
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 י"ג אלול תשע"ו    16/9/16 גיליון מס' 1186

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:07
18:25
18:04

19:18
19:20
19:19

פרשת כי תצא

ללא צורך בגיהוץ 
דוחה כתמים

ניתן להשיג ברוחב 
2.10 / 2.40 / 2.80

לסיטונאים
בד לבן 

מיוחד לסוכה
דיאולן כותנה

054-8000659
*5700

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?


כרת?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק

"שילמתי מחיר אישי על 
ההתייצבות לצידכם"

נתניהו לחרדים: "שילמתי מחיר אישי על ההתייצבות 
לצדכם, אבל אנחנו נתגבר על זה כיוון שיש לנו הרבה 

זמן ביחד" ● כחלון בישיבת ראשי מפלגות הקואליציה: 
"הסקר של לפיד עשה לכולנו טוב היות והוא קבע 

מועד את הבחירות ב-2019" ● חשיפה: חילופי דברים 
דרמטיים בישיבת ראשי המפלגות החרדיות הובילו 

לפרסום מסר עצמאי יוצא דופן של יו"ר ש"ס דרעי: 
"החילונים יחליטו איזו שבת הם רוצים" ● שר הפנים 
דרעי ל'קו עיתונות': "החלטתי לצאת עם מה שיצאתי 
כדי להוריד את גובה הלהבות ברחוב ולתת לשר חיים 

כץ לעבוד בשקט ולצמצם עד כמה שניתן את העבודות" 
/ בי"ס לפוליטיקה

מאחז חומש: ראשי המפלגות החרדיות ייפגשו ביום ראשון עם ראשי הערים 
כדי לקדם את תוכנית החומש לבינוי מוסדות חינוך / בי"ס לפוליטיקה

בתוך המונית 
ממתין: כבוד 

ראש העיר
נוסעים שעלו בימים האחרונים למונית 
בפתח תקווה הופתעו למצוא בתוכה את 
ראש העיר איציק ברוורמן  ראש העיר 

שמע מהם הצעות, רעיונות, אבל גם 
מחמאות  "אני אוהב את המפגשים 

ברחוב, וזאת הזדמנות לשמוע מה בוער 
לאנשים", אמר / עמ' 8

 פרס מיוחד למועצה
הדתית הוד השרון

המועצה הדתית הוד השרון זכתה בפרס "אות 
על מעורבות יתרה מצד המועצה הדתית בתחום 

המקוואות" בטקס תחרות "מקווה נאה בישראל יפה 
תשע"ו 2016" / עמ' 10

נוסע מפתיע במונית. ברוורמן

בקבלת האות בטקס 



יום חמישי י״ט אלול 22.9.16 | היציאה בשעה 19:00

עלות הנסיעה 10 ₪ בתשלום לרכזים ברישום מראש | נא להצטייד במזון ובלבוש חם.

האגף לחינוך ותרבות תורניים
          מזמין את כל תושבי פתח תקוה

הרישום עד יום שלישי בשעה 15:00 בלבד | *ככל שיותר הזמן | הרישום גם באגף התורני בטלפונים  9112002/31/48

לאמירת סליחות מרכזיות ברחבת הכותל
תפילה בקבר רחל

ועליה לקברו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל

טלפוןכתובתאזור/שכונהשם הרכז
 אבישי חנינה
 הסיגליות 8 אחדות/שעריהאורי עומיסי

 בית רבקה
     054-4930488

050-3222108
 הרב ניסים לוי

 052-8220513                            ביה"כ "תפילה למשה" פינס 10אחדותשחר עוזרי

רחמים חג'אג'
050-5430653 "אהבת ישראל" המלכים 10שעריה צורי כחלון

052-6680644  

054-5969630מימון -19גן התשעהמחנה יהודההרב חיים אורשלמי

052-3751790מנחת שלמה 3גני הדרשאלתיאל לוי

050-3303731הקרן 7הדר גניםאשר בללו

050-4110212יהודה הנשיא 43חזון עובדיהיהודה אשכנזי

054-5605761יהודה הנשיא 43חזון עובדיהברק חג'אג

050-8764055מרכז מסחרי יונה גריןכפר אברהםמשה צאלח

052-3278471ביהכס "ספרא" בן גוריון 3כפר גניםגיא קחטן/שלומי דיין

052-6680505ברון הירש פינת רוטשילדמרכז העירבראל מאיר

053-6227800נחלת צבי 18ביה"כ בית אברהםמרכז העירפנחס אלקיים

054-4313392   מועדון תורני חנקין 16מרכז העירעמי כלפון                             

מועדון תורני "בינה לעיתים"                מרכז העירבנימין כהן -אחה"צ בלבד
054-2283663רחבת העיריה

יעקב איבגי-הרב אמיר כהן 
054-8418538"מאור יהודה" קלאוזנר 13רמת ורבראחה"צ בלבד

054-6898991אחים ישראלית 45אם המושבותארמונד אלהרר

052-2844883"בית אליהו" בן חור 8אם המושבותאייל שגיב

 אורלי
054-6463705שפרינצק 39מתנ"סאחדות* היציאה בשעה 17:00

 מתנס  שערים
9328678רח' שולמית 1מתנס שערים*היציאה בשעה 17:30

050-7390942משכן שלמה השומר 34יוספטלשלומי אבגי

 סוף רח' השומר.יוספטלאילנית ביטון
050-5588951מול בי"ס אמי"ת אלירז













י"ג באלול תשע"ו 16.9.16בפתח-תקוה128 1211 תש"ע בא " בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן,  בת שבע אילוז.

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

בתוך המונית ממתין: כבוד ראש העיר

מאת: אהרן נצר

התקיים  האחרון,  השבוע  בתחילת 
תרגיל התמודדות עם חומרים מסוכנים, 
במפעל טביב, שבאזור התעשייה סגולה. 
חומרים  דליפת  דימו  התרגיל  במסגרת 
שכונות  לכיוון  מהמפעל  מסוכנים 

המגורים, ומערכת החירום נדרשה לתת 
מענה. התרגיל בהובלת מפקד משטרת 
ובשיתוף  מרדכי  ברק  סנ"צ  תקוה  פתח 
וכל  פקע"ר  מד"א,  פ"ת,  אש  כיבוי 
ובראשם  הרלוונטיים  העירייה  גורמי 
מ"מ ראש העיר אוריאל בוסו יו"ר אגף 
מנהל  סנדלון  ויריב  והחירום  הביטחון 

אגף הביטחון, התנהל בהצלחה. 
מערך  על  "כממונה  בוסו:  אוריאל 
האירועים  ולאור  בעיר  החירום 
בארץ  שונים  במקומות  המתרחשים 
רבה  חשיבות  רואה  אני  ובעולם, 
בתרגילים אלה לתרגול ולתיאום שוטף 

בין כלל גופי ההצלה והחירום בעיר".

מאת: אהרן נצר

מונית  על  האחרונים  בימים  שעלו  נוסעים 
בפתח תקווה עברו חוויה מעניינת: לתדהמתם, 
ברוורמן  איציק  העיר  ראש  את  בתוכה  מצאו 
על  חושבים  הם  מה  לו  לספר  מהם  שביקש 

תפקודו.
רישיון  מצריכה  מונית  על  שנהיגה  מכיוון 
כנוסע.  למונית  ברוורמן  הצטרף  מיוחד, 
נסעה  והמונית  האחורי  במושב  התיישב  הוא 
לכתובות שאליהן שלח אותה הסדרן. לזכותו 
והגיבו  מייד  אותו  זיהו  הנוסעים  שכל  ייאמר 

בהתאם: בהפתעה רבה, מהולה בשמחה.
אחד הנוסעים במונית המיוחדת היה יהונתן 
במזגן,  התרווח  המושב,  על  צנח  הוא   .)64(
לצידו.  מוכרות  מאוד  פנים  זיהה  ופתאום 
"אדוני ראש העיר, מה אתה עושה פה?" הוא 
שאל בתדהמה. "נולדתי כאן, גרתי פה כל חיי, 
ראש  את  פוגש  שאני  הראשונה  הפעם  וזאת 

העיר פנים אל פנים. זה כבוד גדול בשבילי", 
אמר.

מה  וסיפר  לתכל'ס  הנוסע  עבר  כך  אחר 
מפריע לו: "למה תחנת הרכבת לא נמצאת ליד 
תחנת האוטובוס? איזה היגיון יש בזה?", הוא 
ליעד.  דרכה  את  עושה  המונית  בעוד  התרעם 
ובהמשך  חדשה  מרכזית  תחנה  נקים  "בקרוב 
לו  ענה  הקלה",  הרכבת  של  תחנות  בה  יהיו 

ברוורמן.
"העיר  המחמאות:  גם  באו  הטענות  אחרי 
מאוד התפתחה, אני חייב לציין", אמר יהונתן. 
ציור,  לשיעורי  למתנ"ס  הולך  כפנסיונר  "אני 
לשבת  במקום  לעשות  מה  לי  שיש  טוב  וזה 
סיכם  היום בחוסר מעש". בסיום הנסיעה  כל 
כבר  אני  נחמד.  מאוד  העיר  "ראש  יהונתן: 
על  לעלות  חלמתי  ותמיד  במונית  נוסע  שנים 
ראש  מונית  על  עליתי  בסוף  הכסף,  מונית 

העיר. זה עדיף".
עבר  בעיר,  גופני  לחינוך  מורה   ,)31( קובי 

לגור בפתח תקווה לפני כ־10 שנים. "כשהגעתי 
הייתה לעיר תדמית של תחנת ביניים, שעוברים 
העין.  לראש  או  אביב  לתל  להגיע  כדי  דרכה 
הרבה  יש  לתפקיד  נכנס  שברוורמן  מאז  אבל 
ראש  אמר.  בחינוך",  למשל  כמו  שינויים, 
הגיעה  אז  אבל  הרצון,  בשביעות  חייך  העיר 
הביקורת: "עם זאת, לא הכל דבש. יש הרבה 
שמתקהלים  הנערים  את  גם  ויש  בירוקרטיה 
תמשיך  בלילה.  ומפריעים  השעשועים  בגני 

בפעילות המבורכת", הוא נפרד מראש העיר.
נדהמות  בפנים  שואלת  פה?"  אתה  "למה 
לה,  הפריע  שהכי  הדבר   .31 בת  גננת  יאנה, 
אמרה, הם הפקקים ביציאה מהעיר. "במקום 
זה  משעה.  יותר  שם  מעבירה  אני  דקות   10
מטורף". ראש העיר השיב לה: "אני פועל מול 
משרד התחבורה כדי לטפל בבעיה". אבל היו 

לה גם מילים טובות.
בסוף הנסיעה הסביר ברוורמן מדוע החליט 
להעביר יום במונית: "המטרה שלי היא ליצור 

לי  חשוב  התושבים.  עם  אמצעי  בלתי  קשר 
זאת  מדי.  מעונב  לא  פורמלי,  יהיה  לא  שזה 
מה  להבין  תושבים,  לשמוע  שלי  הזדמנות 
אני  מזה  וחוץ  רע.  ומה  טוב  מה  להם,  בוער 
אוהב את המפגשים האלה ברחוב, הם תמיד 
מרתקים. לשמחתי יש הרבה תושבים מרוצים, 
הכל  רואים  לא  טענות  להם  שיש  אלה  וגם 
שחור אלא באים ממקום שיש חלק מהדברים 

שצריך לשפר".

אגף הביטחון בפ"ת קיים אימון אינטנסיבי ומעמיק לשיפור המקצועיות והגברת 
המוטיבציה בקרב חברי היחידה, לאור האירועים האחרונים

לומדים לקח מקריסת החניון בת"א

מאת: יעקב פלדמן

באיטליה  האדמה  רעידת  לאור 
ואירוע קריסת החניון בתל אביב ועל פי 
התוכנית השנתית לשיפור יכולות יחידת 
על  המבוססת  תקוה,  פתח  של  הסע"ר 
בניהולו  אגף הביטחון,  קיים  מתנדבים, 
אינטנסיבי  אימון  סנדלון,  יריב  של 
והגברת  המקצועיות  לשיפור  ומעמיק 

המוטיבציה בקרב חברי היחידה.
"מגן",  חברת  ע"י  בוצע  האימון 
מדריכים  ובסיוע  מגן  ערן  מר  בהובלת 

בביצוע  רב  ניסיון  בעלי  מקצועיים 
)כולל  ובעולם  בארץ  חילוץ  פעולות 
השתתפות בפעולות החילוץ באיטליה(. 
ריענון  יום  התקיים  האימון  במסגרת 
אשר  מעשיים  תרגול  ימי  ושני  עיוני, 

יתקיימו באתר הרס בלוד.
רביעי  ביום  התקיים  המעשי  האימון 
 20:00-12:00 השעות  בין  האחרון 
השעות  בין  )אתמול(  חמישי  וביום 

.24:00-16:00
מכל  מתנדבים  כ-22  נרשמו  לאימון 
אשר  התעשייה  ומאזורי  העיר  רחבי 
מרביתם ביצעו כבר מספר אימונים של 

היחידה )ההרשמה נסגרה(.
אייזנברג  עמית  הוביל  האימון  את 
והדרכת  מתנדבים  מחלקת  מנהל 

אוכלוסייה בחירום, מאגף הביטחון.

מאת: אהרן נצר

העירונית  המועצה 
המורכבת  אתרים  לשימור 
ופעילים,  ציבור  מאישי 
לראשונה,  התכנסה 
רבינוביץ,  יואלה  בראשות 
חברת מועצת העיר מסיעת 

הבית היהודי. 
החלה  המועצה  ישיבת 
יואלה,  שנשאה  בדברים 
התובנה  במרכזם  אשר 
שימור  בין  סתירה  שאין 
"חדש  האימרה  לחידוש. 
מבטאת  כקדם"  ימינו 
שימור  את  מכל  יותר 
העתיד.  למען  העבר 
בדבריה  הדגישה  יואלה 
האישית  מחוייבותה  את 
ולסייע  לעסוק  והציבורית 
אם  ראשית  אתרי  בשימור 
הודתה  כן  כמו  המושבות. 
חבר  ויזנר  לאודי  יואלה 
מועצת העיר לשעבר, אותו 

על  הועדה  כיו"ר  החליפה 
פועלו הרב לקידום הנושא 
בית  שיפוץ  הנעת  כולל 

הכנסת הגדןל.
דיווח  קבלה  המועצה 
שימור  בנושא  הנעשה  על 
מנהלת  מפי  האתרים 
כהן.  מוניקה  המחלקה, 
דיווחה על  היא  בין השאר 
השיפוץ  עבודות  תחילת 
הגדול,  הכנסת  בבית 
השימור  של  מקומו  על 
המתאר  תכנית  בהתוויית 
על  דווח  כן  העירונית,  
הנמצאים  נוספים  מבנים 
לקראת  שונים  בשלבים 
שמעה  כן   . שימורם 
ד"ר  מפי  דיווח  המועצה 
הקורה  על  מיטליס  חיים 
בנושא שימור מורשת העיר 
הכוללים סיורים, הרצאות, 

הפעלות וכנסים.

נוסעים שעלו בימים האחרונים למונית בפתח תקווה הופתעו למצוא בתוכה את ראש העיר איציק ברוורמן • ראש העיר 
שמע מהם הצעות, רעיונות, אבל גם מחמאות • "אני אוהב את המפגשים ברחוב, וזאת הזדמנות לשמוע מה בוער 

לאנשים", אמר

נוסע מפתיע במונית. ברוורמן

"חדש ימינו כקדם"
ישיבת המועצה העירונית לשימור 

אתרים, התכנסה לראשונה, בראשות 
יואלה רבינוביץ

זה רק תרגיל
בפתח תקווה התקיים תרגיל התמודדות עם חומרים מסוכנים



1-800-222-238
להצטרפות חייגו:

המודעה אינה באה לעודד שימוש באינטרנט, אלא לאלו שצריכים אותו לעבודתם ולפרנסתם. למצטרפים חדשים. 
בכפוף לתנאי התכנית. לא כולל תשתית. בתוקף עד: 30.09.16, אינטרנט רימון ישראל 2009, ח.פ 514256437

החטיבה החרדית מבית רימון
אתרוג

באלול הזה
יש לך את כל הסיבות לעבור לאתרוג

גם אינטרנט בהתאמה אישית עם טכנולוגיה 
חדשנית שמאפשרת לך לעבוד ולהישמר

 וגם קבלה טובה לשנה החדשה. 

חודש מתנה
למצטרפים חדשים!
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מאת: אהרן נצר

חבר  של  בראשותם  תורנית  לתרבות  באגף 
מועצת העיר משה פלדמר ובניהולו של שמואל 
הייחודי  המפעל  את  להמשיך  הוחלט  זלצר, 
לעידוד הכתיבה והיצירה התורנית בקרב תושבי 
העיר. מדובר בהנצחת זכרו ופועלו של מי שהיה 

הרב הראשי הספרדי הרב משה מלכה זצ"ל.
בועדת הפרס העירונית חברים הרב פרופ' משה 
עמר הרב שמואל קראוטהמר, ד"ר אפרים יצחקי, 
ד"ר יעקב חב, .מזכיר הועדה שמואל זלצר ויו"ר 

הועדה חבר מועצת העיר משה פלדמר .
הספרים  להגשת  והקריטריונים  הפרס  תקנון 

מופיעים באתר האגף לתרבות תורנית פ"ת.
בימים אלה מפרסמת הועדה את מועדי ההגשה 
החיבורים  ייבחרו  מביניהן  אשר  לעבודות, 
בפרסים  מחבריהם  את  יזכו  אשר  המצטיינים 
כספיים ותעודות הוקרה אשר ינתנו בטקס שיערך 
מלכה  הרב  של  לפטירתו  הזיכרון  יום  לקראת 

זצ"ל.
השנה יציינו 20 שנה לפטירתו של הרב מלכה. 
לדברי משה פלדמר יו"ר הועדה, "השנה החלטנו  
לעודד בני נוער ולאפשר להם להצטרף למיזם זה 

ע"י כתיבת חיבורים תורניים במורשתו של הרב 
פועלו  על  וללמוד  להכיר  זו  ובדרך  זצ"ל  מלכה 

ותרומתו".
בקרוב יועברו הקריטריונים לכתיבת העבודות 
על  ולאולפנות,  התיכוניות  הישיבות  להנהלות 
חלק  לקחת  התלמידים  את  יעודדו  שאלו  מנת 

במיזם זה.
לועדה, הוא  המועד האחרון להגשת הספרים 

חודש חשוון תשע"ז.

הפרס לספרות 
תורנית בפתח תקוה

באגף לתרבות תורנית ימשיכו את מסורת הפרס לעידוד 
היצירה התורנית, לזכרו של הרב משה מלכה זצ"ל, רב 

העיר  לדברי משה פלדמר יו"ר הועדה, "השנה החלטנו  
לעודד בני נוער ולאפשר להם להצטרף למיזם זה ע"י כתיבת 
חיבורים תורניים במורשתו של הרב מלכה זצ"ל"  המועד 

האחרון להגשת העבודות: ר"ח חשוון

משה פלדמר, יו"ר הועדה

מאת: יעקב פלדמן

נאה  מקווה  תחרות  סיום  של  מרשים  טקס 
בישראל יפה תשע"ו 2016 התקיים ביום שלישי 
בת"א,  יפה  לישראל  המועצה  בבנין  האחרון 
בהשתתפות הרב הראשי לתל אביב-יפו ישראל 
מאיר לאו שליט"א, השר לענייני דת ח"כ דוד 
אזולאי, מנכ"ל המשרד לשירותי דת מר עודד 
אברהם  מר  יפה  לישראל  המועצה  יו"ר  פלוס, 
דבורה  הגב'  דת  למבני  האגף  מנהלת  עוז,  כץ 
ראשית  שופטת  פרץ  מרים  והגב'  אייפרמן. 
הדתיות,  מועצות  ראש  יושבי  וכן  בתחרות. 

מזכירי המועצות, ובלניות מכל רחבי הארץ.
בטקס זה זכתה המועצה הדתית הוד השרון 
המועצה  מצד  יתרה  מעורבות  על  "אות  בפרס 
הפרס  לקבלת  המקוואות".  בתחום  הדתית 
עלו לבמה סגן ראש העיר מר חיים שבי ויו"ר 
עובד  בלושטיין,  אבי  מר  הדתית  המועצה 
שושנה  והבלניות  טרבלסי,  ערן  מר  המועצה 

גיספן ויהודית עזאני.
קיבלה  האות,  לקבלת  בנוסף  כי  לציין  יש 
ותעודות  מכובד  כספי  פרס  הדתית  המועצה 
המקוואות  לשלושת  יופי  כוכבי  חמישה 

מקווה  נאמן,  נווה  מקווה   - בעיר  המובילות 
רמתיים ומקווה גיל עמל.

הודה  בלושטיין  אבי  הדתית  המועצה  יו"ר 
אדיב  חי  מר  העיר  לראש  ובראשונה  בראש 
ולעובדי המועצה הדתית כי ללא השקעתם לא 

היה ניתן להגיע לפרס זה.

פרס מיוחד למועצה 
הדתית הוד השרון

המועצה הדתית הוד השרון זכתה בפרס "אות על מעורבות 
יתרה מצד המועצה הדתית בתחום המקוואות" בטקס תחרות 

"מקווה נאה בישראל יפה תשע"ו 2016"

 
בקבלת האות בטקס

תורמים ארוחת חג

צלצל ותרום בעין יפה
*8635  

בהמלצת גדולי הדור ובראשם:

מרן הגאון רבי  חיים קנייבסקי שליט”א

שאמר: לתת צדקה לעמותת חום
זה מליץ יושר וזכות להינצל מן הדין.

וכבר נאמר: “לעולם אין אדם נהיה עני מנתינת צדקה
אלא מוסיפים לו חיים 

שיתברך בעשרים וארבע 
ברכות הכתובות בתורה” 

בחסות ״המתנפחים״ השכרת מתנפחים לגני ילדים, מסיבות, לבית ולכל אירוע. 052-5452995 

HOM.ORG.IL למוסד סעיף 46 לצורכי מסת.ד. 2581 פ”ת

 מאה אחוז נתינה
לעניים, יתומים, אלמנות וחולים, 

שאין מי שידאג להם לארוחות שבת וחג.

למען ילדים נזקקים
ר ” ב ע ג ש מ ד ו ס ח

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



 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת  בארות יצחק

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

השכנים של נתן ג.
בטוחים שהוא 

זכה בפיס

מחירי  חסד
גורמים לך לקנות ברווח! 

אזהרה

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.
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אם בישראל
תורת חסד על לשונה: במלאת השבעה 

לפטירתה של האישה הצדקנית מרת יענטל 
לונגר ע"ה שהשיבה נשמתה ליוצרה לאחר 

מחלה קשה וממושכת, משרטטים בני 
משפחתה קווים לדמותה ומעלים על נס את 

פועלה של אשת החסד שמסרה נפשה וממונה 
למען הבריות  חיים של חסד

מאת: יאיר קורן 

מתושבי  אלפים  ליוו  ומזועזעים  המומים 
העיר ב"ב, את האישה החשובה מרת יענטל 
לונגר ע"ה, אשת הרה"ח ר' מנחם צבי לונגר 
לאחר  ימיה  בדמי  שנפטרה  שיבלחט"א, 
קשים  בייסורים  האחרונה  בשנה  שהזדככה 
ומרים, באהבה ובדומיה. בשעות הבוקר של 
החולים  לבית  ופונתה  מצבה  הדרדר  ג',  יום 
הלילה,  חצות  ולקראת  הישועה  מעייני 

השיבה את נשמתה ליוצרה.
בי-ם.  תשט"ו  בשנת  נולדה  ע"ה  המנוחה 
ועשיית  ליבה  בטוב  נודעה  נעוריה  משחר 
חסד. בבית הוריה שיח"ו ספגה את היסודות 
החסד  מעשה  לכל  היתד  את  לה  היווה  אשר 
בהסתר  שהכל  הוא  החינוך  כאשר  הגדולים, 
לבעלה  נישאה  לפרקה  בהגיעה  ובצנעה. 

הרה"ח ר' מנחם לונגר שיבלחט"א. 
לאחר הנישואין, התגוררה בשיכון סקווירא 
והמשיכה במעשה החסד, ואח"כ עלו להשתכן 

בארץ הקודש. 
אשת החסד של רמת אלחנן כונתה בפי כל. 
בצדקה  לעסוק  הקפידה  ממש  נפש  במסירות 
וחסד, אך תמיד בצנעה מבלי להשאיר עקבות, 
מתוך ידיעה שאין מלווין לו לאדם אלא מצוות 
ומעשים טובים. שום דבר לא היה חשוב יותר 
האחר.  למען  נפש  מסירות  מאשר  עבורה 
משפחות נזקקות ואנשים מעוטי יכולת, ידעו 
שניתן להגיע לצרכנייה השכונתית שבבעלות 
את  שצריך.  מה  ולקנות  לונגר  משפחת 
התשלום היא אף פעם לא דרשה. בכדי שלא 
לבייש את מי שאין לו, הייתה רושמת בפנקס 
ומיד בצאתם הייתה מוחקת את החוב שלהם. 
ממשיכים  אנשים  היו  ארוכות  שנים  במשך 
לקנות כמו כל אחד אחר, למרות שמעולם לא 

שילמו על הקנייה.
"ברכת  החסד  ארגון  את  הקימה  המנוחה 
בעצמה  היא  כאשר  ליולדת"  עזרה  רחל 
מבררת ודואגת לכל יולדת לאוכל בבית ולבית 
החלמה ליולדת, ואף לעזרה בבית כדי שהכל 

יהיה הכי טוב.
הזקוקה  משפחה  על  שומעת  כשהייתה 
לעזרה, על זוג שעומד להינשא ואין מי שיעזור, 
ולוקחת אותה לרכוש מוצרים התעקשה לקיים 
בחנות  רב.  בהידור  כלה  הכנסת  מצוות  את 
גב'  ידעו שכאשר  יאקאב חשמל  טרקלין  של 
לונגר מבקשת לשלוח מקרר או תנור לכתובת 
מסויימת, שולחים מבלי לשאול שאלות. מתן 

בסתר מבלי להשאיר עקבות.
על  העיר  מתושבי  אחת  סיפרה  גם  כך 
שסיפרה  לאחר  בביתה,  שנחתה  יבוש  מכונת 
לתומה כי אין לה איך לייבש את בגדי ילדיה 
הרכים. למחרת, כאשר הגיע שליח עם מייבש 
חלה  שלא  לבדוק  האישה  ביקשה  חדש, 
ההזמנה  כי  לגלות  והופתעה  בהזמנה,  טעות 

והתשלום בוצעו ע"י גברת לונגר.
מרחבי  אלפים  הגיעו  השבעה  ימי  במהלך 
גדולים  ובניהם רבנים  הארץ אשר באו לנחם 
ונפעמו  חוליה  בימי  המנוחה  את  ליוו  אשר 
מגדלותה ואמרו "אנחנו באנו לחזק אך יצאנו 

מחוזקים".

יהודי גלמוד שהגיע לנחם, סיפר כי המנוחה 
שבת  ערב  מדי  בביתם  מתייצבת  הייתה  ע"ה 
בכדי לסעוד את אשתו החולה, ובכך לאפשר 
כאשר  הכנסת.  בבית  לתפילה  ללכת  לבעלה 
אותה אישה התאשפזה, הגיעה לבית החולים 
החולה  עם  ישבה  ארוכים  לילות  ובמשך 

במסירות אין קץ.
ילד  זה.  מי  משנה  ולא  לחברו  אדם  בין 
המשפחה  בני  בפני  סיפר  לנחם,  שהגיע 
שהייתה מבקשת ממנו ללמוד משניות וכאות 
הערכה היה מגיע לחנות וזוכה בארטיק חינם.

ליום  וציפתה  חיכתה  השבוע  ימות  בכל 
שבת  של  מושג  כזה  אצלה  היה  לא  השבת, 
בכל  ומלאים  גדולים  סירים  תמיד  פשוטה. 
מי  כבר  יהיה  שבעז"ה  תמיד  אמרה  טוב, 

שיהנה מזה.
בימי השבעה ראו כמה מהנזקקים אוכלים 
יחד עם האבלים, הם מאותם אנשים שבחייה 
ידעו שאם רוצים אוכל ב-1:00 בלילה דופקים 
אצלה ומיד היא תכין. הייתה משפחה נזקקת 
יום  מבושל  אוכל  להם  הכינה  בעצמה  שהיא 
יום שבת ויו"ט במשך 10 שנים לאחר שהאמא 

של המשפחה נפטרה. 
זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול  הגאון 
החסד  מעשי  על  שידע  השכונה  רב  שליט"א 
"אם  הייתה  שהמנוחה  בשבעה  אמר  שלה 
מסירות  את  לפרסם  שיש  והדגיש  בישראל" 
נפשה. אחיה הרב מרדכי פורגס גבאו של הרב 

סיפר על מעשי חסד נסתרים שהיה עד להם.
חנוך לנער על פי דרכו, בשמחה ובטוב לבב 
חינכה את צאצאיה לאהבת תורה ויראת שמים. 
בהשתפכות  לתפילה  דוגמא  היוו  תפילותיה 
ספוגים  שלה  התהילים  וספר  הסידור  הנפש. 
קבועים  בזמנים  המתחטא.  כבן  של  בדמעות 
תהילים  לומר  הלכה  שנים  במשך  יום  יום 

בצבור נשים.
ששכבה  בזמן  כולם.  כנגד  תורה  ותלמוד 
על מיטת חוליה, אהבת התורה שלה לא ידעה 
מבעלה  ביקשה  האחרונים  בימיה  גם  גבול. 

שיבלחט"א שילך לשיעורו הקבוע.
בשנים האחרונות סבלה מהמחלה האיומה 
הדין  את  עליה  קיבלה  נפש  ובתעצמות  ל"ע 

בבחינת "יסורים מכפרים".
בדרך  חינוך  על  דגש  שמה  ע"ה  המנוחה 
דורות  אחריה  והותירה  והחסידות,  התורה 
ועשרות  ובנות  בנים  ומבורכים,  ישרים 
צאצאים הממשיכים את דרכה בצדקה וחסד. 

ת.נ.צ.ב.ה.

כ"ק האדמור מפיטסבורג בניחום אבלים

שנה חדשה דגמים חדשים
יהלומי קוראייב מזמינים 

אתכם לבחור תכשיט 
מהקולקצייה המדהימה 

והמגוונת של תכשיטי 
זהב ויהלומים

מוהליבר 3 פתח תקווה, טל. 03-6040800

ישן בחדש זהב  מחליפים 
במקום תיקונים  מבצעים 
אישית בהזמנה  תכשיט 

מבצע עד

ה50%
ח

הנ

זה הזמן להתחדש



 אנו גאים להציג
 מיני בר המתאים לשימוש בשבת

 נגה שבת
 מתאים לשימוש בשבת במים הקרים והחמים!

בכשרות מהודרת 

*2161
חייגו כעת:

 התקנה עד ערב החג 
חג שמח!

*36 תשלומים, סה”כ 1764 ש”ח עלות הובלה והתקנה - 290 ש”ח 

כעת במבצע

לחודש*&49
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הנפילה של קלינטון
מועמדת הדמוקרטים לנשיאות ארה"ב הילארי קלינטון 

התמוטטה ביום ראשון במהלך הטקס לציון ה-11 
בספטמבר - ופתחה שורה ארוכה שמועות והשערות 
על מצבה הרפואי  "קלינטון סובלת מדלקת ריאות 
קלה", הבטיחה הרופאה האישית של קלינטון, אבל 
לא כל כלי התקשורת בארה"ב סומכים על הגירסה הזו

מאת: אלי שניידר

במירוץ  השוויון  שובר  שיהיה  מה  זה  האם 
המועמדת  קלינטון,  הילרי  ארה"ב?  לנשיאות 
ביום  התמוטטה  ארה"ב,  לנשיאות  הדמוקרטית 
ראשון האחרון, במהלך טקס הזיכרון ה-15 לציון 
אירועי ה-11 בספטמבר. קלינטון, שלפי דיווחי 
ראות,  מדלקת  האחרונים  בימים  סובלת  אנשיה 
חשה בחולשה במהלך הטקס ולפי דיווח ברשת 
ומאבטחיה  להתעלף,  החלה  אף  ניוז',  'פוקס 
כשתוך  רכבה,  לכיוון  במהירות  אותה  הוציאו 
כדי הפינוי כשלה המועמדת אל המדרכה, ברכיה 
התכופפו ומאבטחיה הם שהכניסו אותה לרכבה.

מטה  מבולבלים.  היו  הדיווחים  בתחילה, 
טען  לדיווחים,  תחילה  להגיב  שסירב  קלינטון 
ממכת  סבלה  המועמדת  כי  וחצי  שעה  כעבור 
חום בעקבות הטקס והיא פונתה לדירת רופאה 

ובהמשך לדירת ביתה, צ'לסי. 
רק יממה לאחר קריסתה של הילארי קלינטון, 
לפיה  הודעה  קלינטון  של  קמפיין  מטה  הוציא 
במהלך כל האירוע היא הייתה בהכרה. "הייתה 
הבהירו  הטקס",  את  שעזבה  לאחר  גם  בהכרה 
במטה הקמפיין והוסיפו כי היא תחזור לפעילות 

כבר השבוע.
בסוכנות הידיעות הצרפתית דווח בשם גורם 
המקורב למועמדת הדמוקרטית לנשיאות ארצות 
הברית הילרי קלינטון, כי בשבועות האחרונים, 
היו  בברוקלין  הקמפיין  במטה  עובדים  כמה 
בהנהלת  בכירים  גם  הגורם,  פי  על  חולים. 
הקמפיין, כלומר גורמים שהייתה עשויה להיות 
לא  הגורם  חלו.  לקלינטון,  ישירה  גישה  להם 

פירט בנוגע למצבם.
קלינטון  התראיינה  השבוע,  שלישי  ביום 
טלפונית לרשת ה- CNN. המועמדת התייחסה 
שישי  ביום  אצלה  שהתגלתה  הריאות  לדלקת 
האחרון. "אמרו לי שעלי לנוח מספר ימים, אבל 
אף  קלינטון  הזו".  הטובה  לעצה  הקשבתי  לא 
ריאות  הדלקת  הסתרת  על  לביקורת  התייחסה 
מהציבור. "לא חשפנו את האבחנה מוקדם יותר 
להיות  תהפוך  הריאות  שדלקת  חשבתי  לא  כי 
סטנדרטים  לי  "יש  לדבריה,  גדול".  כה  עניין 

גבוהים של שקיפות לגבי מצבי הבריאותי".
על השאלה מדוע בחרה להשתתף בטקס בזמן 
שאובחנה כחולה בדלקת ריאות ענתה קלינטון: 
זה  הפיגועים,  בתקופת  כסנאטורית  "כיהנתי 
עבורי. במהלך הטקס הרגשתי שחם  אישי  היה 
לרכב  שנכנסתי  ברגע  לעזוב.  צריכה  שאני  לי, 
אני  יותר.  טוב  הרגשתי  מים  ושתיתי  המקורר 
העצה  את  לוקחת  אני  וכעת  בסדר  מרגישה 
התעלמתי  שממנה  עצה  שלי,  הרופאה  של 
הריאות  עד שאחלים מדלקת  לנוח  ביום שישי, 

לחלוטין".
קלינטון אף חשפה כי סבלה ממקרים דומים 
של התייבשות בעבר. "רק פעמיים שאני יכולה 
יכולה  ואני  לזה  מודעת  "אני  לדבריה,  לציין". 
לסרטון  התייחסה  המועמדת  מזה".  להימנע 

שהופץ שם היא נראית ממש נופלת, והדגישה, 
אך  משקל,  שיווי  ואיבדתי  מסוחררת  "חשתי 

בהחלט לא איבדתי הכרה.
"כנראה שהייתי צריכה לקחת הפסקת מנוחה 
יותר  טוב  מרגישה  הייתי  יותר,  מוקדם  בשלב 
אם הייתי פשוט מבטלת את כל הלו"ז שהיה לי 
ביום שישי, אך כמו אנשים רבים, חשבתי שאוכל 
פשוט להמשיך למרות המחלה. כמובן שזה לא 
רק  אני  "כעת,  הוסיפה.  שרציתי",  כמו  הסתיים 
לעבודה  ולחזור  הזו  המחלה  עם  לסיים  רוצה 

במהירות האפשרית".
המועמדת אף תקפה את יריבה למירוץ דונלד 
טראמפ, "תשוו את מה שאתם יודעים עלי ומה 
שיודעים עליו, אני חושבת שזה הזמן שהוא יפעל 

באותה השקיפות בה אני פעלתי כל השנים".

 "מצב בריאותי כושל"

המועמדת  של  הבריאותי  מצבה  כזכור, 
הקמפיין,  במהלך  מעט  לא  עלה  הדמוקרטית 
הרפובליקני,  המועמד  של  מטהו  מצד  בעיקר 
סובלת  קלינטון  הטענה,  לפי  טראמפ.  דונלד 
ממצב בריאותי כושל ואינה ראויה להתמודד עם 

המצבים המנטליים והפיזיים הנדרשים מנשיא.
בשבוע שעבר עלה מצבה הבריאותי לכותרות 
המועמדת  לאומה  נאום  שבמהלך  אחרי  שוב, 
על  להתגבר  הצליחה  ולא  חריף  בשיעול  פרצה 

כך.
"דיאגנוזה"  סיפקו  אף  טראמפ  של  במטה 
מצוות  פירסון,  קתרינה  למשל,  כך  רפואית. 
לרשת  בריאיון  אמרה  טראמפ,  של  הדוברות 
 – מדיספזיה  סובלת  קלינטון  כי   ,MSNBC
הפרעה נוירולוגית הפוגעת ביכולת להבין שפה. 
כשהמרואיינים הסתייגו מאמירתה, טענה פירסון 
האחרון  בזמן  הציבוריות  הופעותיה  מיעוט   כי 

מעיד על כך.
הדמוקרטית  המועמדת  של  הבריאות  נושא 
אך  לנשיאות,  הבחירות  במהלך  אחת  לא  עלה 
עד כה הנושא לא עלה על סדר היום העיקרי של 
עם  כעת,  בשוליים.  בעיקר  והתנהל  התקשורת 
שידור התמונות של המועמדת מתפנה מהזירה, 
ושוב  שוב  יעלה  קלינטון  של  הבריאותי  מצבה 
את  להוכיח  תצטרך  והמועמדת  היום  סדר  על 
את  ירגיע  מפורט  שדו"ח  בטוח  ולא  בריאותה 

העיתונאים.
מי שהוביל כאמור את עליית מצבה הבריאותי 
לסדר היום, אך עד האירוע השבוע ללא הצלחה 
דונלד טראמפ. באחד  יריבה למירוץ  רבה, הוא 
מנאומיו לפני כחודש אמר טראמפ, שמבחינתו 
הפיזית  "הסיבולת  כשרים.  לנצח  האמצעים  כל 
את  בספק  מעמידה  קלינטון  של  והמנטלית 

יכולתה לשאת באחריות הכרוכה בנשיאות".
יטחן  קלינטון  הבריאותי של  כעת, כשמצבה 
עד דק, לא יסתפקו כלי התקשורת באותו דו"ח 

רפואי שהציגה אשתקד וידרשו דו"ח מפורט. 

המאבטחים ליד רכבה של קלינטון ברגע שקרסה

את מוזמנת להצטרף להצלחה . 052-7146050

סיעור מוחות
לעבוד באמת

בוגרת של סיעור מוחות מקבלת העדפה ראשונית במיון קורות חיים מצד המעסיקים 
ומוזמנת ראשונה לראיון עבודה. הדרך לעבודה רווחית ועצמאית עוברת בסיעור 
מוחות. הבוגרות של סיעור מוחות כובשות בסערה כל משרה פנויה בשוק העבודה.
הצטרפי למאות הבוגרות שמאישות משרות מכובדות ורווחיות במשרדים הנחשבים.

גרפיקה ותקשורת חזותית

01
עיצוב ותוכנות למקצוענים

02
פרסום וקופירייטינג

07
קורסי שדרוג

06
עיצוב ואדריכלות פנים

05

איור דיגיטלי ותלת מימד

03

מולטימדיה, עריכה וצילום 

04

09
אפיון ועיצוב אתרים

08
צילום סטילס

10
בנית אתרים

בשיתוף הרבנות פתח תקווה

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

שבת פר' כי תצא י"ד אלול
לפני ערבית - "פאר הרש"ש" רח' ר' עקיבא 7
7:15 -   "אהל יצחק ותיקין" רח' הרב הרצוג 12

8:00 -   "תורה ועבודה" רח' תורה ועבודה 10
8:45 -   "אהל יצחק" רח' הרב הרצוג 12

9:15 -    "היכל יונה" רח' יונה גרין
9:30 -   "היכל שמיר" רח' רמח"ל 7

10:00 - "בית לאה" רח' עמינח 7
            מצות התשובה

11:00 - "רמב"ם" רח' ריינס-
            הרוצה בתשובה

16:45 - "יד דניאל" רח' הרב עוזיאל 10
            גדולה תשובה שזדונות נעשין לו זכויות

18:15 - "מעלות קדושים" רח' אונטרמן 16
            עבירות שבין אדם לחבירו

יום רביעי י"ח אלול 
20:00 - "מוריה" רח' שולזינגר

            עלינו לשבח לאדון הכל - לגברים ונשים

יום חמישי י"ט אלול
17:30 - "מעלות קדושים" רח' אונטרמן 16

            ועשית הישר והטוב
19:00 - "זכור לאברהם" רח' מנחם בגין 81

            תקע בשופר גדול לחרותינו
20:45 - ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" רח' חובבי ציון 37

            חיוב בכבוד ההורים גם כשאינם צדיקים - במסגרת השיעור השבועי בדף היומי

שיעור לנשים
עם הרבנית

יעל הלוי
בשבת פר' כי תצא

בשעה 17:00
באולם אולפנית ישורון

בנושא:
מה צריך לכוון

בתקיעות השופר

הרה"ג מיכה הלוי שליט"א

רב העיר במסע התעוררות לקראת השנה החדשה
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"גולת הכותרת: המרכז הרפואי 
המתקדם במרכז העיר"

הנהלת מכבי מחוז המרכז התכנסה לכינוס מיוחד וסיכמה שנה של פעילות מוצלחת ביותר, בהשתתפות ראש העיר הרב 
חנוך זייברט וחברי הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג והרב חיים פרוינד  ראש העיר הרב חנוך זייברט: "יש לי 

הערכה אישית כלפי הנהלת מכבי על הובלת שירותי הרפואה בעיר" 
מאת: יעקב פלדמן

בנוכחות  נערך  השנה  סיום  לרגל  מיוחד  כינוס 
אישי ציבור ומכובדים רבים. בטקס השתתפו ראש 
הרב  מכבי  הנהלת  חברי  זייברט,  חנוך  הרב  העיר 
מחוז  ראש  פרוינד,  חיים  והרב  שטיצברג  שמחה 
למגזר  השיווק  מנהל  חסיד,  דבורה  הגב'  המרכז 
החרדי הרב משה שלזינגר, מנהל המרחב מר אליהו 
העיר,  מועצת  חברי  מכבי,  מועצת  חברי  עובדיה, 

ועסקני רפואה רבים. 
כי  בדבריו  ציין  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
המרכז  פתיחת  את  כאן  חגגנו  השנה  "בתחילת 
הגדולה  העוצמה  את  לראות  והופתענו  הגדול, 
סוד  זה  "אין  כי  הוסיף  העיר  ראש  זה".  מרכז  של 
עם  ויחד  ברק,  בבני  הרפואה  את  מובילה  שמכבי 
זה היא יודעת להנגיש את כל השירותים בהתאמה 
לי  ויש  העיר,  תושבי  לטובת  העיר  לצביון  מלאה 
הנהלת  אל  הטוב  והכרת  אישית  הערכה  כך  על 
מקיימת  שמכבי  הרבים  הפעולה  שיתופי  מכבי. 
עם העירייה במגוון תחומים רבים, הם לא מובנים 
מאליהם ואני מעריך מאד את הנהלת מכבי על כך, 

ואני שמח להיות חבר בקופה זו".
במהלך נאומה סקרה ראש המחוז, הגב' דבורה 
החברים  לרווחת  מכבי  של  הפעילות  את  חסיד, 
בכלל ובמחוז המרכז בפרט, כאשר גולת הכותרת 
היא המרכז החדש שהוקם בלב בני ברק, ובו הושם 
באמצעות  החרדים  החברים  צרכי  על  רב  דגש 
הנגשת והתאמת השירותים לקהילה, יוזמות קידום 

הקהילה  קשרי  מתאמי  פעילות  בקהילה,  בריאות 
שיתוף  הסכמי  ובראשונה  ובראש  הציבור  למען 
העירייה  עם  האחרונות  בשנים  שנחתמו  הפעולה 
אשר  שונים,  וגופים  ארגונים  של  שורה  ועם 
ומתקדמים  זמינים  רפואיים  שירותים  מאפשרים 
חלקם  כאשר  לבית,  סמוך  מכבי  חברי  לרווחת 
מעניקים טיפול רפואי מידי זמין 24 שעות ביממה. 
בדבריה ציינה כי מתחילת השנה הוספו בבני ברק 
מתחומים  ומטפלים  חדשים  מומחים  רופאים   28
"אוזננו  וכי  הפיזיותרפיה  שירותי  הורחבו  שונים. 
במכבי  הקהילה.  לצרכי  קשבת  להיות  תמשיך 
בהצלחה  מובילים  אנחנו  הכל,  מעל  הוא  השירות 
המחוז  ראש  בעיר".  הרפואה  שירותי  את  רבה 
בישרה למשתתפים כי בקרוב תורחב רפואת הנשים 
וכי המרכז לבריאות האשה הממוקם במרכז החדש 

יפעל עד השעה 22:00 בלילה לרווחת תושבי העיר.
שטרחו  המשתתפים  לכל  הודתה  המחוז  ראש 
הנהלת מכבי הרב  לכינוס המיוחד, לחברי  והגיעו 
הקהילה  קשרי  למתאמי  פרוינד,  והרב  שטיצברג 
בבני ברק ר' יוסף בינדר והגב' חנה אייזנבך, למנהל 
על  שלזינגר,  משה  הרב  החרדי  למגזר  השיווק 

מסירותם למען החברים 24 שעות ביממה.
הרב  העיר  מועצת  וחבר  מכבי  הנהלת  חבר 
כי מכבי שירותי בריאות  ציין  שמחה שטיצברג 
בארץ  הבריאות  בתחום  היום  סדר  את  קובעת 
למרכז  המעבר  עם  ברק  בבני  ובפרט  כולו 
החדש. הרב שטיצברג הדגיש כי הנהלת המחוז 
בראשות ראש המחוז הגב' חסיד יחד עם מנהל 
ד"ר  הרפואי  ומנהל  עובדיה  אליהו  מר  המרחב 
תקופה  שבתוך  להוכיח  הצליחו  ברגנר  איתן 

עם  ענק,  בריאות  מרכז  להפעיל  ניתן  קצרה  כה 
מגוון ענק של שירותי רפואה ללא צורך לצאת 

מתחומי העיר.
כי  ציין  פרוינד  חיים  הרב  מכבי  הנהלת  חבר 
"ההישגים הרבים שמכבי השיגה בשנה האחרונה, 
ובטכנולוגיה  ברפואה המתקדמת  האישי,  בשירות 
למעלה  כאשר  בשטח  עצמם  את  שמוכיחים   –
שירותי  במכבי  חברים  העיר  מתושבי  ממחצית 
הגבוהה  המוטיבציה  בזכות  רק  הם   – בריאות 

והחיבור בין העובדים, החברים והקהילה".
את  שהנחה  עובדיה  אליהו  מר  המרחב  מנהל 
האירוע הודה להנהלת מחוז המרכז במכבי שרותי 
בריאות על אוזן קשבת ועל הגדלת השירותים בעיר 
תושבי  האוכלוסייה  צרכי  הכרת  מתוך  ברק  בני 

העיר. 

ראש העיר, וחברי הנהלת 'מכבי'



3,190₪
מחיר מומלץ לצרכן

BKDM22100X | תנור בנוי דו תאי

2,490₪
מחיר מומלץ לצרכן

KCDM62110DW | תנור משולב דו תאי

4,790₪
מחיר מומלץ לצרכן 3,690₪

מחיר מומלץ לצרכן

DN156821W | מקרר מקפיא עליוןCN160231W | מקרר מקפיא תחתון

תנור משולב דו-תאי מדגם  KCDM 62110DW , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 44 
ל'. תנור בנוי דו-תאי מדגם  ODM 22100 X , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 65 ל'.

מקרר מקפיא עליון:  DN156821W , דירוג אנרגטי:  B , נפח כללי: 520 ל', נפח אחסון תא קירור: 383 ל', נפח אחסון תא 
הקפאה: 122 ל'. מקרר מקפיא תחתון:  CN 160231W  דירוג אנרגטי:  A , נפח כללי: 590 ל', נפח אחסון תא קירור: 394 ל', 
נפח אחסון תא הקפאה: 160 ל', צבע לבן. התמונות להמחשה בלבד. המחיר אינו כולל הובלה. פינוי המקרר הישן הינו 

ללא חיוב. ללקוחות שרכשו אצל משווק מורשה ברשימה המתעדכנת באתר ברימאג. ט.ל.ח.

בחג הזה
כל הבית                !

*4512www.brimag.co.il

השותף הרשמי
של

 היום יום

השותף הרשמי 
עם
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ומחנכים עם צאתו לאור  בשורה להורים 
חינוך,   – מרנן"  "סברי  החדש  הכרך  של 
'ספר הדרכה' להורים ומחנכים בכל סוגיות 
החינוך בדורנו, לפי שערים ונושאים, ממרנן 
גדולי התורה והחסידות זצוק"ל ויבלחט"א. 
לברכתם  זכה  העמודים,   760 בן  הספר, 
והחסידות  התורה  גדולי  מרנן  של  הנלהבת 
שליט"א, והוא כתוב בשפה קולחת ועשירה, 
בתמצות רב, בדגש על האופן המעשי בדרכי 

החינוך.
הספר  מתכונת  כפי  נערך  החדש  הספר 
הראשון של רב המכר "סברי מרנן" בענייני 
בחיבה  נתקבל  אשר  ומידות,  תפילה  תורה, 
רבה בעולם התורה בארץ ובתפוצות ונדפס 
מהדורות.  במספר  אחדים  חודשים  תוך 
סבר  יחיאל  הרב  על-ידי  נערך  הספר 
גדולי  מרנן  של  הדרכתם  מדברי  שליט"א, 
התורה והחסידות בכל נושאי החינוך, והוא 
הלכות  מרכזיים:  חלקים  לשלושה  מחולק 
הורים, הלכות מלמדים והלכות למתחנכים, 
החל  נוספים.  ופרקים  לשערים  המסתעפים 
והתלמידים  הילדים  את  לחנך  מהדרך 
למתיקות התפילה, לאהבת תורה, ועד הדרך 

לחנכם ולשומרם מניסיונות הדור האחרון. 
את  המעסיקים  מורכבים  נושאים  גם 
זוכים  ביומו,  יום  דבר  והמחנכים  ההורים 
להדרכה והכוונה מעשית, כגון: ענישה של 
ילדים ותלמידים בזמנינו, מתי להעניש, מהי 
חוצפה  מול  להתנהל  כיצד  הראויה.  הדרך 
של ילד, והאם בכלל יש מידת חוצפה בקרב 
ילדים. בצד ההדרכה החינוכית ישנן הדרכות 
על דברים שחובה להיזהר מהם, שלא לגרום 
בדרך  מתמקד  מיוחד  פרק  חינוכי.  לאסון 
של  קשייו  ובחורים,  נערים  של  חינוכם 

הבחור והדרך להתמודד ולגבור על כך. 
החלק השלישי של הספר, 'אל המתחנך', 
עצמו,  המתחנך  אל  מעשית  בהדרכה  פונה 
בעצות  להסביר  ומיטיב  שהוא,  גיל  בכל 
ודרכי הכוונה כיצד ניתן לרכוש אהבת תורה, 
לנצח  ניתן  וכיצד  המידות  על  לעבוד  כיצד 
בדורנו.  הקשים  הניסיונות  חרף  היצר,  את 
רב"  "מעשה  נוספים,  פרקים  כולל  זה  שער 
– עובדות נדירות מגדולי ישראל המלמדות 
החשיבה  על  הבא",  ו"עולם  חיים,  דרך 

הנדרשת לקראת יום הדין הגדול והנורא.
שליט"א,  והחסידות  התורה  גדולי  מרנן 
למכבש  ירידתו  טרם  הספר  על  עברו  אשר 
העצומה  התפעלותם  הביעו  הדפוס, 
וציינו  החינוך,  נושאי  בכל  הנרחב  מההיקף 
את חשיבותו הרבה בפרט בדורנו לכל אבא 
ואמא ולכל מחנך ומחנכת לעבור על הספר 
ולרכוש את יסודות החינוך הנפלאים, ומתוך 
האחריות,  רבת  החינוך  למלאכת  לגשת  כך 

והן בבתי החינוך, כאשר הדברים  בבית  הן 
מוגשים במאור עיניים ובאופן בהיר ומלוטש 
המביאים את הקורא להנאה רוחנית צרופה. 
הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א, כתב 
יחיאל  ר'  הרב  עם  יחד  "ועברתי  בברכתו: 
על  דף  כולו  הספר  רוב  כמעט  שליט"א 
הנושאים  מהרחבת  נתפעלתי  והרבה  דף, 
ומהיסודות הנפלאים שבספר זה ואין לתאר 
גודל התועלת שבו". כ"ק האדמו"ר מצאנז 
שליט"א, כתב בדבריו: "ובודאי יביא ספרו 
שיביאו  ד'  למבקשי  מרובה  להתחזקות  זה 

זאת הברכה לביתם".
"סברי  לספרי  המיוחדות  בהסכמות 
דבריהם  את  לראות  ניתן  וב',  א  כרך  מרנן" 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  המיוחדים 
אדלשטיין  הגר"ג  מרן  שליט"א,  קניבסקי 
שליט"א, הגאון הגדול ר"י שיינר שליט"א, 
הגאון  אזרחי שליט"א,  רב"מ  הגדול  הגאון 
הגדול רמ"צ ברגמן שליט"א, הגאון הגדול 
ר"ד  הגדול  הגאון  שליט"א,  אדלשטיין  ר"י 
יפה שליט"א, הגאון הגדול רב"ד פוברסקי 
זילברשטיין  ר"י  הגדול  הגאון  שליט"א, 
שליט"א,  כהן  ר"ד  הגדול  הגאון  שליט"א, 
ר"י  והגאון  שליט"א  מצאנז  האדמו"ר  כ"ק 

טוביאס שליט"א.
נתן  ר'  בראשות  "צוף"  בהוצאת  הספר 

פלדמן, בהפצת "קולמוס". 

"אין לתאר גודל 
התועלת שבו"
כך כתב הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א, 

בברכתו לספר "סברי מרנן - חינוך" - 'ספר הדרכה' 
להורים ומחנכים ממרנן ורבנן שליט"א  "עברתי 
כמעט רוב הספר כולו דף על דף, והרבה נתפעלתי 

מהרחבת הנושאים ומהיסודות הנפלאים שבספר זה" 
 כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: "בודאי יביא 

ספרו זה להתחזקות מרובה למבקשי ד' שיביאו זאת 
הברכה לביתם"

מרן הגר"ג אדלשטיין מעיין בספר החדש

בס“ד

מנוי חדשי ביום שלישי
יז‘ אלול

מנוי חדשי ביום רביעי
יח‘ אלול

מנוי חדשי ביום חמישי
יט‘ אלול

מבחר עצום של דירות

למכירה/ השכרה 
ישירות אליכם

בפקס/ במייל/ בדואר
ללא דמי תיווך!

B
atya

0527689497

לידידנו היקר

כוס תנחומים

מר משה פלדמר 

ר' יששכר דב זצ"ל

חבר מועצת העיר וראש האגף לתרבות תורנית

על פטירת אביו

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

קבלת הקהל תתקיים 
ביום רביעי כ"ה באלול תשע"ו ) 28.9.16(

 במשרדי א. מ. מזרחי אדריכלות והנדסה בע"מ 
רחוב חיים עוזר 20 פ"ת קומת קרקע.

בשיתוף אריאל בוסו מ"מ ראש העיר וממונה פניות הציבור.

במסגרת מערך המידע הארצי לזכויות רפואיות
שמפעילה החברה המרכזית למימוש זכויות

תתקיים קבלת קהל לתושבי העיר פתח תקווה

ע"י צוות החברה המרכזית למימוש זכויות

בנושא זכויות רפואיות

ביטוח לאומי     מס הכנסה     חברות הביטוח

בראשות הרב שמאי שזירי הי"ו

אשדוד
ר' מאיר בעל 

הנס 24

ירושלים
יפו 216

ביתר עילית
ישמח ישראל 1

מודיעין עילית
רשב"י 38

חיפה
אנדריי סחרוב 9

- פארק מתם

בית שמש
נהר הירדן 34

רמת גן
ז'בוטינסקי 5

נתניה
המלך דוד 7

בני ברק
 רבי עקיבא 2 

 פינת 
ז'בוטינסקי 12

החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

בתיאום מראש בלבד בטלפון:

*5700



מתחם המסעדה היהודית החדש, רח' כינרת 4
מול מגדלי בסר 3, להזמנות: 03-5789999

בני ברק

רח' ירמיהו 23 )מתחם "מפגש האש"(
להזמנות: 02-5388888

ירושלים

רח' העמל 50,
להזמנות: 03-5789988 

פתח תקווה

מזמינים מראש, לראש השנה!

גפילטע פיש מקורי פוגש חריימה אותנטי , בקר נימוח מלווה בפלפל
ממולא עסיסי, כל המנות, כל הטעמים , לכם נשאר רק לבחור.

שנה טובה ומבורכת בכל הטעמים שבעולם!

תפריט עשיר ומגוון לראש השנה
מבית המסעדה היהודית

הזמינו עכשיו !

כתובתנו
החדשה:

אוכל יהודי אותנטי

מסעדה  אולם אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת
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חריג  אירוע  יש   :11:26   5/9/2016 שני  יום 
ואני יוצא, אלו היו המילים שהופרחו בחלל הבית 

בטרם סגרתי את הדלת בדרכי אל הלא נודע.
יום עבודה מתוכנן, בעיצומו של  בבוקרו של 
ניסוח מכתב שנותר פתוח על צג המחשב במשך 
כמה ימים, הכול נקטע, בדרך אני מקבל דיווחים, 
מבין שלא מדובר בעוד אירוע שיסתיים תוך כמה 
יממות  להימשך  שעתידה  במשימה  אלא  שעות 

רבות.
11:48 - אני חונה בחניית בית החולים אסותא 
שברחוב הברזל, לובש את אפוד המחלץ השוכן 
בקסדה  אוחז  האחרת  בידי  ברכבי,  קבע  דרך 
וחוצה את המחסומים המנסים לבלום את כמות 
האנשים הממהרים להגיע לזירה, חלקם מחלצים 
סקרנים  האחר  חלקם  ביטחון,  כוחות  ואנשי 
וכאלו החפצים בכל ליבם לעזור. אני מביט אל 
שיחלצו  אנשים  מספיק  שיש  מבין  האתר,  פני 
המשמעות  את  ומפנים  הגלויים  הנפגעים  את 

שבחילוץ אלו שלכודים.
יש בו משהו באותו מבט, זה לא מבט של כאב 
ולהצטער  זמן לכאוב  זה לא מבט של צער. אין 

צריך להתחיל לעבוד מהר, נכון ובעיקר בטוח.
המבט של מחלץ ברגע הראשון, מכיל ערכים 
מנסה  אני  הדיוט-חילוץ,  של  ממבטו  שונים 
מי  המקום,  עובד  באתר  מהרבים  מי  לקלוט 
מנהל עבודה, כמה קומות היו, ממה הם בנויים, 
היכן היו עובדים, מהיכן משיגים שרטוטים של 
נתונים  ספור  אין  ועוד  עובדים  רשימת  המבנה, 
החילוץ  אנשי  עבודת  על  להשפיע  שעתידים 

באתר.
אני מוצא את עצמי לבוש בגדי שיגרה, חולצה 
ווסט  כתפי  על  אלגנט,  ונעלי  לבנה מכנס שחור 
החילוץ  ביחידת  כקצין  אותי  המשייך  צבאי 
וההצלה של פיקוד העורף )היחצ"א(, על ראשי 
קסדה של הכתומים, מתחיל לשוחח עם אנשים, 
ועט",  דף  לי  "תביא  המתנדבים  לאחד  צועק 
ועד שאלו מגיעים אני רושם פרטים על גב היד, 
החילוץ  למאמץ  כקריטיים  שיסתברו  פרטים 

הממושך.
לא עוברות דקות ועיניי מצטלבות עם מפקדי, 
מביט  הוא  מזרחי,  דודי  אל"מ  היחצ"א  מפקד 
בי ובמעשיי, "מודיעין אוכלוסיה?" הוא שואל, 
שכבר  המידע  את  עליו  להמטיר  מתחיל  ואני 
הצלחתי לצבור. "מעולה", הוא אומר לי, מרגע 

זה אני ממנה אותך לרכז את מודיעין האוכלוסיה 
ולהציגו בהערכת המצב.

צוותי  מקצועי.  בשיח  מתחלף  ההמולה  קול 
הכיבוי המיוחדים בפיקודו של "דקלו" מקבלים 
אף  מקבל  הסדירה  מהנפה  חילוץ  צוות  גיזרה, 
הוא גיזרה. עוד פצוע שחולץ מההרס עובר, ואני 
רץ לעברו ומתחיל לתשאל אותו היכן היה והאם 
וממשיך  הנתונים  את  רושם  עמו,  מישהו  היה 
- כמה פצועים פונו לבית החולים,  ללקט מידע 
האתר  ממנהל  עובדים  רשימת  מקבל  שמם,  מה 

בשלבים  חסר,  ומי  בחוץ  מי  לבדוק  ומתחיל 
אלו מצטרף למאמץ קצין האוכלוסייה היחידתי 
סא"ל רפי סדי שלוקח על עצמו תחקור ותשאול 
שרק  משימות  שלל  ועוד  חולים  בבתי  פצועים 

איש אוכלוסייה יודע עליהם.
12:15 מאתרים גוש בטון חשוף, מניחים עליו 
האתר  של  תכניות  פורסים  מזדמנת,  עץ  פלטת 
ומתחילים לסמן עליו נקודות ציון ולצידן שמות, 
השמות שמרגע זה כל המאמץ מכוון לאתרם אי 

שם עמוק תחת שכבות הבטון והעפר.
ונעלמה לה היכולת להתבונן  זה הלכה  מרגע 
בשעון, לזכור שעות ובשלב מאוחר אפילו לזכור 
באיזה יום אנחנו, מהרגע בו היחצ"א קיבלה על 
עצמה את המשימה של הובלת מאמצי החילוץ, 
כ"מפקד  הנוסף  כובעי  את  לחבוש  נדרשתי 
היחידות המיוחדות של זק"א", מאמץ אינטנסיבי 
כמחלצים  שהוסמכו  זק"א  מתנדבי  גיוס  של 
ולקחו חלק באימוני היחידה בשנה האחרונה. אני 
מתקשרים  מתנדבים  עשרות  כי  "מאמץ",  אומר 
שיחות  החילוץ,  למאמצי  להצטרף  ומבקשים 
הייתי  עליו  מידע  ולמסור  לקבל  נועדו  אחרות 
ידעו  לא  שכלל  מאלו  שיחות  סתם  ועוד  אחראי 

שאני נמצא בזירה.

47 שעות ללא שינה
"אבן קטנה שנפלה למרגלותיי הקפיצה אותי מהסלע עליו נרדמתי אחרי 47 שעות ללא שינה. היכולת לתפקד הולכת 

ונחלשת, חלק מהיכולת מקצועית הוא היכולת להבין מתי אתה מפסיק להיות יעיל ומפסיק לתת תפוקה נכונה ומדוייקת" 
 חיים אוטמזגין, קצין ביחידת החילוץ וההצלה של פיקוד העורף ומפקד היחידות המיוחדות של זק"א ביומן מרתק על 

משימת החילוץ שנמשכה שבוע ימים באתר קריסת החניון בשכונת רמת החייל

כותב השורות במהלך החילוץ

היומן המלא של השעות המסעירות יפורסם ביום שישי ב- 

החברות בקואליציה החרדית משפיעה? על רקע היוזמות 
השונות לחיזוק לימודי המתמטיקה בבתי הספר, הפתיע שר 
החינוך נפתלי בנט כשהבהיר כי "לימודי היהדות חשובים 

בעיניי יותר מלימודי המתמטיקה והמדעים" ● דבריו הותקפו 
בתקשורת החילונית

מאת: שמעון דן

שר החינוך נפתלי בנט נאם ביום שני באירוע 
לימודי  )תגבור  תל"י  החינוך  לקרן  הצדעה 
חשיבות  בדבר  מפתיע  באופן  והתבטא  יהדות( 
מתמטיקה  ללימודי  ביחס  היהדות  לימודי 

ומדעים.
שמא  או  ליצמן  עם  החברות  בהשפעת  אולי 
"לימודי  כי  בנט  אמר  פרוש,  סגנו  בהשפעת 
יותר  בעיניי  חשובים  בה  וההצטיינות  היהדות 

מלימודי המתמטיקה והמדעים".
שהתקיים  בכנס  שנשא  בדברים 
הבית  יו"ר  הסביר  קיסריה  באמפיתיאטרון 
זה  "לי  אלו.  בלימודים  החשיבות  את  היהודי 
קשה לומר, אבל גם כמעצמת הייטק, יצואני ידע 
וחידושים לעולם, עלינו להיות מעצמה רוחנית 
הבא  הפרק  זה  העולם.  לכל  רוחני  ידע  ולייצא 
של החזון שלנו. ככה נשוב להיות אור לגויים. כי 

מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".
דבריו של בנט מגיעים על אף שאחד הדגלים 
שהניף מאז שנכנס למשרדו הוא תגבור לימודי 
המתמטיקה. בתחילת השנה הקודמת הציג בנט 
את התכנית "לתת חמש" על רקע ירידה במספר 
הניגשים לחמש יחידות לימוד במתמטיקה. כבר 
בשנת הלימודים האחרונה נרשמה עלייה במספר 
החדשה.  הלאומית  לתכנית  שיוחסה  הניגשים, 

עם הצלחת התכנית ביקש בנט מבכירי המשרד 
הפיזיקה,  לימודי  לחיזוק  דומה  תכנית  לגבש 

שצפויה להיות מוגשת לו בקרוב.
לימוד  הוסיפה מגמות  "לתת חמש"  התכנית 
רבים  ספר  בבתי  מתמטיקה  יחידות  חמש  של 
כן,  כמו  בפריפריה.  ובעיקר  הארץ,  ברחבי 
התכנית שיתפה אנשי אקדמיה והייטק בהוראה 
לאוניברסיטאות  בקבלה  בונוסים  נתנה  ואף 

לנבחני חמש יחידות.
היהדות,  לימודי  תגבור  בעד  בנט  של  דבריו 
החילונית.  בתקשורת  קשות  התקפות  "חטפו" 
את  והפך  לעשות,  הגדיל  אף  "הארץ"  עיתון 
הציטוט "המקומם" של בנט, לכותרתו הראשית 
אתמול )שלישי(, כשהוא תוקף את רוח הדברים.

השליחים יצילו חיי אדם
בכירי מד"א הכשירו את שלוחי חב"ד ברוסיה להציל חיי 
אדם: מחלקת ההדרכה של מד"א העבירה קורס עזרה 

ראשונה לשלוחי חב"ד ברוסיה ובאוקראינה ● קבלת פנים 
למנכ"ל מד"א ובכירי הארגון נערכה בלשכת הרב הראשי 

הרב לאזאר 

מאת: חיים רייך

שלוחי חב"ד ברוסיה רכשו ידע בהצלת חיים 
ע"י צוות מגן דוד אדום שטס במיוחד לרוסיה. 
עקב המרחקים וזמני ההגעה הגדולים לצוותי 
החרום המקומיים, נלמדו תכנים במגוון רב של 

נושאים מצילי חיים, לבקשת השלוחים.
עם סיום הקורס המושקע במוסקבה, נערכה 
בלשכת רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל 
המנכ"ל  מד"א,  לבכירי  פנים  קבלת  לאזאר 
רמ"ג אלי בין, סמנכ"ל מבצעים גיל מושקוביץ 
ואיציק אסרף  הקורס, שגיא אברמוב  ומדריכי 

שהגיעו במיוחד לצורך הכשרת שלוחי חב"ד.
בהצלחה  הקורס  את  שסיימו  החניכים 
אוקראינה  בסיביר,  חב"ד  כשלוחי  משמשים 
ומוסקבה והם מצטרפים לצוות מתנדבים ותיק 
בראשות ר' שניאור הלפרין, המנהל את 'הצלה 

מוסקבה' במסירות ובהצלחה רבה.
שברוסיה  במוסקבה  שנערך  מיוחד  בטקס 
קוטלרסקי  מענדל  מנחם  ר'  בהשתתפות 
מהמרכז לענייני חינוך )חב"ד(, העניקו מנכ"ל 
מבצעים  וסמנכ"ל  בין  אלי   – מגן  רב  מד"א, 
מסיימי   12 ל  מושקוביץ  גיל   – מגן  במד"א, 
הקורס, בהם: ר' ברוך אייזמן, ר' אפרים בלוי, 
ר' לוי בן שחר,  ר' אברהם גבירץ, ר' אלימלך 
ר'  זקלס,  מענדל  ר'  זקלס,  זלמן  ר'  ויסברג, 
אברהם זקס, ר' יעקב ליפש, ר' שמואל קופרמן, 
ר' אלעזר קעניג ור' שניאור שניאורסון תעודות 

כן,  כמו  חובש.  ותיקי  ראשונה  עזרה  מגישי 
למתן  )דפיברילטור(  החייאה  מכשיר  הוענק 
להציל  שיוכלו  למתנדבים  חשמליים  שוקים 

חיים ברוסיה. 
אדום  דוד  "למגן  בין:  אלי  מד"א,  מנכ"ל 
בארץ  חב"ד  חסידות  עם  וטוב  חם  קשר 
ובעולם, אני רואה חשיבות עליונה להגיע אל 
בעבודת  העוסקים  לים  מעבר  חב"ד  שלוחי 
קודש גשמית ורוחנית במשך 24 שעות ביממה 
הידע  את  להרחיב  מנת  על  בעולם.  פינה  בכל 
ממש,  של  חיים  בהצלת  גם  אותם  ולהכשיר 
הדרכנו את קבוצת השולחים  החלוצה שעברה 
נמשיך  השם  ובעזרת  ההכשרה  את  בהצלחה 
על  נוספים  במקומות  הזה  החשוב  בפרויקט 
מנת לקיים את דברי חכמנו: "כל המציל נפש 

אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו".

הצהיר והותקף. בנט

בכירי מד"א עם שליחי חב"ד

"לימודי יהדות חשובים 
יותר ממתמטיקה"

שר החינוך בנט בהצהרה מפתיעה



קופון למסעדת צנעני

פתוח מ-11:00 בבוקר עד 24:00

 יש כפל מבצעים  למציג קופון זה בלבד 
 בתוקף עד יום שישי כ”ח באלול 1/10/16

ז'בוטינסקי 92 ב"ב 
להזמנות: 03-5780459

בקנייה מעל 150&



מסעדת צנעניוערבי חג מבית מדי יום שישי יריד אוכל מוכן 

 3 סלטים ב-1&

בית הכנסת וקהילת שונה הלכות
בית הכנסת שונה הלכות שולח תנחומיו

למר משה פלדמר ולמשפחתו 

על פטירת אביו 
ר יששכר דב זצ"ל

בנחמת ציון ירושלים תנוחמו

בס"ד

והמתפללים
הרב  שמואל 

אילובצקי שליטא    חברי ההנהלה

תורמים ארוחת חג

צלצל ותרום בעין יפה
*8635  

בהמלצת גדולי הדור ובראשם:

מרן הגאון רבי  חיים קנייבסקי שליט”א

שאמר: לתת צדקה לעמותת חום
זה מליץ יושר וזכות להינצל מן הדין.

וכבר נאמר: “לעולם אין אדם נהיה עני מנתינת צדקה
אלא מוסיפים לו חיים 

שיתברך בעשרים וארבע 
ברכות הכתובות בתורה” 

בחסות ״המתנפחים״ השכרת מתנפחים לגני ילדים, מסיבות, לבית ולכל אירוע. 052-5452995 

HOM.ORG.IL למוסד סעיף 46 לצורכי מסת.ד. 2581 פ”ת

 מאה אחוז נתינה
לעניים, יתומים, אלמנות וחולים, 

שאין מי שידאג להם לארוחות שבת וחג.

למען ילדים נזקקים
ר ” ב ע ג ש מ ד ו ס ח

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

למעון אמונה בפתח תקווה 
דרושות:

אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.
אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי. 

 052-4239525 יהודית 
langye@walla.com

מטפלות

 בעלת רקע חינוכי דתי
 תואר אקדמי בתחומי חינוך ו/או טיפול

 גישה חמה ואוהבת לילדים
 ניסיון וידע מקצועי

 יכולת ניהול צוות

מנהלות

סליחות
  מרכזיות

נתנאל אילובצקי נ"י
אברימי רוט נ"י

בהשתתפות החזנים:

בליווי מקהלת "בזמירות"

בניצוחו של יותם סגל נ"י

דברים בענייני היום:
הרב הראשי לפ"ת הרה"ג מיכה הלוי שליט"א

ראש העיר עו"ד מר איציק ברוורמן

רב הקהילה הרב שמואל אילוביצקי שליט"א

חבר מועצת העיר וראש האגף לת״ת מר משה פלדמר

מנחה: יו"ר הנהלת ביהכ"נ מר יצחק גריינר

עזרת נשים פתוחה     הציבור מוזמן להשתתף בהמוניו

בע"ה במוצאי שבת קודש
פרשת "כי תבוא" כ"א אלול 24/9/16

בבית הכנסת "שונה הלכות"
רח' חובבי ציון 46 פ"ת בשעה 23.00.



י"ג באלול תשע"ו 16.9.16  בפתח-תקוה1222

"שילמתי מחיר אישי על ההתייצבות לצדכם, אבל אנחנו 
נתגבר על זה כיוון שיש לנו הרבה זמן ביחד", הגיב נתניהו 
לסקרים הלא מחמיאים, בשיחת טלפון עם שר חרדי בקו 
הולנד-ישראל. שיחת הטלפון התקיימה ברביעי בערב, עם 
פרסום המשאלים שהכתירו את יאיר לפיד כראש ממשלת 
שגם  האפרכסת,  של  הירושלמי  מהצד  המאזין  הסקרים. 
כדרכו,  שנתניהו  התרשם  מהמספרים,  נחת  רווה  לא  הוא 

מתכוון להפיק מהלימון הזה לימונדה.
בישיבת ראשי הקואליציה ביום ראשון בבוקר ביבי כבר 
סימן את היעד. אם איווט דיבר על הארכת הפתיל לצרכים 
צינור  הארכת  על  מדבר  שנתניהו  הרי  קואליציוניים, 
אופציה  אין  הקואליציה,  מרכיבי  לכל  לתפיסתו,  החמצן. 
הפוליטיות.  יכולותיהם  למיצוי  יותר  טובה  קואליציונית 
כי  שהסביר  כחלון  האוצר  לשר  שמורה  הסיכום  זכות 
"הסקר של לפיד עשה לכולנו טוב היות והוא קבע מועד 

את הבחירות ב-2019". 
בנט, שעל  החינוך  כולל שר  בהסכמה,  הנהנו  הנוכחים 
מה  לו  מבין השותפים שיש  היחיד  הוא  הסקרים  מדד  פי 
הידיים  כיפופי  כל  בנט מבין שאחרי  להרוויח. אלא שגם 
תהיה  לא  מייצג  שהוא  לציבור  הקטנוניות,  והמריבות 
ממשלה טובה יותר מזו הנוכחית. את התובנה הזאת כנראה 
קלטו לאחרונה גם בידיעות אחרונות, וביום שלישי השבוע, 
הם תקפו את 'הבן יקיר' בכותרת ראשית: "סדר העדיפויות 
של בנט. הצהיר שלימודי היהדות חשובים יותר ממדעים". 
לא צריך בגרות של חמש יחידות במתמטיקה כדי לעשות 
את החשבון. הכותרות ב'נוניתון' כמו ב'ביביתון', נטולות 
המשתנה.  למציאות  בהתאם  תמיד  ומוכתבות  אינטרסים 

אכן, עיתונות במיטבה.
הזכיר  לא  ממש  נתניהו  השבועית,  הממשלה  בישיבת 
לא  סוף-השבוע.  במאמרי  שתוארה  המיוזעת  הדמות  את 
על רקע הסקרים הלא מחמיאים וגם לא על רקע החקירה 
ידי  על  כן(  גם  פניות  )נטולת  במקצועיות  שמתמסמסת 
נתניהו,  חקירת  על  חודשים  כאן  "מדברים  היועמ"ש. 
ובסוף מה שאנחנו מקבלים זה בסך הכל חקירות בנתניה", 
התבדח השבוע גורם בלשכתו. זה מה שנקרא, מתלוצץ עם 

סוקריו על חוקריו.
נתניהו משתדל לשדר ביטחון מול מרכיבי הקואליציה, 
להתחנן  ואפילו  לבקש  מוסיף  הוא  סגורות  בשיחות  אך 
לזכותו  לפיד.  לידי  ישחקו  שלא  החרדים  מהפוליטיקאים 
ייאמר שבמקרה הזה, והפעם בלי טיפת ציניות, הוא אכן 
היה הראשון שזיהה. במפגש עם אנשי התקשורת החרדית, 
ולהימנע  לפיד  לידי  לשחק  שלא  בנוכחים  הפציר  הוא 
מניהול מאבקי דת ברחוב החילוני. כבר נכתב כאן בשבוע 
רכבת השדים  מוקדם,  ותכנון  שעבר, שעם מעט מחשבה 
לא  מהרציף.  יוצאת  הייתה  לא  מלכתחילה  התקשורתית, 

בשבת, וגם לא בשישי ובמוצ"ש.

מדע והלכה
תפיסתית,  מפנה  כנקודת  הסתמן  שעבר  סוף-השבוע 
החרדיות  המפלגות  ראשי  בישיבת  החלה  כשהדרמה 
של  בבוקרו  הפנים.  שר  בלשכת  רביעי  ביום  שהתקיימה 
יום פורסם כאן בשמו של שר חרדי בכיר, פולמוס של 'אני 
מאשים' כלפי גורמים ביהדות התורה ששפכו שמן במקום 
מים למדורה. זהות הדובר הייתה ברורה ובמישור הפנימי, 

הראיון עצמו שימש כחומר בעירה.
מסוים  ובשלב  נוקב  ויכוח  התנהל  עצמה  בישיבה 
נתבקשו העוזרים שהיו מעורבים במגעים, לצאת מהחדר 
ולהותיר את חברי סיעת דג"ל )דרעי, גפני וליצמן( לבדם. 
את  לומר  המוסקטרים  לשלושת  התאפשר  הללו,  ברגעים 
לדברים  מהפרשנות שתינתן  לחשוש  בלי  ליבם,  על  אשר 
על ידי העוזר או היועץ, שהח"כ חייב להיראות בפניו תמיד 

כצוק איתן, בטון מזוין.

שלושה  לפני  לדרך  שיצאה  הזאת  ההרים  ברכבת 
את  שהזניקו  הראשונים  היו  התורה  דגל  ח"כי  שבועות, 
הקרונית לגובה. מיעוט רבים שניים, אבל הטענות במקרה 
הזה הושמעו דווקא לעברו של ח"כ אורי מקלב שהתריע 

מעל כל במה, כמו אלי ישי טרום אסון הכרמל. 
שמתייצב  המתמיד,  הח"כ  את  בכנסת  השבוע  פגשתי 
'זמן  בכלל  היא  ספטמבר  פגרת  ועבורו,  יום  מדי  בבניין 
אותו  שמאשימים  לאלו  משיב  הוא  כיצד  ושאלתי  אלול', 

ומצביעים עליו כמי שהוציא את הדברים מפרופורציה.
את  עליו  שיפילו  מוכן  לא  בתגובה,  המדע  ועדת  יו"ר 
האחריות על התלקחות החללית, ותולה את האשמה במי 
הוא  הפוכה",  המציאות  "הרי  השיגור.  טיל  את  שהרכיב 
במשך  שניהל  מוקדמות  תכתובות  כראיה  הציג  וגם  אמר 
שבועות ארוכים, "ניסיתי להרגיע, להציע חלופות. הפיצוץ 

קרה רק בגלל שלא שמעו לאזהרות המוקדמות. 
רוצים  לא  אנחנו  ברור.  שיהיה  עכשיו,  גם  אומר  "אני 
שאנחנו  מה  ציבורית.  מהומה  צריכים  ולא  חיילים  לעכב 
בשבת',  'עבודה  תהיה  לא  העבודה  שהנחת  זה  צריכים 
בחברת החשמל  'הנה,  לי,  אמרו  פתרונות.  והותר  די  ויש 
וביררתי ומתברר שבחברת החשמל  גם'. הלכתי  זה קורה 
מתקנת  העדפה  להנהיג  חוק  מכוח  חובתם  את  מיישמים 
לערבים באמצעות העסקה בשבת. שאלו אותי, איך הקימו 
מצאו  שם  וגם  וביררתי  הלכתי  בירושלים?  הגשרים  את 
פתרונות. אפילו בביצוע העבודות במנהרות הכרמל, מיכי 
אלפר בשעתו, חיבר בין הגורם שביצע את העבודות לבין 
כל  דגל,  כמו  בדגל  אלטרנטיבות".  ומצאו  מוריה  חברת 

הדרכים מובילות למיכי אלפר.
אחרי שהחברים מדגל נגעו בשחקים ורצו לחזור לקרקע 
המציאות, היה זה ליצמן שהזניק את רכבת ההרים לנקודה 
הגבוהה ביותר במסלול. כאיש הסיעה המרכזית שאחראית 
לשינוי השם "יהדות התורה והשבת", לליצמן לא הייתה 
שום ברירה או בחירה. כמקובל בנושאים מהסוג הזה, כל 

המרחיב בהסברים, לוקה בגופו.

מה האלטרנטיבה?
אחרי ההקדמה המתבקשת הזאת, נחזור לתיאור הדרמה 
שהתרחשה בישיבת ראשי הסיעות החרדיות. בחדר הייתה 
כי השר  'כלו כל הכצים', אחרי שבג"ץ פסק  תחושה של 
האחראי בלעדית הוא שר העבודה. העימות עם כץ הגדול, 
לא  הרצח,  ודיאטת  הניתוח  טרום  כץ  ישראל  שכונה  כפי 
עשו  ליצמן  בלשכת  מהצדדים.  אחד  לאף  טוב  עשה 
שיעורי בית והגיעו עם רעיון יצירתי במטרה למנוע סכסוך 
מתוקשר נוסף עם כץ הקטן, השר חיים כץ )לאור הנתונים 

הפיזיים שהשתנו אולי כדאי לעדכן את ההגדרות(. 
ההצעה של הליצמנים הייתה, כי פורום ראשי המפלגות 
כץ  חיים  מהשר  לדרוש  ליצמן  השר  את  יסמיך  החרדיות 
ההיתרים  בנושא  לידו  שתפעל  מייעצת,  ועדה  להקים 
בשבת, כאשר עד לגיבוש הוועדה וקביעת הנהלים יוקפאו 
שבת  במסכת  הקרובות.  השבתות  בארבע  העבודות  כל 
למדנו ש"אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים". 

הליצמנים ביקשו ליתר ביטחון, ארבע.
מי שהוציא את האוויר מהבלון, ולא בשחרור לחץ אלא 
סיכה, היה השר המארח דרעי. שר הפנים הזכיר  בנעיצת 
לנוכחים את ה'חטא הקדמון' – אותה פגישה אליה זומנו 
על ידי שר התחבורה, בנוכחות כל בכירי האגפים במשרד, 
במטרה מוצהרת ומוכרזת למנוע את הפרת הסטטוס-קוו. 
כץ  שישראל  פגישה  אותה  אחרי  ואמרתם  הלכתם  "הרי 
פורסם  אפילו  זה  בשבת,  עבודות  יותר  יהיו  הבטיח שלא 
באחד העיתונים. אני חייב לומר לכם שגם אני ישבתי שם 
לחברים  דרעי  אמר  לגמרי",  אחרת  הדברים  את  והבנתי 
של  ההתנהלות  את  אהבתי  לא  כמוכם  אני  "גם  והסביר, 
במוצ"ש,  עיתונאים  מסיבת  באותה  במיוחד  במשבר  כץ 

אבל צריך להודות שישראל כץ לא הבטיח לנו שלא יהיו 
עבודות באופן גורף. הוא לא הבטיח וגם לא יכול להבטיח 

דבר כזה". 
זאת  הוכיח  דרעי  עדים,  ומאה  ראיות  להביא  במקום 
מהודאת בעל דין: "כשהייתי שר כלכלה עם כל ההשתדלות 
והמלחמה למנוע ולצמצם עבודות בשבת, הצלחתי למנוע 
רק חלק מהעבודות. כשפעם אחת ניסיתי לעשות משחקים 
מה  עלי.  להגן  הסכימה  לא  והמדינה  לבג"ץ  נגדי  הלכו 
נראה לכם, שאחרי כל מה שעברנו חיים כץ יעצור הכל? 

זה לא יקרה וכולם פה יודעים את זה".
כנים  הכי  המונולוגים  אחד  את  דרעי  סיפק  הזה  בשלב 
שהייתה  מבין  "אני  האחרונה:  בתקופה  כאן  שנשמעו 
רצו  וכולם  התורה  גדולי  מועצת  ישיבת  להיות  אמורה 
להראות עד כמה הם נלחמים למען השבת, אבל צריך לומר 
את האמת. בכל הממשלות שבהן ישבנו היו עבודות בשבת 
בהיקפים דומים ובכל הממשלות שנשב גם יהיו עבודות. 
נתניהו מתנהג איתנו בקדנציה הנוכחית ביושר ובהגינות. 
להסתדר  למדנו  היהודי  מהבית  המיזרוחניקים  עם  אפילו 
והורדנו את מפלס השנאה. וכי מישהו מהיושבים כאן מוכן 
באמת לקום ולעזוב את הקואליציה? מישהו מוכן לחזור 
לתקופת לפיד? ואם נלך לבחירות מישהו מהיושבים כאן 
ראש  לנו  יהיה  וכי  יותר?  טובה  תוצאה  שתהיה  חושב 
ממשלה טוב יותר מנתניהו בקדנציה הנוכחית?". בלשונו 
החברים,  את  דרעי שאל  אוסלו,  הסכם  בתקופת  פרס  של 

בשתי מילים: מה האלטרנטיבה?

תשובה מיראה
הנוכחים בחדר חשו שהרלסים הוסרו, ובאותו רגע היה 
לא  "אני  לפסים.  הקרונות  את  להחזיר  שביקש  ליצמן  זה 
מתרגש מהתקשורת, לא כשהיא בעדי ולא כשהיא נגדי", 
הוא אמר ודיבר על מבחן התוצאה במושגים של 'תשובה 
בשבת  ניצחנו  התוצאה  שבמבחן  לזכור  "צריך  מיראה': 
רציניים  כי הבינו שאנחנו  ולא התקיימו עבודות,  שעברה 
העבודות  את  לצמצם  צריך  הסוף.  עד  ללכת  באיום שלנו 
עובדים  זאת  שבכל  במקומות  גם  שבמינימום.  למינימום 
בגלל צרכי בטיחות שהם פיקוח נפש לדאוג שיועסקו גויים 
ולא יהודים ולא לעשות זאת ברעש שיוצר חילול ה' וחילול 

שבת בפרהסיה".
"יענק'ל אני איתך", השיב דרעי, "אבל בשביל לצמצם 
האחרון  הדבר  הציבורי  הרעש  את  ולהשקיט  עבודות 
שאנחנו צריכים זו עוד הודעה מאיימת של ראשי המפלגות 
החרדיות. אני מציע שלא נוציא שום הודעה, ואתה תתקדם 

ישירות מול חיים כץ". 
השר  כי  טלפונית  החברים  עודכנו  בלילה  רביעי  ביום 
חיים כץ הביע נכונות לצמצם את העבודות למינימום, עד 
לשיעור מזערי של עבודה או שתיים, כאשר גם בעניין הזה 
תינתן תשובה סופית למחרת היום. העתיד נשמע מבטיח 
למשך לילה בודד. בחמישי בבוקר ניתנה התשובה של שר 
הכותרת  של  לאור  והוצאתה  השמש  זריחת  עם  העבודה, 

הראשית של ידיעות אחרונות. 
"בשבת יהיו עבודות ברכבת", צוטט חיים כץ כשתמונתו 
מתנוססת לראווה. בגוף הראיון השיח אומנם היה מתון-

ברורה  תשובה  "קיבלנו  וברור.  חד  היה  המסר  אך  מתון 
הבוקר בידיעות אחרונות", שלח דרעי לליצמן, באמצעות 
המכשיר )המפוקח כמובן(, של העוזר המעורב בכל, מוטי 

בבצ'יק.
כי  החרדים  לנציגים  הוברר  כץ  עם  נוספות  בשיחות 
הוא לא מתכוון להגיש את רשימת האתרים בהם יתקיימו 
רק  עבודות  יתקיימו  מבחינתו,  כי  מצהיר  אך  עבודות, 
במקרי בטיחות, ויושם דגש על ביצוען על ידי עובדים לא 
יהודים. השבת חלפה עברה לה, ושום מסיבת עיתונאים לא 

התקיימה בסופה, משני הצדדים.

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

מתלוצץ עם סוקריו
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שליצמן  בשעה  פעמיים.  תמיד  זה  שניים,  כשיש  זה  ככה 
את  והוגיע  במשרדו  דרעי  ישב  השבת,  ברכבת  התעדכן 
מוחו בפרשה נפיצה לא פחות של חנויות השבת בתל אביב. 
לנהוג  כיצד  דרעי  כאן בשבוע שעבר, התחבט  כפי שנחשף 
המדינה  תשובת  להגשת  המועד  המרכולים.  בג"ץ  בסוגיית 
לאישור  הסמכות  החזרת  שאלת  ריחפה  וברקע  ובא  הגיע 
חוקי העזר העירוניים – ממליאת הממשלה לידי שר הפנים. 
דרעי שהבין כי השעון מתקתק לקראת פיצוץ נוסף בישיבת 

הממשלה ביום ראשון, החליט לעשות מעשה. 
הזעם הציבורי הוביל את דרעי למסקנה שהעשייה הטובה 
ביותר במצב הנוכחי היא שב ואל תעשה. בצהרי יום רביעי 
בבוקרו  עיתונות  בקו  הרעיון שפורסם  את  לגלגל  החל  הוא 
בעתירת  המדינה  לתשובת  המועד  לדחיית  להביא  יום,  של 
בג"ץ בעלי המרכולים עד אחרי החגים. כדי להביא לתוצאה 
הרצויה צריך היה לגייס את הסכמת ראש העירייה חולדאי 
הם  הצדדים  שני  הזה  ובמקרה   – העותרים  הסכמת  ואת 

אגוזים לא קלים לפיצוח. 
אחרי שעות ארוכות של מגעים הושגה הסכמת הצדדים, 
ובעקבות כך היועמ"ש אביחי מנדלבליט נתן את האור הירוק 
מיהרו  היום  למחרת  המדינה.  מטעם  דחייה  בקשת  להגשת 
שופטי בג"ץ לקבל את הבקשה ונתנו למדינה פרק זמן נוסף 
שניתנו  בבג"ץ  הכרעות  שלוש  אחרי  חודשים.  ארבעה  של 
לטובתו בתוך פחות משנה - פסקי הדין בעתירות נגד מינויו 
והשבוע, קבלת בקשת  פנים,  מינויו לשר  ונגד  כלכלה  לשר 
אמרתו  על  לחתום  יכול  דרעי   - המרכולים  בבג"ץ  הדחייה 

המפורסמת של מנחם בגין המנוח: יש שופטים בירושלים.
דרעי שהבין לאן הרוח נושבת, ניסה להפחית את עוצמתה 
ומהירותה. ביום רביעי, הוא ניפק אמירה שכמותה לא נשמעה 
כאן מעולם על ידי נציג חרדי. "החילונים יחליטו איזו שבת 
הם רוצים, אנחנו לא חיים במדינת הלכה", אמר דרעי וחולל 
דרעי  של  האמירה  החרדים  הכנסת  מחברי  לכמה  מהומה. 
סיפקה סולם. זה לא הם שוויתרו, אלא הוא. בשיחות סגורות 
נשמעו החברים מיהדות התורה, כמו אותו משגיח בישיבה 
'זמן  אשכנזית שתולה את הרפיון בתפילת שחרית בתחילת 
אלול', בבחורים הספרדים שנותרים ערים עד אחר חצות, כדי 

לומר סליחות.
חבריך  בלשכתו.  דרעי  את  השבוע  שאלתי  הגזמת,  לא 
מיותרת  הייתה  שלך  שההצהרה  טוענים  התורה  מיהדות 

ומסמסה את המאבק.
"אבל  דרעי,  השיב  התגובות",  כל  את  בחשבון  "לקחתי 
לצאת  החלטתי  אחריות,  לקחת  שחייבים  למסקנה  הגעתי 
עם מה שיצאתי כדי להוריד את גובה הלהבות ברחוב ולתת 
לחיים כץ לעבוד בשקט ולצמצם עד כמה שניתן את העבודות. 

במבחן התוצאה, האמירות שלי הרגיעו את הסערה". 
פומבית, מדבר דרעי על המסר שהעביר כלפי חוץ, לרחוב 
חבריו  כלפי  ששיגר  המסר  דבר  של  לאמיתו  אך  החילוני, 
לפורום ראשי המפלגות, וגם לרחוב החרדי – היה לא פחות 
חשוב, בשבילו ובשבילנו. אין לנו ארץ אחרת, וגם לא מדינה 
רק  יהיה  הכלים,  את  נשבור  ואם  יש,  מה  זה  קואליציה.  או 

יותר גרוע.

חינוך מחדש
מי שחרד לגורל פורום ראשי המפלגות החרדיות על רקע 
המאורעות המתוארים לעיל, מוזמן לשתות כוס מים, לקבל 
ישיבת  לאחר  ראשון  יום  בצהרי  ולסור  ברגיעה,  השבת  את 
הממשלה ללשכת שר הבריאות בירושלים. ראשי המפלגות 
הערים  וראשי  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן  לצד  החרדיות, 
לבינוי  החומש  תוכנית  ביישום  לדון  כדי  הוזמנו  החרדיות, 
כניסתו  מאז  פרוש  השר  סגן  שהוביל  החרדי  למגזר  כיתות 

ללשכת סגן השר בקדנציה השנייה.
ברוטציה  פרוש,  של  הראשונה  הקדנציה  מחצית  את 
דהיום  בנט(  )את  והמחנך  דאז,  החינוך  שר  תחת  מוזס,  עם 
גדעון סער, יזכרו לו לעד על רקע פרשת עמנואל. בקדנציה 
חותם  להטביע  בחירתו,  עם  אומר,  גמר  פרוש  הנוכחית 
לדורות – בהתאם לסלוגן של יהדות התורה, ולא לעסוק רק 
לכנס  גרנדיוזי,  נשמע  הציב  היעד שהוא  בתחזוקה שוטפת. 
את  מהם  לקבל  החינוך,  אגפי  ומנהלי  הערים  ראשי  כל  את 
את  מסודרת שתסכם  חומש  תוכנית  ולבנות  הנתונים,  מלוא 
צרכי החינוך החרדי בתחום הבינוי, הן בערים החרדיות והן 

בערים המעורבות.
מדובר ביעד יומרני מבית ומחוץ. לבד מהמלאכה הקשה 
של קבלת גושפנקא רשמית ממשרד החינוך ונקיטת מהלכים 
אופרטיביים להשלמת החסרים, המשימה הראשונית הייתה 
בעיקר פנימית. יותר קל להוציא מידע מראשת עיריית נתניה 

תחת חקירה, מאשר לקבל נתונים פנימיים מיעקב גוטרמן על 
עיריית מודיעין  לגבי ראש  מה שמתרחש בעירו. מה שנכון 
עילית הריכוזי, נכון במידה כזו או אחרת, לגבי כל ראש עיר 

שגרתי שאוהב לשמור את הנתונים צמוד לחזה.
את  עצמו  על  ייטול  מי  לשאלה  נגעה  נוספת  התחבטות 
המשימה. לפרוש היה ברור שאם הצוות המקצועי של משרד 
עשור  בעוד  תוצג  החומש  תוכנית  במלאכה,  יתחיל  החינוך 
ותשקף חמישית מהצרכים הרלוונטיים למועד הצגתה. מצד 
שני, להיעזר בייעוץ חיצוני ועוד במימון המשרד זו מלאכה 

בלתי אפשרית בפני עצמה.
ראשי  פורום  לפרויקט  גויס  הפלונטר  את  לפתור  כדי 
הרשויות החרדיות בראשות ראש עיריית ביתר עילית מאיר 
של  החשבון  רואי  משרד  שירותי  את  ששכר  רובינשטיין, 
אביגיל שיקוביצקי, שמעסיק עשרות רואות חשבון חרדיות, 
והחריצות,  המקצועיות  בצד  אברכים.  נשות  ככולן  רובן 
הייתה זו כנראה הסיעתא דשמיא שנובעת מההרכב הייחודי 
של המשרד, שהצליחה להביא להכללת כל הצרכים החרדים 

בנייר עמדה אחד. 
לפני  שהתקיים  מיוחד  במפגש  הוצג  הביניים  תוצר 
הערים  ראשי  פרוש,  השר  סגן  בנוכחות  חודשים,  כשלושה 
החרדיות ומנהלי אגפי החינוך בערים המעורבות )גילוי נאות: 
קידר(.  אורי  עו"ד  לצד  בכובע המשפטי  השתתפתי במפגש 
'תוכנית החומש' בטור של הפרשן  רעיון  ועד לפרסום  מאז 

המוערך יעקב ריבלין לפני שבועיים, חלפו כשלושה חודשים 
בהם נשמר השקט, כאשר במפתיע, איש מהמעורבים לא רץ 

להדליף ולהתקוטט על קרדיטים.
הכיתתי,  הלוח  של  העליונים  ובשוליו  הגיר  קצה  על 
מהנתונים שעובדו ורוכזו למסמך מרוכז עולה מציאות בלתי 
החרדי,  במגזר  כיתות   6,706 חסרות  להיום  נכון  אפשרית. 
עוד  יידרשו   ,2021-2017 השנים  שבין  הוא  הצפי  כאשר 
כ-3,115 כיתות ובסה"כ 9,821 כיתות לימוד בחמש השנים 
בהתאם  כיתות  יאוחדו  אם  גם  כי  עולה  מהדו"ח  הקרובות. 
לממוצע התלמידים, החסרים במהלך חמש השנים הקרובות 
לימוד. בקצב הזה, מצוקת הדיור  כיתות  יגיעו עד ל-8,435 

תהיה רק הקדימון למצוקת הכיתות. 
בלי  אבל  מהפתרון,  אחוזים  חמישים  היא  הבעיה  הכרת 
האחוזים  לחמישים  מעשיים,  לפסים  התוכנית  את  להעביר 
הללו לא יהיה כל ערך. פרוש גלגל את הדו"ח הלאה והעביר 
אותו לתמיר בן משה, סמנכ"ל ומנהל מינהל ופיתוח במשרד, 
שנחשב למי שקשוב לצרכי המגזר. בן משה הציג בין השאר 
את הדו"ח לאנשי האוצר, שהבהירו כי בתקציב הקרוב משרד 
כיתות   17,000 של  תקדים  חסר  מספר  לקבל  אמור  החינוך 
לחרדים,  יגיע  מזה  שמשהו  כדי  הקרובות.  השנים  לחמש 
ניהוג אחד  חייבים כל חברי הכנסת החרדים להיכנס לקרון 

ולהציג דרישה זהה, והפעם בלי קונוטציות שליליות.
השלב הבא, בדרך להצגת דרישה קואליציונית מאוחדת, 
היה  שאמור  פרוש  מאיר  הקרוב.  ראשון  ביום  להגיע  אמור 
ויתר למען השלום. כך גם דרעי  לרכז את המפגש בלשכתו 

שהעניק גיבוי לפורום ראשי הערים כשר הפנים. 
במאמר המוסגר, שווה לשים לב לקשר המשתפר לאחרונה 
בין אריה דרעי לשלומי אמונים. במאבק השבת, דרעי ופרוש 
הקריאו את אותו דף מסרים, וגם מול ראשי הערים של שלומי 
אמונים, בביתר עילית ובאלעד, מתחממים לאחרונה היחסים. 
השבוע נקבעה במשרד הפנים רשימת הערים הזכאיות לפרס 
ניהול תקין, ומכל ראשי הערים החרדיות, ראש עיריית אלעד 
ישראל פרוש הוא היחיד שיקבל את התואר מידי שר הפנים, 
זו הפעם השנייה )הפעם הקודמת הייתה בתקופת שר הפנים 
גדעון סער(. ראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן, יקבל 
רק את פרס הניחומים על שיפור המערכת הכספית, אם כי על 
סמך תקדימי העבר סביר להניח שיצליח להשתחל לצילומים 
של שני הטקסים. אז נכון שהמדדים אובייקטיביים ונקבעים 
ניתן  לא  עדיין,  אך  במשרד,  המקצועיים  הגורמים  ידי  על 
לזלזל בכוחו של השר מול הפקידים האחראים, כפי שיכול 

להעיד ראש עיריית ירושלים ניר ברקת.  
פרוש, דרעי וגפני לצד ראשי הערים, אמורים להגיע ביום 
ראשון דווקא ללשכתו של ליצמן, כדי לנסח דרישה אחידה 
העמדה  נייר  את  ולהפוך  החרדיות  המפלגות  של  וברורה 
לנייר עבודה. מיותר לשאול מה הקשר בין בריאות לחינוך, 
לביבי,  רק  ולא  לכל,  וידוע  גלוי  הנוכחית  ובקדנציה  היות 
שהדרך המהירה ביותר ללשכת שר החינוך, עוברת בלשכת 

שר הבריאות.
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במקום להביא ראיות ומאה 
עדים, דרעי הוכיח זאת 

מהודאת בעל דין: "כשהייתי 
שר כלכלה, הצלחתי 

למנוע רק חלק מהעבודות. 
כשניסיתי לעשות משחקים 

הלכו נגדי לבג"ץ והמדינה לא 
הסכימה להגן עלי. מה נראה 
לכם, שחיים כץ יעצור הכל? 

זה לא יקרה וכולם פה יודעים 
את זה"

חומש תחילה. סגן שר החינוך פרוש וראשי הערים במפגש הצגת 'תוכנית הבינוי'
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שכונת "רמת בת שבע"
בתחושת שליחות נורתה אבן הפינה לשכונת רמת בת שבע ע"ש 

של הרבנית בת שבע קנייבסקי ע"ה  בשכונה ייבנו עשרות יח"ד 
לחרדים  את המעמד כיבדו ח"כ הרב יעקב אשר שאף הכריז על 

הקמת סניף דגל התורה ביישוב וכן ראש המועצה דוידי פרל, סגנו מר 
משה סוויל, ונציגי חברת אריאל יזמות  החברה הבונה את הפרויקט

מאת: יעקב פלדמן

במעמד רבנים ואישי ציבור ובתחושת שליחות 
הונחה אבן הפינה לשכונת רמת בית שבע ביישוב 
דיור לבני  יחידות  ייבנו עשרות  החרדי מיצד בה 

המגזר החרדי.
בטקס רב הרושם שנערך השבוע השתתפו ח"כ 
הרב יעקב אשר, ראש מועצת גוש עציון מר דוידי 
פרל סגן ראש המועצה מר משה סוויל מר טוביה 
לבקוביץ בעלים של חב' אריאל יזמות הבונה את 
שכונת רמת בת שבע והנהלת הישוב המעמד נערך 
גם בהשתתפות עשרות תושבי היישוב והרוכשים. 

לשיאו הגיע הטקס בעת שהקריא מזכיר הישוב 
הרב אלחנן פרומר את מגילת היסוד 

בדברי  הדגיש  אשר  יעקב  הרב  הכנסת  חבר 
היישוב  מתושבי  התפעלותו  את  שנשא  הברכה 
ומאיכות החיים הנפלאה במקום, והבטיח שחברי 
הכנסת של דגל התורה יעמדו לצד היישוב החרדי 
המתפתח ככל שיידרש. הוא גילה כי פנה לראש 

להעניק  כדי  פעולה  שיתוף  ליצור  ע"מ  המועצה 
להתפתחותו  הדרושים  הכלים  כל  את  ליישוב 
המואצת. כן הכריז ח"כ הרב אשר על פתיחת סניף 

רשמי של תנועת דגל התורה ביישוב מיצד.
וכן אמר שיש בישוב מיצד את כל האפשרויות 

להפוך לעיר ואם בישראל עבור ציבור בני תורה.
כי  בנאומו  ציין  פרל  דוידי  מר  המועצה  ראש 
יהיו  וכי  ביישוב  הראשונה  הפינה  אבן  הנחת  זו 
עוד שכונות נוספות תוך שהוא מבטיח את עזרתו 

בקידום הבנייה ככל שיידרש.
הנהגת  בין  פגישה  התקיימה  האירוע  בסיום 
הציגו  במהלכה  אשר  יעקב  הרב  לח"כ  היישוב 

הנוכחים  את חזון ההתפתחות של היישוב.
ביישוב המרוחק כחצי שעת נסיעה מירושלים 
איכותית  בבניה  דיור  יחידות  עשרות  עתה  נבנים 
תוכניות  וקיימות  יזמות  אריאל  חברת  בידי 

עתידיות לבניית מאות יחידות דיור נוספות.
היישוב,  את  המפארים  החינוך  מוסדות  בין 

תלמוד תורה בנשיאות מרן הגראי"ל שטיינמן.

בראשות אישי ציבור נחנכה

גדעון סער: "אתמודד 
בבחירות הבאות"

בכלי התקשורת דווח אתמול )שלישי( כי שר החינוך לשעבר גדעון 
סער הודיע על חזרה לחיים הפוליטיים: "סוף פסק זמן להיגמר, 
אתמודד בבחירות הבאות"  סער פרש מהחיים הפוליטיים לפני 

כשנתיים והודיע כי ברצונו לבלות זמן עם בנו הקטן  סער: 
מכחיש את הדיווח

מאת: אלי שניידר

פרסומים  לפי  לפוליטיקה?  חוזר  הוא  האם 
החינוך  שר  )שלישי(  אתמול  תקשורת  כלי  של 
וחבר הכנסת לשעבר גדעון סער הכריז לראשונה 
הפוליטית.  למערכת  לשוב  כוונתו  על  אתמול 
בבחירות  אתמודד  להיגמר.  זמן  פסק  "סוף 
גדעון  אתמול  הדיווחים  לפי  אמר  הבאות", 
"אורות  בני עקיבא  ביקור בישיבת  סער במהלך 

יהודה" באפרת שבגוש עציון. 
נשאל  סער  כי  סיפרו  באירוע  שנכחו  גורמים 
במסגרת  יחזור  האם  התלמידים  אחד  ידי  על 
מפלגת "יש עתיד" והשיב: "לא". בהמשך אישר 

שבכוונתו לעשות זאת במסגרת הליכוד. 
אלא שסער עצמו, לאחר פניית כלי התקשורת 
אליו בנוגע לדברים שנטען שאמר, הפנה להודעת 
מאוחר  הדברים.  את  המכחישה  אפרת  מועצת 
יותר הוציא הודעה בעצמו בה כתב כי "לא, לא 
הודעתי על התמודדות בבחירות הבאות. כשיהיה 
להדגיש  יש  זאת  אף  על  אודיע".   - להודיע  מה 
גורמים שנכחו במקום  כי לפי הדיווחים, מספר 

אישרו שהדברים אכן נאמרו. 
אז  סער, שהיה  הפתיע  כשנתיים  לפני  כזכור, 
כי הוא פורש מהחיים  והודיע  מספר 2 בליכוד, 
הפוליטיים מכיוון שלדבריו ברצונו להיות שותף 
בגידול בנו הקטן. זמן קצר לאחר מכן התפזרה 
והמדינה הלכה למערכת בחירות כאשר  הכנסת 

סער השקיף על הנעשה מבחוץ. 
אין ספק שחזרה של סער אל המגרש הפוליטי 
תטלטל את המערכת. השאלה היא האם יתמודד 
על מקום ברשימת הליכוד או שמא יקרא תגר על 
יושב ראש התנועה ויתמודד על ראשות התנועה. 
מבכירי  לאחד  האחרון  בעשור  נחשב  סער 
ההתמודדויות  בשתי  כאשר  השלטון,  מפלגת 
האחרונות בפריימריז סיים ראשון. לאחר נצחונו 
של נתניהו בבחירות ב-2009 מונה סער לתפקיד 

שר החינוך וכיהן בתפקיד עד לבחירות ב-2013. 
לאחר מינויו של פירון לשר החינוך קיבל סער את 
תפקיד שר הפנים וכיהן בו עד לפרישתו מהחיים 

הפולטים. 
בהופעותיו  וכן  פרישתו  בהודעת  גם 
כי  להדגיש  סער  הקפיד  מכן  לאחר  המעטות 
אף  ליכוד.  חבר  נותר  הוא  התפטרותו  למרות 
ראש  על  ביקורתו  בשל  עזב  כי  היא  שההערכה 
עוד  כל  כי  והערכתו  נתניהו  בנימין  הממשלה 
חסומה,  תיוותר  לצמרת  דרכו  בתפקיד  נתניהו 
על  פומבית  ביקורת  למתוח  שלא  סער  הקפיד 
הליכוד. הוא אף השתתף בקמפיין המפלגה לפני 
הבחירות האחרונות. בשבוע שעבר, עם פתיחת 
שנת הלימודים, ביקר שר החינוך לשעבר גדעון 
סער בשומרון, שם פתחו את שנת הלימודים מעל 

17,000 תלמידים.
האזורית  המועצה  ראש  עם  יחד  קיבל  סער 
הספר  בבית  א'  כתה  ילדי  את  דגן  יוסי  שומרון 
יקיר  ממ"ד  הספר  ובבית  תקווה  בשערי  רמון 

ביקיר.
דגן אמר באירוע כי "הילדים הם הכוח שלנו 
והעתיד שלנו כאן בשומרון ובכל מדינת ישראל. 
שמונע  דבר  בשומרון  הבניה  את  לעצור  לא 
מאיתנו לבנות לכם בתי ספר במקום קראוונים. 
לא למנוע החלת חוקי מדינת ישראל ביו"ש דבר 
על  גם  ובוודאי  החיים  מרקם  כל  על  שמקשה 

החינוך".
הבנייה  הקפאת  לבעיית  התייחס  גם  סער 
ספר  בתי  בניית  על  והשפעתה  ביו"ש  השקטה 
וגנים ראויים ואמר: "אני רוצה מכאן לחזק את 
כל  מול  את הממשלה שיעמדו  ראש הממשלה, 
ביהודה  בהתיישבות  בנייה  נגד  שיש  הלחצים 
שומרון  ביהודה  יותר  לבנות  אדרבה,  ושומרון. 
וחשוב מאוד לחזק  זאת הארץ שלנו  וירושלים, 
אותה בבניין והלחצים יש לנו את הגיבוי של עם 

ישראל להדוף את אותם לחצים".

פיקוד העורף

"אין סומכין על הנס"!
מתכוננים ומשתתפים 

בתרגיל הארצי
יופעלו   20.9.2016 באלול,  י״ז  ג׳,  ביום 
אזורים  לפי  מדורג,  באופן  תרגול  אזעקות 
בבוקר.  11:15 עד  מ-11:05  הארץ,   ברחבי 

וב-19:05 בערב תופעל אזעקה נוספת.
איך מתרגלים? 

אם  מוכנים.  שאתם  ומוודאים  הקרוב  המוגן  למרחב  נכנסים  פשוט 
לבחור מרחב  וכיצד  יודעים מהו המרחב המוגן שלכם  אינכם  עדיין 

מתאים,  זה הזמן לעשות זאת!  

לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לפיקוד העורף בטלפון 104, 
חיוג חינם מכל טלפון. מענה אנושי 24 שעות ביממה. 



בזמן עבודות הרכבת 
נוסעים בתחבורה ציבורית 

מתוגברת
בין התאריכים 19.9-27.9.16 תסגרנה תחנות רכבת תל-אביב 
 האוניברסיטה, סבידור והשלום בשל ביצוע עבודות להוספת 

קווים, פתיחת תחנות חדשות ופיתוח תשתיות נדרשות.
במהלך העבודות משרד התחבורה משקיע מאמצים רבים כדי  

להקל על נוסעי התחבורה הציבורית להגיע ליעדם באמצעות:

תגבור
מערך קווי

האוטובוסים
לת״א וממנה

(בתשלום)

נהריה, עכו, חיפה, 
בנימינה, חדרה, נתניה, 
כפר סבא, הוד השרון, 
ראש העין, רחובות, 

ראשון לציון, בית שמש.

קו 777 - דן 
מסלול מעגלי מתחנת ההגנה 

לשלום וסבידור
 קו 888 - מטרופולין

מסלול מעגלי מתחנת הרצליה 
לשלום וסבידור
קו 999 - דן 

מסלול דו כיווני בין תחנת ההגנה והרצליה
 דרך תחנת האוניברסיטה

 

למידע מפורט פנו למוקד כל-קו בכוכבית 8787*
mot.gov.il :או היכנסו לאתר

להקל על נוסעי התחבורה הציבורית להגיע ליעדם באמצעות:

בנימינה, חדרה, נתניה, 
777קו 777קו 777 - דן 

מסלול מעגלי מתחנת ההגנה 
לשלום וסבידור

שירות הסעות
ייעודי מתחנות
הרכבת: ההגנה
והרצליה לת״א

(חינם)
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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

ונתנו ה' אלוקיך בידך 
בפרשת השבוע נאמר )דברים כא, י( "ִּכי ֵתֵצא 
ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶביָך ּוְנָתנֹו ה' אלוקיך בידיך".

אור החיים הקדוש מדקדק מספר דקדוקים 
תלחם  "כי  נאמר  לא  זה,  בפסוק  מאוד  נפלאים 
מה  אויבך",  על  למלחמה  תצא  "כי  אלא  באויבך", 
שמוטל על האדם זה רק לצאת למלחמה, לא להילחם 
למלחמה  יוצא  שהאדם  ברגע  לקרב,  לצאת  רק  אלא 
וזהו  המלאכה,  שאר  את  ומסיים  משלים  כבר  הקב"ה 
שאמרו רבותינו )מנחות כט ע"ב( הבא להיטהר מסייעין 

אותו מן השמים, עוזרים ותומכים בו בכל העניינים.
הבעיה הגדולה שנמצאת אצל רבים מבני האדם זה 
"איך  עצמם, חוששים,  את  לא מספיק מעריכים  שהם 
אלמד כל היום תורה?", "איך אניח תפילין בכל יום, זה 
קשה", "איך אשמור את כל השבת? היא ארוכה", "איך 
אשמור את המצוות? אין לי את הכוחות בשביל כך, אני 

לא במדרגה הזאת", הם חושבים שזה בלתי אפשרי. 
ובאמת אם האדם חושב שהוא בעצמו זה שמצליח 
ופועל- ודאי שהוא לא יוכל, אך אם ישכיל להבין שהוא 
הקב"ה  השאר  כל  ואת  למלחמה,  יוצא  רק  בסה"כ 
ולקיים  לשמור  ויתגבר  רוחו  תתעודד  ממילא  עושה, 
את כל מצוות ה'. מה שמוטל על האדם זה רק לצאת 

למלחמה, תצא, והקב"ה יעשה את השאר. 
הקדושה  התורה  לנו  שמגלה  הגדול  היסוד  זהו 
בפרשה זו, "כי תצא למלחמה"- לא דברה תורה אלא 
מה  ברש"י(  הובא  ע"ב,  כא  )קידושין  הרע  יצר   כנגד 
שמוטל על האדם זה רק לצאת ולהילחם ביצרו הרע, 
בידיך"-  אלוקיך  ה'  "ונתנו  למלחמה-  שיוצא  וברגע 
היצר  את  בשבילו  ומנצח  כוחות  לאדם  נותן  הקב"ה 
למלחמה,  יוצא  רק  הוא  הלוחם,  לא  הוא  הרע. האדם 

ואת השאר הקב"ה מסדר. 
זאת בחוש שבני אדם שהיו  רואות  ובאמת שעינינו 
ודימינו  האמינו  ולא  ומצוות  תורה  משמירת  רחוקים 
חשבו  הם  והמצוות,  התורה  לעולם  להיכנס  שיצליחו 
מולו,  לעמוד  יצליחו  לא  שלעולם  שחור"  "דוב  שזה 
גילו  להתקרב,  וניסו  למלחמה"  ש"יצאו  לאחר  ומ"מ 
אחרות  דרכים  אלו  בעבר,  חשבו  שהם  מה  לא  שזה 
נעימות וטובות, ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב ה' )תהילים לד, ט(, 
בשבילם  השלים  הקב"ה  בידו,  מסייעין  להיטהר  הבא 

את המלאכה. 
]כותרת משנה: אין ניסיון שאינו יכול לעמוד בו[ 

דרשו  ִיְבָחן  ַצִּדיק  ה'  ה(  יא,  )תהילים  הפסוק  על 
רבותינו )ב"ר נה, ב וכן הוא בפסיקתא זוטרתא פרשת 
האדם  את  מנסה  הקב"ה  שאין  ט"ו(  סימן  ח  פרק  נח 
בכל  גדול  יסוד  זהו  בו.  לעמוד  יכול  שאינו  בניסיון 
מערך החיים שצריך כל יהודי לדעת אותו- אין הקב"ה 
נותן על האדם דבר שאין בכוחו לעמוד בו, אין מציאות 
בכוחו  שיש  ניסיונות  רק  לאדם  נותן  הקב"ה  כזאת! 
לעמוד בהם, ולכן אם לא עמד בהם עבירה היא בידו, 

כיון שניתנו לו הכוחות לנצח ולעמוד. 
האדם  של  הקושי  מידת  את  בדיוק  יודע  הקב"ה 

ומביא לו אך ורק ניסיון שיכול לעמוד בו. 

ובעניין זה נספר, האדמו"ר רבי ישראל מרוזין זצ"ל 
מהצדקות  חוץ  ונכבדה  מפוארת  כאישיות  ידוע  היה 
בצורה  התנהג  הוא  לו,  שהייתה  והטהרה  הקדושה 
מלכותית ואפילו השרים והרוזנים הגויים ראו בו כאדם 

מיוחד ומרומם וכולם סרו למשמעתו. 

נכח  גדולה בעיירה בה  פעם אחת התקיימה חתונה 
במהלך  העיירה,  של  ביותר  הגדולים  מהגבירים  אחד 
הערב באו לבשר לעשיר שאונייתו הגדולה שהובילה 
זהב ויהלומים טבעה בים יחד עם כל תכולתה.  כששמע 
על  נפל  ומיד  מעמד  להחזיק  הצליח  לא  העשיר  זאת 

הרצפה והתעלף. 
הביאו  שמיד  ההמונים  בקרב  סבבה  גדולה  בהלה 
מיד  אך  מעלפונו,  להעירו  וניסו  מים  לשתות  לעשיר 
התעלף  המרה  בבשורה  ונזכר  להכרתו  שחזר  לאחר 
שוב. כך חזר הדבר על עצמו כמה פעמים, מעירים אותו 

ומנסים לעודדו והוא מיד כשנזכר בבשורה המרה חוזר 
ומתעלף.  

אנשי המקום לא ידעו מה לעשות והיו אובדי עצות, 
ניגשו לאדמו"ר הקדוש רבי ישראל מרוזין זצ"ל וסיפרו 
לו את כל המעשה. אמר להם האדמו"ר: "תעירו אותו 
ותאמרו לו שעתה הודיעו בחדשות שזו הייתה טעות, 
יקום  הוא  שלו,  האוניה  ולא  בים  טבעה  אחרת  אוניה 

סיים  לדאוג",  מה  לכם  אין  מעמד,  ויחזיק  רגליו  על 
האדמו"ר. 

העשיר  התעורר  האדמו"ר,  כדברי  האנשים  עשו 
בים  שטבעה  שלו  האוניה  הייתה  לא  שזו  וכששמע 
שמח שמחה גדולה, קם על רגליו וחזר לשמוח בשמחת 

החתן והכלה יחד עם כל בני העיירה. 
בהקשר  שהבשורה  והודיעו  באו  דקות  כמה  לאחר 
לאוניה אכן הייתה טעות וספינתו של העשיר לא טבעה 
בים אלא זו הייתה ספינה אחרת. כפי שניבא האדמו"ר 

הקדוש. 
לא  הרי האדמו"ר  בני המקום השתוממו למתרחש, 
התכווין באמת שהאוניה לא טבעה אלא רק ציוה לומר 
זאת לעשיר כדי שיתעורר ולא יחזור לעלפונו, והפלא 
בחרדת  ניגשו  קרה,  האדמו"ר  ניבא  אשר  את  ופלא, 
שזו  ניבא  כבודו  "כיצד  ושאלוהו,  הרב  לפני  קודש 

באמת לא הייתה האוניה של העשיר שטבעה בים?"
הדבר  עצום:  יסוד  מרוזין  ישראל  רבי  להם  אמר 
כיצד  וא"כ  בתכלית  שמים  ירא  הזה  העשיר  פשוט, 
הוא לא הצליח להחזיק מעמד כששמע שכספו וזהבו 
אבד ממנו? חשבתי בליבי שאם הוא לא יכול להחזיק 
מעמד, כנראה שזה לא נכון, כיון שאם באמת זה היה 
נכון היה בו את הכוחות להתמודד, כי אין הקב"ה נותן 
לאדם מכה אא"כ יכול להחזיק מעמד, אין הקב"ה בא 
בטרוניא עם בריותיו )ע"ז ג ע"א(, אין מביאים לו לאדם 

ניסיון שאינו יכול לעמוד בו. 
שנה  אלפיים  כמעט  בת  הארוכה  הגלות  כל  במשך 
מסעי  אינקוויזיציות,  רבות,  תלאות  היהודי  העם  עבר 
כל  עשו  הגויים  משרפות,  נאציזם,  פוגרומים,  צלב, 
העם  אך  היהודי,  העם  את  להשמיד  כדי  שביכולתם 
הרבות  התלאות  כל  אף  על  וקיים!  חי  נשאר  היהודי 
בגלל שאין  וזה  איתן  עמד  אלא  נשבר  לא  ישראל  עם 
הקב"ה נותן ניסיון אא"כ יכולים לעמוד בו, "כי תצא 
למלחמה", אתה רק תצא, אל תדאג, "ונתנו ה' אלוקיך 
בידיך"- הקב"ה כבר ישלים את המלאכה. הקב"ה יודע 
בדיוק כמה העם בכללות והאדם בפרטות יכול לסבול, 

ולעולם לא יתן הקב"ה דבר שלא יוכלו לעמוד בו. 



נמצאים אנו בעיצומם של ימי אלול הקדושים, הזמן 
ורבותינו  עובר,  יום  ועוד  עובר  יום  עוד  ועובר,  חולף 
אמרו )ע"ז ג ע"א( מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, 
אלול  בשבת?  יאכל  מה  שבת  בערב  טרח  שלא  ומי 
זה כמעט אותה בחינה של מי שטרח בערב שבת. מי 
שטורח בחודש אלול- ערב השנה החדשה, יאכל ויהנה 

בשנה הבאה. 
בחודש  מכינים  שאנו  ההכנה  את  הגדירו  בספרים 
אלול כחודש של יריד מבצעים, רק תבוא ותקנה, אדם 
ונהנה  באפשרותו  שיש  מה  כל  על  מיד  מסתער  חכם 
מאותו יריד במשך כל השנה הבאה, וכך אנחנו, צריכים 
לקנות  הזה,  הקדוש  בחודש  מצוות  ועוד  עוד  לקנות 
סליחות, לקנות תפילות, לקנות קריאת תהילים, לקנות 
לקנות  הלכות,  לקנות  הקדוש,  זוהר  תיקוני  קריאת 
שיעורי תורה, לקנות צדקות, זה הזמן, ננצל את החודש 
ואכול,  חטוף  חריף(,  )שנון,  שיננא  הגדול,  היריד  של 

חטוף ושתי )עירובין נד ע"א(, בואו ונחטוף!

"

"

את נגעי עצמו יודע האדם, 
ֵלב יֹוֵדַע ָמַּרת ַנְפׁשֹו )משלי 
יד, י(, ולכן יכול לשפוט 
ולדון את עצמו, אך את 

דעותיו וסיבותיו של חבירו 
אינו יודע בשלימות, ִּכי 
ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים וה' 
ִיְרֶאה ַלֵּלָבב )שמואל א, 
טז, ז(, ולכן אינו יכול 

לדונו לחובה, לפי שיכול 
להיות שעשה את אותו 

מעשה בכוונה אחרת לגמרי 
ממחשבתך שלך

לא תשכח
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לחבירו,  אדם  שבין  במצוות  בסופה  עוסקת  פרשתינו 
כשהמסר שלהם שאסור לחזק ולעשיר לנצל את החלש 
בשום תחום. לדוגמה: "לא תעשוק שכיר עני ואביון... 
ביומו תיתן שכרו" )דברים כד', יד'-טו'( מעביד מצליח, 
יכולת  חוסר  ניצול  תוך  בפועליו  ירדה  שלא  התורה  מצווה 
לצאת כנגדו. אדרבה, עליו להבין לנפשם, להעריך עמלם ולשלם 
להם תמורת עבודתם עוד באותו יום, כי עני הוא ואליו הוא נושא 

נפשו.
עוד צווינו בפרשה זו: "כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר 
יט'(.  )כד',  יהיה"  לאלמנה  ליתום  לגר  לקחתו  תשוב  לא  בשדה 
אם בורכת ושטחי אדמה החקלאיים שלך מניבים, אל תשוב על 
עקבותיך עבור אלומה בודדת שנשכחה, אלא תשאירה על מקומה 

כהפקר לעניים.
"לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת... 
יכול לעזור לעצמו.  ואינו  נתון במצוקה  יהודי  הקם תקים עמו". 
אתה פנוי וכוחך במותנך –לא תוכל לעצום עיניך ולהמשיך לצעוד 
זקוף גב. חובה עליך להקימו יחד עם כל צרורותיו. "לא יהיה לך 

בכיסך אבן ואבן" אל תנצל את היותך מוכר ותעשוק את הקונה.
יש להבין מדוע פרשת מחיית עמלק נסמכה דווקא לפרשה זו 

של הסיוע והדאגה לחלש ולמסכן?
של  סמל  היה  שעמלק  זצ"ל,  הירש  רפאל  שמשון  רבי  מפרש 
ניצול החלשים בכח הזרוע ולהכות בהם ללא רחם. הוא זה שמצא 
וניצל  אלוקים  ירא  ולא  ויגע  עייף  שהיה  בשעה  ישראל  עם  את 
זאת לויזנב בך כל הנחשלים אחריך. ציווי מחיית עמלק בא לומר 
לנו: שלא יבוא ח"ו זמן שכמו עמלק לא תכיר את החובה לחשוב 
ולדאוג לזקוק לנצרך, אלא תנצל את עליונותך כדי להזיק לבריות. 
באה התורה ומלמדת אותנו את החובה להגן על האנושיות ועל 

ערכי הצדק שלמדת מיפי אלוקיך, ובמיוחד בעת הצלחותיך.
ואת מה  זכר עמלק,  לזמן חדש בלבך את מחיית  מזמן  זכור! 
שנאמר לך על עתידו. ובכך לא תשכח את הגלגל בעולם והצורך 

לחשוב ולדאוג לחלש.
היה זה בערב היום הקדוש כשבכל בתי ישראל אוכלים כולם 
את הסעודה המפסקת – ורק בביתו של זעליג שררה עננת תוגה. 
להשיג  נואשים  בנסיונות  להתם  מהכא  התרוצץ  הבוקר  משעות 
דבר מאכל, אך לשווא. אחרי זמן מה החליט לנסות את מזלו בבית 

הכנסת אולי שם יתמזל מזלו ויוכל להביא אוכל לפיו ולביתו.
בית הכנסת קידם את פניו כשהוא ריק מאדם מלבד שמואל - 
גביר העיירה כשהוא ספון בתוך ספר קודש ומתכונן ליום הקדוש, 
מועד.  מבעוד  שהכין  ריחני  טבק  קופסת  הייתה  מונחת  כשלידו 
מיד עלתה תקוה בליבו, אולי יבקש משמואל להריח מהטבק ובזה 
ישיב מעט את נפשו מהרעב המכרסם בו, אולם התשובה שקיבל 
גרמה לזעליג להתחרט אלפי פעמים על שביקש: "בוש והיכלם! 
זה המחשבות שמטרידות אותך בזמן גדול וטהור זה? בזו הדרך 
המתפללים  אלו?"  בזוטות  לי  מפריע  ועוד  עצמך  מכין  אתה 
וההשפלה  שהתחוללה  בדרמה  הביטו  להתאסף  אט  אט  שהחלו 
התפרצו  יחד  והבושה  והתשישות  שהרעב  זעליג  נוראית.  היתה 
נעלם במהירות מבית הכנסת מרוב  בתוכו ושרפו אותו מבפנים, 

בושה ועגמת נפש.
לזעליג,  פנים  מאירה  ההצלחה  החלה  החדשה  השנה  במהלך 
עבר  תקופה  לאחר   יפים.  רווחים  הניבה  ניסה  שרק  עסקה  וכל 
מביתו העלוב לאחוזה מפוארת באזור יוקרתי. וכמובן שהשידוכים 
לבנותיו היו מהנכבדים שבעיירה. אולם למרות עושרו והונו הרב 
לא הסתנוור, זכר ימיו הקשים לא עזב אותו, וביד רחבה נתן לכל 
קבצן שהתדפק על דלתו. מנגד אצל שמואל התהפך הגלגל והגיע 

לשפל שלא הכיר כלל.
שבור לב הגיע שמואל אל הבעש"ט זיע"א ושפך את ליבו. "וכי 
לא שמת לב כי כאשר ירדת עלה זעליג הקבצן לגדולה? וכי אינך 
זוכר את אותו ערב יום הכיפורים? קטרוג גדול התעורר אז בשמים 
לזעליג".  רכושך  כל  את  להעביר  הוחלט  מעלה  של  דין  ובבית 
שמואל פרץ בבכי סוער סוער: "מה תהא תקנתי, רבי?" השיב לו 
הבעש"ט הק', "אפשר ואם תבקש אף אתה הימנו טבק והוא יסרב, 

יתהפך שוב הגלגל וישוב אליך ממונך".
בתו  נישואי  שמחת  ביום  לנצל  שמואל  החליט  הזדמנותו  את 
לא  שזעליג  כמובן  המעלות.  כליל  בחור  עם  זעליג  של  הבכירה 
שכח איש והזמין את נגידי הכרך ועד לעלובי הנפש. טקס החופה 
ואז  הכתובה  את  לקרוא  מסיים  העיירה  רב  נרגשים,  כולם  החל, 
הוא משמיע את קולו הצורמני: "האוכל להתכבד בקמצוץ טבק?" 
שמואל  לעבר  עיניו  את  מרים  הוא  שליטה,  בלא  משתולל  ליבו 
ורואה אותו. זעליג עוצר מתפילותיו, מוציא קופסת טבק ומגיש 

לו בחיוך חם...
זעליג עמד במבחן! שמואל קורס תחתיו. משהצליחו להשיב 
לספר  החליט  ואז  התרגשותו  סיבת  את  לברר  ביקשו  רוחו,  את 
לזעליג את וידויו האישי. זעליג מיד התעשת ובפעם השניה באותו 
ערב עמדו טוהר לבבו ואצילות נפשו במבחן: "מסכים אני לתת 
לא  לעולם  כי  תבטיחני  לי,  אחד  תנאי  אולם  ממוני,  מחצית  לך 

תסרב עוד ליהודי".
עמלק אינו שם לב לחלשים, הוא מנצל את מצבם ופוגע בהם. 
ולזכור  מאתנו  אותו  למחות  העת  כל  מחויבים  אנו  כך  ומשום 
כך  משום  הנצרך.  על  ולחשוב  ממנו  להיבדל  מצווה  תורתינו  כי 

נסמכה פרשת מחיית עמלק לפרשת "בין אדם לחבירו". 

לא תשכח
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

דייני בית הדין הרבני חייבו אותו לתת גט, הכריזו עליו 
נידוי. גם שופטי בית המשפט ניסו להפעיל עליו סנקציות, 
אליה  במדינה  אלימא'.  'גברא  היה  הוא  הועיל.  לא  דבר  אך 
נמלט, הכל יראו מפניו. אפילו רשויות החוק חששו לפנות אליו. 

אך  נישאה,  בטרם  אותה  הזהירו  עצות.  אובדת  היתה  העגונה 
מוכנה  בעגינותה,  סובלת  היא  וכעת  מכולם.  חכמה  הייתה  היא 
להקריב כל דבר, ובלבד שתקבל לידיה את גט-הכריתות המיוחל.

רב הקהילה יעץ לעסקנים העוסקים במלאכת הקודש: גשו נא 
ליועץ פסיכולוגי, שרטטו לפניו את תכונות-הנפש של הבעל. אולי 

ימצא דרך יצירתית 'מחוץ לקופסה' להגיע לליבו. 
מדובר  לא  כי  לו  הבהירו  הם  היועץ,  עם  הפגישה  בפתח  כבר 
בתיק קלאסי. "באנו אליך", הסבירו לו, "לאחר שכלו כל הקיצין. 

הפעלנו עליו מכבש לחצים, אך הוא כאילו עטוף בשריון..."
"זו הטעות שלכם", אמר היועץ בהחלטיות. "הפעלת כוח על 
טיפוסים כאלה רק מגרה אותם לנסות להוכיח למי יש יותר כוח... 
תהיו בטוחים שידו תהיה על העליונה... עליכם לנקוט אסטרטגיה 

הפוכה - לפעול מולו בחמלה. אולי משם תבוא הישועה". 
העסקנים הוכו בתדהמה. חמלה? רחמים? על מה אתה מדבר?

"אנשים אינם מבינים לנפשו של העבריין", הסביר היועץ והציע 
להשתמש בדוגמה חיה המּוֶּכרת לכל יהודי מבית הכנסת בליל יום 
'על  הכיפורים. "בתפילת  כל נדרי", תיאר היועץ, "מכריז הרב: 
דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירין להתפלל עם העבריינים'. 
תשאלו: איך עושים דבר כזה? עד שהעבריין כובש את יצרו ומוכן 
לבוא לתפילה בבית הכנסת פעם אחת בשנה, אנו מכריזים בקול 
חלילה  עלולים  אנו  זו  מביישת  בקריאה  הרי  'עבריין'?  הוא  כי 

להבריח אותו מבית הכנסת בבושת פנים?!"
מה  נו,  "נו  דבריו.  את  היועץ  עצר  סקרנותם,  את  לעורר  כדי 

התשובה?", התעניינו העסקנים.

"ובכן", השיב היועץ, "ההיסטוריה מוכיחה כי מעולם לא נעלב 
אף 'עבריין' מההכרזה בבית-הכנסת. כי עבריין לעולם לא רואה 
עצמו עונה לשם תואר זה. הוא מביט ימין ושמאל ואומר לעצמו: 

'הם 'עבריינים', בוודאי מתכוונים אליהם'. 
פסיכולוגים רבים עמלו לחקור את דפוס חשיבתם ופעולתם של 
פושעים ועבריינים. מסקנתם רוכזה תחת הכותרת 'קרימינולוגיה'. 
מחקרים מוכיחים כי אף אחד מהעבריינים והפושעים המקצועיים 
התופעה:  מכונה  המקצועית  בשפה  עבריין.  בעצמו  רואה  לא 
פסיכולוגי  תהליך  זהו  עצמית.  השאה  ובעברית:  אוטוסוגסטיה, 
רגשותיהם  עמדותיהם,  דעתם,  את  לשנות  יכולים  אדם  בני  שבו 
על  תת-מודעת  והשפעה  עצמי  שכנוע  על-ידי  ואמונותיהם 

מרכיבים אלה.
לאחרים  להוכיח  כדי  קשה  לעבוד  מוכן  ה'עבריין'  ועוד,  זאת 
מי  לכן,  נכונה כלפיו.  לא  הזו  כי ההגדרה   – גם לעצמו  ואולי   –
כי  מראש,  יידע  העבריין,  של  המושבעים  יריביו  על  נמנה  שלא 
על התחתונה. הדרך האפקטיבית תהיה  ידו תהיה  כוח,  במאבקי 
לפנות לליבו הרחום. לא בכדי, המציאות מוכיחה כי חלק נכבד 
יפים  סכומים  מהונם  המוזילים  לב  נדיבי  הם  'עבריינים'  מאותם 

למטרות צדקה.
מצפון-ליבו  אל  פנו  הבעל,  אל  נא  גשו  היועץ,  סיים  לסיכום, 

ובקשו את רחמיו.
למרבה הפלא, זה עבד. הבעל הקשיב בכבוד לבקשת העסקנים, 
כאן  "יש  סגורה.  מעטפה  בידיהם  מפקיד  כשהוא  מהם  ונפרד 
הסכם. במידה ואשתי תחתום על ההסכם, אני אכתוב לה גט באופן 

מיידי". 


בהתרגשות רבה, חזרו השליחים לארץ והעבירו לאישה העגונה 
את המעטפה הסגורה. ברגע בו העיפה מבט בתוכן המעטפה, נפלה 

על הארץ מתעלפת. "מה?!", היא הזדעקה לאחר שהתאוששה. 
יהיה!  ולא  יקום  לא  שלו?  הגיהינום  כל  את  ממנו  אקנה  "שאני 

בשום מחיר לא אעשה זאת!".
נועדה רק  כי החתימה  ניסו להסביר לה  העסקנים המאוכזבים 
שלו.  שמים'  ב'דיני  אותה  תחייב  שלא  בוודאי  אך  דעתו,  לפייס 
הם הציעו מגוון פתרונות: 'אונס רחמנא פטריה', בית דין מיוחד 
לא  בשלה,  היא  אך  דארעא.  כעפרא  החתימה  ביטול  על  שיכריז 
אינכם  "כי  לדבר", הסבירה,  לכם  "קל  לקבל את הרעיון.  מוכנה 
ואני  לצידו,  חייתי  שנים   10 מדובר...  גיהינום  איזה  על  יודעים 

יודעת בדיוק על איזה גיהינום אני לא חותמת"...
שלשום.  כתמול  לא  ופניהם  הרב,   – לְמַׁשֵלח  חזרו  העסקנים 
הם סיפרו לו באכזבה כי אחרי כל המאמצים שהפעילו, האישה 
הכרוך  שולי  פרט  בגלל  והכל  לטמיון,  התוכנית  את  מורידה 
באמונה טפלה. הרב לא נשבר. "יש לי רעיון כיצד לשכנע אותה", 
אמר. "אני אגיד לה שאתם קונים ממנה את הגיהינום שהיא קונה 
מבעלה ה'עבריין'". דממה פשטה בחדר. אף אחד מהעסקנים לא 
מיד:  והודיע  הכפפה  את  הרים  הרב  הסיכון.  את  לקחת  הסכים 
כי  לעגונה  מתחייב  אני  בו  מסמך  על  אחתום  אני  בעיה.  "שום 

הגיהינום שהיא 'תקנה' מבעלה, יעבור אלי". 


בימים בהם אנו מצווים להרבות בחשבון הנפש, הטבע האנושי 
גורם לנו להתעסק באחרים, אך לא בעצמנו; לנאום בלהט באוזני 
אחרים כמה חשוב להשתפר בנושא זה או אחר. אך כאשר הדברים 
נוגעים לנו, בשר מבשרנו, אנו שותקים. עלינו לאמץ את הדוגמה 
האישית כפי שעשה רב הקהילה: במקום להטיף מוסר לאחרים, 

נרים אנו את הכפפה וכך גם נהווה דוגמה אישית.

להתפלל עם העבריינים 
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
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צרכנות 

YOLO של תנובה, סדרת המעדנים היחידה 
ומשיק  שוב,  מחדש  אמיתי,  שוקולד  עם 
אמיתי,  שוקולד  עם  אוורירי  מוס  לראשונה 
שניתן להקפאה ומתאים במיוחד לימי הקיץ 
מוס  יולו  טעמים:  בשני  מגיע  המוס  החמים. 
שוקולד חלב ויולו מוס שוקולד לבן בכשרות 

מהדרין ויימכר במהדורה מוגבלת.

ניחוח פרח מים

בין  מגשרים  איך 
בריאה  לארוחה  רצון 
הילד?  של  לטעמו 
חיים  בן  לימור 
מחלבת  דיאטנית 
יחד  *עורכים  טרה: 
כל  של  רשימה 
אותם  הממרחים 
לאכול,  מסכים  הילד 
מהאהוב  אותם  דרגו 
שפחות  לזה  ביותר 

בונה-  תזונתית  תדירות  על  יחד  *מחליטים 
מצוין  מקור  שהיא   5% לבנה  גבינה  לדוגמא: 
לסידן 2-3 פעמים בשבוע, ממרח שוקולד- אחת 
גבינה  פרוסות  ירק,  עם  *מפתיעים-  לשבוע.  
החיוניים  וחלבון   סידן  של  מנה  המהוות  צהובה 
והתפתחות  לגדילה  וכן  הצעירה  העצם  לבניית 
 B12-ל מצוין  מקור  קשה-  ביצה  השרירים,  של 
דוגמא  *נותנים  ועוד.  המוח  לתפקוד  החיוני 
כריכים  על  מקפידים  ההורים  אנחנו  גם  אישית, 

בריאים. * מצ'פרים – מדי פעם משהו מיוחד.

עוגיות פרמיום

מוגבלת  סדרה  משיקה  נאמן  מאפה  רשת 
שיועשרו  השנה,  לראש  במיוחד  מאפים  של 
ויזכו  החג  לכבוד  טהור  דבש  בתוספת 
לתוספת ריבת תפוחים ונגיעות קינמון. מאפה 
חלת  הוא  החג  שולחן  את  שישדרג  נוסף 
דבש  של  במיוחד  עסיסי  מילוי  עם  הדבש, 
ברשת  למצוא  תוכלו  לצדם,  ומתקתק  טהור 
מאפה נאמן את עוגת הדבש הקלאסית, פאי 
שתי  ועוד  עץ.  תפוחי  וסטריפ  ותפוחים  דבש 
גרסאות מפתיעות: עוגת דבש בתוספת פלחי 
עם  דבש  ועוגת  השוקולד  ולחובבי  תפוחים, 

שוקולד. 

המקצועי  בעתידך  מהרהרת  את  רב  זמן  מזה 
יתאים  מקצוע  איזה  לך.  המתאים  ובעיסוק 
של  החרדיים  הקמפוסים  ולכישורייך?  לתכונותייך 
ליום  לבוא  אותך  מזמינים  אונו,  האקדמית  הקריה 
פתוח מיוחד, שיתקיים ביום שלישי הקרוב, י"ז באלול 
בירושלים  אונו:  החרדיים  הקמפוסים  בשני   )20.9(
ובאור יהודה. ביום הפתוח תוכלי לפגוש את המרצים 
המובילים של אונו, לשמוע על מגוון מסלולי הלימוד 
המקצוע  לבחירת  אישית  הכוונה  ולקבל  המוצעים 
הרלוונטי עבורך. ביום הפתוח תינתן הנחה מיוחדת 
על דמי הרישום ומגוון הטבות נוספות. באירוע יוגש 

כיבוד קל וחניה חופשית במקום. 03-7382270  

יום פתוח בקמפוסים החרדיים 
הולכת  הכריכים,  הכנת  שמשימת  ספק  אין 
לילד  מילד  מורכבת  ויותר  ליותר  והופכת 
מגוון  מציעים  שאחלה  טוב  לשנה.  ומשנה 

סלטים איכותיים שיחסכו לך זמן 
ומאמץ בבוקר העמוס ויוסיפו 

וצבעוניות  גיוון  טעם, 
בטעם  כריך,  לכל 
שיש.  ביתי  הכי 
שטראוס  באחלה 

ילדי  לכל  מאחלים 
ישראל, שנת לימודים 

פורה ומוצלחת.

כריכים עם מגוון  סלטים 
את  מרחיבה  שטראוס  מקבוצת  עלית 
הפרימיום  עוגיות  בקטגורית  פעילותה 
 BAKERY סדרת  חדשה:  סדרה  ומשיקה 
בשלושה  פרימיום  עוגיות  סדרת  בייקרי,   –
ופריכים,  דקיקים  בלגי  ופל  עלי  טעמים: 
שקדים  ועוגיות  פריכות  בלגי  ופל  עוגיות 
הרבנים  איגוד  בד"צ  כ'שרות:  דקיקות. 

בראשות הרב וסטהיים 

מוס עם שוקולד אמיתי 

חובה  פריט  הם  משובחים  יינות 
תשרי,  ובחגי  חג.  סעודת  בכל 

מתנות  גם  הם  יינות 
במקום  נהדרות.  חג 
יינות  אלו  להתלבט 

יתיר  יקב  לבחור, 
חג  מארזי  לכם  מציע 

מושלמים. במארזי החג 
למצוא  ניתן  יתיר  של 

יתיר   ,2011 ורדו  פטי  יתיר 
סירה 2010, או לשלב במארז 

איכותיות  יין  כוסות  שתי  עם  שתבחרו  יין  כל 
בינלאומית  ברמה  יתיר  יינות  מקריסטל. 
מהדרין  בד"ץ  של  למהדרין  ובכשרות 
חשש  ללא  שליט"א,  רובין  הגר"א  בראשות 

ערלה, טבל ושביעית.

מארזי חג של יתיר

ממותג  חדש 
עלית,  של   MUST
שטראוס,  מקבוצת 
מרעננים  מסטיקים 
בטעמי  סוכר  ללא 
ומנטה  לימונענע 

 Bubble פירות 
לטעמים  מצטרפים  המסטיקים   mint
האהובים שלMUST  ללא סוכר וללא גלוטן 
וניתן להשיגם ברשתות השיווק ובכל נקודות 
הבד"ץ  בהשגחת  מגדים,  כשרות:  המכירה. 

העדה החרדית.

טעם של פרי עם מנטה מרעננת 

רנואר משיקה את קולקציית 
הקרובה,  לעונה  סתיו-חורף 
מגמת  בסגנון  העומדת 
לא  הקרוב  החורף  הרטו. 
ספציפי,  במראה  מתרכז 
היא  של  הגדולה  ובשורתו 
להתלבש  החדשה  הדרך 
באמצעות מיזוג בין תקופות 
עם  חצאיות  וסגנונות: 
נעליים  עם  שמלות  מעילים, 
מראה  לתרגל  תתחילו  ועליוניות. 
ידכם.  על  נקבע  האופנתיות  מדד  שבו  שכבות 
פרחים  בדפוסי  ועליוניות  שמלות  לראות  ניתן 
חורפיים, סריגי פסים, קורדרוי, סריגים, בצבעים 

עדינים עם הרבה גווני אפור ושחור.

הקולקציה החדש לסתיו-חורף 

בר מים בבית מוריד משמעותית את צריכת 
מסקר  עולה  כך   - המתוקים  המשקאות 
שטראוס  עבור  שנעשה  החדש  הגל  מחקרי 
מים. הסקר נערך בקרב 300 משפחות אשר 
רכשו מכשיר טיהור מים בשנתיים האחרונות 
ובדק את הרגלי השתייה שלהן טרם רכישת 
המכשיר ולאחריה. מהסקר עולה כי בבתים 
בהם הוכנס מכשיר לטיהור מים, חלה עלייה 
בצריכת  כ-70%  של  בשיעור  ההורים  בקרב 
מיצים  בצריכת  כ-50%  של  וירידה  המים 
מוגזים.  ומשקאות 
ביותר  המעניין  הנתון 
ובני  לילדים  נוגע 
חלה  אצלם  נוער, 
כ-60%  של  עלייה 
המים  בצריכת 
כ-50%  של  וירידה 
משקאות  בצריכת 

מוגזים.

הילדים שותים פחות מתוק

, חיתולים בעלי טכנולוגיה מתקדמת  בייביסיטר  בייביסיטר, בטח כשמדובר בחיתולי  חייבת  כל אמא 
לתינוק.  מירבית  נוחות  המייצרת  מקסימלית  אלסטיות  לצד  במיוחד  גבוה  ספיגה  כושר  המעניקה 
טיטולים  את  מנצחים  בייביסיטר  חיתולי  כי  הוכיחו   2015 בדצמבר   DPL במעבדות  שנערכו  בדיקות 
נוספים:  יתרונות מנצחים  בייביסיטר  לאיכות הספיגה לחיתולי  פרימיום במבחן הספיגה הגדול. פרט 
סרטי הצמדה אלסטיים ומותנית גב ייחודית וגמישה לאטימה מושלמת ולמניעת 
לוכדת  שכבה  התינוק,  לגוף  המותאמת  במיוחד,  נוחה  אנטומית  גזרה  דליפות, 
התינוק  בעור  גירויים  במניעת  ומסייעת  יבש  החיתול  פני  את  המשאירה  נוזלים 
היממה.  שעות  בכל  מקסימאלית  נוחות  לתינוק  המעניקים  רכים  גלם  וחומרי 
בעקבות פרסום הממצאים יותר אמהות רוכשות חיתולי בייביסיטר. 
חדש  מוצר  אלו  בימים  ניאופרם  משיקה  לחיתולים,  בנוסף  חדש: 
מבית בייביסיטר - ספריי החתלה לתינוק. ספריי ההחתלה מחליף 
את משחת ההחתלה המסורתית, שומר ומגן על עור התינוק תוך 
סטריליות מירבית , נוח במיוחד מחוץ לבית, וחסכוני במיוחד שכן 
ניתן  הספריי  משחה.  לעומת  קטנה  בכמות  שימוש  מאפשר  הוא 
לשימוש בשבת וחג באישור בד"צ אגודת ישראל. ניתן להשיג כעת 

במחיר היכרות ברשתות המזון והפארם.

בייביסיטר: החיתול שמנצח בספיגה

 Crêma הטיפוח  מותג 
מציג: תחליב רחצה בניחוח 
נוסף  ניחוח  מים  פרח 
הרחצה  תחליבי  בסדרת 
הזנה  רכיבי  עם  האהובים 
מציעה  עוד  ייחודיים. 
תחליבי  בסדרת   Crêma
ניחוחות  מגוון  הרחצה 
נוספים: וניל, מאסק, קלאסי 

ודבש.

איך גורמים לילד לא להחזיר את הכריך?

לעשות כביסה בצורה מהירה ונוחה עם סנו 
ג'ל כביסה סופר  - קפסולות   BIO מקסימה 
לשימוש  מוכנות  ונוח,  מהיר  לשימוש  מרוכז 
בתוך  מדידה.  או  במזיגה  צורך  ללא  מיידי 
במשקל  מדודה  חומר  כמות  הקפסולה 
אחת.  לכביסה  המתאים  אחת,  כל  גרם   32
במים  מיידית  מתמוססות  הקפסולות 
גם  חוסכים  וכך  נמוכה  בטמפרטורה  גם 

קופסה  באנרגיה. 
קפסולות   22 מכילה 
ג'ל המכילות אנזימים 

כתמים  המסירים 
יסודית  בצורה  ומנקים 

את הכביסה. 

קפסולות ג'ל כביסה מרוכז 

 5 היומי  ללו"ז  להכניס  אתכם  מזמינים  בשול 
דקות בסוף היום, בהן תעניקו לכפות הרגליים 
קצרים  וטיפוח  צריכות, טיפול  שהן  מה  את 
תוצאות  לכם  יעניקו  יומיומית  שבהתמדה 
ומטופחות:  רכות  רגליים  כפות  של  מדהימות 
הפצירה החשמלית של שול, עם גבישי יהלום 
מכף  והמת  הקשה  העור  את  מסירה  אמיתי, 
הרגל. תוכלו להשלים את הטיפול עם סדרת 

של   velvet smooth  - תכשירי 
אפקט  עם  השריה  תמיסת  שול: 

מרוכז,  ייחודי,  סרום  הרגעה 
תוך  הנספג  ליום  לחות  קרם 
וקרם מסכה ללילה  60 שניות 

רכות  לרגל  המעניק 
 24 למשך  וגמישות 

שעות.

מתחילים שגרה ברגל ימין

והגליל  חיפה  מחוז  כללית 
המערבי בתנופת התחדשות 

ופיתוח. מחוז חיפה והגליל המערבי הינו המחוז 
אלף  ל-750  קרוב  ומשרת  בארץ  ביותר  הגדול 
איש. מחוז חיפה והגליל מציע את כל סוגי מתן 
במושבים  קטנות  ממרפאות  החל  השירות, 
ובכפרים ועד למכונים ומרכזי בריאות מהגדולים 
בארץ, דוגמת לין בחיפה וזבולון בקריות. מעבר 
עד  מגיעה   MRI בדיקות  שמבצעת  ניידת  לכך, 
הקריות  נהריה,  בכרמיאל,  כללית  למרפאות 
בית  גם  לבדיקות.  הנזקקים  על  כדי להקל  ולין, 
החולים כרמל בחיפה מקבוצת הכללית, מקבל 
ציונים גבוהים ביותר במדרג בתי החולים בארץ 

שעורך משרד הבריאות.

כ- 750 אלף לקוחות מרוצים 

מגוון  מכתימים  בגדינו  את 
לכן  מזה   זה  השונים  כתמים 
שונה  בהם  הטיפול  אופן 
כתמים  ישנם  לשני.  מאחד 
באמצעות  היטב  יוסרו  אשר 
הכתמים  מסיר  הוספת 

העוצמתי 'וניש קליה גולד' לתא אבקת הכביסה 
ועיקשים-  כמו  קשים  כתמים  ויש  במכונה, 
כתמי איפור או כתמי פירות, שלהסרתם מומלץ 
טיפול מקדים וממוקד באזור הכתם  . הנוסחה 
נח  שימוש  לך  מאפשרת  גולד  קליה  וניש  של 
ומתאים להסרת כל סוגי הכתמים לפי הצורך: 
נקודתית או כתוספת לאבקת הכביסה במכונה 
כאלו  אפילו  החדשה:  והבשורה  להשריה.  או 

שהתייבשו במשך שבעה ימים.

כל כתם זוכה לטיפול אישי ויעיל
הכביסה  מרככי  של  וזוכים'  'מרככים  מבצע 
זוכים  עשרה  עם  הסתיים  מקסימה"  "סנו 
מבית  חדשה  כביסה  במכונת  מאושרים 
נקבעה  המבצע  תקופת   .SAMSUNG

הימים.  תשעת  שאחרי  לימים 
קיבלו  הזוכים,  משפחות 
הכביסה  מכונות  את 
רבה.  בשמחה  החדשות 
את  בסיפוק  ציינו  בסנו 
במגזר  החיובית  ההיענות 
'מרככים  למבצע  החרדי 
ואת  החברה,  של  וזוכים' 
אלפי  של  ההשתתפות 

צרכנים מהמגזר החרדי. 

אלפי משתתפים – עשרה זוכים
בקמפיין  יוצא  הדגים  מגדלי  ארגון 

לקראת  החרדי  לציבור  ייעודי 
המגדלים  קוראים  בו  תשרי  חגי 
לציבור הרחב להקפיד על רכישת 

מומחים  לדברי  טרי.  ישראלי  דג 
הינם  ישראלי  דג  רכישת  בהעדפת  היתרונות 
איכותו  הדג,  בטריות  מדובר  היתר  ובין  רבות 
לענף  סיוע  לצד  ,זאת  הכשרות  רמת  וגם 
הקמפיין  יהודים.  ולפרנסת  בישראל  החקלאות 
"בשבילי  הסלוגן  תחת  ורדיו  בעיתונות  יפורסם 
רק דג ישראלי טרי" ויבוצע ע"י משרד הפרסום 
כפרזנטור  גייס  המשרד  קרימלובסקי.  שפרה 
שנחשב  הלוי  אריה  החרדי  הדגים  מומחה  את 
למומחה ול"מבין" גדול בענף הדגה ולבר סמכא 

שרבים בציבור החרדי סומכים עליו בנושא.

בשבילי רק דג ישראלי טרי

ויולדות  נשים  אגף 
הרפואי  במרכז 
שיבא בתל השומר, 
מהפך  מציג 
היולדת  לטובת 
המחלקה  החרדית: 
תהליך  עברה 
של  ומורכב  ארוך 
לצרכי  התאמה 
החרדית  האישה 
הפרטים  על  חשיבה  כולל  כלה,  ועד  מהחל 
בעבודה  כרוך  שהיה  המהלך,  ביותר.  הקטנים 
בלתי  משאבים  והשקעת  רבים  חודשים  של 
של  הצמוד  ובפיקוחו  בהכוונתו  הינו  מבוטלת, 
ויועץ הלכתי של  רב  פורת שליט"א,  צבי  הג"ר 
המרכז הרפואי שיבא. שבת כהלכתה למהדרין 
וטעימות  טריות  גורמה,  מנות  המהדרין,  מן 
וייעוץ  החרדית  העדה  בד"צ  בכשרות  יום  מדי 
חלק  רק  הנם   - במקום  שוטף  הלכתי  ומענה 

מהשינויים שעברה המחלקה. 

תל השומר עם הפנים ליולדת החרדית 

להכוון  במרכז 
עריית  של  תעסוקתי 
לכל  מציעים  ברק  בני 
ונשים  גברים  הפונים 

תעסוקתית  להתאמה  אבחון  שירות  בנפרד 
מהמומחים המובילים בתחום. במסגרת הייעוץ 
המקצועי לאבחון תעסוקתי תפגשו במומחים 
אישיותכם  את  שיאפיינו  הראשונה  מהשורה 
תעסוקה  בחיפוש  להתמקד  לכם  ויאפשרו 
ילוו  כמו"כ,  לתכונותיכם.  המתאים  במקצוע 
הדרך  אורך  לכל  התעסוקה  יועצי  אתכם 
או בהכשרה מקצועית.  בחיפוש מקום עבודה 
 31 הירדן  ברחוב  תעסוקתי'  להכוון  ה'מרכז 

קומה 4 או בטלפון: 03-7707300/1/2/3

בואו לקבל ייעוץ תעסוקתי
עלית  קפה 
חגיגי:  במבצע 
חגי תשרי מגיעים 
תזיק  לא  ולכולנו 
תקציב...  תוספת 
על  דעתכם  מה 
25,000 ₪? קפה 
מפרגנים  עלית 

תוכלו  יום  בכל  פרסים,  זוכה  שעשועון  לכם 
ולהיכנס   ₪  1,000 של  פרסים  בשני  לזכות 
 25,000 בשווי  הגדול  הפרס  על  להגרלה 
את  ושמרו  עלית  קפה  מוצרי  שני  קנו   .₪
והשתתפו  לטלמסר  התקשרו  החשבונית, 

בשעשועון המאתגר של קפה עלית.

השיניים  מרפאת 
 , ט נ ד י ב כ מ
אתכם  מזמינה 

והמרווח ברחוב רבי עקיבא  למשכנה החדש 
מכבידנט  החדש.  מכבי  במרכז  ברק  בבני 
מעמידה לרשותכם מרפאה חדשנית ורחבת 
ומפוארים  מרווחים  טיפול  חדרי  עם  ידיים 
הניתנים  לשירותים  בנוסף  זאת,  כל  במיוחד, 
ברחוב  מכבידנט  מרפאת  של  הקיים  בסניף 
ליהנות  יכולים  שלי"  "מכבי  חברי  כהנמן. 
השאר,  בין  הכוללים  והנחות,  הטבות  ממגוון 
50% הנחה על טיפולי שיניים משקמים, 50% 
הנחה על טיפולי יישור שיניים וטיפולי שיניים 
משמרים ב 21 ש״ח בלבד. בימים אלו מציעה 
תשלום.  ללא  שיניים  יישור  בדיקת  מכבידנט 

ההצעה בתוקף עד 30.9.16.

אותה האיכות במרפאה החדשה

הטובה  התזונה  היא  טבעית  הזנה  כי  ספק  אין 
רכיבי  כל  את  לו  המספקת  לתינוק  ביותר 
והיא  חיסונית  הגנה  גם  כמו  הנדרשים  התזונה 
אם  חודשים.   6 גיל  עד  בלעדי  כמזון  מומלצת 
הזנה טבעית בלעדית אינה מתאפשרת מסיבות 
כאלה ואחרות, תוכלי להיעזר במטרנה מהדרין 
מנות   5 הכולל  מארז   :TO GO
מדודות של תחליף חלב הארוזות 
כ"א בנפרד ומאפשרות התנסות 
נוחה וקלה. המרכז לייעוץ תזונתי 
 1800-32-33-33 מטרנה  של 
שיחת חינם. שעות הפעילות: 
ימים א-ה 8:00-20:00, יום ו 

וערבי חג 8:00-12:00

אמאל'ה, חוזרת לעבודה? 

סנו  הכלים  נוזל 
מקציף,  ספארק 
מסיר שומנים בקלות 
ומעניק ברק לכלים. 
קטנה  כמות 
ספארק  סנו  של 
לחה  ספוגית  על 
לכמות  מספיקה 
כלים  של  גדולה 
נוזלי  כל  מלוכלכים. 
דרמטולוגית  נבדקו  ספארק  סנו  של  הכלים 
האריזות  מגוון  רגיש.  עור  לבעלי  מתאימים  והם 
בבקבוק  ספארק  סנו  יותר:  וקל  נוח  לשימוש 
כלים.  נוזל  ליטר   1 של  גדולה  בכמות  משאבה 
בניחוח  צהוב  נעימים:  ריחות  בארבעה  להשיג 
לימון מרענן, ירוק בניחוח קלאסי של ניקיון, סגול 
בניחוח לבנדר וורוד בניחוח שקדים. וסנו ספארק 
 1.5 בגודל  מרענן  לימון  בניחוח  חיסכון  באריזת 

ליטר וגם באריזת 700 מ"ל.

נוזל כלים מבריק ומרוכז מוצרים בטוויסט דבשי 

תתעוררו לכסף הגדול

לקראת החגים סנפרוסט משיקה- 
ארטישוק ירושלמי קלוף, חתוך ונוח 

לבישול מוצר חדש וראשון מסוגו 
במקפיא. 

משקל: 400 
גרם. כשרות: 

בד"ץ בית יוסף

מחלבת "גבינות משק יעקבס" כפר 
הרוא"ה  משיקה מהדורה מיוחדת של 

 גבינה צפתית 5% בתוספת  אצות 
 SEAKURA אולווה של חברת

חנות האון ליין לאלכוהול 
 PANECO.co.il 

מציעה לכבוד ראש השנה 
 מארזים חגיגיים של
 משקאות על בסיס 

תפוח, דבש, רימון, ויינות 
 במחירים מיוחדים 

ומארז להכנת קוקטייל. 

 Schweppes ICE
בהשקה של קטגוריה 

חדשה בשוק המשקאות 
המוגזים: משקה צלול 

מוגז במתיקות מעודנת 
המפחיתה למעלה מחצי 

מכמות הסוכר. ללא 
שימוש כלל בממתיקים 

מלאכותיים וללא חומרים 
משמרים. רק 12 קלוריות 

ל-100 מ"ל

'מלח הארץ' בקמפיין פרסומי התומך במהלך השקת 
מטחנות המלח והתבלינים החדשות תחת הסלוגן: 
"לתיבול טבעי מושלם – סדרת המטחנות של מלח 

הארץ"

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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 רפורמת "הסדר החזר" -
כל הפרטים לזכאויות בביטוח 

המשלים בקופת החולים
 יש לך ביטוח משלים?

 רוצה להתייעץ עם רופא מומחה?
 מהיום יש יותר רופאים מומחים

שעולים לנו פחות
בחודש יולי האחרון החלה לפעול רפורמת "הסדר-החזר". הרפורמה 

מתייחסת לזכאויות בביטוח המשלים בקופת החולים. להלן כל 

הפרטים החשובים למבוטחי קופות החולים. 

מה היה לפני הרפורמה? 

התייעצות עם רופא מומחה - ברוב קופות החולים, הרופאים לא 

ישירות  התקשרו עם קופת החולים. המטופלים שילמו מכספם 

לרופא וקיבלו החזר מוגבל בסכום. 

עם  הסדר  במסלול  היו  המנתחים  מהרופאים  חלק   – ניתוחים 

ניתוח  עצמית.  להשתתפות  כפוף  היה  והניתוח  החולים  קופות 

אצל מנתח אחר, חייב תשלום מלא לרופא המנתח, לבית החולים 

מוגבל מקופת  וקיבל החזר  זה המטופל שילם  ולאביזר. במקרה 

החולים בהתאם לביטוח המשלים.

מה שינתה הרפורמה? 

צמצום בירוקרטיה והפחתת עלויות

התייעצות עם רופא מומחה - קופות החולים חתמו על הסדרי 

ישלמו  והמטופלים  בארץ,  ביותר  הטובים  הרופאים  עם  יעוץ  

לציין,  חשוב  המקרים.  ברוב  יותר  נמוכה  עצמית  השתתפות  רק 

בהתאם  נשמרה,  החזר,  במסלול  גם  ייעוץ  לקבל  שהאפשרות 

לכללי הקופה.  

הרופאים  עם  הסדרים  על  חתמו  החולים  קופות   – ניתוחים 

הטובים ביותר בארץ, והמטופלים ישלמו רק השתתפות עצמית 

נמוכה יותר ברוב המקרים, אשר תכלול את כל רכיבי הניתוח )שכר 

מנתח, עלות אשפוז ואביזר מושתל(. 

על המטופלים לפנות לקופת החולים, שם יקבלו הדרכה מתאימה. 

חולה שנזקק לחוות דעת שנייה, או להתייעצות עם מומחה 

לו ביטוח משלים, מה  ויש  ניתוח או מכל סיבה אחרת  לפני 

עליו לעשות?

האם  לברר  שייכים,  אליה  החולים  לקופת  לפנות  המטופלים  על 

העצמיות  ההשתתפויות  גובה  לוודא  בהסדר,  נכלל  הרופא 

ולהתעדכן באופן מתן השרות.

והאתרים  הטלפוניים  במוקדים  מופיע  הנדרש  המידע  כל 

קופות  כל  בסניפי  וכן  החולים,  וקופות  הבריאות  של משרד 

החולים.

שוק ארבעת המינים
התשע"ז - 2016

יתקיים ברחבת 
"חניון העירייה" 
ברח' חיים עוזר

השוק יפעל בין התאריכים:
יום חמישי י"א בתשרי תשע"ז 13.10.16 

בין השעות: 10:00 - 23:00 
יום שישי י"ב בתשרי תשע"ז 14.10.16 

בין השעות: 08:00 - 13:00
יום ראשון י"ד בתשרי תשע"ז 16.10.16 

בין השעות: 08:00 - 13:00

להלן ימי מכירת הדוכנים:
יום ג', כד' באלול תשע"ו 27.9.16 
יום ד', כה' באלול תשע"ו 28.9.16

בין השעות: 12:00-09:00. 

תשלום דמי מקום 1,200 ₪
במשרדי מינהל שפ"ע, 

רח' בר - כוכבא 63 )קומה ב'( חדר 40
טל' לבירורים - מח' רישוי רוכלות:

03-9113480 / 03-9052982 

לא תורשה כניסה עם נשק למתחם השוק.
לא תורשה חנייה בחניון בזמן פעילות השוק.

הרשמה מקדימה למכירת דוכנים תתבצע 
במשרדי רישוי רוכלות בלבד על בסיס 

כל הקודם זוכה בבחירת המיקום, מיד עם 
צאת הפרסום. כל רישום עצמי לא ייכלל.

  
 חל איסור מוחלט למכור 4 המינים 

בשווקים שאינם מאושרים ע"י המשטרה.

בברכת שנה טובה וחג שמח
עו"ד איציק ברוורמן

ראש העיר

אגף הפיקוח 
הרב תכליתי 



קצבאות לא לכל אזרח. אללוף             )צילום: פלאש 90(

 יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת, ח"כ אלי אללוף יוזם הצעת חוק לפיה יקוצצו בהדרגה קצבאות הביטוח 
הלאומי לבעלי הכנסות גבוהות: "אי אפשר לתת לאנשים עם הכנסות ענקיות מענקי הלידה, קצבת ילדים וקצבה 

לנינים, יש להם מספיק כסף כדי לממן זאת בעצמם"  למרבה ההפתעה, ההצעה זוכה להתנגדות דווקא מצד ח"כים 
חברתיים כאיציק שמולי ושלי יחימוביץ': "הנזקקים ייאלצו מעתה להביא תעודות עוני בבואם לקבל את מה שמגיע 

לכל אדם במדינה מתוקנת"

מאת: יעקב אמסלם

על רקע התפוצצות משגר לוויין עמוס 6 לפני כשבוע 
ועדת  )א'(  השבוע  קיימה  המתקדם,  הלוויין  והשמדת 
המדע והטכנולוגיה דיון בנושא 'השלכות התפוצצות משגר עמוס 
6 - על עתיד תעשיית התקשורת והחלל בישראל', בהשתתפות 

שר המדע ובכירי תעשיית החלל בישראל.
יו"ר הוועדה, ח"כ מקלב מקבל פתח את הדיון וסיפר כי חברי 
ועדת  והוקמה  האווירית  בתעשייה  סיור  השנה  קיימו  הוועדה 
משנה העוסקת בנושא שקיימה דיון בו עלו הקשיים התקציבים 
הגדולים, "לצערנו אנחנו מקיימים היום דיון על ציר ההתרסקות 
וגם בזמן הדיונים הקודמים התמונה הייתה  גם היום  והאובדן. 
לאן  ולומר  לקבוע  יש  דרכים.  בצומת  ישראל  מדינת   - ברורה 
על  מסכימים  כולם  החלל.  בתעשיית  שלנו  היעדים  מה  פנינו, 
והביטחונית של תעשיית החלל,  החשיבות הכלכלית, המדינית 
אך רק אם נקבע מדיניות ברורה נתכנס לכיוון הנכון, אחרת הנזק 

יהיה עצום".
אופיר  ח"כ   - והטכנולוגיה  המדע  שר  ציין  הדיון  במהלך 

תקציבים  שיעמיד  מנת  על  הממשלה  לראש  פנה  כי  אקוניס 
מידיים לבניית לוויין תקשורת חדש: "הפגיעה בלוויינים עמוס 6 
ו-5 הן קשות אך הן לא פגעו ביכולות האדירות שיש בתעשיות 
שלנו. אנחנו רוצים להעצים את היכולות האלה. שיגרתי מכתב 
לרה"מ, שר האוצר ושר הביטחון כדי שנבחן מתן סיוע ראשוני 
כבר בימים הקרובים, כדי שניתן יהיה לרכוש רכיבים הנדרשים 
לבניית הלוויין עוד בטרם יחתמו התקשרויות. ביקשתי להעמיד 
ביטחונות - רשת ביטחון כדי לבצע את הרכש הנדרש, זו פעולה 

מידית וקריטית".
במשרד המדע מעריכים כי העלות הראשונית המדוברת הינה 
חיוניים  רכיבים  לרכישת  שישמשו  שקלים,  מיליוני  עשרות  בת 
כי ישראל הינה  זמן רב. אקוניס ציין  לייצור, שהזמנתם אורכת 
בין 10 המדינות המובילות את תחום החלל בעולם, אך בתקציב 
האוצר  שר  עם  "שוחחתי  חדש,  לוויין  לייצר  ניתן  לא  הנוכחי 
כדי  שיוכל  ככל  שיעשה  אמר  והוא  המקרה,  לאחר  מיד  כחלון 

לסייע".
וזאן ציין כי בכל הנוגע לעצמאות  מנכ"ל משרד המדע פרץ 
במספר  מוחלטת  כמעט  תלות  יש  ישראל  למדינת  תקשורתית, 
קטן של כבלים תת ימיים אשר גם הם תלויים בגורמים חיצוניים. 

שלם,  למענה  היחידה  האלטרנטיבה  הם  החלל  לווייני  לדבריו, 
הם  הקיימים  "התקציבים  הביטחון.  גם הכרחיים למערכת  והם 
 ₪ מיליון  כ-300  על  שעומד  הנדרש  מהסכום  אחוז   25 עד   20

בשנה נדרש".
יו"ר סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע פרופ' יצחק בן 
ישראל שהשתתף בדיון הבהיר כי אין לאירוע הזה שום השלכה 
על הטכנולוגיה או היכולת שלנו. "תחום לווייני התקשורת לא 
יציב כי נשענו עד כה על האפיק המסחרי. הצורך שלנו הוא ב-3 
בקושי,  יספק  זה   ,2 עם  נותרנו  ועכשיו  תקשורת  לווייני   4 עד 
 2 על  מבוססת  ישראל  מדינת  של  כולה  התקשורת  כל  כאשר 
כבלים תת ימיים. כרגע אנו זקוקים לערבות של המדינה לתחילת 

בנייה חדשה כדי שלא נפספס זמן".
סיפרה  התקציבים  מאגף  גלברט  מיכל  האוצר,  משרד  נציגת 
למשתתפים כי סוכם על תקציב של למעלה מ-70 מיליון שקלים 
התקציב  "פתיחת  הזה.  לתחום  שיוקדשו   ,-2018  2017 לשנים 
אנחנו  תקציבי.  מקור  לה  למצוא  מאתנו  תצריך  תוספת  וכל 
מבינים את הצורך ונדון עם כל הגורמים הרלוונטיים כדי לראות 

איך להתמודד עם הסוגיה".

מאת: יעקב אמסלם

מהותית:  סוגיה  היום  לסדר  עלתה  האחרונות  בשנים 
תקציבים  או  גבוהות  הכנסות  לבעלי  מוגדלים  תקציבים 
שונות  הצעות  של  מטרתן  נמוכות.  הכנסות  לבעלי  מוקטנים 
בחברה  הכלכליים  הפערים  את  להקטין  היו  בנושא,  שקודמו 
השכבות  של  מעליהם  להקל  הפחות  ולכל  לשוויון  ולהביא 
יו"ר  החלשות. כך לדוגמה, במו"מ הקואליציוני האחרון, דרש 
ש"ס אריה דרעי הורדת מע"מ על מוצרים יסוד, מה שלבסוף לא 

יצא אל הפועל והומר בהנחה על התחבורה הציבורית. 
האחרונים  בימים  סערה  מעוררת  בנושא,  חדשה  יוזמה 
במערכת הפוליטית: יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של 
הכנסת, ח"כ אלי אללוף )'כולנו'(, יוזם הצעת חוק פרטית לפיה 
קצבאות הביטוח הלאומי יוענקו לפי רמת הכנסה. כלומר, בעלי 
ואין להם  ייתכן ולא יקבלו קצבאות כלל מאחר  הכנסה גבוהה 

צורך בכך. 
כי  טען  שם  הכנסת  לערוץ  בראיון  אללוף  חשף  הדברים  את 
אי אפשר להמשיך להתפנק ולתת לאנשים עם הכנסות ענקיות 
וגבוהות את מענקי הלידה, קצבת ילדים וקצבה לנינים שלהם. 
אללוף.  אמר  בעצמם",  זאת  לממן  כדי  כסף  מספיק  להם  "יש 
בהתאם  המלצות  תציג  עומד,  הוא  בראשה  הוועדה  לדבריו, 

לדברים אלו.
את רמת ההכנסה תקבע הוועדה, וככל הנראה משפחה אשר 
תכניס למעלה מ-20,000 שקלים מידי חודש, תוגדר כ"הכנסה 
מטעם  יותר  נמוכים  תקציבים  יקבלו  אלו,  משפחות  גבוהה". 

הביטוח הלאומי. "המערכות של המדינה לא תמיד יעילות ולא 
חברתית  מבחינה  הממשלתיים  התקציבים  את  נכונה  מנצלות 

לסיוע לבעלי ההכנסה הנמוכה", אמר אללוף.
לממש  לזכאים  לסייע  אללוף  הכנסת  חבר  ינסה  זאת,  מלבד 
בצורה יעילה את התקציבים אותם הם מקבלים מהמדינה, "חלק 
מהאזרחים לא מנצלים נכונה את הכסף וכך לא מצליחים לשפר 

את מצבם הכלכלי", כך דבריו. 
גבול  על  כחברתית  המוגדרת  ההצעה,  שלמרות  אלא 
הקומוניסטית, נרשמה התנגדות מצד כמה ח"כים, חלקם חברים 
חברתיות.  הצעות  כתומכי  וידועים  הציוני'  'המחנה  במפלגת 
יחימוביץ' שטענה כי הדבר  ראשונה הייתה חברת הכנסת שלי 
הקצבאות  את  המקבלים  לאלו  עוני'  'תעודת  ייצור  למעשה 
המלאות. "אני מקווה ששר האוצר, כחלון, אינו שותף להצעה 

האיומה", אמרה יחימוביץ'. 
הבסיס  את  ימוטט  ייושם,  חלילה  אם  כזה,  "צעד  לדבריה, 
והנאורה.  המודרנית  הרווחה  מדינת  של  והכלכלי  המוסרי 
הפגיעה ברוב המכריע של המבוטחים, שכל חייהם הפרישו כסף 
משכר עמלם לחברת הביטוח הממלכתית של מדינת ישראל — 

הביטוח הלאומי, תהיה גורפת והמונית.
מעתה  ייאלצו  הרעיון,  נועד  לכאורה  שעבורם  העניים,  "גם 
אדם  לכל  שמגיע  מה  את  לקבל  בבואם  עוני  תעודות  להביא 
במדינה מתוקנת: מענק לידה, דמי אבטלה, קצבת זקנה, קצבת 
שמגיעות  בסיס  זכויות  של  אוניברסלית  תפישה  ועוד.  נכות 
שבהבל  וחבל  המודרני  העולם  של  מהיסודות  אחד  היא  לכל 
עולמו  מתפישת  יותר  קיצוניים  שהם  רעיונות  מגיעים  פה 

הקפיטליסטית-קיצונית של ראש הממשלה, בנימין נתניהו".

גם חבר הכנסת איציק שמולי תקף את ההצעה, וטען כי היא 
מעוני  קשישים  לחלץ  שאמור  מי  לטענתו,  מסוכנת".  "אשליה 
זו המדינה, ולא הקצבה של שרי אריסון. "מדובר בצעד מסוכן 
הם  המבוססים  הגמלאים  לא  מאחריותה.  המדינה  את  שמפרק 
אלה שאמורים לספק רשת ביטחון לאחרים, אלא המדינה - שלה 
ממשית  סכנה  ישנה  לאומי.  ביטוח  דמי  חייהם  כל  שילמו  הם 
לעשירון  הביטוח  בביטול  שמתחיל  מה  שכן  חלקלק,  למדרון 
לעשירונים  גם  האוצר  בלחץ  להגיע  בקלות  עלול  העליון, 
יבואו  שבשמו  מסוכן  קטליזטור  להיות  עלול  זה  האמצעיים. 
מס  ביטול  או  הפחתה  מהמדינה  וידרשו  המבוססות  השכבות 

בטענה שהן ממילא לא ייהנו עוד מהביטוח הציבורי".

הצעת חוק: לשלול קצבאות מבעלי הכנסות גבוהות

למעלה משבוע לאחר פיצוץ 'עמוס 6'

מימון ממשלתי ללוויין חדש
במשרד המדע מבקשים תקציב ראשוני בן עשרות מיליוני שקלים לשם רכישת הרכיבים 

החיוניים ללוויין חדש: "זו פעולה מידית וקריטית"  העלות: עשרות מיליוני שקלים  במהלך 
הדיון שנערך בעקבות פיצוץ לוויין 'עמוס 6', ציין יו"ר הוועדה ח"כ אורי מקלב כי ישנו "כשל 

מתמשך בכל הנוגע לתפיסת התקשורת הלוויינית בישראל"

מאחרים וטסיםקצבאות – רק לעניים

י"ג באלול תשע"ו 1216.9.16 בפתח-תקוה30



אבי טאוב

שיאנית האיחורים. מטוס 'אל על'

התואר המפוקפק של 'אל על': שיאנית העולם באיחורים

קצבאות – רק לעניים

 האוצר נגד יוזמת 
"בר מצווה" בכותל הנפקה חב"דית

מאחרים וטסים

מאת: שירה קורן

והחרדי  הדתי  המגזר  עיתונאי 
מפעל  בבית  שעבר  בשבוע  התכנסו 
יו"ר  עם  כשעתיים  ישבו  שם  הפיס, 
נוספים  ובכירים  דיין,  עוזי  הפיס,  מפעל 
את  העיתונאים  בפני  שטח  היו"ר  בארגון. 
והוביל גם למען המגזר  החידושים שהנהיג 
מינויים של חברי  הזכיר  בין השאר  החרדי, 

ועדה ומועצות – שלא היו עד להגעתו.
הקצאת  כי  דיין  הסביר  התדרוך,  במהלך 
הכספים מצד מפעל הפיס למוסדות, נעשית 
מימי  עוד  הקבועים  קריטריונים  פי  על 
השופט שמגר. קריטריונים שמונעים אפליה, 
גם  נוצרת חלוקה שווה  לדבריו,  כך,  ומתוך 
מפעל  יו"ר  שטח  כן,  כמו  החרדי.  למגזר 
)כיתות,  הכספים  חלוקת  אופן  את  הפיס 
מקוואות, אירועי תרבות וכו'( בתוך הרשות 
המקומית, קובעת הרשות המקומית בהתאם 

לצרכי תושביה.
ידי  על  דיין  נשאל  התדרוך  בהמשך 
ובמהלך  נושאים  במגוון  המשתתפים 
עלתה  כי  למשתתפים  נודע  השאלות 
לאחרונה יוזמה מצד מפעל הפיס במסגרתה 
לכותל  מהפריפריה  אוטובוסים  ימומנו 
המערבי בכדי לחגוג 'בר מצווה' וכל זה ללא 
לחגוג  שרוצה  משפחה  "כל  כאמור.  עלות 
"זה  דיין.  אמר  אוטובוס",  לה  ניתן  בכותל, 

יעשה שינוי דרמטי לרחבת הכותל". 
מפעל  אנשי  של  רצונם  שלמרות  אלא 
הפיס לקדם את היוזמה, היא מתעכבת לעת 
האוצר  פקידי  התנגדות  בשל  זאת  עתה, 
למיזם. "משרד האוצר כבר ארבעה חודשים 
לא נותן לנו אישור. כמה פקידים שאלו למה 
אנחנו לא עושים דבר דומה גם למוסלמים, 
נותנת להם אמצעים  אמרתי להם שהמדינה 
אחרים. לדעתי זה מיזם עם פוטנציאל עצום. 

נכון מכל הבחינות". 
ממשרד האוצר לא נמסרה תגובה לדברים. 

מאת: אבי חן

מרבצי  לחיפוש  ימים'  'שפע  חברת 
שקמה  חברה  הקישון,  בנחל  חן  אבני 

הרבי  של  דבריו  בעקבות 
הנפקה  מתכננת  מליובאוויטש, 
בלונדון.  המשנית  בבורסה 
החברה  של  שני  בניסיון  מדובר 
הלונדונית,  בבורסה  להנפקה 
 2015 בניסיון הקודם באוקטובר 
גייסה החברה את שירותי חטיבת 
קבוצת  של  להשקעה  הבנקאות 
מועד  מאז  אך  האפט,  אלוני 
בתחילת  נקבע.  טרם  ההנפקה 
העבירה  )ראשון(,  השבוע 
החברה דיווח לבורסה בת"א על 
כוונתה לגייס עד 10 מיליון דולר 
בבורסה בלונדון, זאת באמצעות 
הנפקה של החברה-הבת העוסקת 
ומחזיקה  יהלומים  בחיפוש 

ברישיונות החיפוש והחקירה באזור 
נחל הקישון.

שפע ימים דיווחה כי חתמה לצורך ההנפקה עם 
חברת ברוקרים מלונדון המתמחה בהנפקות חברות 
ממגזר משאבי הטבע. עדיין לא ידוע שווי החברה 

הגיוס,  למועד  סמוך  יקבע  והוא  ההנפקה  בעת 
בלונדון".  בבורסה  הנהוגים  לפרמטרים  "בהתאם 
ימים  שפע  מניית  עלתה  החברה,  הודעת  בעקבות 
בבורסה בתל אביב בכ-2.5%, זאת לאחר שאיבדה 
השנים  ב-5  משוויה  כ-90% 

האחרונות.
לצורך מימון עלויות ההנפקה 
והפעילות השוטפת, דירקטוריון 
שפע ימים אישר לבצע סבב גיוס 
הון מוגבל של עד 3 מיליון שקל, 
בדרך של הקצאות מניות. בששת 
 2016 של  הראשונים  החודשים 
החברה הפסידה כמיליון שקלים 
של  זניחות  הכנסות  לעומת 
החברה  שקלים.  אלפי  עשרות 
לה  ויש  חי  עסק  הערת  נושאת 
שקלים  מיליון   5.5 של  גירעון 

בהון החוזר.
אברהם  הקים  החברה  את 
טאוב, חסיד חב"ד, על סמך דברי 
גוראל  לאריה  מחב"ד  האדמו"ר 
להתרשם  ואין  ים,  יש  "בחיפה  תשמ"ח:  בשנת 
מדבר שהוא עמוק. זהו מהעניינים של חיפה שיש 
לו ים, ושם יש עמק, ובעמק נמצאים אבנים טובות 
הטמין  הוא   – פלא  דבר  עשה  הקב"ה  ומרגליות. 
אותם בעומק הארץ, ועל כל פנים, בעומק המענה".

מאת: חיים בנשק

שעבר  בשבוע  זכתה  על  אל  חברת 
המאחרת  החברה  המפוקפק:  בתואר 
ביותר בעולם לחודש אוגוסט, כך עולה מדירוג 
Flightstats הבינלאומי. הדירוג מרכז נתונים 
בעולם.  הגדולות  התעופה  חברות  כל  על 
הישראלית  החברה  הוציאה  אוגוסט  בחודש 
לעומת  בזמן,  טיסות   3,107 מתוך   37% רק 
63% מהטיסות שיצאו באיחור, שעולה על 15 
דקות. זמן העיכוב הממוצע לטיסות אל על - 

45 דקות.
על,  אל  של  לזכותה  יאמר  זאת,  עם 
ביותר  הגדול  הנוסעים  נפח  את  לרכז  הוסיפה 
טסו  בנתב"ג  מהנוסעים  כ-30%   – בטיסותיה 
האחרונה  בתקופה  שחוכרת  החברה,  בטיסות 
לעמוד  כדי   – זרים  אוויר  וצוותי  מטוסים 
בהתחייבויותיה לנוסעים ולהוציא את הטיסות 
שמכרה. הריבוי בטיסות לעומת החוסר בצוותי 

אוויר מוליד איחורים בזמני ההמראות.
חברה נוספת שזכתה לתואר המפוקפק היא 
החברה  טיסות  איירלינס'.  'פקיסטן  חברת 
הרבה  דקות,   76 של  ממוצע  באיחור  המריאו 
 36% רק  אך  על,  אל  של  הדקות  מ-45  יותר 
את  שמשאיר  מה  באיחור,  יצאו  מהטיסות 

החברה הישראלית עם המקום הראשון.
ותגיע  שתצא  בטיסה  חשקה  נפשכם  ואם 
התעופה  חברת   –  KLM בחברת  טוסו  בזמן 

הלאומית של הולנד. החברה ההולנדית הגיעה 
מרשים  נתון  עם  בדירוג  הראשון  למקום 

בהחלט, רק 9% איחורים בהמראות.
נסעו  הישראלים  האיחורים,  ולמרות 
האחרון  אוגוסט  חודש  במהלך  בהמוניהם: 
יציאות  אלף   908  – ישראל  בנמלי  נרשמו 
לחו"ל של ישראלים, כך עולה מנתוני הלשכה 

מספר  בחישוב  לסטטיסטיקה.  המרכזית 
 854 נרשמו  אוגוסט,  בחודש  לחו"ל  היוצאים 
פעם  יצאו  אלף   823 מתוכם  ישראלים,  אלף 
אחת והשאר יצאו פעמיים או יותר. 3% מכלל 
היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל 

ובאים לארץ לביקורי מולדת.
אוגוסט,   – יולי  הקיץ,  חופשת  חודשי  בסך 

של  עלייה  לחו"ל,  יציאות  מיליון   1.8 נרשמו 
מתחילת  אשתקד.  תקופה  אותה  לעומת   13%
השנה נרשמו 4.5 מיליון יציאות לחו"ל, עלייה 

של 14% לעומת אותה תקופה אשתקד.
מתוך 908 אלף היציאות שנרשמו 841 אלף 
היו  יציאות  אלף   59 האוויר,  דרך  היו  יציאות 
הים.  בדרך  היו  יציאות  אלף  ו-8  היבשה  דרך 
שיא הטיסות נרשם ביום חמישי ט"ו באב, אז 
ישראלים,  של  לחו"ל  יציאות  אלף   37 נרשמו 
בממוצע  בלבד  יציאות  אלף   27 לעומת  זאת 

היומי של שאר ימי החודש.
כשמשקללים את נתוני חצי השנה האחרונה, 
נרשמו  העונתיות,  הטיסות  השפעת  בניכוי 
בשלושת החודשים האחרונים, יוני – אוגוסט 
ישראלים  של  יציאות  אלף   562  ,  2016
ברמה  מיליון   6.7( לחודש  בממוצע  לחו"ל 
שנתית(, עלייה קלה לעומת שלושת החודשים 
הקודמים, מרס – מאי 2016 בהם נרשמו 553 
מיליון   6.6  ( לחודש  בממוצע  יציאות  אלף 

ברמה שנתית(.
היציאות  מספר  של  המגמה  נתוני  מניתוח 
החודשים  בשלושת  כי  עולה,  לחו"ל 
עלייה  היתה   2016 אוגוסט   – יוני  האחרונים, 
מדי  בממוצע   1.1%( שנתי  בחישוב  של 14% 
חודש(, לעומת עלייה של 18% בחישוב שנתי 
מאי   – מרס  הקודמים,  החודשים  בשלושת 

2016 )1.4% בממוצע מדי חודש(.

לאחרונה עלתה יוזמה במפעל הפיס לממן 
אוטובוסים למשפחות מהפריפריה החפצות לחגוג 
'בר מצווה' בכותל המערבי  אלא שפקידי האוצר, 
משום מה, מתנגדים למיזם  יו"ר מפעל הפיס, עוזי 

דיין: "המיזם יעשה שינוי דרמטי לרחבת הכותל"

חברת 'שפע ימים' שקמה בעקבות דברי הרבי מחב"ד 
מתכוננת להנפקה בבורסה המשנית בלונדון

דירוג Flightstats הבינלאומי מקנה לחברת אל על את המקום הראשון בעולם באיחורים: 37% מטיסות החברה 
  עם 91% טיסות שיוצאות בזמן KLM יוצאות באיחור של מעל 15 דקות • במקום הראשון בעולם בזמינות - חברת

ולמרות הכל: 1.8 מיליון ישראלים טסו לחו"ל בחודשים יולי-אוגוסט כאשר רובם עשו שימוש בשירותי 'אל על'
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וגר זאב עם 
כבש

אבי בנטוב
מחלקת עסקים

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

עמלת פירעון מוקדם

netanel.indursky@gmail.com  :תיקונים, הערות, עצות ושאלות במייל

לקחתם הלוואה מהבנק. עתה הגיע 
לידכם סכום כסף ממקור כלשהו ואתם 
רוצים לפרוע את ההלואה, לפני תום המועד 
המוקדם  הפרעון  את  מתנה  הבנק  לפרעונה. 
קטנה.  לא  בעמלה  מדובר  ולעיתים,  בעמלה 
לכם זה נראה כאילו הבנק ניצל אתכם והאמת, 

שלפעמים, גם ביהמ"ש סבור כך.
בניה בקרקע  וקידם פרויקט  יזם  זיינב,  מר 
שבבעלותו, ביפו. לאחר שהוקם שלד הבנין, 
הלוואה  וביקש  דיסקונט  לבנק  זיינב  פנה 
ובתנאי  הסכים  הבנק  הבנין.  השלמת  לצורך 
ובבנין.  במגרש  זכויותיו  את  ישעבד  שזיינב 
מיליון   3 בסך  הלוואה  על  סיכמו  הצדדים 
נרשמה  הבנק,  לטובת  אזהרה  והערת  ש"ח 
בטאבו. זיינב התחייב להמציא "היתר בנייה" 
לבצוע  ההלואה  בכספי  ולהשתמש  בתוקף 
הפרויקט בלבד. לאחר החתימות וההסכמות 
העביר הבנק לזיינב את חלק ההלואה הראשון 
- כמיליון ש"ח. כאשר הגיע זיינב לבקש את 

יתרת ההלואה, סירב הבנק להעביר את הכסף 
נותרה  לא  לזיינב  בתוקף.  בניה  היתר  בלי 
ברירה והוא פנה לקבל הלוואה אחרת מצד ג, 
שהסכים להעמיד הלוואה גדולה יותר ובתנאי 
שזיינב ישעבד את זכויותיו. זיינב פנה לבנק, 
ביקש לפרוע את הלוואה ולמחוק את ההערה 
הרשומה לטובת הבנק. הבנק הסכים לפרעון 
כ-  המוקדם בכפוף לתשלום עמלה בסך של 
תביעת  והגיש  שילם  זיינב  ש"ח.   134,000
השבה כנגד הבנק. לטענתו, הוא המציא לבנק 
נתן  שהבנק  ולאחר   2006 משנת  בניה  היתר 
אישור למלוא סכום ההלואה, לא יכול הבנק 
בהמצאת  ההלואה  בצוע  המשך  את  להתנות 
היתר בניה נוסף. ביהמ"ש לא קיבל את טענתו 
ואף חתם  ברור  באופן  ידע  זיינב  כי  וקבע  זו 
באישור  מותנית  ההלוואה  לפיו  מסמך  על 
כי  זאת, קבע ביהמ"ש  יחד עם  בתוקף.  בניה 
באותו מועד בו פרע זיינב את ההלואה לבנק, 
לא היתה לו שום ברירה אחרת, מלבד הפרעון 

לאמור  בהתאם  כי  קובע  ביהמ"ש  המוקדם. 
הפרעון  לעמלת  תנאי  ההלואה,  בהסכם 
ביוזמת  שהגיע  בפרעון  שמדובר  המוקדם, 
האפשר,  ככל  לצמצם  הוא,  הרציונל  הלווה. 
את ההפסד שיגרם לבנק. עמלת פרעון מוקדם 
הסכום  על  למלווה  התשואה  אובדן  עניינה 
הנפרע. היא נועדה למנוע את הכדאיות של 
נטילת  באמצעות  "יקרה"  הלוואה  פרעון 
שבו  זה,  במקרה  ממילא  "זולה".  הלוואה 
ניתן  לא  זיינב,  על  נכפה  המוקדם  הפרעון 
לתבוע עמלת פרעון מוקדם. ביהמ"ש הוסיף 
מהבנק  למנוע  יש  הצדק,  כללי  ע"פ  גם  כי 
ההלואה  כי  נראה  ובנוסף,  הנ"ל  העמלה  את 
לא  וממילא  זמנים  בסמיכות  היו  ופרעונה 
נראה כי נגרם לבנק, כל נזק. סוף דבר, חויב 
הוצאות  ובתוספת  העמלה  את  להשיב  הבנק 

ושכ"ט.

בעסק  רואים  אנחנו  לפעמים 
מזמין,  וקונה,  נכנס  לקוח  שלנו 
מדהים.  מתנהל  כביכול  כאילו  משלם, 
הזה  "לנער  ציפינו,  שלו  הלקוח 
התפללתי". אבל למעשה הלקוח כנראה 
מצא אצלנו איזה מוצר זול, או שנרדמנו 
בשמירה לגבי איזה סוג של שרות, ולא 
הלקוח  את  לשכנע  הצלחנו  שאנחנו 
החולשה  את  זיהה  שהוא  אלא  לקנות, 

הזאת אצלנו.
זה מזכיר לי בדיחה יהודית, על תייר 
התנ"כי  החיות  בגן  שטייל  אמריקאי 
של  הכלוב  על  ראה  והוא  בירושלים 
הזאב, פסוק האומר "וגר זאב עם כבש". 
איך  החיות:  גן  מנהל  את  התייר  שאל 
לטרוף  לא  הזאב  את  לשכנע  הצלחתם 
לא  אנחנו  המנהל:  לו  ענה  הכבש?  את 
לטרוף,  לא  הזאב  את  לשכנע  הצלחנו 

פשוט אנחנו מחליפים כל יום כבש....
לא תמיד אנחנו מצליחים לשכנע את 
מחליפים  אנחנו  אלא  להגיע,  הלקוח 
לקנות  רק  מגיע  והוא  מבצע,  יום  כל 
מבצעים אצלנו, ואילו במקומות אחרים 
לו,  נח  לו,  שמתאים  מה  את  קונה  הוא 

קרוב לו, משתלם לו.
מה שצריך במקרים כאלה, לתפוס את 
כמה  אותו  ולשאול  באוזן,  הזה  הלקוח 
שאלות בסיסיות רחבות. לא להיכנס לו 

לווריד, כי אז הוא ירגיש מאוים.
הלקוח,  את  לשאול  מותר  למשל, 
גם  לך  להציע  אפשר  מהאזור?  אתה 
היבואנים  שאנחנו  האלה  העוגיות  את 
מוצר  לחפש  עלינו  שלהן?  הבלעדיים 
או  עליו,  הבלעדיות  את  יש  שלנו 
כך  עליו.  היחיד  השרות  נותני  שאנחנו 
ירגיש שחפצים ביקרו  למעשה, הלקוח 
ומחבבים את ארנקו, ופתאום הוא ירגיש 

בבית, ויתחיל לפצוח במחול קניות.
תמחור  לבדוק  מחובתנו  במקביל, 
כי  פעם,  מידי  שונים  מוצרים  של 
אנחנו נגלה שאת המוצר הזה, שידידנו 
הלקוח המדופלם קונה, הוא קונה בגלל 
ומי  בטעות,  במחשב  הוקלד  שהוא 
שמוכן  התמים,  הישראלי  הלקוח  כמו 
מחיר  כמו  וודקה  בקבוק  על  לשלם 
"לא  פתאום  הוא  מינרלים.  מים  של 
יגלה  הוא  בבית  רק  במחירים.  מבין" 
אליה  לב  שם  לא  שהוא  "הטעות"  את 
לתמונה  הרע  היצר  נכנס  ואז  בחנות, 
סופת  משתוללת  שבחוץ  לו  ומסביר 
אלפי  אותו  להעיף  שיכולה  הוריקן 
קילומטר מהבית, ואיך הוא יוכל להשיב 

את הטעות אשר גזל.
לכן, בכדי שלא תבוא תקלה תחת ידנו 
ולא חלילה נכשיל את הלקוח הישראלי 
ההגון, כדאי לשים לב לפריטים שנקנים 
לרדת  מאוד  כדאי  אצלנו.  מידי  יותר 
המדף,  על  מוצרים  לדגום  לשטח, 
הזה  המוצר  ומדוע,  כמה  למה,  ולהבין 
מאוד  וחשוב  סלר,  בסט  נהיה  אצלנו 
שאנחנו המוכרים לא נתנהג כמו זאבים 
שרוצים לטרוף את הלקוח המתנהג כמו 

כבש לעולה.

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

מאת: חיים בנשק

על  דו"ח  השבוע  פרסמה  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
2010- השנים  בין  בישראל  )סטארט-אפ(  הזנק  חברות  מצב 
 2,355 בישראל  פעלו   2015 בשנת  הדו"ח,  ממצאי  לפי   .2015
חברות הזנק. מדובר בירידה של 3% לעומת 2014, כך שבפועל מדובר 
בירידה במספר החברות שעוברות את שלב ההתהוות ומשיגות מימון 

לפעילות המו"פ והמסחור. 
של  ממוצעת  ירידה  חלה   2014 משנת  החל  כי  מהדו"ח,  עולה  עוד 
40% במאזן הפתיחות והסגירות )תוספת נטו( השנתי. זאת לאחר עלייה 
מתמדת משנת 2010 ולפניה. בסך הכל, בשנת 2015 נפתחו 359 חברות 
הזנק ונסגרו 185. עם זאת, למרות הירידה במספר החברות, סך הפדיון 
בשנת  ש"ח  מיליארד  בכ-11  והסתכם  עלה  דווקא  ההזנק  חברות  של 

2015. עלייה של 34% לעומת 2014.
כמו כן, בחברות הקיימות נרשמה עלייה המשרות שכיר, כך שבשנת 
ב-2015 היו כ-20.6 אלף משרות שכיר בחברות ההזנק, עלייה של 35% 
לעומת 2014. השכר הממוצע למשרת שכיר בחברות ההזנק באותה שנה 
עמד על 244 אלפי ש"ח, גידול של 32% לעומת 2010, ופי 2.3 מהגידול 

בשכר הממוצע למשרת שכיר בתקופה המקבילה בכלל המשק.
נתונים נוספים שעלו מהדו"ח: בין השנים 2015-2010 נפתחו בישראל 
כ-2,775 חברות הזנק, 420 )15%( מתוכן נסגרו עד שנת 2015. תחומי 
עיבוד   ,VoIP )כגון  תוכנה  הם  ההזנק  מחברות   49% של  הפעילות 

תמונה, הדמיה וניתוח תנועה, פינטק( ומערכות מידע.
רוב חברות ההזנק )75%( ורוב משרות השכיר )83%( ממשרות השכיר 
כ-8.5%  ב-2015  והמרכז.   אביב  תל  במחוזות  מרוכזים  חברות  באותן 
מחברות ההזנק הוגדרו כ'איילות' )Gazelles(, והיו להן שיעורי צמיחה 

גבוהים של יותר מ-20% במספר משרות השכיר.
נתון נוסף שנמצא, תמיכה ממשלתית מסייעת לחברות ההזנק. במהלך 
השנים 2015-2010, כ-14% מחברות ההזנק קיבלו מענק לביצוע מו"פ 

אלו  מענקים  רשות החדשנות(.  )כיום  הכלכלה  ראשי במשרד  מהמדען 
הסתכמו ב-762 מיליוני ש"ח. חברות אלו העסיקו כ-3,800 משרות שכיר 
בשנת 2015, שילמו שכר כולל של 947 מיליוני ש"ח ורשמו פדיון בגובה 

910 מיליוני ש"ח.
6% בלבד מתוך חברות ההזנק שקיבלו מענק נסגרו במהלך התקופה, 
קיבלו  שלא  הזנק  בחברות  מענק.  קיבלו  שלא  מהחברות   16% לעומת 
מענק היו 8.2 משרות שכיר בממוצע לעומת 10.4 בחברות שקיבלו מענק. 
בקרב חברות שקיבלו מענק, השכר למשרת שכיר בשנת 2015 היה גבוה 
שכיר  למשרת  הפדיון  ואילו  מענק,  קיבלו  שלא  שבחברות  מזה  במעט 

בחברות שקיבלו מענק היה נמוך משמעותית

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה דו"ח הכולל את נתוני חברות ההזנק 
בישראל בין השנים 2010-2015 • לפי ממצאי הדו"ח מספר החברות בשנה האחרונה 

הצטמצם ב-3%, אך סך הפדיון רשם עלייה של 34% לעומת השנה הקודמת

תנודות ה'סטארט-אפ'
דו"ח: ירידה בחברות הסטארט-אפ - עלייה בפדיונות

עליה בפדיון חברות ההייטק

י"ג באלול תשע"ו 1216.9.16 בפתח-תקוה32
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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(_____________________________________________

■ הורדנו את המחיר 
בתחילת ריינס בק"ג, 

דופלקס 3+3, 120 
מ'+גג, ללא מעלית, 

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

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

דירות 
למכירה

בית שמש

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

+5 חדרים ■ ברח' מהר"ל השקט, 
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 23 5308742 -050

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. 
_____________________________________________)39-43(פולטוב 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(_____________________________________________

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

053-3157272)38-41(_____________________________________________

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

 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' 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(_____________________________________________

אופקים
 דירות 3 ו- 4 חד' בקהילה, 

באזור 600,000 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ל(050-4113791

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 ברמת בית-שמש א' 
,בדולב, דירת 5 חד' עם 

אופציות, 1,750,000 ש"ח, 
מציאה ודירות נוספות,

_____________________________________________)38-39ל(050-4103803

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך ועוד מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)38-39(_____________________________________________

■ במציאה באדמור 
מרוזין, בית יפה עם 

כניסה פרטית, ענקית 
10 חד', 400 מ"ר, הסלון 

והחדרים ענקיים, 6 מיליון 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

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

וילות ובתים

 ברח' לנדאו, פנטהאוז 
6 חד', לחזית, ק"6, 155 
מ"ר מפלס אחד, מרפסת 

70 מ"ר, מחסן, חניה, 
מסודרת קומפלט, דרום-

מזרח-מערב, כניסה: 
ט"ו בשבט תשע"ז, 

3,800,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג,

,03-5754412
 .052-2236671

Zlbr54@gmail.com)38-41(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
קניה-מכירה-השכרה, מבחר 

דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)39-39(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן 
- מציאה! למבינים ענין! 

3.5 חד', משופצת, ק"ג על 
עמודים, 390,000 ש"ח. עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)39-39(_____________________________________________

 יש לך דירה טובה? לא 
מסתדר איתה! תתקשר 

אלינו ונטפל לך בכל 
מה שאתה צריך. תיווך 
_____________________________________________)39-39("סילבר" 053-3146470

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות 
נדירה!!!!"וילה הכי 

יוקרתית באלעד" 
מושקעת מיליון שקל 
בפנים!!! 600/300 
מגרש הכול ברמת 

פרימיום גינה מושקעת 
ומתוחזקת לבעלי יכולת 

בלבד 3 מפלסים + 
ביסמנד, אופציה ליחידות 

+ אופציה לבניית עוד 
קומה, פרטיות מוחלטת! 

לרציניים!!! "ידידיה 
ומאור נכסים" יאיר,

054-4242449)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס בתחתון, מושקעת 
ברמה + נוף, 1,700,000 

ש"ח. ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)39-39(אהובה, 050-5886828

 חדש! בלעדי! למבינים! 
ברמב"ם האיכותי! 5 חדרים + 
אופציה לסוכה ענקית )אופציה 

לחלוקה( 1,480,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-39("תיווך-קזן" 054-8420522

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בחסידי - ליטאי, 5 חד' + גינה, 
180 מ"ר + אופציות נוספות, 

1,760,000 ש"ח. ישראל, 
052-3251213. אהובה,

050-5886828)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות בשמעיה, 5 
חדרים + סוכה + ממ"ד 
+ יחידת הורים ענקית 

כ- 140 מ"ר. 'אפיקי-נדלן-
בועז' 054-8474843, 

050-4156080)39-39(_____________________________________________

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

1,280,000 ש"ח לזריזים! 
_____________________________________________)39-39("תיווך-קזן" 054-8420522

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בר' 

מאיר, בחסידי - ליטאי, 4 חד' 
+ נוף פתוח. ישראל,

.052-3251213
_____________________________________________)39-39(אהובה, 050-5886828

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

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

_____________________________________________)39-39(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בחרדי, 4 חד', מרווחת + 
נוף + מרפסת מהסלון, 

1,250,000 ש"ח. ישראל, 
052-3251213. אהובה,

050-5886828)39-39(_____________________________________________

 אבן גבירול! בלעדי! 3 
חדרים, מטופחת מאוד + 
נוף מרהיב + גג בטאבו! 

1,420,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! אבן גבירול! 3 
חדרים, גדולה ומטופחת + 

נוף! 1,250,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)39-39(קזן" 054-8420522

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

מדרגות חיצוניות, נוף מרהיב, 
054-9422194)39-39(_____________________________________________

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

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

052-5752500)39-39(_____________________________________________

 בדרך-מצדה מחולקת 
מדהים, מרוהטת קומפלט 

ומושכרת ב- 4,500 ש"ח, ק"ד, 
805,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)39-39(_____________________________________________

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

ש"ח + מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)39-39(תיווך רומן, 052-7731832

 מציאה! 3 חד', קומה 
נמוכה, 465,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)39-39(רומן, 052-7731832

 באיזור מתחרד, 5 חדרים, 
ק"ב, מחולקת ל- 2 דירות + 

תשואה גבוהה, גישה נוחה 
לבעלי כסא גלגלים,

052-2604463)39-39(_____________________________________________

 באזור מתחרד, 3 חדרים, 
ק"ב, כיור כפול, מוארת, 

800,000 ש"ח בלבד,
052-2604463)39-39(_____________________________________________

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

052-2604463)39-39(_____________________________________________

 ברח' מעפילים, 3 חד', 
משופצת, ק"ב, 865,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(תיווך יעקב, 054-4901948

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

_____________________________________________)36-39(נכסים, 052-4834706

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

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

052-3344721)39-39(_____________________________________________

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

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

052-3344721)39-39(_____________________________________________

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

סלון גדול!! מטבח גדול! ק"ב, 
חזית!! 2,140,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)39-39(_____________________________________________

 בבן זכאי!! 115 מ"ר 
מחולק ל- 2, ק"ב, חזית, 
2,000,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)39-39(_____________________________________________

 בלעדי!! בסוקולוב, 
3.5חד', משופצת + 

15מ', פרטי להרחבה 
***בפרל, 4 חד', 90מ' 
+ גג בטון, 1,900,000. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)39-39(_____________________________________________

 באיזור רמב"ם, 3חד' 
+ יחידת-דיור + מעלית, 

1,400,000 ש"ח )לא 
ללוקחי משכנתא(. 

***בעוזיאל, 3 חד', 
חדשה + מעלית. "יאיר 

_____________________________________________)39-39(נדלן" 052-7633978

 במנחם בגין - דב 
גרונר, 2חד' + מטבח + 
הול + מרפסות 60מ' , 
אפשר להפוך ל-3 חד'+ 
גג רעפים. "יאיר נדלן" 

052-7633978)39-39(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות יוקרה גדולות, 
3-4-5חד'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בלעדי, מחולקת 2+2 
בז'בוטינסקי, חדשה, כ- 80 

מטר, גם עורף גם חזית, קומה 
2.5, מפוארת, 1,350,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)39-39(_____________________________________________

 מבחר דירות ונכסים 
למכירה/השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" רבי עקיבא 56, 

,03-6166105/4
,054-8483810
058-7878784)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ה' המבוקש - 
דופלקס מפואר 180 מ"ר 

+ גג ענק + יחידה 70 מ"ר, 
לרציניים רק 4,135,000 ש"ח. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)39-39(_____________________________________________

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

_____________________________________________)39-42(לפרטים: 03-5785777

 בלנדא חזו"א!!! 
פנטהאוז יחודי!! 240 מ"ר 

במפלס אחד! מושקע!!! ק"ו, 
חזית + מעלית + מחסן 15 

מ"ר + חניה, 3,700,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)39-39(_____________________________________________

 פנטהאוז יוקרתי! 5חד', 
בבניה, ק"ה, כ- 150 מ"ר 

+ חניה + מחסן + אופציה 
לבניית 2 יחי' בתשלום, 

3,200,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)39-39(נכסים, 058-6010060

 פנטהאוז ענק! 5 בבן 
פתחיה, כ- 160 מ"ר, ק"ז, 

נוף מדהים, 2,600,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג רחוב הצבי, 8 חדרים, 
כ- 240 מ"ר בנוי + אופציה 

להרחבה, יש תוכנית אדריכלית 
לעשות 3 יחידות, מעלית, 5 

שרותים, 3 מקלחות, משופץ, 
אופציה למחסן. תיווך,

050-4144602)39-39(_____________________________________________

 בבעלי מלאכה, דופלקס 
5 חד', 210 מ"ר )4+1(, 

ק"ג + מעלית + חניה, מצב 
מעולה, ניתנת לחלוקה 

)יש מדרגות מחדר מדרגות 
שממשיכות לגג(, 2,400,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבן זכאי, דופלקס 5.5 
חד', 150 מ"ר, ק"ג, שמורה, 
חזית, מאווררת, 2,700,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 ברמת אהרון איזור יוקרתי, 
דופלקס 170 מ"ר + גג מרוצף 
4 דיירים בנין מטופח + חניה, 
מצב מצוין, 3,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(א.פנחסי, 03-5799308

 ברמת אהרון, דירה גדולה, 
כ- 150 מ' + דופלקס יפה + 

חניה בטאבו, 2,300,000 ש"ח. 
,BDA תיווך

_____________________________________________)39-39(טל': 054-8449423

 בבלעדיות בטכורש, 
דופלקס כ- 150 מ"ר, 

6 חדרים + יחידת דיור. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)39-39(_____________________________________________

 בהצבי, ק"ד, מעלית, 
דופקס ענק, 250 

מ"ר, משוקע ויפהפה, 
פוטנציאל השקעה ענק, 

3,500,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)39-39(_____________________________________________

 5 באבן גבירול/סוקולוב, 
ק"א, חזית, משופצת מהיסוד 
וממוזגת + מחסן, 1,915,000 

ש"ח. איצקוביץ נכסים, 
058-6010060)39-39(_____________________________________________

 גדולה במיוחד! 5.5 חד' 
בשיכון ה' בבניה, ק"ה, חזית, 

כ- 130 מ"ר, 2,150,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)39-39(_____________________________________________

 לגור ולקבל 
תשואה!!! בעוזיאל, 5 
חד' + גג, ניתן לחלוקה 
בקלות, רק 2,200,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)39-39(_____________________________________________

 גבול ב"ב/ר"ג האיזור 
המבוקש, בסמיכות 

לשיכון ג', קומה 5, דירה 
חדשה מקבלן בשלבי 

סיום ממש, דירת 5 
חדרים, מרפסת, ממ"ד, 

מעלית, 2,250,000 ש"ח. 
א.י נכסים והשקעות 
_____________________________________________)39-39(נדל"ן, 052-6321306

 בבנימין אברהם, 5 חד', 
מפוארת, 1,730,000 ש"ח. 

נדל"ן הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)39-39(_____________________________________________

 באזור דסלר!! 6ח', 
חדשה יפהפיה, ק"ג + מעלית, 
חזית, 3כ"א, 2,550,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)39-39(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ג'!! 5 חד', ק"א 
חזית!! לקראת גמר בניה, 

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

053-3128884)39-39(_____________________________________________

 בפרל, 5 חד', 96 מ"ר, 
ק"א + 3 יחידות בק"ק 63 

מ"ר )לא ניתנות להשכרה, רק 
לשימוש הבעלים( + חניה, 
2,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבעלי מלאכה קרוב 
לויז'ניץ, 5 חד', 120 מ"ר, 

ק"א + מעלית + חניה, חזית, 
מושקעת, 2,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור מרכז בעלי מלאכה, 
5 ח', גדולה ויפה, 160 מ' 

+ חניה, כניסה מיידית, 
 ,BDA 2,150,000 ש"ח. תיווך

_____________________________________________)39-39(טל': 054-8449423

 דירה ברבי עקיבא, 5 חד' 
+ גג, כ- 100 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ד, 2,650,000 
_____________________________________________)39-40ל(ש"ח, לל"ת, 052-2503911

 רגע לפני כניסה! 6 
בזכרון מאיר, ענקית, ק"ג, 

חזית, 2,550,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)39-39(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■  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(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)38-41("חנוכת הבית" 053-3157272

 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

■ ברח' עוזיאל קרוב לבן 
דוד, 5 חד' משופצים 

בבנין חדיש עם מעלית, 
3 כ"א, ק"א, חזית עם 

סוכה גדולה+ חניה 
צמודה, 2,300,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)38-38(_____________________________________________

■ ברח' אלוף שמחוני, 
5 חד' גדולים, ק"א, 
משופצת, עורפית, 

2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)38-38(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 למשפרי דיור ברשותינו 
מגוון דירות גדולות/אופציה. 

נדל"ן הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)39-39(_____________________________________________
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

2-2.5 חדרים

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

■ 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)37-40(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(_____________________________________________

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

השכרה 2-3-4-5 חד' + 
אישורי בניה להרחבה!!! 

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

_____________________________________________)38-11/17(נכסים" 02-6763740

ירושלים

חריש

טבריה

ירוחם

■ 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(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

■ 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 
_____________________________________________)37-40(הבית" 053-3157272

 באבן 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 

050-5308742 23
03-5797756)34-34(_____________________________________________

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

1,730,000 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בלעדי! באזור רח' אבטליון 
המבוקש, 4.5 חדרים, ענקית, 
110 מ"ר, פלוס חניה בחצר, 

זקוקה לשיפוץ. תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)37-40(הבית" 053-315-72-72

 בזכרון מאיר המבוקש, 
בנין חדש, מעלית, ק"ה עם 

נוף פתוח ואוויר צח, 72 מ"ר, 
פינוי בעוד כשנה וחצי, רק 

1,542,000 ש"ח. תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)37-40(הבית" 053-315-72-72

 באזור הרב שך המבוקש, 
דירה גדולה ורחבה, ניתנת 

בקלות להפוך ל- 4 חדרים, 
זקוקה לשיפוץ, רק 1,650,000 

ש"ח. תיווך "חנוכת הבית" 
053-315-72-72)37-40(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 נכס נדיר, בית פרטי 
על מגרש של מעל 3/4 
דונם במקום מעולה ביד 

_____________________________________________)38-39(בנימין, 054-6673339

יד בנימין
 באזור חבקוק, כ- 100 

מ"ר, משופצת מדהים, 4 חד', 
חזית, 2,150,000 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)39-42ל(054-8442705

 בבלעדיות. בבר -כוכבא 5, 
דירת 2.5 חד' ק"א , מתאימה 

למגורים/השקעה, בתהליך 
פינוי בינוי, שיווק 1,400,000 

ש"ח, דוד גרוס רי\מקס ספיריט 
050-4122744)39-39(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בדב הוז, דירת 4 חד', גדולה 

ומרווחת, מושקעת מאוד, נוף 
פתוח, קומה א', 

054-9422194)39-39(_____________________________________________

 4 באבן שפרוט, ק"א, 
110 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

בנין מחודש, 1,880,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)39-39(_____________________________________________

 בשלוש השעות 
בבניה מתקדמת, נשארו 
דירות בודדות, 4 חדרים, 

כ- 105 מ"ר בבנין 
מפואר ואיכותי, החל 

מ- 1,595,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)39-39(נכסים, 050-4177750

 טאבו משותף! ברבי 
עקיבא איזור שמואל 

הנביא, *4.5 חד', כ- 115 
מ"ר, ב- 1,450,000 ש"ח. 

*3.5 חד', כ- 90 מ"ר, 
ב- 1,350,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)39-39(נכסים, 050-4177750

 באבטליון, 4חד', ענקית, 
ק"א, 3כ"א + מחסן, 

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

050-3034110)39-39(_____________________________________________

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

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

052-3344721)39-39(_____________________________________________

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

נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)39-39(_____________________________________________

 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)39-39(_____________________________________________

 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)39-39(_____________________________________________

 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)39-39(_____________________________________________

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)39-39(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד', 90 מ"ר, 
מחולקת ל- 3 + יחידה, ק"א 
+ חצר 25 מ"ר, 1,800,000 

ש"ח. *במימון, 4 חד', 90 
מ"ר, מחולקת 3 + יחידה, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
95 מ"ר + חלל לחדר חמישי, 
ק"ג + מעלית + חניה, עורף 

פתוח לרחוב, 3 כ"א, מצב 
_____________________________________________)39-39(חדש. א.פנחסי, 03-5799308

 באיזור חזו"א/לנדא, בניין 
חדש, 4 חד', 110 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית,חזית, משופצת, 
מושקעת, סלון וחדר שינה 
גדולים, 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי, דירת נכה, 4 ח', 
70 מטר + חצר 80 מטר 

בטאבו בפ"כ במתחרדים בנין 
חדש, מפואר, 1,350,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)39-39(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', 100 מטר 
בטאבו באזור יואל, קומה 

ב', חזית, מפוארת + סוכה, 
2,050,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)39-39(_____________________________________________

 בהחלוצים, כ- 4 חד' + 
סוכה + מרפסת גדולה + 

אופציה, משופצת הכל חדש, 
קומה נוחה, רק 1,350,000 
ש"ח, גמיש. נדל"ן הקריה, 

054-8472222 ,050-3000121)39-39(_____________________________________________

 בקובלסקי, 4 חד', 
מפוארת + אופציה גדולה, 

רק 1,590,000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורוק, 
3 חדרים + חתימות 

ותוכניות לכ- 120 מ"ר 
בצד ובגג. 'אפיקי-נדלן-
בועז' 054-8474843 

050-4156080)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין, 
3 חד', משופצת, 

חדרים גדולים, ק"ב, רק 
1,230,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)39-39(בועז' 054-8474843

 באחיה השילוני, 
3.5 חדרים, כ- 85 מ"ר, 

מטופחת + מעלית וחניה 
+ אפשרות הרחבה 

מיידית כ- 15 מ"ר, ב- 
1,750,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)39-39(נכסים, 050-4177750

 באברבנאל אזור 
החלוצים, 3 וחצי 

חדרים, כ- 85 מ"ר, 
קומה ראשונה וחצי + 

אפשרות הרחבה, כ- 45 
מ"ר + חניה בשפע ב- 
1,395,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)39-39(נכסים, 050-4177750

 לקראת בניה בקרית 
הרצוג אזור פרמישלאן, 
דירה אחרונה, 3 חדרים, 

כ- 78 מ"ר, כניסה 18 
חודש, ב- 1,270,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)39-39(_____________________________________________

 בהזדמנות מירושה! 
בחלוצים, 3 חד', חזית, 

מעלית, חניה וסוכה! 
כחדשה, 1,230,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)39-39(_____________________________________________

 תיווך בנע"ם. באזור 
המכבים, 3 חדרים, קומה ג' 
ללא עמודים, כ- 70 מ"ר + 
אופציה קטנה, 1.3 מליון, 

054-7477054/050-2567111)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' רבי 
יהושע בבנין חדש 

ומיוחד, 3 חדרים מפוארת 
+ חניה, 1,700,000. 

_____________________________________________)39-39("בנין עד" 050-4152330

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

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

053-3128884 ,03-5791514)39-39(_____________________________________________

 באזור הושע!! 3.5 חד', 
ק"ב + מעלית 3 כ"א + מחסן 

10 מ"ר מושכר 1,820,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)39-39(_____________________________________________

 בדניאל, 3חד', 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. 

_____________________________________________)39-39(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות בפרדס כץ, 
ק"ב, אופציה לבניה. בי.א. 

_____________________________________________)39-39(נדל"ן, 054-8462882

 3.5 ביונה הנביא, ק"ג, 
אחרונה, 67 מ"ר, עורף + 

אופציה, מטופחת במיוחד, 
1,550,000 ש"ח. איצקוביץ 

_____________________________________________)39-39(נכסים, 058-6010060

 3 במימון בבניה, חזית, 
ק"ד + מרפסת שמש, 

1,500,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)39-39(נכסים, 058-6010060

 מושקעת במיוחד! 3.5 
באבטליון, ק"ב, גדולה, חזית, 

כ- 90 מ"ר + חניה בטאבו, 
1,900,000 ש"ח. איצקוביץ 

_____________________________________________)39-39(נכסים, 058-6010060

 בבלעדיות! באליעזר 3חד' 
ענקית + אופציה מאושרת, 
ק"א, 1,680,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)39-39(_____________________________________________

 באיזור אבן-גבירול, 3חד', 
ק"ק + אופציה לחלוקה, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)39-39(_____________________________________________

 באיזור דב-גרונר, 2חד', 
קומה אחרונה, מיידית, 
1,150,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)39-39(_____________________________________________

 בדנגור, 2.5חד', קומה 
שניה, חזיתית, 1,200,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)39-39(_____________________________________________

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

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

050-3034110)39-39(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, מחולקת 
ל- 2 יחידות, משופצות 

ומושכרות, 1,380,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)39-39(_____________________________________________

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

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

050-3034110)39-39(_____________________________________________

 בפלמח, 2.5חד', 
שתי מרפסות + אופציה, 

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

050-3034110)39-39(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-39(050-5750880,אורי תיווך אדוארד

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

1,250,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

_____________________________________________)39-39(050-5750880,אורי תיווך אדוארד

 בלעדי!!! ביונתן!!! 3 
חד', יפיפיה, 70 מ"ר, ק"א + 

אופציה 30 מ"ר, חזית, אופציה 
לפינוי בינוי. "תיווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)39-39(_____________________________________________

 בדוב גרונר!!! 3 חד' 
+ אופציה, ק"ב, אחרונה, 
1,200,000 ש"ח. "תיווך 
פרפקט" 03-5745877,

052-7649782)39-39(_____________________________________________

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

פנטהאוזים מפוארים ע"י קבלן 
אמין, החל מ- 1,430,000. 

"תיווך פרפקט" 03-5745877, 
052-7649782)39-39(_____________________________________________

 באזור הפלמ"ח, 3 חד', 60 
מ"ר הכל חדש, קומה נוחה, 
טאבו משותף רק 850,000 
ש"ח, גמיש. נדל"ן הקריה, 

054-8472222 ,050-3000121)39-39(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-39(אדוארד

 בלעדי, 2 ח' בפ"כ, כ- 
60 מטר, קומה ג' ואחרונה 
+ אופציות, לא משופצת, 

1,150,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)39-39(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בפ"כ 
)לשעבר 2.5 ח'( 60 מטר 

במתחרדים, קומה ב', חזית + 
אופציה לסוכה, 1,160,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)39-39(_____________________________________________

 דירת 2.5 חד', באזור 
הראשונים, משופצת, 

חזית, 3 כ"א + אופציה, 
רק 1,250,000 ש"ח, 

גמיש. "אלמוג נכסים" 
ר"ע 56 ב"ב, 

,058-7878784
03-6166105)39-39(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2 חד', 
מפוארת, קומה ב' ואחרונה 

+ אופציה גדולה, 1,250,000, 
גמיש. נדל"ן הקריה, 

054-8472222 ,050-3000121)39-39(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 2.5 חד', 59 
מ"ר, מושכרת, רק 1,130,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)39-39(_____________________________________________

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

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

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

)לא בטאבו( + א.לבניה, 8 
מ"ר, מצב טוב, 1,400,000 
ש"ח. *בשיכון ג', 2 חד', 60 
מ"ר, ק"ב,חזית, אופציה 25 

מ"ר, 1,450,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)39-39(א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' ירושלים איזור חברון, 
2.5 חד', 60 מ"ר, ק"א שמורה, 

1,290,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)39-39(א.פנחסי, 03-5799308

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

ענקית, אופציה לבניה 
בגג. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)39-39(_____________________________________________

 בבני אברהם, כ- 70 
מ"ר, קומה 2.5 ואחרונה 

+ תוכנית אדריכאלית 
והיתרי בנייה!! בבנין 
איכותי ב- 1,395,000 

ש"ח, מיידי. להב נכסים, 
050-4177750)39-39(_____________________________________________

 תיווך בנע"ם, בהזדמנות, 
2 חדרים באזור ז'בוטינסקי/

דב גרונר, קומה א', 55 מ"ר, 
עורפית + אופציה קטנה, 1.1 

מליון, גמיש, 
054-7477054/050-2567111)39-39(_____________________________________________

דימונה
 מציאה! 2 דירות: 1 חד' ו- 
2 חד', מושכרות יחד ב- 2,200 

ש"ח, ק"ד )ללא עמודים(, 
520,000 ש"ח. תיווך ברכת-

_____________________________________________)39-39(הבית, 050-4199643

3-3.5 חדרים

וילות ובתים
 קוטג' 5חד', 140 מ"ר + 

חניה וגינה פרטית, ממוזג, 
מחיר: 170,000 ש"ח, שכירות: 

4,000-4,500 ש"ח. תיווך 
ברכת הבית,

050-4199643)39-39(_____________________________________________

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

לשנתיים, מחיר: 430,000 
ש"ח. תיווך ברכת הבית, 

050-4199643)39-39(_____________________________________________

 דירת שלושה חדרים, 
קומה ב', משופצת מהיסוד, 
מושכרת ב- 1,900 ש"ח, רק 
435,000 ש"ח. משה אלוש 

_____________________________________________)39-39("אבני דרך" 054-3255667

 דירת שלושה חדרים, 
קומה ג', משופצת, מושכרת 

ב- 1,750 ש"ח, רק ב- 
400,000 ש"ח. משה אלוש 

_____________________________________________)39-39("אבני דרך" 054-3255667

חולון
 בהדר, ת"ג, 4 ח', 95 

מ"ר, ממוזגת + מרפסות + 
אופציה, 1,900,000 ש'. "נדל"ן 

_____________________________________________)39-42(כהלכה" 055-6688111

 בפרוייקט איכותי בבניה, 
3 חד', 80 מ"ר + מרפסת 
סוכה + אופציה 3 כ"א, 2 

דירות בקומה, 770,000 ש"ח, 
_____________________________________________)39-42ל(050-5954095

 בית דו משפחתי, צמוד 
לקרליץ, מחולק ל- 2 בתים, 

יושב על חצי דונם, 1,650,000, 
גמיש, מצויין להשקעה! 
_____________________________________________)39-39("רימקס" 050-2442446

 ברחוב ירושלים, בית דו 
משפחתי, 180 מטר + נוף 

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

אופציה לרכישת הדו ליד. 
_____________________________________________)39-39("רימקס" 050-2442446

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 בקריה החרדית )צמוד 
לשטיבלאך(, 5 חד', 150 מ"ר, 
ק"א + 2 מרפסות, מסודרת, 

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)39-39(_____________________________________________

 בק.שמואל )רח' 
מיכאל(, 4 חד', ק"ב, 
משופצת וממוזגת, 

600,000 ש"ח,
,054-8416754
052-7606968)39-8/17(_____________________________________________

 מצוין להשקעה! ברח' 
ברנר, 4.5 חד', 118 מ"ר, 

ק"ד, ללא מעלית, נוף מרהיב 
לכינרת, 450,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)39-39("רימקס" 050-2442446

 בק.שמואל, דירת גן, 
110 מ"ר, 4 חד' + יח"ד, 45 

מ"ר, גינה ענקית, נוף לכינרת. 
_____________________________________________)39-39("רימקס" 050-2442446

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 מבחר דירות להשקעה 
עם השבחה עתידית מובטחת 

באכלוס הגדול של עיר 
הבה"דים באפריל 2017. משה 

אלוש "אבני דרך" 
054-3255667)39-39(_____________________________________________

 דירת ארבעה חדרים, 
קומה ב', משופצת ויפה, 

משוכרת ב- 2,100 ש"ח, רק 
ב- 450,000 ש"ח. משה אלוש 

_____________________________________________)39-39("אבני דרך" 054-3255667

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

מושכרת, 400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-39(050-6610501, סתיו

 דירת שלושה חדרים, 60 
מטר, מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
ב- 405,000 ש"ח. משה אלוש 

_____________________________________________)39-39("אבני דרך" 054-3255667

 דירת שלוש וחצי חדרים, 
78 מטר, קומה ב', 425,000 
ש"ח. משה אלוש "אבני דרך" 

054-3255667)39-39(_____________________________________________

 דירת שני חדרים, 
מושכרת ב- 1,700 ש"ח, 

קומה ב', רק 355,000 ש"ח. 
משה אלוש "אבני דרך"

054-3255667)39-39(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

 ברחוב שטרן, דירת קרקע 
בדו קומתי, 90 מ"ר, משופצת, 

2 מפלסים, אופציות רציניות 
להרחבה נוספת, גישה מרחוב 

אורוגואי ואפשרות לפתוח 
כניסה נופסת מרחוב שטרן, 

חייבים למכור!! מציאה!! 
בבלעדיות שאולוף נדל"ן, 

050-4204396)39-39(_____________________________________________

 בגבעת זאב, באזורים 
המבוקשים! מבחר דו 

משפחתי/וילות + יחידות 
דיור מניבות, בגדלים שונים 

ובמגרשים גדולים, עם נגישות 
מעולה החל מ- 2,760!!! 

תיווך מאור, 050-5500323, 
02-5730077)39-39(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)39-39(בנדל"ן אריאלי, 02-5714636

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת 

אחרי שיפוץ כללי, במיקום 
מצוין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)39-39(_____________________________________________

 גבעת זאב, באתרוג! קו 
ראשון לנוף, כניסה פרטית ל- 
5, ענקית + גינה גדולה לנוף, 

מרפסת, יח' הורים ואופצ' 
לחלוקה 1.59 מליון ש"ח. 

תיווך מאור, 050-5500323, 
02-5730077)39-39(_____________________________________________

 גבעת זאב, במרכז! 
מיידית! דירת גן 5 גדולה + 
פינת אוכל, גינה 100 מ"ר, 

קרוב לכל דבר, מגורים/
השקעה!!! תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)39-39(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
אבן! 6 + מרפסת סוכה גדולה 

לנוף, חצר ופרטיות כוללת 
יחידת דיור 2 חד', מתאימה גם 

לנכים/מבוגרים, 1,990 מליון 
ש"ח. תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)39-39(_____________________________________________

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

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

054-8451177)39-39(_____________________________________________

 מציאה!!! ברמות 
א', 5.5 חד' + מרפסת 

פתוחה לנוף, 3 כ"א, רק 
1,890,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)39-39(ישיר, 054-8451177

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

_____________________________________________)39-39(ישיר, 02-6510266

 בתפארת רמות, 5 
חד', ענקית ומשופצת, 

חדר שישי צמוד לבית + 
יח"ה, חצר כניסה פרטית 

ומחסן רק 2,250,000 
ש"ח. תיווך ישיר,

054-8451177)39-39(_____________________________________________

 מיידית! בגבעת זאב 
המתחרדת, אבן! 4 מרווחת 
+ פינת אוכל ומרפסת לנוף 

ואופצ' להרחבה, מלאת 
פרטיות ושטופת שמש, 1.39 

מליון ש"ח!!! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)39-39(_____________________________________________

 במרכז גבעת זאב, 3 + 
פינת אוכל מוגדרת ומרפסת 
סוכה לנוף, משופצת, קרוב 

לכל דבר, אופצ' הרחבה 2חד' 
ומרפסת 1,230 מליון ש"ח! 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)39-39(_____________________________________________

 מיידית! גבעת זאב 
המתחרדת לזוג צעיר/השקעה, 

95 מ"ר, אבן! 3.5 + פינת 
אוכל, מרפסת סוכה 70 מ"ר 

לנוף וחלל 60 מ"ר, 1,360 
מליון ש"ח!!! תיווך מאור, 

02-5730077 ,050-5500323)39-39(_____________________________________________

 בלעדי ברמות א' 3 
חד' + מרפסת סוכה 

+ אופציה גדולה 
להרחבה, קומה נוחה, רק 

1,530,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)39-39(ישיר, 054-8451177

 בהזדמנות! 
באבוחצירא 2.5 חד', 

ק"ד, אופציה מוחשית, 
בלעדי "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)39-39(_____________________________________________

 בגן ורשא 3 חד', 80 
מ"ר+ סלון ענק+2 מרפסות, 

תיווך, 054-8458932
_____________________________________________)39-40ל(053-3187013
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ברכפלד

 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)37-40(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-20-17(_____________________________________________

השקעות

עסקים

ביקוש 
דירות

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

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

2-2.5 חדרים

 בק"ג, ללא, דירה יפה, 
חדרים גדולים + מזגן + 

דוד"ש, 3,200 ש"ח,
_____________________________________________)32-39ל(054-4225158

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. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
 050-5308742
03- 5797756)35-35(_____________________________________________

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, 4,600 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 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

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות שותפות 
בעסק פעיל, חוזים 
חתומים מול גופים 

_____________________________________________)37-40(גדולים, 058-3261772

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' אהרונסון 
בבניינים של 4 דירות, 
2 חד' גדולים עם הול 

ומרפסות, מטבח חדש, 
פרקטים בכל הדירה, 

ממוזגת, מיידית, 3,200 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)38-38(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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, 3 
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 נתיבות

ערד

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

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

אלעד

+5 חדרים

דירות 
להשכרה

■ מציאה ברח' פוברסקי 
4 חד' גדולים, מושקעים, 

כמו חדש, נדירים ביופיים, 
בק"ג, ללא מעלית, 

4,800 ש"ח, מיידי. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23  5308742 -050

03-5797756)38-38(_____________________________________________

 בהרצוג/ קוק, 2 חד', 
ק"ק, מסודרת, 2,800 ש"ח. 

_____________________________________________)39-43(פולטוב נכסים, 052-3646632

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
משופצת חלקית, מאווררת, 
חזית, מיידי, 054-8477111, 

_____________________________________________)38-39ל(054-8477222

 דירה במצב חדש, 2 חד', 
ממזוגת, כ.פרטית, 2,500 
ש"ח באזור גן ורשא, רח' 

_____________________________________________)38-41(שקט, 054-6804376

 ברמב"ם, יח' דיור - 
חדשה, מרוהטת, ממוזגת, 
_____________________________________________)38-41(2,300 ש"ח, 052-6160852

 יח"ד, 1.5 חד', מרוהטת 
קומפלט, ממזוגת, דוד"ש, 

חדשה, 2,350 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ל(054-5523432

 בויז'ניץ, דירת חדר 
כחדשה, ליחיד/ה, מרוהטת, 
ממוזגת ויפה, 1,750 ש"ח, 

_____________________________________________)38-41ל(052-3073826

 ברח' רשב"י, 2 חד' + 
מרפסת סגורה, דוד"ש, מזגן, 

מרוהטת קומפלט, 1,900 
_____________________________________________)38-41(ש"ח, מיידי! 052-7101756

 ברחוב פרנקפורטר, 
יחידה בת 2 חד', 

חדרים גדולים ומרווחים, 
משופצת וממוזגת, 2 

כיורים, כניסה מיידית, 
052-7171222)38-41(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/לא משופצת, 

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 מציאה! אולם אירועים 
מפואר, קרקע, לציבור הדתי 

באשדוד + רשיון + חניה, 
_____________________________________________)38-41ל(052-3267692

 מיידית, 2 חד' במצב 
מצויין, בטאבו כמחסן, בכפר 
אברהם, מושכרת ב- 2,500 

ש"ח, למכירה
_____________________________________________)38-39ל(052-7132120

 זכיון בלעדי של חברה 
אירופאית, להפצה של עגלות 

ילדים, טל': 054-7596523. 
benediktbros@gmail.

com)38-39(_____________________________________________ 4-4.5 חדרים
 מציאה! להשקעה/
מגורים, דירת 4 חד' + 

גינה, 120מ"ר, בשכונה 
שקטה ומבוקשת בצפת 

 ,054-7968691
054-5442959)39-39(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ג', 3 
חד', משופצת קומפלט 

ומרפסת גדולה + אופציה 
ענקית להרחבה, קומה 

נוחה, פתוחה לנוף, 
מדהים! תיווך ישיר, 

054-8451177)39-39(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ד' - 
מינץ, במיקום מעולה, 

3 חד' + מרפסת סוכה, 
3 כ"א, פתוחה לנוף + 
תב"ע מאושרת לבניה 

על כל הגג! תיווך ישיר, 
054-8451177)39-39(_____________________________________________

 בהזדמנות! ברמות ב' 
בסמטה פנימית של צונדק, 

3 חד', 65 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, מ.סוכה גדולה, 

ק"ג, נוף מדהים. א.להרחבה, 
א.למעלית, רק - 1,575,000 

ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 
02-5714636)39-39(_____________________________________________

מגדל

מירון

 דו - משפחתי, 80 מ"ר, 
4 חד' על מגרש, 400 מ"ר 

+ שצ"פ, פינתי, 1,150,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. "רימקס" 050-2442446

 ביישוב כפר שמאי )5 
דקות ממירון(, וילה פרטית, 

3חד' + מעטפת לעוד 2 חד', 
קו ראשון ונוף מרהיב, גינה 

מטופחת, מתאים גם לדירת 
_____________________________________________)39-39(נופש. "רימקס" 050-2442446

 מציאה! 3.5 חדרים, 
מיקום מעולה, שווה לראות 

"תיווך ארץ הצבי"
052-5253470)39-39(_____________________________________________

 קרובה לרכבת 3 חד' עם 
ממ"ד ומרפסת קטנה, שווה 

לראות. 052-5253470 "תיווך 
_____________________________________________)39-39(ארץ הצבי"

 מבחר גדול דירות 
להשקעה עם תשואות 

גבוהות. "תיווך ארץ הצבי" 
052-5253470)39-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חד', 86 מ"ר, ק"א 

במחיר מציאה! תיווך רומן, 
052-7731832)39-39(_____________________________________________

 בתקומה, קומה רביעית 
עם מעלית, שמורה, רק, 

052-5562748 ,1,200,000)39-39(_____________________________________________

 חדש בבלעדיות!!! 
בשכונת בלינסון, בית פרטי, 
שטח של 450 מ', משופץ 

מהיסוד, אזור שקט. אביעד, 
054-5580933)39-39(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 חדש בבלעדיות!!! 

בנווה גן, פנטהאוז בטבצ'ניק, 
אזור דתי לאומי, גג במפלס 

אחד של 80 מ', 4.5 חד', 
2,350,000. אביעד,

054-5580933)39-39(_____________________________________________

 בכפר גנים ג', פנטהאוז/
דופלקס, מרפסת 70 + 

מרפסת 20 מטר, 180 בנוי, 
3,900,000 ש"ח. עידן,

053-2817721)39-39(_____________________________________________

 בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

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

ומושקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,200,000 

ש"ח, גמיש. א.י נכסים 
והשקעות נדל"ן,

052-6321306)39-39(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
גג 5 חד', 125 מ', משופצת, 
מטבח חדיש ומרווח, יחידה 

_____________________________________________)39-39(למעלה. אביעד, 054-5580933

 ברוטשילד, 5, בבנין 
בקרבת קופח, משופצת 

מהיסוד, מעלית, חניה, 120 
מ"ר, 1,590,000 ש"ח, 

054-3320655)39-39(_____________________________________________

 דירת 4ח', קומה 7, 85 
מ"ר 'ר/מע, חניה, דו"ש, 

מעלית שבת, 2 שרותים. תיווך 
_____________________________________________)39-39("גרים" עטרת, 050-4231133

 במרכז העיר, דירה מניבה 
7,800 ש"ח לחודש, קומת 

קרקע, משוקעת, 
050-7505449)39-39(_____________________________________________

 בהזדמנות, בהרצל! 
4 חד', ענקית!! מסודרת, 

ממוזגת, רק 1,290,000 ש"ח, 
בלעדי רם-נכסים,

054-5566145)39-39(_____________________________________________

 שווה שווה!!! דירת 4.5 
בבניין הכי מבוקש בהדר גנים, 

הדירה 110 מ' נטו. אביעד, 
054-5580933)39-39(_____________________________________________

 חדש בבלעדיות!! דירת 
4 חד' ברחוב מנחם בגין 74 

)בקרבת בן אליעזר(, מרפסת 
שמש/סוכה, 1,495,000. 

_____________________________________________)39-39(אביעד, 054-5580933

 ברוטשילד פרנקפורטר, 
בלעדי, 4.5 חד', משופצת 

ומשודרגת מהיסוד, קומה 3 
ללא מעלית, 1,315,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(עידן, 053-2817721

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
קומה 1, 80 מטר במיקום 

מצויין, 1,290,000 ש"ח. אתי, 
054-3320655)39-39(_____________________________________________

 דירת 3.5ח', קומה 1, 
98מ"ר, צפ/מע/מז, חניה 
מקורה, מעלית, דו"ש, 2 

שרותים, בקרבת בי"ח השרון. 
תיווך "גרים" עטרת,

050-4231133)39-39(_____________________________________________

 דירת 3ח', קומה 3 
מזגנים, מעלית שבת, חניה, 
שכונה דתית. תיווך "גרים" 

_____________________________________________)39-39(עטרת, 050-4231133

 מציאה!! 3ח' ביוספטל, 
מסודרת ויפה, מיידית!! רק 

_____________________________________________)39-39(819,000 ש"ח, 050-4811122

 בפיק"א היוקרתי!! 3ח', 
כ- 90 מ"ר + מעלית + חניה 
מקורה, מיידית!! 1,400,000 

ש"ח, 050-4811122,
050-6610501)39-39(_____________________________________________

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

052-5562748 ,1,050,000)39-39(_____________________________________________

 בנורדאו, ק"ב, 
3 חדרים, 90 מ"ר, 

1,300,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)39-39(_____________________________________________

 בחיים עוזר/הרצל, 3 
חדרים גדולים + מעלית, 

1,250,000 ש"ח,
050-3528252)39-39(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-39(050-6610501, סתיו

 ברוטשילד, 3 חד', גדולה, 
90 מ"ר, ק"ב, מסודרת באזור 

בית חולים השרון, 1,200,000. 
_____________________________________________)39-39(050-6610501, סתיו

 בקפלן לפני תמא, 3.5 
חדרים, 856 מטר, קומה 2, 
עורפית, 1,380,000 ש"ח, 

_____________________________________________)39-39(הזדמנות נדירה, 053-2817721

 מציאה!! 2ח' + הול 
בורטשילד/קק"ל, מסודרת 

ויפה, מיידית!! רק 915,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח, 050-4811122

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

052-5562748)39-39(_____________________________________________

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

052-5562748)39-39(_____________________________________________

 מצויין להשקעה!!! 2 
חד' ברוטשילד, גדולה, ק"ק, 

אפשרות למשרד, 1,300,000 
ש"ח, בלעדי רם-נכסים,

054-5566145)39-39(_____________________________________________

 בשערייה, 2.5 חד', ק"ב, 
45 מ"ר, אופציה להרחבה, 

950,000, גמיש, בלעדי. תיווך 
עוצמה, 052-7113508,

052-7654346)39-39(_____________________________________________

 בשפרינצק, 5.5 חד', 120 
מ"ר + מרפסת סוכה גדולה, 

930,000 ש"ח בבלעדיות! 
אסף - אנגלו סכסון,

054-5331377)39-39(_____________________________________________

+5 חדרים

 בקרן היסוד, 3 חד', 60 
מ"ר, אזור חרדי, ליד העיר 

העתיקה, מושכר 1,700 ש"ח, 
סה"כ 560,000 בבלעדיות! 

אסף - אנגלו סכסון,
054-5331377)39-39(_____________________________________________

 1.5 חד', בקארו משופצת, 
מרפסת, מעלית, חניה, מזגן, 

_____________________________________________)39-42ל(מיידי, לל"ת, 052-7656922

 ברימון להשכרה, 2 
דירות חדשות בנות 3 ו- 4 

חדרים, סטנדרט גבוה, 
052-2224730)39-39(_____________________________________________

 3.5/2 חד' ברח' רמח"ל, 
ק"ג + מעלית, 050-5239716, 

03-6182420)39-40(_____________________________________________

 בשטרסר 2, קומה ג' 
לל"מ, דופלקס 5 חד' ענקיים 

+ מרפסת גג )מתאים גם 
למשפחתון(, מוארת עם נוף 

פתוח, משופצת כחדשה, בנין 
מטופח עם חניה. תיווך מעוף 

_____________________________________________)39-39(מגורים, 058-7071702

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

בטאבו, 4,000 ש"ח,
050-2573555 ,050-4102467)39-39(_____________________________________________

 בבית יוסף בבנין 
חדיש ומפואר, 5 חדרים, 

משודרגת, קומה 
ראשונה, ב- 5,500 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)39-39(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
חזית, מעלית )מתאים גם 
לנכה(, ממוזגת, למשפחה 

קטנה/זוג מבוגר, 
_____________________________________________)39-42ל(03-5709011, להשאיר הודעה

 בבלעדיות באברמסקי, 
4 חדרים + מעלית, 

עד חצי שנה מפתחות 
במשרד 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)39-39(_____________________________________________

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

052-3344721 ,03-8007000)39-39(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/בן 
זכאי!!! 4 גדולה, ק"א, 

4,700 בביאליק!!! 3 + 1 + 
גג, ק"ג בלי, יפה ומאוררת, 

4,400, מיידי. "תיווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)39-39(_____________________________________________

 באזור חתם-סופר!!! 4 
חד', חדשה מהקבלן, חזית, 

ק"ב + מעלית, מ- 4,500 
ש"ח, מיידי. "תיווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)39-39(_____________________________________________

 באבוחצירא, 3 חד', ק"א, 
משופצת, מאווררת, מזגנים, 

_____________________________________________)39-42ל(דוד"ש, פלדלת, 052-7109275

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חדרים גדולים, משופצת, 

מרוהטת וממוזגת, 
3,300. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות! ביוסי, 3חד' 
+ מרפסת, משופצת מהיסוד, 
4,000 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בשח"ל בבנין חדש, 3חד', 
חזית, מיידית, 4,500 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בלעדי, אברבנאל, 3 
חד', 50 מ"ר, קו', א' עורפי, 

מסודרת, 2,850 ש"ח.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)39-39(אדוארד

 בר' עקיבא/ירמיהו!!! 3 
חדשה ומפוארת מהקבלן, ק"א 

+ מעלית, חזית, מ- 3,800 
ש"ח, מיידי. "תיווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)39-39(_____________________________________________

 בבני אברהם, 3 חד', 
מרווחת מאוד, 3 כיווני אויר, 

רק 3,450 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)39-39(_____________________________________________

 הזדמנויות השבוע! 
בבאיליק ובהרצל )פ"כ(, 
2.5 חד', מקסימות לזוג 

צעיר, מפתחות במשרד. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)39-39(_____________________________________________

 בחברון, 2.5, כ-75 מטר, 
משופצת, 3כ"א, ק"ב, 3,400, 

_____________________________________________)39-39(מיידי. תיווך, 052-5222690

 ז'בוטינסקי, 2 חד', 30 
מ"ר, משופצת כחדשה, קו' 

ג', עורפי, 2,600 כולל ארנונה. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)39-39(אדוארד

 באברבנאל, 2 חד', ק"א, 
2,200 ש"ח. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)39-39(אדוארד

 באיינשטיין, 2 חד' + 
חצר, מרווחת ומשופצת, רק 

2,200 ש"ח כולל ארנונה. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)39-39(_____________________________________________

 יח"ד חדישה, בר' יהודה 
הנשיא, מיידית, 2,300 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40(לזוג, 052-7124186

 ברח' פרדו, 1 חד' יפה + 
מטבח ופינת אוכל, קרקע, 
מרוהטת וממזוגת, מיידית! 

 ,052-7648100
03-6191468 ,054-7773591)39-39(_____________________________________________

 יח"ד ליחיד, מרווחת, 
מרוהטת וממוזגת, בהרב 

רוזובסקי, 1,800 ש"ח,
_____________________________________________)39-42ל(050-4113074

 להשכרה יחידת דיור, 
מפוארת, חדשה, מרוהטת 

וממוזגת ברח' מוהליבר ב"ב, 
052-4783640)39-42(_____________________________________________

 בר כוכבא, חדר וחצי, 
משופצת ומרוהטת קומפלט, 
רק 2,200 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)39-39(_____________________________________________

 באלתרמן, 3חד', ק"4 
ללא מעלית, 2,850 ש"ח, 

050-3528252)39-39(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 3 פלוס סוכה בב"ב אזור 
הרצוג/מנחם מח' - כ"ד תשרי, 

_____________________________________________)39-40ח(050-6840553

 דרושה דירה לקניה באזור 
גוש דן/מרכז, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)39-40ח(בערך, 054-8432271

 דרושה דירה 100 מ' בב"ב 
- לא משופצת, עד 1,500,000, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7610075

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/לא משופצת, 

_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 לתיווך בנע"ם דרושות 
בדחיפות דירות למכירה 3-4 
חדרים בב"ב ובפ"כ, פרסום 

ומכירה עלינו! 
054-7477054/050-2567111)39-39(_____________________________________________

 דירות להשקעה 
ולמגורים בצפת/טבריה החל 

מ- 380,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)39-42(לציבור הדתי, 050-5766979

 מציאה! בבאר-שבע, 
למגורים/השקעה, במיקום 

מעולה, מחיר אטרקטיבי 
ותשואה גבוהה! חבל 

לפספס!! לתאום סיור: 
אקסקלוסיב שיווק וניהול 

_____________________________________________)39-39(נדל"ן, 054-5233623

 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)39-39(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)39-39(_____________________________________________

 להשכרה משרד באיזור 
העיריה, 30 מ"ר, ק"ק, מחולק 

ל- 2 חד' + שירותים, 3,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 מציאה! למסירה 
בטבריה 6 צימרים 
יפיפיים ופעילים + 

סוויטה וג'קוזי, מדשאות, 
ד' הליכה לכינרת, עבור 
_____________________________________________)39-42(דמי פינוי, 050-7824909

 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)39-39(_____________________________________________

■ 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. 
_____________________________________________)39-43(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)37-40(_____________________________________________

מגרשים

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

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

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(_____________________________________________

 בירושלים ברמות 45 
דונם בטאבו כולל אפוטרופוס 

הכללי. פולטוב נכסים, 
052-3646632)39-43(_____________________________________________

■  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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

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

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

 גילוי מרצון - פוליסת 
ביטוח כנגד הליך פלילי, 

ליווי מקצועי ע"י משרד רואי 
חשבון מוביל בסודיות!!! 

050-7772250)37-40(_____________________________________________

 בירושלים להשכרה מקלט 
למטרה שקטה, 16 מ"ר 

במחיר 1600 ש"ח לחודש, 
052-7667000)37-40(_____________________________________________

 בר' עקיבא,חנות 
להשכרה כ- 60 מ"ר + 

_____________________________________________)38-41(חצר, 055-6683357

 להשכרה באלעד במרכז 
המסחרי נחלת יצחק, חנויות/

משרדים, 20-50 מ"ר, החל 
מ- 1,700 ש"ח כולל ארנונה 

)לא במותגים(. 054-6331700, 
052-7671305)38-40(_____________________________________________

 ברח' חברון חנות 
למכירה, 40 מ"ר, 
השקעה מעולה, 

בהזדמנות, 1,300,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
 .052-2236671

Zlbr54@gmail.com)38-41(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק 
לחנות/אולם, 300 מ"ר 

ואפשרות לעוד 400 מ"ר באזור 
_____________________________________________)38-41(האולמות, 0527-182182

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת מפעל קוקה 

קולה 80 מ"ר/30 מ"ר, 
שטח מסחרי, משופץ 

ומסודר, מתאים לחנות, 
מחסן , משרד ולכל 

מטרה, שרותים וחניה, 
_____________________________________________)38-41ל(050-2935656

 באסם 20-90!!! מ"ר 
למטרה שקטה ולכל 

מטרה. תיווך, 
052-7165120)39-39(_____________________________________________

 במרכז העיר!!! 
240 מ"ר למכון כושר/

התעמלות, תצוגה, 
חנות ולכל מטרה במחיר 

מציאה!!! תיווך,
052-7165120)39-39(_____________________________________________

 בק. אתא חנות "בפריים 
לוקשיין" למכירה במחיר 

מציאה! תיווך אלפסי,
052-2790370)39-39(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, חנות 
בז'בוטינסקי 40 מ"ר + גלריה 
35, לכל מטרה, 3,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)39-39(אדוארד

 במוצקין מבנה 1400 מ"ר 
במקום הכי מבוקש בעיר! 

_____________________________________________)39-39(תיווך אלפסי, 052-2790370

 בחיפה קומה של 250 
מ"ר, מחיר מציאה! תיווך 

_____________________________________________)39-39(אלפסי, 04-8441111

 באסם 20-90!!! מ"ר 
לאחסנה ולכל מטרה. 
_____________________________________________)39-39(תיווך, 052-7165120

 במרכז העיר!!! 240 
מ"ר לאחסנה ולכל מטרה 
במחיר מציאה!!! תיווך, 

052-7165120)39-39(_____________________________________________

 להשכרה בר"ע מחסנים 
בגדלים מ- 10 מ"ר עד 260 

מ"ר, לפרטים: 053-3336823, 
_____________________________________________)39-40(יהודה

 להשקעה בקריית אתא, 
דירות עד 500,000 ש"ח, 

_____________________________________________)39-39(תשואה מעולה, 052-5562748
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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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

נתניה

נהריה

 בצאנז, יחידות נופש 
לזוגות ומשפחות, ממוזגות 

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

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

 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

■ "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

■ צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)48-48/16(_____________________________________________

ירושלים

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 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 בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)37-40/16(ובית מדרש, 052-7646764

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

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

ג'קוזי, לזוגות, גם לשבתות 
_____________________________________________)37-40(וחגים, 058-3234001

 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(_____________________________________________

אור הגנוז

 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(_____________________________________________

 צימר עין התכלת - 
מפוארים, ממוזגים, חצר 

פרטית, סוכה, מבצעים לחגים 
052-7165035)28-39(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

  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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

054-7333068

להשכרה 
מכירה
בבנין יוקרתי

במרכז בני ברק
משרדים בכל הגדלים

■ 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

 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ 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

■ וילה בעלמה למשפחות, 
עד 16 איש, ממוזגת, מטבח 
מאובזר, חצר גדולה וחניה+ 

בריכה, 1,600 ש"ח,
050-3804386)37-44(_____________________________________________

גליל

 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(_____________________________________________

 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

 להשכרה משרד במרכז 
ר"ע, מאובזר ומרוהט, מושקע 
ברמה, 25 מ"ר, 3,700 ש"ח, 

050-2808022)38-41(_____________________________________________

 יחידות נופש ווילה לזוגות 
ולמשפחות, בריכה מחוממת 

4X8מ' + משחקי חצר + 
סוכה כשירה, 050-8566778, 
050-2187690 ,04-6980913)38-41(_____________________________________________

 צימרים ליחידים ולקבוצות 
- סוכה, מנגל, בריכה גדולה, 

סנוקר, כדורגל, פארק לילדים 
לשבתות ולחגים במחירים 

נוחים! 052-3540874,
052-3594875)38-51(_____________________________________________

 דירת נופש לראש השנה, 
בית פרטי + חצר, ממוזג 

ומרווח, קרוב לכותל,
053-3139789)38-39(_____________________________________________

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-12/17(_____________________________________________

 *בגאולה, צימר יוקרתי 
+ גינה. *במקור ברוך, 4 

חד', חדשיה ויפהפיה + חצר, 
מחירים נוחים! 053-3131800, 

02-5387605)38-39(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

משרדים
 להשכרה בב"ב בהרצל, 

70 מ"ר, משופץ ומסודר, 
מתאים למשרד + מחסן, 
_____________________________________________)39-42ל(גישה לרכב, 052-7127207

 ברשותינו משרדים 
להשכרה בגדלים 

שונים ברחבי העיר ב"ב 
במחירים אטרקטיביים! 

תיווך BA יזמות,
 ,03-6138886
054-4980159)39-39(_____________________________________________

 באסם 20-90!!! מ"ר 
למשרדים ולכל מטרה. 

_____________________________________________)39-39(תיווך, 052-7165120

 במרכז העיר!!! 240 
מר" למשרדים ולכל 

מטרה במחיר מציאה!!! 
_____________________________________________)39-39(תיווך, 052-7165120

 להשכרה בגני טל בחניה, 
חדר מפואר + שרותים, 

מקלחת, מטבחון, 25 מ"ר, 
_____________________________________________)39-40ל(מחיר מוזל, 052-7672580

■ 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 מחוממת 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(_____________________________________________

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

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

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

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)34-45(מהעתיקה. 052-3455254

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)34-45(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 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

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)38-41(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לארוח 
מהנה במיוחד ופרטי, 4 חד' 
+ סלון, בריכת שחיה, גינה 

גדולה, סוכה, 077-5590283, 
054-5726412)38-10/17(_____________________________________________

 וילה מפוארת, 6 חד', נוף, 
מרפסות גדולות, ממוזגת 

ומאובזרת + סוכה כשירה, 
054-4846447)38-45(_____________________________________________

 מתחם הארחה חדש, 
חדרים + אולמות מפוארים 

במיוחד, עד 70 מיטות,
052-7655787)38-41(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)38-43ל(052-7113937

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 

מכוניות

קניית רכבים

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה  י”א- י”ג אלול תשע”ו  14-16/09/16

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

שידוכים

■ 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(_____________________________________________

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

 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

קורסים

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(_____________________________________________

■ בואו לימדו מקצוע 
משתלם! נשים וגברים בנפרד! 

קורס פדיקור מניקור רפואי, 
טיפול בפטרת כף הרגל 

והציפורניים לצמיתות, טיפול 
ביבלות עמוקות, קורס

אפילציה משתלם! הסרת 
שיער במחט חשמלית בפנים.
_____________________________________________)38-45ל(052-2538812 077-5177007

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

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

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

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

■ 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(

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות הגדולות!!! 

הקדימו הזמנותכם 
לחגי תשרי ללא תוספת 
עונה!!! פריסה ארצית 

03-523-66-50
050-333-222-8
054-700-50-66

)5-2/17(_____________________________________________

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

_____________________________________________)39-51(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

 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

 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

מכירת רכבים

קיה

שברולט

סוזוקי

פורד

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

טויוטה

מרצדס

 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,
_____________________________________________)38-45ל(052-3303187, 054-5572342

איפור
 גמ"ח איפור - מותגים 

במחירים מסובסדים, 
למשפחות בני תורה.

053-3121293)36-39(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

■ שברולט טראוורס 
2013, דגם מפואר, כל 
התוספות, 8 מקומות, 
צבע זהב עדין, שמורה 

מאוד, מחירון, 
050-4133075)37-40(_____________________________________________

 "אילן הסעות"- הסעות 
לכל חלקי הארץ, 10-16 
מקומות, 053-7634980 

050-  3634980)37-44(_____________________________________________

 פורד פוקוס שנת 2000 יד 
שניה במחיר מציאה,

054-6105643)38-41(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________

 התחדשנו ב- 40 
מקומות! מיניבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ, שירות אמין 
ואדיב, 052-3821702, 

050-4110855)35-46(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)36-43(עזרא 66 בני ברק

 התחייבות!!! מנסים 
לחסוך בעלויות? אנו 

מתחייבים להציע לכם 
את ההצעה הזולה ביותר 

בביטוח המשכנתא! 
ביצוע כל התהליך, שירות 
_____________________________________________)38-39(מעולה!!! 073-7077555

■ מבצע ענק!!! רכב 
ב-122 ש"ח ליום כולל מע"מ, 

סניפים בכל הארץ, 
_____________________________________________)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

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

*מכירה *השכרה 
_____________________________________________)4-4/17(*ליסינג, 03-7267260

 הפתרון החדש לשלום 
בית בהמלצת רבנים ומומחים, 

052-7668155)38-41(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מעיין התפירה - מכירה 

ותיקון כל סוגי מכונות 
התפירה לתעשיה ולבית, 
_____________________________________________)38-41(באחריות! 050-4161920

 למכירה סת"ם 
מהודרים, כתב יפה מאוד 

מסופרים יראי שמים, 
052-7623142)38-41(_____________________________________________

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(_____________________________________________

א  סכה‘לע  א  קליינע
ערכה להרכבת סוכה קטנה 

עם כל הפריטים לנוי סוכה מושלם!
העניקו לילדכם שעות של הנאה וקורת רוח, 

למידה, חוויה וחיבוב מצווה! 
למעלה מ-50 פריטים בערכה!

מידות הסוכה לאחר בנייתה:
אורך: 27 ס“מ, גובה: 22 ס“מ, עומק: 16 ס“מ

מחיר: 
 &225

משלוח 
עד הבית 

 &35

להשיג: בירושליםבני ברקבית שמשביתראלעדקרית ספרחיפה

  meashearim@gmail.com | 054-8440319 | 02-5379808

הסוכה 
הקטנה

 לימודי תעודה בייעוץ 
נישואין בתל-אביב, מיטב 
המרצים! לנשים בלבד. 

_____________________________________________)35-46(מלכה, 050-5448894

 כל סוגי השיפוצים 
פנים וחוץ, צבע החל 

מ- 1,400, איטום, נקיון 
_____________________________________________)38-41ל(ותריסים, 055-9886346

 בשבוע הראשון של בין 
הזמנים נמצא בגן העיר בעיר 

צפת, כובע שחור נראה כחדש 
_____________________________________________)38-39ח()בנים(, 052-7676338

 אבד בירושלים תפילין 
בתיק )עם מוצרי מדיה( 

+ שקית ירוקה עם בגדים 
_____________________________________________)38-39ח(ומכתבים, 052-7165745

 מי שמוצא עץ תאנים 
באזור ב"ב, יעזור לנו מאד, 

_____________________________________________)38-39ח(054-5218529

 ביום א' כ"ד מנ"א, נשכח 
באוטובוס 981, כנפי יונה 

שנסע מצפת לב"ב בשעה 
15:00, תיק גב עם דברים 

היקרים מאוד למאבד המוצא 
_____________________________________________)38-39ח(יפנה, 050-4175368

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)38-39ח(1-599-500-003

 טיוטה אונסיס 2002 
אוטומט 152,000 ק"מ, טסט 

9 חודשים, 5 מקומות, מפואר, 
שמור מאוד!! 14,500 ש"ח, 

052-9678475)39-39(_____________________________________________

 טיוטה אייגו 2012, 
ראשונה, ידני, קטנה וחסכונית, 

80,00 ק"מ, חדשה!! 
בהזדמנות!! 39,000 ש"ח, 

052-6917491)39-39(_____________________________________________

סובארו

 ספרינטר מרצדס, 2010, 
51,000 קמ"ש, 8 מקומות, 

אוטומט, טורבו דיזל, מצלמות 
_____________________________________________)39-42ל(רוורס, 054-4494611

 סובארו אימפרזה 
2006, 1600, אוטומטית, 

ראשונה, צורה חדשה, 
מכני מעולה, שמור 

ומסודר + טסט לשנה, 
054-8402332)39-39(_____________________________________________

 סוזוקי בלנו, שנת 
2000, גיר ידני, חסכוני 
במיוחד, 6,900 ש"ח, 

_____________________________________________)39-42(לרציניים, 050-5957522

 קיאה ריאו 2011, אוטומט, 
שמורה, חסכונית, נוסעת גם 

על גז טסט חצי שנה! 34,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח, 052-6918692

רנו
 רנו מגאן 2008, שמורה 

ומטופחת, 12,500 ש"ח, 
052-7124186)39-40(_____________________________________________

בתי אבות
 מבצע לגיל הזה"ב! 
בטבריה, דקות הליכה 

לכינרת, רק 4,000 ש"ח 
לחודש ליחיד, מקום 

שקט, מדשאות ועוד, 
050-7824909)39-42(_____________________________________________

חזנות
 התפנה חזן בעל נסיון 

לימים נוראים, בנוסח מרוקאי 
וירושלמי, לפרטים:

055-2274156)39-40(_____________________________________________

סוכות
 ישירות מהיבואן, קישוטי 
פירות בגדלים שונים, פוסטרים 

מרהיבים לסוכות לסוחרים 
_____________________________________________)39-42ל(ובעלי דוכנים, 055-6687487

 נמצא כרטיס מצלמה עם 
תמנוות באזור שיכון ה' ב"ב, 

_____________________________________________)39-40ח(בפל': 054-8407360

 ב-יז' אב נמצא טיולון 
מחברת goye ברחוב עזרא 45 

_____________________________________________)39-40ח(ב"ב, 052-7114013

 אבד בכ"ח אב דיסק 
און-קי בקו 402 לירושלים, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7142601

 אבד עגיל זהב בחנות "זויה" 
ביפו י-ם ביום שישי, פ'-עקב, 

_____________________________________________)39-40ח(058-3228012

 אבד צמיד זהב של נערה 
)ילדה( ביום ו' פר' ראה,

050-4176775 או 
_____________________________________________)39-40ח(050-4140404

 נמצא פיטום הקטורת על 
קלף בשטיבלך רמת אהרון 
ב"ב, 052-7149117, ניתן 

_____________________________________________)39-40ח(להשאיר הודעה קולית

 נמצאה שקית ובתוכה 
טלית באזור רח' הרב שך ב"ב, 
052-7149117, ניתן להשאיר 

_____________________________________________)39-40ח(הודעה קולית

 נאבד שעון לגבר חברת 
וורסטייל כנראה באזור 

איצקוביץ, 052-7149117, ניתן 
_____________________________________________)39-40ח(להשאיר הודעה קולית

 נמצא תיק על ספסל 
ברחוב רוזנהיים בבני-ברק )ביום 

חמישי 9.1( ניתן לקבלו ע"פ 
_____________________________________________)39-40ח(סימנים בטל': 050-4102681

 נמצא מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט - חיפה )עפ"י 

_____________________________________________)39-40ח(סימנים(. משה, 050-2450783

■ 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

 לאברך מאזור המרכז 
דרוש אופני כושר בתרומה, 

054-7354625)38-41(_____________________________________________

 זקוקים בדחיפות לעגלת 
תינוק למסירה או במחיר סמלי 
_____________________________________________)38-39ח(053-3161907  053-3135107

 מעונין מתרומה טוסטר 
אובן במצב מצוין + תנור 

_____________________________________________)38-39ח(במצב תקין, 050-4160457

 בחור ישיבה מעוניין לקנות 
מזגן במצב טוב במחיר סמלי, 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 03-6199262

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7432035

 דרוש שעון מעורר מכני 
)ללא סוללה( לבן ישיבה, 
_____________________________________________)38-39ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספיר קודש 
_____________________________________________)38-39ח(במצב תקין, 054-7432011

 זקוקים בדחיפות למספר 
מאווררים עבור סוכן ביהמ'ד, 

אפשרי יד שניה, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7193701

 מעוניין במקרנה "סופר ל" 
עם קול + גלגלים,

_____________________________________________)38-39ח(053-3185602

 קונה תריסים במצב טוב, 
כ- 250 רוחב, כ- מטר גובה, 

_____________________________________________)38-39ח(050-4175780

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
לבן ישיבה ומזגן חלון קטן, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה וספריה לספרי קודש 

בתרומה לאברך, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7396092

 קונה תריסים וחלונות עם 
מסגרת במצב תקין, בבני-

_____________________________________________)38-39ח(ברק, 053-3157940

 מעונין לקנות תריסים 
גובה כ- 1מ', עבור קורות 

_____________________________________________)38-39ח(לסוכה, 050-4123147

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 מיחם לשבת, 60 כוסות 
)חב' י.ל( מנירוסטה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 תנור תא אחד כחדש, היה 
בשימוש שנה בלבד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7287668

 מזגן נייד תדיראן, 1.5 כ"ס, 
מצויין, חזק מאוד, בת-ים, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7656922

 טייפ דיסק סוני, מצב 
כחדש, זקוק לתיקון קל 

)בטייפ(, 100 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(073-7885487

 כחדש! מייבש כביסה, 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(טל': 054-6983461

 שואב אבק, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(בירושלים, 054-8423405

 טוסטר אובן חדש, לא היה 
בשימוש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-7939279

 פלטת שבת כפולה, 80 
ש"ח באריזה, בני-ברק,

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-5543055

 מזגני חלון, 1 כ"ס, 1.5 
כ"ס ו- 2.5 כ"ס, מתאים 

במיוחד לסוכות. 
_____________________________________________)38-39(054-4584974, יצחק

 מערכת סטריאו גדולה 
Panasonic, איכותית 

מאוד, 4 חלקים, כניסת 
USB, ב- 500 ש"ח, 

052-7171222)38-41(_____________________________________________

 דרוש/ה מיטת מעבר 
וזמרון רוחב מקסימלי 68 ס"מ, 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון: 050-9412044

 דרוש שעון מעורר לשבת-
קודש לבחור ישיבה, אפשרי 

_____________________________________________)39-40ח(מקולקל, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)39-40ח(054-7432035

 מעוניין בקניית טייפ 
קומפקטי, משומש/חדש, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4113020

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים לחלקי 

חילוף, בתרומה, 
_____________________________________________)39-40ח(054-8432271

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 אברך דרוש אופני כושר 
במצב טוב ובמחיר סמלי! 

_____________________________________________)39-40ח(054-7354625

 קונה + מתקן מזגנים וגם 
מקולקלים + מזגני חלון, 100 

_____________________________________________)39-39(ש"ח, 053-7773444

 דרוש מקרר קטן מתרומה 
לבן ישיבה ומזגן חלון קטן, 

_____________________________________________)39-40ח(054-7938941

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט, 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)39-40ח(054-8432271

 דרושה סוכה/סכך 
בתרומה לאברך ומקרר קטן 

_____________________________________________)39-40ח(בתרומה, 054-8432271

 למכון חוסים דרושים 
בדחיפות כלי עבודה שונים 

_____________________________________________)39-40ח(מכל הסוגים, 052-3240093

 מעוניין לקנות פלאפון 
_____________________________________________)39-40ח(כשר, 052-716777

 כיריים חשמליים שני 
ראשים לבישול או פלטה 

לשבת, מצויין - 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)39-40ח(02-6661606

 מקרר משרדי אל.ג'י 
מעולה, 400 ש"ח, גובה 85 

ס"מ, בפתח-תקוה,
_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 תנור אפיה בילדאין, 
סאוטר טורבו צבע לבן, מחיר: 
350 ש"ח בלבד, מצב מצויין, 

כמעט חדש, חלבי,
_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 מקרר משרדי, 150 ליטר, 
דגם דלתא, מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 ,PHILIPS מייבש כביסה 
מצב טוב, 5 קילון, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(058-7384429

 תנור גז, 490 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)39-40ח(054-8447073

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 טוסטר, 20 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח, 054-4273857

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

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזרה עמוד, 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)39-40ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מכונה למיץ גזר ומיצים 
קשים במצב מעולה, 100 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3466398

 מקרוגל קריסטל עם 
אופציות, 250 ש"ח, )בשווי 
_____________________________________________)39-40ח(700 ש"ח(, 052-7110779

 רולים מקצועיים רמינגטון, 
_____________________________________________)39-40ח(45 ש"ח, 052-7110779

 בייביליס מקוצעי מארה"ב, 
חדש באריזה + מגהץ שיער 
איכותיים במצבע, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7110779

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)39-40ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-5543055

 תנור במצב מצוין במבע 
ניקל, ב"ב, 500, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7676402

 מכונת גילוח חשמלית 
כחדשה ממש, חזקה ואיכותית 

במחיר 150 ש"ח, כל הקודם 
_____________________________________________)39-40ח(זוכה: 054-8452961

 מייבש כביסה עובד, 300 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 03-5700422

 כחדש! מייבש כביסה 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)39-40ח(052-3073826

 מקרר בקו לבן, מצוין, 500 
ליטר, 300 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)39-40ח(054-8481830

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(טל': 054-6983461

 שואב אבק, 90 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(בירושלים, 054-8423405

 מדיח כלים גדול, קינג, 
_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים אטמור, 
זק"ש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857
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לפרסום
בלוח

03-6162228

ריהוט

 שולחן  ו-6 כסאות לסלון, 
אפשרי רק כסאות, כחדשים, 

ספות 3+2 מעור איטלקי 
052-4227714)37-40(_____________________________________________

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

0544-919299)39-42(___________________________________________

 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

תינוקות

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

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

תקשורת

■ 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(

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

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

 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(

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

מעולה, 50 ש"ח, 
052-3452197 )י-ם(, 

02-5388930)30-39(_____________________________________________

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות

תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 למכירה כנרים יפיפיים 
בהזדמנות,

054-8527470)37-40(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-6/17(_____________________________________________

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 
400 ב"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 שולחן מחשב מעץ 
כולל מדף למחשב, מדפסת 
ולמקלדת, על גלגלים, מחיר 

_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח, 050-6538266

 2 כסאות לחדר ילדים 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-5925787

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

_____________________________________________)38-39ח(054-6983461

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)38-39ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)38-39ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)38-39ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/משרד, 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4119140

 ספת עור שחורה, 3 
מושבים במצב טוב מאוד, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 9765927

 כסא אוכל חברת איקאה 
כחדש, 85 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7155955

 ארון כתר 5 מגירות, חדש 
בצבע שמנת, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7155955

 שולחן מפואר מזכוכית, 
95X1.30, רגליים נרוסטה, 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 052-7651399

 עמודון לספרים בהיר גובה 
1.67 מ', רוחב 90 ס"מ, 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8430025/6

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

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 עגלת שכיבה במצב 
מצוין, כיסוי רגליים, גגון מלא, 

מזרון, 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(073-7885487

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח, אביזרים 

נלויים ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(053-3180904

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, 

מצב מצוין, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)38-39ח(בני-ברק, 054-4906526

 גגון לעגלת בוגבו בי ורוד 
פיסיה, חדש באריזה, 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 053-3197911

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת של "שילב" 400 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק 
מצב מצויין של "שילב" 300 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 

70 ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 אמבטיה לתינוק + מעמד, 
כחדש, צבע ורוד - 70 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 נדנדה לתינוק, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 סימילאק, 400 גרם, חלב 
נכרי, 30 ש"ח בלבד, שלב 1, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8495952/3

 כסא תינוק לרכב, 90 
ש"ח, מצב טוב, בני-ברק, 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 כסא לתינוק לרכב כחדש, 
איכותי ומסיבי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טלפון: 052-7366764

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167995

 פגוש של עגלת ביבי גוגר 
חדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167995

 סמסונג B110, כשר חדש 
באריזה, כולל אחריות ב- 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד, 052-7167777

 טלפון אלחוטי חדש 
באריזה באנגלית/צרפתית/
ספרדית, 120 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167995

 מעלון מדרגות לכסא 
גלגלים במצב חדש 

בהזדמנות, 
,052-7694114
053-9664767)38-41(_____________________________________________

 תכולת דירה: חדר שינה, 
סלון, פ.אוכל, שולחן, שידה, 
_____________________________________________)38-39ל(תנור, מיקרו, 054-5805006

 מחשבים ניידים 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית 052-7171228. 
_____________________________________________)38-45(*ב"ש: 052-7155655

 שטיח לחדר ילדים, כחדש, 
שטיחי כרמל, 70 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 כלוב גדול + זוג 
קוקטיילים, ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בהזדמנות, טל': 9765927

 שעון יד, מצית, 50 ש"ח, 
מציאה, בירושלים,

_____________________________________________)38-39ח(058-3216830

 ערכת פנים לבנות ובנים 
דרייקטלייף, 250, בירושלים נגד 

_____________________________________________)38-39ח(פצעים וחורים, 058-3216830

 מגבר של מונבלוק, 
1800 וואט כחדש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(בירושלים, 058-3216830

נה
טמו פמו

www.
pamotmuna.co.il

יש לך?

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

ביקוש 
עבודה

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

_____________________________________________)33-42(ויסודי, 055-6672036

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

_____________________________________________)33-42(בתחום, 055-6672036 

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)37-40(מבוגרת, טל': 050-5952474

 מעוניין לעבוד במשרד 
עו"ד באזור פ"ת-ר"ג-ב"ב 

והסביבה הקרובה,
054-5663798)39-42(_____________________________________________

כמיטב המסורת
עם אוצרות חיים 
במלון המצודה צפת ובמלון עדן טבריה

לפרטים והרשמה אוצרות חיים: 03-6880091 | 050-3131740/1

שישי עד שלישי כ"ז אלול-ב' תשרי 30/9-4/10 

במחיר שאסור לפספס 
אפשרות לראש השנה בלבד!

מס' המקומות מוגבל    אל תחמיצו טיול לקברי צדיקים     הפעלות לילדים    עונג שבת מיוחד במינו

בהשתתפות:
הרב מרדכי איפרגן 

הרב שחר לוי 
הרב דרור יפרח 

הרב אמנון בן סימון 
הרבנית אוריאנה בן סימון 
והפייטן דוד שלמה שירו 

ראש השנה ראש השנה  בס"ד

גלאט
כשר

משגיח
צמוד 

הד העיר

 שולחן משרדי, צורת ר, 
צבע אגוז בהיר, חדש לגמרי, 

450 ש"ח, גמשי, 
_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון, 80*190, 

ב- 400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 
_____________________________________________)39-40ח(052-3073826

 כסאות פלסטיק גדולים, 
נוחים ושמורים, מתאימים לגן, 
אפשר בודדים, 30 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)39-40ח(03-9307308

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטר 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(052-7633316

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)39-40ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)39-40ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
174X43/110X32/62X43

_____________________________________________)39-40ח(300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן חום, 1.50*0.52 
נפתח ל- 2 מטר, 300 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בירושלים, 054-8481830

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

_____________________________________________)39-40ח(054-6983461

 שולחן לסופר סת"ם 
ולמתייג, נוחות מרבית, במצב 

מצוין, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(052-7687197

 ספת עור שחורה, 3 
מושבים במצב טוב מאוד, ב- 

_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח, 9765927

 מיטת נוער על-קל במצב 
טוב, צבע כחול בפתח-תקווה, 

_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח, 052-5320820

 ספה דו-משובית, 350 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)39-40ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם מזרון + 
נפרד, מצב חדש, 380 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן לסלון 2 + 1/2 
מטר מעץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(052-9408833

 מיטת היירייזר נמוכה 
שנכנסת מתחת להיירזר, 

כחדש, למסירה, 
_____________________________________________)39-40ח(050-4190020

 מיטה מתקפלת מברזל, 
מיטת נוער, 500 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(054-7863538

 למסירה מזנון, לפרטים: 
_____________________________________________)39-40ח(052-7644861

 מעוניינים במיטת קומתים 
למסירה או ת.סמלי בירושלים, 

_____________________________________________)39-40ח(054-8434883

 כסאות מברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית מעץ יפיפיה, 200 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 4 כסאות לפינת אוכל 
יוקרתיות ומפוארות, מצב 

חדש, עור אמיתי, חום כהה, 
_____________________________________________)39-40(300 ש"ח כ"א, 054-2612980

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב, עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 200 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(054-4992952

 מיטה מתקפלת מברזל, 
מיטת נוער, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-7863538

 עגלת PEG אמבטיה + 
טיולון במצב מצוין, 150 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בלבד, 03-6195941

 סלקל ובוסטר לרכב, 80 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, טל': 050-5967114

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נילווים, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(053-3180904

 טיולון COMBI, מצב 
_____________________________________________)39-40ח(טוב, 150 ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה PEG, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(058-7384429

 עגלת GRACO, ב- 150 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 058-7384429

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת של "שילב", 400 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)39-40ח(052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק, 
מצב מצויין של "שילב", 300 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)39-40ח(052-3073826

 מעמיד רגלים לאמבטיה 
של תינוק כחדש, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-9089110

 עגלת ג'וי חדשה בקיטון , 
380 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)39-40ח(054-8447073

 עגלת פג במצב טוב 
בצבע כחול במצב שכיבה 

לתינוק, 200 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(052-2655837

 מיטת תינוק בצבע שמנת 
כחדשה, מזרון אורטופדי, 

איכותי, ב- 500 ש"ח בלבד, 
052-7188251)39-40(_____________________________________________

 עגלת תאומים "בוגבו", 
אמבטיות + טיולונים כחדשה, 

ב- 3,200 בלבד, 
052-7188251)39-40(_____________________________________________

 עגלה לתינוק טיולון 
שנשכב פג פרגו, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4172197

 עגלת תינוק משולבת 
מאוד יפה במצב תקין, 250 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-7662125

 עגלת תינוק ממבא, 200 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה, 

320 ש"ח עם אפשרות לקנית 
_____________________________________________)39-40ח(האמבטיה, 052-7110779

sk1  חדש מאושר 120 
_____________________________________________)39-40ח(בב"ב, 052-7679123

 סמסונג 1200, מצב לא 
ידוע, 50 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)39-40ח(052-7679123

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 חדש! תוכנית עם 
מספר כשר, SMS ומייל, 

למכשירים תומכים בלבד, 
_____________________________________________)39-42ל(054-8419386

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

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)39-42(_____________________________________________

 ספר "יסודות הכתיב" 
לכיתה ג' במצב מצוין, 15 
_____________________________________________)39-42(ש"ח בלבד! 054-8063853

 וילון מפואר במיוחד לסלון, 
כחדש, לויטרינה גדולה + 2 
חלונות בינוניים, 2,000 ש"ח 

_____________________________________________)39-40(כל הסט, 054-2612980

 ,Korgpa900 אורגנית 
חדש, מתוכנת ברמה גבוהה 

_____________________________________________)39-40(במחיר טוב, 053-3177969

 Korgpa4 אורגנית 
חדש + אחריות במחיר מוזל, 

_____________________________________________)39-40(לפרטים: 053-3177969

 ציוד לגן ילדים במצב 
מצוין, כל הקודם זוכה! 

050-4187758)39-39(_____________________________________________

 זוג תוכים ב- 400 ש"ח, 
כולל כלוב עם 2 תאים 
_____________________________________________)39-39(האכלה, 050-4187758

 מוכר כל סוגי המזגנים 
כולל מזגני חלון, 500 ש"ח, 

053-7773444)39-39(_____________________________________________

 מוכר מכונות כביסה יד 
2 במצב חדש, 500 ש"ח, 

053-7773444)39-39(_____________________________________________

 גגון לרכב טלסקופי + 
מפתחות חדש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 כספת פלדה חיצונית, קוד 
סודי + מפתח חכם, התקנה 
קלה מאוד, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 מציאה! 2 ברזי קיר 
חדשים, 60 ש"ח בלבד כ"א, 

_____________________________________________)39-40ח(03-6195941

 כלוב גדול + זוג 
קוקטיילים, ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בהזדמנות, 9765927

 מערבל קנווד שף, 250 
ש"ח, בירושלים, טל':

_____________________________________________)39-40ח(054-8423405

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________)39-40ח(054-8423405

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7154392

 CD מחשב נייד ללא כונן 
שימוש עם כבל בלבד, 300ש 

_____________________________________________)39-40ח("ח, 052-7662125

 קורקינט מאלומיניום - קל 
וחזק כחדש, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)39-40ח(02-6561606

 מאוורר שחור "20 - 
100W  על עמוד רוח חזקה, 

מציאה - 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)39-40ח(02-6561606

 סיגריות מרלבורו 2 
פקטים, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)39-40ח(050-7963899

 מכשיר הליכה תוצרת 
YORK, דרוש תיקון קל, 500 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 02-5379135

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)39-40ח(149 ש"ח, 054-4783220

 סורג מגולוון חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח, 052-7633316

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7154392

 ז'קט צמר כחדש מידה 
58-60 בהזדמנות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4160457, ירושלים

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 300 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח, 052-3463482

 24 בטריות למכישר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 70 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 400 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3463482

 קנדלברה מכסף, 5 קנים, 
_____________________________________________)39-40ח(3.5 ש"ח, 052-7154392

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-7154392

 שובר ע"ס 450 ש"ח 
ללימוד אנגלית בבי"ס גייט 

בי-ם, רק ב- 100 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(050-4120286

 מבחר בגדים חדשים 
לנשים ונערות בין 20-50 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בלבד, בי-ם, 050-4120286

 טלית חדשה, תימני, גודל 
_____________________________________________)39-40ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 עשר בית מזוזות 
מעוצבים, נדירים מפרספקס, 

200 ש"ח, בפתח-תקווה, 
_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 אסלה בצבע בז' + ניאגרה 
מעולה בפתח-תקווה, 150 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-2786557

 אופניים הילוכים 26", 290 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, ב"ב, פל': 054-5385013

 אופני ילדים BMX, ב- 
100 ש"ח, ב"ב, פל':

_____________________________________________)39-40ח(054-5385013

 אופנים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 זרקור, 50 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מחבת ווק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 שטיח 2X3, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 אופניים לנער, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(גמיש. 054-4273857

 גיטרה אקוסטית, 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 כלי בית, סירים ומחבתות, 
_____________________________________________)39-40ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגג לרכב, 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 נרתיק לספר תורה, 250 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה 
חדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 למכירה אופניים מהלכים 
מעצורי דיסק, רק 290 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(058-3272288

 נעלי קרוקס 38-39, לבת, 
חדש לגמיר במחיר סמלי, 20 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-7110779

 בית מנורה לבן + זהב, 
_____________________________________________)39-40ח(40 ש"ח, 052-7110779

 סידורים נוסח בלדי, 20 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 פינת אוכל כחדשה 
בהזדמנות, מציאה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 צלחת פורצלן כחדשה 
_____________________________________________)39-40ח(בשקל, 054-4273857

 מסך 17 אניצ', 75 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מסך 24 אינצ', 100 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 G.P.S מכשיר ניווט 
חדש באריזה, מפות 2016, 

ותוספות, 280 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(053-3120547

 סיר סולתם חדש באריזה, 
דגם כרמל 16 ליטר, 500 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3466398

 מיחם על הפלטה תוצרת 
לימה, 90 ש"ח מנירוסטה, 

_____________________________________________)39-40ח(0523-466398

 חלוק קטיפה חדש 
מארה"ב XXL צבע אפור, 

מעוטר, 380 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(052-3466398

 פאקט מלברו אדום 
ישראל, ב- 260 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)39-40ח(052-7139293

 מסך מחשב עבה, 50 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 050-6651365

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויןח, 330 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 גמבוי נטען + כבל, 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 03-6182130 בבני-ברק

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)39-40ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורסלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)39-40ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים,חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-4831494

 כיסוי לפלטה לשבת, 
עבודת יד רימונים, חדש 

באריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(052-4831449

 Brother תוף למדפסת 
שמתאים לאלפי דים, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(054-2103595

 טבלט סמסונג גלקסי, 
7 אינצ' כחדש, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-4831449

 קנרים ב- 130 ש"ח 
ליחידה, בקנית זוג,

_____________________________________________)39-40ח(052-7151075

 חליפת sarar שחורה, 
ג'קט 46, מכנס 42, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7651191

 3 מעילים לילדות, חדשים 
ואיכותיים, מידות 8-12, 75 
ש"ח כ"א, 052-3805386, 

_____________________________________________)39-40ח(02-6522251

 תכנית ומצגת ערכית 
למסיבת בת מצווה בנושא 

המצוות, 100 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(054-8500151

 נגן בלוטוס חדש, 120 
ש"ח, 052-7617697,

_____________________________________________)39-40ח(03-6189714

 למסירה 3 אפרוחים )בכיל 
חודש +( בגוונים שונים בב"ב, 
_____________________________________________)39-40ח(תשלום סמלי, 052-7687863

 בריכה עגולה 2.4/0.6 
חזקה מאוד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(050-4172197

 4 סלסלאות לכביסה עם 
גלגלים, 200 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(03-5700422

 כינור קטן במצב מצוין עם 
נרתיק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(03-57004522

 קופסא לאקורדיון במצב 
_____________________________________________)39-40ח(מצוין, 40 ש"ח, 052-3805386

 שמלה חדשה לארוע, 
מידה 38, צבע אפרסק, 150 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)39-40ח(052-5805386

 מסחטת פירות וירקות 
רב עוצמה, חדש באריזה, 200 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSION, נייד: 

_____________________________________________)39-40ח(052-2437292

 סיר טיגון 5 ליטר חשמלי, 
חדש באריזה, 200 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)39-40ח(052-2437292

 מכשיר הליכה יורק אקסל, 
צריך תיקון, 400 ש"ח, -052

_____________________________________________)39-40ח(7626001/2

 אופניים מידה 26 במצב 
מצוין, 400 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)39-40ח(050-4119819, 050-4119816

 תוכי קווקאר מקסים + 
כלוב וציוד נלווה + אוכל, 220 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-7600576

 מכשיר אדים קרים 
להתקררות לילדים ותינוקות, 

_____________________________________________)39-40ח(70 ש"ח, 050-9089110

 מכשיר לאיחסון 
קורנפלקס + ברז שיוצא מיוחד 

_____________________________________________)39-40ח(רק 80 ש"ח, 050-9089110

 רמקול סמסונג אלחוטי 
עוצמתי במיוחד, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7153007

 תמונת שקיעה על קנבס, 
מהממת בגודל 150/90, ב- 

_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח, 052-7153007

 מכונת תפירה תעשייתית, 
_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח, 052-7153007

 בהזדמנות ילקוט כחדש, 
_____________________________________________)39-40ח(רק 50 ש"ח, 050-9089110

 מכשיר אנלציה, רק 50 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 050-9089110

 מכשיר להכנת שווארמה 
במצב מצוין, 300 ש"ח, -052

_____________________________________________)39-40ח(2655837

 הזדמנות נדירה, נסיאה 
חופשית בכל חברות 

התחבורה, בכל הארץ, 290 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 050-4125953

ש"ח

חיסולי קיץ
פריטים מקסימים!

שבוע אחרון
"אצל בתיה"

ירושלים 59 ב"ב 03-5792841

*הגיעה קולקציה 
מהממת לחגים וארועים

10-20-30



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה  י”א- י”ג אלול תשע”ו  14-16/09/16

■ 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

 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(_____________________________________________

 *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(_____________________________________________

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

 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, תנאים מעולים, 

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(_____________________________________________

 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

 לרשת כלי בישול 
ומטבח לסניפים ב"ב + 

ירושלים, דרושים מוכרים/ות 
למשמרות, תנאים טובים מאוד 

_____________________________________________)37-40(למתאימים, 054-7604012

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

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

 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(_____________________________________________

 לתלמוד תורה ברחובות, 
דרושה גננת משלימה, נסיון 

חובה, קו"ח לפקס:
_____________________________________________)37-40ל( 1538-9340131

 דרושה מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון 

חרדי בב"ב פ.כץ, למשרה 
מלאה, מ-8:00-16:00, 

ומ- 13:00-16:00, 
לאה- 052-7120520 

_____________________________________________)38-39(אודליה- 054-8487716

 למסעדה בבורסה בר"ג, 
עובד דלפק, ימים א'-ה', 

_____________________________________________)38-39ל(תנאים טובים, 052-2450391

 למעסדת "אלגמוס", 
עובד מטבח, א'-ה', -10:00

14:00, שכר מתגמל ותנאים 
מעולים למתאימים,

_____________________________________________)38-39ל(050-2958911

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)38-41(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח באזור 
המרכז, דרושות: *מתאמת 

פגישות. *פקידה. 
_____________________________________________)38-41(054-6750811, אורי

 דרושות 2 מנהלות 
טלמרקטינג: ידע ונסיון 

בסביבה ממוחשבת, עברית, 
אנגלית ורוסית יתרון, מיידית, 

בבני-ברק, קו"ח 
לפקס: 09-7674023
_____________________________________________)38-39(ונייד: 050-6879343

 דרושה מוכרת/
מנהלת לרשת חנויות 
בגדים יוקרתית בב"ב 
ובירושלים, 50 ש"ח 

למתאימה!
050-2179493)38-39(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב( *גננת מוסמכת לשנה 
הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 

לתינוקיה למ.מלאה, שכר 
הולם ביותר! 052-8750036, 

_____________________________________________)38-41(אסתר

 לאופנת נשים "אלגנט 
פריז" ב"ב, מוכרת 

חרוצה ואחראית, לעבודה 
_____________________________________________)39-41ל(במשמרות,054-4347954

 דרושה בחורה צעירה 
עם ראש גדול לצהרונית 

בפתח-תקוה, 12:30-16:00, 
_____________________________________________)38-39(052-3168162, מאיה

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
מתרימים נערים בער"ה ועיו"כ 
בדוכנים ומקוואות בירושלים, 

בית שמש, ביתר, בני-ברק, 
מודיעין עילית, אשדוד, חיפה 

והצפון, תנאים מצוינים,
03-5743047 ,052-7124416)38-41(_____________________________________________

 תומך למבוגר לא סיעודי, 
בת"א, 24 שעות + לינה, חוץ 

_____________________________________________)38-39(משבת, 053-7347135

 תופרת זריזה למפעל 
כיפות בב"ב + ידע בתפירה 

תעשייתית, להתקשר בין 
,9:00-13:00

_____________________________________________)38-39(לטל': 03-5781152

 למעון בפ"ת מטפלת 
וגננת למלאה, תנאים 

_____________________________________________)38-39(מצוינים: 054-8474393

 דרושה עובדת עם נסיון 
למשפחתון בגבעת שמואל, 

לעבודה מיידית, תנאים טובים, 
_____________________________________________)38-39ל(משרה מלאה, 050-4806060

 דרושים משתתפים/
ות בריאים/ות למחקר בגילאי 
18-45, תשלום הולם, אילנית/

_____________________________________________)38-41(רחלי, 03-6974845

 דרושה פקידה לאמישרגז, 
בני-ברק לעבודה מפוצלת 

מ- 8:00-12:00, 13:00-19:00, 
לפרטים: 054-5237327, 

03-6180111)38-41(_____________________________________________

דרושות משפחות 
דתיות לאירוח בחורה 

יתומה בשבתות 
וחגים (בת 33)

054-5871010

*3444 61291 29190 9
 03-6179067 03-5197007 513586461

לבעלי מעוף
תכשיטי  יבוא 

ציפוי   / גולדפילד 
אירופאיים זהב 

איכותיים ובאחריות
 עבור חנויות

או מכירות ביתיות
054-680-9364

 דרושה קופאית חרוצה 
עם נסיון לחנות צעצועים, 

להתקשר משעה 11:00 
_____________________________________________)38-39(בבוקר, 054-5230604

 דרוש עוזר למתקין מזגנים 
עם רhשיון, מעל גיל 24,

_____________________________________________)38-41ל(052-7110145

 תופרת לכיפות לוין 
בב"ב, משרה מלאה, טל':

03-5704491, פקס:
03-5702721)38-39(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)38-41(מיידית!!!

 איש מכירות/נהג 
בתחום המזון, חומרי 

נקיון, חד פעמיים 
למוסדות, חצי משרה, 

 .052-6364614
beny631@gmail.com)38-41ל(_____________________________________________

 לגן מעון בגבעת 
שמואל )במרכז(, סייעת 

יצירתית עם ראש פתוח, 
למשרה מלאה, יום 

חופשי מיידי! 
_____________________________________________)38-41(052-3651355, חנה

 דרוש/ה עובד/ת כללי 
בדחיפות, לחנות המפעל 

"אלדג" בקריית אריה פ"ת, 
2-3 פעמים בשבוע, אפשרות 

פנסיונר/ית, 03-9247724  
052-8535523)38-41(_____________________________________________

 הפקות אירועים רותי, 
דרוש צלם שותף לצילום 
אירועים, 052-7662853,

058-7662852
ruty2532@gmail.com)39-39ל(_____________________________________________

 דרושה תופרת בבני-ברק, 
חרוצה וזריזה, לחייטות 

ותיקוני בגדי נשים, שכר גבוה 
_____________________________________________)38-41(למתאימה! 050-6747085

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)39-42(_____________________________________________

דרושות
עובדים/ות נמרצים/ות

בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה+ בונוסים

שעות עבודה:
14:00-9:00 או 21:30-17:30

העבודה בבני ברק

לארגון ארצי

סביבת עבודה נעימה 
ומיוחדת!

בס"ד

03-6164444

 למאפיית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים 

מקצועיים עם ויזה 
בתוקף, לפרטים:

054-8474734 )להתקשר 
_____________________________________________)39-42(בין 6-9 בערב(

 דרוש מוכר רציני 
ואחראי עם נסיון לחנות 

בגדי נשים, למכירה 
בסיטונאות בת"א,

_____________________________________________)39-42ל(054-4347954

 דרוש רכז משאבי אנוש 
וכן סוכני מכירות שטח 

ונדל"ן, מאזור ת"א, ב"ב, פ"ת 
והסביבה. *מעוניין לעבוד 

_____________________________________________)39-40(במשרד עו"ד, 054-5663798

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

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)39-42(_____________________________________________

 דרושה עוזרת 
מטבח + סייעת למעון 

בק.הרצוג, נקיה, 
אחראית וזריזה, תנאים 

טובים למתאימה,
,050-4146721

_____________________________________________)39-40(טלפקס: 03-5792896

 עובדת תרבות/
תעסוקה יצירתית 

ויוזמתית לשעות הבוקר/
אחה"צ לבית-הורים,

גני-מרגוע בב"ב, 
052-7688349)39-42(_____________________________________________

 דרוש סוכן נדל"ן לערב 
+ רשיון תיווך, למשרד 

תיווך מרכזי בב"ב, מיידי! 
03- 5702323)39-39(_____________________________________________

 בחורה לנקיון בית, 
משפחה בגבעת שמואל, ימי 

ה', ב- 17:00, 40 ש"ח לשעה, 
_____________________________________________)39-40ל(054-5325570

 לצהרוני חברת המשכיל 
בפתח-תקווה, דרושים/
ות גננים/ות סייעים/ות 

למתאימים/ות מובטח שכר 
גבוה ותנאים סוציאליים 

מעולים! דרישות: אם יש לך 
גישה לילדים ויכולת להפעיל 

ולעניין ילדי גן, מקומך איתנו! 
נסיון בעבודה עם גילאי גן. 

בועז: 054-8080198. 
_____________________________________________)39-40ל(טליה: 054-2195815

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

וורד, קו"ח ל- 
ML1264@smile.net.il)39-42ל(_____________________________________________

 לפעוטון בפ"ת, דרושה 
סייעת נמרצת, בעלת נסיון, 

_____________________________________________)39-40ל(לפרטים: 050-4441172

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

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

_____________________________________________)39-39(ישראל. 050-5886828, אהובה

 לסלון פאות בפ"ת, דרושה 
עובדת מקצועית עם יחסי 

אנוש מעולים, לפנים צבעים, 
_____________________________________________)39-39(רק עם נסיון, 050-6925400

 דרושים סוכני שטח 
לשיווק קווי סלולר, 

עמלות יפות בלבד, ללא 
שכר בסיס, 

052-7111999)39-39(_____________________________________________

 בחורה/אישה חרדית 
ודייקנית, להשגחה על ילדים + 

שיעורי בית, בין 13:00-16:00 
+ בחורה/אישה לקיפול וגיהוץ, 

050-4160390)39-42(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)39-39(לפקס 03-8007050

 לתיווך בנע"ם, דרוש 
עובד פנסיונר לשעות הבוקר 

או אחה"צ תמורת עמלות 
_____________________________________________)39-39(ואחוזים, 054-7477054

 לעמותה בגבעת 
שמואל, דרוש המזכירה עם 

ידע ונסיון בהנה"ח, שכר נאה! 
קו"ח למייל: 

BM5327924@gmail.com)39-40(_____________________________________________

 מטפלת למעון 
במרכז ב"ב, משרה 

מלאה, תנאים מצוינים 
למתאימה, 

050-5903001)39-40(_____________________________________________

 לרשת מזון חרדית, 
דרושים קופאים/ות 
לעבודה במשמרות,

_____________________________________________)39-40ל(054-8426800

 דרוש/ה מזכיר/ה 
למשרה חלקית בבני 

ברק, ראש גדול, שליטה 
באופיס, יכולת עמידה 

במספר משימות 
במקביל, קורות חיים

לפקס: 077-2204728
או למייל:

yair@kav-itonut.co.il)39-42ל(_____________________________________________

פרסום ב- 14.9
קו עיתונות דתית / 8059992 / 

לצהרוני מתנ"ס גבעת שמואל 
דרושים/ות:

מדריכים/ות מנוסים/ות
השכלה בתחום ההוראה, חינוך, הדרכה לגיל הרך, 

ניסיון בעבודת צוות, תקשורת בינאישית טובה, יכולת עבודה 
בשעות הצהריים ובחופשות ימים ארוכים.

smadar_b@givatshmuel.matnasim.co.il :קו"ח לדוא"ל
 פקס מס': 03-7341822, טל': 03-5320705

דרושה עובדת
לצהרון ברמת גן

052-4767133

לשעות הצהריים

ל"ערכים"

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוה"כ

050-4119446

דרושים בחורים

לפרטים:

 דרוש/ה תופר/ת 
מקצועי/ת לחייט בב"ב, שכר 

נאה למתאימים/מות.
_____________________________________________)39-42ל(054-6988777, שלומי

 לכולל במרכז, דרוש אברך 
עם רכב + ידע במחשב, קו"ח:

haimd21@gmail.com)39-42ל(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, 
דרושה מזכירה )בשעות 

9:00-13:00(, עדיפות לידע 
בפוטושופ, קו"ח לפקס:

073-3736552
h300900@gmail.com)39-40ל(_____________________________________________

 למעון בב"ב, מטפלת 
לכיתת תינוקות, תנאים 
טובים, גמישות בשעות, 

054-5558835)39-40(_____________________________________________

 דרושה מנה"ח החלפה 
לחל"ד לביבי שיק בגבעת 

שמואל, נסיון בתחום, 35 ש"ח 
לשעה, טלפקס: 03-5329089, 

052-7131134, קו"ח למייל:
babychik@gmail.com)39-42(_____________________________________________

 ליבואן כלי מטבח בב"ב, 
דרוש סוכנ/ת, רישיון לאופנוע 

יתרון, 050-5961147
RHOFF60@GMAIL.

COM)39-40(_____________________________________________

 דרושים נהגי בוס למנכ"ל 
חברה בירושלים, ולמנכ"ל 
חברה במרכז, שכר הוגן. 

* למשרד דרוש/ה מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לניהול 

המשרד, ועוד. ידע מינמאלי 
במחשב, 2,400ש"ח. * לבית 

ספר באיזור בני ברק  מזכיר/ה 
לאדמינסטרציה שוטפת, 35 

ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)39-39(קריירה 072-22-222-62

 לארגון חסד גדול במרכז, 
דרוש מחסנאי+ רישיון משאית 

ומלגזה, קו"ח לפקס
_____________________________________________072-2740299              )39-40ל(

 לחנות בגדים, דרושות 
מוכרות למשרה מלאה, 

בוקר/ ערב, תנאים 
_____________________________________________)39-40(טובים, 058-4552550

התפנה בעל תפילה
לימים נוראים
נוסח אשכנז / ספרד

054-8501330

 דרושים בחורים רצינים 
לעבודה בארבעת המינים 

באזור מגוריהם בכל 
_____________________________________________)39-40(הארץ! 050-73999974

 למעון ברמת אביב, 
סייעת/אחראית קבוצה, לגילאי 

2-3, גישה לילדים חובה + 
_____________________________________________)38-39(נסיון, מיידי! 050-4088034

 לצהרון ברמת-אביב 
)ת"א(, דרושה סייעת ל- 10 
ילדים, 13:30-16:30, 5 ימים 

בשבוע, שכר נאה!
_____________________________________________)38-39(052-7906460, ענת

 לרשת מעונות, 
דרושות מטפלות לשנה 
הבאה, למשרה מלאה 

)בק.הרצוג( תנאים 
_____________________________________________)38-41(טובים, 054-4499177

 לחברת קייטרינג בקריית 
אריה, מחפשים קצב / טבח/ 

עוזר טבח, במשרה מלאה, 
אורזנים משעה 05:00-10:00 

_____________________________________________)39-40(בבוקר 052-7156565 

 למעון פיצקאלעך בגבעת 
שמואל, דרושות מטפלות 

לתינוקיה ולצהרון) צהרון ילדים 
בני שלוש ארבע(, משמרת 
מלאה או חלקית,  לפרטים 

 050-7884864)39-42(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון בב"ב, תנאים מצויינים, 

משרה מלאה, כמו"כ גם 
לשעות 13:00-16:00 

)39-42(               054-5841018_____________________________________________

 דרושה סייעת /מטפלת 
אחראית ומסורה לגן בהדר 

גנים ,גילאי )1.5-2( 
)39-42(              050- 5933224_____________________________________________

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

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

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

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

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון בתקשורת, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)38-39ח(בכירה!!! 050-4160390

 מעוניין לטפל באדם זקן 
)אפשרי ללילה(/חלק משעות 

_____________________________________________)38-39ח(היום, 054-7938941

 טבח לישיבה, צעיר ונמרץ 
+ המלצות לבוקר/צהריים/

_____________________________________________)38-39ח(ערב, 050-4167909

 מעוניין לטפל באדם זק 
)אפשרי ללילה(/חלק משעות 

_____________________________________________)39-40ח(היום, 054-7938941

 מעוניין בעבודה כללית 
במגוון תחומים, משרה 

חלקית, ללילה/יום,
_____________________________________________)39-40ח(054-3102412

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניוהל חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)39-40ח(052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 

ובעסקים, משרה בכירה! 
_____________________________________________)39-40ח(050-4160390

 התפנה אברך מוכשר 
לעבודה בערב, בכל תחום, 

_____________________________________________)39-40ח(054-8420794
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hy036167775@gmail.com - ניתן להזמין במייל
משלוחים כל יום לפתח תקווה

 חזה הודו ממולא רובין, כרובית, ברוקולי, תרד של בודק, גידים של רובין, קבב המבורגר, 
קישקע אמיתי/לא אמיתי, מגוון מוצרי ליבהרס בראשות הרב ויסמנט

עוף קפוא 
מחולק 

‘שארית ישראל

26.90 & לקילו

מגוון גדול של 

מוצרי בודק

הקדימו הזמנותיכם לחגים!

כרעיים 
קפוא

‘שארית ישראל

34.90 & לקילו

 בשר קפוא לא מעובד 
‘שארית ישראל’ / מס’ 5

110 & לקילו

בשר בקר קפוא לא 
 מעובד מס’ 6 בד”צ

 110 & לקילו

 בהקר ישיר
 השירות

מעל הכל

מארז 3 חבילות נקניקיות
בד”ץ 

 & 22.90

קרטון עוף טרי
מחולק לפי בקשת הלקוח

במחיר שאסור לפרסם

חדש! חדש! חדש! 
יה”ר שיכבשו רחמיך...

בשר כבוש מבית הקר\ חפץ חיים  לשון כבוש מבית חפץ חיים

בשר גולש לא מעובד 
שארית ישראל

69.90 & לקילו
 

 רח' רחוב יצחק מאיר הכהן 2 בני ברק טל: 03-6167776/5
חנייה בשפע! שעות פתיחה: ב', ג' ד', ה'  09:15-19:30 יום ו' 8:30-11:30

ולהזמנותפתוחה לקהל החנות תהיה יום א' כ"ב אלול 

החנות 
בהשגחת
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