאר הנדלן,

03-8084242)33-33(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא )גבול 
ר"ג(, 3.5 חד', 90 מ"ר 

בתהליך תמ"א ותהפוך ל- 
5 חד', רק 1,700,000. 
_____________________________________________)33-33(052-7741000, ישראל

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

א.להרחבה, 1,350,000 ש"ח, 
בלעדי "אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

 ,03-6166105/4
058-7878784)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! 
בטרומפלדור, כ- 3 חד', 

מרווחת, מפוארת + אופציה 
+ מרפסת ענקית, רק 

1,320,000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי פלמח, 3 חד', 
משופצת כחדשה, קו' ג' הבנין 
חרדי, 1,270,000 ש"ח, גמיש. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

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

1,650,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בחברון, 3 
חד', גדולה, כ- 90 מ"ר, 

חזית, ק"ב, משופצת 
ומושקעת, אפשרות 

לחלק ל- 4 חדרים בקלות, 
1,650,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בנורדאו, 2.5 חד', קומה 
ב', 65 מ"ר, רק 1,175,000. 

נדל"ן הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)33-33(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
2.5 חד', קו' קרקע עורפי, 

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)33-33(אדוארד

 דב הוז, 2.5 חד', קומה 
ב'- 60 מ"ר, 1,230,000, גמיש. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

 בלעדי בנורוק, 2.5 חד', 
ק"ג, מקרקע, 1,200,000 

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

_____________________________________________)33-33(אדוארד

 במרכז רח' שקט, 2.5 
חד', 70 מ"ר, משופצת, קומת 

כניסה, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)33-33(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרצוג, 2.5ח', 
ק"ב, אחרונה + א.בניה בגג 
וחלוקה, 1,490,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)33-33(_____________________________________________

 מציאה, בלעדית באזור 
אוסישקין, 2.5 חד,' מסודרת + 
אופציה לבניה, רק 1,100,000 
ש"ח. "אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

 ,03-6166105/4
058-7878784)33-33(_____________________________________________

 באזור הראשונים, 2.5 חד', 
שמורה ומסודרת, כ"א טובים, 
1,185,000 ש"ח, גמיש, בלעדי 

"אלמוג נכסים" ר"ע 56,
 ,03-6166105/4

058-7878784)33-33(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' + גג רעפים, 
קומה ב' בפ"כ במתחרדים, 

1,150,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)33-33(_____________________________________________

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

+ אופציה 8 מ"ר, ק"ב, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)33-33(א.פנחסי, 03-5799308

 ברבי עקיבא, 2.5 חד', 
65 מ"ר, ק"ב, עורף, מסודרת, 

1,380,000 ש"ח, גמיש. 
*באפשטיין, 2.5 חד', 63 מ"ר, 

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

_____________________________________________)33-33(א.פנחסי, 03-5799308

 באי גאון, 2.5 חד', 60 
מ"ר, משופצת, ק"א, אחרונה, 

אופציה גדולה בצד ובגג, 
שכנים למטה בנו )+ 30 מ"ר 

שטח בקרקע(, 1,650,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

1-1.5 חדרים
 פרסמו חינם! מוכרים/

שוכרים "באפיקי נדל"ן 
בועז" וקבלו שירות אמין, 

מהיר ומקצועי,
050-4156080)33-33(_____________________________________________

 בבלעדי, פלמח, 1 חד', 
30 מ"ר, קומה פרטר טאבו 

מסודר, 830,000 ש"ח, גמיש. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)33-33(אדוארד

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

משופצת מהיסוד + 
_____________________________________________)33-33(חניה!! 052-3276969

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

משופצת מאוד, 120 מ"ר 
+ גינה מקסימה!!

052-3276969)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 3 חד', ק"ב, משופץ 
ומרוהט, מושכר ב- 1,500 

ש"ח, מחיר: 320,000 ש"ח. 
תיווך ברכת הבית,

050-4199643)33-33(_____________________________________________

 3 חד', ק"ב, בשכונת 
נוה דוד המבוקשת + מזגן, 
430,000 ש"ח. תיווך ברכת 

_____________________________________________)33-33(הבית, 050-4199643

 דירת 3.5 חד' בבנין עם 
מעלית במחיר מציאה. תיווך 

"אבני דרך" - משה אלוש, 
054-3255667)33-33(_____________________________________________

 דירת 3 חד', משופצת, 
ק"ב, מושכרת ב- 1,900, מחיר 

מציאה. תיווך "אבני דרך" - 
_____________________________________________)33-33(משה אלוש, 054-3255667

 2.5 חד', ק"א, באזור 
המרכז, משופצת, שכירות: 

1,500 ש"ח. מחיר: 320,000 
ש"ח. תיווך ברכת הבית, 

050-4199643)33-33(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

נתיבות

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חדרים + 
אישורי בניה להרחבה!!! 

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות!!! "הולילנד 
_____________________________________________)12-37/16(נכסים" 02-6763740

ירושלים

+5 חדרים

 מוכר דירה - אנחנו 
נמכור לך את הדירה בשיטה 

האמריקאית, הכתובת לניהול 
נכסים. Home Master, טל': 

_____________________________________________)31-34ל(058-3260262

חיפה

חולון
 ברחוב החיים. 3 ח'. 60 

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

 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

טבריה
וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 ברח' רוטשילד, 3.5 חד', 
מוארת, משופצת מהיסוד, 

_____________________________________________)32-35ל(470,000 ש"ח, 052-7646819

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בית דו משפחתי צמוד 
לקרליץ מחולק ל- 2 בתים, 

יושב על חצי דונם, 1,650,000, 
גמיש, מצוין להשקעה. 
_____________________________________________)33-33("רימקס" 050-2442446

 ברחוב ירושלים, בית דו 
משפחתי, 180 מטר + נוף 

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

אופציה לרכישת הדו ליד, 
לפרטים, 050-244244 

Re/max)33-33(_____________________________________________

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

אופציה להרחבה, 500,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח. "רימקס" 050-2442446

 ברח' גולני, קרית שמואל, 
4 חד', ק"ב, נוף לכינרת, 

560,000 ש"ח, גמיש, מצוין 
למשקיעים. "רימקס"

050-2442446)33-33(_____________________________________________

ירוחם

 דירת 3 חד', משופצת 
מהיסוד במחיר מציאה. תיווך 

"אבני דרך" - משה אלוש, 
054-3255667)33-33(_____________________________________________

 בירוחם, רח' הפלמ"ח,  
חד', 60 מ"ר, מושקעת!!! 

מושכרת 420,000 ש"ח.
_____________________________________________)33-33(050-6610501, סתיו

 דירת 2 חד' מושכרת ב- 
1,900 ש"ח, ק"ב, רק 365,000 
ש"ח. תיווך "אבני דרך" - משה 

_____________________________________________)33-33(אלוש, 054-3255667

 דירת 2 חד' מושכרת 
מהיסוד, רק 340,000 ש"ח. 

תיווך "אבני דרך" - משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש, 054-3255667

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בלעדי באונגוואר, 3.5 
חד', משופצת + דירת 2 
חד', מרווחת ומשופצת, 
צמודה לבית, 4 כ"א, רק 
2,100,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)33-33(ישיר, 054-8451177

 בתפארת רמות, 5 
חד', ענקית ומשופצת, 
חדר שישי צמוד לבית 
+ יח"ה, חצר, כניסה 

פרטית ומחסן, רק 
2,250,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)33-33(ישיר, 054-8451177

 ברמת שלמה - ד.גן, 5 
חד', כ.פרטית - מושכרת 
כיום ב- 8,000 ש"ח, רק 

2,350,000. אלעד נכסים 
_____________________________________________)33-33(- רפאל, 052-8939050

 5 חדרים לפני בניה 
+ מפרסת, יש היתר בניה 
בשכונת זכרון משה, מקור 

ברוך, ק"ב 105 מטר, 
2,400,000 ש"ח, מפרט 
יוקרתי. בלעדי פול טיים 

_____________________________________________)33-33(נכסים, 053-3114911

 ברמות א' - סולם 
יעקב, 5 חד', מרווחת + 

מרפסת ענקית, קומה ב', 
מיקום מרכזי. תיווך ישיר, 

054-8451177)33-33(_____________________________________________

 בגבעת שאול, 5 חד' + 
2 חניות ומחסן, פתוחה 
לנוף, מרפסת סוכה, רק 
2,400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)33-33(ישיר, 02-6510266

 מציאה!!! ברמות 
א', 5.5 חד' + מרפסת 

פתוחה לנוף, 3 כ"א, 
ניתנת לפיצול בקלות, רק 

1,890,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)33-33(ישיר, 054-8451177

 בגבעת שאול, דירת גן, 
5 חד', קומת קרקע, כ.פרטית 

+ מחסן + חצר + יחידה 
מניבה עם גישה לנכים, לל"ת, 

2,850,000 ש"ח, 
054-6600198)33-34(_____________________________________________

 דופלקס ברחוב גת, 6 
חדרים, קומה 3 מהממת, 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצויין, לפרטים: אמיתי 
גולדשטיין - קבוצת פרפקט, 

052-8308073
amitay@perfectpro.co.il)33-33(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בסורוצקין 3, 4 חדרים 
וסוכה + 2 מרפסות, סה"כ 

95 מ"ר קומה ראשונה 
וחצי לעלות צריכה שיפוץ, 

1,900,000 ש"ח , לבעלי הון 
עצמי בלבד... הטאבו מסודר... 

בלעדי "פול טיים ונכסים" 
053-3114911)33-33(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ג', 3 
חד', משופצת קומפלט 

ומרפסת גדולה + אופציה 
ענקית להרחבה, קומה 

נוחה, פתוחה לנוף 
מדהים! תיווך ישיר, 

054-8451177)33-33(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ד' - 
מינץ, במיקום מעולה, 

3 חד' + מרפסת סוכה, 
3 כ"א, פתוחה לנוף+ 

תב"ע, מאושרת לבניה 
על כל הגג!תיווך ישיר,

054-8451177)33-33(_____________________________________________

 בגורדון צמוד לכיכר בית 
וגן, 2.5 חדרים, פינתית!! 

קומה אחת לעלות, מרפסת 
קטנה, אופציות רבות 

להרחבה, קרוב מאוד לבית 
וגן, מעולה גם להשקעה, לא 

לפספס!! שאולוף,
050-4204396)33-33(_____________________________________________

 דירות חדשות בבניה 
- החל מ- 620 א' שקל, 
בקהילה החרדית ועדת 

קבלה 24 חודש סיום 
בניה. תיווך "סילבר"

053-3146470)33-33(_____________________________________________

 מבחר דירות ובית קרקע 
בירוחם ודימונה במחירים 

שפויים עם השבחה עתידית 
מובטחת. תיווך "אבני דרך" - 

_____________________________________________)33-33(משה אלוש, 054-3255667
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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 

■ 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 קיץ 
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

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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

 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

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

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________
■ 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(_____________________________________________

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

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-6/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 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

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, 

 + 3X4 בריכת גלים מחוממת
בריכה רגילה גדולה, חדר אוכל, 

_____________________________________________)32-5/17ל(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(_____________________________________________

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

לזוגות, למשפחות ולבחורי 
ישיבות, 050-4127850,

04-6980421)18-44(_____________________________________________

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

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

 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

 "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(_____________________________________________

  דירות להשכרה 
מתואמות לקיץ, אפשרות 

לדירות חדשות ומאובזרות, 
מותאמות למשפחות/זוגות/ 

קבוצות עד 30 איש
054-8543799)28-35(_____________________________________________

רנו

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ "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

 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(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)33-37(_____________________________________________

 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, 

052-5501812
_____________________________________________)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

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

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

 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(_____________________________________________

מיצובישי

סוזוקי

 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

 מחיר החל מ-2,400 
ש"ח כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

 052-5306666
_____________________________________________)32-39ל(050-6666599

עכו
■ ברח' משה שרת במקום 

טוב, 2 חדרי שינה + סלון, 
ק"3, 600 ש"ח ליום, 

_____________________________________________)32-35ל(052-4439710  )בין 9:00-13:00(

 בצאנז, יחידות נופש 
לזוגות ומשפחות, ממוזגות 

ומטופחות, קרובות לים, אפ' 
לתיווך לפי דרישת הלקוח! 

 ,052-7170190
053-3104311 ,058-3205078)32-39(_____________________________________________

 בצאנז, המבחר הגדול 
ביותר לדירות קייט, ליד 
הים, החל מ- 400 ש"ח 

לזוג ללילה,
052-7676310, להתקשר 

_____________________________________________)32-35(9-1 בבוקר. 7-11 בערב

 בקרית צאנז, דירות 
יפות ומפוארות, ממוזגות, 

למשפחות ולזוגות, קרובות 
_____________________________________________)32-33(לים, 054-8487676

צור הדסה
 בהרי יהודה, וילה יפיפיה, 

7 חד', גינה, מרפסות, נוף, 
אטרקציות בסביבה, עד 18 

איש, 1,500 ש"ח ללילה, 
054-6987004)32-35(_____________________________________________

 דירונת מרוהטת, צופה 
לכינרת עם גינה, לזוג + 5, 

סמוכה לעתיקה, 10 דק' 
הליכה, 052-8755530,

_____________________________________________)32-35ל(04-6974126

 לבין-הזמנים, דירה גדולה, 
יפה, נקיה, ממוזגת באיזור 

חרדי, 050-4130815,
04-6973135)32-33(_____________________________________________

 דירה מאובזרת ושמורה, 
בריכה, טרמפולינות, חצר 
גדולה, נוף לכינרת, באזור 

_____________________________________________)32-35(שקט, 053-3137535

 וילה מפוארת ומאובזר 
ברמה גבוהה, שכונה שקטה, 

חצר ענקית, נוף מאלף, 
_____________________________________________)32-35(ביכנ"ס צמוד, 050-4155568

 דירה יפה, מיוחדת 
ומאובזרת, פונה לנוף, 
לשבתות וחגים וביה"ז,

052-7154978 ,050-7091529)32-35(_____________________________________________

וולבו
volvo( ( וולוו, שנת 

S90 ,97, שחור, 3000 נפח 
מנוע, 100,000 ק"מ, שמורה 

_____________________________________________)32-35(מאוד!!! 054-3455437

התעמלות
 מאמן כושר: *אירובי 
*ריצה *מתיחות *תזונה 

*הורדה במשקל. 
_____________________________________________)32-43(053-9583627, יעקב

יעוץ ועזרה
 יועצת זוגות M.A נסיון 

מיוחד בפתרון בעיות,
077-4361430)32-35(_____________________________________________

■ 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(

 *בק. צאנז חדשה, נקייה, 
מרווחת, 2 מרפסות נוף לים, 

_____________________________________________ג'קוזי, לזוג 058-3234001 )33-36(

פורד
 פורד פוקוס שנת 2000, יד 

שניה, במחיר מציאה, 
054-6105643)33-36(_____________________________________________

עמנואל
 מבחר דירות נופש 

באוירה פסטורלית 
בעמנואל, מוקד המידע 
_____________________________________________)33-36ל()חינמי(, 052-7694298

צפון

צפת

 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(_____________________________________________

 מאגר של צימרים, 
דירות נופש ווילות באזור 

צפת, כל הקודם זוכה!!! 
_____________________________________________)33-36ל(053-3165108

 צימר לזוג או דירה + גינה 
ומיזוג בשיכון חרדי

054-4496992 )33-34(_____________________________________________

 בבריה - בין צפת למירון: 
סוויטה מאובזרת, 2 חד'+ 

סלון, 2 ז'קוזי, בריכה וסאונה, 
מחירים נוחים! 052-2617816  

052-8650222)33-44(_____________________________________________

 בעיר העתיקה ובמרכז 
העיר, מספר יחידות נופש 

ברמה גבוהה לזוגות 
ומשפחות, חצר, מחירים 
_____________________________________________)33-33(נוחים. ערן, 050-4666403

 5 חד', 3 קומות, נקיה, 
מרפסת + בריכה, נוף 

מדהים, מינימום 3 לילות, 
052-7609692)33-34(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

053-3147542)36-38/16(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

טויוטה
 טיוטה אונסיס - 2002 

אוטמט 150,000 ק"מ טסט 9 
חודשים, צורה חדשה!!

5 מקומות, 16,000 ש"ח,
052-9678475)33-33(_____________________________________________

מאזדה
 מאזדה 5 - 2008 7 

מקומות מרווחים יד שניה 
שמורה מאוד מטופלת במוסך 

מורשה! 47,000 ש"ח,
050-5595360)33-33(_____________________________________________

 מיצובישי לנסר מודל 
2000 אוטומט 1600 סמ"ק 
טסט ל- 11 חודשים במצב 

מצוין 8,500 ש"ח,
052-6917491)33-33(_____________________________________________

 סוזוקי ליאנה, 2002, 
שמורה ומטופלת, טסט לשנה, 

180,000 קמ"ש, 14,500 
_____________________________________________)33-36ל(ש"ח, 053-3196555

סיטרואן
 סיטרואן c5, שמורה, 

2003, 8,000 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ל(050-7311328

קיה
 קיה ריאו 2011 אוטומט 
שמורה וחסכונית נוסעת גם 

על גז טסט חצי שנה 39,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח, 052-6918692

 רנו קנגו 2008, 1600, 
אוטומט + תוספות, טסט 

לשנה, לבנה, יד שניה,
054-8402332)33-33(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

■ נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-13/17ל(052-2595370

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

■  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

שידוכים

קייטרינג

צילום אירועים

 טוען רבני, הרב אפרים 
לוי - ייצוג בכל בתי הדין בארץ, 

077-2060590)25-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

קורסים

 ,R.E.S מכללת 
אפשרות לקורס תיווך 
נדל"ן- הכנה לבחינה 

בחינם, בפריסה ארצית!
בכפוף לתקנון,  
 ,077-2222211
053-7361080)31-34(_____________________________________________

עורכי דין

■ 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(_____________________________________________

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
לרווקים/רווקות, מעל גיל 

30, איכותיים, מהמגזר הדתי 
_____________________________________________)31-34ל(והחרדי, 050-5559877

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
072-2391111)32-35(_____________________________________________

■ בואו לימדו מקצוע 
משתלם! נשים וגברים בנפרד! 

קורס פדיקור מניקור רפואי, 
טיפול בפטריות כף הרגל 

והציפורניים לצמיתות, טיפול 
ביבלות עמוקות,

077-5177007 052-2538812)33-34(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ 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

 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(

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

 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(

 2 מיטות נפרדות + 2 
ארגזים + 2 מזרונים עמינח 
לחדר שניה, במצב מצויין, 
_____________________________________________)31-34(052-7623559 )בירושלים(

סייל ענק

10-59
עד

כל בגד
רח' ירושלים 52, ב"ב
03-5792841

"אצל בתיה"

&

&
&

 "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(

אבידות

תשמישי קדושה

 טאבלט 7 אינץ, מצב 
מצוין עם ווינדוס 8, 300 ש"ח, 

052-7123106)31-34(_____________________________________________

 *ח.שינה זוגי + 2 שידות 
800 ש"ח. *2 מיטות נוער 
נפתחות, 600 ש"ח כ"א. 
*מזנון 700 ש"ח, הריהוט 

_____________________________________________)31-34ל(במצב מצוין, 052-2438423

 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

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

בלבד! נסיון והמלצות,
050-4124827)32-42(_____________________________________________

 בחור חרדי מעונין 
לעבוד בחלוקת עלונים 

וכד' באזור מודיעין,
054-8443220)32-33(_____________________________________________  מזגני חלון, 1 כ"ס,1.5 

כ"ס 2.5 כ"ס, במצב 
מצוין. יצחק, 

054-4584974)32-35(_____________________________________________

 *2 מיטות, 1.20, כולל 
מזרונים, יפות כחדשות. *ספה 

קרם 2.70, 050-4144086 
_____________________________________________)32-35ל(בב"ב

 נעל צעד ראשון, מידה 19, 
nike, כתום, לבן/בת, מצב 

מעולה! 90 ש"ח, 
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

 מציאה! מכשיר כשר 
סמסונג E1050, חדש באריזה, 

160 ש"ח, 052-7673603 
_____________________________________________)32-35()להתקשר בשעות אחה"צ(

 סנדלים בנים/בנות, מידות 
20-39, עור, יציקה, פמה: 60 

ש"ח, טוסטי: 70 ש"ח,
_____________________________________________)32-42(054-2841250 )י-ם(

 עקב זארה, מידה 40, צבע 
שמנת, חדש, ללא שימוש, 50 

_____________________________________________)32-42(ש"ח, 052-7128580 )י-ם(

 ספר לימוד אנגלית 
)דקדוק( grammer+, לכיתה 
5, חיה אביעזר, מצב מעולה! 
_____________________________________________)32-42(30 ש"ח, 052-7128580 )י-ם(

 "פלאי החומר" חטיבת 
הביניים, קצנלבוגן, שמור 

במצב מצוין, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת אורגנית של חברת 
KORG דגם PA4, במחיר 

_____________________________________________)33-34(מוזל, 053-3177969

 KORG למכירה אורגנית 
PA300, חדש עם אחריות, 
_____________________________________________)33-34(במחיר מוזל, 053-3177969

 מוכרת לחנות נעליים, 
עבודה במשמרות,

_____________________________________________)33-36ל(052-8498022

 *תוכנית חיסכון 
במסלול הלכתי בהפקדה 

חודשית או חד פעמית 
ואפשרות פדיון בכל עת. 

*יעוץ פרישה לפנסיה 
ולעזיבת עבודה,
054-8420571)33-39(_____________________________________________

 *ביטוח בריאות פרטי 
ל- 10 נפשות, 150 ש"ח 
לכל המשפחה. *ביטוח 

חיים, 200,000 ב- 20 
ש"ח. *ביטוח תאונות 

אישיות, 200,000 ב- 40 
ש"ח. *ביטוח משכנתא 

במחיר נמוך במיוחד, 
הוזלה משמעותית בדמי 

הניהול בקרן הפנסיה, 
054-8420571)33-39(_____________________________________________

 למינימרקט מגניב 
במגדלי ב.ס.ר ר"ג/בני-ברק, 
דרוש/ה קופאי/ת לעבודה 

במשמרות בוקר/ערב, לפרטים 
טלפון: 050-3235555 ומייל - 

urishalom55@gmail.com)33-36(_____________________________________________

 לארגון חסד ארצי לסניף 
ב"ב דרושות נציגות לעבודה 
על מאגרי תורמים קיימים, 
לבוקר מ- 9:30 עד 14:30, 

30 ש"ח לשעה + בונוסים + 
דרושה אחראית בעלת נסיון, 
להתקשרות בין השעות 9:30 

עד 13:00, טלפון: 
054-6793161)33-34(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)33-36(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושה מטפלת לגילאי 2-3, 

למשרה מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)33-36(למתאימה! 052-6471287

 דרושות מורות לאיפור, 
למספרה תסרוקות, פדיקור, 

מניקור, איפור קבוע, נסיון, 
_____________________________________________)33-34ל(באיזור ירושלים, 054-6236277

 בפ"ת, דרושה גננת/
מובילת כיתה + מטפלת 

משרה מלאה לגילאי שנה 
וחצי, 8:00-13:00, נסיון 

_____________________________________________)33-36(חובה, 058-3230099

 לישיבה בב"ב דרושים 
עוזר מנהל משק ומזכיר, קו"ח 

_____________________________________________)33-34ל(לפקס: 03-6164442

 דרושות קופאיות, 
סדרנים, למינימרקט 

בב"ב, משמרות, תנאים 
_____________________________________________)33-34ל(טובים, 054-4419895

 דרושים נהגים עם 
רשיון א.צ.ז להסעת נכים 

-באזור המרכז, תנאים 
טובים למתאימים, 

052-2533310)33-33(_____________________________________________

 לחנות סלולאר בבני-
ברק, דרוש מוכר טכנאי, 

נסיון והכרת המחשב 
- חובה, קו"ח למייל -

w700800@gmail.com
073-2404959)33-33(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ בלבד 

מהשעה 15.00 עד 
ל- 20.00, שכר בסיס + 

בונוסים, לפרטים:
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק 
הנדל"ן באלעד, סוכן/ת נדל"ן 
+ רשיון תיווך, הדרכה תינתן 

למתאימ/ה, אפ' לרווחים 
גדולים! 052-3251213, 

_____________________________________________)33-33(ישראל. 050-5886828, אהובה

■ עובדת לביצוע עבודות בית 
קלות בגבעת שמואל, 

_____________________________________________)33-34ל(9993409 -054, שעות גמישות

 מזכירה למשרד עו"ד 
ברמת גן, ידע בתוכנות 

האופיס, עדיפות לניסיון, 
בין השעות 8:30-16:30,

קו"ח למייל:
chani@law-as.co.il)33-34(_____________________________________________

■ למעון מוביל ואיכותי 
בפתח- תקוה, דרושות 
גננות לגיל הרך, תנאים 

מצויינים,
050-4144711-2)33-36(_____________________________________________

 לעמותה בב"ב דרוש/ה 
מנהל/ת חשבונות למ"מ ל-4 

חודשים, ניסיון של שנתיים, ידע 
בפריורטי קו"ח

 danashif12@gmail.com )33-34ל(_____________________________________________

 לרשת מיסטר קוויק 
דרושים: מוכרים + מנהל סניף 

לאיזור המרכז, תנאים טובים 
למתאימים, קו"ח למייל 
 judith@dafyomi.es

_____________________________________________)33-34(יהודית 052-9324745

 "קלפי שחר" - מעולים 
באיכות ומחיר, בכל שעה 

בתיאום - בב"ב, בנוסף 
דרושים סופרים למזוזות 
10, 054-8485375 )תווך 

_____________________________________________)33-36(ס"ת(

יש לך עול מעטיפת ספרים?
חסכנו לך זמן!!

4& לספר
מינימום 10 ספרים

עטיפת ספרי לימוד 
בצורה יסודית

להזמנות: 052-7186795

 בחור ישיבה מעוניין לעבוד 
בעבודה תורנית מס' פעמים 

בשבוע בירושלים בשעות 
הצהרים והערב ללא תלוש, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7658827, 053-318897

 מעונין לטפל באדם זקן 
בבין הזמנים 2-4 שעות + 

_____________________________________________)33-34ח(מגורים, 054-7938941

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
צעיר ונמרץ + המלצות, 

התפנה למשרה/חצי משרה, 
_____________________________________________)33-34ח(058-3272102

 בוגר נתיבות עולם, נסיון 
בניהול פרוייקטים חברתיים 
ועסקיים במשרה בכירה!!! 

_____________________________________________)33-34ח(050-4160390

 מעונין לעבוד בירושלים, 
אפשר גם לזמן קצר,

_____________________________________________)33-34ח(054-8528583

 אישה מנוסה ואחראית 
בעלת נסיון, מעוניינת בטיפול 

במבוגרת בירושלים,
_____________________________________________)33-34ח(054-8424924

 בחור ישיבה בן 20 מחפש 
עבודה לימי החופש,

_____________________________________________)33-34ח(054-8596763

 נאמן, מסור ועם המלצות, 
מעונין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)33-42(ויסודי, 052-6971770

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בעבודה עם קשישים, 
יחס חם, סבלנות רבה ונסיון 

_____________________________________________)33-42(בתחום, 052-6971770

 נמצא נגק סנדיסק - 
החדש, לפני שבועיים ליד ר' 

_____________________________________________)33-34ח(חיים קנייבסקי, 054-8467735

 נמצאה טבעת באזור 
פארק הזית )פדרמן( קרית 

הרצוג, ב"ב, תינתן ע"פ 
_____________________________________________)33-34ח(סימנים, 052-5922608

 אבדה מזוודה בינונית 
בצבע ירוק זית/אפור - דמוי 

בד, ביום שישי טז' תמוז 
מאוטובוס מב"ב לצפת - 

מירון, אולי נפל בדרך מתא 
המטען, טל': 054-8400423, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7622157

 נמצא שעון נשים בשרתון 
יום שלישי יג' תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)33-34ח(טלפון: 052-7160039

 מעוניינים לקבל בתרומה 
שלושה וילונות לחלון במצב 

טוב בירושלים, טל':
_____________________________________________)33-34ח(050-4160457

 לאברך דרושים למסירה 
סורג-בטן לחלון, וסוכת עץ, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7655771

 דרושה גיטרה קלאסית 
במחיר סביר, בשעות הערב, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7621243

 דרוש כינור של בונה 
כינורות, בשעות הערב,

_____________________________________________)33-34ח(052-7621243

 דרושה מלודיקה במצב 
טוב, בשעות הערב,

_____________________________________________)33-34ח(052-7621243

 מעוניין לרכוש אלבומי 
תמונות רבנים ישנים/תורה 

_____________________________________________)33-34ח(כרט וכדו', 054-2509001

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה במחיר סמלי, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד, בירושלים, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7163334

 מעונין במגילת אסתר 
כשרה עד 500 ש', לטלפון: 

_____________________________________________)33-34ח(03-6828419

 דרוש חלקים של מעבד 
מזון Moylinex, טל':

_____________________________________________)33-34ח(02-5868095

 מעונין בספר 'חיי שלמה' 
לאדמור רבי חיים שלמה 

_____________________________________________)33-34ח(מסאדיגורה, 054-4922391

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)33-34ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
לבן ישיבה, 054-7938941 

_____________________________________________)33-34ח(ומזגן חלון קטן

 נשמח לקבל שולחן 
פינת אוכל ומיטות יהודיות 
במצב מעולה, בירושלים, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7616301

 נשמח לקבל בימבות 
במצב תקין בירושלים,

_____________________________________________)33-34ח(052-7606058

 משפ' אברך ברוכת ילדים 
מעוניינת בסורג נפתח לחלון 
בגודל 98X98 ס"מ )אפשרי 

_____________________________________________)33-34ח(בתשלום(, 08-9765927

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 ברה"ע למכירה, מ.דשא 
איטלקית 1300w ב- 190 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 תנור "סאוטר" תא אחד, 
שמור ברמה גבוהה, לבן, 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-4192013

 מקרר משרדי 60*60 
במצב חדש, צבע חום, 320 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, ב"ב, 054-8479440

 תנור חד תאי + גז סאוטר, 
מצב טוב מאוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8475190

 מחשב שולחני אינטל 
מהיר + מסך דק + עכבר 

ומקלדת כולל תוכנות, 499 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 058-7858243

 מחשב שולחני אינטל 
מהיר + וינדוס 8.1 + אופיס 

ותוכנות, רק 299 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(058-7858243

 כיריים חשמליים שני 
ראשים לבישול או פלטה 

לשבת, מצוין - 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)33-34ח(02-6661606

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(טל': 054-6983461

 מסך מחשב סמסונג גדול, 
19 אינטש, 220 ש"ח + צג 

קטן sony, ב- 120 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(בני-ברק, 052-5737813

  שואב אבק ביתי 
חזק, 1300w, תוצרת 

REWONTA, איכותי, 160 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)33-34ח(5737813

 מכונת כביסה, מקרר 
ותנור גז לבישול ואפיה, כל 

אחד, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-3047477

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 054-4273857

 מזגן נייד, עילי, 1.5 כ"ס, 
3.5 חודשים אחריות, יד שניה, 

_____________________________________________)33-34(600 ש"ח, 054-7773591

 מזגנים ניידים, 500 ש"ח, 
054-7773591)33-34(_____________________________________________

 בהזדמנות! מחשב נייד, 
נמכר עקב קבלת מחשב 

מהעבודה, שמור במצב מצוין, 
_____________________________________________)33-33(רק 600 ש"ח! 052-3281503

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 מחמם מים אטמור, 
זק"ש, 100 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 054-4273857

 טוסטר, 30 ש"ח,לפרטים: 
_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח, 054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, לפרטים: 

_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 מפזרי חום לאמבטיה, 50 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)33-34ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 שח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-5543055

 מקרוגל קריסטל איכות 
מעולה, גדול, 320 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-7110779

 בייביליס + מגהץ מקצועי, 
חדש באריזה מארה"ב, מחיר 

הפסד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7110779

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 מקרר לאדם יחידי קטן 
עובד טוב מאוד, ב- 220 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

 מקפיא 4 מגירות, מצב 
מעולה, לא עבר תיקונים, ב- 

_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח, 054-5823874

 פלטת גריל לצלייה 
)פלנצ'ה(, חדשה באריזה, 60 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-4551056

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי, 50 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-7110779

 חצובות בלרס + ראשי 
להבות, מחיר סמלי, 190 ש"ח, 

פסחיים כחדשים, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7110779

 מכונת כביסה חברת 
AEG, פ. תחתון, 6 קילו, ב- 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח, 054-5823874

 שולחן עץ מלא )חום 
כהה( ליד הספה בסלון - 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-7112123

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון, 80*190, 
_____________________________________________)33-34ח(400 ש"ח, ב"ב 052-3073826

 ספת נוער רחבה, נפתחת 
לשתים בצבע סגול, כחדשה, 

_____________________________________________)33-34ח(400 ש"ח, 054-8414505

 6 כסאות לסלון כחדשות, 
מודרניות, 280 ש"ח כל כסא, 

054-7773591)33-34(_____________________________________________

 *כסא מנהלים, 250 
ש"ח. *שולחן מחשב, 200 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-7773591

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)33-34ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה, 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-3804646

 + 190X120 מיטת עץ 
מזרון במצב מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-7579900

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)33-34ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 מיטת נוער נפתחת + 
ארגז מצעים בצבע כחול, רק 

_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 שולחן למטבח עץ קוניאק 
+ נפתח משני הצדדים, 

100X60 במצב סגור,רק 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 קומודה בשילב זכוכית 
+ שולחן + מראה עץ מלא 

צ.בוק, מצוין, 350 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-8459009

 ויטרינה עץ מלא, חום 
ונגה, מצב מצוין, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8459009

 שולחן מחשב במצב 
מצוין, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7127261

 שידה צבע עץ בוק, 
1.10 ס"ס, 4 מגירות, רחבות 

לאחסון, מחיר - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-6140800

 2 שידות ושולחן וכסאות 
מעץ מלא, 500 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8452231

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813  כוננית ספרים גדולה 

וחזקה, אורך 2 מטר, גובה 
1.55 ס"מ אורך, צב עחום, 

220 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 כסא ישיבה עם משענת 
וגלגלים, 110 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח, 
מצ בטוב, צבע חום בהיר, 

_____________________________________________)33-34ח(בני-ברק, 052-5737813

 כוננית 5 מגירות פלסטיק 
"כתר" 100 ש"ח, מצב טוב, 

_____________________________________________)33-34ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן לסלון מעץ בוק 
 120X75X40, 250 ,מלא

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-3463482

 כורסא עם מגירה במצב 
מצוין, 300 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)33-34ח(050-6927355

 באלעד בהזדמנות, ארונית 
מצעים מעץ סנדוויץ, מידות 

110X62X85, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(054-6983461

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, למכירה, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)33-34ח(054-6983461

 כסאות פינת אוכל, 60 
ש"ח כל כסא, מצב טוב, 
_____________________________________________)33-34ח(בני-ברק, 052-5737813

 בהזדמנות! עגלת 
אינגלזינה זיפי, מצב מעולה, 

_____________________________________________)33-33(300 ש"ח, 052-8378727

 עגלת קויני על ארבע 
גלגלים, כתום/אדום, 400 

_____________________________________________)33-33(ש"ח, 052-8378727

 סל קל ובוסטר לרכב, 80 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טל': 050-5967114

 למסירה לאברך/משפחה 
ברוכת ילדים, עגלת סילבר 

קרויס במצב יפה ושמור, 
_____________________________________________)33-34ח(טלפון - 054-5490502

 עגלה )מוצי( אמבטיה 
)תכלת( טיולון )ירוק( + 

שלדה, כחדשה! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7112123

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY, מצב מצוין, 

250 ש"ח בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)33-34ח(054-4906526

 עגלת QOINY אמבטיה 
+ טיולון, 300 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(053-3106016

 משאבת חלב אוונט, 
ידנית, חדש בקרטון, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(053-3106016

 כסא אוכל יפה ושמור עם 
שולחן, 120 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(053-3106016

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת של "שילב" 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק, 
מצב מצוי ןשל "שילב" 400 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, ב"ב, 052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 
_____________________________________________)33-34ח(70 ש"ח, ב"ב, 052-3073826

_____________________________________________

 עגלת תינוק ממבא, 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 עגלת טיולון יס באדי, 75 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 כסא תינוק עם ריפוד, 
מתקפל, מצוין, 70 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(טלפון: 052-3073826

 B.jogger מציאה, עגלת 
כחדש + פגוש + כ.גשם 

חדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(054-8452614

 עגלה + טיולון בייבי דולי 
כחדש ממש, ד.אדום בב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(490 ש"ח, 058-3234562

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-7966786

 סמסונג B110 כשר חדש 
באריזה כולל אחריות, 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד! 052-7167777

 פלאפון, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 054-4273857

 מתקנים מתנפחים, 500 
_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-7773591

 ארון מיקרוגל על 
גלגלים, 180 ש"ח. תריסים 
)1.30X2.10(. חלונות, 180 

ש"ח, )1.80*2.10(, נייד:
050-4270277)33-33(_____________________________________________

 ספרי לימוד חדשים 
_____________________________________________)33-36(במחירים זולים, 054-8443223

 סוס נדנדה, 70 ש"ח, חזק 
_____________________________________________)33-34ח(ויפה, 053-3106016

 מזוודה, מצב טוב, 80 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 שטיח שאגי לסלון, מהמם 
בצבע חום מוזהב, גודל, כ- 

2X1.80 מ', 350 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)33-34ח(054-8485026

 אקווריום פנורמי רוחב 
1מ', גובה 1/2, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8412903, 03-9074725

■ מציאה!! הקודם זוכה!! 
13 חבילות של מכנסי מגן 

למבוגרים "דיפנד פויז" )חוגלה 
קימברלי(, גודל 44-54, 40 

ש"ח לחבילה, לרוכש את כל 
13 החבילות יחד ב-500 ש"ח, 

03-5700060 052-4755746)33-34(_____________________________________________

 ציפור קנר "באוסתר" 
360 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)33-34ח(03-9074725

שיפוצים וצבע
 אמבטיית זאב -

לא שפצנו רק החלפנו 
אמבטיה, 03-5445901, 

,02-5333862
,04-8361130
09-9584862)25-44(_____________________________________________
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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

 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 
_____________________________________________)27-34(משרה 1986

 למשרד רו"ח בת"א,  
דרושה פקידה למשרה מלאה, 

tamar@yfcpa.co.il)30-33ל(_____________________________________________

4,000

www.glatjobs.co.il 
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זה הזמן למצוא עבודה!

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

 התרחבנו!!! למעון 
בשיכון ג' בב"ב, דרושות גננות 
ומטפלות למ.מלאה לשנה"ל 

הבאה, תנאים מעולים! 
054-8493435 )בשעות הערב 

_____________________________________________)30-33(המאוחרות(

 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(_____________________________________________

 משווקים למכירת 
רהיטים מהבית בכל 

הארץ )לא בב"ב(, ללא 
תצוגה, לפרטים:

052-7783355)30-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

 לחברת שליחויות 
קטנועים בב"ב, דרושים 

שליחים רציניים, אחראים 
ואמינים, תנאים מצויינים, שכר 

גבוה למתאימים!
054-3032021)30-33(_____________________________________________

 דרושה אישה דתית, 
נעימה למגורים ועזר לאישה 

מבוגרת, 03-6411817,
054-6411817)31-34(_____________________________________________

 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

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה, תנאים טובים 

למתאימה, למעון ילדים בב"ב 
054-8499728)32-35(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 מחפשת מקום חם 
לעבוד בו? למעון ברמת-אביב 

ממלאות, מקום קבועות 
ומנוסות לצהרונים ואפשרות 

לבוקר, החל מספטמבר, 
050-4088034)31-34(_____________________________________________

 אב בית נמרץ לבי"ס חרדי 
לבנות בבני-ברק, קו"ח לפקס: 

03-6246086)30-33(_____________________________________________

 ל"נזר המקדש" 
דרושים סופרי סת"ם 

לכתיבת תפילין ומזוזות, 
להתקשר עד השעה 

_____________________________________________)31-34ל(16:00, 055-6684770

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת/אחראית כיתה 

לגילאי שנה וחצי,
 ,7:00-12:30
058-3230099)31-33(_____________________________________________

 לגן מעון ותיק בגבעת 
שמואל )במרכז( גננת 

סייעת יצירתית עם ראש 
פתוח, למשרה מלאה, 

_____________________________________________)31-34(גמיש 052-3651355 חנה

 לבית קפה בב"ב: עובדים 
בעלי ראש גדול ורצון לקידום, 
באוירה משפחתית, משמרות 

בוקר/ ערב, שכר הולם!
052-660-7070)31-34(_____________________________________________

 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 מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת-גן, מהשעה 

16:30, 5 ימים בשבוע,
050-5305916)30-33(_____________________________________________

 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

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

לזק"א ישראל
דרושות 

עובדות נמרצות
בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה +

בונוסים
שעות עבודה:

9:00-14:00 או 
17:30-21:30

העבודה בבני ברק
03-6164444
סביבת עבודה נעימה ומיוחדת

 למוסד חינוכי בדרום ת"א, 
דרוש פעיל לארגון ורישום 
לקידום המוסדות, קו"ח: 

03-6828264)32-33(_____________________________________________

 לישיבה בבני-ברק, איש 
אחזקה מקצועי ואחראי, 

03-6714809, להתקשר בין 
10.00-15.00)32-35(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל: *מטפלות למשרה 

מלאה. *גננות ועובדות לצהרון. 
*דרושה חברת הסעה לילדי 

_____________________________________________)32-33(הצהרון, 050-7884864

 למעון במרכז ב"ב, 
דרושות מטפלות

7:30-16:00, תנאים 
מעולים למתאימות! 
_____________________________________________)32-35(מיידי, 054-8418594

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה מאוד + בונוסים,
050-8266772)32-38(_____________________________________________

 למעון מקסים בפ"ת 
דרושה גננת/מטפלת - סייעת 

מסורה ואחראית, תנאים  
טובים למתאימה,

052-7808100)32-35(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש/ת, סוג 
3, נסיון בחשבשבת, מכפל 

וורד, קו"ח:
ML1264@smile.net.il)32-35ל(_____________________________________________

 דרושים מטפלים/ות 
רציניים ל"אגודה למען הזקן" 

בב"ב לטיפול בקשישים 
סיעודיים/לא סיעודיים,

03-5791477/03-5791502)32-35(_____________________________________________

 למעון בב"ב, דרושה 
עובדת מסורה ויסודית לנקיון 

מעון, 4 פעמים בשבוע,
054-5841018)32-35(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לרשת 
חנויות כליקה-כלי מטבח 
ובישול בב"ב/י-ם, תנאים 
טובים מאוד למתאימות! 

מתאים לאמהות/סטודנטיות, 
054-7604012)32-33(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
דרושה עזרה בנקיון ובישול, 3 

פעמים בשבוע, בשעות -16:00
_____________________________________________)32-35ל(20:00, 050-5957951

 לגן מעון בפ"ת, מטפלת 
חמה ואחראית לתינוקיה 
למשרה מלאה, 30 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ל(לשעה, 050-4104358

053-3113008

ע“י עופרת
ישועות | רפואות 
הצלחה  | הסרת 
פחדים ומתחים

בס“ד

ביטול עין הרע

055-8837921לפרטים: 

דרושות מטפלות 
וגננות לגילאי 3-4

למעון באזור רכבת מרכז
תנאים טובים

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

 לחברת ביטוח גדולה 
בפ"ת, דרושות נציגות שירות/

מכירות
drooshim93@gmail.com)31-39ל(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ ונמרץ 
לחלוקה משלוחים בב"ב, 

_____________________________________________)31-34ל(053-3135140

 דרושים עובדים )מעל גיל 
18( לחלוקת פלייארים מאזור 

המרכז והשרון, שכר גבוה 
_____________________________________________)32-35(למתאימים! 052-5760284

 למעון במרכז ב"ב, 
דרושות מטפלות לשנה 

החדשה )א' אלול(, תנאים 
טובים למתאימות!

052-7689939)32-33(_____________________________________________

 דרוש שליח על אופנוע 
חרוץ ורציני למשרה מיידית, 

_____________________________________________)32-35ל(תנאים מצויינים,055-8829542

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/ות 
קצבים/ות סדרנים/ות, 

למשרה מיידית,
054-6676947)32-35(_____________________________________________

 לישיבה בירושלים דרוש 
_____________________________________________)32-33(איש תחזוקה, 052-7648931

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 

אוטובוסים, תנאים 
_____________________________________________)33-36(טובים, 050-4030501

 למוסד חרדי באיזור 
בית-שמש, דרושים מתגברים 

למתמטיקה ואנגלית, לפרטים:
demuna12@gmail.com

_____________________________________________)33-34ל(050-7433397, שאול

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לעבודה משרדית, לא נדרש 
נסיון, 60 ש"ח לשעה. *בבני-
ברק, מדריכים לעבודה עם 

ילדים ומדריכות לעבודה עם 
ילדות, אין צורך בנסיון, 65 

ש"ח לשעה. *דרושה מנה"ח 
בירושלים, סוג 1,2, 50 ש"ח 

לשעה. קריירה, 
072-22-222-62)33-33(_____________________________________________

 דרוש נהג ג' לחלוקה 
בלילה, מאזור המרכז, שכר 

_____________________________________________)33-33ל(נאה, 054-2362616

 דרוש סוכן נדל"ן + 
רשיון תיווך, למשרד תיווך 

מרכזי בב"ב, לשעות 
הבוקר, מיידי!
03-5702323)33-33(_____________________________________________

 דרוש עובד מטבח לחנות 
בייגל בגאולה בירושלים

02-5375516)33-36(_____________________________________________

 למעון יום בק. הרצוג 
בב"ב דרושים לשה"ל 

הבאה *מטפלות *כוח 
עזר 8:00-13:00, 

_____________________________________________)33-36(לפרטים: 054-3934230

 לתיווך דרוש עובד/
פנסיונר לעבודה במשרד 

תמורת עמלות ואחוזים, אין 
צורך בנסיון קודם, לשעות 

_____________________________________________)33-33(אחה"צ, 054-7477054

 לחברת הובלות במרכז 
דרושים נהגים חרוצים עם 
ניסיון עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)33-40(טובים! 052-6628690 ישראל

 לשווארמה באזור 
ירושלים, דרוש עובד נמרץ 
ואמין, בעל תודעת שירות 

_____________________________________________)33-36ל(גבוה, 052-5399290

 לחברה מובילה 
בתל-אביב, דרוש/ה 

נציג/ה מכירות למוקד 
החרדי, שכר גבוה ותנאים 

_____________________________________________)33-44(מעולים! 073-2271471

 בייביסיטר בעלת-רכב 
לבת 6 בגבעת שמואל, 

ימים א'-ה', 16:30-19:00, 
לפרטים בערב בלבד. ענת: 

052-4840855)33-36(_____________________________________________

 למעון בפ"ת גננות 
וסייעות, תנאים מצוינים, 

054-8474393)33-34(_____________________________________________

 לצוות המכירות של 
מחסן היבואן - החנות הגדולה 

ביותר לבגדי מותגים, נותרו 
מקומות בודדים! *גיל 20 

ומעלה. *מגורים באזור המרכז. 
*יכולת עבודה בצוות. *נכונות 

לעבוד ולהרוויח! *זמינות 
מיידית. *נסיון במכירות - 

יתרון! המתאימים יזכו למשרה 
נוחה באווירה צעירה ונעימה 

עם תתנאי שכר ובונוסים 
מפתיעים במיוחד! קו"ח 

chagit@mh42.co.il:33-34(למייל(_____________________________________________

 למעונות וגני חב"ד בצפון 
ת"א דרושות מטפלות, סייעות 

וגננות מחליפות. לפרטים: 
_____________________________________________)32-35(חגית 054-7708715.

 לישיבת כסא רחמים, 
דרוש סוכן עצמאי להפצת 
ספרי קודש של מכון הרב 

מצליח, תנאים טובים!
050-4158560 ,054-8474605)32-35(_____________________________________________

 למשרד נסיעות! סוכנים/
ות נסיעות מקצועיים/ות 

 sabre,( !בעלי נסיון בלבד
 ,)Amadeus, Gilboa
hila@rglobali.com)32-33ל(_____________________________________________

 לחנות ומחסן יבואן 
אופנה לגבר דרוש/ה עובד/ת 

למכירות טלפוניות/ פרונטליות 
ועבודות משרד כלליות,

_____________________________________________)32-35ל(050-7997706

לישיבה בירושלים

קו“ח לפקס
02-5825699

דרוש טבח

תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?

מתאים לשיווק ומכירות?

מקומך איתנו!

job@layalty-ins.co.il
052-7689999

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון

שאפתן?

לפרטים נוספים ושליחת קו“ח לפקס‘:
03-5037873

Moshekn@ptikva. Org. il

דרושים:
עדיפות 

לבעלי ניסיון בעבודה 

עם נוער חרדי

לשלוחה החרדית 
קידום נוער היל“ה פתח תקוה 

מורים/ מתגברים להכנה לבגרות

עובד קידום נוער
עם השכלה פורמאלית

במקצועות הטיפול

054-3934230

למעון בק. הרצוג בב“ב
דרושות

מטפלות
וכח עזר

לשה“ל הבאה

תנאים טובים במיוחד!

נציגות לחברת 
ביטוח בקרבת ב“ב

צוות נפרד לנשים 
חרדיות!

073-25-90-300

דרושות

שכר גבוה במיוחד!

 למחסן היבואן - חנות 
בגדי מותגים לגבר, סניף 

בני-ברק, דרוש/ה קופאי/ת 
אחראית לתפקיד הכולל 

מתן שירות פורנטלי וטלפוני 
ללקוחות החברה. *בעל/ת 

תודעת שרות גבוהה, סבלנות 
ואדיבות. *מעל גיל 21. *מראה 

ייצוגי. *עבודה במשמרות. 
*נכונות לעבודה בימי ו' באופן 
קבוע. *נכונות לעבודה במקום 

תוסס ושוקק חיים. שכר 
התחלתי, 30 ש"ח לשעה. 

מתאים גם לסטודנטים! קו"ח 
למייל:

chagit@mh42.co.il)33-34(_____________________________________________

למרכז הרפואי 
מעיני הישועה 

או לפקס:03-5771144
tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל

 משרה מלאה  
נסיון בניהול עובדים

ידע במערכות אחזקה 
השכלה טכנית- חובה

דרוש/ה
ראש צוות למח' אחזקה



סכום מינימאלי להפקדה: 10,000 ₪. פיקדון ליצ'י מדד צמוד לעליית / לירידת מדד המחירים לצרכן, ללא הבטחת קרן ההפקדה הנומינאלית במקרה של ירידה במדד. מס ינוכה כחוק. הבנק רשאי לשנות 
את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם.

*8860
לפרטים התקשרו:

2018

2019

2020

2021

2017

2016

אל תשאירו את הכסף בעובר ושב,
כשאתם יכולים להרויח עליו!

פיקדון שנזיל בכל שנה וגם מבטיח ריבית שעולה ועולה

פיקדון ליצ'י
של מזרחי טפחות

לקוחות כל הבנקים, הכירו את

מהיום, משקיעים בפיקדונות ונהנים מהפירות!
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, יתאימו לכם את הפיקדון הטוב ביותר.

פטל
פקדונות מידיים

אפרסמון
פקדונות לטווח קצר

רימונים
פקדונות נזילים

דובדבן
פקדונות הכנסה תקופתית

פיטנגו
פקדונות דו מסלוליים

פומלית
פקדונות לטווח בינוני

ענבים
חסכונות בהוראות קבע

קוקוס
פקדונות לטווח ארוך
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