
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי כ"ט אב תשע"ו    2/9/16 גיליון מס' 1184

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:26
18:43
18:23

19:37
19:38
19:38

פרשת ראה

מראה כהן
מגוון עצום של שיחות,

שיעורים, כנסים, שידורים 
חיים, עידכונים, ועוד...

079-9304000 

מרבן של ישראל
מרן רבינו שלום כהן

נשיא מועצת חכמי התורה

פרסם 
ותתפרסם

שלוחה 120
03-5796643

הבולדוזר של 'העבודה'

מעמד מרגש בכנס אבות ובנים

הוועדה למען השבת
נתניהו וראשי המפלגות החרדיות החליטו על הקמת 'ועדת השבת'

להיכן העלמתם את גדולי ישראל? / מאמר מערכת ● עמ' 15

חילולי השבת בעבודות הרכבת בתל אביב הכניסו את 
המערכת הפוליטית למיני-סחרור בשבוע האחרון ● 

באיחור-מה התברר לנציגות החרדית כי עבודות הרכבת 
בתל אביב יתקיימו בעיצומה של שבת-קודש, והם ניסו 
למנוע אותן מבעוד מועד ואכן הצליחו לבטל  חלק 

מהעבודות, ועל השאר נענו כי מדובר ב"פיקוח נפש" 
● אתמול )שלישי( נפגשו ראשי המפלגות החרדיות עם 
ראש הממשלה והחליטו יחד על הקמת הוועדה בנושא 
שמירת השבת ● נתניהו: "שמירת השבת חשובה לי 
מאד. זהו יום המנוחה הלאומי ואני לא מוכן שיאמרו 

עליי שאני פוגע בשבת" / עמ' 14

בגיל 80 ואחרי מחלה קשה ומתמשכת נפטר השבוע בבית החולים איכילוב 
חבר הכנסת ושר הביטחון לשעבר בנימין )פואד( בן אליעזר ● הילד שעלה 

לבדו לישראל מעיראק ומונה לתפקיד שר הביטחון, היה לידיד 
הציבור החרדי ברבים מהצמתים, ואף רקם קשר מיוחד עם מרן הגר"ע 

יוסף זצ"ל ● עמ' 12-13 

מעמד חיזוק מרגש בכנס אבות ובנים המרכזי בפ"ת: ארבע שעות מרגשות 
בשילוב הנאה ושמחה, קיבלו תלמידי 'אבות ובנים' כהוקרה על השתתפותם 

מידי שבת בשבתו באחד מעשרים וששה סניפי 'אבות ובנים' של 
האגף לחינוך תורני בראשות הרב אליהו גינת ● עמ' 4

 בפתח תקווה 
מסכמים בסיפוק 

פעילות קיץ מבורכת
אלפים מתושבי פתח תקווה 
מסכמים בסיפוק קיץ פורה 
במיוחד, גדוש פעילויות 
מגוונות ובעלוּת השווה 

לכל כיס, והכול בניצוחה 
של היחידה לחינוך חרדי 
ותרבות מורשת ישראל 

בעירייה, בניהולו של הרב 
מנחם שורץ" / עמ' 6





ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

שתהיה לך
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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

מאת: אהרן נצר

אבות  סניפי  וששה  בעשרים  הרשומים  והוריהם  תלמידים  מאות 
ובנים בכל רחבי העיר בפתח תקווה, הגיעו בצהרי יום ראשון האחרון 
להיכל התרבות העירוני הגדול בעיר לכנס חיזוק ומרגש שנועד להוקיר 
את צעירי הצאן 'עמלי התורה' אשר מגיעים להשתתף בקביעות מידי 
האגף  ידי  על  שהוקם  ובנים'  'אבות  ממסגרות  באחד  בשבתו  שבת 
האגף  יו"ר  גינת,  אליהו  הרב  של  בראשותו  תורניים  ותרבות  לחינוך 

וחבר מועצת העיר.
ולאחר  האולם,  התמלא  המוקדמות  הצהרים  אחר  משעות  כבר 
תפילת מנחה הורגש 'חשמל' באוויר לקול צלילי המוזיקה המיוחדת 
בתזמורתם המורחבת של רולי ויואלי דיקמן אשר שימחו במיוחד את 
התלמידים והאבות בשירי רגש ושמחה, שירי דבקות ובסוף גם שירים 

מיוחדים הקשורים לחודש אלול.
בירכו  נוספים,  ורבנים  העיר  רב  שליט"א  הלוי  מיכה  רבי  הגאון 
של  העצומה  המעלה  על  בדבריהם  והאריכו  והתלמידים  האבות  את 
הקשר  את  מעמיקה  גם  אשר  זו  יחודית  במסגרת  קבועה  השתתפות 
הרוחני שיש בין האבות לתלמידים וגם גורמת לילדים להיות מונחים 

טוב יותר בלימודים.
ראש העירייה, עו"ד יצחק ברוורמן, שלח את ברכתו ואמר: "זו זכות 
גדולה בשביל העיר פתח תקווה שכל כך הרבה ילדים מחונכים בצורה 

כזו נפלאה ומעמיקים את הקשר החם שיש ביניהם להורים".
לחינוך  האגף  ויו"ר  בוסו  אוריאל  הרב  רה"ע  מ"מ  הציבור,  נציגי 
תורני הרב אליהו גינת, אשר שותפים מלאים לכל תהליך היווצרותו 

של הארגון הגדול, פרסו את חסותם על כל הערב והעניקו פרס הוקרה 
אישי ומכובד לכל הרכזים בכל הסניפים אשר משקיעים מידי שבת את 

המיטב כדי שהלימוד יהיה מוצלח ומסודר. 
לקראת חלקו השני של הכנס, התקיים חידון מיוחד הקשור למידת 
מאות  התבקשו  לנושא  הקשורים  מיוחדים  סרטונים  ותוך  החסד, 
התשובות  אפשרויות  משלש  אחת  על  לענות  והוריהם  התלמידים 
אשר הועלו על המסך. תלמידי החכמים הצעירים והוריהם התפלפלו 
תוך  כאשר  הנכונה,  התשובה  על  המדרש'  'בית  באווירת  רם  בקול 
לענות  צריכים  היו  חמש עשרה שניות בלבד לאחר הקראת השאלה 

במהירות על התשובה ע"ג לחצן הכפתור בשלט שהועמד לרשותם. 
עין לא נשארה אדישה לראות את מחזה הבקיאות הנפלאה שבו שלטו 
התלמידים, כאשר לאחר 45 דקות של חידון זכו שלשה זוכים בפרסים 

יקרי ערך לקול תשואות הקהל ומחיאות הכפים לזוכים.
כל  בין  הגרלות  כמובטח  התקיימו  הערב,  של  סיומו  לקראת 
התלמידים אשר הביאו את כרטיסי ההגרלה שאספו במשך החצי שנה 
האחרונה, כאשר גם את האבות לא קיפח יו"ר האגף הרב אליהו גינת 
באחד  ולהתרעננות  למנוחה  שבוע  לסוף  לצאת  זכו  הורים  ושלשה 

מבתי המלונות בארץ. 
שלש  גם  כמו  במירון,  משפחתי  בצימר  משפחה  זכתה  כן  כמו 
לאתרים  צמוד,  רכב  עם  טיול  במיוחד,  מרענן  לפרס  שזכו  משפחות 
השלם  ש"ס  ראשון  כפרס  בהגרלה  הוענקו  כמו"כ  בצפון.  נבחרים 
מהדורת חתנים וילנא, סט רמב"ם, חמשה זוגות אופנים, מסוק רחפן 
לבית,  סטריאו  מערכות  יוקרתיות,  מצלמות  מצלמה,  עם  מקצועי 

קריוקי, אורגנית גדולה, זיכויים לחנויות משחקים, ועוד ועוד...
אם בכל זאת לא די, הרי שלאחר סיומו של הערב המוצלח קיבלו 
האומן  כאשר  הבמה,  על  שהועלתה  מיוחדת  הפתעה  התלמידים 
דוד שעלה לא מכבר מאנגליה לאחר עשר שנות  בן  והקוסם שלומי 
הופעה בחו"ל, ריתק את התלמידים בביצועים מדהימים ברמה גבוהה 
זריזות הידיים  נתינת הסבר על  במיוחד והכל על טהרת הקודש תוך 

שאותה הוא מבצע.
לאחר השעה 8:30 בערב התפזרו הנוכחים לבתיהם מלאים בשמחה 
והתרגשות על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם בשותפות כה חשובה 

בערב זה.

מעמד מרגש בכנס אבות ובנים
מעמד חיזוק מרגש בכנס אבות ובנים המרכזי בפ"ת: ארבע שעות מרגשות בשילוב הנאה ושמחה, קיבלו תלמידי 

'אבות ובנים' כהוקרה על השתתפותם מידי שבת בשבתו באחד מעשרים וששה סניפי 'אבות ובנים' של 
האגף לחינוך תורני בראשות הרב אליהו גינת

כנס אבות ובנים

מאת: יעקב פלדמן

לתרבות  האגף  יזם  הקיץ,  סוף  לקראת 
במופע  הציבור  לכלל  פתוח  אירוע  תורנית 

משותף של רמי קלינשטיין ואודי דוידי.
אלפים הגיעו לצפות במופע שנערך בימים 
העצמאות  ברחוב  ליפשיץ,  בגן  האחרונים 

בכפר גנים. 
יצחק  העיר  ראש  במעמד  התקיים  הארוע 
חבר  דעי,  איציק  מקומו  ממלא  ברוורמן, 
מועצת העיר וראש האגף לת"ת. משה פלדמר, 
סגן ראש העיר איתי שוננשיין וחברת מועצת 
צבי  הנחה  את הארוע  רבינוביץ.  יואלה  העיר 

בליץ.
לשבח  ציין  ברוורמן  איציק  העיר  ראש 
בניהולו  תורנית  לתרבות  האגף  פעילות  את 
מצטרף  האירוע  כי  וציין  זלצר,  שמואל  של 
בשכונות  עושה  שהעיריה  נוספים  לאירועים 

העיר.
משה פלדמר חבר מועצת העיר וראש האגף 
לתרבות תורנית: "האגף לתרבות תורנית שם 
כלל  בקרב  גם  היתר  בין  לפעול  למטרה  לו 
האוכלוסיות  בין  לחבר  רצון  מתוך  הציבור 

יהודית  תרבות  באמצעות  וזאת  השונות 
ביחד  לפעול  ניתן  כי  האומר  במסר  מקרבת, 
תוך הבנה וקירוב כי רב המשותף על השונה".

את  הזמין  קלינשטיין  רמי  הזמר  באירוע, 
המשך  את  לסמל  משותף  לשיר  דווידי  אודי 

קירוב הלבבות בעם.

תורנית,  לתרבות  האגף  נערך  כך  בתוך 
זלצר,  והמקצועי של שמואל  בניהולו המסור 
החודש  במהלך  שייערכו  נוספים  לאירועים 
שער"  לנו  "פתח  קונצרט  וביניהם  הקרוב, 
ישראל  הזמר-חזן  של   האומנותי  בניהולו 

פרנס ואומנים נוספים.

אלפי אנשים במופע 
סיום הקיץ 

אלפים השתתפו במופע של אודי דוידי ורמי קלינשטיין מטעם האגף לתרבות התורנית

מאת: חיים רייך

רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, ווידא הרב 
במוסדות  עבודה  בסיור  אישית,  גינת  אליהו 
את  תורני,  ותרבות  לחינוך  האגף  של  החינוך 

המוכנות לפתיחת השנה. 
מוכנים  השנה  את  מתחילים  "אנחנו 
שתי  "הוספנו  גינת.  הרב  אומר  מתמיד", 
כיתות בבית יעקב, כיתה בנטיעים, שישה גנים 
חדשים ופתחנו בית ספר זמני לחינוך מיוחד, 
עו"ד  העיר,  ראש  באישור  הבניה.  לסיום  עד 
בונים שלשה בתי ספר  איציק ברורמן, אנחנו 
אני  בע"ה.  השנה  במהלך  שיסתיימו  חדשים 
תנועת  יו"ר  העיר,  ראש  למ"מ  להודות  רוצה 
הדאגה  על  בוסו,  אוריאל  הרב  פ"ת,  ש"ס 

וההשקעה בילדי ישראל". 
את  גינת  הרב  ברך  יעקב  בבית  בסיור 
המנהלת על היוזמה לפתוח את השנה לכיתות 
א' ביום רביעי, במקום ביום חמישי כמו כולם.

באירוע סיום הקיץ

גינת סייר 
במוסדות 

החינוך



א'-ז' אלול
ביכנ"ס "לוריא" אליעזר בן יהודה 10:1011ג' אלול  < 

תשובה וגאולה במשנתו של הרב קוק זצ"ל
מדרשת "אור דניאל" סנדרוב 11:009

הדין ולפנים משורת הדיןלנשים  

ביכנ"ס "יחדיו" אריה בן אליעזר18:00ד' אלול  < 
מסורת התורה מאב לבנולאבות ובנים

ביכנ"ס "היכל מאיר" טרומפלדור 18:1537ה' אלול  < 
תשובה מאהבה

ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:4537
גזלן ששילם צריך לבקש מחילה  

ז' אלול 
 שבת פר'

שופטים <

לפני 
ביכנ"ס  "בית אליהו" מבצע יפתח 9ערבית
ביכנ"ס "נוה גן נוסח תימן" גרינשפן 8:153
ביכנ"ס "משכן מאיר" גרינשפן 8:303
ביכנ"ס "שבת אחים" טבצ'ניק9:15
ביכנ"ס "אם המושבות" חדרה פ. מטולה9:45

ביכנ"ס "שמחת אהרון" איסר הראל 17:00
אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהריןלגברים ונשים

טו'-כא' אלול
בית חולים  "בית רבקה"11:00ט"ו אלול  < 

רפואה ותשובה

האגודה למען החיל בעש"ט 19:0047י"ח אלול  < 
הכרת תודה

ביכנ"ס "מוריה" שולזינגר20:00
עלינו לשבח לאדון הכללגברים ונשים 

ביכנ"ס  "מעלות קדושים"  אונטרמן 16 17:30י"ט אלול  < 
ועשית הישר והטוב

ביכנ"ס "זכור לאברהם" מנחם בגין 19:0081
תקע בשופר גדול לחרותינו  

ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:4537
חיוב בכבוד ההורים גם כשאינם צדיקים  

כ"א אלול
שבת פר'
כי תבוא

לפני 
ביכנ"ס "חזון יוסף" יהודה הנשיא 47ערבית
ביכנ"ס "מורשה" חנה רובינא 9:1013
ביכנ"ס "מעין גנים" מתנ"ס עמישב9:30

ביכנ"ס "היכל חנה" עד"ש שפיק10:00
ביכנ"ס "ע"ג חללי המסוק" חנה רובינא 10:305

בעתה אחישנה
ביכנ"ס "זכור לאברהם" בגין 16:0081
מידת הדין ומידת הרחמיםלנשים

ביכנ"ס "זכור לאברהם"   בגין 17:0081

תשובה וגאולה

ביכנ"ס "צעירי הציונות" בגין 18:4050
שלש עשרה מידות 

ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 22:3037

כדלים וכרשים דפקנו דלתך

ביכנ"ס "שונה הלכות" חובבי ציון 23:0042

יעבור על פניו ויקרא

כב'-כח' אלול
אולפנת "רעות" שמואל הנגיד 12:008כ"ב אלול < 

שעשני כרצונו

בית חולים "השרון"14:00
נפש וגוף

ביכנ"ס "בית יוסף" מנחם בגין 19:4550

עורו ישנים מתרדמתכם

ביכנ"ס "ארזי הלבנון" כצנלסון 21:005
הזהות האמיתית של האדםלגברים ונשים 

בית חולים "בילינסון"13:00כ"ג אלול  < 
גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם

אולמי "הרקיע השביעי" בר כוכבא 18:3072כ"ד אלול < 
כנס גבאים

בית ההשקעות "אקסלנס"15:00כ"ה אלול < 
תורה ומלאכהלעובדי החברה

חברת "ניסטק" מטלון9:30כ"ו אלול < 
לשנה חדשהלעובדי החברה

ביה"ח "שניידר"11:30

מפי עוללים ויונקים יסדת עוז

חברת "ניסטק" סגולה15:30
תורה ודרך ארץלעובדי החברה

אולפנת דרכי נועם מימון 19:304

תפילת חנה

ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:4537

לא העשיר משה אלא מפסולתן של הלוחות

ביכנ"ס ספרדי לאומי "משכן משה" יוכלמן23:40

כ"ח אלול
שבת פר'

ניצבים

לפני 
ביכנ"ס "רננים אשכנזי" אוירבךערבית
לאחר 
ביכנ"ס "רננים ספרדי" אוירבךערבית

ביכנ"ס "ניגוני חיים" חיים ויצמן 9:1045
ביכנ"ס "רינת אשר" אידלמן 9:407

ביכנ"ס "בת גנים" י"ד הבנים 10:1030
ביכנ"ס "הספריה" העצמאות 17:0044
פרשת העקידהלגברים ונשים

ביכנ"ס "משכן ישראל" גליצנשטיין 18:156
ושבת עד ד' אלקיךלגברים ונשים

ח'-יד' אלול
ביכנ"ס "חן הצפון" שלומציון המלכה20:30ח' אלול  < 

יחיד ששב מוחלין לו ולעולם כולולגברים ונשים

ביכנ"ס "מוריה" שולזינגר18:00ט' אלול < 
שמע בני מוסר אביךלאבות ובנים

ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:4537י"ב אלול  < 
תשובה שלמה על גזל

י"ד אלול 
 שבת פר'
כי תצא <

לפני 
ביכנ"ס "פאר הרש"ש" ר' עקיבא 7ערבית
ביכנ"ס "אהל יצחק" הרב הרצוג 7:1512
ביכנ"ס "תורה ועבודה" תורה ועבודה  8:0010
ביכנ"ס "אהל יצחק" הרב הרצוג 8:4512
ביכנ"ס "היכל יונה" יונה גרין9:15
ביכנ"ס "היכל שמיר" רמח"ל  9:307

ביכנ"ס "בית לאה" עמינח 10:007
מצות התשובה

ביכנ"ס "רמב"ם" ריינס11:00
הרוצה בתשובה

ביכנ"ס "יד דניאל" הרב עוזיאל  16:4510
גדולה תשובה שזדונות נעשין לו זכויות

ביכנ"ס "מעלות קדושים" אונטרמן 18:1516
עבירות שבין אדם לחבירו

ד'-ח' תשרי
ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:4537ד' תשרי  < 

איסור לא תחמוד

ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 37ו' תשרי < 
כבוד הציבורדרשת "שובה"

במתנ"ס "אחדות" שפרינצק 10:0039ז'  תשרי  < 
עוד ינובון בשיבהלגימלאים

ביכנ"ס "חן הצפון" שלומציון המלכה21:00
איזוהי אשה כשרהלנשים

אולפנית "ישורון" זליג בס 17ח'  תשרי  < 
עיצומו של יום מכפר

בשיתוף הרבנות פתח תקווה

הציבור מוזמן !
lishkapt1@gmail.com – לפרטים טל – 03-9051533   מייל 

הרה"ג מיכה הלוי שליט"א
רב העיר במסע התעוררות לקראת השנה החדשה
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בפתח תקווה מסכמים בסיפוק 
פעילות קיץ מבורכת

אלפים מתושבי פתח תקווה מסכמים בסיפוק קיץ פורה במיוחד, גדוש פעילויות מגוונות 
ובעלוּת השווה לכל כיס, והכול בניצוחה של היחידה לחינוך חרדי ותרבות מורשת ישראל 

בעירייה, בניהולו של הרב מנחם שורץ
מאת: יעקב פלדמן

'בין  ישיבת  פעלה  הזמנים'  'בין  תקופת  במהלך 
'תודעה',  ארגון  מטעם  הת"תים  לילדי  הזמנים' 
פעלה  המסגרת  חרדי.  לחינוך  היחידה  בסבסוד 
בריכוזם של המחנכים הרב אוריאל מאינץ בשכונת 
מגוון  בה  ושולבו  חכמון,  משה  והרב  הדר  גני 
נסיעה  היתר  בין  מיוחדות,  ואטרקציות  פעילויות 
הייתה  הכותרת  גולת  חיים'.  'חפץ  המים  לפארק 
ה'זיץ' המיוחד שנערך באחד מלילות שישי; במשך 
כשלוש שעות ישבו הילדים סביב שולחנות ערוכים 
ושרו שירי שבת בליווי תזמורת ובשילוב 'וורטים' על 
הפרשה, מתוך אווירה מיוחדת. ביום האחרון נערך 
זכו  ובסופו  ג'יפים,  מסלול  כולל  לצפון,  גדול  טיול 

המשתתפים להתפלל בציון רשב"י במירון. 
ישיבות  להפעלת  הוקדשו  מיוחדים  מאמצים 
בעיר:  התורה  בהיכלי  הישיבות  לבני  הזמנים'  'בין 
הישיבות',  'חניכי  הכנסת  בבית  לומז'א,  בישיבת 
בבית הכנסת 'אהל אברהם', בבית הכנסת 'בעל שם 
טוב', בבית הכנסת 'יוצאי חברון' ובבית הכנסת שע"י 
מניין אברכים בני הישיבות שבשכונת עמישב. מאות 
תלמידי הישיבות השתתפו בנסיעה מיוחדת לטבריה 
ולמירון. המשתתפים נהנו אף מרחצה בחוף טבריה, 
זה,  ליום  במיוחד  שכרה  חרדי  לחינוך  שהיחידה 

בשילוב אטרקציות מיוחדות. 
ערב  נערך  הזמנים'  'בין  ישיבות  סיום  לקראת 
מאות  בהשתתפות  בעיר,  שרת'  ב'אולם  מיוחד 
מורכב  טריוויה  חידון  נערך  במעמד  התלמידים. 
ומאתגר, בהשתתפות הרב יחזקאל רייך. לאחר מכן 
נערכו סיומי מסכת מפי תלמידי הישיבות, אשר שקדו 

על לימודיהם בימים אלה. לאחר מעמדי הסיום נשא 
דברים הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א. בסיום הערב 
'זיץ' מיוחד בסימן הכנה לחודש אלול, מתוך  נערך 

שירי רגש והתעוררות. 
פנו  חרדי  לחינוך  היחידה  של  נוספות  פעילויות 
העיר  מתושבי  משפחות  מאות  המשפחה.  בני  לכל 
השתתפו בנסיעות לפארק המים 'חפץ חיים', ל'אקשן 
פארק' ול'ספידי כיף'. כמו כן נערכו בכל יום נסיעות 

לקברי צדיקים, נסיעות לחופי רחצה נפרדים ועוד. 
משפחתי,  לגיבוש  הזדמנות  הן  כאלה  "נסיעות 
דבר התורם רבות לעיצוב הבית והמשפחה", אומר 
הרב מנחם שורץ. "אנו רואים זכות לעצמנו לאפשר 
זאת למשפחות, באמצעות הקפדה על אווירה צנועה 
שומרי  במקומות  ובביקורים  תורה  לבני  המתאימה 
שבת בלבד, וכמובן – בעלות נמוכה ביותר". וכאן 

ליליות  שעושים  היחידה  לצוות  להודות  המקום 
כימים להצלחת הפעילות הרב מאיר הנדלסמן והרב 

דב רוזן.
כמו כן התאפשרה לתלמידי ישיבות 'בין הזמנים' 
בלבד  שקלים  עשרה  במחיר  עמישב  לברכת  כניסה 
– הכל בסבסוד מיוחד של ראש העירייה מר איציק 
נהנו  בבד  בד  הישיבות.  תלמידי  לטובת  ברוורמן 
תושבי מרכז העיר משחייה חופשית ב'ברכת שרעבי' 

במחיר מיוחד של עשרה שקלים. 
המשחקיות  פעלו  הזמנים'  'בין  בימי  לכך,  נוסף 
לאורך  גם  הדר  גני  ובשכונת  העיר  במרכז  לילדים 
ועם  מתוגבר  מדריכות  צוות  בליווי  הבוקר,  שעות 
מגוון תכניות, עבודות יצירה והפעלות ייחודיות. כמו 
כן נערכו הפעלות ואטרקציות המותאמות לגיל הרך, 

להנאת הילדים. 
יודגש כי הפעילויות כולן נערכו בסבסוד היחידה 
ההורים,  ציבור  על  דבר שהקל מאוד  חרדי,  לחינוך 
הכרוכות  ההוצאות  נטל  תחת  לעתים  הכורעים 
בחופשה ובהיערכות לשנת לימודים נוספת. ומתברר 
אפשר  אי  כך  כל  ורצופה  מסורה  פעילות  נוכח  כי 
מפעילות  הרבים  הנהנים  אלפי  אדישים.  להישאר 
למנהל  הוקרתם  את  הזדמנות  בכל  מביעים  היחידה 
העיר  הנהלת  ולחברי  שורץ,  מנחם  הרב  היחידה, 
והרב  ברוכי  אליהו  הרב  התורה',  'יהדות  מטעם 
והרבה  מאד  המסורה  פעילותם  על  פרידמן,  ישראל 
מוסדות  ולרווחת  בעיר  התורה  בני  ציבור  לרווחת 
התורה והחסד, לאורך כל השנה בכלל, ובימים אלה 
פתח  עיריית  לראש  העיר  בני  הודו  כן  כמו  בפרט. 
תקווה, עו"ד איציק ברורמן, התומך בפעילות ומכיר 

בחשיבותה הרבה. 

הרה"ג דוד קלופר, 
ממוסרי שיעור הדף 

היומי הידועים בפ"ת, 
חיתן בשעטו"מ את בתו 
עם משפחת ברוורמן 

ואל החתונה נהרו רבים 
משומעי השיעורים. 
בתמונה ראש העיר 
איציק ברוורמן והרב 

קלופר.

שמחת השיעור

אהרן נצר

 הננו להזמין את ילדי תלמודי תורה 
 לישיבת המתמידים המתקיימים 

בשעות הערב. 

היחידה לחינוך חרדי
ותרבות מורשת ישראל

18:00-19:00 ימים ראשון ורביעי  בית הכנסת חניכי 
הישיבות רחוב מוסטבוי 

כיתות ד –ו 
19:30-20:30 ימים ראשון-חמישי  בית הכנסת חניכי 

הישיבות רחוב מוסטבוי 
כיתות ז-ח 

18:50-19:45 ימים שני רביעי וחמישי  בית הכנסת אהל 
אברהם 

רחוב קהילות יעקב 1 
20:00-21:00 ימים ראשון-חמישי  בית הכנסת אהל 

אברהם 
רחוב קהילות יעקב 1

כיתות ח 
19:15-20:15 ימים שני רביעי חמישי  בית הכנסת חברון 

בגין 102
 18:45-19:45 ימים ראשון-חמישי  בית הכנסת שירת 

התורה 



יש לנו מפתח
בשבילך!

מבית

מבית

מרכז 'מפתח' מעניק לך מגוון רחב של שירותים מקצועיים
בדרך להצלחה בעולם התעסוקה:

תושבי גוש דן והסביבה

הכוונה וייעוץ
פגישה אישית לגיבוש יעד תעסוקתי-אישי, הכולל 
במהלך  תעסוקה.  מקדמי  כלים  במגוון  שימוש 
והכוונה  חיים  קורות  בהכנת  לך  נסייע  התהליך 

לרכישת מקצוע.

סדנאות
כלים  וכן  העבודה,  שוק  על  רקע  וקבלת  למידה 
מקצועית  בצורה  בו  להשתלבות  שימושיים 
וכוללות  בקבוצות  מועברות  הסדנאות  ונכונה. 
שונות.  והתנסויות  סימולציות  תרגילים,  הרצאות, 
לשוק  אוריינטציה  משרות,  איתור  הנושאים:  בין 

העבודה והכנה לראיון עבודה.

הכשרות בסיס
קורסים  באמצעות  בסיס,  השכלת  השלמת 
ומיומנויות  כלים  ידע,  לך  המעניקים  מסובסדים 
ראשוניות בעולם התעסוקה, כולל: יישומי מחשב, 

אנגלית, עברית, מתמטיקה ומיומנויות למידה.

אבחון תעסוקתי
מרכז 'מפתח' מציע תהליך אבחון משולב לאיתור 
אבחון  כולל:  עבורך,  המתאים  המקצועי  התחום 
וקבלת  תעסוקתי  יועץ/ת  עם  פגישה  ממוחשב, 
הכוונה למשרה הנכונה בהתאם לתוצאות האבחון.

שוברים
וקורסים  ללימודים  אפשרות לקבלת שובר סבסוד 
מקצועיים. לבחירתך מגוון מסלולי לימוד בתחומים 

מבוקשים במשק בעלי אופק תעסוקתי נרחב.

השמה
מגוון  מציע  'מפתח',  של  מעסיקים  לקשרי  האגף 
ההשמה  ויועצי  התעסוקה,  ענפי  בכל  משרות 
מלווים אותך לאורך כל תהליך ההשמה עד לקליטה 

מוצלחת במקום עבודה.

מרכזי מפתח מעניקים מגוון רחב של שירותים מקצועיים בתחום התעסוקה ללא תשלום, 
כולל ייעוץ תעסוקתי אישי, הכשרות מקצועיות, הדרכה והכנה לעולם העבודה, וכן מאגר 

ענק של משרות פנויות המותאמות למגזר החרדי, במגוון תחומים מבוקשים.

לפרטים: 
office.pt@m-lemaase.co.il :03-6228554 | מייל
תקוה פתח  מטלון  קרית   ,9 ברקת  רח'  מפתח 
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מאת: יעקב פלדמן

הוד  העיר  ראש  קיימו  האחרון  חמישי  ביום 
השרון, חי אדיב וראש העיר פתח תקוה, איציק 
סדר  על  משותפת.  עבודה  פגישת  ברוורמן, 
התנועה  בצירי  תחבורה  פתרונות  קידום  היום: 
כנגד  משותף  ומאבק  הערים  לשתי  המשותפים 
המדינה  ידי  על  המוצעים  התקציב  קיצוצי 
המקומיות  הרשויות  בכלל  לפגוע  וצפויים 

בישראל.
ראש העיר פתח תקוה איציק ברוורמן וראש 
העיר הוד השרון חי אדיב, נפגשו ביום חמישי 
על מנת לבחון דרכים לשיתופי פעולה בין שתי 

הערים.
בשלושה  השניים  דנו  הפגישה,  במסגרת 
נושאים עיקריים העומדים על סדר היום ובהם: 
דרישת הערים לקידום הרחבת כביש 5 המשרת 
מעומסי  וסובל  תקוה  ופתח  השרון  הוד  את 
תנועה כבדים, קידום הקמת הנת"צ בכביש 402 
ונווה  תקוה  בפתח  סגולה  התעסוקה  אזורי  בין 
 5 כביש  ושדרוג  חיבור  וכן  השרון  בהוד  נאמן 
בין הוד השרון לאזור התעשייה סגולה, לרבות 
תושבי  את  המשמשת  הרכבת,  לתחנת  החיבור 

שתי הערים.
התקציב  בקיצוצי  הפגישה  במסגרת  דנו  עוד 
במסגרת  המדינה  ידי  על  אלו  בימים  המוצעים 
הרשויות  בכלל  לפגוע  וצפויים  ההסדרים  חוק 

המקומיות בישראל 
לדברי איציק ברוורמן: "חי ידידי ואני נפעל 
ביחד בכל המישורים הנוגעים לשתי הרשויות, 
המוצעים  בקיצוצים  המשותף  במאבק  גם  כמו 
בכל  שיפגעו  ההסדרים  בחוק  המדינה  ע"י 

הרשויות באופן ניכר ובעיקר בתחום החינוך" .
בין  הפעולה  "שיתוף  אדיב:  חי  לדברי 
של  קידומם  למען  הכרחי  המקומיות  הרשויות 
מגוון הפרויקטים השזורים זה בזה. אנו נמשיך 
פתרונות  קידום  למען  המשותפת,  בפעילותנו 
הערים  תושבי  לרווחת  הנדרשים  התחבורה 
וכנגד קיצוצי התקציב הצפויים העשויים להביא 

לפגיעה ממשית במערכת החינוך".

מאת: מנדי קליין

בוסו  אוריאל  מר  בראשות   - השכונות  אגף 
בזמנו  הכריז  השכונות,  אגף  וראש  רה"ע  מ"מ 
שמטרתו  שבועות"  "בליל  לימוד  פרויקט  על 
ילד  כל  בלימוד,  חלק  לקחת  תלמידים  לעודד 

ע"פ יכולתו.
ח'  עד  א'  מכיתות  נוער  לבני  נועד  הפרויקט 
כולל פרסי עידוד. הענות הייתה גבוהה ונרשמו 
ההורים,  בעידוד  ילדים  מאות  משלוש  למעלה 

שמילאו  טפסים כנדרש. 
 ,28/08/16 אב  כ"ד  האחרון,  ראשון  ביום 
הגיעו כמאתיים ילדים למתנ"ס עמישב למפגש 
סיום הלימוד בליל שבועות זאת לאחר שהילדים 

קיבלו זימון להשתתפות באירוע.
בין  הגרלה  נעשתה  האירוע  במהלך 
המשתתפים ע"פ חטיבות גיל א' עד ג', ה' עד ו' 
ז' עד ח', ולכל חטיבת לימוד הוגרל זוג אופניים 
אהרון  יהונתן   הקוסם  של  מופע  מכן  ולאחר 

שהלהיב את ציבור הילדים וההורים.
אגף  ראש  בנוכחותם  כיבדו  האירוע  את 

ראש  בוסו,  אוריאל  מר  רה"ע  ומ"מ  השכונות 
ס.  טיירי  ירון  מר  גינת,  אליהו  התורני  החינוך  
מר  השכונות  אגף  ומנהל  הכללי  מינהל  מנהל 

יונה אמרוסי.
הלימוד  חשיבות  את  הדגיש  האגף  ראש 
להתפתחות האישית של הילד וכן הבטיח ליזום 
אגף  לצוות  הודה  כן  בעתיד  כאלה  פעילויות 
אריק,  לדובי,  ההשקעה  על  והמסור  השכונות 
אילה, רויטל ויוחאי שהנחה ואירגן את האירוע 

לשביעות רצון ההורים והילדים.

מחזקים את 
שיתוף הפעולה
עיריית פתח תקוה ועיריית הוד השרון מחזקות את שיתוף 

הפעולה  בימים האחרונים קיימו שני ראשי הערים 
פגישה משותפת והחליטו על שורה של נושאים בהם 

יפעלו ביחד לטובת תושבי שתי הערים  על סדר היום: 
קידום פתרונות תחבורה בצירי התנועה המשותפים לשתי 

הערים ועוד

שני ראשי הערים במפגש

מפגש ללומדי 'ליל שבועות'
כמאתיים ילדים הגיעו השבוע למתנ"ס עמישב למפגש 
סיום הלימוד בליל שבועות, זאת לאחר שהילדים קיבלו 
זימון להשתתפות באירוע  במהלך האירוע נעשתה 

הגרלה בין המשתתפים ע"פ חטיבות, ולכל חטיבת לימוד 
הוגרל זוג אופניים ולאחר מכן נהנו הילדים ממופע של 

הקוסם יהונתן  אהרון

בהגרלה על האופניים

הגשת ספרים עד לתאריך
ט"ו מרחשון תשע"ז

 16.11.16

לספרות תורנית
ע"ש הרב משה מלכה זצ"ל 

הגשת מועמדות בשני תחומים

הגשת מועמדות בהתאם לתקנון
תקנון השתתפות וטפסי הגשת מועמדות

ניתן לקבל באגף לתרבות תורנית
רחוב העליה השניה 10 פתח תקוה 9052455- 03
או באתר האגף לתרבות תורנית עיריית פתח תקוה

הפרס השנתי

כהוקרה ועידוד לפעילות
בתחום הספרות התורנית

ספרות תורנית 
מקורית

ספרות תורנית 
מדעית 

האגף
לתרבות תורנית

שבת שעה לפני מנחה



אריאל, נקי כמו חדש!

אריאל, נקי כמו חדש!

אריאל, נקי כמו חדש!

"אריאל"  בשנת הלימודים האחרונה הפעיל מותג הכביסה 
את מיזם "חולצה עוברת" ב-50 בתי ספר "בית יעקב" ברחבי 

הארץ.

חולצות  את  למסור  הוזמנו  התלמידות  המיזם  במסגרת 
התלבושת שכבר אינן מתאימות להן.

הכביסה  אבקת  באמצעות  כובסו  התלבושת  חולצות 
נקי כמו  ושומרת עליו  "אריאל", המחדשת את סיבי הבגד 

חדש, נארזו כחדשות ונמסרו לבנות אחרות.

לכבוד חברת אריאל!
רצינו להודות מכל הלב על היוזמה 

המבורכת של פרויקט "חולצה עוברת".
הפרויקט מחנך את הבנות לחסד 
ונתינה וחוסך לנו ברכישת חולצות 

בצורה מכובדת ומבורכת.
תודה רבה וישר כוח!

ש. לוין. אלעד

לכבוד חברת אריאל,

שלום וברכה!

פעילות חולצה עוברת

אשר התקיימה בבית ספרינו

הינה פעילות מבורכת,

בפעילות זו הקלתן מהעול הכלכלי

שנמצא על כתפי ההורים

בתקופת טרום שנה”ל הבאה.

בברכות מאליפות,

ש.כ מנהלת בית ספר ב”י בביתר 

לכבוד

הרכזת של פרויקט "חולצה עוברת" 

רצינו להביע בזאת את תודתינו 

והערכתינו על הפעילות המדהימה 

“חולצה עוברת” של חברת “אריאל”.

בזכות הפעילות זכינו שארבעת 

ילדותינו הלומדות בבית הספר זכו 

בחולצות מכובסות כמו חדשות 

לקראת שנת הלימודים הבאה.

יישר כח על פועלכם! י. שוורץ

"חולצה 
עוברת"

מותג הכביסה "אריאל" מודה
לכל המשתתפות בפעילות 

"חולצה עוברת"
ומאחל שנת לימודים פורייה ומוצלחת!
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מאת: מנדי קליין

למוסדות  בקבלה  האפלייה  האפליה:  מכת 
הנוכחית  הלימודים  בשנת  גם  נמשכת  החינוך 
שתיפתח בסוף השבוע, והפעם נראה כי מוקד 

האפליה נמצא בטלזסטון - קריית יערים.
נכון לעכשיו, יממה לפתיחת שנת הלימודים, 
שטרם  ותלמידות  תלמידים  כ-40  בעיר  ישנם 

התקבלו למוסדות החינוך העצמאי בעיר.
כבר  השנה.  החלה  לא  בטלזסטון  האפליה 
קבוצת אברכים,  וכמה שנים, החלו  כמה  לפני 
ברובם ממשפחות אשכנזיות שהגיעו להתגורר 
החינוך,  במוסדות  האחראים  להיות  במקום, 
של  רגליהם  את  דוחקים  מהם  חלק  כאשר 
ספרדיות  משפחות  חלקן  המייסדים,  משפחות 
חרדיות  במשפחות  שמדובר  למרות  ועובדות, 

למהדרין.
אותן  נהגו  לירושלים,  הקרבה  בשל 
משפחות לשלוח את ילדיהן ללמוד בירושלים, 
מלא  את  מכיסה  ממנת  המקומית  כשהמועצה 
שנת  שלקראת  אלא  ההסעות.  של  המחיר 
היא  כי  המועצה  החליטה  תשע"ז,  הלימודים 
ובשל  להסעות,  המלא  המימון  את  מפסיקה 
למוסדות  ולהתקבל  לשוב  ההורים  ניסו  כך 
עדיין  וילדות  ילדים   40 כאמור  אך  שבמקום, 
ללא מוסד. מדובר במשפחות ספרדיות או של 

הורים עובדים.
יו"ר  הוא  הבעיה  בפתרון  לעזור  שמנסה  מי 
ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי, שמאיים בקיום 

ישיבת ועדת החינוך במקום.
אם  תתפלאו  "אל  נמסר:  מלשכתו  בהודעה 
עיתונאים  מסיבת  בליווי  החינוך  ועדת  ישיבת 
במועצה  חמישי,  יום  בספטמבר,  ב-1  תתקיים 
המקומית טלזסטון, בעקבות הדרת 40 תלמידים 

ותלמידות ממוסדות החינוך העצמאי".
שעוקב  "מי  הלוחמנית:  בהודעה  נאמר  עוד 
אחרי התנהלותו של ח"כ מרגי והטמפרטורות 
אלעד  מחזה  שהשנה  מבין  בהן,  נמצא  שהוא 

ועמנואל עובר לטלזסטון".

ימים בודדים לפתיחת שנת הלימודים ובטלזסטון ישנם כ-40 
תלמידים ותלמידות ממשפחות ספרדיות או עובדות, שלא התקבלו 
למוסדות החינוך העצמאי  יו"ר ועדת החינוך ח"כ מרגי זועם, 

ומאיים בישיבת הועדה ומסיבת עיתונאים במקום

טלזסטון: 40 תלמידים 
לא התקבלו

מנסה להילחם באפליה. מרגי

מתנגד לעסקאות השבויים. ליברמן

מאת: שי בן מאיר

ושבו בנים? במשפחות החיילים שגופותיהם 
שר  על  השבוע  זעמו  חמאס,  בידי  מוחזקות 
לפי  שהתבטא,  ליברמן  אביגדור  הביטחון 

דיווחים שונים, כי הגופות לא יוחזרו.
על פי דיווח בחדשות ערוץ 10, אמר ליברמן: 
לישראל,  יחזרו  לא  החיילים  גופות  "להערכתי 
בעבר  התנגדתי  קורה.  זה  את  רואה  לא  אני 
בעתיד  לעשות  מתכוון  לא  ואני  שליט,  לעסקת 

עסקה עם חמאס".
החיילים,  משפחות  הביעו  לדברים,  בתגובה 
ואמרו  זעם  הי"ד,  שאול  ואורון  גולדין  הדר 
של  אמו  החיילים.  את  מפקיר  הביטחון  שר  כי 
הדר, לאה גולדין, אמרה לערוץ 10 כי הופתעה 
ישראל  מדינת  להגנת  יצא  "הדר  מהפרסום. 
במבצע צוק איתן, ונפל על הגנת מדינת ישראל, 
הזה  את הקשר  לשבור  יכול  לא  פוליטיקאי  אף 

בין עם ישראל לחיילי צה"ל".
צה"ל  חיילי  את  ששולח  "מי  הוסיפה:  היא 
לא  שהוא  להגיד  יכול  לא  ביטחון  כשר  לקרב 

יחזיר את החיילים משדה הקרב".
לוואלה!  אמר  גולדין  שמחה  ד"ר  אביו, 
צה"ל  חיילי  הפקיר  הביטחון  "שר   :NEWS
שנמצאים בידי אויב, זה מעולם לא קרה". האב 
המשיך וטען: "אתמול עברו אלף משאיות לעזה 
הזאת?  הצביעות  מה  אז  לחמאס,  שהולכות 
עושים עסקאות עם חמאס כל הזמן. חיילי צה"ל 

נמצאים בידי האויב ואותם צריך להחזיר. אז מה 
ממשלת ישראל עושה?".

האב הוסיף: "נפגשתי עם ליברמן לפני כמה 
מועילה,  ולא  טובה  לא  שיחה  הייתה  שבועות. 
אבל הוא לא אמר לי על כוונתו לוותר על הגופות, 
אני רוצה לשמוע את ראש הממשלה אומר שהוא 
הרים ידיים ונכנע לחמאס. המשמעות של אמירה 

כזאת קשה כלפי חיילים שנכנסים לקרב".
מנגד בלשכת ליברמן הכחישו את הדיווחים: 
הביטחון,  שר   ,10 בערוץ  לפרסום  "בניגוד 
בימים  או  היום  התייחס  לא  ליברמן,  אביגדור 
אורון  לנושא החזרת החיילים שאול  האחרונים 
והדר גולדין. השר ליברמן התנגד מאז ומתמיד 
היום.  עד  שנעשו  אלו  מסוג  שבויים  לעסקאות 
כזכור, השר ליברמן הצביע גם נגד עסקת שליט 
שהטרור  יחשוב  שמישהו  שאסור  סבור  והוא 

משתלם".

שר הביטחון ליברמן צוטט בערוץ 10 כי להערכתו גופות החיילים 
הדר גולדין ואורון שאול הי"ד לא יוחזרו  ההורים זועמים: 

"הפקיר חיילים שנמצאים בידי אויב"  בלשכת ליברמן הכחישו 
את הדיווח

ישראל מפקירה את 
גופות החיילים?

90
ש 
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משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

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

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-

www.kolhazman.co.il



כולם שווים, כולם משתלבים! 
ת  " פ ק מ ב

חוג שחיה 
אפשרויות לבחירה:  

ימים ב‘,ג‘,ה‘ 15:00-14:15  
שישי 14:00-13:15  

עלות לפעם בשבוע: 180 ש“ח  
פעמיים בשבוע: 310 ש“ח 
מועדון ספורט המושבה מועדון ספורט המושבה 

חוג אורגנית עם נינה זבילביץ 
החוג יתקיים בימי שני 

קבוצה א' – גילאי 10-8 בין השעות 17:30 – 18:30
קבוצה ב' – גילאי 12-10 בין השעות 18:30 – 19:30

עלות לחודש: 180 ש“ח 
מתנ"ס נפלאות 

לימוד שחיה 
לילדי ביה“ס קורצ'אק 

ימי א‘ 11:00-8:30
מועדון ספורט המושבה 

חוג יצירה בחומר 
עם ענת גלאט 

גילאי 18-12, ימי שלישי 18:45-17:00  
לפי חלוקת המדריך 

עלות לחודש: 180 ש“ח 
מתנ“ס אחדות 

התכניות מתקיימות בשיתוף: החברה למתנ"סים, אגף לחינוך מיוחד, האגף לשירותים חברתיים ובריאות, אגף הספורט, אגף הנוער והורים מיוחדים מובילים שינוי. ט.ל.ח. 

תכנית עמיתים 
שילוב פגועי נפש בחוגי המתנ"ס 

תכנית עמיתים מיועד למתמודדי נפש,  
זכאי סל שיקום חברתי ממשרד הבריאות 

עם נכות של 40 אחוז ומעלה  
קבלת מלגה של 100 ש“ח לחודש לחוג 

סיפור חוזר 
ספריה לרכישת ספרים  

המועסקים הם אנשים פגועי נפש  
מתנ"ס עולמות 

מועדון לפגועי אירוע מוחי 
בשיתוף עמותת נאמן 

 חוגים, הרצאות, טיולים  
במתנ"ס עולמות בימי חמישי 13:00-8:00  

במתנ"ס אם המושבות בימי שני 13:00-8:00  
עלות לחודש: 160 ש“ח 

מעגלי תעסוקה 
שילוב תעסוקתי של אנשים  

עם מוגבלות שכלית התפתחותית  
או אוטיזם במתנ"סים  

מועדון חברתי "מעגלים"  
מעגלים מועדון חברתי 

לאנשים עם מוגבלות שכלית - התפתחותית 
 3 פעמים בשבוע ב‘, ד‘ 20:00-17:00 ושישי בבוקר  

פעילות חברתית. חוגי כדורגל, ריקוד ותיאטרון  
עלות לחודש: 300 ש“ח  

זכאי האגף לשירותים חברתיים: 100 ש“ח לחודש   לחודש  
מתנ"ס רמת ורבר 

שילוב בחוגי המתנ"סים 
קבלת מלגה של 70 ש“ח לחודש (700 ש“ח בשנה)  

מיועד לאנשים עם מוגבלויות המוכרים  
על ידי הביטוח הלאומי ב20% נכות ומעלה  

מתקיים בכל המתנסים 

שילוב ילדי מועדונית 
ביה“ס אלונים  

ימי ב‘ 15:00-13:00
בבריכת ספורט המושבה  

חוג שחיה 
אפשרויות לבחירה: 

 ימים ב‘,ג‘,ה‘ 15:00-14:15  
שישי 14:00-13:15

עלות לפעם בשבוע: 180 ש“ח 
 פעמיים בשבוע: 310 ש“ח  
מועדון ספורט המושבה מועדון ספורט המושבה 

מקפ“ת 
סטודיו 

פעילות טיפולית עם כלבים 
עם ניתאי שבטיאל 

גילאי 18-13, ימי ג‘ שעות 19:00-17:00   
לפי חלוקה המדריך 

עלות לחודש: 180 ש“ח 
מתנ“ס לזרוס 

חוג אומנויות לחימה 
עם שגיא רוסק 

 ימי ד‘ 18:45-17:30
עלות לחודש: 220 ש“ח  
מתנ"ס אם המושבות 

שלוחת חורב 

ספורט טיפולי  
גילאי 12-5, ימי ה‘ 19:00-10:00

לפי שיבוץ המורה  
 עלות לחודש 180 ש“ח 

מתנ"ס עולמות 

וטרינרים צעירים 
עם ד“ר שולי פפר 

גילאי 12-4, ימי ג‘ 19:00-16:00
לפי קבוצות גיל

 עלות לחודש: 180 ש“ח 
מתנ"ס אחדות 

מסע אל ההר 
סדנא להעצמה אישית וחברתית  

עם עירית זגרון  
כיתות א‘-ו‘ ו-ז‘-ח‘, ימי ב‘ ערב  

חשיפה להורים ב-13.9
מתנ"ס עולמות 

ספורט טיפולי 
עם תמרי בז'ה 

 גילאי 7-3, ימי ב‘ 19:15-16:15   
עלות לחודש: 180 ש“ח 

מתנ"ס נווה גן 

מועדון מעשים טובים 
פעילות ערכית סביב מעגל השנה 
גילאי א‘-ו‘, ימי ג‘ 17:15-16:45  

עלות לחודש: 70 ש“ח  
מתנ"ס רמת ורבר 

חוג תיאטרון 
עם הבימאית שרה גור 

גילאי ד‘-ו‘, ימי ב‘ 17:45-17:00  
עלות לחודש: 135 ש“ח  

מתנ"ס רמת ורבר 

ילדים 
נוער גילאי 3-12

גילאי 12-21

מבוגרים 
גילאי 21 + 

במקפ“ת (מרכזים קהילתיים פתח תקוה) אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים  
מוזמנים לפעילויות ולחוגים במתנ"סים ברחבי העיר. החוגים והפעילויות  

מותאמים, מונגשים , מתקיימים בקבוצות קטנות ועם הרבה אהבה. 

שוקי ילין אולם 

סטלמך אולם 

ברנר אולם 

ישורון אולם 

הספורט  היכל 

אמיר אולם 

 המושבה ספורט    מועדון    

לזרוס פיס אשכול 

נפלאות 

נווה גן 

מטלון 

יהודה מאור 

ורבר רמת 

אחדות 

עולמות 
הדר 

המושבות 

ההרשמה לחוגים ולפעילויות תשע"ז במקפ“ת (מרכזים קהילתיים פתח תקוה)  
השנה גם באמצעות רישום באינטרנט 

www.makefet.com
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הבולדוזר של 
"העבודה"

בגיל 80 ואחרי מחלה קשה ומתמשכת נפטר השבוע בבית החולים איכילוב חבר הכנסת ושר הביטחון 
לשעבר בנימין )פואד( בן אליעזר ● הילד שעלה לבדו לישראל מעיראק ומונה לתפקיד שר הביטחון, 

היה לידיד הציבור החרדי ברבים מהצמתים, ואף רקם קשר מיוחד עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ● 
"הוא הקדיש את מיטב שנותיו לעשייה ציבורית, ביטחונית וחברתית, והיה מחובר למסורת היהודית 
השורשית", נאמר בהודעת ש"ס לאחר פטירתו ● בן אליעזר היה מועמד לנשיאות המדינה בבחירות 

האחרונות לנשיאות, אך פרשיה שנחשפה גנזה את ההתמודדות והחלה את דעיכתו הפוליטית

הכנסת  חבר  )ראשון(  השבוע  נפטר  איכילוב  החולים  בבית 
 80 בן  כשהוא  אליעזר,  בן  פואד  בנימין  לשעבר  הביטחון  ושר 
קודם  לבית החולים שעות אחדות  הועבר  אליעזר  בן  בפטירתו. 
לכן מבית החולים אסף הרופא, בעקבות הידרדרות במצבו. יממה 
קודם לכן, הופצו שמועות על מותו, שהתבררו כמוטעות. ביום 
חמישי בשבוע שעבר, עבר פואד ניתוח דחוף שהוגדר הצלחה, 
אך במהלך השבת הופיעו אצלו בעיות לב שהלכו והסתבכו עם 

השעות עד לפטירתו ביום ראשון. 
בעל  היה  ''הבולדוזר'',  לכינוי  השנים  עם  שזכה  אליעזר,  בן 
היסטוריה רפואית ארוכה שהחלה לפני שנים רבות. לפני מספר 
שנים, בשנת 2011, חווה בו אליעזר מוות קליני ממנו חזר. לכלי 
התקשורת אמר לאחר הבראתו, כי "היו שסברו שאני לא אגמור 
בזכות  הימים  את  וגמרתי  הלילות  את  גמרתי  אבל  הלילה,  את 

הצוות הרפואי
הרבה  לי  "יש  לפואד.  ספדו  הפוליטית  הקשת  קצוות  מכל 
שספד  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  סיפר  מפואד",  זיכרונות 
לפעמים  שונות,  פוליטיות  במסגרות  אותו  להכיר  לי  "יצא  לו. 
הוא אמר  אז  לראות את מובארק,  נוסע  כבני פלוגתא. כשהייתי 
לי: 'תשמע, תיקח אותי איתך, אני יכול לעזור לך'. הוא בא איתי 
פעמים רבות לפגוש את מובארק, והוא אכן עזר וסייע. הוא היה 
בן נאמן למדינה. הוא ראה את סיפור חייו כסיפור התקומה של 
ישראל וקיבוץ הגלויות. זה לא מן השפה אל החוץ, כך הוא חשב. 

הוא דאג לעתיד המדינה, לביטחונה, לשגשוגה".
נמסר  ש"ס  מתנועת  מפואד.  נפרדו  החרדים  הכנסת  חברי  גם 
כי היא מביעה את צערה נוכח פטירתו. "הוא הקדיש את מיטב 
מחובר  והיה  וחברתית,  ביטחונית  ציבורית,  לעשייה  שנותיו 
למסורת היהודית השורשית. זכה להיות מקורב למרן הגר"ע יוסף 
זיע"א ולבקשתו אף סייע בבחירת בנו, הראשל"צ הגר"י יוסף לרב 
הראשי לישראל. יהי זכרו ברוך", נכתב בהודעה מטעם המפלגה.

ורב  יקר  באיש  "מדובר  אמר:  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
פעלים, שפעל רבות לבטחון ובניין הארץ. הכרתיו מקרוב עשרות 
שנים ואת חפצו להיטיב ולסייע לכל גווני הציבוריות הישראלית. 
יהי זכרו ברוך". שר הביטחון, אביגדור ליברמן הוסיף כי תרומתו 
לכל  מעבר  אך  גדולה  הייתה  המדינה  לביטחון  אליעזר  בן  של 
מובן  במלוא  אדם  בן  היה  תמיד  "פואד  הרשמיים,  התארים 

המילה, עם חיוך תמידי וצ'פחות חבריות שהורגשו עוד זמן רב 
אחרי שניתנו". 

"רמת  כי  ואמר  ספד  פרץ  עמיר  הכנסת  חבר  הקרוב,  ידידו 
למצוא  שקשה  דבר  היא  לפואד  שהייתה  והאהבה  החברות 
בפוליטיקה. פואד שבר את תקרת הזכוכית שחסמה ציבור רחב. 
פואד היה נחשב ל'בולדוזר' בכל מה שעשה, אך בשיחות הקטנות 
הוא היה איש רגיש , ולפעמים אף הייתה בו חינניות שברירית. 
היום אני ורבים כואבים את לכתו מאתנו, נזכור לו את הדברים 

הטובים והחשובים שעשה עבור מדינת ישראל".

מעיראק לישראל
בנימין )פואד( בן אליעזר נולד בבצרה שבעיראק. שמו בלידתו, 

פואד, עוברת לבנימין לאחר שעלה לישראל בשנת 1950. הצטיין 
בשירותו הצבאי ופרש מהצבא בשנת 1981 בדרגת תת אלוף. עם 
פרישתו הצטרף למפלגת תנועת מסורת ישראל )תמ"י( של אהרן 

אבוחצירא, בנו של הבאבא חאקי ואחיינו של הבאבא סאלי. 
"יחד".  מפלגת  את  שהקים  ויצמן  לעזר  חבר   1984 בשנת 
בבחירות לכנסת שהתקיימו באותה שנה, קיבלה "יחד" שלושה 
לאחר  עשרה.  האחת  הכנסת  לחבר  הפך  אליעזר  ובן  מנדטים 
הבחירות התאחדה "יחד" עם מפלגת העבודה ובן אליעזר הפך 
עד  הכנסת,  כחבר  תפקידים  במגוון  שימש  זו.  במפלגה  לחבר 
לבחירות בשנת 1992. בבחירות אלו שימש כראש מטה ההסברה 
לראשות  רבין  יצחק  לעליית  הגורמים  בין  והיה  המפלגה,  של 
הבינוי  לשר  מונה  בבחירות  המפלגה  ניצחון  לאחר  הממשלה. 
והשיכון, תפקיד אותו מילא עד לשנת 1996, אז נבחר לראשות 

הממשלה בנימין נתניהו.
אהוד  של  בראשותו  לשלטון  העבודה  מפלגת  של  שובה  עם 
ושר  הממשלה  ראש  לסגן  ברק  אותו  מינה   ,1999 בשנת  ברק, 
התקשורת. שנה לאחר מכן מונה בן אליעזר לשר הבינוי והשיכון, 
קצרת  הייתה  ברק  של  ממשלתו  הקודמים.  תפקידיו  על  בנוסף 
לראשות  בחירות  עריכת  ועל  התפטרותו  על  הודיע  והוא  ימים, 
הממשלה בלבד, ב-6 בפברואר 2001. בבחירות אלו ניצח אריאל 
שרון. מגעים בין מפלגת העבודה, בראשותו הזמנית של שמעון 

פרס, והליכוד, הביאו להקמת ממשלת אחדות לאומית. 
במסגרת ממשלת האחדות, סוכם כי מפלגת העבודה תקבל שני 
תיקים מרכזיים. תיק החוץ, שהובטח לשמעון פרס באופן אישי, 
קבלת  על  המפלגה  במרכז  התמודד  אליעזר  בן  הביטחון.  ותיק 
תיק הביטחון מול חברי הכנסת מתן וילנאי ואפרים סנה, וניצח 
בפני  ממשלתו  את  שרון  הציג   ,2001 במרץ  ב-7  בהתמודדות. 

הכנסת, ומינה את בן אליעזר לשר הביטחון.
תקופתו כשר הביטחון הייתה תקופת "האינתיפאדה השנייה", 
ההסלמה  במהלכה.  שאירעו  הקשים  הפיגועים  בגין  הזכורה 
שבא  מגן  חומת  ובמבצע  פארק  במלון  בפיגוע  לשיאה  הגיעה 
כניסות  שכללו  צבאיות,  פעולות   .2002 באפריל  בעקבותיו 
ידי  על  נוהלו  "סיכול ממוקד"  וחיסולים המכונים   ,"A ל"שטח
ציבורית  והרמטכ"ל שאול מופז, תוך הסכמה  בן אליעזר  שרון, 

רחבה.

יעקב אמסלם

עם מרן הגר"ש כהן שליט"א
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הבולדוזר של 
"העבודה"

הוביל את פרישת 'העבודה'
לקראת סוף שנת 2002, בעקבות הצעת תקציב המדינה לשנת 
2003, תקציב לו התנגדה מפלגת העבודה בנימוק שהוא מנוגד 
אליעזר  בן  הוביל  לבוחר,  והבטחותיה  המפלגה  לעקרונות 
המפלגה  בתוך  מצבו  מהקואליציה.  העבודה  מפלגת  לפרישת 
פנימה הלך והחמיר. בבחירות הפנימיות שהתקיימו לאחר מכן, 
התמודד בן אליעזר מול עמרם מצנע ומול חיים רמון, בחירות 

בהן הובס לטובת מצנע.
ההתנתקות,  תוכנית  אישור  בעקבות   ,2005 בינואר  ב-10 
מונה לשר  ובן-אליעזר  לקואליציה,  הצטרפה מפלגת העבודה 
חברי  עם שאר  יחד  מתפקידו  פרש  הוא  הלאומיות.  התשתיות 

סיעתו ב-23 בנובמבר 2005.
לראשות  ומועמדה  העבודה  מפלגת  לראשות  בבחירות 
הממשלה לקראת הבחירות לכנסת השבע עשרה, שנערכו ב-9 
ועמיר  פרס  שמעון  מול  אליעזר  בן  התמודד   ,2005 בנובמבר 
בבחירות  ניצח  פרץ  עמיר  מהקולות.  ל-15%  רק  וזכה  פרץ 
בראשות  ה-31  הממשלה  הקמת  עם  המפלגה.  בראשות  וזכה 
אהוד אולמרט ב-4 במאי 2006, מונה בן אליעזר בשנית לשר 

התשתיות.
בבחירות לכנסת ה-18 הוצב במקום השמיני ברשימת העבודה 
לכנסת ונבחר לעוד כהונה בכנסת. לאחר הקמת הממשלה ה-32 
בראשות בנימין נתניהו והצטרפות מפלגת העבודה לקואליציה 
זו, מונה בן אליעזר לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה. ב-17 
בינואר 2011 התפטר בן אליעזר מתפקידו כשר התמ"ת, לאחר 
העצמאות.  סיעת  והקמת  מהמפלגה  ברק  אהוד  של  פרישתו 
לקראת הבחירות לכנסת התשע עשרה הוצב בן אליעזר במקום 
החמישי ברשימת העבודה. בשל היותו זקן חברי הכנסת בכנסת 

זו, שימש בתפקיד יושב ראש הכנסת בפועל.
צרותיו החלו מיד לאחר שהצהיר בשנת 2013 על התמודדות 
שהותו  אורך  לכל  חשק  בו  תפקיד  המדינה,  נשיא  לתפקיד 
כח"כ  מתפקידו  פרש  אף  הוא  כך,  בשל  הציבורית.  במערכת 
'העבודה',  מפלגתו,  חבריו.  של  תמיכתם  את  לגייס  והחל 

נשיא  יהיה  אליעזר  בן  כי  היה  ונראה  בו,  תמיכה  על  הצהירה 
המדינה הבא, אלא שארבעה ימים לפני מועד הבחירות זימנה 

המשטרה את פואד לחקירה באזהרה וטרפה את הקלפים.
החשד נגד בן אליעזר היה שקיבל בניגוד לחוק כספים למימון 
רכישת ביתו ביפו מאיש העסקים אברהם נניקשווילי. בעקבות 
זאת הודיע בן אליעזר על פרישתו מהבחירות, ובהמשך הודיע 
הבריאותי.  במצבו  הרעה  בגין  הפוליטיים  מהחיים  פרישה  על 
יש הטוענים כי לולא התמודדותו על נשיאות המדינה, שעיכבה 

השתלה דחופה שהיה עליו לעבור, היה בן אליעזר בן החיים. 

"פוליטיקאי כוחני ודורסני"
מיני- ועוררו  בלטו  הפוליטית,  במערכת  התגובות  שלל  בין 

מהומה דבריו של חבר הכנסת לשעבר יוסי ביילין שהיה היחיד 
המר  ליריבו  נחשב  ביילין  ההספדים.  לשורת  להצטרף  שסירב 
של פואד בן אליעזר וניצל את מותו בכדי להשתלח החריפות 
כבר  ארוכות,  שנים  לידו  "הייתי  נתקררה.  טרם  שגופתו  במת 
ב-84 כשהיה במפלגתו של עזר ויצמן, כשהצטרפו לגוש שלנו 
בראשות המערך אז, אל מול גוש השישים של הימין אז", סיפר 

ביילין לערוץ הראשון.
להצטרף  מוכן  לא  אני  אך  אדם,  כשנפטר  עצוב  ערב  "זה 
כוחני  פוליטיקאי  היה  הוא  בעיניי  קדושים',  מות  ל'אחרי 
ודורסני. הוא היה פוליטיקאי שלא היה צריך להיות מועמד של 
הביטחון,  שר  לתפקיד  לא  ובוודאי  לנשיאות  העבודה  מפלגת 
למרות שלמעשה הוא לא היה שר הביטחון בפועל, אלא ראש 
מקווה  שאני  לעצמי  אומר  שאני  מה  שרון.  אריאל  הממשלה 
שהשנים האחרות, שהשנים של העלייה שלו, של השירות בצבא 

היו שנים ראויות יותר מהשנים שלו בפוליטיקה הישראלית".
המגיש, יעקב איילון שאל בהלם: "אתה בטוח במה שאתה 
אומר? הוא היה פוליטיקאי גדול, הוא הגיע לאן שהגיע, הוא 
עזר למפלגת העבודה". אך חבר הכנסת לשעבר מטעם העבודה 
המשיך להגיב בקו החריף: "הוא היה פוליטיקאי מהסוג הזה 
שאנשים אומרים 'אני לא רוצה פוליטיקה בגללו'. הוא היה יכול 
להיות חבר של כולם ולהסתדר עם כולם, הוא היה יכול למצוא 
את עצמו בכל פינה בפוליטיקה הישראלית בגלל שלא היה לו 

חוט שדרה אידאולוגי".
ביילין סיפר, "בתקופת היותי שר שמעתי את הניתוחים  שלו 
של  לנשיאות  מועמד  היה  שהוא  נחרדתי  ממש  אני  בקבינט. 
העבודה. הלכתי להרצוג ואמרתי לו: אתה יודע במה מדובר?".

בתוך  מרים  יריבים  כאמור  היו  ופואד  ביילין  כי  לציין  יש 
לתפקיד  אליעזר  בן  של  למינויו  בתגובה  כך  העבודה.  מפלגת 
יו"ר העבודה אמר יוסי ביילין,  "בן אליעזר הוא יו"ר ליגאלי, 
אך לא לגיטימי. ביילין כינה את שר הביטחון "עוקף שרון מימין 
ונלחם בשמאל", ואמר כי מועמדתו של פואד בראש המפלגה 

היא "בושה ותאונה".

שר ביטחון בתקופה הקשה. פואד בן אליעזר ז"ל

עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל



מאת: שמעון ליברטי ובני יחזקאלי

סוף שבוע סוער עבר על המערכת הפוליטית והחרדית, בעקבות 
חילולי השבת בעבודות הרכבת בתל אביב בריש גלי. 

כי  כשהתברר  שבועות,  כמה  לפני  למעשה  החלה  הסערה 
קודש,  בשבת  יבוצעו  אביב  בתל  הקלה  הרכבת  מעבודות  חלק 
אלא שעד כה העבודות נדחו. ביום חמישי שעבר, בשעות אחר 
הצהרים, התברר כי המשטרה אישרה את קיום העבודות בשבת, 

ובמפלגות החרדיות נכנסו לתזזית. 
ליצמן  ויעקב  דרעי  אריה  השרים  החרדיות  המפלגות  ראשי 
וח"כ משה גפני מיהרו לשוחח בשיחת ועידה עם שר התחבורה 

ישראל כץ, בדרישה לעצור את העבודות ואת חילול השבת. 
אלא שהשר כץ הסביר לראשי המפלגות החרדיות כי חוות דעת 
עבודות  ביצוע  בנושא  ולהנחות  עליו להתערב  אוסרת  משפטית 

הרכבת בשבת.
בשיחה הבהיר להם השר כץ כי הדרך המעשית היחידה למנוע 
פנייה  או  העבודה,  שר  ע"י  ההיתרים  ביטול  היא  העבודות  את 
את  שתנחה  4/א  סעיף  לפי  ממשלה  החלטת  לקבלת  לראה"מ 

חברת הרכבת לבטל את העבודות.
לראש  בהול  מכתב  המפלגות  ראשי  שיגרו  הדברים  בעקבות 
הממשלה בו נכתב: "נודע לנו, כי בשבת הקרובה שבת מברכין 
יזומות  ופיתוח  תשתית  עבודות  להתקיים  עלולות  אלול,  חודש 
בכמה מקומות ברחבי הארץ. ובפרט בעיבורה של העיר תל-אביב 

יפו בדרך השלום. 
"עבודות אלו, באם יבוצעו בהנחיית ממשלת ישראל בראשותך 
תוך חילול שבת בפרהסיה יהוו תקדים חמור מאוד והפרה בוטה 
השבת  להפיכת  פקטו  דה  מוביל  זה  תהליך  קוו,  הסטטוס  של 
הקמת  מאז  קרה  שלא  דבר  למרמס,  ישראל  במדינת  הציבורית 

מדינת ישראל".
המנוח  הממשלה  ראש  של  דבריו  את  ציטטו  המפלגות  ראשי 
והוסיפו:  במדינה  השבת  בשמירת  הצורך  על  ז"ל,  בגין  מנחם 
באחריות  לשאת  יכולים  אנחנו  ואין  ומאחר  הדחיפות,  "נוכח 
ממשלה הרומסת את קדושת השבת בפרהסיה, נבקשך מכובדנו 
את  לדחות  מיידית  הנחיה  מתן  על  תורה  כי  הממשלה,  ראש 
ביצוע העבודות המתוכננות בשבת קדש עד לכינוס ישיבה עם כל 

הגורמים הנוגעים בדבר ובחינת משמעות המהלך והשלכותיו".
ועל  פתרון,  נתניהו  ראש הממשלה  הציע  בצהרים  ביום שישי 

הדרך עקץ את השר כץ, על הרקע היריבות ביניהם לאחרונה. 
בהודעה שפרסמה לשכתו ביום שישי נמסר: "לאחר שהסיעות 
ממשרד  אליהן  שהועברו  למסרים  בניגוד  כי  גילו  החרדיות 
ישראל,  רכבת  של  תשתית  עבודות  בשבת  מתבצעות  התחבורה 

הגיעה הקואליציה לסף משבר". 

הפתרון: הקמת ועדה

דחיית  לפיה  המשטרה  של  דעת  חוות  על  גם  הסתמך  נתניהו 
חלק מהעבודות לימי החול יכול לגרום לפיקוח נפש ולסיכון חיים 
ובמקומות  לפיה העבודות בתל אביב  על פשרה  ולפיכך החליט 
יתקיימו  נפש",  "פיקוח  בהם  יש  המשטרה  שלטענת  נוספים 
בשבת, ואילו שאר העבודות ידחו. בנוסף נמסר על הקמת ועדה 

שתבחן פתרון בנושא. 
בחר  מתריס,  במהלך  כץ  השר  התחילה.  רק  שהסערה  אלא 
העבודות,  במתחם  השבת  בצאת  מיד  עיתונאים  מסיבת  לקיים 
כשההודעות לתקשורת נשלחו כבר במהלך השבת, ובה חגג את 
קיום העבודות בשבת: "לא הסכמתי להורות על ביטול העבודות, 
שאושרו על ידי הגורמים המוסמכים, למרות כל הלחצים הכבדים 

שהופעלו מכיוונים שונים".
הוא הוסיף: "אני אדם מסורתי ובהחלט תומך בשמירת צביונה 
היהודי-דמוקרטי של מדינת ישראל ובקיום הסטטוס קוו, ומקפיד 
את  מחייב  זה  אבל  לאחריותי,  הנתונים  התחומים  בכל  כך  על 
חיים  לאפשר  כדי  לחוק  בהתאם  ולנהוג  להתפשר  הצדדים  כל 
משותפים. אני מצטער על עמדת ראשי המפלגות החרדיות, אני 
אוהב ומכבד אותם ואת הציבור ששלח אותם אבל לא היה מקום 
לדחות את העבודות לאמצע השבוע. אני שמח שבסופו של דבר 

גם הם השתכנעו והבינו שאין מנוס ותמכו בקיום העבודות".
גם בהנהלת רכבת ישראל התנהלו בצורה מחפירה, ותוך רמיסת 
קדושת השבת, הוציאו במהלך השבת הודעות יח"צ על העבודות 
בצירוף תמונות, ואף דאגו להביא רחפנים מיוחדים שיתעדו את 

כל העבודות. 
מי שמיהר לתקוף את כץ הוא חבר הכנסת גפני שתקף: "בניגוד 
הייתה  יכולה  העבודה  כץ,  ישראל  התחבורה  שר  של  לדבריו 
לעבודה  הסכמה  הייתה  לא  בשבת,  ולא  חול  ביום  להיעשות 
בשבת, כנראה שהשקר הוא חלק מהמקצוע של ישראל כץ, ראינו 
פוליטיות  סיבות  עבור  אותנו  ששיקר  האחרונים  בחודשיים  זאת 

שלו", אמר גפני.
מיד אחר כך הוציאו ראשי המפלגות הודעה משותפת בה דרשו 
ישראל  התחבורה  שר  של  התנהלותו  "נוכח  נתניהו,  עם  פגישה 

כץ".  
"ראשי הסיעות החרדיות מוחים בכאב על חילול השבת בעבודות 
הרכבת בתל אביב ללא צורך. בדבריהם הדגישו כי מדובר בהפרת 
ופגיעה בסטטוס  בידי שר התחבורה,  הסיכומים הקודמים שניתנו 
קוו.  יש להצטער על הפסטיבל התקשורתי הנרחב והמיותר סביב 
העבודות שכלל מסיבת עיתונאים והודעות לתקשורת, מה שהעצימו 

את חילול השבת שלא לצורך", נמסר מטעמם. 
ממקורבי  אחד  ידי  על  דיווח  הופץ  אף  השבת  מוצאי  במהלך 
כץ,  השר  פיטורי  את  ידרשו  החרדיות  במפלגות  לפיו  הח"כים, 

אלא שראשי המפלגות מיהרו להכחיש את הדיווחים הללו. 

חילול שבת המוני

אתמול )שלישי( בצהרים, נערכה הפגישה בין ראש הממשלה 
רבה  רוח  מורת  הביעו  בדבריהם  החרדיות.  המפלגות  וראשי 
לב  בתום  שלא  "שנעשתה  כץ  ישראל  התחבורה  שר  מהתנהלות 
במשך התקופה האחרונה", אמרו הנציגים החרדים. "בשיאה נגרם 
חילול שבת המוני בפרהסיה, תוך שימוש בהגדרה 'פיקוח נפש' 
שנעשו  שונים  וצילומים  תקשורת  הודעות  במקביל  כדין,  שלא 
שלא  מיותרות  והתבטאויות  מיותר  תקשורתי  מופע  וכן  בשבת 

הוסיפו כבוד לשבת קודשנו".
ראשי המפלגות דרשו גם את פיטורי מנכ"ל רכבת ישראל, אלא 

שאז גילו כי הוא ממילא עוזב את תפקידו בחודש הקרוב. 
נתניהו הודיע בפגישה כי אין כל כוונה לפגוע בשבת קודש וכי 
השבת  "שמירת  זה.  בעניין  לסיכומים  מחוייב  עצמו  רואה  הוא 
חשובה לי מאד. זהו יום המנוחה הלאומי ואני לא מוכן שיאמרו 

עליי שאני פוגע בשבת", אמר.
ראשי המפלגות דרשו  לוודא שהעבודות בשבת לא תתקיימנה 
במלואם.  יישמרו  בנושא  הגיעו  אליהם  הסיכומים  וכי  יותר 
בפגישה סוכם על הקמת הוועדה שתחליט בנושא שמירת השבת, 
התחבורה,  משרד  מנכ"ל  רה"מ,  משרד  מנכ"ל  חברים:  בה 
מנכ"ל משרד הכלכלה, נציגי ראשי המפלגות החרדיות, נציג שר 
החינוך ונציג הרבנות הראשית. הועדה תתכנס בקרוב ותודיע על 

החלטותיה ודרכי פעילותה בנושא.

"זו שאלה למחוקקים"

רבי  על רקע הסערה, העניק רבה הראשי של תל אביב הגאון 
ישראל מאיר לאו, ראיון מיוחד ל"קו עיתונות", בו קרא לנציגים 

החרדים והדתיים להגן על כבוד השבת. 
איך ניתן להילחם בחילולי השבת בתל אביב?

חובשי  מחוקקים   40 עד  ל-30  שאלה  זו  לרב,  שאלה  לא  "זו 
כיפות מכל הצבעים והסוגים, שבשביל זה בדיוק הם נמצאים בבית 
המחוקקים, חלקם גם בממשלת ישראל, כדי להגן על כבוד השבת". 
הרב לאו תהה: "כשמדברים על איסור מסחר בשבת, אומרים 
לך איך אפשר לאסור על דבר כזה כל כך פופולארי, כל כך נפוץ, 
והן  בערים  הן  קניות,  למרכזי  יוצאים  המונים  מקובל?  כך  כל 
שלמות  משפחות  וכולם  הפנוי  יום  שזה  מכיוון  לערים,  מחוץ 
בקיץ  הים  את  גם  לזה  תוסיף  האלו  הדיבורים  לפי  ואז,  נוסעות. 
המונים-המונים  כי  האלו,  הדיבורים  לפי  מתברר  הכדורגל,  ואת 

נוסעים בשבת.
רכבת  תחנת  של  אחר  משהו  או  פיתוח  לעבודות  "כשמגיעים 
הפנוי  היחיד  שהערב  מתברר  פתאום  אילון,  נתיבי  לאורך 
לסכן  בלי  לעבוד  אפשר  שבו  החופשי  הערב  שהוא  מתחבורה, 
חיים אדם, הוא דווקא ליל שבת. אז נוסעים בשבת או לא נוסעים 
בשבת,  נוסעים  כי   - דורשים  אתם  החנויות  את  לפתוח  בשבת? 
ואילו את העבודות ברכבת אתם דורשים לעשות דווקא בערב שבו 

אין נוסעים - בשבת. תחליטו!
"אי אפשר להחליט על פיקוח נפש בלי לבדוק את הנושא, האם 
יש פיקוח נפש או לא. אם כל ההבדל הוא מספר מכוניות שעוברות 
בנתיבי אילון אז כבר רק עניין של תוספת של שיטור או תוספת 
מודים  כבר  הרי  אתם  בעקרון  אבל  אחרת,  או  כזו  אבטחה  של 
שגם בליל שבת יש תחבורה, אז למה לא לעשות את העבודה הזו 
במוצאי שבת? הרי מדובר כבר לא רק על הלילה, מדובר על 26 
שעות כולל היום של למחרת, במקום לחלל את השבת - יעשו את 

זה ביום ראשון.
סוללים  גשרים,  עושים  העולם  בכל  הרי  לי,  יש  נוספת  "תלונה 
זה  יודעים מה  - ולהם אין שבת. הם לא  כבישים, בונים מחלפים 
'לא תעשה כל מלאכה ביום השביעי', אין להם, ובכל זאת עושים 
את כל הדברים האלה. סימן שגם במקומות ובימים שבהם התנועה 
בדרך כלל זורמת, כשיש צורך עוצרים אותה ומתקנים מה שצריך 
תיקון. אז למה לא לעצור ביום שני, שלישי? למה דווקא על הגב 

של השבת הקודש?". 
בדרך  לסדר  דברים שאפשר  אלו  כל  "קודם  ואמר:  סיכם  הוא 
של חקיקה ובדרך של הידברות, אם זה ראש הממשלה, אם זה שר 
הנושאים האלה  על  וכמובן שר העבודה שגם ממונה  התחבורה 

של תנאי עבודה, וכמובן שר הפנים שגם לו יש מה לומר".

עבודות הרכבת בתל אביב

חילולי השבת בעבודות הרכבת בתל אביב הכניסו את המערכת הפוליטית למיני-סחרור בשבוע האחרון  באיחור התברר 
לנציגות החרדית כי עבודות יתקיימו בשבת-קודש בתל אביב, והם ניסו למנוע אותן מבעוד מועד ואכן הצליחו לבטל חלק 

מהעבודות, ועל השאר נענו כי מדובר ב"פיקוח נפש"  אתמול )שלישי( נפגשו ראשי המפלגות החרדיות עם ראש הממשלה 
והחליטו יחד על הקמת הוועדה בנושא שמירת השבת

המלחמה על השבת
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בין  העיקרי  ההבדל  מהו  להסביר  כשמנסים 
מגלים  חרדית,  שאינה  למפלגה  חרדית  מפלגה 
שיש הבדל מהותי מרכזי אחד: במפלגה שאינה 
מטעם  כנסת  חבר  להיות  שרוצה  מי  חרדית, 
המפלגה או אפילו לעמוד בראשה, צריך לעבוד 
קשה כדי שיוכל להיות חבר מרכז המפלגה או 
"לקנות" חברי מרכז קיימים. אחר כך עליו ללכת 
גם  ובמקביל  מפרכים,  פריימריז  במסגרת  לרוץ 
להריץ קמפיינים, ולהסביר עד כמה שהוא נבון, 
מוכשר, מבין ויודע, ולמה רק הוא זה שמסוגל 

לסדר את כל המצוקות והבעיות במדינה.
החרדיות  המפלגות  אצלנו  אליהם,  בניגוד 
בנויות אחרת לגמרי: יש גדולי ישראל שעומדים 
ומועצת  תורה  גדולי  מועצות  ויש  בראשן, 
של  דרכה  את  להורות  שאמורות  התורה  חכמי 
כשאנחנו  בבחירות,  גם  החרדיות.  המפלגות 
הפנים  הם  המועצת  חברי  להצביע,  הולכים 
ולקריאתם  של המפלגה, הם שעומדים בפרונט 
אנחנו נשמעים, כשהמסר המועבר הוא כזה: מי 
שמנהיגים את המפלגות החרדיות ואת נציגיהן, 
בסך  הם  והנציגים  ישראל,  גדולי  ורק  אך  אלה 
לא הם אלה  וחלילה  אריכתא שלהם,  ידא  הכל 
שמחליטים או קובעים באף נושא חשוב ומהותי. 
כי בשבוע  הזו,  דווקא בעת  נכתבים  הדברים 
האחרון עלה הנושא של חילולי השבת ברכבת 
הכותרות:  זעקו  השונים  ובעיתונים  ישראל, 
החרדים  "האם  הקואליציה";  להמשך  "סכנה 
ניתן  היה  מקום  ובכל  מהממשלה?",  יפרשו 

להתראיין  עולים  החרדים  הנציגים  את  לשמוע 
חילול השבת.  הנושא של  חמור  כמה  ולהסביר 
כאשר  לשמוע,  היה  מכל  המצמרר  אבל 
האם  רגע,  אותם:  שואלים  היו  המראיינים 
בצורה  איך  מהקואליציה?  לפרישה  עילה  זו 
אוטומטית הם ענו במילים הללו: אנחנו נשקול/

אחר/ניכנס  או  כזה  שר  של  פיטוריו  את  נדרוש 
"אנחנו  ועוד  לו/  ונבהיר  הממשלה  לראש 

ואנחנו", "אני ואני".
סיעה  יו"ר  של  אמירה  הייתה  יותר  כואבת 
ובו  מכתב  הממשלה  לראש  ששלח  חרדית, 
בקשה שיטפל בדחיפות בנושא חילולי השבת, 
וכשנשאל בראיון אותו יו"ר סיעה מה יהיה אם 
תהיה  האם  כמתוכנן,  יתקיימו  השבת  חילולי 
חבר  הוא  בה  הסיעה  של  מהקואליציה  פרישה 
עם  להתייעץ  צריכים  אנחנו  הייתה:  תשובתו   -

יו"ר התנועה.
איך זה ייתכן? איפה גדולי ישראל בתמונה? 
אותם אף אחד לא שואל? אליהם אף אחד לא 
נכנס להתייעץ? וגם אם כן, איך ניתן אפילו כלפי 
נשקול/נפרוש/ "אנחנו  של  מצג  להציג  חוץ 

נפטר", במקום לומר: "נשאל את גדולי ישראל, 
ומה שיורו לנו - נעשה"?

עצמנו  את  נבדל  שאנחנו  מתמיד  חשוב 
יותר  צריכים  היינו  הזו  בעת  דווקא  מאחרים. 
מהשבת,  לנו  שאכפת  כמה  עד  להדגיש  ויותר 
להביא  יכולים  שבאמת  שהיחידים  כמה  ועד 
את המדד מה מותר ומה אסור - אלו הם גדולי 

ישראל ולא אף  אחד אחר.
של  נושא  שעולה  פעם  שבכל  מצפים  היינו 
נושא  כשעולה  ובוודאי  מהקואליציה  משבר 
אותנו  שינחו  אלה  ישראל  גדולי  רק  השבת, 
וידריכו מה נקראת מחאה, מהו חילול ה' והאם 

מעשה זה או אחר מצדיק פרישה מהממשלה.
בה  אביב,  תל  בעיר  דווקא  לסיום:  ומילה 
המפלגות  כל  ידי  על  שמוסכם  ראשי  רב  יש 
ידי רוב  והצדדים, ואחד כזה שנתמך בזמנו על 
גדולי ישראל להיות הרב הראשי לישראל, איך 
להרים  לרגע  אפילו  חשב  לא  נציג  שאף  ייתכן 
ההחלטות?  בקבלת  אותו  ולשתף  טלפון  אליו 
הרי הפשוט ביותר, כשהנציגים קיבלו טלפונים 
בנושא,  להתראיין  התקשורת  כלי  מכל  השבוע 
היה לבוא ולומר להם: תפנו בבקשה לרבה של 

תל-אביב, הגרי"מ לאו שליט"א. 

להיכן העלמתם את גדולי ישראל?
מאמר מערכת

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

לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא
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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

השפעת היחיד על הכלל
וְּקָלָלה"  בְָּרָכה  ַהיּוֹם  ִלְפנֵיֶכם  נֵֹתן  ָאנִֹכי  "ְרֵאה 

)דברים יא, כו(.
יחיד-  בלשון  התורה  פותחת  בתחילה 
"ְרֵאה ָאנִֹכי", ואילו ממשיכה בלשון רבים "נֵֹתן 
ִלְפֵניֶכם", ובא ללמדנו בכך שפעולתו של היחיד פועלת 
ומשפיע על הכלל כולו. וכפי שאמרו רבותינו )קידושין 
מ ע"א-ע"ב( העולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר 
עצמו  את  שהכריע  אשריו   - אחת  מצוה  עשה  רובו, 
לו  אוי   - זכות, עבר עבירה אחת  ואת כל העולם לכף 

שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה.
אלא  בלבד,  ועולמו  עצמו  על  משפיע  אינו  היחיד 
שלמה  שאמר  וזהו  ולמוטב,  לטוב  כולו,  העולם  על 
בחכמתו )קהלת ט, יח( ְוחוֶֹטא ֶאָחד יְַאבֵּד טוָֹבה ַהְרבֵּה, 
חוטא אחד יאבד טובה לכל העולם כולו, בשביל חטא 

יחידי שחטא זה איבד מכל העולם טובה הרבה. 
לכן פתחה התורה בלשון יחיד, לרמז- "ְרֵאה", אתה 
על  וקובע  משפיע  הנך  ִלְפנֵיֶכם",  נֵֹתן  "ָאנִֹכי  היחיד, 

העולם כולו. 
נפלא  במשל  יוחאי  בר  שמעון  רבי  זאת  והסביר 
לספינה שהייתה מהלכת בלב ים וכל אחד מהסוחרים 
התמקם בחדר שניתן לו בספינה, כפי התשלום ששילם, 
לקנות  כדי  דיו  כסף  היה  לא  הסוחרים  לאחד  כמובן. 
חדר  לקנות  נאלץ  ולכן  הספינה,  במרומי  מפואר  חדר 
פטיש  לקח  ההפלגה  ובמהלך  הספינה,  בתחתית  קטן 
להבחין  כדי  הספינה  בקרקעית  להכות  והחל  ואיזמל 

ולצפות בדגי הים. 
שמעו הסוחרים את דפיקות הפטיש הגדולות ומיהרו 
סוחר  אותו  את  ראו  ולהפתעתם  מקורו,  את  לגלות 
שמכה בפטיש ובאיזמל בקרקעית הספינה, מיד רעמו 
עליו ושאלו לפשר מעשיו, ולתומו השיב להם שעושה 
והוסיף  הים,  בדגי  לצפות  כדי  הספינה  בקרקעית  חור 
שעושה זאת בחדרו הפרטי אשר השכיר בכספו המלא 

ולכן אין להם לעצור בעדו. 
תעשה  "אם  הסוחרים,  השיבוהו  שבעולם"  "שוטה 
כיון  תטבע,  הספינה  כל  המים,  ויכנסו  בחדרך  חור 
שכולנו נמצאים באותה ספינה, והמים לא יבדילו בין 
ידיו  את  הסחורים  קשרו  אלמוני".  לחדר  פלוני  חדר 

ועצרו בעדו מלבצע את זממו. 
זה המשל, והנמשל, כל עם ישראל נמצאים בספינה 
הפרטי  ביתו  את  יש  ויחיד  יחיד  שלכל  אף  ועל  אחת, 
ומקום עבודתו, עליו לדעת שקשור הוא לכלל האומה 
ומשפיע על השפע הברכה והטובה שינתן לה במעשיו. 
ע"ב(,  כז  )סנהדרין  לזה  זה  ערבים  ישראל  כל  ולכן 
ואין לאדם לפטור עצמו במעשיו הטובים בלבד, אלא 
צריך להשתדל שגם השני יעשה מצוות וימנע מעשיית 

העבירות, כיון שכולנו נמצאים באותה ספינה.



ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 
והקללה  הברכה  את  התורה  תולה  הפרשה  בהמשך 

ה'  ִמְצוֹת  ֶאל  תִּשְְׁמעוּ  ֲאשֶׁר  ַהבְָּרָכה  "ֶאת  בשמיעה, 
אלוקיכם... וְַהקְָּלָלה ִאם לֹא ִתשְְׁמעוּ" )שם, כז-כח(, אך 
תִּשְְׁמעוּ  חילוק יש ביניהם, שבברכות נאמר רק "ֲאשֶׁר 
הברכה  מובטח  אז  וכבר  אלוקיכם"  ה'  ִמְצוֹת  ֶאל 
והטובה, ואילו בקללה אין מספיק אי השמיעה בלבד, 
ֶאל  אלא גם עשיית מעשה, "וְַהקְָּלָלה ִאם לֹא ִתשְְׁמעוּ 
ְמַצוֶּה  ָאנִֹכי  וְַסְרתֶּם ִמן ַהדֶֶּרְך ֲאשֶׁר  ִמְצוֹת ה' ֱאלֵֹהיֶכם 
ַהיּוֹם", וכפי שאמרו רבותינו )קידושין מ ע"א(  ֶאְתֶכם 
ואילו  למעשה,  מצרפה  הקב"ה  טובה  שמחשבה 

מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. 
ֲאשֶׁר  ַהבְָּרָכה  "ֶאת  תורה,  דברי  לשמוע  שבא  אדם 
פועלת  כבר  התורה  בדברי  השמיעה  עצם  תִּשְְׁמעוּ"- 
את פעולתה, ומעניקה לאדם שפע ברכה וטובה. ולכן 
בדורנו  וליזום  לפעול  שעלינו  והמרכזי  הראשי  הדבר 
בית  המון  כל  אצל  התורה  דברי  את  להשמיע  הוא 
ישראל. אפילו אם בתחילה לא ייקימו, עצם השמיעה 

תשפיע טובה וברכה. במציאות העגומה בדורנו רבים 
דבר  וחצי  דבר  יודעים  אינם  ישראל  בית  מאחינו 
אחד  את  שאלו  שנים  כמה  לפני  הקדושה,  מתורתנו 
מאישי הציבור שאלה פשוטה שכל ילד שר אותה בליל 
פסח, כמה אבות יש לעם ישראל, אך גם את זאת לא 
ידע וענה שיש ארבעה אבות.. וְַעל ַאְרבָָּעה לֹא ֲאשִׁיֶבנּוּ 

)עמוס א, ד(. 
מנת  על  לתופרת  שתחי'  הרבנית  הלכה  אחת  ופעם 
שתתפור לה שמלה, ובדרך אגב ניסתה לקרבה ולדבר 
התופרת  השיבה  השבת.  שמירת  בעניין  ליבה  על 
ואמרה "אל תראי אותי ככה, אני דוקא אשה מסורתית, 
ומשתדלת לא לבשל הרבה בשבת, אלא רק בצמצום..". 
כדי למעט בשיעורים.. וזה נובע מחוסר שמיעה והאזנה 
לדברי התורה הקדושה, ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבוֶֹתיָה 
ָׁשלוֹם )משלי ג, יז(, אך זאת ירגיש האדם רק אם יעשה 
את הצעד לבא לשמוע ולטעום מטעמה הנפלא, ַטֲעמּו 
ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ֶאת  ט(.  לד,  )תהילים  ה'  טוֹב  ִּכי  ּוְראּו 
התורה  דברי  השמיעה,  בעצם  ימצא  הכל  ִּתְׁשְמעּו", 
שאדם שומע ומאזין מקדשים, מזככים, ומדביקים אותו 

לה' יתברך.



הרחמים  הקדושים-חודש  לימים  אנו  נכנסים 
ְודוִֹדי  ְלדוִֹדי  ֲאִני  ה'גיע,  א'לול  ר'אה  והסליחות, ראה- 
ִלי )שיר השירים ו, ג(, אני אצל המלך, אני עם המלך, 
והמלך נמצא איתי, אני לדודי, דודי לי, בחודש הקדוש 
הזה נכנסים לסוג של מלכות, ָּבִנים ַאֶּתם לה' אלוקיכם 

)דברים יד, א(, ישראל בני מלכים )שבת סז ע"א(.
אחרת,  הוא  ההנהגה  סדר  איתנו  נמצא  כשהמלך 
אותם  לא  והמעשים  דיבורים,  אותם  לא  הדיבורים 
מעשים, התפילות לא אותן תפילות ולימוד התורה אינו 
אותו לימוד תורה, איננו יכולים לבוא עם אותן הנהגות 
שהתנהגו קודם לכן, בחודש זה נכנסים אנו להיות בני 
בן מלך, להיזהר בכל  מלכים, עכשיו צריך לדבר כמו 
ולא  בהתמדה  ללמוד  מהפה,  שמוציאים  ומילה  מילה 
להפסיק באמצע הלימוד, ולהתפלל מעומק הלב, כיון 

שהמלך נמצא איתנו. 
בתחילת  שבים  ואינם  שממתינים  אדם  בני  ישנם 
זמן עד ראש השנה, "כשנכנס  אלול בטענה שיש עוד 
אך  נחזור..",  מאוזניים-משפט,  שמזלו  תשרי  לחודש 
אין זה נכון, צריכים לנצל את הימים הגדולים שניתנו 
זאת  רמזו  ורמז  מתחילתם,  כבר  אלול  בחודש  לנו 
עירובין  ע"א,  סא  )ברכות  רבותינו  במאמר  המפרשים 
לחזור  מוטב  אשה,  אחרי  ולא  ארי  אחרי  ע"ב(  יח 
ומעשים טובים אחרי חודש אב שמזלו מזל  בתשובה 
אריה, מלשוב בתשובה אחר חודש אלול שמזלו בתולה 
ארי"- "אחרי  בתשובה  לשוב  לאדם  לו  כדאי  )אשה(. 

לאחר חודש אב )ר"ת- א'לול ב'א(, "ולא אחרי אשה"- 
לאחר חודש אלול. 

עלינו  יכנס  והסליחות  הרחמים  שחודש  רצון  יהי 
לטובה ולברכה ונזכה לראות בישועה השלימה בקרוב, 

אמן.

"

"

זה המשל, והנמשל, כל עם 
ישראל נמצאים בספינה 
אחת, ועל אף שלכל יחיד 
ויחיד יש את ביתו הפרטי 

ומקום עבודתו, עליו לדעת 
שקשור הוא לכלל האומה 
ומשפיע על השפע הברכה 
והטובה שינתן לה במעשיו. 
ולכן כל ישראל ערבים זה 

לזה )סנהדרין כז ע"ב(, ואין 
לאדם לפטור עצמו במעשיו 
הטובים בלבד, אלא צריך 
להשתדל שגם השני יעשה 

מצוות וימנע מעשיית 
העבירות, כיון שכולנו 
נמצאים באותה ספינה

הכוח לראות אלוקות
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השפעת היחיד על הכלל
"ראה  ישראל:  לבני  רבנו  משה  אומר  פרשתנו  בפתח 
משה  להם  נתן  בדיוק  מה  היום".  לפניכם  נותן  אנוכי 
באותו יום? הלא לכאורה לא נתן להם באותו יום דבר. 
בהמשך הפסוק מדובר על הברכה והקללה, אבל זה קרה 
גריזים  בהר  לארץ,  הכניסה  לאחר  יותר,  הרבה  מאוחר  בזמן 
ובהר עיבל. אם כן, למה התכוון משה רבינו באומרו "נותן לפניכם 

היום"?
מוסבר בתורת החסידות שמשה רבנו רצה להעניק לבני ישראל 
לארץ.  להיכנס  רצה  גם  כך  משום  באלוקות.  הראייה  יכולת  את 
שכן אילו היה נכנס עם בני ישראל, היה מביא אותם לדרגת ראיה 
אמר:  ולכן  לארץ,  הכניסה  ממנו  נמנעה  בפועל  אולם  באלוקות. 

"ועתה ישראל שמע" – שמיעה בלבד ולא ראייה.
פירושה  'ראיה'  לראייה".  שמיעה  דומה  "אינה  אמרו:  חז"ל 
קיומו,  על  שיודעים  פירושה  'שמיעה'  עצמו.  הדבר  את  שרואים 
אותו. ההבדל הוא  רואים  אין  אותו, אבל  אותו, משיגים  מבינים 
שמקשים  ידי  על  הדבר  אמיתות  על  לערער  אפשר  שב'שמיעה' 
האמיתות  את  לערער  אפשר  אי  ב'ראיה'  אולם  קושיות,  עליו 

המוחלטת שלו, גם על ידי הקושיה הגדולה והחזקה ביותר.
הסיבה להבדל הזה היא שהבנה והשגה מגיעה למדרגה מסוימת 
בנפש האדם, אבל לא לעצם הנפש, ולכן עדיין נשאר מקום לערער 
את האמיתות והתוקף של ההשגה. לעומת זה, הראייה מגיעה עד 
יכולה הקושיה לחדור  נותר מקום שבו  וממילא לא  עצם הנפש, 

ולהטיל ספק.
המוחלטת  האמיתות  את  ישראל  לבני  לתת  רצה  רבנו  משה 
דבר  כמו  בליבם,  מוחלטת  תהיה  שהאלוקות  ביקש  הוא  הזאת. 
שרואים בעיניים, ששום דבר אינו יכול לערער זאת. אולם הכניסה 
לארץ נמנעה ממנו, ולכן קיבלו את בני ישראל את דרגת ה'שמיעה' 

בלבד ולא את ה'ראיה'.

ובכל זאת, כשם שהקב"ה הראה למשה רבנו את ארץ ישראל 
מרחוק, גם משה נתן לבני ישראל לפחות משהו מאותה 'ראיה'. 
כלומר, משה נתן כוח שעבודת ה' תהיה לא רק מצד הבנה והשגה, 
אלא תהיה ביהודי התאמתות שהיא מעין ה'ראייה'. זהו הפירוש 
נותן לפניכם היום". מה  הפנימי בדברי משה רבנו: "ראה אנוכי 
הדבר ש"אנוכי נותן לפניכם היום"? את ה'ראה' – משהו מאותה 
ערב  יהודי  לכל  רבנו  משה  שנתן  המתנה  זו  'ראייה'.  של  דרגה 

הסתלקותו מהעולם.
במסכת  חז"ל  ראיה.  סוגי  יש  הזו  מרחוק  בראיה  גם  אולם 
)פב,א( מספרים על המשא ומתן שניהל זמרי עם משה  סנהדרין 
רבינו לפני שהופיע פינחס, ובו שאל זמרי את משה האם מותרת לו 
המדיינית? אל מול שאלתו זו, נאלם משה רבינו "ונתעלמה ממנו 
ההלכה", ועם ישראל כולו געו בבכיה על שמהרבי הגדול נעלמה 
 – אלעזר"  בן  פינחס  "וירא   – התורה  זו מספרת  בנקודה  הלכה. 
מעשה  "ראה  עונים:  והם  ראה"?  "מה  להבין  מבקשים  וחז"ל 
זו של  בו". שאלה  פוגעים  קנאים  ארמית  הלכה, שהבועל  ונזכר 
חז"ל: "מה ראה פינחס" טעונה ביאור, הרי כל עם ישראל ראה את 
המעשה הנורא, וכפי שאמרה תורה שהמעשה היה "לעיני משה 
ולעיני כל עדת בני ישראל", ובודאי שפינחס גם הוא היה בתוך 
אלו שראו. צריך לומר ששאלת חז"ל אודות הנאמר "וירא פינחס" 
יותר  דווקא,  הינה, מדוע מדגישה התורה את ראייתו של פינחס 
במה  דהיינו  במעמד?  שנכחו  ישראל  עם  כל  שאר  של  מראייתם 

התייחדה ראייתו של פינחס יותר מראיות אחרות?
על כך משיבים לנו חז"ל: שפינחס "ראה מעשה ונזכר הלכה". 
אנו מבינים מכך ששונה הייתה ראייתו של פינחס מראיותיהם של 
שאר העם. כולם ראו- אך זו הייתה ראייה שטחית של המעשה, 
הייתה  שונה  ליבם.  את  זיעזעה  ולא  בהם  "נגעה"  שלא  ראייה 
ראייה  המעשה,  של  עמוקה  ראייה  שהייתה  פינחס,  של  הראייה 

ואף  שלמד,  בהלכה  להיזכר  פינחס  את  שהביאה  עד  מחייבת, 
להזכיר אותה למשה רבינו עצמו ששכח אותה לפתע. רק ראייה 
כזו שלא עוברים עליה לסדר היום, שמותירה חותם בלב הרואה, 
עד שמחייב אותו לפעול ולהשפיע,  היא הראייה הנכונה שמביאה 

בעקבותיה פעולות מעשיות של עשייה ובניין.
כך אנו גם מוצאים אצל משה רבנו, שנאמר עליו טרם יציאת 
הסנה  והנה  וירא  אש...  בלבת  אליו  ה'  מלאך  "וירא  מצרים 
ואראה  נא  אסורה  משה  ויאמר  אוכל,  איננו  והסנה  באש  בוער 
וירא ה' כי סר לראות  את המראה... הזה מדוע לא יבער הסנה? 
ויקרא אליו אלקים..." )שמות ג, ב-ד(. "א"ר יצחק, מהו "כי סר 
לראות"? אמר הקב"ה, סר וזעף הוא זה לראות בצערן של ישראל 
במצרים, לפיכך ראוי הוא להיות רועה עליהן, מיד – "ויקרא אליו 
אלקים מתוך הסנה". )מדרש רבה שם(. רק אחרי ש"וירא ה' כי סר 
לראות", שמשה רבינו אינו עובר על דברים לסדר היום, ומתבונן 
בעומק העניין, רק אז קורא אליו ה' וממנה אותו לשליח הגאולה.

מצבים רבים עוברים על פנינו בימי חיינו, ואנו רואים ונתקלים 
מדי פעם באירועים או מעשים מסביבנו שדורשים תיקון, אך אנו 

נותנים למצבים אלו לחלוף על פנינו בלי שנראה אותם לעומק. 
סביבנו,  שקורים  הדברים  מול  שלנו  הראייה  את  לחדד  עלינו 
לשמור על העיניים שיוכלו לראות.... ולא לתת לראיה לחלוף על 

פנינו.
רגועים  אותנו  ישאירו  לא  שהם  עד  דברים',  'לראות  נזכה  אם 
לפעול  נוכל  ואזי  ליבנו.  בתוך  צועק  ה'  שקול  נדע  ואדישים, 
התפקיד  את  שקיבל  פנחס  כמו  בדיוק  ה'.  את  ולקדש  ולהשפיע 
היום,  לסדר  עבר  לא  שפנחס  העובדה  בגלל  רק  רבנו,  ממשה 

והמאורעות חייבו אותו לפעול.
קיבלנו מתנה ממשה רבינו: "ראה"-לראות! עלינו לנצל אותה 

ככל שביכולתינו האנושית ואז הקשר האלוקי יחקק בנו לנצח. 

הכוח לראות אלוקות
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

מדי שבת, בתום תפילת הלילה, היה גבאי בית-הכנסת 
'תורת חסד' מאחל למתפללים שבת שלום – ומכריז: 
"אורחים שלא מסודרים עם מקום לסעודה – מוזמנים 
שורה  לארון-הקודש  מימין  נוצרה  כך  לכאן".  לגשת 
חברי  באו.  ומקרוב  מרחוק  אשר  אורחים  של  קבועה 
הקהילה, שביקשו לזכות במצות הכנסת אורחים, קידמו את פניהם 
והזמינו אותם לביתם, עד שלא נותר אורח אחד ללא מקום לסעוד 
בו את השבת. והיו המתפללים מקבלים את האורחים שלא הכירו 
מבעוד מועד, בסבר פנים יפות, כיאה לשם קהילתם: 'תורת חסד'.

כך  עושרו,  כמי שכרוב  הקהילה  חברי  בין  ידוע  היה  אביגדור 
גודל קמצנותו. מעולם לא הביע נכונות להזמין לביתו אורח. ברגע 
סיום התפילה, היה עושה כל מאמץ להיעלם מבית-הכנסת. ואולם 
באורחים  עמוס  היה  בית-הכנסת  הזמנים,  בין  בימי  אחת,  שבת 
רבים. הגבאי נתן באביגדור את מבטו, ולא נותרה לו ברירה אלא 
להציע את שולחן-השבת שלו עבור אחד האורחים. בצר לו בחר 
אכילתו  "בוודאי  וחולני.  כחוש  היה  שנראה  בימים,  בא  ביהודי 

תהיה מועטה", הרהר לעצמו. 
אביגדור בעל-הבית קידש ובצע, ופתח את הסעודה. בעוד הוא  
עצמו טעם דג טרי מהים התיכון, לכבוד שבת-קודש, הגיש לאורח 
הקודמת.  מהשבת  לפליטה  שנותרה  פיש'  'גפילטע  קציצת  שלו 
ביקש  בבטנו,  לחוש  האורח  החל  שבת',  ל'זמירות  הגיעו  כאשר 
לינתו.  את  קבע  בו  ההארחה'  ל'בית  ושב  המארחים  סליחת  את 
הצהריים",  לסעודת  ואגיע  יותר  טוב  ארגיש  שמחר  מקווה  "אני 

הפטיר והלך לדרכו. 
הגביר.  של  ביתו  דלת  על  דפיקות  נשמעו  שבת,  ליל  בחצות 
גבאי  את  לפגוש  והופתע  פרחוני  בחלוק  מחדר-השינה  ירד  הוא 
בית-הכנסת, הפעם בכובעו כמתנדב 'הצלה'. "מצבו הרפואי של 

בישר  החולים",  לבית  הובהל  הוא  מאד,  חמור   – שלך  האורח 
הגבאי. "בוודאי בוודאי, זה האורח שלי, זו המצוה שלי", מלמל 

אביגדור. "הסר דאגה מליבך, אני אדאג לו". 
הרופאים  כאשר  החולים.  לבית  אביגדור  מיהר  ועושה,  אומר 
ופיו  הקשיש  האורח  בידי  אביגדור  אחז  מצבו,  את  לייצב  עמלו 
של  ראשון  אור  הפציע  כאשר  לרפואתו.  תהילים  פסוקי  מלמל 
לא פרש  אך אביגדור  לגנזי מרומים,  נשמת האורח עלתה  שבת, 
לביתו, אלא נותר לשבת במסירות בסמוך למיטת הנפטר, באמירת 
פסוקי תהילים לשמירה. בני הקהילה שקיבלו את הבשורה, צעדו 
לבית החולים וביקשו להחליף את אביגדור במשמרתו, אך נתקלו 

בסירוב מוחלט. "זו המצווה שלי", אמר. 
עם צאת השבת, התבהרו הפרטים: מדובר במת מצוה, שהכל 
קרוביו. אביגדור דאג ומימן הלוויה מכובדת בהשתתפות כל בני 
הקהילה, ואחוזת קבר בחלקת החסידים. בהיעדר מכרים וידידים, 
אביגדור נרתם גם למצוה זו. הוא נשא הספד נרגש במהלכו הפליג 
יכול  "אני  אמר,  שזכיתי",  הקצרה  "מההיכרות  הנפטר.  במעלת 
להעיד שלמנוח היתה נשמה יהודית בוערת. אוי ווי", אמר בקול 

בוכים. "איזה זמירות שבת... ממש תענוג דקדושה".
לסיום פנה אביגדור לנפטר: "אני מבטיח לך, 'מת מצוה שלי', 
ועליה  קדיש  באמירת  חיי,  ימי  כל  הזיכרון שלך אשמור  יום  את 

לקבר".


מיודענו חזר לביתו בתום ההלוויה, לאחר 24 שעות ללא אוכל 
ביקש  הוא  אך  מלכה,  מלווה  סעודת  לו  הגישה  רעייתו  ושינה. 

לסגור את הדלת, ושקע בהרהורים.   
באוזניהם  והשמיע  ביתו,  בני  את  כינס  הרהורים,  שעת  כעבור 

את מסקנתו: "התבוננו נא אהוביי, אסור לזלזל בשום דבר, אפילו 
לא ב'גפילטע פיש'... לפנינו ההוכחה – הביטו וראו בכמה מצוות 
קודמת:  משבת  'גפילטע'  חתיכת  ידי  על  לזכות  אפשר  חשובות 

הכנסת אורחים! ביקור חולים! הלווית המת!".



יצר בתת-ההכרה של האדם  הנפשות,  כל  רופא  העולם,  בורא 
מנגנוני הגנה על הנפש, דוגמת 'הדחקה ו'הכחשה'.

במקרה של אביגדור, שלב ההדחקה נרשם כאשר שם לו למטרה 
ב'הצפה  לשקוע  במקום  זאת  האורח,  ברפואת  הניתן  ככל  לסייע 
יתכן  לא  ההכחשה:  הגיע שלב  בהמשך  מצפון'.  ו'יסורי  רגשית' 
שהאורח נפטר בגלל הדג שהגשתי לו. אדרבה, זמנו הגיע, אך הדג 
שלי הביא לכך שיסיים את חייו בכבוד ולא ינפח את נשמתו בשולי 

דרכים.    
בזמן מאורע קשה, פעילותם התת-הכרתית של מנגנונים אלו, 
קולט  היה  אביגדור  אילו  הנפש'.  'שפיות  עבור  למדי  קריטית 
שפיותו.  את  לאבד  היה  עלול  מעשיו,  חומרת  את  אמת  בזמן 
ואולם, כעבור תקופה, אחרי נחיתה לקרקע-המציאות, על האדם 
את  'מודע'  באופן  ולהפעיל  'תת-ההכרה',  מעל  עצמו  להגביה 
שיקול הדעת: לבחון את מעשיו, ולהפיק לקחים לעתיד. במקרים 
ה'מודעּות'  שלב  את  לעבור  כדי  במומחה  להיעזר  כדאי  חמורים 

בצורה בריאה ונכונה.  
שבת ראש חודש אלול מבשרת את בואם של ימי הרחמים, ימים 
המעשים.  ותיקון  הנפש  לחשבון  המסוגלים  וטהרה  קדושה  של 
החדשה  השנה  לקראת  כראוי  עצמנו  את  להכין  ונזכה  הלוואי 

הבאה עלינו לטובה.                         

מנגנון להגנת הנפש
הרה"ג יצחק לורינץ    רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 

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



 מזל          וברכה
הלוח הארצי

* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' 2

03-6162228 הלוח המוכר בציבור החרדי 
200,000 עותקים

ברחבי הארץ
פרסמו חינם

בירושלים

כ”ז - כ”ט אב
תשע”ו           

31/08-2/09/2016 
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משכנתאות

 רח' טל חיים 8 ב"ב
מול אולמי ויז'ניץ בני ברק

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

■ מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 

מפוארת, 100 מ' עם גינה 
וחניה ו-2 יחידות מושכרות, 
2,900,000 ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

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

■ בסנהדרין בר"ג, ליד 
שיכון ג' + מעלית 

שבת, 6 חד' דופלקס, 
ק"9, 175 מ'+ מרפסת 

גג 95 מ', 5,250,000 
ש"ח, מיידי. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 ברח' חנה סנש, דירת 
גן, 7 חד', מחולקת לדירת 
4 חד' דירת 2 חד' ויחידה 

+גינה, הכל משופץ, 
שלושת הדירות מושכרות 

ב-9,000 ש"ח, יש 
אפשרות לתוספת בניה, 
2,850,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)12-12(_____________________________________________

■ באדמור מרוזין, בית 
יפה עם כניסה פרטית, 

ענקית 10 חד', 400 מ"ר, 
הסלון והחדרים ענקיים, 
6.5 מיליון ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)12-12(_____________________________________________

■ הורדנו את המחיר 
בתחילת רח' ריינס 

בק"ג, דופלקס 3+3, 
120 מ'+גג, ללא 

מעלית, 2,100,000 
ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)13-13(_____________________________________________

דירות 
למכירה

בית שמש

בני ברק

וילות ובתים

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

באר שבע

+5 חדרים

■ בשיכון ד' ברח' 
מהר"ל המבוקש, 

דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר, מעליה 4 חד' 76 
מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ ברח' חגי בבנין עם 
מעלית, דופלקס בק"ג 

80 מ', 3 חד' ומעליה 2 
חד' 50 מ' + גג, אפשר 

לחלק, 2,300,000 
ש"ח, גמיש. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

אלעד

 בקרן היסוד, אזור 
מתחרד, 3 חד', ק"ג, מסודרת, 

890,000 ש"ח. תיווך "אדר 
_____________________________________________)36-39(נכסים" 052-4834706

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, ע. 

משתלמת "נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)36-39(_____________________________________________

■ דירת גן ענקית ברח' 
הלוחמים/במברגר, 6 חד' 

גדולים+סלון של כ 70 
מ', סה"כ כ- 250 מ' עם 
נוף+ חצר עם עצי פרי, 

3,200,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742 23
03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ בסעדיה גאון 
מפוארת ומושקעת 

בק"ג 110 מ"ר, מעליה 
בנויות 3 יחידות 

שמושכרות ב-8,400 
ש"ח+חניה בטאבו 

שאפשר לעשות ממנה 
יחידה, יש תוכניות 

לעשות מעלית, 
3,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בהרב קוק בבניה, 
פנטהאוזים מפוארים ו- 3 חד', 

החל מ- 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-38(פולטוב נכסים, 052-3646632

 בהרצוג, 3.5 חד', סוכה, 
משופצת כחדשה, ק"ק, מיידי, 

1,450,000 ש"ח. פולטוב 
_____________________________________________)34-38(נכסים, 052-3646632

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בבר אילן, 4 חד', ק"א, כ- 
98 מ"ר, שמורה, סלון גדול + 
מחסן, פינוי גמיש, 1,200,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)36-39(_____________________________________________

 בגפן, 3 חד', ק"ד, אחרונה, 
שמורה ומסודרת, מזגנים, 
830,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)36-39(נכסים, 052-4834706

2-2.5 חדרים
 במישלט 2.5 חד' כ-60 

מ"ר, נוף, 710,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)36-39("אדר נכסים" 052-4834706

דופלקסים

■ 5 חד' בחזון איש קרוב 
לנחמיה, ק"ג )ללא גג(, 

חזית, 3 כ"א, כ- 120 מ', 
ואופ' להרחבה של כ- 30 

מ', 2,160,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת עם 

נוף ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 דירות מפרט גבוה מקבלן: 
5.5 חד', 5 חד' 4.5 חד' בשיכון 

_____________________________________________)34-37(ה', לפרטים: 03-5785777

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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(_____________________________________________

■ ברח' חברון, ק"ג, 
טריפלקס, 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'. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

■  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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

של 2 + סוכה, מרפסת 
שמש- ניתן להפוך בקלות ל- 5 

חד',2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)35-38("חנוכת הבית" 053-3157272

 סמוך לשיכון ה', פנטאוז 
יוקרתי בבנייה! על הנייר, 

כניסה- 18 חודש, 3,000,000 
ש"ח, תיווך "חנוכת הבית" 

053-3157272)35-38(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בנרקיס, 3 חד', כ-80 מ"ר, 
פינוי בינוי . תיוך "אדר נכסים" 

052-4834706)36-39(_____________________________________________

 בדקל, 3 חד',ק. כניסה, 
כ-80 מ"ר, מיידית, מפתחות 

במשרד, 900,000 ש"ח . תיוך 
_____________________________________________)36-39("אדר נכסים" 052-4834706

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

חד', 200 מ"ר, לחזית, 4 
דיירים, חניה, פינוי גמיש, 

4,000,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412,

052-2236671
zlbr54@gmail.com)35-38(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברח' כהנמן/ שפירא 
דופלקס עם מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 140 
מ', משופצים מעליה 

דירה נפרדת של 70 מ' 
שמושכרת ב- 3,500 
ש"ח+ גג של 70 מ' 

מבוקש 3,100,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ברח' מלצר 5.5 חד' 
ק"ב גדולה ומושקעת 

כ- 140 מ' עם מעלית, 
חזית, לדירה מוצמד 

מחסן תת קרקעי של 
45 מ' )לא מתאים לדיור( 

שניתן להשכרה ב- 2,000 
ש"ח. מחיר מבוקש 

2,700,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בבני ברק, בבלעדיות, 
באזור העיריה, 6 חדרים, 200 

מ"ר, משופצת ומושקעת, 
_____________________________________________)36-39(קומת קרקע. 050-4127122

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

3 כ"א, חזית וחניה, 
ברח' הרב קוק, מיידי, 

2,070,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון המבוקש, דירת 3 חד' 
+ גג בטאבו + 2 מרפסות, 

מדרגות חיצוניות, נוף מרהיב, 
054-9422194)37-37(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות "ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן" - דירת 
גן מחולקת ל- 4 יחידות, 
הכנסה כ- 10,000 ש"ח. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)37-37(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

ברח' חיא, דופלקס 5 חד' 
+ גג ענק, רציני למכור! 

אפ' לחלוקה. ישראל, 
052-3251213. אהובה, 

050-5886828)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס בתחתון, מושקעת 
ברמה, 1,700,000 ש"ח. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)37-37(אהובה, 050-5886828

 חדש! בלעדי! ביהודה 
הנשיא העליון! 4 חדרים, 

משוקעת + בנין קטן + מחסן 
+ נוף! 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)37-37("תיווך קזן" 054-8420522

 בלעדי! בשמאי האיכותי! 
4 חדרים + מרפסת מסלון + 
אופציה 50 מ"ר! 1,300,000 

ש"ח. "תיווך קזן" 
054-8420522)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בשמעון הצדיק! 
)מול קארו(! 4 חדרים + סלון 

ענק + מחסן! 1,280,000 
ש"ח. "תיווך קזן" 

054-8420522)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

ברשב"ם, 4 חד', מרווחת + 
נוף, 1,250,000 ש"ח.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)37-37(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בבן-

עוזיאל, 4 חד', 1,300,000 
ש"ח. ישראל, 052-3251213. 

_____________________________________________)37-37(אהובה, 050-5886828

 בלעדי! אבן גבירול! 3 
חדרים + נוף מרהיב + גג 
בטאבו + הסכמת שכנים 
ליחידת דיור! "תיווך קזן" 

054-8420522)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!! דירת 3 חד' מרווחת, 

קומה א', אופ' להרחבה, רק 
1,220,000 ש"ח, גמיש, 

052-5752500)37-37(_____________________________________________

 בשכונה ב', קומת קרקע, 
מחולקת ומושכרת ב- 4,200 

ש"ח + מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)37-37(תיווך רומן, 052-7731832

 מציאה! דירת 3 חד', 
קומת נמוכה, 465,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(תיווך רומן, 052-7731832

 באזור מתחרד, בית פרטי, 
250 מ"ר + יחידה נפרדת 3 
חד', 1,800,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)37-37(יעקב, 054-4901948

וילות ובתים

 באזור מתחרד במעפילים, 
3 חד', ק"א + אפשרות 
לתוספת )למטה בנו(, 

850,000 ש"ח, בלעדי, תיווך 
_____________________________________________)37-37(יעקב, 054-4901948

 באיזור מתחרד, 3 חדרים, 
ק"ב, כיור כפול, מוארת, ב- 

800,000 ש"ח בלבד,
052-2604463)37-37(_____________________________________________

 באיזור מתחרד, ק"ג, 3 
חד' + מרפסת סגורה לחדר 
נוסף, 800,000 ש"ח בלבד, 

052-2604463)37-37(_____________________________________________

 בשיכון ג', 3-4-5 חד', 
מרווחים בבנין חדש, 

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)37-38(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4-4.5-5 
חד', בבניה, חדש, באזור 

יוקרתי, תוכניות מרווחות, 
נוף פתוח, בתיווך 

_____________________________________________)37-38(אשכנזי, 03-5791770

 בז'בוטינסקי, דירת 2 
חד' + 2 חצאים, קומה 1, 
משופצת. תיווך יוסף יגן, 

052-2243454, מייל-
yosi.yagen@gmail.com)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 80 
מטר, מחולקת ברמה גבוהה 

לשתי יחידות דיור גדולות, 
1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)37-37(_____________________________________________

 מבחר דירות ונכסים 
למכירה/השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" רבי עקיבא 56, 

,03-6166105/4
,054-8483810
058-7878784)37-37(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך ועוד, מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)37-37(_____________________________________________

 באזור שטרסר!! 90 
מ"ר, ענקית, ק"ב + מעלית, 

בנין מטופח, 1,760,000 ש"ח, 
מפתח ב- "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)37-37(_____________________________________________

 באזור זכריה!! במיקום 
שקט, 100 מ"ר, יפהפיה, 

משוקעת, סלון גדול! ק"ב, 
חזית, 2,190,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)37-37(_____________________________________________

 חדש!!! בגולומב, 
פנטהאוזים 6חד', ודירות 

3-4חד', מ- 1,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בבניין חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות יוקרה גדולות, 
3-4-5חד'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בבנין-חדש במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5חד', דירות 

3-4-6חד', ענקיות. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)37-37(_____________________________________________

 בחזו"א-עזרא, 5חד', 
מפוארת, 150 מ"ר החל 

מ- 2,250,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)37-37(_____________________________________________

 בחיים-לנדאו, בנייה חדשה 
בבלעדיות! 2.5/3/3.5 החל 
מ- 1,050,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)37-37(_____________________________________________

 בנועם אלימלך, 5 חד' 
גדולה! ק"א, מעלית, 

חזית, משופצת, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)37-38(_____________________________________________

 בבירנבוים, מחולקת 
ל- 4 דירות נפרדות, ב- 3 

מפלסים, תשואה של 
13,000 ש"ח בחודש 
+ אופציות הרחבה, 

3,000,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 ביונתן השקט, 5 חד', 
משופצת + סוכה, מוקפת 
ירוק, רק 1,790,000 ש"ח. 

אדוה, רימקס 100%,
054-4463383)37-37(_____________________________________________

 לחטוף! דופלקס 150 
מטר, 2 קומות באזור נחמיה, 

מחיר שאסור לפרסם. 
_____________________________________________)37-37(054-3050561 "הראשון בתיווך"

 בבעל התניא, קומה 
5, מעלית, דופלקס ענק 

230 מ"ר, 7 חדרים, 
מושקע ויפהפה, 

3,100,000 ש"ח, לא 
לחלוקה!!! א.י נכסים 

והשקעות, 
052-6321306)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! בקרית משה, 
דירת גג, 3 מפלסים, כ- 

280 מ"ר, 8 חדרים, ק"ד, 
מטופחת + גג גדול, אופ' 
לחלוקה בקלות )מדרגות 

חיצוניות( + מעלית 
+ חניה, 3,550,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בשיכון ג' לקראת גמר 
בניה, 5ח', ק"א, חזית + 

י.הורים, 2,300,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)37-37(_____________________________________________

 באזור דסלר!! 6ח', 
חדשה, יפהפיה, ק"ג + 

מעלית, חזית, 3כ"א, 
2,550,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)37-37(_____________________________________________

 בלנדא!! 5 חד', 127 מ"ר, 
ק"ג, עורף + חניה, 2,390,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)37-37(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 5 חד', 
100 מ"ר, מחולקת ל- 4 

+ יחידה בטאבו, שני דירות 
שחוברו, ניתן לפצל בחזרה, 

אופציה להרחבה, ק"א, עורף, 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)37-37(_____________________________________________

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

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

עשיר, קבלן אמין, 2,300,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בחנה סנש, 5 
חד', 120 מ"ר, ק"א, אחרונה 

+ אופציה בצד להגיע ל- 155 
מ"ר + א.בגג 100 מ"ר בנוי 

+ 50 מרפסת. א.פנחסי, 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

 לגור ולקבל 
תשואה!!!! בעוזיאל, 5 
חד' + גג, ניתן לחלוקה 
בקלות, רק 2,250,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)37-37(_____________________________________________

 בדב הוז, 5 חד', משופצת 
וממוזגת, 3 כ"א, דוד"ש, חניה 

בטאבו, 1,350,000 ש"ח, 
אפ' לדירה נוספת באותו גודל 

בתוספת 1,000,000 ש"ח, 
050-4102467)37-37(_____________________________________________

 דירה אחרונה בשיכון 
ג', 5 חד', ק"א, מפרט 

גבוה, כניסה פחות מחצי 
שנה. תיווך BA יזמות, 

,03-6138886
054-4980159)37-37(_____________________________________________

  לרציניים!! בבנימין 
אברהם 5 חד כ 140 מ"ר 
מפוארת  רק 1.765.000

נדל"ן הקריה 050-3000121  
054-8472222)37-37(_____________________________________________

 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)37-37(_____________________________________________

 באזור רמב"ם - בן פתחיה, 
4, גדולה, ק"ב, חזית + 

מעלית, 3כ"א, פתוחה, סוכה 
גדולה + חניה, 1,780,000 
ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)37-37(_____________________________________________

 באזור יצחק ניסים באמצע 
בניה, 4חד', ק"ד, חזית! 
1,790,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)37-37(_____________________________________________

 בהושע!! 4 חד', ק"ג 
+ מעלית!! הכל חדש!! 
1,900,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)37-37(_____________________________________________

 בשח"ל, 4חד', מפוארת, 
110 מ"ר, מפרט גבוה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)37-37(_____________________________________________

 באיזור הרצוג, 4 חד', 90 
מ"ר, ק"ב, אחרונה, א.בגג, 
3 כ"א, משופצת חלקית, 
1,800,000 ש"ח. *באזור 

העריה, 4 חד', 100 מ"ר, ק"א, 
חזית, משופצת, 1,900,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 במתתיהו, 4.5 חד', 110 
מ"ר נטו + אופציה 13 מ"ר + 
רצפה ועמודים, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, משופצת ברמה גבוהה, 

2,350,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

  בבלעדיות בקובלסקי 
קומה ב  4 חד כ 100 מ"ר 

מפוארת!!!חזית 1.590.000 
נדל"ן הקריה 050-3000121  

054-8472222)37-37(_____________________________________________

  בגינוחובסקי 4 חד' 92 
מ"ר .חזית.+אופציה בגג. רק 
1550000 שח, נדל"ן הקריה 

054-8472222  050-3000121)37-37(_____________________________________________

■ ברח' ר' עקיבא/
מהרשל, חזית, 3 חד' 

ומעליה 2 יחידות 
מושכרות ב-5,000 ש"ח, 

2,350,000.תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23  

050-5308742
03-5797756)37-37(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס ברב קוק, 
6 ח', 200 מטר, קומה ד' + 
מעלית, חזית + חניה, אזור 

מרכזי ושקט. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)37-37(_____________________________________________

 למכירה )הקודם זוכה(
באיזור מתחרד, 5 חד', ק"ב, 
מחולקת ל-2 דירות- תשואה 

גבוהה,גישה נוחה לבעלי כיסא 
_____________________________________________)37-37(גלגלים, 052-2604463

  במשרדינו מגוון דירות 
3 חד  במחירים אטרקטיבים 

במיוחד, נדל"ן הקריה
054-8472222  050-3000121)37-37(_____________________________________________

 *בבניה!!! בהרב 
קוק!!! 3 חדרים בסטנרט 

גבוה ע"י קבלן אמין 
מ-1430000*פנטהאוזים 

מפוארים מ-2350000 "תווך 
פרפקט" 03-5745877 

052-7649782)37-37(_____________________________________________
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

2-2.5 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

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

ברח' הרב קוק, 3 חד', ■ בבניה מתקדמת, 
קבלן אמין, 1,430,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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(_____________________________________________

דימונה

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

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

_____________________________________________)34-37(הבית" 053-3157272

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

אופ' להרחבה של כ-15 
מ', 1,390,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

1-1.5 חדרים

■ 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

חיפה

טבריה
4-4.5 חדרים

ירוחם

4-4.5 חדרים

■ ברח' מינץ, 3 חד' 
גדולים, מחולק ל-2 דירות, 

קומת קרקע מוגבהת, 
1,600,000 ש"ח, מושכר 

ב-5,700 ש"ח אפשרות 
לעשות טאבו משותף. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

■ מגוון דירות 
בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 

באזורים המבוקשים 
בפתח תקווה לפרטים 

אנגלו סכסון
03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

■ מגוון דירות 
בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 

באזורים המבוקשים 
בפתח תקווה לפרטים 

אנגלו סכסון
03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

עפולה

 ברח' אברבנאל, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"ד 
בלי מעלית, משופצת 

מהיסוד, בנין מטופח + 
חניה, 1,195,000 ש"ח, 

_____________________________________________)34-37(לל"ת, 052-7121858

 ברחביה, 130 מ"ר, 4, 
ק"א בבניה + סוכה + מעלית 

שבת. רמן נכסים - רובי,
02-5665546 ,052-2810999)35-38(_____________________________________________

 ברמות פרנקפורטר, 4 
נהדרת + מרפסת פתוחה 

לסלון. רומן נכסים, רובי,
052-2810999 ,02-5665546)35-38(_____________________________________________

 *מציאה בקהילה, 3 חד', 
390,000 ש"ח. *דירת גן + 

אופציה, 500,000 ש"ח,
_____________________________________________)35-38ל(054-8400877

לפרסום
בלוח

03-6162228

 4 חד', 109 מ"ר, מחסן, 
מושכרת, ק.כניסה, ממוזגת, 

במקום מבוקש, מצויינת 
להשקעה, לל"ת 

_____________________________________________)35-38ל(050-7879072

מקבלן 
ברחוב ה-93 פ“ת
פנטהאוזים 
4-5 חדרים
לאכלוס מיידי!

052-5900073

 מציאה, בגניחובסקי, ק"ד, 
3 חד', אופ' ל- 6 חד', שמורה, 

1,480,000 ש"ח. 
050-7266246)36-39(_____________________________________________

 בצירלזון 3 חד' מושקעת, 
גדולה, 85 מ"ר, ק"ב עורפית, 

מעלית, מיידית, 1,620,000 
_____________________________________________)36-37(ש"ח. 050-4188862/3

 ברח' הירדן/ הרב שך 
3.5 חד' ענקיים ק' קרקע 

מוגבהת, חזית+ אופ' 
להרחבה 1,600,000 

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

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

 ללא טאבו בשבטי ישראל 
2 חדרים כ- 25 מ' חדשה, 
מצויינת גם לזוג, 350,000 

_____________________________________________)36-37(ל)מצוין(. 058-7858243

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-49(_____________________________________________

■ נשארו מס' דירות 
מפוארות של 5 חד' בבנין 

חדש ברח' סנהדרין . 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

רמת גן

 במאור חיים 4, שמורה, 
3 חד'+ פוטנציאל להרחבה, 

700,000 ש"ח. ישראל
052-8803010)36-39(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים
■ מיידי בר' עקיבא ליד 

הרב קוק, דופלקס, 4 
חד' בק"ד ומעליה חדר 
עם שרותים+ גג גדול, 

משופץ עם מעלית 
לתקופת שנה, 5,600 

ש"ח. בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 בעמוס 4 חד', כ-90 מ"ר, 
ק"ב, ממוזגת, סוכה, עורפית, 

4,800 ש"ח במיידי. "נדל"ן 
_____________________________________________)36-39(כהלכה" 050-414-1926

■ 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(_____________________________________________

■ 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. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 באזור חבקוק, ק"ג, 
דירת 95 מ"ר + 3 כ"א+ גג 

בטון של 95 מ"ר לבניה+ 
אפשרות למעלית, 2,400,000 

ש"ח,גמיש,  תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)34-37(הבית" 053-3157272

■ ברח' אבן שפרוט דירת 
4 חד', 92 מ' חולקה ל-3 

יחידות משופצות בק. 
כניסה, שניתן להשכיר 
ב-7,500 ש"ח, המחיר 

1,700,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

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

1,750,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742 23
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 מציאה למגורים/ 
השקעה/ חלוקה!!! ליד 

העיריה, ענקית כ- 100 מ' 
משופצת לחלוטין+ מ. 

שמש+ ממ"ד+ 3 שרותים+ 
2 מקלחות, 1,720,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-38(תיווך 050-4160-390

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)37-37(_____________________________________________

 מציאה! הקודם זוכה! 
ברבי עקיבא אזור שמואל 

הנביא, דירת 4 חדרים 
ענקית, כ- 115 מ"ר, 

קומה ג' בטאבו משותף, 
עם אפשרות לקחת 

משכנתא! ב- 1,450,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)37-37(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', 100 מטר 
באיזור יואל, קומה ב', חזית, 

מפוארת + סוכה, 2,000,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בפרל, 4 ח', 95 
מטר + נוף מהמם + 3 יחידות 

דיור בטאבו 75 משופצת, 
2,500,00. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4.5 חד', 
2 דירות אחרונות, מפרט 

גבוה, בתחילת בניה, למהירי 
החלטה! תיווך BA יזמות,

054-4980159 ,03-6138886)37-37(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 4 חדרים, 
90 מ"ר בשיפוץ, חלוקה 
ע"פ בקשת לקוח, ק"ק, 
כניסה פרטית, אפשרות 

לגינה, 1,585,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! בנויפלד, 4 
חדרים, 90מ"ר, משופצת 

ומושקעת, נוף, חזית + 
סוכה, ק"ג + אופציה 
להרחבה, 1,490,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בבני-אברהם, 2.5חד', 
משופצת + אופציה, קומה 

שניה, 1,170,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)37-37(_____________________________________________

 בפלמח, 2.5חד', 
שתי מרפסות + אופציה, 

1,150,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)37-37(_____________________________________________

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

חזית, 1,550,000 ש"ח. 
*בהראשונים, 3.5 חד', 73 

מ"ר, ק"ד, א.בגג, משופצת, 
חזית, 1,400,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בקרית הרצוג, 3 חד', 
75 מ"ר, ק"א + אופציה כולל 

רישיון ל- 55 מ"ר, שמורה, 
1,470,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)37-37(_____________________________________________

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

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

053-3128884 ,03-5791514)37-37(_____________________________________________

 בלעדי, פלמח, 3 חד', 
משופצת כחדשה, קו' ג', 

הבניין חרדי, 1,270,000 ש"ח, 
גמיש. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדוארד

 מצליח, 3 חד', קו' ד', 
גג בטון, אפשרות הרחבה, 

1,250,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדוארד

 בדניאל, 3 חד', משופצת 
מהיסוד, חזיתית, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבן-דוד, 
3חד', גדולה, חזיתית, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)37-37(_____________________________________________

 בדוד-המלך, 2.5חד', ק"ק, 
70 מ"ר + אופציה, 1,350,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בנורדאו, 3חד', משופצת 
+ אופציה בצד ובגג, 

1,240,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)37-37(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, מחולקת ל- 
2 יחידות משופצות ומושכרות, 

1,400,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)37-37(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3חד', 3 
כ"א, משופצת + אופציה בגג 
ובצד, 1,300,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)37-37(_____________________________________________

 באפשטיין, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"ק, מוגבהת, משופצת, 

1,200,000 ש"ח. *ברח' 
טבריה, 3 חד' + מרפסות 75 

מ"ר, ק"א, שמורה, 1,550,000 
ש"ח, גמיש. א.פנחסי,

03-5799308)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין, 
3 חד', משופצת, 

חדרים גדולים, ק"ב, רק 
1,250,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)37-37(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, עורפית, 3 
חד', כ- 70 מ"ר אופציה 
בגג, 1,150,000. 'אפיקי-
_____________________________________________)37-37(נדלן-בועז' 054-8474843

 בפרדס כץ, 3 חד', 
מיקום מעולה + אופציה 
להרחבה. תיווך יוסף יגן,

052-2243454. מייל- 
yosi.yagen@gmail.com)37-37(_____________________________________________

 בבר אילן, דירת קרקע, 70 
מ"ר, מרפסת 15 מ"ר במחיר 
אטרקטיבי במיוחד. אחיטוב 

נכסים והשקעות, 
052-7130328 ,050-3086855)37-37(_____________________________________________

 בשיכון ה', ק"ג, כ- 80 
מ"ר, משופצת ויפה, אופציה 
לבניה על הגג, 1,350,000. 
אחיטוב נכסים והשקעות, 

052-7130328 ,050-3086855)37-37(_____________________________________________

 בהזדמנות מירושה! 
בחלוצים, 3 חד', חזית, 

מעלית, חניה וסוכה! 
כחדשה, 1,230,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)37-37(_____________________________________________

 לקראת בניה ממש 
ברבי עקיבא, נותרו 2 

דירות אחרונות, 3 חדרים 
בבנין מפואר ואיכותי, 

ב- 1,295,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)37-37(נכסים, 050-4177750

 בלעדי, 3 חד' בקרית-
הרצוג, שמורה מאוד, 

אופציה בגג בטון, 
1,250,000. 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)37-37(בועז' 054-8474843

 בלעדי, 3 ח' ברב שך, 
עורפית, קרוב לז'בוטינסקי, 

משופצת, קומה א', 
1,300,000. תיווך אלטרנטיב, 

מפתחות במשרד, 
054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 2.5 
חד', משופצת ומשוקעת, 

חזיתית + כ"א טובים + 
אופ' לבנייה, 1,350,000 

ש"ח, גמיש בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

,03-6166104/5
054-8483810)37-37(_____________________________________________

  בבנימין אברהם 2 חד 
כ 56 מ"ר משופצת מהיסוד 
קומה ב ואחרונה + אופציה 

בגג שכנים טובים רק  
1.250.000 , נדל"ן הקריה 

054-8472222  050-3000121)37-37(_____________________________________________

  מציאה!!! בפלמ"ח 
2.5 חד כ 60 מ"ר קומה ב 
ואחרונה+אופציה בגג רק 
1.130.000 גמיש לרציניים 

בלבד נדל"ן הקריה -050
054-8472222  3000121)37-37(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 2.5 חד', 
60 מ"ר, ק"ב, אחרונה, א.בגג 

+ חתימות שכנים, חזית, 
משופצת, 1,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)37-37(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 חד', 
ענקית ברב קוק השקט, 

אופציה בגג, ק"ג, 
אחרונה. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)37-37(בועז' 054-8474843

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)37-37(_____________________________________________

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

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדוארד

 בלעדי, נורוק, 2.5 חד', 
קומה ב' ואחרונה, 1,200,000, 

גמיש. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 בסוקולוב, איזור 
ז'בוטינסקי, 2.5 חד', 70 מ"ר, 

ק"א, משופצת, 1,300,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באיזור העיריה, 2.5 חד', 
70 מ"ר, ק"ק + חצר פרטית 

)לא בטאבו( + א.לבניה, 8 
מ"ר, מצב טוב, 1,400,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

+ אופציה 8 מ"ר, ק"ב, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי, פלמח, 1 חד', 
32 מ"ר, קומה א', עורפי, 

870,000 ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 קוטג', 5חד', 140 מ"ר 
+ חניה וגינה פרטית, ממוזג, 
מושכר: 4,500 ש"ח, מחיר: 

1,100,000 ש"ח. תיווך ברכת 
_____________________________________________)37-37(הבית, 050-4199643

 דירת גן, 3 חד' + גינה + 
מ.סוכה 25 מ"ר, מושכרת ב: 
2,300 ש"ח, מחיר: 500,000 

ש"ח. תיווך ברכת הבית, 
050-4199643)37-37(_____________________________________________

 תיווך ארץ הצבי. ק"ב, 
3 חד', ברח' השיטה, רק 

_____________________________________________)37-37(400,000 ש"ח, 052-5253470

 בשדרות הרצל, 3 חד', 
ק"ב, משוכרת ב- 1,800 ש"ח 

לשנתיים, מחיר: 450,000 
ש"ח. תיווך ברכת הבית, 

050-4199643)37-37(_____________________________________________

 בחיפה, עסקה מצויינת, 
ברח' מיכאל, כ- 3 חד', ק"2, 

משופצת, מיקום מרכזי. תיווך, 
_____________________________________________)37-38ל(052-7663204

2-2.5 חדרים
 להשקעה, 2.5 חד' 

בשכונת חליסה למהירי 
החלטה, לאחר שיפוץ, 
מושכרת 2,350 ש"ח, 
420,000 ש"ח. דב גור 
_____________________________________________)37-37(רימקס, 052-6457987

 קוטג' 2 קומות, 6 חד', 
800,000 ש"ח. תיווך ברכת 

_____________________________________________)37-37(הבית, 050-4199643

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

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)37-37(050-6610501, סתיו

פנטהאוזים ודירות גן
 מציאה! ברמות א' 

במדורגים של מורגנטאו, 
דירת גן 5 חד', 120 מ"ר, 

כ.פרטית, חצר/גינה 50 מ"ר, 
מ.סוכה, ק"א, יח' הורים 

גדולה, משופצת, נוף מהמם, 
רק 2,195,000 ש"ח, בלעדיות 

_____________________________________________)37-37(בנדל"ן אריאלי, 02-5714636

 דופלקס ברחוב גת, 6 
חדרים, מהממת, אחרי שיפוץ 
כללי, במיקום מצויין, לפרטים: 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)37-37(_____________________________________________

 ברחוב שטרן, 3.5 חדרים, 
ענקית, משופצת קומפלט, 

מזגנים בכל הבית, נוף פתוח, 
קרובה למרכז הרחוב על יד 
המכולת, אופציה עתידית 
להרחבה, קומה 4, מחיר 

מעולה!! לא לפספס!! בלעדי 
_____________________________________________)37-37(לשאולוף נדל"ן, 050-4204396

נתיבות
 תיווך ארץ הצבי. מציאה, 

4 חד', רק 600,000 ש"ח, 
052-5253470)37-37(_____________________________________________

 מציאה! הקודם 
זוכה! במרכז עפולה 

אחד מרבעיה, 3 חדרים, 
כ- 70 מ"ר, קומה ראשונה 

ואחרונה + חצר פרטית, 
כ- 100 מ"ר עם יחידת דיור 
שמושכרות ביחד, ב- 4,200 

ש"ח + פטנציאל גדול 
להשבחה, ב- 770,000 

ש"ח. להב נכסים, 
052-6224648 050-4177750)37-37(_____________________________________________

ערד
 תיווך ארץ הצבי. מציאה, 

ענקית, דירת גן, 4 חד' + 
חצר, רק 450,000 ש"ח, 

052-5253470)37-37(_____________________________________________

 בתקומה, קומה רביעית 
עם מעלית, שמורה, רק 

052-5562748 ,1,200,000)37-37(_____________________________________________

 בפיקא, ק"ב, ענקית, 
3 חד', אפשר להפוך ל- 4 

חדרים, מעלית וחניה מקורה, 
מיידית, 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(050-6610501, סתיו

 הקודם זוכה! 5 חדרים, 
ק"ב, מחולקת ל- 2 דירות + 

תשואה גבוהה, גישה נוחה 
לבעלי כסא גלגלים,

052-2604463)37-37(_____________________________________________

 בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

במפלס אחד, 7 חדרים, 
ק"ב, מעלית, מפוארת 

ומושקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,100,000 

ש"ח, גמיש. א.י נכסים 
_____________________________________________)37-37(והשקעות, 052-6321306

 בכפר גנים ג' בויצמן! 
דירת 6 חדרים ענקית, 
150 מ"ר בנוי, 17 מ"ר 
מרפסת סוכה! יחידת 
הורים ויחידת מתבגר, 

מחסן צמוד, בנין בוטיק 
12 דיירים! מעלית שבת. 

אילנית בניטה,
054-8192007)37-37(_____________________________________________

 ביוספטל קרוב לכפר 
אברהם, 3ח', מסודרת, ק"ג + 

מזגן + דוד"ש, רק 845,000 
_____________________________________________)37-37(ש', 050-4811122

 בפיק"א היוקרתי, 3ח', 
כ- 90 מ"ר + מעלית + חניה 
מקורה, מיידית!! 1,419,000 

ש', 050-4811122,
050-6610501)37-37(_____________________________________________

 3.5 חדרים, קומה 4 ללא 
מעלית, מסודרת ושמורה, רק 

052-5562748 ,1,050,000)37-37(_____________________________________________

 ברוטשילד/קק"ל, 
2ח', ק"ג, מסודרת ויפה, רק 
_____________________________________________)37-37(915,000 ש', 050-4811122

 בפרנקפורטר, 2.5 חדרים, 
קומה א', 1,270,000,

052-5562748)37-37(_____________________________________________

 ברוטשילד, 2 חדרים, 
קומה ג', 50 מ"ר, 940,000, 

052-5562748)37-37(_____________________________________________

 בשטמפפר, דירת 2 חד' 
)חנות בטאבו(, קומת קרקע, 

40 מ"ר + חניה פרטית, 
540,000 ש"ח. 050-6610501, 

_____________________________________________)37-37(סתיו

FOX  נדל"ן - הזדמנות 
חד פעמית בכפר אברהם, 

דירת 2.5 חדרים עם אופציה, 
מושכרת 2,800 ש"ח,

050-6925400)37-37(_____________________________________________

 בצפת, וילה מדהימה, 
12 חד', 750 מ"ר, בריכה, 

מרתף + 3 צימרים פעילים, 
052-8379996)37-40(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

קריית אתא
 דירות החל מ- 410,000 

ש"ח, 3 חד', כל הקודם זוכה! 
_____________________________________________)37-37(תיווך אלפסי, 052-2790370

אלעד
 בלעדי! ברבי חייא! 3 

חדרים, חדשה! מטבח וחדרי 
שרותים מפוארים! מיידי! 

לממושך! "תיווך קזן"
054-8420522)37-37(_____________________________________________

 בביאליק 2 חד'!! 
בבורוכוב 2 חד'!! 

בגנחובסקי, 4 חד'!! 
מפתחות "אביחי - 

_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

וילות ובתים
 באנילביץ, בית דו 

משפחתי, 4 חד', 100 מ"ר, 
מצב מצוין, ק"ק, 5,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

+5 חדרים
 בדב הוז, 5 חד', משופצת 
וממוזגת, 3 כ"א, דוד"ש, חניה 

בטאבו, 4,500 ש"ח,
050-4102467)37-37(_____________________________________________

  בבלעדיות בקהילות יעקב 
5 חד' כ 120 מ"ר + חצר 

גדולה מאוד ניתנת לחלוקה 
2.050.000 נדל"ן הקריה

  ,054-8472222 050-3000121)37-37(_____________________________________________

 באהרון דב בבנין חדש, 
דירת גן + חצר ענקית, מיידית, 
6,500 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בלעדי ברב אברמסקי, 
4 חד' + מעלית, ק"ב 

לחצי שנה בלבד, מיידי! 
'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)37-37(_____________________________________________

 לתקופות קצרות 
בלנדא, 4 חדרים, 

מפוארת ומושקעת + 
מ.שמש, חזית, ק"ד + 
מעלית + ריהוט מיידי, 

לפרטים: "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!!! ביונתן!!! 3 
יפיפיה,ק"א חזית,אופציה 

לבניה 30 מ"ר "תווך פרפקט" 
052-7649782 03-5745877)37-37(_____________________________________________

 בהזדמנות! באבוחצירא, 
2.5 חד' ק"ד, אופציה 

מוחשית, 1,200,000 ש"ח, 
בלעדי. "אביחי - מתווכים" 

)37-37(   03-5701010_____________________________________________

דירות 
להשכרה
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ירושלים

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת דירות להשקעה 
בב"ב, תשואה מובטחת, 

נק' יציאה בכל שלב 
בהתראה של 90 יום החל 

 rsi" מ- 100,000 ש"ח
תיווך והשקעות"

050-8761460)34-37(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

■ להשכרה חנות עובדת 
של פלאפל, 30 מ' בין 

חזון איש לרח' השומר, 
פרנסה בשפע, השכירות 
5,000 ש"ח+מע"מ, דמי 
פינוי וכל הציוד 100,000 

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

 050-5308742
03-5797756

)27-27(_____________________________________________

■ להשכרה 130 מ', 
ברח' ירמיהו/ רבי עקיבא, 

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 10,000 

ש"ח, גמיש. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)5-5(_____________________________________________

אולמות

חנויות

 למכירה תחנת דלק 
עובדת בגוש דן, תשואה 7% 

נטו, ב- 26,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-38(פולטוב נכסים, 052-3646632

■ משתלם ברח' יחזקאל 
ק"ק, 100 מ' מחולק ל-2 
יחידות חדשות מושכרות 

ב-5,700 ש"ח, ניתן 
להפוך לחנות, 1,900,000 

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

050-5308742
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 למסירה !! חנות למכשירי 
כתיבה וצעצעים ביישוב אזור, 
עסק רווחי. "נדל"ן כהלכה"  

055-66-88-111)34-37(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-20/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)47-47/16(_____________________________________________

■ להשכרה בבן יעקב 
500 מ"ר קומה 1- עם 
חלונות, במצב מצוין, 
16,000 ש"ח, מחולק 

לחדרים של 50 מ'- 25 
מ' מתאים לאולם תצוגה 

גדול, למחסנים, או 
למשרדים. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)48-48(_____________________________________________

משרדים

מגרשים

אור הגנוז

■ באזור התעשיה בברקן 
למכירה קרקעות ונכסים 
מניבים. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)49-49(_____________________________________________

■ בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית 

לים, ק-10, 20 מ', כולל 
יחידה למנהל ויחידה 

למזכירה, מיידי, 2,000 
ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 

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

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)21-46(_____________________________________________

מחסנים

מבנים

■ ירד המחיר בחזון איש 
קרוב לר"ע, חנות גדולה, 

80 מ"ר, משופצת, 
לרציניים בלבד, 16,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)3-3(_____________________________________________

■ למכירה חנות ברח' 
הרב קוק ליד רח' טבריה, 

30 מ'+גלריה+מחסן, 
850,000 ש"ח, פנוי חלקי 

מיידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)12-12(_____________________________________________

■  חנות מסודרת, 35 
מ', ברח' ירושלים, אזור 

רמחל, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

 צימר עין התכלת - ממוזג, 
מפואר, ג'קוזי, גינה פרטית, 

_____________________________________________)28-39(לזוגות/לקבוצה, 052-7165035

 בירושלים ברמות 45 
דונם בטאבו כולל אפוטרופוס 

הכללי. פולטוב נכסים, 
052-3646632)34-38(_____________________________________________

■ צימר 2 חד', שינה + סלון 
נקי ומאובזר, ממוזג + נוף + 

_____________________________________________)18-44(גינה ומתקני גן, 052-7655177

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות/לקבוצות, 
052-7655095)23-48(_____________________________________________

■  ירד המחיר להשכרה 
ברבי עקיבא באזור 

ירמיהו,חנות,  30 מ' 
משופצים כולל שרותים 
ומטבחון, 4,500 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

 *צימר משפחתי ממוזג + 
נוף *וילה יפיפיה וממוזגת, אפ' 

לקבוצות עד 30 איש,
052-7655113 ,052-7651022)31-38(_____________________________________________

■ להשכרה 130 מ', 
ברח' ירמיהו/ רבי עקיבא, 

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 10,000 

ש"ח, גמיש. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)5-5(_____________________________________________

■ ברח' ירושלים ליד רח' 
חברון, חנות מסודרת 19 

מ'+ גלריה 15 מ' לכל 
מטרה, שכירות 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)32-32(_____________________________________________

■  להשכרה 28 מ', ק"א 
כניסה נפרדת, מתאים 

למשרד או למחסן, ברח' 
הרב קוק, 2,500 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 להשכרה בברכפלד מבנה 
ממוזג ומושקע 112 מ"ר 

הכולל אולם גדול, 2 חד' )1 
חד' למזכירות, 1 חד' למחסן( 

2 שרותים + מטבחון,
052-7101756)34-37(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 65 מ"ר 
בפרדס כץ רח' הרצל, גישה 
נוחה לרכב עם כל התנאים, 

_____________________________________________)34-37ל(052-7127207

 להשכרה! משרד מפואר, 
מאובזר + מזגנים, 60 מ"ר, 

גם לקליניקה, 054-4659772 
_____________________________________________)34-37()לל"ת(

 מבחר דירות למגורים 
ולהשקעה בנתניה החל מ- 

650,000 ש"ח. נתי המתווך 
לציבור הדתי בנתניה,

050-5766979)35-38(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 רגע ! רגע ! תעצור 
דקה ! מעוניין להרוויח 

בגדול ?? אל תפספס !! 
_____________________________________________)21-20-17(תתקשר 058-7701070

השקעות

עסקים

קיט 
ונופש

ביקוש 
דירות

054-7333068

להשכרה 
מכירה
בבנין יוקרתי

במרכז בני ברק
משרדים בכל הגדלים

 חדר ב"רמת אהרון" )לא 
למגורים( לצורך עבודה שקטה 

וכד, מתאים במיוחד לסופרי 
סת"ם, כולל מיזוג, מים, 

שירותים, 500 ש"ח, אפשרי גם 
להיכנס כשותף, 

053-3157272)35-38(_____________________________________________

 לשומרי שבת יח"ד, 
בז'בוטינסקי עורפית, 
לזוג/ בודדת, 2,100 

ש"ח+ ארנונה. 
052-7125074)36-39(_____________________________________________

נצרת

קריית שמואל

 באורנשטיין דירת קרקע 
3 חד' מיזוג אויר, ארונות, 

במקום שקט, חצר לסוכה. 
055-6639072)36-37(_____________________________________________

 בהר יונה בקהילה 
החרדית, 4 חד', פנטהאוז 120 
מ"ר, נוף מהמם+ גג 120 מ"ר 

_____________________________________________)36-38 (מקורה. 050-4158730

 3 חד' ק"ג משופצת, 
1,900 ש"ח באזור הדתי. לל"ת 

050-4119400)36-37(_____________________________________________

 דרושה דירה לקניה באזור 
גוש דן/ מרכז ב- 800,000 

_____________________________________________)36-37ח(בערך. 054-8432271

 דרושה דירה לקניה בב"ב 
עד 200,000 ש"ח.

_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 מעונין להיות שותף 
במגורים, אפשרי תמורת עזרה 

בבית/ בתשלום. 
_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 דרושה דירה לקניה בפתח 
תקוה ובסביבתה ב- 700,000 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בערך. 052-7396092

 דרושה דירת 2-3-4 חדרים 
לקניה בב"ב/ אפשרי הרוסה. 

_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 בחור ישיבה מחפש דירת 
בחורים באזור מרכזי בירושלים. 

_____________________________________________)36-37ח(052-7167172

 3 + סוכה בב"ב אזור 
הרצוג/ מנחם מח'- כ"ג תשרי. 

_____________________________________________)36-37ח(0506-840553

 למכירה עסק לשיווק 
משקאות בבני ברק, לרציניים 

_____________________________________________)36-37(בלבד. 054-4326610

 להשכרה/ מכירה 20 
מ"ר+ גלריה. ירושלים 65 בני 

ברק 054-5863443
054-7297764)36-39(_____________________________________________

 דירת נופש בקריית 
שמואל, מטופחת, מאובזרת, 

מקום מרכזי קרוב לעיר, 
_____________________________________________)31-38ל(054-3089717

■ 4 חד', יפהפיה, עם נוף 
פסטורלי לכינרת, ממוזגת 

ומאובזרת, ניסים
_____________________________________________)43-43/16ל(050-9522022

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-9/17(_____________________________________________

 2 יח"ד חדשות, עב"ס 
יומי, מאובזרות וממוזגות, 

למשפחות ולזוגות,
050-5263031)32-39(_____________________________________________

 בין הזמנים ,בקרית 
שמואל, לזוג + 2 400 ש"ח,

6-8 נפשות 700 ש"ח, 
יחידה מאובזרת, קרוב לכנרת 
0542076792 058-3227877)30-41(_____________________________________________

 בטבריה דירה משופצת 
כחדשה, ממוזגת, מאובזרת + 

חצר, עם נוף מרהיב לכינרת 
_____________________________________________)34-40(עד 20 אנשים, 050-7406442

 מתחם דירות נופש 
מול הטיילת, מאובזרות, 

מפוארות, ממוזגות, במחירים 
אטרקטיביים! 054-8818699, 

052-2177155)34-37(_____________________________________________

 נופש הרימון - חדרי 
אירוח ודירות נופש 
מטופחים וממוזגים 

לקבוצות ומשפחות, 
חלקם 4 ד' הליכה 

מהכינרת והטיילת מתחם 
לקבוצות עד 50 מיטות! 

050-8818678)34-44(_____________________________________________

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-20/17(_____________________________________________

■ וילת 7 סויטות מפוארות 
מאוד, עד 30 איש, לשבתות/

חגים, בריכה, משחקים, ג'קוזי 
_____________________________________________)38-39/16(ועוד. אבינועם - 054-8001138

■ צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)3-3/17(_____________________________________________

בר יוחאי

בני ברק

בית חורון

ביריה

אלעד

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-7/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

חשמונאים

טבריה

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 

ערסלים, 050-2230470,
04-7230470 ,050-2230470)16-16/17(_____________________________________________

 סוויטות מפוארות 
מאובזרות קומפלט + ברכה 

מחוממת מוצנעת + חצר 
מרהיבה. אתר "צימר דן" 

052-4481113)17-43(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)24-23/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/16(_____________________________________________

■ צימרים חדשים + ג'קוזי 
ובריכה סגורה + מרפסת נוף 

_____________________________________________)37-38/16(לרשב"י . 052-6990764

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-17/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

לזוג, לקצרות/ ימים/ שבתות/ 
שמחות 052-7133052 כמו"כ 

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-3/17(ולמשפחות

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

אשדוד

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

 דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לנופש בין 

הזמנים בטבריה, 
_____________________________________________)35-46(לפרטים: 052-7149402

לפרטים: 054-6699330

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00

לשומרי שבת בלבד!
בית הכנסת בקרבת מקום

להשכרה בקיסריה
לימות החול, חגים ושבתות

וילה מפוארת, מרוהטת ומאובזרת
7 חדרים + בריכה גדולה

מתאימה גם למס' משפחות

מתכננים 
חופשה?
שבת גיבוש 
משפחתית?

 "תיווך נופשים"- מאגר 
של דירות נופש באשדוד בכל 

_____________________________________________)36-37(האזורים. 054-8495745

 נופש ברמה! מושקעת 
ומאובזרת + ג'קוזי מפואר, 

מרפסת נוף, לזוג + 4
052-8187700)36-37(_____________________________________________

■ וילה בעלמה למשפחות, 
עד 16 איש, ממוזגת, מטבח 
מאובזר, חצר גדולה וחניה+ 

בריכה, 1,600 ש"ח,
050-3804386)37-44(_____________________________________________

גליל

 להשכרה באלעד במרכז 
המסחרי- נחלת יצחק, חנויות 

20-50 מ"ר, החל מ- 1,900 
ש"ח כולל ארנונה )לא 

במותגים( 054-6331700  
052-7671305)37-40(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בק"ג, ללא, דירה יפה, 
חדרים גדולים + מזגן + 

דוד"ש, 3,200 ש"ח,
_____________________________________________)32-39ל(054-4225158

 להשכרה יחידת דיור, 
2 חד', חדשה, מרוהטת 

וממוזגת בשיכון ג', 
2,750 ש"ח כולל ארנונה 

_____________________________________________)35-38(ומים, 052-4783640

 ברמב"ם, יח' דיור - 
חדשה, מרוהטת, ממוזגת, 
_____________________________________________)34-37(2,300 ש"ח, 052-6160852

 ליד ויז'ניץ, 2 חד', 
מרוהטת, ממוזגת + מעלית, 

_____________________________________________)34-37ל(ק"א, 054-8406608

3-3.5 חדרים

■ בר' פנקס , 4 חד' 
גדולים, כ- 100 מ' חזית, 
3 כ"א, ק"ג ללא מעלית, 
משופצת, עם אפשרות 

לסוכה גדולה על הגג, 
5,000 ש"ח. בלעדי תיווך

ש. מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03- 5797756)35-35(_____________________________________________

 4 חד' במנחם, ק"ק+ 
חצר, מסודרת, מיידי.

054-8425701)36-37(_____________________________________________

 3 חד', ברח' גניחובסקי 
)ק. הרצוג(, ק"ד על עמודים, 

לזו"צ בלבד. החל מ- 1-10-16, 
_____________________________________________)36-37(לפרטים: 054-2464316

1-1.5 חדרים

■ להשכרה ברח' הרב 
קוק / חברון, 3.5 חד', 

משופצת כחדשה, ק"א, 
חזית, ללא מדרגות, 

מתאימה גם למוגבלים, 
מיידית, אפשרות לרהוט 

חלקי, 5,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)37-37(_____________________________________________

■ ברח' חרל"פ, ליד 
טבריה, 3 חד', ק"ב, 

חזית, פינוי מיידי, 3,300 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)37-37(_____________________________________________

 בשח"ל בבנין חדש, 3 חד', 
חזית, מיידית, 4,500 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, צד ב"ב 
)בבנין רוב חרדים(, יח"ד, כ- 35 
מ"ר, ק"ב, מרווחת ומפוארת, 

_____________________________________________)37-38(2,500, מיידי, 054-8412200

 בדוד המלך )גבול 
ב"ב-ר"ג(, 2 חדרים, משופץ 
לחלוטין, ק"ק, 3,500 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(055-8838757, אבי

 בלעדי, אברבנאל, 2 
חד', 30 מ"ר, קו' א', עורפי, 

מסודרת, 2,300 ש"ח.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדוארד

 ז'בוטינסקי, 2 חד', 30 
מ"ר, משופצת כחדשה, קו' 

ג', עורפי, 2,800 כולל ארנונה, 
גמיש. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדוארד

 ברח' צירלזון בב"ב, 2 חד', 
ק"2, מושקעת, כניסה מיידית, 

_____________________________________________)37-40ל(052-4491995

 דירת 2 חד' ברח' הרב 
קוק ב"ב, ק"1 + מעלית, 

סורגים, דוד"ש, מיידי,
_____________________________________________)37-40ל(052-2770834

 2חד', 50 מ"ר לצורך 
מגורים: 3,300 ש"ח. למטרה 

אחרת: 4,500 ש"ח )חנות/
_____________________________________________)37-37(משרד וכדו'(, 050-2229247

 ברמת-אלחנן, יח"ד 30 
מ"ר, יפה, מרוהטת וממוזגת, 

2,200 ש"ח, מיידי, גם 
לתקופות קצרות,

050-4110069)37-40(_____________________________________________

  יחידת דיור חדשה 
משופצת מרוהטת בני ברק 
מכון מור בר כוכבא המחיר 
כולל ארנונה 2250 כניסה 

מידית, נדל"ן הקריה
  050-3000121)37-37(_____________________________________________

 במרכז יח"ד, יפייפיה, 
חדשה, מרוהטת ומרווחת, 

אוויר מצויין ע"ב חודשי או יומי, 
_____________________________________________)37-37ל(050-4157604

פתח תקווה

 באורלוב, 3 חד', קומה 
רביעית ללא מעלית, 3,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 052-5562748

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

FOX  נדל"ן - בכפר 
אברהם, 2.5 חדרים, משופצת 

כחדשה או בגני הדר, מרוהטת, 
_____________________________________________)37-37(מיידי, 050-6925400

 דרושה דירה לקניה באזור 
גוש דן/מרכז, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)37-38ח(בערך, 054-8432271

 דרושה דירה לקניה 
בפתח-תקוה ובסביבתה, ב- 

900,000 ש"ח בערך,
_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/לא משופצת, 

_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 מציאה! בבאר שבע, 
למגורים/השקעה, במיקום 

מעולה, מחיר אטרקטיבי 
ותשואה גבוהה! חבל 

לפספס!! לתאום סיור: 
אקסקלוסיב, שיווק וניהול 

_____________________________________________)37-37(נדל"ן, 054-5233623

 בהזדמנות שותפות 
בעסק פעיל, חוזים 
חתומים מול גופים 

_____________________________________________)37-40(גדולים, 058-3261772

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט. שמעון איגרא, 
052-7710462. בניהו הוכמן, 
054-6713816. משרד ראשי, 

 .077-5166040
office@perfectpro.co.il)37-37(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)37-37(_____________________________________________

 מציאה להשקעה 
בלעדי למכירה!! חנות 

ב"ע במיקום מרכזי, 
קרובה לגן ורשא, 

100 מ"ר, קומה א', 
חזית לרחוב, משופצת 

כחדשה, מושכרת ב- 
11,000 ש"ח + מעמ 

לתקופה ארוכה, מיידי, 
2,130,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 חנות במרכז העיר ברח' 
רש"י, חזיתית, 80 מ"ר, מיידית, 
9,000 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 באזור סוקולוב וילה 
לטווח ארוך, 2 קומות + גינה 
)גן-ת"ת(. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 גילוי מרצון - פוליסת 
ביטוח כנגד הליך פלילי, 

ליווי מקצועי ע"י משרד רואי 
חשבון מוביל בסודיות!!! 

050-7772250)37-40(_____________________________________________

 רוצה להגדיל את 
העסק שלך לחנות גדולה 

יותר או מעוניין לפתוח 
חנות בבני-ברק? בשביל 
זה אנחנו כאן בשבילך! 

תיווך BA יזמות,
,03-6138886
054-4980159)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! 
למסירה חנות מכולת 
פעילה ורווחית, כ- 40 
מ"ר באזור הרב שך, 

מוניטין כולל ציוד וסחורה, 
60,000 ש"ח, דמי 

שכירות חודשים 3,000 
ש"ח, לפרטים: "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)37-37(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בקריית אתא, מסחר 
בגדלים שונים עם תשואה 

יפה! תיווך אלפסי,
04-8441111)37-37(_____________________________________________

 בר' עקיבא-ירושלים, 
להשכרה חנות 40 מ"ר 

בפסאז', 4,000 ש"ח. "תיווך 
_____________________________________________)37-37(המצליח" 03-6198367

 בר' עקיבא - אלישע, 
חנות 20 מ"ר להשכרה, 2,800 

ש"ח!! "תיווך המצליח"
03-6198367)37-37(_____________________________________________

 בר' עקיבא - הרב קוק, 
להשכרה חנות 20 מ"ר + 

גלריה, מתפנה עוד חודשיים. 
_____________________________________________)37-37("תיווך המצליח" 03-6198367

 חנות במרכז רבי 
עקיבא, חזית, 30 מ"ר, 
מיקום מרכזי מאוד!!! 

בבלעדיות בתיווך אשכנזי, 
03-5791770)37-38(_____________________________________________

 מציאה!! להשכרה 
חנות בחזו"א/ר' עקיבא, 

90 מ"ר, חזית רחבה, 
ליד תחנות האוטובוס, 

פינוי מיידי, תיווך אשכנזי, 
03-5791770)37-38(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב בר"ע 
חנות בפסאג', 40 מ"ר, במחיר 

 BA מציאה, מיידי! תיווך
_____________________________________________)37-37(יזמות, 054-4980159

 להשכרה בב"ב 35 מ"ר 
)בית מרקחת מכבי לשעבר 

- ר"ע 34(, 4,300 ש"ח, יצאה 
 BA משיפוץ, בלעדי. תיווך

_____________________________________________)37-37(יזמות, 054-4980159

 חנות להשכרה בב"ב 
בקניון מרכז רימונים, 

30-170 מ"ר, 
052-7113375)37-37(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק, מבנה 
כ- 400 מ"ר באיזור מתתיהו 

- בן יעקב לכל מטרה. "תיווך 
_____________________________________________)37-37(המצליח" 03-6198367

 בירושלים להשכרה מקלט 
למטרה שקטה, 16 מ"ר 

במחיר 1600 ש"ח לחודש, 
052-7667000)37-40(_____________________________________________

 להשכרה, 'משרדים' 
בגדלים שונים, 20-100 

מטר באזור חזון איש 
מגדל המים בבני-ברק, 

052-7122595)37-37(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים 
להשכרה בגדלים 

שונים ברחבי העיר ב"ב 
במחירים אטרקטיביים! 

תיווך BA יזמות,
 ,03-6138886
054-4980159)37-37(_____________________________________________

 להשכרה למשרדים או 
לכל מטרה 125 מ"ר, קומה 

מינוס 1, חלונות גבוהים 
במחיר מציאה במרכז העיר 

ב"ב, מיידית. תיווך BA יזמות, 
054-4980195)37-37(_____________________________________________

 להשכרה! ברבי 
עקיבא אזור הרב קוק 

משרד או לכל מטרה 40 
מ"ר, מחולק לחדרים, 
קומת קרקע, משופץ 
ומושקע כולל מזגנים, 

אופ' לריהוט, מיידי, 
4,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה + סוכה כשרה,

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)37-10/17(_____________________________________________

 נופש ברמה, 
משוקעת, מאובזרת, 

ג'קוזי מפואר, מרפסת, 
נוף, לזוג + 4,
052-8187700)37-39(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

 מבצע קיץ ארוח בכינרת 
- עד 40 איש לקבוצות, 

משפחות וזוגות + סוויטה עם 
ג'קוזי לזוג + 2 דקות הליכה 

_____________________________________________)37-44(לכינרת, 050-7824909

 ברח' פרדו, 1 חד' + 
מטבח ופינת אוכל, קרקע, 
מרוהטת וממוזגת, מיידית! 

 ,052-7648100
03-6191468 ,054-7773591)37-37(_____________________________________________

 בר' עקיבא/ ירמיהו!!! 
3 חדשה מהקבלן, ק"ב 

+מעלית,חזית מ-3800 ש"ח 
מיידי, "תווך פרפקט" 

052-7649782 03-5745877)37-37(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

כפר שמאי
 3 צימרים על מתחם 

של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! 

054-4385580)29-40(_____________________________________________

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

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

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-46/16(_____________________________________________

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

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

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

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

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

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

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

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

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

מושב תרום

מושב אלומה

מושב עלמה

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-17/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

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

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

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו! נותרו תאריכים 

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

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

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

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

סטנדרט גבוה,פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)30-41(_____________________________________________

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

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

מצפה יריחו

■ "טל בכפר" - צימרים 
בנוף הרים לזוגות/

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

מרכז הארץ

■ 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, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-10/17ל( 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ 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(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

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

■ תאריכים פנויים לסופ"ש 
הקרוב פרשת "ראה" 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(_____________________________________________

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-2/17(_____________________________________________

■ "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

 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(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

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

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

 בצאנז, יחידות נופש 
לזוגות ומשפחות, ממוזגות 

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

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

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(_____________________________________________

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

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

052-8650222)33-44(_____________________________________________

 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 

גדולה, בצלע ההר, צופה 
לנוף מדהים+ בריכה, )על 

עמודים(052-7155422, 
053-3147542)36-38/16(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)34-45(מהעתיקה. 052-3455254

 וילה לכ-20 איש + חצר 
גדולה + מתקנים, ,מתאים 

למשפחות, מחיר מיוחד, 
למזמינים עכשיו! 

054-2833145)34-37(_____________________________________________

פקיעין החדשה

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)34-45(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד' לחופשה 
משפחתית, ממוזגת 

ומרווחת, נוף גלילי 
_____________________________________________)36-47(מדהים! 050-4770781/2

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

טוען רבני
  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(_____________________________________________

הובלות והסעות

 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(_____________________________________________

 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

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

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

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

יעוץ ועזרה

04-6920082

הסעות סגל צפת 
אוטובוסים ומיניבוסים 

חדישים לכל הארץ.
טיולים לק. צדיקים                                                           

שירות ואמינות!

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

מאזדה

קיה

שברולט

סוזוקי

פורד

מיצובישי

 מאזדה 3, 2004, יד 
שלישית, 179,000 קמ"ש, 

מצב מעולה, 15,500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-37ל(050-7854309

מוצרים 
ושירותים

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

בריאות הפה
 הסרת אבנים בחינם 

למבוגרים וילדים, 
_____________________________________________)34-37ל(050-7161083

טויוטה

סובארו

 סוזוקי בלנו, שנת 
2000, גיר ידני, חסכוני 
במיוחד, 6,900 ש"ח, 

050-5957522)35-38(_____________________________________________

 התחדשנו ב- 40 
מקומות! מיניבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ, שירות אמין 
ואדיב, 052-3821702, 

050-4110855)35-46(_____________________________________________

 ד"ר יעקב קרן - רופא 
מומחה לבעיות שבינו 
לבינה, הדרכה, ייעוץ 
וטיפול רפואי, לגברים 
_____________________________________________)35-46(ונשים, 050-5870353

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

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

 למכירה רכב סיטרואן 
 ,C4 פיקאסו

 7 מקומות, במחיר 
אטרקטיבי עקב מעבר 

לחו"ל, קמ"ש נמוך, 
_____________________________________________)35-38(058-4635601 רוחי

סיטרואן

איפור
 גמ"ח איפור - מותגים 

במחירים מסובסדים, 
למשפחות בני תורה.

053-3121293)36-39(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)36-43(עזרא 66 בני ברק

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

■ שברולט טראוורס 
2013, דגם מפואר, כל 
התוספות, 8 מקומות, 
צבע זהב עדין, שמורה 

מאוד, מחירון, 
050-4133075)37-40(_____________________________________________

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-4/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-8/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

 רק 450 ש"ח עד 6 
מיטות במקום הכי טוב 
_____________________________________________)34-44(ביבניאל 050-4102275

 2 צימרים למשפחות, 
בריכה בכל צימר, טרמפולינה 
ענקית, שולחן כדורגל, מנגל 
_____________________________________________)23-23/17(וטיולי שטח, 055-6678585

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

+ בריכה מוצנעת.
מרפסת/גינה, ביהכנ"ס קרוב.
_____________________________________________)28-1/17ל(053-7707020 050-3770300

 בקריית שמואל, דירת 
נופש, 100 מ"ר, 10 מיטות, 
ממוזגת ומשופצת, מחירים 

_____________________________________________)29-40(נוחים! 050-4110995

 2 יחידות מוילה, 3 חד' 
כ"א, משופצת ומרוהטת 

קומפלט ברמה גבוהה!!! גינה 
_____________________________________________)29-40(יפהפיה וחניה, 050-4505345

■ ארוח משפחתי מעל 
הכינרת - חדרי ארוח 

מאובזרים, מחירים מוזלים, 
אפשרות להסעה מהבית, 

052-2634477 ,052-3224835)45-38/16(_____________________________________________

■ צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)48-48/16(_____________________________________________

ירושלים

 דירות קיט מפוארות 
ומטופחות לבין הזמנים 

ולתקופת החגים. להשכרה 
ולפרסום דירה חינם,

050-4175579)27-38(_____________________________________________

 וילה 4 חד', מרווחת 
וממוזגת, קרוב 

לשטיבלאך ולכינרת, חצר 
גדולה, נדנדות, לשבתות 

ולימי חול, 052-7606968, 
050-4120279)24-8/17(_____________________________________________

 בבר אילן, 2.5 חד', 
ק"ק, 5 מיטות + מזרונים, 

מאובזרת, מחיר מציאה, 
_____________________________________________)35-38ל(052-7631763

 דירות נופש מטופחות 
ומאובזרות, בריכה פרטית+ 

ג'קוזי, ללא הגבלת ילדים. 
054-8441841)36-37(_____________________________________________

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, 500 ש"ח לזוג, 

_____________________________________________)36-32/17(80 ש"ח לילד. 052-7150124

 בצור- הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, נוף, 
אטרקציות בסביבה, עד 18 

איש, 1,500 ש"ח ללילה. 
054-6987004)36-34/17(_____________________________________________

■ בגאולה - דירות קיט 
מפוארות, על בסיסי יומי/

שבועי + כל הנוחיות,
053-3184783 ,02-5384783)7-37/16(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

■ בבית ישראל - בוכרים: 
דירה חדשה 2-4 חד', ק"א, 
להשכרה לשבתות ולחגים, 

050-2638641)14-52(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-3/17(בסיס יומי, 052-6134378

■ בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)37-40/16(ובית מדרש, 052-7646764

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)37-40/16(_____________________________________________

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה 2 צימרים 
חלומיים+ ג'קוזי ובריכה 500 

_____________________________________________)35-39(ש"ח ללילה. 050-2565636

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

 צימר חדש, מרווח, 2 
חדרי שינה + סלון מטבח, 500 

_____________________________________________)37-40(ש"ח ללילה, 052-7648264

 וילה גדולה לארוח )4 חד' 
+ סלון(, מאובזרת, בריכת 
שחיה מובנת, גינה גדולה, 

פינות ישיבה ועוד,
054-5726412 ,077-5590283)37-10/17(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

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

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

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

 טויוטה אונסיס - 2002, 
אוטומט 150,000 ק"מ, טסט 

9 חודשים, צורה חדשה!! 
5 מקומות, שמור מאוד!! 

_____________________________________________)37-37(15,000 ש"ח, 052-9678475

 מיצובישי לנסר מודל 
2000, אוטומט, 1600 סמ"ק, 

טסט ל- 11 חודשים במצב 
מצוין, 8,000 ש"ח,

052-6917491)37-37(_____________________________________________

 סובארו 2006, 1600, 
אוטומטית, ראשונה, 

צורה חדשה, מכני 
מעולה, שמור ומסודר + 

טסט לשנה, 
054-8402332)37-37(_____________________________________________

 פורד פוקוס סטיישין 
2011, יד שניה, 118 ק"מ, 

מרווח, חסכוני במצב חדש!! 
_____________________________________________)37-37(41,000 ש"ח, 052-7220391

 קיה ריאו 2011, אוטומט, 
שמורה וחסכונית, נוסעת גם 

על גז, טסט חצי שנה, 38,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח, 052-6918692

 "אילן הסעות"- הסעות 
לכל חלקי הארץ, 10-16 
מקומות, 053-7634980 

050-  3634980)37-44(_____________________________________________

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

ג'קוזי, לזוגות, גם לשבתות 
_____________________________________________)37-40(וחגים, 058-3234001



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה  כ”ז- כ”ט אב תשע”ו  31/08-2/09/16

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

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

שידוכים

קייטרינג
 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(_____________________________________________

■ 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

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

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

■ 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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

אבידות

שיפוצים וצבע
 אמבטיית זאב -

לא שפצנו רק החלפנו 
אמבטיה, 03-5445901, 

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

■ 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

ריהוט

 שולחן  ו-6 כסאות לסלון, 
אפשרי רק כסאות, כחדשים 

052-4227714)34-37(_____________________________________________

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

0544-919299)35-38(___________________________________________

 ביום רביעי כ"ח תמוז 
נמצאו טבעות זהב ליד אחת 

הברזניות בפארק הירקון 
בתל אביב. אשמח להחזירן 

למאבדת ע"פ סימנים מזהים. 
_____________________________________________)36-37ח(דבורה 050-6243734

 סלון עור, פינת אוכל+ 
6 + קומודה תואמת, ארון 

נסיכות יוקרתי, מיטה 3 
_____________________________________________)36-39(נפתחת. 052-7060235 )ב"ב(

 שולחן ו- 6 כסאות מעץ 
מלא, שחור וריפוד שמנת 
מנוצנץ, שנתיים בשימוש, 

כחדש, אורך 1,80 על מטר, 
3.100 ש"ח גמיש )כולל 
_____________________________________________)36-39(משלוח(. 058-4561789

 חדר ילדים, ארון מיטה 
ושידה בצבע ג'ינס בנים בנות, 
_____________________________________________)36-37ל(במחיר מציאה. 050-8253734

 חדר שינה קומפלט מעץ 
מלא, 2 מיטות+ ראש+ 2 

מזרנים, יפה אורטופדיים+ 2 
שידות+ ארון 5 דלתות, כחדש. 

_____________________________________________)36-37(052-8571371 ג. שמואל

 מיטת נוער על- קל 
כחולה, כשפתוחה הגובה כ- 

40 ס"מ, 200 ש"ח.
_____________________________________________)36-37ח(052-5320820

 שולחן חום 0.52*1.50 
נפתח ל- 2 מטר, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8481830

 ספה דמוי עור 2 מקומות 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח. ב"ב. 052-3073826

 למכירה מיטת עץ 
מתרוממת עם ארגז מצעים, 

מצב טוב 220 ש"ח. בב"ב 
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

תינוקות

 מזרון לול, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(בירושלים, 054-8423405

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, 

מצב מצוין, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(בני-ברק, 054-4906526

 עגלה + טיולון צבע אדום, 
כחדש, 490 ש"ח במצב מצוין, 

_____________________________________________)36-37ח(058-3234562

 מציאה! קשתות )שלדה( 
שך גגון בוגבו B, ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון בובגו B ב/ 
+ רצועות - כחדש, ב- 250 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(050-4127708

 מיטת תינוק עם מזרן, 
צבע לבן, מצב מצוין, 350 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מזרון מיטת תינוק, מצב 
מצוין כמו חדחש, 140 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 עגלה )מוצי(, אמבטיה 
)תכלת(, טילון )ירוק( + 

שילדה, כחדשה! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7112123

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

_____________________________________________)36-37ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

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

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

תקשורת

 נטסטיק מודם סלולרי של 
חברת אוקיימייל+ סים 180 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 054-8416200

 אוזנית בלוטוס חדשה 
וטובה ב- 40 ש"ח.

_____________________________________________)36-37ח(052-7663109

 מטען סמסונג מצוין 2 - 
_____________________________________________)36-37ח(10 ש"ח. 052-7663109

■ 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(_____________________________________________

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

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

 מגפי גומי למכירה 
לעובדים במים, מידות 41-47, 

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

 חיסול! הקודמת זוכה! 
שמלות ערב לנשים/נערות/

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

_____________________________________________)28-38()י-ם(

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

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

 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(

 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(

 נעלי פיתה שבתיות, ורוד 
עתיק, מהממות, מידה 37, רק 
_____________________________________________)34-37(30 ש"ח! 054-9916837 )י-ם(

 שמלה לבנה קצרה 
משולבת זהב, שבתית, לגיל 

15-16, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)34-37(054-9916837 )י-ם(

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

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)34-37(_____________________________________________

 הליכון למבוגרים מתכוונן 
ומתקפל, גובה 92, רוחב 48 
+ מתלה, 150 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)35-38(מצוין,054-4919299

 למכירה פאות קצרות 
כהרות, קאסטם, ייבוש 

טבעי, 600 ש"ח כ"א )קארה 
מדורג קצר(. 052-7128580 

_____________________________________________)35-38()בירושלים(

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

מעולה, 50 ש"ח, 
052-3452197 )י-ם(, 

02-5388930)30-39(_____________________________________________

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

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

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

 לרגל מעבר דירה למכירה 
ריהוט לחדרי ילדים יד שניה + 

ויטרינות לסלון 
_____________________________________________)36-37(טל': 052-8900573

 למכירה אורגנית מחברת 
 PA-900 בדגמים korg

PA-600 במחירים טובים. 
053-3177969)36-37(_____________________________________________

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות

תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 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

■ 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!
_____________________________________________)35-46ל( 054-4468840 )בב"ב(

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)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(_____________________________________________

צילום אירועים

 מבצע צילום אירועים 
מקצועי, וידיאו ותמונות 

לברית 650 ש"ח לבר מצווה 
וחינה, 950 ש"ח, אפשרות גם 

_____________________________________________)30-41ל(לצלמת, 052-8510980

 רותי הצלמת, צילום 
אירועים, 052-7662853,

058-7662852
ruty2532@gmail.com)35-38ל(_____________________________________________

קורסים
 לימודי תעודה בייעוץ 

נישואין בתל-אביב, מיטב 
המרצים! לנשים בלבד. 

_____________________________________________)35-46(מלכה, 050-5448894

סת”ם
 משקפת מגדילה 

לסופרי סת"ם, מקצועית 
_____________________________________________)37-40(ביותר, 054-8527470

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

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)37-40(_____________________________________________

 נאבד כרטיס זיכרון של 
מצלמה ע"ש דונט באלעד - 

_____________________________________________)37-38ח(פ"ת, 050-4107520

 נמצא תכשיט זהב בבית 
_____________________________________________)37-38ח(וגן, 054-8423405

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)37-38ח(1-599-500-003

 לקחתי בטעות מגבת, 
ביום רביעי כ' אב, בחוף הים 

_____________________________________________)37-38ח(הרצליה, 054-8409978

 ביום ראשון יז' אב נשכח 
בשרתון חלוק וכובע ים,

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 נמצא עגיל זהב באיזור 
גן ורשא, ביום שני בערב 
בסביבות 19:00-21:00,

_____________________________________________)37-38ח(054-7337079

 במתנ"ס משואות בב"ב, 
נמצא עגיל זהב בכ' אב

_____________________________________________)37-38ח(052-7650730

 דרושה קערה לבלנדר, 
_____________________________________________)37-38ח(054-8423405

 דרוש שעון מעורר לשבת 
קודש לבחור ישיבה, אפשרי 

_____________________________________________)37-38ח(מקולקל, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)37-38ח(054-7432035

 דרוש מקפיא במצב מצוין 
בבני-ברק, שולחן למטבח 

1.50X0.50, 052-7616750)37-38ח(_____________________________________________

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה - 
_____________________________________________)37-38ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 מעוניין לקנות פאלפון 
תואם לחברת פאלפון, עד 
200 ש"ח, 052-7617697, 

_____________________________________________)37-38ח(03-6189714

 זו"צ מעוניין לקנות חדר 
שינה + תנור אפיה, מיד שניה, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8477222

 מעונין לקנות ספר תניא 
וספרי קבלה מהדורה ישנה 
_____________________________________________)37-38ח(במצב חדש, 054-5699552

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

_____________________________________________)37-38ח(בתרומה, 054-8432271

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מהפכה בעולם הפיוט

הדיסק החדש ”יחיד רם“
עם כל הפיוטים בלחנים חדשים

בביצועם של החזנים 
דוד שירו ומשה חבושה

חדש!

להזמנות | המלחין מנשה אליאס 054-4600154

סייל ענק "אצל בתיה"

03-579-28-41

מבצע 10 ₪
בגד גוף לתינוק

חולצות טריקו-בנים/בנות
ועוד מבחר פריטי קיץ 

מקסימים

ירושלים 59 ב"ב

4 ב- ₪50

מבצע ₪10
חולצות, חצאיות, עליוניות

חולצות  טריקו-בנים/בנות
ועוד מבחר פריטי קיץ 

מקסימים!!
חדש! קולקציית ארועים מרהיבה!

ירושלים 59 ב"ב

 מכונת כביסה בלרס, 7 
ק"ג, 500 ש"ח במרכז,

_____________________________________________)37-38ח(054-8444246

 רדיאטור, מצב טוב, 100 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-8478028

 מזגן חלון, 1.5 כ"ס, 
אלקטרה, מצויין + מכסה, 

500 ש"ח, גמיש, בבני-ברק, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7641400

 מזגן חלון, 1-1.25, 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, פלאפון: 050-4128920

 תנור דו תאי + כיריים, 5 
להבות, חום, 500 ש',

_____________________________________________)37-38ח(052-7616750

 מברשת הפלא המקורית - 
כחדשה + אחריות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(לפרטים: 054-8419068

 משחק פי אס פי +נגן 
וידיאו + מצלמה, חדש 

בקופסא, מחיר מציאה במקום 
230, 190 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)37-38ח(052-7677680

 בהזדמנות, 2 מחשבים 
ניידים: 600 ש"ח/1,000 ש"ח, 

עקב שינויים בענייני עבודה, 
_____________________________________________)37-37(מצב מעולה! 052-3281503

 ארבע דלתות במצב 
טוב בהזדמנות, ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(בלבד! לפרטים: 03-5784812

 מיטת ילדים משולשת, 
עץ סנדוויץ' במצב מצויין, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 03-5784812

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7633316

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,62X43/110X32/174X43
_____________________________________________)37-38ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלן מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)37-38ח(052-3804646

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)37-38ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 ארון ספרים עתיק במצב 
טוב, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)37-38ח(050-4183200

 ספריית עץ מלא, מצב 
מעולה, 2.40X3.20, ב- 5,000 

_____________________________________________)37-38ל(ש"ח גמיש, 050-4160233

 שולחן עם מדפים לספרים 
מעל השולחן, 230 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסאות פלסטיק "כתר" 
עם משענת גב, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספה 2+3, 500 ש"ח 
ליח'. מיטת קומותיים נפתחת 
לשלוש + מגירות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7433440, בני-ברק

 כסאות פינת אוכל, 60 
ש"ח כל כסא, מצב טוב, 
_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן מחשב מעץ, 
כולל מדף למחשב, מדפסת 
ולמקלדת על גלגלים, 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-6538266

 ספה דו מושבית, 480 
ש"ח, צבע שמנת, נוחה מאוד, 

_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כוננית ספרים גדולה 
וחזקה, אורך 2 מטר על 1.55 

ס"מ, מחיר 220 ש"ח, צבע 
_____________________________________________)37-38ח(חום, בני-ברק, 052-5737813

 מזרון יחיד אורטופי, מצב 
טוב, 120 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

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

_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספה 3 מושבים סקאי 
שחור, מצב טוב, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)37-38ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 חדר שינה במצב מצוין 
)ללא ארון(, 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(ב"ב, 077-5001935

 ספרית קודש איכותית, 
500 ש"ח כל עמודה,

_____________________________________________)37-38ח(054-8478028

 מיטת היירייזר נמוכה 
שנכנסת מתחת להיירייזר, 

כחדש, למסירה, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4190020

 ארון למטבח 3 מגירות 
פנימיות, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7616750

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 200 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)37-38ח(054-4992952

 כסא על גלגלים, אורטופדי, 
100 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 4 מדפי ברזל + עמודים 
30X90 ב- 140 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7602626

 דלת זכוכית למקלחון, 
שקופה, 60 ס"מ, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טלפון: 052-7602626

 מזרון מתנפח, חדש, 
76 ס"מ, INTEX )מתאים 

לסוכה(, 50 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)37-38ח(052-7602626

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון בוגבו B - 60 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בלבד!! 054-8455030

 עגלת תאומים של 
Doctor baby, ב- 200 ש"ח, 

כל הקודם זוכה! 
_____________________________________________)37-38ח(052-7115880

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, 

מצב מצוין, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 054-4906526

 בהזדמנות, עגלת תינוק 
חדשה, ג'וי ג'ינס הדגם החדש 

_____________________________________________)37-38ח(+ תיק, 052-7109004

 עגלת איזי בייבי במצב 
מעולה, 300 ש"ח + אמבטיה 

_____________________________________________)37-38ח(שחורה, 052-7603611

 מזרון מיטת תינוק 
אורטופדי, מצב מצוין, 140 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 מיטת תינוק צבע לבן, 
מצע מצויין, כמו חדש, 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 עגלת תינוק יוקרתית, 
מצב כמו חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 עגלת תינוק משולבת 
מאוד יפה במצב תקין, 250 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7662125

 מזרונים למעון, 40 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(כל אחד, 052-8857700

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-4127708

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)37-38ח(190 ש"ח, 054-8478028

 מציאה - מיטת תינוק, 
מצב מצויין, של "שילב" 400 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)36-37ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 

70 ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)36-37ח(052-3073826

 טיולון COMBI, מצב 
_____________________________________________)36-37ח(טוב, 150 ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה PEG, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(058-7384429

 שידת החתלה "סגל" צבעי 
שמנת/סגול במצב מצוין, 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 053-3103049

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, מצ 
במצוין, 250 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)36-37ח(ברק, 054-4906526

 פלאפון טלגו - 140 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(לפרטים: 054-8589585

 אוזניית בלוטוס סמסונג - 
100 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(054-8589585

 מטען חדש לפלאפונים 
כשרים ונגני MP 3 כבל ארוך, 

_____________________________________________)37-38ח(10 ש"ח, 052-3036980

 שיחות ללא הגבלה בארץ, 
כולל שיחות לחו"ל במחירים 

מיוחדים, החל מ- 20 ש"ח 
_____________________________________________)37-37(לחודש, 052-7167777

 למכירה כנרים יפיפיים 
בהזדמנות,

054-8527470)37-40(_____________________________________________

 מחליק שיער של חברת 
babyliss, לא היה כמעט 

בשימוש, 200 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(054-8538646

 להשכרה שמלה מפוארת, 
לגיל 2-3 ש', חדשה + ק.שיער 

מדהים! 50 ש"ח!!
_____________________________________________)37-38ח(054-8455030

 ספר עתיק מנורת המאור 
בכריכה מקורית, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7154392

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7154392

 מערבל קנווד בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח, 054-8423405

 שק שינה, כיור, לול, 
100 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8423405

 גמרות ללימוד תלמוד 
בבלי במחיר 50 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(058-3289108

 פאה טבעית גלית איטליה 
8/12, חדשה, מעוצבת, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4131038

 חצאית שחורה חדשה, 
מס' 44, 100 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-4131038

 חליפה חדשה שבתית 
שחורה, מס' 44, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4131038

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(לפרטים: 054-8453370

 למסירה, חולצות 
 XL, L 'תלבושת שיכון ג

_____________________________________________)37-38ח(כחדש! 058-3220603

 מציאה: נעלי "סאס" 
)38(, שחורות לאישה, חדשה 

)שימוש ח"פ(, 420 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(054-8448001

 סוכה עם כל האביזרים 
חדשה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 CD  מחשב נייד ללא כונן 
שימשו עם כבל בלבד, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7662125

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)37-38ח(19 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)37-38ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7633316

 סורג מגולוון חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח, 052-7633316

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 כל הציוד המיועד לעבודות 
ויטראז', 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5858631

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח, 052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן משחק כדורגל 
חדש + אחריות, איכותי 

ומסיבי, 490 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 טיטולים למבוגרים - 40 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח ופדים, 052-7366764

 אקווריום לחדר ילדים, 100 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7366764

 מיחם לשבת 60 כוסות 
)חב י.ל( מנרוסטה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 400 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשייש( 
במצב תקין, 70 ש"ח, -052

_____________________________________________)37-38ח(3463482

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-3463482

 נעלי "טימברלנד" חדשות 
לגמרי, יפות במיוחד, מידה - 

43, 240 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7664522

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

_____________________________________________)37-38ח(054-8412903, 03-9074725

 כלוב לציפרים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(054-8412903, 03-9074725

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

_____________________________________________)37-38ח(03-9074725

 2 אופני BMX לילדות, 
באדום ובסגול לגיל 6-8, 

ו- 8-13, ב- 100 ש"ח, -052
_____________________________________________)37-38ח(7366764

 שני תוכים יפיפיים + 
כלוב + אוכל וכל האביזרים, 

_____________________________________________)37-38ח(100 ש"ח, 052-7366764

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)37-38ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 דפנות סוכה, מצב חדש, 
כל דופן 60 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4183200

 סרטי ילדים מפוקחים, 
_____________________________________________)37-38ח(15, 20 ש"ח, 052-7603865

 סרטי טבע מפוקחים 
באיכות HD, ב- 15-20 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7603864

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)37-37(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  6 מזל          וברכה כ”ז- כ”ט אב תשע”ו  31/08-2/09/16 

■ 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

4,000

www.glatjobs.co.il 

1

1

073-70-55-666 9 
 

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

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 בתוקף 
ינתן מענק 3000 ש“ח

לחברת ש.נ.ל:

050-8220496

 לחברת ביטוח גדולה 
בפ"ת, דרושות נציגות שירות/

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

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

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

 לחברה מובילה 
בתל-אביב, דרוש/ה 

נציג/ה מכירות למוקד 
החרדי, שכר גבוה ותנאים 

_____________________________________________)33-44(מעולים! 073-2271471

 איש מכירות תותח?
בא תעשה את מה 

שאתה עושה, רק טוב 
יותר, ובמקום טוב יותר. 
חברת הייטק בבני ברק 

מגדילה את מצבת 
עובדיה ומחפשת אנשים 

בדיוק כמוך! 
* אווירה מדהימה.
* תנאים מעולים.

* שכר גבוה מאוד.
* אפשרויות קידום.

קו"ח ניתן לשלוח למייל
job@kidumplus.co.il 

_____________________________________________)34-40(טלפון: 072-3902280

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות לשנה הבאה 

למשרה מלאה )בק.
הרצוג(, תנאים טובים, 

054-4499277)34-37(_____________________________________________  לחברה פרטית המובילה 
בתחומה, דרושים/ות 

מאתרים/ות טלפונים/ות 
לעבודה מאתגרת בסביבה 
צעירה ודינאמית, העבודה 

בימים א-ה בין השעות 
09:00-17:00 ללא ימי ו' ישנה 
אפשרות למשרה חלקית עד 

השעה 16:00 דרוש ידע בסיסי 
במחשב ובמנועי חיפוש, קו"ח 

לפקס: 03-6186181, מייל -
jobs@aeh.co.il בציון משרה 

666)34-41(_____________________________________________

 התרחבנו!!! למעון 
בשיכון ג' בב"ב: גננות 

ומטפלות למ.מלאה לשה"ל 
הבאה, שכר גבוה יותר 

ממינימום, 054-8493435 
_____________________________________________)34-37()בשעות הערב המאוחרות(

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב( + גננת מוסמכת לשנה 

הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 
לתינוקיה למ.מלאה, שכר 

הולם ביותר! 052-8750036, 
_____________________________________________)34-37(אסתר

 לקרן הילד בב"ב, דרושות 
נציגות בעלות מוטיבציה 

גבוהה, בונוסים למתאימות, 
072-2288600)34-37(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות.  
052-6580906  עבודה 

_____________________________________________)34-37(מיידית!!!

 *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(_____________________________________________

 דרוש מתקין מטבחים 
פרילנסר עם נסיון, ניידות 

חובה, 054-4948003,
_____________________________________________)34-37ל(054-4227322

 לבי"ס בפ"ת דרושה 
עובדת חרוצה ויסודית לנקיון, 
_____________________________________________)36-37(תנאים טובים. 054-8445427

 דרושה סייעת/גננת לגן 
פרטי בהדר גנים.)גילאי 1.5-2(, 

תנאים טובים למתאימה, 
050-5933224)34-37(_____________________________________________

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

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)35-38(_____________________________________________

 בבני-ברק, דרוש נהג, 
_____________________________________________)35-38ל(רשיון ג', נסיון, 03-5709972

 דרושה עובדת נקיון 
לבית ספר בבני-ברק, 

חלקית, לבוקר,
 ,04-8264690
054-3307261)35-38(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה מיידית, סייעת מסורה 

וחייכנית, 052-8226582, 
_____________________________________________)35-38ל(052-8530061

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

אוירה משפחתית, בוקר/
ערב, שכר הולם! כמו"כ עובד 
_____________________________________________)35-38(מטבח לבוקר, 052-660-7070

 דרושה מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת- גן, 

מהשעה 16:30, 5 ימים 
בשבוע, 40 ש"ח לשעה,

050-5305916)35-38(_____________________________________________

 מחלק לקו חלוקת 
חלב, בעל רישיון ג' 15 

טון- חובה, רציני וחרוץ, 
תנאים מצויינים, משעה 

05:00 בבוקר,
_____________________________________________)34-37ל(052-3754596

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים, 
_____________________________________________)34-37ל(054-8461589

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

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

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

 לחברה לוגיסטית 
מובילה בבני ברק

דרוש/ה מידי
מחסנאי/ת לקליטה ומיון

תפעול מפיצים
 משמרות:  

בוקר 05.00-14.00
ערב 12.00-21.00

052-3745777

 איש מכירות בתחום 
המזון, חומרי נקיון, חד פעמיים 

למוסדות, חצי משרה,
052-6964614

beny631@gmail.com)35-38ל(_____________________________________________

 לפעוטון/ גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת 

למשמרות בוקר / אחה"צ. 
054-2022629)35-38(_____________________________________________

 בכולל אברכים להוראה 
בת"א התפנה מקום לזמן 
אלול הבעל"ט+ הסעות, 
_____________________________________________)35-38(לפרטים: 050-4120616

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני ברק, 60 

_____________________________________________)36-37(ש"ח לשעה. 054-3607420

 לבית מסחר בת"א 
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות ידע 

בחשבשבת, למשרה מלאה. 
קו"ח: 

dov@hamefalef.co.il)36-39ל(_____________________________________________

 דרושים בתחום 
הביטוח- שכר גבוה, אפשרות 

למשרת אם, בפתח תקוה. 
 bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)36-39(פקס: 03-6182118

 דרושים עובדים )מעל גיל 
18( לחלוקת פלייארים מאזור 

המרכז והשרון, שכר גבוה 
_____________________________________________)36-39(למתאימים! 052-5760284

 "אצל בתיה"- דרושות 
מוכרות בוקר/ ערב, 
מנוסות ואחראיות+ 
המלצות. התשלום 

_____________________________________________)36-39(בהתאם! 054-7212985

 להפצת עיתוני בוקר בבני 
ברק, בעלי/ות קטנועים/ 

רכבים. 050-5322229
050-8822377)36-43(_____________________________________________

 דרושים מחלקים+ 
רכב ללילה 1:00-6:00 רמת 

השרון+ צפון תל אביב.
050-7932061)36-39(_____________________________________________

 למעון בפ"ת 
*מטפלות מסורות למלאה 
*מטפלת למ"מ עד סוכות 

_____________________________________________)36-37(חלקית. 054-8474393

 דרושה בחורה צעירה עם 
ראש גדול לצהרונית בפתח 

תקוה, 12:30-16:00.
_____________________________________________)36-37(052-3168162 מאיה

לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת מובטחת!

לפרטים: עינת 052-3568725
ימים א‘-ה‘ בלבד בין השעות: 13:30 - 17:30
משרד: 08-9261967

הינם 
גנים 

ה

זר 
מג

ב

לוני
החי

דרושים/ות
גננות/ים וסייעות

לצהרונים בגני ילדים

אים
מת

/ות
רים

למו
 

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

ננים
לצוות לוין  וג

בע“מ

בפתח תקוה - אם המושבות החדשה

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)37-37(לפקס: 03-8007050

 דרוש סוכן נדל"ן + 
רשיון תיווך, למשרד תיווך 

מרכזי בב"ב, מיידי!
03-5702323)37-37(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה אפ' לרווחים 

גדולים! ישראל, 
.052-3251213

_____________________________________________)37-37(אהובה, 050-5886828

 דרושה גרפיקאית לעבודה 
מהבית, 30 ש"ח לשעה. 

*למשרד סמוך לב"ב דרושה 
מנה"ח, 9:00-14:00, 7,000 

ש"ח. *לת"ת בירושלים 
דרושים מורים מקצועיים, 
שעות משה"ח. קריירה, 

072-22-222-62)37-37(_____________________________________________

 בפ"ת דרושה 
סייעת למעון, בינתיים 

מ- 13:00-17:00, מעון 
מקסים, תנאים מצויינים, 

_____________________________________________)37-40ל(052-6420120

 לחברה פיננסית במרכז 
תל-אביב, דרושה מנהלת 

חשבונות למשרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________)37-40(לפקס: 03-9205309

 לרו"ח מזכירה עם ידע 
בהנה"ח לשעות: 12:00-17:00 

_____________________________________________)36-39(קו"ח לפקס: 03-5706330

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני-ברק, דרושה מוכרת עם 

נסיון לשעות הבוקר,
054-7694963)37-38(_____________________________________________

 דרוש/ה מנה"ח בת"א, 
משרה מלאה, נסיון + פריורטי, 
Avital@prima.co.il, פקס: 

_____________________________________________)37-38ל(03-5276022

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון בב"ב, תנאים מצויינים, 

משרה מלאה, כמו"כ גם 
לשעות 13:00-16:00,

054-5841018)37-38(_____________________________________________

 לרשת כלי בישול 
ומטבח לסניפים ב"ב + 

ירושלים, דרושים מוכרים/ות 
למשמרות, תנאים טובים מאוד 

_____________________________________________)37-40(למתאימים, 054-7604012

 לפרויקט ימים נוראים עזר 
מצוין ב"ב, דרושות טלפניות 

לשעות בוקר/ערב, תנאים 
מצוינים למתאימות,

052-5808957)37-38(_____________________________________________

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

טרקלין חשמל כהלכה מחפשת אותך!

תותח/ית 
במכירות?

yair@traklin.co.il  :לשליחת קו”ח
פקס: 036161193

דרושים אנשים רציניים המחפשים מקום
עבודה מסודר לתקופה ארוכה

שכר גבוה למתאימים | בונוסים והטבות בהגעה ליעדים 
| אפשרויות קידום למצטיינים

* ניסיון במכירות חובה!

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 054-3076560

 דרוש משלוחן עם רכב 
מסחרי, לעבודה בב"ב בשעות 

_____________________________________________)36-37(הערב. 054-4326610

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
במתחם הבורסה בר"ג, 

דרושים/ות נציגי/ות 
שיווק. שירות יוצאות, 

לא מכירה, שכר 
גבוה, מתאים במיוחד 

לאימהות. 054-7425005
hr@dplus.co.il)36-39(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש מזכיר 
+ שליחויות, רשיון חובה + 
ידע באופיס, משרה מלאה, 
_____________________________________________)37-38ל(קו"ח לפקס: 073-7742031

 למפעל בבני-ברק, דרושה 
תופרת מנוסה למשרה מלאה, 

_____________________________________________)37-38(קו"ח בפקס: 03-5702721

 מטפלות מסורות 
למעון חנה בפרדס כץ, 
שעות המשרה: 13-16 

וכן 7-16. אסתר,
054-8413913)37-38(_____________________________________________

 לתלמוד תורה ברחובות, 
דרושה גננת משלימה, נסיון 

חובה, קו"ח לפקס:
_____________________________________________)37-40ל( 1538-9340131

 לפרויקט ימים נוראים עזר 
מציון ב"ב, דרושה אחראית 

משמרת בעלת נסיון לשעות 
בוקר/ערב, תנאים מצוינים 
_____________________________________________)37-38(למתאימות, 052-5808957

■ 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(

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

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

 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

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)34-37(מבוגרת, טל': 050-5952474

 עורך ספרים וותיק ומיומן 
עם המלצות חמות פנוי 

לקבל עבודת עריכה רצינית: 
שיעורים/ שיחות/ וכן תרגום 

מאידיש ללה"ק.
_____________________________________________)36-37ח(0527-110-102

 מעוניין לטפל באדם זקן 
)אפשרי ללילה(/24 שעות + 

_____________________________________________)37-38ח(מגורים, 054-7938941

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7633316

 למשרה בכירה!!! 
בעל נסיון בניהול פרויקטים 

ו"קירוב", אקדמאי, מקצועי!!! 
_____________________________________________)37-38ח(050-4160390

 מכונת תספורת חדשה 
עם 2 בטריות נטענות, ב- 140 

ש"ח, פלאפון:
050-4175490/1 או

_____________________________________________)37-38ח(03-5791312

 כלוב עם 3 פינקים, 140 
ש"ח, 050-4175490/1 או 

_____________________________________________)37-38ח(03-5791312

 אוכל לפינקים ותוכים 
)סטריה ודוכן( ב- 10 ש"ח 
לק"ג, 050-4175490/1 או 

_____________________________________________)37-38ח(03-5791312

 שידת החתלה, דוכן 
מכירות לגן, 300 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-8857700

 הליכון כושר VO2 במצב 
טוב - 500 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)37-38ח(054-8419068

 מסך מחשב עבה - 50 
ש"ח, טלפון חוגה - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)37-38ח(054-4906526

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי, שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)37-38ח(054-4906526

 מגהץ אדים 
KENWOOD, חדש, 150 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)37-38ח(054-4906526

 סיר טיגון 5 ליטר, חשמלי, 
חדש באריזה, 200 ש"ח, נייד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 סט והגדת מועדים, הרב 
גלינסקי, כחדש, ב- 170 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7115498

 שמלה יוקרתית 36 
להשכרה - 350, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8435331

 מיקסר חברת קנווד 
מהדגים הישנים )חזק מאוד(, 

מצב מצוין, 400 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(058-3222928

 חליפת אלגנט חדשה 
- בלי בלאס לבחור ישיבה, 

מידה 36, ב- 500 ש"ח במקום 
1,500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)37-38ח(052-7164135

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 10 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 אופני הילוכים )מעצורי 
דיסק(, ב- 300 ש"ח, טל': 

052-7617697, טל' 2:
_____________________________________________)37-38ח(03-6189714

 אורגנית יפנית מדהימה 
- 300 ש"ח. מכשיר הליכה 

לחיזוק שרירי הרגליים והבטן - 
_____________________________________________)37-38ח(100 ש"ח, 054-4980062

 אופניים BMX חדשות, 
גובה בינוני, מחיר 280,

_____________________________________________)37-38ח(053-3146143

 חצאיות ועליוניות, מידה 
44 במצב חדש, אלגנטי - 35, 

_____________________________________________)37-38ח(050-9742004

 חליפת גבר חדשה )זקט 
ומכנס( ללא חשש שעטנז, 

_____________________________________________)37-38ח(100 ש"ח, 052-3036980

 נרתיק מגן לפאלפון דמוי 
עור עם תופסן לחגורה, חדש, 
_____________________________________________)37-38ח(2 ש"ח בלבד, 052-3036980

 חנוכיית כדורים חדשה 
מקרמיקה, 2 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3036980

 אופניים הילוכים 26", 290 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, פל': 054-5385013

 דלת ומשקוף למכירה 
בצבע לבן, 90 ס"מ, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7168424

 מקצף חשמלי + קערה 
כחדשה, 100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7616750

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3805386

 קנדלברה מכסף, 5 קנים, 
_____________________________________________)37-38ח(3.5 ש"ח, 052-7154392

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה בין 
השעות 15:00-20:00 
שכר בסיס + בונוסים 

לפרטים  עמוס
)37-37(           052-7652801_____________________________________________

תוספת הכנסה ללא מאמץ!
מתאים לכם לעשות את הקניה החודשית 

על חשבוננו, באופן קבוע?
לא תאמינו כמה זה פשוט וקל!

אם אין לכם את האומץ להרים טלפון, 
אולי אתם לא מתאימים...

חייגו ו...מקסימום תרוויחו..

073-7077424



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

בכל דרך שתתאים לך, העיקר שתפרגני לעצמך.

או

או

או

או

או

או

לקרוא כותרות 
בעיתון

ליהנות מספר
גם ביום ראשון

 קפה בקטנה
בדרך לעבודה

 לשבת על כוס
קפה עם חברה

פילאטיס 
בסטודיו בשכונה

 הליכה לילית
עם השכנה

להאזין בבית 
לשיעורי מרצים

לצאת בערב
לשיעור מעצים

להתחדש 
בספר מתכונים

סדנת אפייה 
של מקצוענים

לשמוע שירים 
כשאת מבשלת

לנגן על הכלי 
שאת אוהבת
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