
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי    י"ג בטבת תשע"ז  11/1/17 גיליון מס' 1013

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:52
17:08
16:48

18:04
18:06
18:06

פרשת יתרו

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"ט בשבט תשע"ז  15/2/17 גיליון מס' 1023

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:52
17:08
16:48

18:04
18:06
18:06

פרשת יתרו

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

פרסם
ותתפרסם

ל״נקי ברמות״
קניון רמות 

בתחום הרכב רשיון חובה

052-5991072

דרוש מנהל עבודה 

נתניהו וטראמפ ייפגשו 

אבי בלום 

עד הנשימה האחרונה

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 22-23

לראשונה מאז הבחירות לנשיאות ארה"ב

בסוגיה  תעסוק  הפגישה 
האיראנית ובסכסוך הישראלי 
פלסטיני  בנט קרא לנתניהו 
המילים  את  להזכיר  שלא 
"מדינה פלסטינית"  נתניהו: 

"אני אוביל ואני אנווט" 

בממשל  ראשון  זעזוע 
פלין,  מייקל  טראמפ: 
היועץ לביטחון לאומי, 
התפטר בעקבות שיחות 
השגריר  עם  אסורות 

הרוסי טרם מינויו

 עמ' 26
נתניהו ויועציו בוושינגטון. צילום: אבי אוחיון, לע"מ

משה ליאון ועו"ד 
יוסי חביליו כבר 
הצטרפו למירוץ 
לראשות העיר ● 
וגם: הקואליציה 

העירונית מצטמצמת 
/ עמ' 10

המירוץ לראשות העיר מתחמם

בלחץ חרדי: אושרו 13 
גנים במבנים חריגים

יו"ר הוועדה לתכנון ובניה ל'השבוע 
כולם  אסון  יהיה  "אם  בירושלים': 
הנציגים  יאשימו את העירייה, אבל 
החרדים אשמים"  קלרמן בתגובה: 
אישורי  יש  שאושרו  הגנים  "לכל 

בטיחות מחמירים" / עמ' 8

לראשונה: אוטובוס 
מירושלים לנתב"ג
קו  את  תפעיל  'אפיקים'  חברת 
485, שיהיה הקו הראשון בנסיעה 
ישירה מירושלים לשדה התעופה 

בן גוריון /עמ' 12

מרן הגראי"ל שטיינמן 
האם לתת מתנה כספית חזר לביתו

למלמדים במשלוחי המנות?
/ עמ' 18

ח"כ מלכיאלי: "לא מתקבל 
על הדעת שילד מיוחד חרדי 
יקבל פחות מחצי מילד אחר" 

/ עמ' 24

בעקבות כנס 'המיוחד' של קו עיתונות

תלמידו של מרן 
וחמיו של חבר 

ה'מועצת': הגאון רבי 
שמואל זכאי זצ"ל

/ עמ' 16

נערכו  איש  חזון  ברחוב  בבית 
לצרכיו  שיתאים  בכדי  שיפוצים, 
הישיבה ראש  מרן  של  הרפואיים 

/ עמ' 24



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

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

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

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



 המוצרים המוכרים והאהובים בכשרות בד״ץ העדה החרדית, 
עכשיו באריזות חדשות ובמהדורה מוגבלת

בכשרות  באריזה עם פס הזהב

אותו הטעם 
באריזה חדשה!
אותו הטעם 

באריזה חדשה!



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

שלושים שנות 
איכות
שלושים שנות 
איכותאיכותאיכות

המסורת של 'אשפר' היא להביא לכם את הבשר בריא ואיכותי
ללא הזרקת מים � ללא תוספת פוספטים 

ללא חומר מרכך � ללא צבעי מאכל

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

שיווק ארצי: טל: 03-6718300



1234

לקוחות כללית מושלם פלטינום

לפרטים נוספים:
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 *

&25

עניבות/
חפתים

&35

חגורה
עור

&150
2 ב-

&85

מכנסיים
מעילים
50% צמר

חולצה
אל קמט

100% כותנה

&245&219

חליפות
פרימיום

&385

חליפות
צמר

&50

סריגים
100% כותנה

מבחר ענק

ו‘ 10:00-13:30 | יום  ימים א‘ - ה’ 12:00-20:30  סניף גאולה: 
ו‘ 10:30-13:30 יום   | ה’ 19:00-22:00   - א‘  ימים  רמות:  סניף 

 1 חדש!! סניף גאולה: רח' האמרכלים 4 פינת יעקב מאיר  
’ ג 17, רמות  סניף רמות: רח‘ אידלסון  (מול סלקום) 

10:00-13:30
10:30-13:30

 פינת יעקב מאיר  1
, רמות ג’
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Winter
Sale

בין התאריכים: יום ד‘- י“ט שבט (15/2) עד יום  ב’- א‘ אדר (27/2)

הזדמנות
שלא
חוזרת



לקוחות כללית מושלם פלטינום

לפרטים נוספים:

25 טיפולי התפתחות הילד נוספים בשנה

* כפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום. 

בתחומים: רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחייה טיפולית וטיפולי הבעה ויצירה. 
* גילאי 3-9 עד 70 טיפולים בשנה, גילאי 10-18 עד 55 טיפולים בשנה.

מעבר לזכאות במושלם זהב.



על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

בירושלים8   י"ט בשבט תשע"ז 1215/2/17

 תכנית מתאר לאתרי הטבע בירושלים

שומרת  שלה,  המסיבי  הבינוי  למרות  "ירושלים, 
טבע  קטעי  לה,  המיוחדות  עיר  קרחות  כמה  בחובה 
המגלים בתוכה ממש משהו מנופה הקדמוני ומתאר 
האדמה שמתחתיה", כך נפתחת תכנית המתאר לאתרי 

הטבע שאושרה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
תכנית  מקומית  רשות  מאשרת  בישראל  לראשונה 
ובהם  אתרים   151 הכוללת  עירוני,  לטבע  מתאר 
דוגמת  ושכונת  אזורים  והרים,  נחלים  חורשות, 
מקננים  נדירים  שעופות  שבעה,  ונחלת  מוסררה 
בעליות גג ובתים שם. בתוכנית נקבע כי לא תאושר 
מפורט  טבע  סקר  יתקיים  בטרם  בעיר  בנייה  תכנית 
בשטח המבקש בנייה, בשיתוף אקולוג. היקף הבינוי 
הסקר  ממצאי  פי  על  רק  ייקבע  שיאושר  והפיתוח 

והמלצותיו.

 שגרירות ארה"ב תועבר לירושלים

הסנאט  של  החוץ  יחסי  ועדת  יו"ר  קורקר,  בוב 
האמריקאית  השגרירות  העברת  כי  אמר  האמריקני 
הצעד  להיות  אמורה  הייתה  לירושלים,  בישראל 
קורקר  טראמפ.  דונלד  הנבחר  הנשיא  של  הראשון 
תגובה  מצעדי  חשש  נעצר בשל  המהלך  כי  הוסיף 
ובוושינגטון מעריכים כי הצעד יושלם רק לאחר סבב 

התייעצויות עם מדינות ערב.
"התחושה שלי היא שהם ככל הנראה עדיין יעברו" 
את  להשמיד"  "פשוט  נחוש  טראמפ  לשיטתו,  אמר, 
לפני כשבועיים  מדיניות החוץ האמריקנית הקיימת. 
אישרו בבית הלבן את דברי אחמד מג'דלאני, מראשי 
הרשות הפלסטינית, שאמר כי העברת השגרירות אינה 
עומדת בראש סדר העדיפויות של הממשל האמריקני.

 חשד: מטפל גרם מוות לקשיש

ונחקר  נעצר  בעיר  אבות  בבית  סיעודי  מטפל 
חבלה  וגרימת  התעללות  מוות,  לגרימת  בחשד 
חמורה בקשיש חסר ישע, לאחר שמנהלי בית האבות 

התלוננו, בעקבות מותו של קשיש כבן 90.
שבו  ביום  כי  עולה,  כה  עד  המשטרה  מחקירת 
דיווחה אחת מהמטפלות בבית האבות  מת הקשיש, 
לממונים עליה כי ראתה את החשוד רוכן מעל למיטת 
הוגשה  למחרת  חשדה.  את  שהעלה  באופן  הקשיש 
גופת  ובמקביל  החשוד,  חקירת  והחלה  התלונה 
משפטית  לרפואה  במכון  לבדיקה  נשלחה  הקשיש 
באבו כביר. דו"ח ממצאי הבדיקה מהמכון לרפואה 
משפטית, ביסס חשד לפלילים, והחשוד נעצר ונחקר 
שוב במשטרת מרחב מוריה. במקביל, נבדק גם חשד 

לפגיעה במטופלים נוספים.
הסניגוריה  מטעם  המייצג  ברהו,  דוד  עו"ד 
הציבורית את המטפל, אמר: "מדובר במטפל שהגיע 
אזרחית  עם  שהתחתן  לאחר  מאירופה  לישראל 
ומסר  החשדות  כל  את  מכחיש  המטפל  ישראלית. 
גרסה מפורטת להתנהלותו. חשוב לציין שבשלב זה 

עדיין לא ברור מה סיבת המוות של הקשיש".

 ירושלים נקיה: 3 ילדים זכו בפרס 
מקורי  רעיון 
לשיפור חזות העיר: 
מבצע  במסגרת 
יוצרים  "ילדים 
נקיה",  ירושלים 
העיר  ילדי  הוזמנו 
ניקיון  כרזת  לעצב 
נקיה  סביבה  למען 
מכל  ילדים  ויפה. 
התחרו  הגילאים, 
עיצוב  על  ביניהם 

ושמירת  ניקיון  מסרי  הכוללת  מקורית  כרזה  ויצירת 
סביבה: צביעה, עיצוב, כתיבה וסגנון.

את  בחנה  העירייה,  מטעם  מיוחדת  שיפוט  ועדת 
הכרזות וזיכתה שלושה ממשתתפי התחרות בפרסים 
יקרי ערך. מעמד הגמר התקיים בנוכחות ראש העיר, 

מר ניר ברקת, והיוצרים שהעפילו לגמר התחרות.

121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

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 עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל: אריאל קוניק
יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

סמנכ"ל: יעקב פרידמן
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, רפי פרלשטיין, ישראל פריי, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר
צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

בלחץ חרדי: אושרו 13 גנים 
במבנים חריגים

יו"ר הוועדה לתכנון ובניה ל'השבוע בירושלים': "מה יקרה אם יהיה אסון? 
כולם יאשימו את העירייה. אבל הנציגים החרדים אשמים", קלרמן בתגובה: 

"לכל הגנים שאושרו יש אישורי בטיחות מחמירים"
מאת: ארי קלמן

ביום ראשון אישרה וועדת המשנה לוועדת 
ובניה בירושלים שימוש ב-13 מבנים  תכנון 
אך  בהם.  ילדים  גני  הפעלת  לצורך  חריגים 
נגד  שיוצא  מי  יש  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 

התופעה וחושש חלילה מאסון. 
סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה לתכנון ובניה, 
עיתונות'  ל'קו  בראיון  תוקף  תורג'מן,  מאיר 
דווקא את חברי מועצת העיר החרדים. "אין 
בלי  ילדים  גן  בטיחות,  אין  הגיון.  שום  כאן 
חלונות בקומה שלישית", הוא מציין דוגמה. 
"מה יקרה אם יהיה אסון? אם תפרוץ שריפה 
את  יאשימו  כולם  חלילה?  שלישית  בקומה 

העירייה. אבל הנציגים החרדים אשמים".
אושרו  השבוע  ראשון  ביום  כאמור, 
החרדיות,  בשכונות  כולם  גנים,   13 בוועדה 
ובעוד  מקלטים  בחניונים,  שוכנים  והם 
הסוער  הדיון  במהלך  תקניים.  לא  מיקומים 
את  ולדחות  לחץ  להפעיל  תורג'מן  הציע 

תממן  שהעירייה  כדי  האלו,  הגנים  העברות 
ילך  העיר  "שראש  תקניים.  במבנים  גנים 

וידאג לתקצוב מול בנט ושר האוצר", טען.
במהלך הדיון אושרו רק 13 מבנים - לגנים 
החינוך  משרד  אישור  את  כבר  להם  שהיה 
ושניים נוספים שלא החזיקו אף את האישור 
ששימש  תורג'מן,  אך  אושרו,  לא  הזה, 
כמפקד הכבאות שנים רבות, אומר ל'השבוע 
משרד  של  אישור  יש  "אם  כי  בירושלים' 
אישור  שיש  אומר  בהכרח  לא  זה  החינוך 

בטיחות, הם לא מסונכרנים".
אך  משנתו  את  תורג'מן  הציג  דיון  באותו 
העלה  כאשר  איתו.  להסכים  סירבו  החרדים 
את האפשרות לדחות הכול ולהפעיל לחץ על 
לוועדה מנכ"ל העירייה  ראש העיר, הוזעקו 
אמנון מרחב ומהנדס העיר. לטענתו, "הדבר 
רק מראה את הלחץ של ראש העיר. וכמה זה 
יכול היה להביא לפתרון, אם היינו דוחים את 

ההצעות ודורשים גנים מסודרים".
מיהדות  קלרמן  ישראל  הוועדה  חבר 

שאושרו,  הגנים  "כל  בתגובה:  מסר  התורה 
הכי  בטיחות  אישורי   - זה  להיתר  תנאי  היה 
מחמירים שקיימים, שעוברים גם את בדיקת 
כך שאני  יועצי בטיחות,  וגם  משרד החינוך 
ויתור הכי קטן  בשום אופן לא מסכים שיש 
הנכון  הוא  ההיפך  הילדים.  בטיחות  על 

הבטיחות עומדת בראש".
שהחרדים  תורג'מן  לטענות  במענה 
מזניחים את הילדים תמורת כותרת בעיתון, 
"נו באמת, אתה חושב שאני  השיב קלרמן: 
חיפש  מישהו  כזה?  לדבר  להתייחס  צריך 
שבאמת  כך  נברא  ולא  היה  לא  קרדיט? 
לומר  וחלילה  וחס  כזו  לשאלה  מקום  אין 

שמזניחים את הילדים".
'השבוע בירושלים' פנה גם לחבר המועצה 
ותמך  בוועדה  שהיה  מש"ס,  עזרא  פיני 
עד  אך  הגנים,  את  לאשר  החרדית  בעמדה 
לסגירת הגיליון לא התקבלה תגובתו.הזה אי 
לא  לעולם  'גאולה'  אחורה.  להחזיר  אפשר 

תהיה מה שהייתה".

נחנך כביש חדש לכיוון 
פסגת זאב ונווה יעקב

מאת: לאה שרלין

ברקת,  ניר  ירושלים,  העיר  ראש  במעמד 
נפתח  נויוירט,  דורון  מוריה,  חברת  ומנכ"ל 
לתנועה ביום ב' כביש 21, המחבר בין כביש 
יגאל ידין )כביש 9( לבין צומת יקותיאל אדם-
בית חנינא. אורכם של הקטעים שנפתחו עד 
כה הינם כ- 3.5 ק"מ והם כוללים כביש דו-

מסלולי עם שני נתיבים בכל מסלול.
צפון  כל התנועה של  ישרת את   21 כביש 
ויקל  חנינא,  לבית  כיום  המתנקזת  ירושלים 
בצומת  העומסים  על  משמעותי  באופן 

הגבעה הצרפתית ובצפון העיר.
לתנועה  פתרון   21 כביש  מהווה  כמו-כן, 
מכיוון פסגת זאב למרכז העיר, שכן התנועה 
לחצות  מבלי  לנוע  כעת  תוכל  זה  מכיוון 
שיוביל  דבר  הצרפתית,  הגבעה  צומת  את 
הפקקים.  ולצמצום  משמעותי  לחיסכון 

השכונות  תושבי  את  הכביש  ישרת  בנוסף, 
הסמוכות: בית חנינא, שועפט ורמת שלמה, 
בכלל  באזור  התנועה  זרימת  לשיפור  יביא 
את  ישפר  בפרט,  הצפוניות  ולשכונות 
ויהווה ציר  הנגישות אל השכונות הסמוכות 

תנועה נוסף מדרום לכיוון עטרות. 
את  שיחבר  נוסף  קטע  מתוכנן  בהמשך   
של  המזרחי  המשכו  עם  שנפתחו  הקטעים 
רחוב סיירת דוכיפת )עבד אל חמיד שומאן( 
כה  עד  ההשקעה   .443 לכביש  המתחבר 
מיליון  בכ-80  מסתכמת   21 כביש  בפרויקט 
₪ והעבודות בקטעים אלו נמשכו 3.5 שנים.                    
שר התחבורה והמודיעין, ישראל כץ ציין 
לפיתוח  שיתרום  נוסף  בפרויקט  "מדובר  כי 
התנועה  זרימת  את  וישפר  כולה  ירושלים 
על  משמעותית  יקל  הוא  כן,  כמו  בבירה. 

העומסים בצפון העיר".
ציין:  ירושלים  העיר  ראש  ברקת,  ניר 

מהתכנית  חלק  היא   21 כביש  "פתיחת 
בצפון  והתחבורה  התנועה  מערך  לשיפור 
יביאו  אשר  לירושלים,  והכניסות  העיר 
להקלה משמעותית בעומסי התנועה, יפחיתו 
בפקקי התנועה מצפון העיר למרכזה וינגישו 

את התנועה אל צפון העיר".

בהשקעה של 80 מליון שקל

הכביש ישרת את עומסי התנועה של צפון ירושלים ויקל באופן משמעותי 
על הפקקים בצומת הגבעה הצרפתית ובצפון העיר

ר"ע ירושלים ניר ברקת בפתיחת הכביש
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לפרטים נוספים:

לקוחות כללית מושלם פלטינום בירושלים

מגוון ספקים חדשים בתחומי התפתחות הילד
רח׳ אליעזר ברגמן 4 ג'

רח׳ הארי טרומן 2
רח' הדפנה 139/21

רח׳ עמוס 23 
מירסקי יצחק 25/7 רמות ד'

משה חגיז 8 
מקור ברוך 7/1 כוכב יעקב

מושב אורה

עליית הנוער 21/2

רח׳ שמואל הנביא 69

אפרת דיאמנט
מירי גלר

אסתר פרידלנדר
שמע קולנו
שירה אליהו

רבקה בר שלום
אסתר בן שבת

חוות עומרי

מכון נפש לנפש

משי מרכז שיקום ילדים

 הבעה ויצירה | אמנות
 הבעה ויצירה | אמנות

 הבעה ויצירה | פסיכודרמה | דרמה
ריפוי בדיבור

הבעה ויצירה | מוזיקה
הבעה ויצירה | אמנות

תרפיה במוזיקה
רכיבה טיפולית

בדיקת MOXO | הבעה ויצירה

ריפוי בעיסוק | קלינאות תקשורת | פיזיותרפיה
הבעה ויצירה | מוזיקה

054-7964396
053-3133256
052-6840391
02-5944333

052-7177983
052-7664838
052-7116516
02-6412408
0722555660
054-8439236

02-5401403
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מאת: ארי קלמן

בשבוע האחרון החלו במפלגות החרדיות 
לעסוק ביתר שאת בבחירות המוניציפאליות 
הקרובות, תחילה היה זה בעקבות הסבירות 
להעמדתו לדין של ראש עיריית צפת ועריכת 
תושביה  שרוב  בעיר  מוקדמות  בחירות 
שומרי מסורת, ומתוך תקווה להצליח הפעם 
חרדי.  מועמד  זהות  על  להסכמות  להגיע 
בהמשך, הכריזו בזה אחר זה על התמודדות 
משה  ירושלים  העיר  לראשות  ומועמדות 
ברקת(  של  התמודדות  באי  )מותנה  ליאון 

ועו"ד יוסי חביליו.
עדיין  לדעת  אין  הנוכחי,  הדברים  במצב 
העיר,  לראשות  חרדי  מועמד  יהיה  האם 
דייטש  יוסי  כי  נדמה  כזה  שיהיה  ככל  אך 
הוא כרגע המוביל במרוץ הפנימי. השאלה 
לדייטש  יהיה  האם  ביותר  המשמעותית 
סיכוי מול מועמד חילוני, ונדמה כי יש שתי 
התפתחויות שעשויות לאפשר זאת, האחת, 
והשנייה,  החילוני,  בקול  אפשרי  פיצול 
בתפקיד,  שלו  מוקדמת  לכהונה  אפשרות 
שתביא אותו לבחירות בפוזיציה עדיפה של 

ראש עיר מכהן.
משה  בעוד  החילונית:  לזירה  תחילה 
התמודדותו  כי  במה  כל  מעל  מכריז  ליאון 
האחרון  אם  ורק  אך  אלא  ברקת,  נגד  אינה 
הארצית  הזירה  לטובת  סופי  באופן  יכריע 
ויפנה את מקומו, הרי שחביליו אינו מסייג 
לגרום  לכאורה  עשוי  והוא  מועמדותו,  את 

בכל מצב לפיצול הקול החילוני.
חביליו  ינקוט  ולמה  מדוע  להבין  כדי 
בצעד שכזה, יש להכיר מעט את ההיסטוריה 
הפוליטית של מי שזכה לתואר 'דה הרטוך 
הירושלמי' בשנות כהונתו של לופוליאנסקי 
מתפקיד  שהודח  לאחר  ואז,  העיר,  כראש 
ידי  על  ירושלים  לעיריית  המשפטי  היועץ 
תוך  המר של האחרון,  לאויבו  הפך  ברקת, 
חרדיים  גופים  דווקא  לייצג  מרבה  שהוא 
שנאבקו נגד העירייה. יש לשער כי לפחות 

שנעזרו  חרדים  קליינטים  מאותם  חלק 
בשירותיו, הם גם בין אלה שדוחקים בו כעת 
לרוץ לראשות העיר, בתקווה לגרום לפיצול 
המועמד  של  ולהכתרתו  החילוני  הקול 

החרדי.
בהנחה  מותנית  השנייה,  ההתפתחות 
לתסבוכת  ייקלע  נתניהו  הממשלה  שראש 
לכל  או  מקומו  את  לפנות  ויאלץ  משפטית 
אז  או  שוב,  יתמודד  שלא  להודיע  הפחות 
מהצפוי  מוקדם  לפרוש  ברקת  ניר  עשוי 
לטובת  ירושלים  העיר  כראש  מתפקידו 
חוק,  פי  על  כזה,  במקרה  הליכוד.  כיבוש 
מחליפו.  את  המועצה  חברי   31 בוחרים 
במקרה כזה, סיכוייו של חבר מועצה חרדי 
מועמד  כל  על  ערוך  לאין  גבוהים  מוסכם 
להתמודד,  שינסה  המועצה  מתוך  חילוני 
ואין ספק שמועמד שמגיע לבחירות כשהוא 
זוכה  העיר,  ראש  של  בכיסאו  מתחמם 

ליתרון תדמיתי משמעותי.

 קינג מצטרף לירושלמים 
באופוזיציה

סיעת  חברי  שלושת  של  פרישתם  אחרי 
גוטלר  איתי  ליבוביץ,  אהרן   - ירושלמים 
העירונית  מהקואליציה   - חסן-נחום  ופלר 
החרפת  בעקבות  לטענתם,  שבועיים,  לפני 
להשבתת  להביא  העירייה  וניסיון  השביתה 
גני הילדים ומוסדות החינוך, מצטרף אליהם 
גם חבר המועצה אריה קינג, שהודיע אתמול 

על פרישתו מהקואליציה. 
'ירושלמים',  פרישת  בעקבות  לכן,  קודם 
של  "הפרישה  ברקת:  מלשכת  נמסר 
כל  חסרת  ירושלמים  מסיעת  כחלון  אנשי 
ויציבה  רחבה  קואליציה  לברקת  משמעות, 
של 27 מתוך 31 חברים והיא תסתדר מצוין 
חבל  כחלון-עזריה.  של  סיעתו  ללא  גם 
שפעילי כחלון בעיר מעדיפים את האינטרס 
הפוליטי הקטן על פני התמיכה בירושלים".

הקרב על ראשות העיר ירושלים מתחמם 
עם הצטרפותם למירוץ של משה ליאון 

ויוסי חביליו  וגם: הקואליציה העירונית 
מצטמצמת והוועדות צפויות להתחלק מחדש

יוסי נגד משה 
נגד יוסי
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מאת: ישראל בר

העיר  לראש  פנתה  רגב  מירי  התרבות  שרת 
ירושלים ניר ברקת, בבקשה כי ימנע קיום אירוע 
'שוברים  השמאל  ארגון  בכירי  הוזמנו  אליו 
בגלריית  להתקיים  תוכנן  ואשר  שתיקה', 

'ברבור' הממוקמת במבנה של העירייה.
ברבור  גלריית  והבקשות,  הפניה  למרות 
היועץ  זימן  היום  ולמחרת  האירוע  את  קיימה 
הגלריה,  להנהלת  'שימוע'  לעירייה  המשפטי 
שביקשה מצידה לדחות את השימוע. השימוע 
ולאחריו  הגלריה  הנהלת  בנוכחות  שלא  נערך 
'ברבור'  גלריית  כי  ירושלים  עיריית  הודיעה 

תיסגר.
בעירייה הבהירו כי מדובר בהוראה בעקבות 
לפני  כבר  הגלריה  להנהלת  שנערך  שימוע 
שנה ולפיו מפעילי הגלריה הפרו את השימוש 

המותר במבנה.
המתמודד החדש לראשות העיר, יוסי חביליו, 
המייצג את עמותת "בר־קיימא" המפעילה את 
פעילות  כי  הדברים  בעקבות  כתב  הגלריה, 
שוברים שתיקה לא נחשבת כפעילות פוליטית 

העובדה  לדבריו,  הביטוי'.  'חופש  תחת  והיא 
יממה  מגיעה  הגלריה  סגירת  על  שההוראה 
לאחר פניית שרת התרבות, מעידה כי אין קשר 
בין השימוע שנערך לפני שנה ובין ההוראה על 

סגירת הגלריה ו"ההחלטה היא פוליטית".
"בתום  לדברים:  הגיבה  ירושלים  עיריית 
הליך שימוע שהחל לפני כשנה, החליטה עיריית 
המשמש  המבנה  פינוי  על  להורות  ירושלים 
העירייה  לידי  ולהשיבו  ברבור  גלריית  את 
ולצרכיה תוך 90 יום. ההחלטה התקבלה לאור 
מאחר  זאת  לעירייה,  המשפטי  היועץ  עמדת 
התכנון  דיני  פי  על  במקום  המותר  שהשימוש 
והיות  כגלריה  שימוש  מאפשר  אינו  והבנייה 
ועמותת 'בר־קיימא' אינה מחזיקה בנכס כדין".

מגבה  "אני  הגיב:  ברקת  ניר  העיר  ראש  גם 
לי  צר  לעירייה.  המשפטי  היועץ  החלטת  את 
שהעמותה בחרה לצפצף ולהפר שוב ושוב את 
במבנה  ולאסור  למותר  הנוגע  בכל  הוראותיו 
הביטוי.  לחופש  קשר  כל  לכך  אין  העירוני. 
עירוניים  לצרכים  למבנה  זקוקה  העירייה 
השכונה  נציגי  עם  בין השאר  ותתייעץ  אחרים 

לגבי שימושו העתידי".

אוטובוס מירושלים לנתב"ג

שירת הברבור: העירייה 
נגד 'שוברים שתיקה'

חברת 'אפיקים' תפעיל את קו 485, 
שיהיה הקו הראשון בנסיעה ישירה 
מירושלים לשדה התעופה בן גוריון

בעקבות אירוע שערך ארגון השמאל ללא היתר, ולאחר 
שימוע הורתה העירייה על סגירת גלריית 'ברבור'

מאת: ישראל בר

ישיר  אוטובוס  קו  מופעל  מהשבוע  החל 
וחזרה.  גוריון  בן  התעופה  לשדה  מירושלים 
את  קיבל  אפיקים,  חברת  מפעילה  אותו  הקו, 
משתנה  בתדירות  פועל  והוא   ,485 המספר 

לאורך כל שעות היממה.
מדובר  אבסורדי,  נשמע  שהדבר  כמה  עד 
לנמל  הבירה  בין  לראשונה  ישיר המחבר  בקו 
ביותר  הקצרה  הדרך  עתה  כשעד  התעופה. 

דרשה לפחות החלפת אוטובוס אחת באמצע.
היא  גם  להפעיל  אמורה  ישראל  רכבת 
בעוד כשנה, קו ישיר שיחבר בין הבירה ונמל 

התעופה הבינלאומי של ישראל.
האוטובוס לנתב"ג יוצא מרחוב קפלן בבירה 
ועובר בתחנה המרכזית ובמספר תחנות נוספות 

בעיר. משם יוצא האוטובוס ישירות לטרמינל 
גוריון.  בן  התעופה  בנמל  היוצאות  הטיסות 
האוטובוס  של  המוצא  תחנת  הנגדי,  בכיוון 
תהיה באולם הנכנסים של שדה התעופה ומשם 

הוא ייצא בנסיעה ישירה לכיוון ירושלים.
לכל  שקלים   16 על  עומד  הנסיעה  מחיר 
ניתן  בהמשך  כי  מכריזים  כשב'אפיקים'  כיוון 
יהיה להזמין מקומות ישיבה מראש דרך אתר 

האינטרנט של החברה.
בישראל  הראשון  הבינעירוני  בקו  מדובר 
הקו  שישי  בימי  ביממה.  שעות   24 שפועל 
יפעל עד השעה 14:00 ובמוצאי שבת הקו יחל 

לפעול מהשעה 19:00.
כבר בשלב זה משמש הקו, מעבר להסעות 
אל שדה התעופה, גם חיבור ישיר בין ירושלים 

ותחנת הרכבת הממוקמת בשדה התעופה.

צילום: משה שי, פלאש 90

כלים זה לא רק 
בכיור המטבח

בעל עסק!

פרטים בעמוד 27



ש!
חד

אינטנס קפה 
מחוזק באספרסו אמיתי

לחווית קפה עוצמתית ועשירה





המבצע מתקיים בין התאריכים י״ג בשבט - י״א באדר תשע“ז )9.2-9.3.17( • יש לשמור את חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע 
בלבד להמחשה  התמונה   • ט.ל.ח   • לתקנון  בכפוף   •  Keds ברשת  לרכישה   ₪3,000 ע״ס  בשובר  הזכייה   • לזכייה  כתנאי 

 3 אריזות ממגוון חיתולי האגיס
ושומרים את חשבוניות הקנייה

 לטלמסר:
03-3739000 

נכון והכי מהר על 3 שאלות

בכל שבוע  3 זוכים ב:

 ביגוד לתינוק 
לשנה במתנה!

בשווי ₪3,000
ברשת 

מבצע
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 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

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

הן
 כ

לי
גי

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

מרוויחים!
הזריזים 
קונים מוצרי חשמל לפסח כבר מעכשיו

כל מוצרי החשמל גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!
לדוגמא מבין מאות המוצרים המשתתפים במבצע:

ומקבלים מתנה יקרת ערך לבחירה!

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

בשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"ח

אואואואו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

138
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 4990 ₪

מקררי
שארפ
4 דלתות

במחירים
הכי זולים!

מייבשי 
כביסה

מבחר ענק!

46
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1690 ₪

מכונת
כביסה

9 קילו

מכונת
כביסה

בוש/קונסטרוקטה
5 שנים אחריות 
בתוספת 199 ₪

44
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1590 ₪
החל מ: 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1190 ₪

תנור
משולב

63
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2290 ₪

תנור
דו תאי
משולב עם

הכשר

מקפיא
6 מגירות

30
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 1090 ₪

החל מ:

מזגנים
החל מ-2 כ"ס

ל-36 חודשים
66₪ החל מ:

החל מ:2390 ₪

*החל מ-2 כ"ס

מבחר חבילות חתנים בהרכבה עצמית

 קרוב לחגוקבלוקנו היום 

71
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2590 ₪

מקרר
גדול

כולל התקן
משמרת השבת

קבלו 
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
קבלו מתנה

מתנה

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

קבלו 
מתנה

מקרר
לדירות 
שכורות

30
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1090 ₪

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

*קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

מקרר
+ מכונת כביסה
+ תנור משולב

לדוגמא:לדוגמא:

63
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 5890 ₪
החל מ:

קבלו 
מתנה

47
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 2990 ₪
החל מ:

מקרר גדול
משמרת השבת
+ מכונת כביסה

7 קילו + תנור דו תאי קבלו 
מתנה

מאת: אלי כהן

ברוך דיין האמת: בשבת נפטר בבית החולים 
זכאי  שמואל  רבי  הגאון  בירושלים  צדק'  'שערי 
זצ"ל, חמיו של חבר 'מועצת חכמי התורה' הגאון 
ספרי  סדרת  מחבר  של  ואביו  אלבז  ראובן  רבי 
בן  והוא  זכאי,  אהרן  רבי  הגאון  היהודי'  'הבית 

105 בפטירתו. 
ועלה  בי"א טבת תרע"ב  נולד באיראן  המנוח 
של  תלמידיו  מראשוני  היה  כאן  ישראל,  לארץ 
הראשון  בשיעור  עוד  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן 
לעדת  רחל'  'אהל  הכנסת  בבית  למסור  שנהג 
הפרסים בירושלים. בין השאר, הוציא עבור רבו 
'יביע  השו"תים  בסדרת  הראשונים  הספרים  את 

אומר', זאת מלבד ספרים רבים שחיבר בעצמו.
הודעת  ש"ס  תנועת  שיגרה  פטירתו,  בעקבות 
ובראשה  ש״ס  "תנועת  כי  נאמר  ובה  תנחומים 
אריה  הרב  התנועה  יו״ר  התורה,  חכמי  מועצת 
של  הסתלקותו  את  מרה  מבכים  ונציגיה,  דרעי 
האי גברא רבה, הצדיק רבי שמואל זכאי זצוק״ל, 
ראש  אלבז,  ראובן  רבי  הגדול  הגאון  של  חמיו 
התורה,  חכמי  מועצת  וחבר  החיים  אור  ישיבת 
ואביו של הגאון רבי אהרון זכאי, ראש מוסדות 
׳הבית  הספרים  סדרת  ומחבר  טוב  יום  אור 

היהודי׳. 
מזכה  הליכותיו,  בכל  ה׳  ירא  היה  "המנוח 
הגר״ע  מרן  של  המובהקים  ומתלמידיו  הרבים 
יוסף זצוק״ל, כאשר במשך עשרות שנים השתתף 
בקביעות בשיעורי התורה של מרן, ואף סייע בידו 
בהוצאת ספריו. העמיד דור ישרים מבורך, בנים 
זרע קודש ברך ה׳. זכה לאריכות  מרביצי תורה, 
מועצת  בפטירתו.  ק״ד  בן  והוא  מופלגת  ימים 
חכמי התורה ותנועת ש״ס משגרת תנחומים אל 
הגר״ר אלבז וכל המשפחה הכבודה, ומן השמים 

ננוחם".
בהר  שבת  במוצאי  נערך  הלווייתו  מסע 
המנוחות - שם נטמן. תהא נשמתו צרורה בצרור 

החיים.

תלמידו של מרן: הגאון 
רבי שמואל זכאי זצ"ל

בירושלים נפטר השבת בגיל 105 חמיו של חבר 'מועצת החכמים' הגאון רבי ראובן אלבז 
ואביו של הגאון רבי אהרן זכאי ● קורות חייו והקשר הנדיר למרן הגר"ע יוסף זצ"ל

מאת: אלי כהן
מגדולי  ז"ל,  פרידמן  יעקב  ברוך  רבי  הרה"ג 
גבאי הצדקה בירושלים, נפטר בבוקר יום ראשון 
בהן  שבועות  מספר  לאחר   ,77 בגיל  השבוע 
ייסורים  וסבל  הכרה  ללא  החולים  בבית  אושפז 

מרים. 
הוא  הישן'.  'הישוב  מאנשי  היה  ז"ל  המנוח 
נחום  רבי  הגאון  לאביו  תרצ"ט  ניסן  בכ'  נולד 
פרידמן זצ"ל, בנו של הצדיק רבי משה פרידמן 
בתו של   - ע"ה  חיה  מרת  הרבנית  ולאמו  זצ"ל, 
עמוד ההוראה הירושלמי רבי דוד בהר"ן זצ"ל. 

עשרות  במשך  לתפילה  מקום  קבע  בחייו 
חיים  רבי  הגאון  של  למצוינים'  ב'ישיבה  שנים 
אהרן טורצ'ין זצ"ל ובהמשך אצל בנו הגאון רבי 
יהושע דוד טורצ'ין. בימות החול הכירוהו רבים 
הגדול  הכנסת  בבית  להתפלל  המשכימים  בין 
הגר"א  דאתרא  המרא  במניינו של  'זכרון משה' 

פישר. 
עם הקמת 'קהל פרושים' לפני כשני עשורים, 
רב  לעיסוקו  במקביל  זאת  לקהילה,  הצטרף 
כשרבים  צדקה,  כספי  וחלוקת  באיסוף  השנים 
רואים בו דמות וסמל לגבאי צדקה נאמן. מלבד 
זאת, היה יושב והוגה בתורה בכולל של ישיבת 

'עץ חיים'. 
בתקופה האחרונה נפל למשכב, רבים העתירו 
יצאה  הלווייתו  הגזירה.  נגזרה  אולם  לרפואתו, 
שמגר  ההלוויות  מבית  בבוקר  ראשון  ביום 
תהא  נטמן.  שם   - המנוחות  להר  בירושלים 

נשמתו צרורה בצרור החיים.

גבאי הצדקה 
הירושלמי

בגיל 77 נפטר בירושלים הרה"ג 
רבי ברוך יעקב פרידמן ז"ל, 

מראשוני קהילת 'פרושים' ומגבאי 
הצדקה המפורסמים בעיר



www.mivchar.org.i l
קמפוס ראשי: רח‘ יהושע בן נון 2, ב“ב   קמפוס קונקורד: רח‘ בר-כוכבא 21, ב“ב

03-5785030

מכינה לתואר הראשון
פטור מלא מדמי רישום – לחודש הקרוב 9 מלגות מלאות לזכאים
ההרשמה בעיצומה!

B.S.N תואר ראשון
אח אקדמי

תמיד שאפת למקצוע מבוקש עם שליחות אמיתית,
אחריות גדולה לחיי אדם ופרנסה מכובדת. הצטרף כעת
למחזור המצליח במסלול ערב לגברים לתואר ראשון בסיעוד
הפותח לך דלת לעולם הרפואה.

התנסות קלינית בבית החולים ”מעייני הישועה“ ומרכזים רפואיים נוספים

ששש... מצילים כאן חיים!
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האם לתת מתנה כספית 
למלמדים במשלוחי המנות?

השתרשה  חג-הפורים,  למצוות  כתוספת 
בשנים האחרונות 'מצווה יתירה' - מצוות נתינת 
גם  המהדרין  ויש  למלמדים,  הגונה  מתת-יד 
למורות ולגננות, ומהדרין מן המהדרין מוסיפים, 

לעוזרים, לסגנים ולממלאי המקום.
הינו  מצווה'  ה'הידור  האם  הבן,  שואל  וכאן 
לאביונים?  מתנות  שמא  או  מנות  משלוח  מדין 
נפקא מינה להלכה: 'משלוח מנות' הינה דווקא 
במיני תרגימה וכדי מזון 2 סעודות. בפועל מצינו 
שאברכים קשי יום ופרנסה, שהפרוטה לא מצויה 
בכיסם, והכנסתם עד למשכורת הבאה מוקדשת 
'לזכות'  נאנקים  והם  הפסח,  חג  לעלויות  כולה 
את הרב'ה, מורה, גננת, ובד״כ שלושתם ויותר, 

במתת יד הגונה, פן יבולע לבנם/בתם. 
הוקרה,  הבעת  לשם  ב'משלוח-מנות'  רק  לו 
המאמץ  כך  גם  ניחא.  עסקינן,  ותודה  הערכה 
קשה. לחצות את העיר הפקוקה, בכדי להספיק 
קריאת  ואחרי  ההורים  אצל  החג  סעודת  לפני 
המגילה לבנות, עוד 3 רבעס, 2 מורות ו-2 גננות. 
אך כשזה הפך לעלות כספית מכבידה, יש תרתי 

לריעותא.
הרב'ה ממתין ומצפה. זה חלק מ'תנאי השכר', 

ומה דינו של ילד שהוריו לא מסוגלים? אני מניח 
שלא  רוח  גדלות  יש  מהמלמדים  נכבד  שלחלק 
היחס  היא  הדולר  מיליון  שאלת  שהרי  לכעוס, 
לילד שהוריו ״שילמו״ בעין יפה ובמטבע קשה, 

האם יזכה ליחס מועדף?
אינם  הם  השנה  במשך  עסוקים,  הורים  ישנם 
מתעניינים ונפגשים עם המורה. מתת חג הפורים 
מהווה פיצוי ל'התעלמות' הגורפת. הצ'ק הנכבד, 

הינו 'תחליף' לא ראוי לאי-קשר. נורא.
מנהג ישראל, דין הוא. המקור ההלכתי ל'חיוב' 
גם  לביצוע  ניתן  אותו  בהוקרה,  הצורך  הוא  זה 
ו/ המזומן  יין.  ובקבוקון  עוגת-שמרים  בפס 

את  מקלקלים  ואפילו  במקום'  'לא  הצ'ק  או 
השורה. האם הפכנו לעם חומרני, שבו רק כסף 
תרגום  חייבת  הערכה  והוקרה?  לתודה  משמש 

למזומנים?
לא  שהמלמדים  וידאגו,  המנהלים  יתכבדו   
יזדקקו ל'מתנות לאביונים' בעזרת ה'הורים שיש 
על  הפורים  חג  מצוות  את  לנו  וישאירו  להם',  
מכונם ותיקונם כבעבר, ללא שכלולים ותוספות 

של דורנו.

אאאאאא

הכינה  כשהיא  שלי  חברה  אצל  ישבתי 
את משלוחי המנות לרבעס' בחיידר.

עולה  שלי  הקטן  אומרת?  את  "מה 
לכיתה ב' ואחריו שיירה של בנות, אני לא 
צריכה להתחנף אל הרב'ה שלו כמו שאני 
נמצא  שם   - ד'  כיתה  של  לרב'ה  צריכה 

האח הגדול יותר..."



ונזכרתי,  שלה,  לשיקולים  הקשבתי 
הבנים שלי, שהיום לומדים בישיבה, למדו 

בחיידר ואיישו ברוך השם מספר כיתות.
אני זוכרת איך שמחתי כל כך כשהגיע 
פורים, ולא משנה מה היה מצבנו הכלכלי, 
אחד  כל  של  שהמלמד  ברור  היה  זה  כי 

מהבנים שלנו יקבל את דמי הפורים שלו.
השנה",  כל  קשה  כך  כל  עובדים  "הם 
אז תבואו ותטענו מולי שכולנו עובדים כל 
כך קשה כל השנה... כי היי, תראו לי אמא 
אחת שלא צונחת באנחת רווחה על שולחן 

המשרד, רגע אחרי שהשאירה את חבורת 
הבנים שלה לטיפולו של המלמד.

למי  לתת  חובה  ואפילו  זכות  זו  בעיני 
גם  פורים,  דמי  שלנו  הבנים  את  שמחנך 
מזו  גדולה  טובה  ואין  טובה,  להכיר  כדי 
המלמד  של  שכרו  את  להגדיל  פסח  ערב 

תורה.
ודבר שני, תחשבו על האישה שבבית, זו 
שבעלה מקדיש גם מעבר לשעות בחיידר, 
ההורים,  לנו  לענות  גבי שעות,  על  שעות 
שצצות  בעיות  אינספור  עם  להתמודד 

בעולם החינוך, לבדוק מבחנים ועוד.
זו חובה שלנו כהורים לשלם על תוספת 
נהדרת  הזדמנות  והנה  הזאת,  השעות 

לעשות זו באופן מופלא בערב פורים.
הכיס,  את  ותפתחו  הלב  את  תפתחו 
בעיני  הכלכלי,  מצבכם  מה  משנה  לא  כי 
של  והוצאות  שבת,  של  בהוצאות  מדובר 
מן  לכולנו  ירחיבו  תורה,  ולימוד  שבת 

השמיים.

בעד:
תחשבו על אשת המלמד

שרה פכטר

נגד:
מיותר ואפילו פוגע

עו"ד יצחק שיינפלד
עיתונאית ואם ל-11
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נזקקים להליך פיזיותרפי- במקרים רבים אנו 
שיקומי; לאחר ניתוח, פציעה, שבר, נקע, גיבוס 

או שהייה ממושכת במיטה.
של  כוחו  חיזוק  הינו  הפיזיותרפיה  תפקיד 

השריר שזמן רב לא היה בשימוש. 
בנפח  וירידה  חולשה  גורם  הפעילות   חוסר 
'ירידה  מקצועית  בשפה  שמכונה  מה  השריר, 

במסת השריר'.
המגבלה  למרות  לנוע  לשריר  לאפשר  בכדי 
הפיזיותרפי  ההליך  במהלך  נצטרך  התנועתית, 
את  לחזק  מנת  על  שונים,  תרגילים  לבצע 

השרירים הפגועים ולהחזיר אותם לפעילות. 
לעיתים קצב ההתקדמות בתהליך הפיזיותרפיה 

הינו איטי, מה שיוצר טיפול ארוך ולא נעים. 
והאם  השיקומי?  התהליך  להאטת  גורם  מה 
השיקום  את  לזרז  המאפשר  'קיצור-דרך'  יש 

ולהפחית את רמת הכאב?
התשובה היא, כן! ישנו טיפול תומך, המקצר 
את זמן השיקום הפיזיותרפי ומפחית את הכאב.

כדאי לדעת, כי אחת הסיבות העיקריות למשך 
בהכרח  אינה  השיקום,  של  יחסית  הארוך  הזמן 
לשריר  הנגרם  נוסף  נזק  אלא  השריר  חולשת 
התייבשות  והוא  הפעילות,  מחוסר  כתוצאה 
והידבקות רקמות השריר ומעטפת השריר, שבאה 
לידי ביטוי גם בשינוי צבע רקמות השריר וניתן 

לראותה בבדיקת אולטרה – סאונד פשוטה.
תנועתית  והגבלה  כאב  יוצרת  זו  התייבשות 

נוספת, מעבר לזו הנגרמת מחולשת השריר, דבר 
הפיזיותרפיה  בתרגילי  ההתקדמות  את  שמאט 
מכיוון  זאת  יותר.  למכאיבים  אותם  והופך 
התנועה,  את  מגבילות  ה'דבוקות'  שהרקמות 

ומקשות על התהליך השיקומי.
העולם  ברחבי  אבל   לכך,  מודעים  כולם  לא 
ונגישים  מוכרים  מקובלים,  פתרונות  ישנם 
 myofascial release, dry  - אלו  לבעיות 
 niddling, cupping, trigger point, kinesio
כיעילות,  שהוכחו  טיפול  דרכי  אלו   ,taping
של  ההידבקות  את  ל'שחרר'  נועדו  אלו  שיטות 
הרקמות ולאפשר לנוזלים לזרום בתוך הרקמות 
כמו  שלהן.   הטבעית  הלחות  את  לחדש  ובכך 
הרקמה  את  מגרים  אלו  שיטות  באמצעות  כן, 
ומובילים אותה לתהליך מואץ של ריפוי עצמי. 
שיטות אלו מוכרות ופעילות כבר עשרות שנים 
בכל רחבי מדינות העולם המערבי וגם בישראל. 
מי  כל  עבור  חשובה  בשורה  הינו  זה  דבר 
שנאלץ לעבור תרגילי פיזיותרפיה, וכדאי  ליידע 
אותו, כי באפשרותו להקל על עצמו, ולהפוך את 

השיקום לקצר ונעים יותר.
 תנוע יי  על   ויל יע   ו  ●

א וליום תנועתי ויל ליני
'מרפתנועה'  פועלת זה מספר שנים, בבני ברק, 
מענה  ונותנת  בירושלים,  גם  האחרונה  ובשנה 
ידע  בעל  ומנוסה  מוסמך  מטפל  ע''י  מקצועי 
(ניתוח  וקינזיולוגיה  פיזיולוגיה  באנטומיה  רב 
הקיימות,  השיטות  במגוון  המשתמש  תנועתי) 
מתוך מטרה לקצר תהליכי ריפוי ושיקום ולהקל 

על הסבל הכרוך בהליך השיקומי.

פיזיותרפיה?! לא 
המילה האחרונה!

  ים וליםת וא לית ייותי ליםו
 ים אי לם לעת י ל את לי יוי 

יות נעי וויאותו ל וול םל

'מרפתנועה' קליניקה לשיקום תנועתי וטיפול בכאב | בני ברק:  גיבורי ישראל 22 רמת אלחנן | ירושלים:  
שמואל הנביא 72 כניסה ג' (סמוך לדושינסקיא) | לייעוץ וזימון תורים: 053-310-4837



	

מבדיקה שנעשתה:
 רמי לוי

שיווק השקמה
 זול יותר

 גם מיום השוק
של המתחרים! 

בית  רח'  שאול:  גבעת   |  26 נשרים  כנפי  מהדרין:  שאול  גבעת   | במוצ"ש(  )פתוח   3 הפרסה  רח'  חן:  רב   |  6 חרוצים  יד  ישראל:  האחים  קניון   | במוצ"ש(  )פתוח   15 האומן  רח'  תלפיות  ירושלים: 
 | מלובלין  החוזה  רח'  מהדרין:  עלית  בית"ר   | בנימין  שער   | במוצ"ש(  )פתוח    1 איתם  רח'  השיקמה,  מרכז  אדומים:  מישור   | סנטר  ישפרו  מרכז   | שילת  צומת  מודיעין:   |  13 הדפוס 
 | הארץ  לב  התעשיה  אזור  העין:  ראש   | אשדוד  התעשיה  אזור  היהלומים,  רח'  אשדוד:   |  )Mall  7( ה-ע.ל  רח'  שבע:  באר   | במוצ"ש(  )פתוח  ביג   קסטינה:מרכז  צומת  עציון   גוש  צומת 
פתוח  פוריה  צומת  ביג  מרכז  טבריה:  מסחרי  מרכז   |  96 יהודה  בר  נשר:   | זכרון  מול  מרכז  יעקב:  זכרון   |  73 התעשייה  חלוצי  חיפה:   | ביג  מרכז  חנה:  פרדס   | איילון  קניון  מול  גן:  רמת 
איזור  היוצרים,  רח'  נהריה:   | הזרם  רח'  התעשיה,  איזור  צורן  קדימה   | המפרץ  עין  עכו:   | החדש(  הכדורגל  מגרש  )ליד  החדש  התעשייה  אזור  נתניה:   | חנקין   יהושוע  עפולה:   | במוצ"ש 
נתניה:   | סבא  כפר  התעשייה  אזור   ,2 הפלדה  גלגלי  רח'  סבא:  כפר   |  7 היוצרים  רח'  כרמיאל:   | הגדי  בית  צומת  נועם,  פארק  נתיבות:   |  37 הסיבים  רח'  |פתח-תקווה:  הצפוני  התעשייה 
 | התעשייה  אזור   ,12 החרושת  רח’  רעננה:   |  G14 מרכז  הקישון,  רח’  יבנה:   | הדרומי  התעשיה  אזור   8 המתכנן  רח'  אשקלון:    | הצפוני  התעשייה  אזור  שמונה:  קרית   | האורזים   רח' 
בת ים: רח’ עמל 20 א | רחובות: מוטי קינד 1, איזור התעשיה | מבשרת ציון: שדרות החוצבים 10, קניון מבשרת | בית שמש: יגאל אלון 4 | תל אביב: רח’ דבורה הנביאה 128  | אריאל: שדרות ירושלים, קניון אריאל

כל הסקרים קובעים:
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דיור ומאבקי הדת: הכנות 
לועידת ש"ס השלישית

נמשכות ההכנות לקראת ועידת ש"ס השלישית שתתקיים בסוף 
השבוע ב'רמדה'  פאנל מיוחד יעסוק בנושא מצוקת הדיור 

ובמרכזו תעמוד בשורת השכונה החרדית החדשה שעליה הכריז 
דרעי  בנוסף יתקיימו פאנלים עם חברי מועצת חכמי התורה ועם 

ראשי יהדות התורה

ארי קלמן

בשורת העיר החרדית החדשה עליה הכריז 
תעמוד  דרעי בשבוע שעבר,  אריה  הפנים  שר 
במרכז ועידת ש"ס השלישית שתתקיים אי"ה 
השבוע  בסוף  בירושלים,  'רמדה'  במלון 
הבשורה  כי  נמסר,  המכינה  מהוועדה  הקרוב. 
החרדי  לציבור  שישווקו  יח"ד   10,000 על 
בקרב  רבים  הדים  עוררה  למשתכן,  במחיר 
הציבור  ובקרב  הארץ  רחבי  בכל  ש"ס  נציגי 
הרחב, ועל כן יוקדש פאנל מיוחד לנושא, בו 
תכניות  על  חדשים  פרטים  לראשונה  ייודעו 
הבניה שבמועצה האזורית שפיר, לוחות זמנים 

ועוד.
פאנל הדיור יתקיים ביום שישי הקרוב, כ"א 
בבוקר,   10:00-12:00 השעות  בין  בשבט, 
ויעסוק הן בעיר החדשה והן בהיבטים נוספים 
השונות.  בערים  החרדית  הדיור  מצוקת  של 
בהשתתפות: השר דרעי, סגן שר האוצר יצחק 
כהן, שר השיכון לשעבר אריאל אטיאס, ראשי 
עיריית  ונציגי  הארץ  ברחבי  החרדיות  הערים 

ירושלים.
ועידת ש"ס השלישית יוצאת לדרך, בברכתו 
של נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן, 
בהשתתפות מועצת חכמי התורה, רבנים, שרי 
ישתתפו  כן  כמו  התנועה.  של  הכנסת  וחברי 
מאות נציגי התנועה ברשויות המקומיות, סגני 

ראשי ערים, חברים ופעילים מכל רחבי הארץ. 
ביום  יתקיים  בוועידה  המרכזי  המושב 
חמישי בערב, בהשתתפות מרנן חברי מועצת 
חכמי התורה. בערב זה ישמיעו גדולי התורה 
את דברי הנהגתם וברכתם ויורו את הדרך אשר 
ילכו. כמו כן, יו"ר ש"ס דרעי יציג את הישגי 

התנועה והתוכניות לעתיד
יתקיים  הצהריים,  אחר  בשעות  לכן,  קודם 
יידונו  בה  החרדיות  הסיעות  ראש  של  פאנל 
מבחינת  היום  סדר  על  העומדים  הנושאים 
היהדות הנאמנה. בפאנל זה ישתתפו יו"ר ש"ס 
ליצמן,  יעקב  הבריאות  שר  דרעי,  אריה  השר 

ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני.
נציגי  מאות  על  תעבור  החגיגית  השבת 
יחד",  גם  אחים  "שבת  הכותרת  תחת  ש"ס, 
יחד עם חזנים ופייטנים שינעימו את התפילות 
כמיטב  שבת'  'עונג  ויתקיים  והסעודות 

המסורת.

ועידת שס הקודמת. צילום: יעקב כהן

מאת: חיים בנשק

בכנס  הכריז  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
שינוי  אודות  הבריאות  משרד  של  השנתי 
לטובת  הבריאות  במערכת  משמעותי 
אינטנסיבי  טיפול  על  "הודענו  המטופלים. 
לבתי  הקשורים  חשובים  נושאים  בשלושה 
המיון,  בחדרי  העומסים  צמצום  החולים: 
הפריפריה.  וקידום  הזיהומים  מגפת  מיגור 
במשרד  שלנו  העשייה  שבליבת  נושאים  אלו 
השר  פתח  למענם",  ניאבק  ואנו  הבריאות 
מערכת  של  השנתי  הלאומי  בכנס  דבריו  את 

הבריאות.
כאן הודיע שר הבריאות כי "במהלך השנה 
הקרובה אנחנו הולכים לטפל גם בשתי סוגיות 
לניתוחים  הארוכים  ההמתנה  זמני  כואבות: 
ופרוצדורות.  העוזרים שלי ואני יום יום רואים 
בתורים  ההבדלים  ואת  הארוכים  התורים  את 
מחייב  הצדק  השונים.  החולים  בתי  בין 
שחולים לא ייפגעו רק כי קופת החולים שלהם 
אינה בהסכם עם בית חולים המספק תור קצר 
מסכני  ומצבים  דחופים  בניתוחים  במיוחד   –
חיים", לפיכך הודיע השר כי  "לאור זאת אפעל 
בהקדם לכך שבניתוחים דחופים במידה ומשך 
ההמתנה יהיה ארוך )במקרים הדחופים ביותר 
30 יום( – המטופל יוכל לבחור בית חולים עם 
תור קצר יותר.  בניתוחים לא דחופים המטופל 

 – כזה  ימצא  והוא  יוכל לבחור מקום במידה 
בוא תור ההמתנה קצר בלפחות 60 יום מבית 
החולים אליו קופת החולים אישרה לו ללכת".

רב,  זמן  כך  על  חשב  כי  אמר  אף  ליצמן 
לאחר  עכשיו  כבר  זאת  ליישם  "החלטתי  אך 
 ,OECD שנחשפתי לכך בכנס השרים של ה
שם ראיתי כי שיטה זו נהוגה במספר מדינות 

מתקדמות".
הדבר הנוסף עליו בישר שר הבריאות היה 
הקבלה  בתהליך  האזרחים  על  הקלה  בנושא 
משרד  כי  חשף  ובהמשך  הסיעודי,  לאשפוז 
לטובת  מאד  גדול  מהלך  מוביל  הבריאות 

הסובלים מגלוטן.
בסיום דבריו התייחס להתקפות עליו בנושא 
העישון: "הגיע הזמן לשים דברים על דיוקם, 
היה  לא  ברורה.  הכי  ובצורה  עישון  נגד  אני 
שר או סגן שר במשרד הבריאות שעשה כ"כ 
גורמים  מנסים  מה  משום  עישון.  נגד  הרבה 
שונים לאלץ אותי לפעול בנושא בדרך שהם 
אני  שלהם.  המניעים  את  יודע  ושאיני  רוצים 
דרך,  בכל  לכך  לפעול  ואמשיך  עישון  נגד 
שהעברנו.  והנהלים  החוקים  את  ותבדקו 
על  מזעזעות  דמויות  לשים  נגד  אני  נכון, 
בעיתונות  לפגוע  נגד  אני  נכון,  חפיסות.  גבי 
הצעתי  גורף.  באופן  סיגריות  פרסום  ולאסור 
חלופה שהיא עדיפה והוגנת יותר, שגם תביא 

להעמקת הסברה נגד עישון".

ליצמן ברפורמה חדשה: 
קיצור תורים לניתוחים
רפורמה חדשה תאפשר לממתינים לניתוחים דחופים 

מעבר לבית חולים אחר  עוד על הפרק: הקלות בהליכי 
הקבלה לאשפוז סיעודי

מכינות מקוצרות לגילאי 30+
לתארי הקמפוס המבוקשים

 02-6222202 קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים | 

ר א ו ת ל ת  י ד ר ח ה ך  ר ד ה

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

02-6222202

ניהול ומשאבי 
B.A אנוש

תקשורת 
B.A ופוליטיקה

קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

בגיל 30+
מממנים לך

מכינה!

מימון מלא לתושבי ירושלים והסביבה!
בשעות הערב | משך לימודים 4.5 חודשים

מקומות 
אחרונים!

רוצה לייבא מוצרים מחו״ל 
או לייצר מוצר משלך?

בין הנושאים הנלמדים: 
הגורמים המשתתפים בסחר בינלאומי 
תנאי המכר | שיטות תשלום | שילוח 

ותהליך המכסוהובלה | ביטוחים | חוקיות היבוא 

ולהתפרנס!  אותך כיצד לייבא נכון התכנית שתלמד 
5.3.2017ז’ אדר תשע”ז  תפתח בתאריך:תכנית ייחודית לגברים 
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נאומי  את  ומשחיזים  להתכונן  שמקדימים  מספידים  יש 
פרגנו  הליכוד  כששרי  נשמה.  יציאת  לפני  ואני",  "המנוח 
האחרונה,  הממשלה  בישיבת  רה"מ  של  להגנתו  ויצאו 
צעד  ליברמן  כשאיווט  לישועה.  זקוק  שהוא  נתניהו  חש 
להבהיר  כדי  בעניבתו,  תקועה  כסף  כשסיכת  לאולפנים 
- הרגיש  יוגש כתב אישום  גם אם  יישאר בתפקידו  שביבי 

נתניהו כמי שמונחת על צווארו חרב חדה.
בים המוות הזה - המקום הכי נמוך בעולם, נתניהו כבר היה 
ב-1999. בליל ההפסד לברק, הוא חובק חזק על ידי אריק 
שרון, עד שכולם שמעו את הקנאק. תלמידי שרון ובראשם 
ישראל כץ שהחל את הקריירה כעוזרו הצמוד, למדו היטב 
כעדר  שמתפזרים  מהעבודה  לחבריהם  בניגוד  הלקח.  את 
ללא רועה, הליכודניקים נוהרים אחרי המנהיג באשר ילך, 
כמו העז העיוורת במשל מרן הגר"ע יוסף. מי שרוצה לרשת 
את דמות המנהיג חייב להיצמד לעז המובילה וללכת אחריה 

עד מפתן בית השחיטה.
ביבי היה מרעיף מתנות עד בלי די, לו רק היה מתאפשר 
לו לחזור אחורה בגלגל הזמן ולהתקוטט עם ישראל כץ עד 
זוב דם. העימות בפרשת רכבת השבת מלפני כמה חודשים, 
האחרון  השבוע  של  החיבוק  המסילה.  על  שנתניהו  העיד 
מלמד שביבי נכנס למנהרה שקרן אור לא מבצבצת בסופה. 
כץ נוטף נופת צופים כמו כוורת דבש בכפר אחים, כשהוא 
מכוון ליום שאחרי בו הוא רואה עצמו כמנהיג 'כץ הימין'. 

אם כך נראה הליכודניק הבכיר מכפר אחים, מה נאמר על 
אביגדור ליברמן איש נוקדים. אוצר מילות הגנאי, בעברית 
וברוסית, שליברמן הטיח בראש הממשלה, יכול להתחרות 
בנקל במאגר הקללות המפותח של הנשיא טראמפ. איווט 
כאותה  זו המציאות שהשתנתה,  לא.  ביבי  וגם  לא השתנה 
אמירה בלתי נשכחת שזכות היוצרים שלה רשומה על שם 
ארוכה  לקדנציה  זקוק  שהוא  מרגיש  ליברמן  מופז.  שאול 
משבצת  על  עצמו  את  למקם  כדי  הביטחון  במשרד  יותר 
היורש, ובנוסף, כמו שר התחבורה, גם שר הביטחון מכיר 
הוא  נתניהו  את  הימין.  מצביעי  של  הנאמן  הדי.אן.איי  את 

ילווה כל הדרך לתהום, עד לרגע שייפול.
לוושינגטון  נתניהו  בישיבת הממשלה שקדמה להמראת 
לחדר  מחוץ  חירום.  נחיתת  של  תחושה  בחדר  הייתה 
הממשלה.  ראש  של  הגרסאות  שינוי  על  השרים  התלחשו 
והמשיך  כלום",  אין  כי  כלום  יהיה  ב"לא  שהתחיל  מה 
ב"מותר לקבל מתנות מחברים", מסתיים על פי ההדלפות 
ב"לא ידעתי כלום" ו"מזומנים שהעבירו קרובים". הקטגור 
הברזל  כלל  על  לספר  יכול  ליברמן,  איווט  לסנגור,  שהפך 
בכס  אוחז  שביבי  כמו  תרפה,  ואל  בגרסה  דבק  בחקירות: 
את  שמצחינים  הפרסומים  לפי  לפחות  ראש-הממשלה. 
גרסאות בקצב הציוצים  ביבי מחליף  סיגר,  ענן  החדר כמו 

של טראמפ.
בחדר ישיבות הממשלה, שומר נתניהו מזה שבועיים על 
תדמית ממלכתית וארשת רצינית. במבואה שמוליכה לחדר, 
בין  בחיים.  מזה  ייצא  נתניהו  כי  איש שמאמין  ואין  כמעט 
היא  התחושה  לאו,  אם  ובין  לבסוף  אישום  כתב  יוגש  אם 
המתנות,  בתיקי  הגרסאות  ושינויי  החקירות  שהתמשכות 
ידרדרו את מעמדו הציבורי של ביבי משבוע לשבוע. נתניהו 
משחק על זמן, ויכול לגרור רגליים עוד חודשים רבים, אבל 
לבחירות הבאות הוא יגיע חבול ומוכה, כשסיפורי הנהנתנות 
דבקים בו, כמו שסיפורי המעטפות דבקו באולמרט בשעתו. 
יגיע  הוא  חודשים,  כמה  עוד  כך  לדמם  ימשיך  ביבי  אם 

למועד הבא של הגשת הרשימות, בנשימותיו האחרונות.

גוש שפיר
ולא  באיראן  לעצור  מעדיף  ביבי  לוושינגטון,  בדרך 

הרחיב  הוא  לטיסה  שקדמה  הממשלה  בישיבת  בעופרה. 
לדבר על מדינת האייתולות, רק לא על המדינה הפלסטינית. 
האחרון  הוא   – הגרעיני  שהאיום  תחושה  הייתה  לשרים 
האיראני  השד  להוצאת  שהובילו  הסיבות  ברשימת 
האמריקאי  האיום  את  ניטרל  טראמפ  הנשיא  מהבקבוק. 
תירוץ  למצוא  עליון  אינטרס  יש  ולביבי  אובמה,  מתקופת 
לדשדש  לו  שיאפשר  האיראני,  האיום  של  בדמותו  חדש, 
ולגרור רגליים מול המתנחלים ושרי הבית היהודי. זהו לא 

הבית הלבן, אלא הבית היהודי.
חשיבותה,  סדר  לפי  הראשונה  אולי  או  השניה,  הסיבה 
אובמה  מול  שבמאבק  להוכיח  ביבי  של  האובססיה  היא 
שהפסיד  למרות  איתו  היה  הצדק   - האיראני  האיום  על 
שתלווה  הנבחר  האמריקאי  הנשיא  של  אמירה  במערכה. 
של  לבנו  תאפשר  מדודות,  סנקציות  של  מחודשת  בהטלה 
ולשכתב  הביוגרפיה  את  לשפר  נתניהו  בנציון  ההיסטוריון 

כבר מעכשיו את ההיסטוריה.
"אתה רואה שהנשיא טראמפ מדבר קשות על האיראנים. 
למה לך לקפוץ ולעמוד בפרונט, תן לו להוביל", הציע אחד 
התקדים  עמד  הנוכחים  עיני  לנגד  לנתניהו.  הקבינט  משרי 
לו.  לא  לחזית  נתניהו  נקלע  אחד,  כשבציוץ  המקסיקני, 
איראן היא כאב הראש שלנו, אך תחת נשיא מחויב כטראמפ 
אין שום סיבה לקפוץ בראש ולהפוך את הסוגיה לכאב ראש 
ישראלי בלבד. על רקע המצב המתדרדר בחברת התרופות 
כאב  להרגעת  הגלולות  שאספקת  מוטב  טבע,  הישראלית 

הראש, תהיה גלובלית. 
תשובה של ממש לסוגיית האיום האיראני, הנוכחים לא 
קיבלו. לא בגלל שנתניהו התחמק, אלא משום ששרי הימין 
תדחקו  "אל  שלהם.  האישיים  האיומים  על  לדבר  העדיפו 
הפנים  שר  הפציר  הפלסטינית",  המדינה  בסוגיית  בנתניהו 
לדיבורים.  ולא  למעשים  ההזדמנות  את  ננצל  "בואו  דרעי, 
עילית לבדה אפשר לבנות  נתמקד בבנייה בגושים. בביתר 
כמה  עוד  עילית  ובמודיעין  דיור  יחידות   6,000 מיידית 
אלפים. עם עתודות הקרקע האלה אפשר לפתור את מצוקת 

הדיור החרדית". 
לשרי הימין האמירה הזאת נתקעה כמו אצבע בעין. מה 
בגושים.  ולהתמקדות  לשכמותם  מה  דיור.  ולמצוקת  להם 
בפראפרזה לאמירה של גנדי, עדיפה דירה אחת בעמונה על 
אולטימטום  דרעי  הציב  אלמלא  בביתר.  דיור  יחידות  אלף 
הגוש  עם  נותרים  היינו  האחרון  בסבב  גם  שבועיים,  לפני 

בגרון.
ובשבועות  לטראמפ  מחכה  לא  לביבי,  בניגוד  דרעי, 
הקרובים הוא מתכוון להסתער בכל הכוח על קידום הבנייה 
של עשרת אלפים יחידות דיור לחרדים בשפיר. אחרי שניצל 
את הוואקום שנוצר בין ראש מטה הדיור הלאומי אביגדור 
את  לקדם  כדי   – דהרי  גת  קריית  עיריית  ראש  לבין  יצחקי 
תכנון הבנייה בשפיר במנותק מקריית גת, דרעי לא מתכוון 
מקולות  מתרשם  לא  הפנים  שר  להתנצל.  או  להרפות 
את  לספח  שדורש  גת  קריית  עיריית  ראש  של  ההתנגדות 
השטח לעירו, וגם לא מהרהורי הספק של חברים באגודת 
ישראל החוששים מפרסום מכרזי מחיר למשתכן – שימנעו 

השתקעות של קהילות חסידיות.
מחיר  למכרזי  יציאה  כי  טוענים  החסידיים  החברים 
לזכייה  אופציה  עם  מכרזים  מפרסום  והימנעות  למשתכן, 
מרוכזת  קהילתית  התמודדות  ימנעו  רכישה,  קבוצות  של 
של מאות משפחות. דרעי חושב אחרת ומסביר כי במציאות 
אחרים  במסלולים  ללכת  אפשרות  אין  שנוצרה,  התכנונית 

ולזכות בשלל ההטבות לרוכשים שמעניקה המדינה. 
נותן  מחריש כבר למדנו, שגם כאשר שר שיכון משלנו, 
הכול  את  לאבד  ניתן  העסקנים,  בידי  הדירה  מפתחות  את 
בפזיזות של רגע ובבולמוס שלא יודע שובע. כלקח מהעיר 

להמתין  כדאי  חולקו,  כבר  שהקרדיטים  אחרי  שאיבדנו 
להתפתחויות עד לחלוקת המחמאות. דרעי עשה את הצעד 
הנכון אחרי דשדוש של שנים, אך המרוץ לדירה, רק מתחיל. 

דגל בגבעה
קהילת שבת אחים בשכונת גבעת זאב, זכתה בלוטו ביום 
הכספים  ועדת  יו"ר  הוזמן  שבועות  כמה  לפני  היווסדה. 
ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, לכנס הייסוד בראשות רב 
הקהילה, הדיין הגר"ח כהנא - והכניס את ההזמנה לרשימת 
המתנה. להביא את גפני לאירוע בהשתתפות עשרות אנשים 
יספר  מתחיל  יחצ"ן  שכל  אלא  רע.  לא  שוס  בהחלט  זה 
טובה.  חדשותית  כותרת  להוציא  זה  האמיתי  שהדבר  לכם 
נאום שרון על ההתנתקות בכנס הרצליה, שדרג את הכינוס 
האפרורי והפך אותו לאירוע הכי זוהר במדינה. מאז נלמדה 

השיטה: לא ההשתתפות משדרגת, אלא הכותרת.
כלעומת  לאומי  הדתי  היום  מסדר  ירד  ההסדרה  חוק 
גם  סערה,  לייצר  המשיך  הוא  החרדי  במגרש  אבל  שעלה, 
השבוע. ההימנעות של גפני מלהצביע וההתקזזות עם אחמד 
טיבי, היתה עוברת איכשהו, בליווי טרוניות והמהומים של 
ועשו  במליאה  שנותרו  ואשר,  מקלב  הכנסת,  חברי  שני 
היחיד  הקואליציה  חבר  היה  גפני  השחורה.   העבודה  את 
רק  בפריבילגיה השמורה  קיזוז בהסכמה,  להשיג  שהצליח 

למי ששוהה בין כותלי המשכן כשלושים שנה.
עטיפת הצלופן המרשרשת של גפני לגלולה המרה, היא 
שהפכה את ההצבעה למיני משבר פנימי. בסדרת ראיונות, 
המשנה  את  גפני  פרש  עיתונות',  ב'קו  כאן,  שהתחילה 
האידיאולוגית והסביר כי למרות המחויבות הקואליציונית, 
הוא רואה בהעברת החוק התגרות באומות. גפני הסביר בטוב 
פרובוקציה.  תועלת למעט  תיווצר שום  לא  טעם שמהחוק 
הוא הזכיר את ההוראה הנושנה מתקופת מרן הגראמ"מ שך 
מאז  כי  השעה,  לצו  בהתאם  נשימה,  באותה  והוסיף  זצ"ל 
ומתמיד הייתה זו גם עמדתו של ראש הישיבה מרן הגראי"ל 

שטיינמן שליט"א.
בגרון,  מחליקים  היו  עוד  ולשבועונים  לרדיו  הראיונות 
אבל ביום שישי האחרון, אחרי שהחוק עבר בהעדרו, נכנסו 
ציטוטים מפי הח"כ גם לביטאון הרשמי יתד נאמן. וכל זה 
התרחש אחרי שמקלב הבהיר בראיון, שדגל התורה תומכת 
גם מהפן הענייני, כדי להסדיר קרקעות שבמחלוקת  בחוק 

במודיעין עילית.
על הרקע הזה, ובלי כל קשר ליחסים האישיים עם העומד 
גורמים  אלו  אי  אצל  נוצרה  עילית,  מודיעין  של  בראשה 
המעטה.  בלשון  נוחות,  אי  של  קלה  תחושה  התורה  בדגל 
היה מי ששלף את האמירה של גפני שהובאה כאן בכותרת 
ראשונה.  בקריאה  ההסדרה  חוק  על  ההצבעה  ערב  ראשית 
גפני הבהיר אז כי יתנה את העברת חוק ההסדרה באישור 
ישראל,  של  שאוהבם  אחרי  לחרדים,  מתקנת  העדפה  חוק 
יו"ר ועדת חוקה ניסן סלומינסקי, עיכב את השלמת הליכי 
החקיקה. במבחן התוצאה אגב, גפני עמד בהצלחה יתירה, 
כאשר רק לפני שבוע פורסמו מכרזים של כנסת ישראל עם 

העדפה מובנית לחרדים.  
כמה ימים אחרי שגפני שיגר את האיום לקראת הקריאה 
הראשונה, נכנסו חברי הכנסת לקבל את הוראות ההצבעה 
ראש  ברורה.  הנחיה  וקיבלו  שטיינמן,  הגראי"ל  ממרן 
החוק  בעד  בהצבעה  כי  והכריע  הסוגיה  את  ניתח  הישיבה 
בקריאה ראשונה אין משום התגרות באומות. הרציונל היה, 
כי אינה דומה התגרות של נישול תושבים ערביים מאדמתם 
יהודים כבר לפני שנים.  ידי  - להסדרת קרקע שיושבה על 
כעת, משנמצאו מתחת לפני האדמה, פלסטינאים הטוענים 
לבעלות, אין לראות בהסדרת ההישארות על הקרקע משום 

בית ספר לפוליטיקה

עד הנשימה האחרונה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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התגרות. 
בשיחה מאוחרת עם הגר"י אפרתי, אף הובהר 
'לא  משום  אין  לערבים  כספי  פיצוי  בהענקת  כי 
של  לפסיקה  היקש  עשה  אפרתי  כשהרב  תחנם'. 
להענקת  שהתנגד  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
הישיבה  ראש  חילק  בדואים,  לפולשים  פיצויים 
קרקע  על  בפיצוי  היה  מדובר  שם  כי  והסביר 
שאינה בבעלותם, בעוד במקרה שלפנינו – הפיצוי 
כמו  הגראי"ל  מרן  התחתונה של  השורה  אמיתי. 
מזה  לעשות  "לא  התנועה.  ליו"ר  ישירות  כוונה 
את  קיימו  הכנסת  וחברי  הורה,  הוא  מסחרה", 
מול  'המסחרה'  במליאה.  בעד  כשהצביעו  דברו 
הבית היהודי, של חוק העדפה מתקנת תמורת חוק 
ההוראה.  שניתנה  לפני  עוד  נעשתה   – ההסדרה 
וכך זכה גפני וזכינו גם אנו בכפליים. הוראת ראש 
הישיבה קוימה במלואה ואחד החוקים החשובים 
ליהדות החרדית – אושר בקריאה שנייה ושלישית.
של  המנטרה  על  שבוע  לפני  חזר  כשגפני 
את  שפירש  מי  היה  באומות,  ההתגרות  איסור 
הדברים כשינוי קו חשיבתי בנוגע לחוק ההסדרה. 
מהקשרם  הוצאו  גפני  של  שדבריו  היא  האמת 
בהתייחס  דבריו  את  אמר  גפני  בטובתו.  שלא 
מפלגות  ראשי  בפורום  מבנט  ביבי  של  לבקשתו 
חזרתו  לאחר  עד  החוק  את  לדחות  הקואליציה, 
שהעברת  הסביר  נתניהו  טראמפ.  עם  מהפגישה 
המדיניים  באינטרסים  תפגע  עכשיו  דווקא  החוק 
השקפתית,  זאת  תרגם  וגפני  ישראל,  מדינת  של 

לאיסור ההתגרות באומות. 
תום,  ועד  מראשית  הדברים  את  שקרא  מי 
ההצבעה  לעיתוי  בעיקר  כוונה  שהביקורת  הבין 
מסרים  של  בזמנים  אבל  עצמה,  לחקיקה  ולא 

קצרים שמסתכמים בתווים ואותיות – המשמעות 
להתעמק  בלי  אוטומטית,  ניתנה  הלעומתית 
בכתובים. אי הנוחות רק הלכה והתעצמה לנוכח 
פורסמו,  הדברים  בהם  רגעים  שבאותם  העובדה 
ההשוואות  אבירי  דגל  נושאי  הפלג  מפגיני 
והמנהיג  ברחובות  השתוללו  נושנות  לתקופות 

הרוחני התאושש בבית החולים מעייני הישועה. 
שישי  יום  בבוקר  הציטוטים  שפורסמו  מרגע 
אחוז  עד  נוצלו  לכניסת השבת ממש,  ועד  ביתד, 
רבנים  של  הסלולרי  מכשירי  האחרון,  הבטרייה 
נפש  פיקוח  התורה.  דגל  עם  המזוהים  ועסקנים 
כהלכתה  שבת  שמירת  דוחה  אינו  אידיאולוגי 
עם  ותכף  ברק(,  בני  חיוג  באזור  הפחות  )לכל 
להבהיר  ההזדמנות  את  גפני  מצא  השבת,  צאת 
את הדברים כדי להרחיק מלב טועים או מטעים. 
זכתה קהילת שבת אחים, ומעמד הקמתה התקיים 
ההזמנה  את  שגילה  גפני  האחרון.  במוצ"ש 
ביומנו, ניצל את הבמה כדי להפליא בקרב עשרות 
ולהסביר  צרופה  השקפה  של  משנה  המשתתפים 
הספציפי  ש"החוק  התורה  גדולי  החליטו  מדוע 

הזה לא מהווה התגרות באומות".
מתבקש.  היה  נאמן'  ב'יתד  המתקן  הציטוט 
הכותרת שניתנה הייתה תורנית-מקומית: "מעמד 
'שבת  בקהילת  מלכה  מלווה  בסעודת  מרומם 
ניתנו  השורות  שבין  רק  זאב".  בגבעת  אחים' 
המפלגתית-ארצית.  המשמעות  בעלי  הציטוטים 
בכותרת המשנה צוטט גפני עם האמירה הברורה 
ולפיה "גדולי ישראל הורו לתמוך בחוק ההסדרה" 
שהובילו  הנימוקים  תוארו  הכתבה,  ובגוף 
ההפקר  מן  זכתה  אחים'  'שבת  קהילת  להחלטה. 
והרוויחה מסע יחסי ציבור שאלף דוברים לא היו 

מסוגלים לספק. המזל כידוע, הולך עם הטובים.

פרץ וצווחה
האנרגיות  שעם  פרץ,  עמיר  הכנסת  חברי  לזקן 
שלו נראה כמו חבר המשמרת הצעירה והמתמודד 
יש  כבר  העבודה,  ראשות  על  ביותר  הצבעוני 
תוכנית עבודה. כל מי שחושש ממערכת בחירות 
שבמרכזה תעמוד הסיסמה "מייק יש עתיד גרייט 
הבלתי  למתמודד  אצבעות  להחזיק  צריך  אגיין", 

נלאה משדרות.
פרץ ישב בשבועות האחרונים עם חברים חרדים 
והציג בפניהם סקרים פנימיים של מינה צמח ומנו 
הפופולריות,  טבלת  בראש  אותו  המדרגים  גבע, 
נקודת  את  המתחרים.  פני  על  גדולה  בעדיפות 
של  ברפיסות  מזהה  הוא  העבודה  של  התורפה 
יש  לכיוון  המנדטים  לזליגת  שהובילה  הרצוג, 
נחרץ  קו  להוביל  בידיו  שרק  מאמין,  פרץ  עתיד. 

ולפרוץ לקהלים נוספים.
לפרץ תוכנית עבודה ברורה שבמרכזה, קריעת 
המסכה מעל פרצופו של יו"ר יש עתיד. "יאיר לפיד 
הוא איש ימין שכבר נתן לנתניהו קדנציה שלמה, 
לאלטרנטיבה.  להפוך  לו  מאפשרים  אנחנו  אבל 
אנהל  בחירתי  ומיום  יקרה  לא  זה  שלי  במשמרת 

קרב מול לפיד, על החזרת מצביעי העבודה". 
את  התחיל  פרץ,  עם  שישב  החרדי  הבכיר 
מאז  שרוף.  כאוהד  ויצא  צף  כקול  הפגישה 
ועל  ייבחר  שעמיר  תפילה  נושא  הוא  הפגישה, 
משקל הפסוק בתהילים - ברחובות של יאיר לפיד, 
ואל תשכח  רוץ,  רוץ פרץ,  וגם צווחה.  יהיו פרץ 

לכשתיבחר לממש את תוכנית העבודה.
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"אתה רואה 
שטראמפ 

מדבר קשות 
על האיראנים. 

למה לך 
לקפוץ ולעמוד 

בפרונט", נשאל 
נתניהו בקבינט. 
על רקע המצב 

המתדרדר 
בחברת 

התרופות 
הישראלית 
טבע, מוטב 
שאספקת 

הגלולות 
להרגעת כאב 

הראש האיראני, 
תהיה גלובלית 

ולא רק שלנו

בזמנים 
של מסרים 

שמסתכמים 
בתווים ואותיות 

– המשמעות 
הלעומתית 

לדברי 
גפני ניתנה 
אוטומטית, 

בלי להתעמק 
בכתובים. 
אי הנוחות 
רק הלכה 
והתעצמה 

לנוכח העובדה 
שבאותם 

רגעים, מפגיני 
הפלג השתוללו 

ברחובות 
והמנהיג הרוחני 
התאושש בבית 

החולים 

צילום: יעקב כהןגבעת זאב זאב. ח"כ גפני נושא את 'נאום ההסדרה' בגבעת זאב
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מלכיאלי במליאת הכנסת. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ח"כ מלכיאלי: "לא מתקבל על הדעת שילד 
מיוחד חרדי יקבל פחות מחצי מילד אחר"
לאור דברי הרב יצחק גולדקנופף, שעורר את הממצאים הקשים בכנס 'המיוחד' שערכה רשת 'קו עיתונות', הודיע 

ח"כ מלכיאלי כי הוא כבר החל לפעול באמצעות חקיקה לשים לאפליה סוף

מאת: חיים בנשק

מלכיאלי  מיכאל  ח"כ  שהגיש  בשאילתא 
ממשרד  דרש  הוא  הכנסת,  במליאת  השבוע 
ילד  מדוע  ומהירות  ברורות  תשובות  החינוך 
ממה  מחצי  פחות  מקבל  המיוחד  בחינוך  חרדי 
ח"כ  הכללי.  במגזר  זהה  אחר  ילד  לכל  שמגיע 
"מהנתונים  ואמר  הנתונים  את  הציג  מלכיאלי 
מתוך   8,000  - החרדי  החינוך  ילדי  כי  עולה 
החינוך  משרד  ידי  על  מתוקצבים   –  32,000
יש  כל מספר  בשיעור של 11% בלבד. מאחורי 
פנים, שם ותעודת זהות, יש ילד שנפגע מהעיוות 
התקציבי, יש ילד שלא מקבל מה שחברו המצוי 
סייעת  או  גננת  יש  מקבל,  בדיוק  המצב  באותו 
שלא מקבלת את מה שחברתה שמצויה באותו 

מצב בדיוק מקבלת".
ח"כ מלכיאלי הגיש את השאילתא לאור מה 
שהתרחש בשבוע שעבר בכנס 'המיוחד' שנערך 
ונועד להעלות לסדר  'קו עיתונות'  ידי רשת  על 
בילד  החרדי  במגזר  הטיפול  את  הציבורי  היום 
ופעיל,  מרכזי  שותף  היה  זה  לכנס  המיוחד. 
יצחק  יעקב" הרב  מנכ"ל רשת הגנים של "בית 
גולדקנופף. כבר בכינוס, העלה הרב גולדקנופף 
לדיון מקיף את הנושאים שבהם הציבור החרדי 

משווע לעזרה בתחום, והציג נתונים כואבים. 
ח"כ מלכיאלי שנחרד מעומק האפליה, החליט 

הדברים  רשימת  בראש  הנושא  את  להעמיד 
התקציבי  "לעיוות  לדבריו,  נדרש.  הוא  אליהם 
ישנם השלכות רוחב. החל מתקציב שכר הגננת 
הגן,  פרופיל  לפי  ולא  דרגה  של  מפתח  לפי 
דוגמת  נלווים  שירותים  על  מדבר  לא  כבר  אני 
עובר  וסייעות,  לגננות  וביגוד  הבראה  תקצוב 
לתקצוב בחסר תוספת מעונות ושעות אם בהם 
גני המוכש"ר מקבלים שליש מהתעריף המקובל 
תקצוב  אי  מקביליהם,  ואצל  העבודה  בשוק 
שעות גיל, אי הכללת גנים אלו ברפורמה סייעת 
השנייה ותקציב העשרת הסביבה החינוכית אשר 
בגין לקויות התלמידים זקוקים לכך יותר מכל, 
פרויקט 'אשכול גנים' אשר גני המוכש"ר אינם 
נכללים בו, גמול חינוך מיוחד שלא ניתן, וכלה 
אחיות  רופאים  של  רפואי  פרא  שכר  בתעריפי 
ועובדים סוציאליים אשר הינו נמוך ביותר ואינו 

משקף את תעריפי השוק".
כבר  שהזכיר  כפי  כי  מציין  מלכיאלי  ח"כ 
הרב גולדקנופף בכנס ש"דבר זה אבסורד נוראי 
סיבה  להיפגע משום  לא אמורים  אלו  ילדים   –
שהיא ולהיות שונים מאחרים", גם הוא אמר זאת 
מלכיאלי  פנה  לכם"  לומר  חייב  "אני  במליאה. 
לשרים וחברי הכנסת, "כששמעתי במה מדובר 
ילדים  השתוממתי.  הנתונים,  את  לפני  והביאו 
להירתם  שצריכים  הראשונים  הם  אשר  אלו 

למענם, לא רק שהם לא מקבלים יותר - אלא גם 
את המגיע להם אינם מקבלים, ועוד שהחלוקה 
נעשית על בסיס השתייכותם לקהילה או ציבור 

מסוים, לא מתקבל על הדעת".
כי  עיתונות'  'קו  מלכיאלי הבהיר בשיחה עם 

אינו מסתפק בדברים שהיו במליאה, והוא כבר 
הזאת  לאפליה  לשים  חקיקה  דרך  לפעול  החל 
לקיים  אדרוש  ממש  בקרוב  השם  "בעזרת  סוף, 
דיון מקיף בעניין ולעשות סוף לתופעה ואפליה 

פסולה זו".

מאת: שמעון ליברטי

חסדי ה' כי לא תמנו: לאחר כשבועיים וחצי 
ראש  מרן  החולים,  בבית  מאושפז  היה  בהם 
הישיבה הגראי"ל שטיינמן שב אתמול )שלישי( 

לביתו.
מביתו של מרן נמסר כי ראש הישיבה שוחרר 
לביתו  ושב  הישועה  מעייני  הרפואי  מהמרכז 
ברחוב חזון איש 5 בבני ברק. יחד עם זאת נמסר 

כי מרן "עדיין סובל מחולשה כללית חריפה".
מרן  עיתונות',  ב'קו  בהרחבה  שסוקר  כפי 
אושפז במרכז הרפואי מעייני הישועה במוצאי 
נשימתית  מצוקה  בעקבות  וארא,  פרשת  שבת 
חריפה, כשמצבו מוגדר קשה ולעיתים גם קריטי 
ששוחרר  לאחר  בלבד  כחודש  זאת  יציב,  ולא 

מאשפוז. 
יומיים לאחר האשפוז השני, נערכה התייעצות 
של רופאי היחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי 
אליהו  פרופ'  של  בראשותו  הישועה  מעייני 
מרן  של  האישי  רופאו  עם  יחד  סורקין,  פטריק 
פירר,  אלימלך  והרב  וינברגר  אברהם  פרופ' 
בסיומה הוחלט על טיפול רפואי מסוים להקלת 

המצוקה הנשימתית.
התייעצות  לאחר  התקיים  הרפואי  הטיפול 
דקות.  כ-40  וארך  הישיבה,  ראש  והסכמת 
בהצלחה  עבר  הרפואי  הטיפול  שמים,  בחסדי 

והמצב הלך והשתפר. 
שוב  חלה  שעבר,  השבוע  שבתחילת  אלא 

מטעם  ובהודעה  מרן,  של  במצבו  החמרה 
זאת  יציב,  ולא  קשה  מצבו  כי  נמסר  מקורביו 
בעקבות חום וזיהום, שמקורו בתחילה לא היה 
ידוע. בחסדי שמים מרן התגבר גם על כך ומצבו 
התייצב. בנוסף קיבל ראש הישיבה סיוע להקלה 

על המצוקה הנשימתית. 

נערכו ברחבי  הזה, מאז האשפוז,  הזמן  בכל 
בפרט  התורה  ועולם  בכלל  היהודי  העולם 
התורה.  בלימוד  וחיזוק  וזעקה  תפילה  עצרות 
אדלשטיין  והגרי"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן 
בבקשה  התורה,  לבני  מיוחדת  קריאה  פרסמו 
רצופים  ימים  שלושה  של  לימוד  סדרי  לערוך 

רבים  ואכן  לו".  צריכה  לרפואת מרן "שהשעה 
מבני התורה נענו לקריאה וחילקו ביניהם מאות 

שעות לימוד. 
במוקד  רק  כי  דווח  המיוחד שהוקם,  במוקד 
פרקי  ל-900,000  מעל  נקראו  לבדו  התפילות 
גמרא  דפי   14,000 למעל  בנוסף  תהילים. 
מדובר  וכאמור  דיבור,  תענית  שעות  ו-12,000 

רק בתהילים והלימוד שדווחו למוקד. 
תורה,  אורחות  בישיבת  שנערכה  בעצרת 
שבנשיאות הגראי"ל, אמר ראש הישיבה הגאון 
מי שלא מתפלל בעת  כי  דיסקין,  דב  ברוך  רבי 
מזה  יותר  להיות  יכול  "מה  חוטא.  נקרא  הזו 
שהדור  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  שרבינו 
עת  לך  אין  סכנה,  של  במצב  נמצא  עליו  עומד 
צרה גדולה מזו, אז וודאי שהתפילה בשעה כזו 
זה חיוב ולא רשות, וכל אחד ואחד צריך למצוא 

זמן לחיזוק בתורה וחיזוק בתפילה", זעק.
של  לסוג  גרם  מרן,  של  הרפואי  מצבו 
היסטוריה, כאשר לראשונה מזה עשרות שנים, 
חזון  ברחוב  המפורסם  בבית  שיפוצים  נערכו 
איש 5 בבני ברק. בימים האחרונים נערך במקום 
שיפוץ, שנועד לאפשר למרן חדר נפרד מהמקום 
בו יתקיימו השיעורים והתפילות. וכן מקום לאח 
על  ויפקח  רציף  באופן  במקום  שישהה  רפואי 

בריאותו של מרן. 
ולהרבות בתפילה  להמשיך  נקרא  הציבור 
אהרון  רבינו  של  והשלמה  המהירה  לרפואתו 

יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפו"ש.

ימים על ימי מלך תוסיף
לאחר כשבועיים וחצי בהם אושפז בבית החולים מעייני הישועה, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שב אתמול 
לביתו ● ממקורביו נמסר כי מרן "עדיין סובל מחולשה כללית חריפה" ● בבית ברחוב חזון איש נערכו שיפוצים, 

בכדי שיתאים לצרכיו הרפואיים של ראש הישיבה



אתם משלמים
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בונוס!
סדנת איתור
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המומחים של מרכז 
״כיוון״

רח׳ שטראוס 17 ירושלים
02-6222210
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מעבדות טכנולוגיות מתקדמות  מרצים מהשורה הראשונה  מס' המקומות מוגבל 
 הרישום מותנה בועדת קבלה, ראיון אישי ומבדק התאמה

מסבסדים 
לכם עתיד

קורס מוביל
ב-90% סבסוד!

טכנאות סלולר ומחשבים ניידים
שילוב ייחודי המקנה 2 התמחויות נדרשות. 

כולל סטאז׳ במעבדת שירות מקצועית באיזור.

מבדק התאמה פסיכוטכני במחיר סמלי
של 50 ₪ הנצרך להתאמה וקבלת מלגה

מבצע עד 
ר"ח אדר!

קורס גברים

אחרונים!מקומות 

סובלים מפסוריאזיס?

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Relipso מכילה רכיבים טבעיים המקלים 
מיידית על תופעות הפסוריאזיס

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207153

מחזקת עמידות בפני לחצים
מסייעת לשיקום רקמות העור

מונעת תנאים רעלניים המתבטאים במצבי דלקת כרוניים 
מאזנת את התחדשות תאי העור המואצת בשל הפסוריאזיס
תומכת בכליות ובעמידות הכבד מפני נזקי המחלה הכרונית

מאת יבניאל שירם
הקרוב  בפסח  יחגגו  תיירות  שינפלד 
דתי  יהודי  לקהל  חופשות  של  שנה   30
"מדהים  כשרות.  ושומרי  חרדי  מסורתי 
לנו  אומרים  כשנהנים",  טס  הזמן  איך 
ראשונה שטסנו  "פעם  שינפלד.  לקוחות 
 4 לפני  פסח  היה  לחו"ל  שינפלד  עם 
וגם  שנה  כל  אליהם  חזרנו  ומאז  שנים 
הפסח כמובן שנטוס איתם לקפריסין. כי 
שינפלד עושים את הכל ברוך השם בדיוק 
כמו שצריך!". זה לא מפתיע, כשמדובר 
בחברה מס' 1 המובילה בתיירות כשרה, 
ברצינות  חופשה  כל  שלוקחת  חברה 
הקטנים  בפרטים  ומשקיעה  גדולה  הכי 
והחשובים. "אצל שינפלד מנהלי החברה 
מלווים ונמצאים איתנו בין האורחים כל 
ימי החג, כדי לדאוג שהכל יהיה מושלם. 
וצמוד,  אישי  באופן  בנו  מטפלים  הם 
שלא  שאלה  אין  בית,  בני  אנחנו  כאילו 
שלא  בעיה  או  מיידית  תשובה  מקבלת 
המסירות  ביותר,  הטובה  בצורה  נפתרת 
בעולם  דבר  שם  היא  ללקוחות  שלהם 
באף  מקבלים  לא  כזה  ויחס  התיירות, 

חברה אחרת."
ליל סדר בהילטון ניקוסיה

לפני החג יגיע צוות גדול ומיוחד מטעם 
הממוקם  הילטון  למלון  תיירות  שינפלד 
מונה  מהצוות  גדול  חלק  ניקוסיה.  בלב 
את השפים זוכי הפרסים של שינפלד, שף 
סלטים,  שף  קר,  מטבח  שף  חם,  מטבח 
במאכלים  המתמחה  יהודי  אוכל  שף 
ושף  ואשכנז  המזרח  לעדות  מסורתיים 
לא  עוגות  בהכנת  שמתמחה  קונדיטור 
שרוי’ה טעימות מאד. “ניסיון של 30 שנה 
לימד אותנו לא להשאיר דבר ליד המקרה, 
ולתכנן הכל עד לפרט האחרון. סגרנו עם 
מלון הילטון בקפריסין המצטרף לרשימה 
בעולם  הילטון  מלונות  של  מכובדת 
שאנו כבר עובדים איתם )דרזדן, סופיה, 
עובדים  ואנו  ובתאילנד(  ברטיסלבה 
באופן מתואם עם המלון בחו”ל ודואגים 
שהכל יתקתק ויהיה מוכן לפני פסח, ולא 
עושים הכל ברגע האחרון.” לקראת החג 
יגיעו למלון משלוחים מאירופה, ארה”ב 
גבינות  משובחים,  יינות  של  וישראל 
טריים,  הכי  ודגים  בשרים  אירופאיות, 
ובדיקת  השגחה  שעוברים  גלם  וחומרי 
איכות קפדנית. “כשהאורחים יגיעו לליל 
הסדר מצפה להם התרגשות גדולה, הכל 
להם  ימתינו  הפאר,  בשיא  מעוצב  יהיה 
בקבוקי יין, לצד בארים ענקיים של מזון 
של  האוכל  את  שטועם  מי  המלך.  כיד 

שינפלד תמיד חוזר לעוד חופשה.” והכל 
של  פיקוחו  תחת  שרויה  לא  כשר  גלאט 

הרה”ג משה נחשוני שליט”א.

טיולים בקפריסין המדהימה
למצוא  ניתן  מקצועיים,  לשפים  בנוסף 
בצוות שינפלד מדריכי טיולים מהשורה 
כל  שהופכים  עברית,  דוברי  הראשונה 
טיול לחוויה מרתקת ומעניינת לאורחים. 
“אפילו לקוחות שכבר היו בקפריסין פעם 
יגלו שאיתנו הדברים נראים  או פעמיים 
לגלות  יודעים  שלנו  המדריכים  אחרת. 
מקום,  כל  של  הנסתר  היופי  את  מחדש 
פשוט  שלהם  וההסברים  והתיאורים 
לחוויה  באתרים  הסיורים  את  הופכים 
השלישי  הוא  קפריסין  האי  כיף”.  של 
צדדים,  שני  לו  ויש  התיכון  בים  בגודלו 
דרומי של יוון וצפוני של תורכיה, שניתן 
לעבור ביניהם בחופשיות. שינפלד יספקו 
אפשרויות טיולים מגוונות לכל ימי הפסח, 
קפריסין  בירת  עם  הכרות  יום  שיכללו 
ניקוסיה, יום ארוך לכפרים הציוריים של 
טיול לסלע  יום  ולימסול,  הרי הטרודוס 
לקפריסין  מסע  ופאפוס,  אפרודיטה 
לשופינג.  מיוחד  יום  ולקינוח  התורכית 
“מלבד הטיולים הנהדרים אנחנו מביאים 
הראשונה  מהשורה  אמנים  הזה  הפסח 
ביניהם ישי לפידות, יוסי שוורץ, אהרלה 
נחשוני וישראל נחמן תורג’מן, ותגיע גם 
מוסיקלי  מופע  שתעביר  ארקוס  אורית 
לילדים וסדנת תזונה למבוגרים. יש עוד 
אבל  אותן,  נגלה  לא  שכרגע  הפתעות 

הולך להיות שווה במיוחד!”

מי שנרשם מוקדם מרוויח
האורחים  את  לפנק  החליטו  בשינפלד 
אלו  ובימים  ה-30,  חגיגות  לרגל  השנה, 
בה  לנרשמים  הגרלה  שבוע  מדי  נערכת 
הזוכים מקבלים שדרוג לסוויטה מדהימה 
במלון הילטון קפריסין. “המקומות פשוט 
החדרים  לידיים,  מתחת  לנו  נחטפים 
סוויטות  התמלאו,  הבריכה  לכיוון 
ג’וניור כבר גם התמלאו ונותרו סוויטות 
הילטוניה יפהפיות, ואנו ממליצים בחום 
להתקשר  פשוט  מדי,  יותר  לחשוב  לא 
קודם.”  אחת  שעה  ויפה  מקום  ולהזמין 
בדף  למצוא  ניתן  ההגרלה  על  פרטים 

הפייסבוק של שינפלד תיירות. 
הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 

באתר  או   03-6189999 בטלפון 
 www.shainfeld.com האינטרנט

פסח כזה 
עוד לא היה

בשינפלד תיירות מצפים שהפסח הקרוב יהיה משהו 
מהאגדות. חופשת הבכורה במלון היוקרתי הילטון קפריסין 
הממוקם בלב ניקוסיה, עם ליל סדר מלכותי, אווירה יהודית 

משמחת והפתעות חגיגיות במיוחד
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מאת: שי בן מאיר

טלטלה בממשל טראמפ: היועץ לביטחון 
התפטר  פלין,  מייקל  ארה"ב,  של  לאומי 
קשרים  בעקבות  זאת  מתפקידו,  אתמול 
לסגן  אמת  אמירת  ואי  רוסיה  עם  בעייתיים 

הנשיא מייק פנס.
"לצערי,  ההתפטרות:  במכתב  כתב  פלין 
בגלל רצף האירועים המהיר, נאלצתי לתדרך 
את סגן הנשיא ואחרים עם מידע חלקי בנוגע 
לשיחות הטלפון עם שגריר רוסיה. התנצלתי 
קיבלו  והם  וסגנו,  הנשיא  בפני  עמוקות 

אותה".
התקשורת  כלי  כאשר  החלה,  התסבוכת 
השגריר  עם  נפגש  פלין  כי  דיווחו  בארה"ב 
בתקופת  קיסלייק,  סרגיי  בארה"ב,  הרוסי 
המעבר, בטרם הושבע הנשיא טראמפ והוא 

נכנס לתפקידו.
בעיקר  עסקו  השניים  בין  השיחות 
ברק  לשעבר,  הנשיא  שהטיל  בסנקציות 
הפריצה  פרשת  בעקבות  רוסיה,  על  אובמה, 
במהלך  הדמוקרטית  המפלגה  למחשבי 
הרוסי,  לשגריר  רמז  פלין  הבחירות.  מערכת 
כלפי  יותר  רכה  ביד  ינהג  טראמפ  כי ממשל 

רוסיה.
החוק  על  עבירה  מהוות  הללו  השיחות 
כפי  פרטיים,  אנשים  על  האוסר  האמריקני, 
מגעים  לקיים  שעה,  באותה  פלין  שהיה 
זרים.  ודיפלומטיים  מדינות  עם  דיפלומטיים 
עם  האדוקים  בקשריו  ידוע  פלין  בנוסף, 

ת  ר מ צ ה
 , ת י ס ו ר ה
עם  כולל 
א  י ש נ ה
ר  י מ י ד ל ו

פוטין.
הפרשה 
ה  כ ב ת ס ה
יותר,  עוד 
ר  ש א כ
נדרש  פלין 

כי  וטען בפני סגן הנשיא מייק פנס,  לסוגיה 
זוכר" ששוחח על כך עם השגריר  הוא "לא 
הרוסי, בעקבות כך פנס הגן על פלין במהלך 
הדיווחים  את  והכחיש  בתקשורת  ראיונות 
נגדו, מה שגרם לממשל מבוכה גדולה, לאחר 

שפלין הודה כי אכן שיקר לסגן הנשיא.
הוא  זמני  באופן  מקומו  את  שימלא  מי 
הגנרל  לאומי,  לביטחון  המועצה  מטה  ראש 
בדימוס קית' קלוג, בין המועמדים לקבל את 
התפקיד נמצא ראש ה-AIC לשעבר, הגנרל 

בדימוס דייוויד פטראוס.
טרם ברור כיצד והאם תשפיע ההתפטרות 
עם  נתניהו  הממשלה  ראש  פגישת  על  הזו 
הנשיא טראמפ, שצפויה להתקיים היום. יש 
לציין כי מ"מ ראש המועצה לביטחון לאומי, 
יעקב נגל, שוהה בוושינגטון כבר מיום שישי, 
לגבי  פלין,  מקבילו  עם  שיחות  לקיים  בכדי 

הפגישה בין נתניהו וטראמפ.

הקיצוני שבקיצונים:
מנהיג חדש לחמאס בעזה
המחבל יחיא סינוואר נבחר השבוע לראשות הלשכה המדינית של 

חמאס בעזה  הוא ממשוחררי עסקת שליט, ונחשב לקיצוני במיוחד 
 במהלך שהותו בכלא הישראלי עבר ניתוח מציל חיים

מאת: שי בן מאיר

השבוע  נבחר  חדש  מנהיג  הנחש:  ראש 
להנהגת חמאס בעזה – המחבל יחיא סינוואר. 

סינוואר נבחר לראשות הלשכה המדינית של 
חמאס בעזה, במקומו של איסמעיל הנייה שעמד 
לתפקיד  ברצועה.  חמאס  הנהגת  בראש  כה  עד 

סגנו נבחר חליל אל חיה.
קיצוני  היותר  הפלג  על  נמנה  סינוואר 
של  הצבאית  לזרוע  במקור  ומשתייך  בחמאס, 
הוא  קאסם.  אל  אדין  עז  גדודי   – הטרור  ארגון 
כגורם  כה,  עד  וכיהן  שליט,  עסקת  ממשוחררי 
המדינית,  ללשכה  הצבאית  הזרוע  בין  המקשר 
תפקיד בשלו כונה בישראל "שר הביטחון" של 

החמאס.
המדינית  הלשכה  חברי  שאר  הדיווחים:  לפי 
של חמאס הם רווחי מושתהא )גם הוא משוחרר 
בכירי  המדינית(,  בלשכה  חבר  שליט,  עסקת 
הארגון מחמוד א-זהאר וסלאח ברדוויל, מרואן 
עיסא )שהחליף את אחמד ג'עברי אחרי חיסולו 
בתחילת מבצע עמוד ענן(, פתחי חמאד )בעבר 
מנגנוני  על  והאחראי  חמאס  של  הפנים  שר 
אבו  ג'וואד  חרב,  יאסר  חמאס(,  של  הביטחון 

שמאלה ואחמד אל-כורד.
הלשכה  ראשות  על  להתמודד  צפוי  הנייה 
להנהגה  כלומר  בחו"ל,  חמאס  של  המדינית 
שהודיע  משעל,  חאלד  של  במקומו  העליונה, 
חילוקי  בעקבות  נוספת  לכהונה  יתמודד  לא  כי 

דעות. 
בישראל  מהכלא  שוחרר   ,55 בן  סינואר, 

בעסקת שליט, לאחר 22 שנות מאסר, בעקבות 
פעולות טרור רבות. במהלך שהותו בכלא, עבר 
בארץ,  חולים  בבית  חיים  מציל  ניתוח  סינוואר 

לאחר שלקה בסרטן בראשו. 
שאחראי  הארגון  "אלמג'ד",  את  הקים  הוא 
בשיתוף  שנחשדו  פלסטינים  נגד  לפעילות 
פעולה עם ישראל, וידוע כאיש אכזר שרצח במו 
מספרת  השמועה  כי  עד  רבים,  פלסטינים  ידיו 
שאפילו מייסד חמאס אחמד יאסין, הזהיר מפני 

הקיצוניות שלו. 
וככזה  במיוחד,  קיצוני  נחשב  הוא  כאמור, 
נגד  במאבק  יותר  עוד  קיצונית  בעמדה  שדוגל 
ישראל, ונמנה על אלה החושבים כי בצוק איתן 
יותר.  נוקשה  עמדה  להציג  צריך  היה  חמאס 
הכלא  מתוך   2 לחדשות  שנתן  בראיון  זאת,  עם 
יודעים  "אנחנו  אמר:  מעשור,  למעלה  לפני 
שאין ביכולתנו לפרק את ישראל. אנחנו מבינים 
שישראל יושבת על 002 ראשי נפץ גרעיניים ויש 
והתוקפני  ביותר  לה את חיל האוויר המשוכלל 
בהודנא  תמיכה  הביע  אף  הוא  באזור".  ביותר 
)הפסקת אש(, במידה ותושג בין ישראל לחמאס. 

זעזוע ראשון בממשל טראמפ: מייקל פלין, היועץ לביטחון 
לאומי של ממשל טראמפ, התפטר בעקבות שיחות אסורות 

שקיים עם השגריר הרוסי בוושינגטון טרם שנבחר לתפקידו, 
ובעיקר בגלל ששיקר בנוגע לכך לסגן הנשיא מייק פנס

ארה"ב סוערת: היועץ 
לביטחון לאומי התפטר

נתניהו ויועציו בוושינגטון. צילום: אבי אוחיון, לע"מ

פגישה ראשונה: נתניהו 
וטראמפ ישוחחו

ראש הממשלה צפוי להיפגש היום עם נשיא ארה"ב 
לראשונה מאז בחירתו  הפגישה תעסוק בסוגיה 
האיראנית ובסכסוך הישראלי פלסטיני  בנט קרא 

לנתניהו שלא להזכיר את המילים "מדינה פלסטינית" 
 נתניהו: "אני אוביל ואני אנווט"

מאת: שמעון ליברטי

)רביעי(  היום  להיפגש  צפוי  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בין  לפגישה הראשונה  דונלד טראמפ,  ארצות הברית  נשיא  עם 

השניים לאחר בחירתו של טראמפ. 
נתניהו המריא לביקור ביום שני בצהרים מנתב"ג, קודם הטיסה 
אמר לכתבים: "אני יוצא עכשיו לביקור חשוב ביותר בוושינגטון, 
שם אפגש עם נשיא ארה"ב טראמפ, סגן הנשיא מייק פנס, מזכיר 

המדינה רקס טילרסון ומנהיגים בקונגרס ובסנאט".
עומדת  והיא  מאוד  איתנה  הייתה  תמיד  "הברית  הוסיף:  עוד 
את  בעין  עין  רואים  ואנוכי  טראמפ  הנשיא  יותר.  עוד  להתחזק 
על  וגם  הדברים  שני  על  נדבר  באזור.  וההזדמנויות  האיומים 
שדרוג הברית החזקה הזו בהרבה מאוד תחומים. היה דיון יסודי 
מעמיק בקבינט אתמול ובסוף הדיון אמרתי בפשטות - אני אוביל 
את  ולנווט  להוביל   - לעשות  מתכוון  שאני  מה  זה  אנווט.  ואני 
הברית ההיסטורית לטובת האינטרס הלאומי ולטובת כל אזרחי 

ישראל".
הפגישה בין השניים צפויה לעסוק בעיקר בסוגיה האיראנית, 
פלסטיני,  הישראלי  בסכסוך  וכמובן  נתניהו,  והעלה  שב  אותה 

ועתיד שטחי יהודה ושומרון. 
החינוך  לשר  נתניהו  בין  עימות  התנהל  שוב  הטיסה,  קודם 
ויו"ר הבית היהודי נפתלי בנט, שאמר כי לנתניהו אסור להזכיר 
בפגישה את המילים "מדינה פלסטינית". בפוסט שפרסם כתב: 
"אם בהודעתם יזכירו לראשונה בקדנציה את המחויבות להקמת 
פלסטין, או 'שתי מדינות' בניסוח כזה או אחר, כולנו נרגיש זאת 

בשנים הקרובות על בשרנו. האדמה תרעד". 
גם בקרב שרי הליכוד, קראו לנתניהו לפעול לסיפוח והחלת 
הריבונות הישראלית על אזורים מעבר לקו הירוק. שר התחבורה 
בקול  להגיד  צריכה  "ישראל  ירושלים':  ב'כנס  אמר  כץ  ישראל 
המורחבת,  לירושלים  כן  פלסטינית,  למדינה  לא  וברור:  רם 
השלמה והמאוחדת בריבונות ישראל". הוא קרא לפעול למימוש 

ההבטחה להעברת שגרירות ארה"ב לירושלים.  

ראשון,  ביום  הליכוד  שרי  בישיבת  לדברים  התייחס  נתניהו 
לדבריו,  טעות".  זו   – עכשיו  מגבלות  שאין  "לחשוב  כי,  ואמר 
מכירים  וטראמפ  אני  מושכל.  ובאופן  באחריות  לנהוג  "צריך 
ארה"ב  כנשיא  ניפגש  שאנחנו  הראשונה  הפעם  וזו  רבות  שנים 

וכראש ממשלה". 
בפתח ישיבת הממשלה הוסיף נתניהו: "אני שומע ומבין שיש 
מוטיבציות  מיני  כל  עם  הזה  המפגש  לקראת  גדולה  התרגשות 
הלאומי  האינטרס   - אחת  היא  שלי  המוטיבציה  אבל  מאחוריו, 
של ישראל. זה מחייב מדיניות אחראית של שיקול דעת וכך אני 
ניווטתי את היחסים בין ישראל לארה"ב באופן  מתכוון לנהוג. 

מושכל וכך אעשה עכשיו".
אמרה:  רגב  מירי  בנט. השרה  את  תקפו  מצידם  הליכוד  שרי 
"איש לא ילמד את ראש הממשלה איך לנהל את המדינה". השר 
רק  זה  ציוץ.  לכל  להתייחס  צריך  "לא  הוסיף:  אקוניס  אופיר 

מעצים אותם".



לתת כלים מקצועיים 
להתמודדות עסקית

לדעת לעבוד 
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לאפשר לעסקים 
הקטנים לצמוח

סדרת כנסים מקצועיים מבית  

בעל עסק,
להצלחה! שלך  הכתובת  זה 

יזמות ניהול והפקה :

כנס יסוד "פורום עסקים ירושלים"
26.3.17 מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

תכלס בלי סיסמאות כאן אתה מתחיל להרוויח!

לפרטים: 02-9410144
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

הערב תיערך חתונת בנו הצעיר של האדמו"ר מפרמישלאן עם הכלה, בת האדמו"ר 
מביאלא בני ברק.

בשבת שירה בה נערכה שמחת ה'אופרוף', נצפה האדמו"ר מביאלא כשהוא צועד 
רגלי עם קבוצה מחסידיו אל בית מדרשו של האדמו"ר מפרמישלאן ליטול חלק גם 

בשמחת האופרוף.
החתונה תיערך באודיטוריום של שכונת רמת אלחנן בבני ברק.

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

לקראת נישואי נכדו הגיע האדמו"ר מוויז'ניץ 
לתפילה בקברי האבות במערת המכפלה.

תהלים  פרקי  וקרא  העמוד  לפני  ניגש  הרבי 
כשסביבו אלפים שהצטרפו למסע.

לתפילה  גם  הגיעו  ופמלייתו  האדמו"ר 
בכותל המערבי ובקבר רחל כשכוחות מג"ב 

ומשטרה מאבטחים את המסע המרומם.

בקיטוב שבאוקראינה הושלמו עבודות שיפוץ 
בית העלמין היהודי ובניית דרכי גישה.

מקום מנוחתו בין השאר של רבי משה מקיטוב 
מייסד  ורוב של הבעל שם טוב  שנודע כמורו 
תנועת החסידות, עליו נכתב "אותות ומופתים 
הרב  עשה  אשר  מספר  אין  עד  ונפלאות 

הקדוש".
יו"ר ארגון "אהלי צדיקים", טרח רבות בשיקום המקום, כולל  גבאי  ישראל מאיר 

קבריהם של תלמידי הבעל שם טוב הנמצאים גם הם שם במקום.

לטיפול  למחלקה  הועבר  מוולברוז'  האדמו"ר 
בירושלים  כרם  עין  הדסה  החולים  בבית  נמרץ 

לאחר שחלה התדרדרות במצבו. 
האדמו"ר שוהה בשנה האחרונה בבית הרפואה 
'הרצוג' בירושלים, לאחר שנפצע קשה בחודש 
ברחוב  רכב  מפגיעת  שעברה,  בשנה  חשוון 

שמואל הנביא בירושלים.
יעקב  אלטער  רבי  הצדיק  הרב  לתפילה:  שמו 

נתנאל חיים בן ליבא מרים.

האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, שאירח לפני 
לבני  הגיע  מויז'ניץ,  האדמו"ר  את  כשבועיים 

ברק והשיב בביקור גומלין.
תורה  בדברי  ביניהם  שוחחו  האדמו"רים 
כשהם מעלים על נס שמחות בשושלות הקודש 

ומנהגי אבות החסידות.

האדמו"ר  בת  נישואי  שמחת  נערכה  השבוע 
מבאבוב.

במהלך החתונה הושיט האדמו"ר את ידיו אל 
הנגיד ר' איזי אנגלנדר והחל רוקד עימו.

בהכנעה  האדמו"ר  בידי  אחז  איזי  ר'  בעוד 
כראוי לתלמיד בפני רבו. פנה אליו האדמו"ר 

והורהו: 'הגבה ימינך'.
הקהל, שברגע הראשון כמו נעצר דומיה, רקד 

בשלהבת אש כשהאדמו"ר ולצידו ר' איזי מעודדים בידיהם את השירה והשמחה.

בקרית  הגדול  המדרש  בבית  דרבה  הכנה  כנס  נערך  שירה  פרשת  שבת  במוצאי 
נדבורנה בראשות האדמו"ר מנדבורנה, לקראת מעמד 'זכרון בהיכל' - הכנסת ספר 

תורה שנכתב על ידי קהל החסידים לזכרו של האדמו"ר זצ"ל.

משרד הפנים

אולי מגיעה לכם
בעלי הכנסה נמוכה?

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2016מספר נפשות

עד 3,689מעל 3,263עד 3,263מעל 2,838עד 12,838

עד 5,533מעל 4,895עד 4,895מעל 4,256עד 24,256

עד 6,419מעל 5,678עד 5,678מעל 4,938עד 34,938

עד 7,304מעל 6,462עד 6,462מעל 5,619עד 45,619

עד 8,994מעל 7,957עד 7,957מעל 6,919עד 56,919

עד 10,684מעל 9,451עד 9,451מעל 8,219עד 68,219

עד 40%עד 60%עד 80%שיעור ההנחה

עד 12,374מעל 10,946עד 10,946מעל 9,519עד 79,519

עד 14,064מעל 12,441עד 12,441מעל 10,818עד 810,818

עד 15,754מעל 13,963עד 13,963מעל 12,118עד 912,118

עד 1,750 לנפשעד 1,548 לנפשעד 1,346 לנפש10 ומעלה

עד 50%עד 70%עד 90%שיעור ההנחה

להמשך בירור זכאותכם, יש לפנות לרשות המקומית
לפרטים נוספים היכנסו לאתר משרד הפנים

Moin.gov.il

 הנחה
בארנונה

משרד הפנים פרסם את טבלת מבחן ההכנסה בארנונה 
לשנת 2017

בידקו זכאותכם והגישו בקשה בהקדם!
טבלת מבחן ההכנסה המוצגת בפניכם, 

קובעת את הזכאות להנחה על פי קריטריונים.
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   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ע  ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמֽ
ְּבָאְזֵני  ַוִּיְקָרא  ַהְּבִרית  ֵסֶפר  "ַוִּיַּקח 
ֲעֶׂשה  ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֽ

ע" )שמות כד, ז(. ְוִנְׁשָמֽ
אמר  ע"א(  פח  )שבת  רבותינו  דרשו 
נעשה  ישראל  שהקדימו  בשעה  אלעזר  רבי 
גילה  מי  להן  ואמרה  קול  בת  יצתה  לנשמע, 

לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו. 
לומר  צריכים  היו  ישראל  עם  לכאורה 
יכול  איך  שהרי  ונעשה",  "נשמע  תחילה 
במלאכים  רק  לשמוע,  בלי  לעשות  האדם 
ִלְׁשמַֹע  ְדָברוֹ  עֵֹׂשי  כַֹח  ִּגּבֵֹרי  זה,  דבר  נאמר 
ישראל  אך  כ(,  קג,  )תהילים  ְּדָברוֹ  ְּבקוֹל 
ה'  בהם  והשתבח  לנשמע"  "נעשה  הקדימו 
האדם  יכול  מתי  התורה,  סגולת  זו  יתברך. 
לזכות להבין שאי אפשר בלעדי לימוד התורה 
יתחיל  כאשר  רק  מצוותיה?  וקיום  הקדושה 
לעשותם ולקיימם, וירגיש שאי אפשר לחיות 

בלעדיהם.
מבין,  ולא  דבר  שומע  אדם  לפעמים 
"בשביל מה הוא רוצה שנעשה לו דבר כזה?" 
אך אם הוא סומך במאת האחוזים על משלחו 
- יעשה הדבר אפילו שלא מבין, כי הוא סמוך 
היו  כך  שעושה.  מה  יודע  שהמשלח  ובטוח 
ישראל, הם סמכו על הקב"ה ואמרו ּכֹל ֲאֶׁשר 

ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה. 
ישנם בתורה גם חוקים, שאין בהם הבנה, 
ועל האדם לקיימם אע"פ שאינו מבין,תורתנו 
הקדושה לא ניתנה רק לדורות מסוימים אלא 
קבילים  יתברך  ה'  צווי  הדורות,  לכל  ראויה 
מצווה  לכל  והעיתים,  הזמנים  בכל  וקיימים 
שאפשר  ואופניים  ודקדוקים  הלכות  יש 
לקיימה, מה שעלינו לעשות זה רק להתחיל, 

לעשות, ואח"כ גם נבין. 


יחזקאל אברמסקי  רבי  הגאון  על  מספרים 
על  יחזקאל"  "חזון  ספר  מחבר  זיע"א, 
וראש  בלונדון  אב"ד  שהיה  התוספתא, 
לעת  סלבודקה,  ובהן  ישיבות  בכמה  ישיבה 
זקנותו חלה בליבו ולשם כך הביאו פרופסור 
מצבו,  את  שיבדוק  לב  למחלות  מומחה 
השכים הרופא בעוד בוקר לבית הרב וראהו 
אותו  בתורה.  ועוסק  ותפילין  בטלית  מעוטר 
רופא גדל בגרמניה ולא ראה במשך כל חייו 
תפילין, ניגש לבנו של הרב ושאל בתמימות 
על  שם  שהוא  האלקטרודה  מכשיר  זה  "מה 

ראשו? איזה פרופסור נתן לכם את זה?"
הרב.  של  בנו  ענה  תפילין"  זה  לא,  "לא, 
"מה זה תפילין?" שאל הפרופסור, "זו מצוות 
התפילין שציווה הקב"ה את ישראל, כל יהודי 

צריך להניח אותם בכל יום", השיב הבן.  
לאחר מכן ניגש הרופא לטפל ברב וביקש 
להבין את פשר מצוות התפילין, הרב הסביר 
ישראל ממצרים  בני  את  הוציא  לו שהקב"ה 
והציל את הבכורות, וציווה אותנו על מצוות 
התפילין, ְוָהָיה ְלָך ְלאוֹת ַעל ָיְדָך ּוְלִזָּכרוֹן ֵּבין 
ֵעיֶניָך )שמות יג, ט(, ודרכה נקשרים אנו לה' 

יתברך.
"אני לא מבין את זה", טען הרופא, "למה 
צריך לקשור את הרצועות הללו כדי להתקשר 

עם הקב"ה? אדם יכול לקשור עצמו גם בלא 
זה.." 

כמה  נאמנה,  "אומר  לרופא:  הרב  הסביר 
אם  רק  אצליח,  לא  זאת  לך  להסביר  שאנסה 
אתה בעצמך תקיים את המצווה, תניח תפילין 
לפחות עשרה ימים, אוכל לשבת ולהסביר לך 
את כל פרטי המצווה ודקדוקיה, ללא שתעשה 
את המצווה בגופך לא אצליח להסביר לך. את 
כוונת המצוות יכול האדם להבין רק אם מוכן 

לעשותם". 
הסכים הרופא, נתן לו הרב תפילין מהודרות 
לו  הסביר  בנוסף  להניחם,  כיצד  לו  והסביר 
התורה.  וברכות  השחר  ברכות  לקרוא  כיצד 
הפרופסור לקח את התפילין ובכל בוקר היה 
התורה  ברכות  השחר,  ברכות  וקורא  מניחם 

ופרשת שמע ישראל. 
הפרופסור  התבונן  השחר  ברכות  כדי  תוך 
ָחְכָמה,  ְבּ ָהָאָדם  ֶאת  "ָיַצר  והתפעל,  במילים 
וכדו'(,  האף  )=הפה,  ְנָקִבים  ְנָקִבים  בוֹ  ּוָבָרא 
וכדו'(..  הלב  )=המעיים,  ֲחלּוִלים  ֲחלּוִלים 
ה ְבָראָתּה,  י ְטהוָֹרה. ַאָתּ ַתָתּ ִבּ ָנּ אלקי, ְנָשָׁמה ֶשׁ

י"  ּה ִבּ ה ְנַפְחָתּ ּה, ַאָתּ ה ְיַצְרָתּ ַאָתּ
אמר  רפואית",  מגמה  אלו  בברכות  "יש 
שאר  את  לקרוא  והמשיך  בליבו,  הפרופסור 
הברכות בחשק ובשמחה, אח"כ קרא ברכות 
מילה  בכל  התבונן  ישראל,  ושמע  התורה 
בערב  מכך.  להיבדל  לו  שקשה  והרגיש 
הפרופסור  קרא  עבודתו,  את  שגמר  לאחר 
על  לו  שיסבירו  וביקש  דתיים  אנשים  לכמה 

"הבתים" האלה שהוא מניח בבוקר. 
יקרות מצוות התפילין,  על  לו  הם הסבירו 
ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו 
ִמֶּמָּך"  )דברים כח, י(, ודרשו רבותינו )ברכות 
שבראש,  תפילין  אלו  ה'?  שם  מהו  ע"א(,  ו, 
שמח  הקדוש(.  )זוהר  עולם  של  מלכו  כתר 
התקרב  עוד.וכך  לדעת  וביקש  הפרופסור 

לשורשי היהדות.
וחשב  הרב  אותו  ראה  זמן  תקופת  לאחר 
את  הניח  הוא  בכלל  אם  יודע  "מי  בליבו 
לו  התפילין שנתתי לו". אך להפתעתו הביא 
הפרופסור את התפילין והודה לו, "תודה רבה 
הרב, איני זקוק לתפילין אלו יותר, יש לי כבר 
תפילין משלי, קניתי תפילין וציצית מהודרות, 
לי  יש  להתפלל,  הכנסת  לבית  בשבת  הלכתי 
צריך  לא  אתה  השאלות,  לכל  תשובה  כבר 

להסביר לי..." 
המצווה,  את  לעשות  מתחיל  כשהאדם 
וטהורה  קדושה  עליו  ומשרה  פועלת  היא 
צורך  אין  הקושיות,  כל  את  ממנו  ומסלקת 

יותר בהסברים. 
וזה מה שאמרו עם ישראל "נעשה ונשמע", 
אם נתחיל לעשות לא יהיה לנו שום קושיות, 
ישראל  ביותר!  הטוב  הצד  על  יובן  הכול 
)שבת  זוהמתן  פסקה   - סיני  הר  על  שעמדו 
קמו ע"א(, והרגישו עצמם כמלאכים וכאדם 

הראשון קודם החטא.
זו, נקבל  יהי רצון שנזכה להרגיש הרגשה 
שלימה  לגאולה  ונזכה  בשלימות  התורה  את 

בקרוב, אמן ואמן.

"כה תאמר לבית יעקב"

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

למשה  הקב"ה  מורה  בפרשתנו 
רבינו איך ללמד ולהורות לבני 
ילכו  אשר  הדרך  את  ישראל 
בה ואת המעשה אשר יעשון. וכך 
אלו   – יעקב"  לבית  תאמר  "כה  נאמר: 
ישראל"  לבני  "ותגיד  רכה.  בלשון  הנשים 
– אלו הגברים בלשון קשה כגידין. ההיגיון 
מדוע  השאלה,  נשאלת  אך  מובן,  בדבר 
מצוות  הן  הרי  לגברים,  הנשים  את  הקדים 
נשים  גרמא  שהזמן  עשה  מצוות  פחות, 
כך  על  מברך  שהגבר  עד  מהן,  פטורות 
נכון  לא  האם  אישה",  עשני  "שלא  יום  כל 
להקדים את המצווים יותר? זאת ועוד, אנו 
יותר  גדולות  הנשים  של  יודעים שהיכולות 
והסיכון קטן יותר, שהרי הן עמדו בניסיונות 
יותר מהגברים כמו בחטא העגל, עד שאמרו 
ישראל.  נגאלו  צדקניות  נשים  בזכות  חז"ל 
לאין  גדולה  הייתה  שלהן  הנפש  מסירות 
ערוך מהגברים. כך שמן הראוי לצוות קודם 

את החלש – אלו הן הגברים ולא הנשים?
יש לומר, שלא בכדי נקראו הנשים "עקרת 
משה  אל  להתגלות  בבואו  הקב"ה  הבית". 
רבינו ולתת תורה, אומר לעבדו הנאמן: "כה 
ישראל  נשות  אל  לך  יעקב",  לבית  תאמר 
וכה  כולו  הדור  נגאל  שבזכותן  הצדקניות 
אחריות  מונחת  הזה  היום  למן  להן,  תאמר 
כבדת משקל עליכן, והיא 'תאמר' – להנחיל 
לצעירי הצאן בלשון רכה ונעימה את נשמת 
'ואל   – להן  יש  מיוחדת  תורה  היהדות. 
שאיש  האם  תורת  זו  אימך'.  תורת  תיטוש 
זה חלקכן הגדול  יכול למסור מלבדכן,  לא 

בקבלת התורה.
מעמד  מאותו  חלפו  דור  שנות  אלפי 
צורתו  היא  כזו  ימינו  ועד  ומאז  היסטורי, 
של בית בכרם ישראל: "שם אישה גדולה". 
במרכזו  האם  ניצבת  עוצמה  רב  כמגדלור 
לגדיים הרכים שסביבה  של הבית, מקרינה 
שמחה לכל דבר שבקדושה, הערכה ללומדי 
התורה, התלהבות ועסק גדול בקיום ובמילוי 

רצונו יתברך, ולב הבן הולך אחר האם.
המשפחה  שאבות  בתים  עמנו  ידע  כבר 
ואילו  מיוחדת  השגה  כל  בהם  הייתה  לא 
בניהם גדלו והיו לאילנות מפוארים. בזכות 
להם  להנחיל  השכילה  רוחה  שבגודל  האם 

בילדותם את אהבת התורה הלוהטת.
רות  מגילת  לקריאת  הטעמים  אחד  זהו 
למה  יוחנן:  רבי  אמר  תורה.  מתן  בחג 
נקרא שמה רות? שיצא ממנה דוד שריווהו 
בתרא  )בבא  ותשבחות  בשירות  להקב"ה 
יד, ב(. גדלותו של דוד המלך הוקרנה עליו 
מזקנתו, רות הצדקנית. רות שזכתה ודבקה 
השמחה  ברכי  על  החיים,  במקור  עצמה 
ולתורת  ישראל  לעם  להשתייכותה  הגואה 
ה', ממנה צמח הנער דוד, ונשתלו אף בליבו 
למה  הגיע  בזכותה  והודיה.  שירה  זרעי 
שהגיע, לרוות להקב"ה בשירות ותשבחות! 
על  שבתו  בימי  המלך  ששלמה  בכדי,  ולא 
הציב  אליה,  העצומה  בהערכתו  ממלכתו, 
עבורה כיסא לימינו, והייתה אף היא מכונה 

בחיבה 'אם המלך'.
מסופר על טבריה של מעלה, שם אחד מן 

החבריא קדישא היה ר' מרדכי, מחשובי עדת 
סלונים המפוארה. מדי יום ביומו עם שחר, 
רק לעת ערב  השכים להביא טרף לעולליו. 
זכו בני הבית לחזות שוב בדמותו האצילית, 
כשהוא מנצל כל רגע פנוי לחטוף פרק נוסף 
עם  ובמוסר.  בחסידות  ובהלכה,  בגמרא 
בבית  להותיר  שנים  מזה  היה  נוהג  צאתו, 
במהלך  האם  תוכל  בהן  זעומות,  פרוטות 
לחם  ופרוסות  ירקות  קצת  לרכוש  היום 

אחדות, להשביע את עולליה.
ויהי היום, וקמט דאגה קל נחרש במצחו 
בעת  פניו  על  הייתה  עננה  מרדכי.  ר'  של 
צאתו עם שחר. דלת הבית נסגרה באצילות 
אף  ללא  ריק,  בית  נותר  ופנימה  אופיינית, 
מטבע שחוקה. כל היום נשאוהו מחשבותיו 
אל ילדיו הרכים ורעייתו חסרת הכול, וליבו 

הרחום התכווץ מצער.
והנה  יום,  של  בערבו  שב  הבית  אל 
ברוכה.  בשלוה  שנתם  את  נמים  צאצאיו 
במהלך  אכלתם  מה  הסתדרתם?  זה  "כיצד 
שלא  לה'  "תודה  בדאגה.  שאל  היום?" 
מבטלת.  יד  האם  הניפה  הסתדרנו",  עזבנו. 
הרבה  חשוב  עניין  עתה  לספר  "ברצוני 
וחגיגיות  בהתרגשות,  עלה  כשקולה  יותר", 
עליז:  לזמר  שדמו   מילותיה  את  ליוותה 
מוישי  גדולה,  שמחה  בביתנו  שררה  "היום 
הדף  את  פרשה  מהחיידר",  צעטאלע  הביא 
היום  היקרים,  ההורים  "לכבוד  והקריאה: 
של  חריפה  קושיה  בחיידר  מוישלה  שאל 
ה'  ברוך  לומד  הוא  ממש!  חכמים  תלמידי 
בבית  כולנו  בלימודיו",  חיל  ועושה  היטב 
שבענו מהפתק הזה, מן הבשורה: מוישלה 

שלנו צומח לתלמיד חכם!
פנימה על יצועו שכב מוישל'ה. איש לא 
שיער כי הוא עדיין ער והוא קשוב לשיחה. 
לא הייתה במילים שיצאו מתמצית נשמתה 
כי  של האם כל כוונה להרשים את הילדון, 
אם הייתה זו התפרצות רגשות ספונטנית של 
אם יהודייה, אשר מכל תענוגי עולם יקר לה 

תלמוד בנה.
מצבם  את  להבין  כדי  הילד  דיו  פיקח 
המצוקה  משמעות  את  כלל,  פשוט  שאינו 
והרעב הממשי חש היטב על בשרו. אך שם 
בחשיכה, יכול היה לחוש בעיני רוחו את כל 
לזוטות  והופכות  מתגמדות  הללו  המצוקות 
והתורה  הבוער  ההר  מול  משמעות  חסרות 

הניתנת בתוך ביתו ממש, בין כפות ידיו.
לאחד  הימים  ברבות  צמח  ילד  אותו 
מגאוני הדור בנגלה ובנסתר, מראשי ישיבת 
לכתוב  וזכה  השמים',  'שער  המקובלים 
חלקי  כל  את  המקיפים  חיבורים  ולהוציא 
נשאל  כאשר  והנסתרים.  הנגלים  התורה, 
הבלתי  הנפש  תעצומות  את  שאב  מהיכן 
"אין  אמר:  שבו,  התורה  ואהבת  נדלות 
בכך.  ערב  לאותו  לו  יש  גדול  חלק  כי  ספק 
אימי  בי  יצקה  יהודית  ובחמימות  בפשטות 

אבן פינה איתנה"...
קדמו  הנשים   – יעקב"  לבית  תאמר  "כה 
גבי  על  דורות  יצמחו  בזכותן  כי  לגברים. 
ולא  ה'  בדרך  ההולכים  בנים  של  דורות 

נוטשים תורת אימם.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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די לאלימות!

קל לנו להדחיק את הבעיה ולומר 'זה הוא', זה הפלג השני, זה הסיקריקים, זה הבריונים, זה 
קיצוניים, זה השכן והילדים שלו שכבר מגיל 5 ידענו שהם לא מחונכים כשזרקו אבנים על חתולות

וברשת  התקשורת  בכלי  הופץ  שעבר,  השבוע  בסוף 
סרטון מזעזע, בו נראים כמה בחורי ישיבה כשהם תוקפים 
באלימות חייל שעבר בהפגנה בבני ברק. מאוחר יותר הופץ 
סרטון נוסף, בו מתועד אותו חייל קודם לכן, כשהוא מתיז גז 

מדמיע על אותם בחורים-מפגינים ומתגרה בהם.
איני נדרש מעל במה זו לשאלה שמפלגת את המגזר החרדי 
בימים אלה, אודות הצורך במחאה בכלל או על יעילותן של 
ברק  בני  ברחובות  כלומר  פנימה,  בבית  שנערכות  הפגנות 
ובשכונות החרדיות של ירושלים, בפרט. קשה להבין כיצד 
הממשלה  ראש  את  תשכנע  השבת  בכיכר  צפרדע  הבערת 
של  מהלך  להוביל  העשן,  מטווח  הרחק  המתגורר  נתניהו, 
ביטול התייצבות בחורי הישיבות. אך כאמור, נצא מנקודת 
להוראת  בהתאם  זאת  עושה   – למחאה  שיוצא  שמי  הנחה 

רבותיו.
עם זאת, איני מכיר שום רב, אדמו"ר או פוסק, מכל עדה 
באלימות,  שימוש  ולתלמידיו  לחסידיו  שיתיר  מגזר,  או 
יד אפיינה מאז ומעולם את צאצאי  ואפילו בדיעבד. הרמת 
עשיו וישמעאל לענפיהם, החינוך היהודי לאורך ההיסטוריה 

גינה בכל דרך כל שימוש בכל צורה או ביטוי של אלימות.
כל חרדי מחונך מילדות ש'המרים יד על חברו נקרא רשע', 
היעדר  הפנימית,  האלימות  מיעוט  היא  כחברה  גאוותנו 
מוחלט של מקרי רצח במגזר והמנטרה העתיקה ש'בבני ברק 
אין תחנת משטרה'. כל זה התנפץ לנו בפנים בשבוע האחרון.

נכון, יש אולי נסיבות מקלות, החייל ככל הנראה התגרה 
תקף  הזה  הטיעון  אבל  התחיל',  'הוא  גם  ואולי  במפגינים 
בגן זהבה בלבד ויש אומרים גם בגן חובה. מבחורי ישיבות 
בוגרים מצופה לנהוג באופן אחר, אם אינכם יכולים להביע 
את מחאתכם הראויה לטעמכם ברחוב מסוים, בגלל הצקות 
ופרובוקציות – פנו לרחוב אחר והמשיכו למחות בעדינות 
בשכונות  מקובלת  דרך  זו  שכנגד  באלימות  להשיב  הנפש. 

פשע, לא בקרב אברכי משי וחניכי עולם התורה.
אלימות  של  ספורים  מקרים  בעבר  גם  היו  ניתמם,  בל 
במגזר, אך מעולם לא היה זה באופן שיטתי ומתועד כל כך. 
מעולם לא נתפסה אלימות כצורת מחאה לגיטימית, בניגוד 
למקרה הנוכחי, כאשר לאחר פרסום הסרטון, היו אף כאלו 
שהגיבו כי "מגיע לו" ו"חבל שלא שברו לו את כל העצמות".

הנזק הפעם כבר נעשה, ככל שנסביר שמדובר בחריגים או 
קיצוניים, החילוני הממוצע שנתקל בסרטון ראה לנגד עיניו 
קבוצת 'משתמטים' שחמקו מאהלה של תורה והתנפלו על 
'ילד של כולנו'. החברה הישראלית תמיד תצדיק את החייל, 
ואל תתפלאו אם נשמע בקרוב על פירות ההסתה, בהם כבר 
נתקלנו במקרים דומים בעבר )כמו אחרי אותה יריקה שספק 
על  באלימות  חרדים  תקפו  כשחילונים  בבית שמש(  הייתה 

לא עוול בכפם. 

בידינו הדבר

קפיצה  באותה  פתאום  בפתע  החלה  לא  האלימות  אך 
אולימפית של בחור ישיבה על חייל, שורשיה נעוצים כבר 
במגזר.  האחרונות  בשנים  שפשתה  המילולית  באלימות 
מלחמה  או  קנאות  של  במסווה  לרוב  שהחלה  אלימות  זו 
ומחאות,  בצעקות  במילים,  בתחילה  הדת,  עיקרי  על 
בפשקווילים ובהתנצחויות תקשורתיות, בהטרדות טלפוניות 

ובשאר ירקות.

ובלתי  נחרץ  באופן  נענית  משאינה  אלימות,  של  דרכה 
מתפשר, לצמוח ולהקצין. אם התופעה המסוכנת לא תיבלם 
כבר עתה בכל הכוח, על ידי כל גורם רוחני או חינוכי, מכל 
כמגיפה,  להתפשט  תמשיך  היא  במגזר,  והפלגים  הצדדים 
ובעקבות העידן האלקטרוני סביר להניח שגם 'נזכה' לצפות 

בכל אירוע שכזה מקרוב לפרטי פרטים.
הפלג  זה  הוא',  'זה  ולומר  הבעיה  את  להדחיק  לנו  קל 
זה קיצוניים, זה השכן  השני, זה הסיקריקים, זה הבריונים, 
והילדים שלו שכבר מגיל 5 ידענו שהם לא מחונכים כשזרקו 
אבנים על חתולות. אבל האמת הכואבת היא שכולנו אשמים 

וביעור הנגע תלוי בנו.
בחברה  מקומו  את  בכך  יאבד  ידע שהוא  אלים  אדם  אם 
החרדית, שבסעיפי הקבלה במוסדות הלימוד תידרש הצהרה 
על היעדר תיק פלילי במשטרה במקום דיוני סרק על שימוש 
'בריון'  יופיע  מניין  להשלים  הפסולים  במחשב, שברשימת 
אין  המסר,  היטב  יוטמע  אז  או  סמארטפון',  'מחזיק  לפני 

מקום לאלימות בחברה החרדית.
ומוטב מאוחר מאשר לעולם לא.

די לתעשיית ה'מידע הרפואי'

את  רבבות  גדשו  השבוע  גם  המטבע,  של  החיובי  ובצד 
הישיבה,  ראש  מרן  של  לרפואתו  בתפילות  התורה  היכלי 
החרדי  ולציבור  לביתו  במהרה  שישוב  שיח  צקון  שופכים 

הזקוק לו.
נדמה לי שזו הזדמנות מופלאה להוכיח את הטיעון עתיק 
היומין על יכולותיהם הנדירות של בוגרי הישיבות להשתלב 

בה.  שניחנו  הנדירה  הגאונות  ועל  ההיי-טק  עולם  בצמרת 
כבר  קטנה  ישיבה  שהתחיל  צ'צ'קלה  שכל  מתברר  פתאום 
צעיר  אברך  וכל  להרדמה,  טשטוש  בין  ההבדל  את  מבין 
שלומד בכולל ערב דיני טריפה ביורה דעה כבר בקי ורגיל 

בכל סוגי ומיני הניתוחים.
כדי  בטכניון  לימוד  שנות  שבע  לסיים  שצריך  אמר  מי 
דקות  בכמה  להסתפק  אפשר  אם  ברפואה,  דוקטורט  לקבל 
של האזנה לקו נייעס כדי לספק תילי תילים של פרשנויות? 
למה מתלוננים באופן קבוע על מחסור ברופאים בישראל, 

אם מסתובבים בינינו גאונים לרוב?
אז נכון, הדאגה למרן ראש הישיבה אינה נופלת מדאגה 
לקרוב משפחה אהוב, ואך טבעי שנתעניין בכל פרט ופרט, 
עדכון.  כל  עם  תהילים  פרק  ונמלמל  שמועה  מכל  שנדאג 
ועדיין, קצת אחריות וגילוי שליטה עצמית על הרצון הבלתי 
נשלט לייצר פרטים 'פיקנטיים' ונטולי כל קשר למציאות לא 

יזיקו. 
ישנם תלמידים ובני משפחה המקפידים לתועלת הציבור 
לעדכן מפעם לפעם באופן מדויק את מה שניתן וראוי לספר. 
ישנם עיתונאים שמתפקידם להעביר את המידע הזה לציבור. 
טובי  שגם  בתיאוריות  להתפלפל  ולא  בזה  להסתפק  יש 

המוחות הרפואיים טרם נתקלו בהם.
כתיבת  לשעת  נכון  לפחות  הרוחות,  את  להרגיע  וכדי 
שורות אלה, מרן אינו סובל חלילה מבעיה רפואית המסכנת 
חיים באופן מיידי. הוא עדיין חלש באופן בלתי רגיל, ובשל 
להמשיך  המשפחה  ובני  הרופאים  החליטו  המופלג  גילו 
ולהתפלל  להמשיך  רק  נותר  ולנו  מביתו,  שיתבצע  במעקב 
עבור הרב אהרן לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלמה בתוך 

שאר חולי ישראל.

אבי גרינצייג / על סדר היום

  הסרטון שהופץ ומציג תיעוד אלים של בחורי ישיבה מעורר חלחלה וצורך בפעולה דחופה
וגם: על 'שמועות' ומצבו המדויק של מרן ראש הישיבה
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בכנס מיוחד ומרגש בו השתתפו מאות הורים, 
אירוע  צוין  המסור,  והניהול  צוות  אנשי  ילדים, 
הרב  סוד",  "שיח  מייסד  של  לפטירתו  העשור 
שנה  כ-45  לפני  וייסד  הקים  אשר  ז"ל,  לוי  דב 
במסירות  הפועל  והנודע  המיוחד  המוסד  את 
בעלי  לילדים  לסייע  מנת  על  ומקצועיות 
משפחותיהם  לימין  ולעמוד  שונות  מוגבלויות 
בשגרת  הנדרשים  והצדדים  התחומים  בכל 

חייהם, ולהקל מעליהם את הקשיים.
היום המיוחד החל בתפילה על קברו של רבי 
מאיר בעל הנס בטבריה, כאשר בנעימות קלרינט 
קראו ההורים פרקי תהלים יחדיו, כאשר לאחר 
ועודד  חיזק  ישראל,   לחולי  'מי שברך'  אמירת 
ואנשי  ההורים  את  שושן  מאיר  ישראל  הרב 
ותמיכה  בסיוע  המעלה,  רם  בתפקידם  הצוות 
קשיים  עם  המתמודדים  המיוחדים  בילדים 

ומוגבלות בתפקוד חייהם.
וקטעים  התכנסות  ערבית,  תפילת  לאחר 
המלחין  של  בניהולו  מרגשים  מוסיקאליים 
סיפרו  "נרננה",  ומקהלת  קאליש  דוד  ר'  הנודע 
סוד"  "שיח  התפתחות  על  וההורים,  הנואמים 
בתמונות  והן  במספרים  הן  והציגו  השנים,  עם 
ובעיקר ברגש ההומה שניכר היה בדבריהם, את 
הפעילות המתבצעת יום יום בטיפול המסור של 
מאות אנשי המקצוע, עם כל הילדים והבוגרים 

ב"שיח סוד".  
אמר  סוד"  "שיח  מנכ"ל  לוי  שמעון  הרב 
כל  חיוך,  כל  כי  המרגש  הערב  במהלך  בדבריו 
של  התפתחות  וכל  לטובה  שינוי  כל  הצלחה, 
והמבוגרים  הנערים  הילדים  מאלפי  אחד  כל 
בכל  כיום  גם  וגדלים  חונכו,  למדו,  שעברו, 
המייסד,  לזכות  נזקף  סוד',  'שיח  של  המסגרות 
את  מעפר  ז"ל שהקים  לוי  דוב  הרב  מורו  אביו 
קיים  היה  לא  כאשר  המיוחד,  החינוך  עולם 
את  להפוך  שאפשר  האמינו  לא  "אנשים  כלל, 
הנושא הרגיש הזה של ילדים בעלי מוגבלויות, 
לראות  ובפועל  למקצועיות  גאווה,  של  למושא 
את היכולת היומיומית של אנשי הצוות המטפל 
המסור, לקידום כל הילדים המיוחדים אל עולם 
שלם המלא בהצלחות, סיפוק, שמחה, נחת וכן 
בהתקדמות יום יומית למרות המגבלות הקשות 

שיש לחלקם".  
הרב דוד לוי ראש מערך האיכות ב'שיח סוד' 
ציין שאביו פעל בכל ליבו ונפשו לכך שהמוסד 
יהיה המקצועי ביותר שיש מצד אחד ולשמר את 
והחינוך התורני של הילדים מצד שני,  הערכים 
נפש,  במסירות  דרכו  את  כאן  ממשיכים  "אנו 
אותם  הכללים  כל  ואת  הערכים  כל  את  לשמר 
קבע עם הקמת הארגון בתחושה המופלאה של 
שליחות, מסירות, הקרבה, אכפתיות ודאגה לכל 
ילד וילד, כפי שפעל כל חייו וכולנו חבים לו על 

כך".

ישראל  הרב  המנחה  העביר  דבריהם,  לאחר 
השמחה  אמן  אל  המיקרופון  את  גולדווסר 
והנשמה הרב שמואל גריינמן שציין את תחנות 
חייו של המייסד ז"ל ובדברי שיר ושמחה אמר 
דברי חיזוק ועידוד להורים היקרים אשר עליהם 
אנשי  עם  יחד  היומיומית  המשימה  מוטלת 
הצוות, לקדם ולרומם ולגדל את הילדים היקרים 
והבנה  מקצועיות  מתוך  חיים,  לשמחת  הללו 

בצרכיהם.  
הגר"ד  לישראל,  הראשי  הרב  הכבוד,  אורח 
"הרב  כי  למשתתפים,  ברכתו  בדברי  אמר  לאו 
הורים שהיו  לאלפי  בפועל  הוא שקבע  לוי,  דב 
להתבייש  מה  אין  כי  ובקשיים,  בהתלבטויות 
בילד המיוחד, הוא נשמה בעולמו של הקב"ה, 
הוא ילד שראוי לכל כבוד ויקר, יש לו ערך, הוא 
ילד מיוחד, ילד שהקב"ה אוהב אותו וכיון שכך, 
הוא זיכה את ההורים שלו עם הנשמה המיוחדת 

הזו".  
העניק  לוי  דב  "הרב  כי  עוד  אמר  לאו  הרב 
היום  עד  שמתפתחת  ראויה  מסגרת  לילדים 
והכבוד  הערך  את  מהילדים  אחד  לכל  ונותנת 
ולסייע להם,  יש דרכים לשמח  כי  המגיע להם, 
הזו,  והמסגרת  בהורים,  לתמוך  כיצד  כלים  ויש 
אנשי  כל   על  הערכה,  לכל  ראויה  סוד',  'שיח 
שחושב  מי  וכל  המסייעים  העוזרים  המקצוע, 
ולסייע  להיטיב  כיצד  שעה,  שעה  יום,  יום  שם 
על  להקל  וכיצד  הקב"ה  של  ולילדות  לילדים 
רק  לא  לחייך  היכולת  את  לאמא  ולתת  ההורים 
שאר  לכל  גם  אלא  לכך,  הזקוק  המיוחד  לילד 
הילדים שלה, למרות כל הקשיים שיש, לתמוך 

במשפחה ולתת יכולות לשאר בני הבית".
במהלך הכנס הוענקה תעודת הוקרה מרגשת 
למנכ"ל "שיח סוד" הרב שמעון לוי על פעילותו 
ובוגרי  הילדים  כלל  למען  פוסקת  הבלתי 
בנו  לוי,  אברהם  הר"ר  כובד  לזימון  המוסדות. 
הבכור של מייסד "שיח סוד", כאשר על הפקת 
הכנס הופקדה חברת ההפקות "אפקט" בראשות 
הכינוס  ימי  בתום שלושת  זילברברג.  אפרים  ר' 
- בו נהנו המשתתפים הרבים מתכניות עשירות 
שבו  ומגוונת,  עשירה  וקולינריה  פעילויות  של 
בחזרה  המאורגן  ההסעות  במערך  ההורים 
לביתם חדורי כוח ועוצמה להמשך ההתמודדות 
ומרץ  בכוח  דבקים  הצוות  ואנשי  היומיומית 
המסורה  פעילותם  להמשך  ושמחה  התלהבות 

למען ילדי י שראל המיוחדים. 

באירוע עשור לפטירת מייסד 'שיח סוד' הרב דוב לוי ז"ל

הגר"ד לאו:  "'שיח סוד' הוכיחה שלכל 
ילד יש שם, תפקיד, וערך בעולמו, 

למרות המוגבלות והקושי"




 אומרים לך
'לא' לעיסקה?

בעל עסק!

פרטים בעמוד 27

מס' מודעה

לוח

תאריך

גרפיקאית

דרושים

דרושים/ות  דוורים/יות
מקום העבודה: ירושלים, בית שמש

 קורות חיים יש להעביר 
 לפקס' מס' 02-5312233,

 giyus-ovdim@postil.com :או למייל
יש לציין עבור "דוור/ת"

לחברת דואר ישראל – מרחב ירושלים

 עובד קשה 
ולא מרוויח?

בעל עסק!

פרטים בעמוד 27

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

 03-7207181

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד שימוש חוזר בכולסטרול קיים 
ומניעת ייצור של כולסטרול עודף

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו
מבוך

תפזורת
 בנק מילים:

משה, שפרה, פועה, רעואל, צפרה, גרשם, יתרו, זקני ישראל, ערי מסכנות, פתם רעמסס, שפת היאר, ארץ 
מדין, בלבת-אש, מתוך הסנה, שלח-נא ביד-תשלח, ביד חזקה ישלחם, של-נעליך מעל רגלי,ך שלח את-עמי, 

ארץ זבת חלב ודבש, דרך שלשת ימים, מצרעת כשלג, לא איש דברים אנכי, כבד-פה כבד לשון, חתן דמים

התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

11. מכשול , תקלה. "ולא תהיה זאת לך  ל___" )שמואל א' כה 
לא(

5. דיבור של אזהרה, שלא, לבלתי. "כל מקום שנאמר השמר ___ 
ואל אינו אלא בלא תעשה" )עירובין צו.(

7. חיים. "נפש החיה – נפש שיש בה ____" )רש"י בראשית א כא(
8. כלי קטן לשמירת נוזלים )ביחוד שמן(.)שמואל א' י א( 

9. ענף רך או קטע מענף המשמש לשתילה בקרקע  או להרכבה.  
"___ של תאנה" )כלאים א ח(
10. קיצור המילים: אינו צריך.

11. כלי מלאכה לחיתוך חומר מוצק )עץ, מתכת( , משור. 
"את סבור שהוא שף ברקיע ואינו אלא כ__ הזה שהוא נוסר 

בעץ")בראשית רבה פרשה ו(
14. צעידה ממקום למקום.  "ואל תרבה  ב___ ש___ קשה 

לעינים" )כתובות קיא.(
16. העשב שנקצר, חציר. "ירד כמטר על ___" )תהלים עב ו(

18. שלוח, מושט, מתוח, פרוש. "____ על ראשיהם מלמעלה" 
)יחזקאל א כב(

19. סמך, אסמכתה. "והביא הר"ר אלחנן ___ לדבריו" )תוספות 
חגיגה כא.(

20. מהות, איכות. "כל שאינו יודע ב___  גיטין וקדושין לא יהא לו 
עסק עמהן" )קידושין יג.()בהיפוך אותיות(

1. כנוי לתרנגולת כשהיא מקרקרת בשעה שמתכוננת 
להטיל ביצה. "ביעי ד___" )ביצה ו: - ז.(

2. מפרשיות השבוע.
3. ציצת שערות,מחלפה. "שראשי נמלא טל ___ רסיסי 

לילה" )שה"ש ה ב()בלשון יחיד()לא בלשון סמיכות()בכתיב 
מלא(

4. הפרת נדר על ידי מתן פתח חרטה לנודר. "נדרים")חגיגה 
א ח(

5. קיצור המילים: פרשה פתוחה.
6. יותר מזה,למעלה מזה. "יתר על _")עירובין פג:()בהיפוך 

אותיות(
11. מבחר,החלק הטוב ביותר,המשובח ביותר. "___ שדהו  

ו___ כרמו ישלם" )שמות כב ד(
12. תקווה, תוחלת. "אבד סברן ובטל ___" )יומא עב.( 

)בלשון יחיד, לא בלשון סמיכות(
13. )במקרא ובתלמוד( קורה,קרש.  "להניח ראשי ___ 

דקים על כותל חבירו" )רש"י בבא בתרא ו.( )בלשון יחיד(
15. עסק והתעמק בדברי הלכה."___ בעומקה של הלכה" 

)סנהדרין מד:(
16. גדול , עבה. "חול  ה___" )שבת ח ה(

17. בחוזקה , במרץ. "בכל ___" )שמואל ב' ו יד( )בכתיב 
חסר( )בהיפוך אותיות(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?
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אכילגרלעמכילענלשא

בהנסהכותמשאתבלבשר

יאאגהשמאנאנגמיפלצ

דזרכנאגפכאעצשתתחז

חקצבאגובאררלשרמנב

זנמדאעדאיעחפאוחאת

קידפהלאמתאתרצגתבח

הייהשגסכתהעפרשניל

ישנואכשעימרשנפדדב

שרנינלמאסהמיגרמתו

לאאוגירסלאוערהישד

חלתמימיתשלשכרדמלב

מיכנאמירבדשיאאלחש
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מצאו לפחות 10 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!
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3-3.5 חדרים

 מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 
מפוארת, 100 מ' עם 
גינה וחניה ו-2 יחידות 

מושכרות, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

■ במהר"ל השקט, 
דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר. מעליה 4 חד' 76 

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23, 5308742 -050

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + 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 
2,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

אופקים

וילות ובתים

 ברח' צירלסון, כניסה 
נפרדת, 4 חד' ק"ק 

מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ' 

2,000,000 ש"ח, בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברח' ולפסון בק"ג 
ואחרונה, 5 חד' גדולים 
ומושקעים, 3 כ"א עם 
מעלית ומעליה 2 חד' 
+ גג גדול, 3,300,000 

ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23  
050-5308742
03-5797756_____________________________________________

וילות ובתים

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-44/17(_____________________________________________

אלעד

 ברח' שמעיה פנטהאוז 
גדול, 5 חד', 150 מ', 

עם מרפסת גג של 90 
מ', בק"ג, עם אפשרות 
למעלית, עם נוף, מידי, 
3,300,000 ש"ח, תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

■ ירד המחיר! בגינת 
חרל"פ, 4 חד' ב-קומה 

4 ומעליה 2,5 חד', +גג 
גדול, דירה יפה ומושקעת 

עם מעלית וחניה, 
2,900,000 ש"ח,  בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ ירד המחיר! בהרב 
קוק השקט קרוב 

לחרל"פ, 4.5 חד', 
מפוארת וגדולה, בק"ד, 

3 כ"א, ומעליה 2 חד' 
ענקיים ומחסן+גג 

מטופח, חזית לרב קוק 
עם נוף, 3,000,000 
ש"ח+ מעלית וחניה 

בטאבו,  ש"ח,  בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23, 050-5308742 

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, קומה 

ג': 3-5 חדרים, קומת גג: 
1-2 חדרים, 130-170 מ"ר + 

מעלית. 052-4312840.
_____________________________________________)01-20("שיווק נדלן"

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, 
ק"א וק"ב, עם כניסה 

נפרדת, במצב טוב, יש 
גם יחידה קטנה בק"ק, 
מושכרת. 2,600,000  

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

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

 ברח' מינץ בבנין חדיש 
4 חד' גדולה בק"5 עם 

מעלית ומעליה 2 חד' + 
גג, )יש כניסה נפרדת 
לגג( הכל משופץ, נוף 

משגע 2,800,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

אשדוד

בית שמש

 מציאה! בהרצל מרכזית, 
כ- 5 חד', ק"ב ואחרונה, 

מיידית, לל"ת, 1,180,000, 
_____________________________________________)05-08ל(050-4175491/2

לפרסום
03-6162228

 בשפירא, דו משפחתי, 
175 מ"ר מוכן לחלוקה, ממ"ד, 

מרפסת, 130 מ"ר חצר,
050-7562233)06-07(_____________________________________________

 במרכז הקהילה, ק"ד, 4 
חד', דו"ש, חלונות אלומניום 

לא טרומי, 570,000 ש"ח, 
052-7623543)06-07(_____________________________________________

באר שבע

 ברמב"ם, 3 חדרים, ק"ד, 
אחרונה, כניסה מיידית, רק 
750,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)06-09(נכסים, 052-4834706

 בלעדי להשקעה! 
בטרומפלדור, מחולקת ל- 
2 יח"ד, אופציה בגג בטון, 

1,300,000. 'אפיקי-נדלן-
בועז' 054-8474843, 

053-2764220)07-07(_____________________________________________

 דירות מפרט גבוה מקבלן, 
5 חד', 6 חד', 7 חד' בשיכון 

_____________________________________________)06-09(ה', לפרטים: 03-5785777

 המרכז לניהול נדל"ן - 
מציאה! 2 דירות מחוברות, 
2 טאבו, נפרדים, משוקעת 

מאוד! ק"ג ואחרונה, פינתית, 
מחיר מציאה! 690,000 ש"ח. 
עטיה משה, 074-7037979, 

054-6625272)07-07(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן 
- קוטג' 5 חד', כולל ממ"ד, 

קרוב לקהילה החרדית 
החדשה, יחידת הורים, מצב 

מצויין, 1,180,000 ש"ח. עטיה 
משה, 074-7037979,

054-6625272)07-07(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן 
- בכניסה לעיר, ליד הרכבת, 

מציאה! 3.5 חד', ק"ג, 
440,000 ש"ח למביני עניין, 
משופצת! עטיה משה, -074

054-6625272 ,7037979)07-07(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן 
- בקיבוץ גלויות, 3.5 חד', 

ק"ב, מציאה! 410,000 ש"ח, 
מושכרת. עטיה משה, -074

054-6625272 ,7037979)07-07(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
בהרצוג, 2.5 חד', מושקעת 
מאוד, 410,000 ש"ח. עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)07-07(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
בגיבורי ישראל למשקיעים! 

2.5 חד', ק"א, 390,000 ש"ח. 
עטיה משה, 074-7037979, 

054-6625272)07-07(_____________________________________________

 וילה מיוחדת ביפויה 
מול נוף מדהים, מגרש 
600 מ', בנוי 380 מ' + 

2 יח"ד מושכרות + אופ' 
לעוד 2 יח"ד נוספות 
לרציניים!!! "אלעד 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-8939050

דופלקסים
 בעליון, דופלקס 5 חד', 
135 מ"ר, מרפסת 60 מ"ר, 

מטופחת ושמורה, כניסה 
מיידית. בבלעדיות "שחף 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 054-9422194

+5 חדרים
 בהזדמנות! 5, גדולה 

מאוד, בחרדי, מפתחות בתיווך 
_____________________________________________)07-07(פלוס - ח.לסקר, 03-9089201

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות! לרציניים! 
4 מרווחת + גג מרוצף בבן 

קסמא, מפתחות בתיווך פלוס 
_____________________________________________)07-07(- ח.לסקר, 03-9089201

 בהזדמנות! 4 מרווחת, 
מטופחת, בעליון, חרדי איכותי. 

תיווך פלוס - ח.לסקר,
03-9089201)07-07(_____________________________________________

 בשמעון הצדיק, 4 
חד' מרווחת + גינה 

60 מ', רק 1,540,000 
ש"ח, מפת' במשרד, 

לחטוף!! "אלעד נכסים" 
03-9088872)07-07(_____________________________________________

 בעליון המבוקש, דירת 
3 חד', מושקעת + מחסן, 
מטבח משודרג, נוף פתוח. 

"שחף נכסים" בבלעדיות,
052-5752500)07-07(_____________________________________________

 ברב חיד"א, 4 חד' + 
אופציה ממשית לחדר 

נוסף, שמורה ומסודרת, 
1,780,000 ש"ח. אד"י 

_____________________________________________)07-07(נדל"ן, 054-8493483

 מבחר דירות בבאר-שבע 
לכל כיס - משקיעים יקרים 

התקשרו עוד היום חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3, 
מושכרת ב- 5,550, מחיר 

מציאה, 950,000. "תיווך גרין" 
050-2240212)07-07(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 באליהו הנביא, דירת 

גן, 4 חד', 98 מ"ר, משופצת 
ועם גינה בטאבו, קרובה 

לאוניברסיטה במחיר: 
765,000. אור-לנכס,

050-9500075)07-07(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בהחיד"א, 4 חד', 97 מ"ר, 
מסודרת ומטופחת, מרוהטת, 

ק"ג, אינסטלציה חדשה, 
735,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)07-07(_____________________________________________

 4 חדרים, שמורה 
ומקסימה, בשכונה י"א, זלמן 
ארן המבוקש, 96 מ"ר, קומה 
ראשונה עם מעלית, ממוזגת, 
סורגים כללי, מרפסת שרות, 

דוד שמש, חניה, חבל לפספס! 
אקסלוסיב שיווק וניהול נדל"ן. 

_____________________________________________)07-07(יוני צדוק, 054-5233623

 דירת 4 חדרים, 100 
מטר, מעולה לחלוקה, 

מושכרת ב- 2,000 ש"ח 
במחיר מציאה. חברת "אבני 

דרך" - איתכם בכל צעד 
- משה אלוש יועץ תיווך, 

054-3255667)07-07(_____________________________________________

 בתלמוד, 3 חד', משופצת 
מדהים, הכל חדש, מרוהטת 

ומושכרת ב- 2,750 ש"ח 
לשנה וחצי. 600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)07-07(אור-לנכס, 050-9500075

 דירת 3 חדרים, 76 
מטר, מושכרת ב- 1,800 

ש"ח, מעולה לחלוקה, במחיר 
מציאה. חברת "אבני דרך" - 

איתכם בכל צעד - משה אלוש 
_____________________________________________)07-07(יועץ תיווך, 054-3255667

 ברח' סיני-מצדה, 
וילה דו-משפחתי, 6 חד' 

+ 2 יחידות להשכרה, 
3,100,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך יעקב,
054-4901948)07-07(_____________________________________________

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, 

1,130,000 ש"ח, בלעדי, 
תיווך יעקב,

054-4901948)07-07(_____________________________________________

 בבית-שמש ברחוב 
דוד רזיאל המתחרד )צמוד 
לבר אילן(, אזיור מבוקש, 

דירת 4 חד', ק"ג, 96 מ"ר, 
דירה מושכרת, אופציה 

להעברת השכירות לקונה, רק 
1,150,000 ש"ח,

052-2604463)07-07(_____________________________________________

 בבית-שמש )איזור 
מתחרד(, דירת 3 חדרים, ק"ד, 
מסודרת מאוד, רק 760,000 

ש"ח - מחיר הזול בבית-שמש. 
_____________________________________________)07-07(תיווך, 052-2604463

 בקרן היסוד, 3 חד', 
ק"ק + אופציה לתוספת, 

929,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)07-07(יעקב, 054-4901948

 באזור רמבם תלת-מפלסי, 
כ.פרטית, 150 מ"ר, סלון 

ענק, 2,700,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 ברמבם, ענקית, 110 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 3 כ"א לשיפוץ, 
1,950,000 ש"ח מפתח ב- 
_____________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור אשל-אברהם, ק"ב 
+ מעלית, 130 מ"ר, מחולקת 
ל- 80 מ"ר ו- 50 מ"ר, חזית, 3 
כ"א, 2,240,000 ש"ח, מפתח 

ב- "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)07-07(_____________________________________________

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 
_____________________________________________)07-07("נדל"ן כהלכה" 055-6688111

 יום פתוח - 950,000 
מושכרת ב- 2,500 מעולה 

להשקעה פרדס-כץ. "צ'מפיון-
_____________________________________________)07-07(נדל"ן" 053-3121812

 בדונולו, 80 מ"ר, 
ק"א, חזית, משופצת כליל 

ומטופחת, 1,800,000. תיווך 
_____________________________________________)07-07(הנדל"ן, 050-4177419

 בסוקולוב/שפרוט, 3.5 
חד' + 2 יח"ד מושכרות, 

משופץ כליל, 2,300,000. 
_____________________________________________)07-07(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

 בהזדמנות באוסישקין, 
60 מ"ר, משופצת, רק 

ב- 1,080,000 בי.א נדל"ן, 
054-8475577)07-07(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,050,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, -054

03-8007000 ,2545420)07-07(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים, החל 

מ- 1,550,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)07-07(_____________________________________________

מכל רחבי הארץ ללא פערי תיווךבכל רמות המחיר

מאות
סופרים

מבחר עצום
של מגילות

מהסופר
לצרכן

          

ימים שלישי רביעי כ"ה - כ"ו  בשבט
בין השעות 10:00-22:00

רחוב רבי עקיבא 77 בני ברק
בימים אלו לא תתקיים קבלת קהל בעניני תפילין ומזוזות

סופרים המעונינים להצטרף ליריד
ולהציג למכירה את מגילותיהם,

מוזמנים ליצור קשר
במס'- 03-5799967  053-3133943

הזדרזו והבטיחו את מקומכם
(באין מענה ניתן להשאיר הודעה)

בפיקוח ועד קדושת סת"ם
בפיקוח ועד קדושת סת"ם

הדיוק שלנו הברכה בביתך

מבית "ברכת הסתם"

יריד המגילות

מי צריך כל כך הרבה ידיים
                           שירוויחו בדרך ???

%

מבחר
בתי מגילה

במקום

 בחזון-איש, 180 מ"ר, 
חזיתית, ניתנת לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 באזורים מעולים 
בצפון, דירות מדהימות 

להשקעה ומגורים, 
תשואה גבוהה, החל מ- 
400,000 ש"ח. "אלמוג 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 054-8483810

 בקובלסקי-נורוק, 3 
חד', 80 מ"ר + מלעיךת, 

ק"א, אופציה לחדר 
רביעי, בניין מטופח. "יאיר 

נדל"ן" 052-7633978, 
052-7172628)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות, דירות 3 
ו- 4 חד' לקניה במזומן במחיר 

הזדמנותי. נדלן הקריה,
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 באבוחצירא 3 חד'. 
*בעוזיאל, 2.5 חד' + גג פתוח 

טאבו משותף. *ברימון, 4.5 
חד', טאבו משותף,

052-7643520)07-08(_____________________________________________

 בהר-שלום, דו 
משפחתי, 500 מ"ר, 6 

מפלסים, 12 חד', כניסה 
פרטית, חניה גדולה + 
אופציה לחלוקה ל- 3 

דירות, 6,900,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)07-07(_____________________________________________

 באזור העיריה, בית פרטי, 
400 מ"ר בנוי, 350 מ"ר מגרש 
+ בריכה בקומה -1, מפוארת, 
חדשה + גג + גינה + חניות, 

8,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 במכבים, דירת גן, 3 
חדרים, 70 מ"ר, ק"ק, 
חזית, 3 כיווני אויר + 

חצר 20 מ"ר, מהממת. 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)07-07(_____________________________________________

 במיקום מעולה!!! 
בקרבת שיכון ג'!!! דירת 
גן 4 + חצי!!! גדולה!!! 

מעוצבת ע"י אדריכל 
ומפוארת ביותר!!! + 

חצר + המון תוספות!!! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)07-07(_____________________________________________

 בסנהדרין ר"ג גבול 
ב"ב, פנטהאוז 6 חדרים 
מושקע ומפואר, מעוצב 

אדרכלי, 175 מ"ר בנוי 
+ 80 מרפסת בריכה 

מובנת, 2 מעלית )שבת(, 
2 מחסנים + חניה, 

נוף פתוח, 4,890,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בפרל, פנטהאוז חדש, 
140 מ"ר + 140 מ"ר מרפסת, 

ק"ד, נוף אדיר, 3,250,000. 
_____________________________________________)07-07(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

 ביוסף חיים, 4 חד' 
+ חצר + אופציה ענקית 

מפוארת רק 1,385,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)07-07(_____________________________________________

 ליד אביי ורבא במיקום 
שקט, דופלקס 140 מ"ר, 

למטה 2 ענקית, למעלה 3 
ח', אפשרות חלוקה בקלות, 

2,190,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 חדש! באדמורי-שץ, 
דופלקס, 120 מ', אפשרות 
לטאבו משותף, מתחלקת 

בקלות "צ'מפיון-נדל"ן"
053-3121812)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא בבנין חדיש, 
דופלקס 5 חד', 140 מ"ר 

)3+2(, ק"ד + מעלית, מצב 
מצוין, 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בברוט המתחרד, 
דופלקס כ- 70 מ"ר למטה 

ולמעלה, מרפסת שמש 
+ אפשרות הרחבה, 

מיידית! נוף פתוח, רק 
ב- 1,300,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 בלעדי!! ברמת אהרון 
אזור הוילות, דירת גג 

מיוחדת, ק"ב ואחרונה, 
4 דיירם בבנין, 220 
מ"ר, 6 חדרים + גג 

ענק פתוח, מושקעת 
ומעוצבת מהיסוד ברמה 

גבוהה, חזית, 3 כ"א 
)+ 60 מ"ר בעליית גג 

לבניית חדרים נוספים( + 
חניה פרטת, 4,200,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 7 
חד', 240 מ"ר, דופלקס, 
ק"ג + מעלית, אופציה 

ליחידה, 3,390,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)07-07(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, דופלקס, 
ענקית, 160 מ"ר במצב 

מצויין! ברחוב שקט ומרכזי! 
2,750,000. "תיווך אריה" 

054-8448478)07-07(_____________________________________________

 בלעדי באזור חרל"פ, 
דופלקס 220 מטר, קומה ד' 
+ מעלית + חנייה בטאבו, 3 
מליון, ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
רח' שקט, דופלקס 6 חד', 
3+3, 150 מ"ר, משופצת 
ברמה גבוהה, ק"ג, חזית 
+ חניה )מעלית בתכנון(, 

2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, דופלקס 
6 חד', 220 מ"ר, ענקית, 
משופצת מהיסוד, ק"ד + 

מעלית, נוף מרהיב, 4 כ"א, 
חזית + מעלית + חניה, 

3,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון אזור 
יוקרתי דופלקס 300 מ"ר, 7 
חד', ק"ב + מעלית + חניה, 

3 כ"א )5 דיירים בבניין( + 
מרפסת גג חדשה מפוארת, 

חזית, 5,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בחידא, דופלקס 5 חד', 
140 מ"ר 3+2, ק"ג, משופצת 

כחדשה, חזית, 2,300,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בקהילות-יעקב, 5ח', 
משופצת + אופציה, ק"ב 
+ מעלית, עורפית, מיידי, 
2,200,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 באזור לנדא, ק"ב, חזית, 
5ח', משוקעת + מטבח פסח 
+ מחסן + חניה, 2,700,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)07-07(_____________________________________________

 המחיר ירד!!! בר"ע/
ירושלים, 5 חד', ק"א, 100 

מ"ר, עורפית. "נדלן כהלכה" 
055-66-88-111)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות, פנטהאוז 
מפואר בקרית הרצוג, בניין 

חדש, 5 חד', מרפסת ענקית, 
 ,"century 21" מחיר מבצע

_____________________________________________)07-07(טל': 052-3744260

 בטבריה, דירת גג 5 חד' 
גדולים, משופצת + מרפסות, 
קומה 3, כ- 170 מ"ר. תיווך, 

055-9941042)07-07(_____________________________________________

 בלנדא, 5 חד', 125 מ"ר, 
ק"ב + מעלית + חניה + 

מחסן 10 מ"ר, מצב מצוין, 
חזית, מ.שמש, 2,700,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבניה, בשמעיה מימון, 6 
חד', חזית, קבלן אמין, כ- 150 
מ"ר, 2,250,000. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 באכלוס, בבהי"כ הגדול, 
5.5 חד', חזית, נוף אדיר, 
2,280,000. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________
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פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

3-3.5 חדרים

■ בבניה מתקדמת, 
בהרב קוק, 3 חד', קבלן 
אמין, 1,470,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ', 
מתאימה גם לגן ילדים, 

2,000,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

■ באזור מימון, 4 חד', 
יורדים חצי קומה, 

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ ברח' אשל אברהם 
ברבעיות, בק"ק, 105 
מ', 3.5 חד', + יחידה 

להשכרה, + חצר פרטית, 
90 מ', 2,400,000 

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

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

גבעת שמואל

דימונה

■ בהרב שר, 3 חד', 
כ-70 מ', דירה יפה, עם 
מעלית ועם נוף, קומה 

גבוהה, 1,550,000 
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 בפ"כ, הרצל - השניים, 
ק"ב, 2.5 חד',ללא תיווך, 
משופצת, חזית, סוכה, 

_____________________________________________)04-07ל(1,250,000, 050-7970931

4-4.5 חדרים
■ 4 חד' ביוני נתניהו, 

קרוב לבתי כנסת, 
למרכז העיר ולמרכז 

המסחרי 117 מ' 
משופצים עם מחסן 

וחניה, ק"7 2,200,000  
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בבן זכאי, 4 חד', 
מתוכם 2 קטנים + 2 יח' 

מושכרות + מפרסת, 
2,400,000 ש"ח. התיווך 

_____________________________________________)05-09(החרדי, 058-6151555

 בז'בוטינסקי 96, חדר 
וחצי, משופצת, ק"ק, 

מפרטי, 870,000 ש"ח, 
_____________________________________________)05-08(לל"ת, 052-3340689

לפרסום
03-6162228

■ 4 חד', ברח' רבי 
עקיבא / קרוב לרח' 

ישעיהו ק"ב עורפית, 
90 מ', במצב טוב, מידי, 
1,675,000, ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 דירת 4 חד' + יח' דיור 
+ משרד, סה"כ 140 מ"ר 

בבירנבוים/עוזיאל, ק"ב, 
מעלית, נוף, משופץ,

052-7691732)05-08(_____________________________________________

 בקובלסקי, 4 חד', ק"ג 
ללא, חזית, משופצת חלקית, 

1,690,000 ש"ח,
_____________________________________________)06-09ל(050-6865450

ברכפלד
 לל"ת, 3 חד' + מרפסת 
+ אופציה חדשה, 2 מזגנים, 

סורגים, לזו"צ/משפר דיור, 
052-7101756)06-09(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' אהבת שלום 
2.5 חד' משופצים 45 

מ"ר ק"א, חזית, 
1,250,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' אהבת שלום, 2 
חד', 30 מ"ר, משופצים 

ק"א, עם אופציה 
לתוספת 15 מ' 

1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
■ ברח' בלוי,ליד רח' 

קוטלר, מרכזית 
ושקטה, 2.5 חד', חזית, 
בקומה 1.5, 1,450,000 

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

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

 ברח' מימון אזור 
אלחריזי, 3 חד', עם 

מרפסות, ק"ג, גג בטון, 
עם אופ' לבנות על הגג, 

3 כ"א, חזית, מידי, 
1,825,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 5 חד' עם סוכה גדולה 
כחדר, בצייטלין, בבנין 

חדיש+מעלית, ק"א, 3 
כ"א, אופ' לתוס' של 20 

מ' עם אשורי  שכנים, 
משופצת ומאווררת, 

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

ב"ב  03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

■ מעולה לנכה 
ולמבוגרים, ברח' חברון 

6 חד', 150 מ' בתוספת 
מרפסת 50 מ', כניסה 

לדירה ללא מדרגות, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 
חניה בטאבו +סוכה, 

אופ' להרחבה , 
1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ באזור רמבם, דירה 
בק"ב, ענקית 100 

מ', חזית, 3 כ"א, ניתן 
לחלוקה, לא משופץ, 

1,950,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ מציאה! בבירנבוים 
קרוב לגינת משה, 

חזית, משופצת 
ומחולקת ל 4 חד', עם 

מרפסת של 18 
מ'+יחידה 2 חד', 30 
מ'+יחידת חדר, הכל 

מושכר ב-7500 ש"ח, 
ניתן להרחבה עוד כ- 25 
מ"ר, 2,225,000 ש"ח, 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 באדמורי שץ מציאה 
6.5 חד' ק"ב עם מעלית 

145 מ' משופץ וחניה 
2,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

■הורדנו את המחיר, 5 
חד', חדישה, ברח' 

שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,325,000 
ש"ח, גמיש, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

 050-5308742
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 מציאה, ברח' כהנמן 
באזור רח' שפירא 5 חד' 
עם מעלית 140 מ', ק"ג 

משופץ עם טאבו 
משותף, 1,900,000 

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

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

4-4.5 חדרים

 בפ.כץ, 4 חד', משופצת 
+ מרפסות, סוכה, בנין 

מתחרד' + אפשרות הרחבה, 
1,450,000 ש"ח,

052-7684112)06-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! ברוזובסקי 
מציאה!! 5 חד', ק"ד, 
ענקית, יחידת הורים, 

מרפסת שמש, מחסן, 
2,400,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 052-7684074

 לקראת בנייה ברבי 
עקיבא, 6 חדרים, כ- 150 

מ"ר, קומה שלמה, 
ניתן לחלק לפי הצורך, 

ב- 2,850,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 קיבלנו היתר! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

רביעית, 3,400,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 7 
חד' נדירה, 215 מ"ר במפלס 
אחד, 3,980,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7 חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 ביצחק-שדה ברביעייה, 
דירת-גן, 150 מ"ר בנוי + 
150 מ"ר חצר, כ.פרטית, 

3,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5 חד', חזית 
+ מרפסת, 2,980,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 5 חד' 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

+ אופציה, 1,820,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! 
בהזדמנות!! ברדזמין, 
5 חד', ק"ג, משופצת 

מהיסוד!! סוכה, חניה, 
2,420,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 052-7684074

 בלעדי!! ברבנו-תם 
פנטהאז 5 חדרים + 

מרפסות, 4 כ"א + גג 
ענק צמוד בטאבו, ק"ד 

+ מעלית עד הבית 
+ חניה, 2,990,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בלעדי!! בקרית-
הרצוג בפרויקט גני הזית 

בבנין חדש, מוכן דירת 
5 חדרים + מרפסת-
שמש גדולה, ק"ג + 

מעלית, 1,740,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בגבול ב"ב ר"ג 
אזור גולומב, 5 חדרים, 

120 מ"ר, מושקעת, 
ק"ב, 120 מ"ר + 2 חניות 

+ מחסן, 2,300,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ג', 7 חד', גדולה 
וחדשה, 140 מ"ר, אפשרות 

לחלוקה + מחסן וחניה, 
3,100,000 ש"ח, גמיש.

_____________________________________________)B.D.A ,054-8449423)07-07 תיווך

 באזור סוקולוב, 5 חד' 
גדולה, משופצת ויפה + 

מחסן, 1,950,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07("אלמוג נכסים" 054-8483810

 באזור מינץ, 4 ענקית, 
יפהפיה, חדישה, ק"ב, חזית, 

מעלית + י.הורים + חניה, 
1,980,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 בבן-גוריון בבניין מטופח, 
4 מרווחת, ק"ב + מעלית, 

חזית, 1,820,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 בהרצל פ.כץ, ד.גג, 4.5ח', 
ק"ג, חזית, 1,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

 בגולומב בבניה יוקרתית, 
4.5 ח', ק"א, חזית, 2,050,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)07-07(_____________________________________________

 בקובלסקי, ק"א, טאבו 
אחד, 4 חד', 1,650,000 + 

1.5 חד', 800,000, משופצת 
מהיסוד "century 21", טל': 

052-3744260)07-07(_____________________________________________

 מציאה! בקיבוץ 
גלויות, 4 חד', ק"ב, 3 
כ"א, איכותית + חניה 
+ אופציה + מעלית, 

2,090,000. תיווך,
_____________________________________________)07-10ל(050-4176044

 ביונתן, 4.5 חד', 86 
מ"ר, משופצת, חדשה ברמה 
גבוהה, ק"ב, חזית + מרפסת 

גדולה + אופציה להרחבה, 
1,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בעזרא, 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"א, משופצת, 4 כ"א, ק"א, 
עורף פתח, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי, דירת 4.5 חד', 
עורפית, ק"ב, 100 מ"ר, 

סוכה, מזגנים, חניה, 
מטבח מסודר, כיווני אוויר 
צפון-מזרח, כניסה בראש 

חודש תמוז תשע"ז, 
1,640,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג,
,03-5754412
052-2236671

zlbr54@gmail.com)07-10(_____________________________________________

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

בפרדס כץ. תיווך יוסף 
יגן, 052-2243454,

מייל -
yosi.yagen@gmail.com)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות באבוחצירא, 
דירת 4.5 חדרים, משופצת 

וחצר ב- 1,500,000 בי.א 
_____________________________________________)07-07(נדל"ן, 054-8462882

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בתחילת-בנייה בגולומב, 
דירת-גן, 4 חד' + גינה ענקית, 

2,400,000 ש"ח. תיווך ישוב 
הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 באיזור עמק-יזרעאל, 
דירות 4 חד', 105 מ"ר + 

חניה, 1,650,000 ש"ח. תיווך 
ישוב הארץ, 054-2545420,                       

03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 חד', 
משופצת מהיסוד + מרפסת 

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-2545420 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בחגי, 4 חד', גדולה 
ושמורה, חזיתית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבן-פתחיה, 4 חד', 
חדשה מקבלן + מרפסות 

שמש, 1,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! ביהודה-הלוי, 
ענקית, 110 מ"ר + אופציה, 

1,950,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)07-07(_____________________________________________

 בפנקס, 4 חד', חדשה 
מקבלן, מיידית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 באזור בורוכוב, 4 חד', 
גדולה, יפה, משופצת 

ומושקעת ברמה גבוהה, 3 
כ"א טובים + חניה בטאבו, 

1,720,000 ש"ח, גמיש, 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" 

058-7878784)07-07(_____________________________________________

 בבירנבוים, 4.5 
חדרים + 3 יחידות 

דיור, 45 מ"ר כל יחידה, 
מושכרות ומרוהטות, 

תשואה של 12,500 ש"ח 
בחודש ל- 4 היחידות + 

אופציות, 2,790,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד' 
+ מחסן מושכר, ק"א 

במחיר מציאה!!! 
1,850,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 054-2451271

 בהזדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

2, מרווחת, 90 מ"ר + 
מעלית וחניה, חזית, 

1,850,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 053-3357316

 בגניחובסקי לזריזים!! כ- 
4 חד', סוכה מסודרת, חזית, 

רק 1,385,000 ש"ח. נדלן 
_____________________________________________)07-07(הקריה, 054-8472222

 לחטוף! בקיבוץ 
גלויות, 4 חד', ק"ב, 100 

מ"ר + אופציה, סוכה, 
חניה, 2,100,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים,
052-7684074)07-07(_____________________________________________

 באדמורי-שץ, 4.5 חד' 
+ מרפסת ענקית, 130 מ', 

מתחלק לשתי דירות בקלות. 
_____________________________________________)07-07(053-3121812 "צ'מפיון-נדל"ן"

 בלעדי, 4 ח' ברבינו אשר, 
בניין מפואר, דירה מפוארת, 
קומה ד' + מעלית + חנייה 
בטאבו, נוף למגדלים. תיווך 

_____________________________________________)07-07(אלטרנטיב, 054-5500263

 בראב"ד, דירת 4 חדרים, 
קומה ראשונה, חזית, 

משופצת ומטופחת, 92 מ"ר. 
_____________________________________________)07-07(תיווך, 055-9941042

 בלעדי! באזור הרב שך 
מרכז, 4 חד' + מרפסת 

סוכה 15 מ"א, 105 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ק"א, חזית, 

1,920,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4.5 חד' 
+ מחסן 100 מ"ר, ק"א + 
מעלית, משופצת, 3 כ"א, 

סוכה גדולה, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור ביאליק בבנין 
איכותי, 3 ח' + מרפסת, ק"א, 
זחית, בבניה, 1,320,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות!! במינץ, 3 
ח', ק"ב, כ- 70 מ"ר, משופצת 

מהיסוד. "נדלן כהלכה" 
_____________________________________________)07-07(1,425,000 ש', 050-4141926

 בסוקולוב, 3 ח', 70 מ"ר, 
מרווחת, ק"ג, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש'. "נדלן כהלכה" 

055-66-88-111)07-07(_____________________________________________

 בתל-גיבורים, ירד המחיר, 
ק"ד, 3 חד', שקטה + חניה, 

בנין מטופח, 1,290,000. 
"century 21", טל':

052-3744260)07-07(_____________________________________________

 בגניחובסקי 124 מ' שהם 
3 חד' בנוי + יציקה מוכנה 

ותסריט מוכן "צ'מפיון-נדל"ן" 
053-3121812)07-07(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"ב עם 
אופציה להרחבה, פינוי בר"ח 

_____________________________________________)07-08ל(אלול, 052-5365370

 בשיכון ג', 3 חד', 80 
מ"ר, ק"ב, חזית, מסודרת + 

אופציה בצד, 1,600,000 ש"ח. 
*במינץ, 3.5 חד', 73 מ"ר, 

משופצת כחדשה, ק"ג, א.בגג, 
1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בלעדיות בנורדאו, 
3 חד', ק"א, עורף, 

בנין חדש ומפואר, ב- 
1,410,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-8555594

 בגניחובסקי, מציאה, 
3 חד' + אופציה, ק"ד 
לל"מע משופצת, ב- 

1,350,000 ש"ח. "דלוקס 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-8555594

 בביאליק, 3 חד', קומ' 
2, חזית, 75 מ"ר. תיווך 

יוסף יגן, 052-2243454, 
מייל -

yosi.yagen@gmail.com)07-07(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 3 חד', 70 
מ"ר עם אופציה. תיווך 

יוסף יגן, 052-2243454, 
מייל -

yosi.yagen@gmail.com)07-07(_____________________________________________

 תיווך, בהזדמנות, 3 
חדרים, קרקע, כ- 65 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 יחידות ואופציה 
גדולה, המכבים אבוחצירא, 

1.3 מליון, גמיש,
054-7477054)07-07(_____________________________________________

 באבוחצירא, כ- 80 
מ"ר, מחולקת לשתיים 
מכניסה כ- 5,500 ש"ח 
+ יציאה לחצר + התרי 

בנייה לעוד 30 מ"ר, 
ב- 1,390,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בתחילת בנייה בגולומב, 
דירת-נכה, 3 חד' + גינה 

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

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברבי-
עקיבא, 3 חד' גדולה, חזית, 
1,450,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 054-2545420, 
03-8007000)07-07(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח' השניים, 3 חד' אחרונות, 
מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
 ,054-2545420

03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהרצוג, 3 
חד' + יחידת הורם, 75 מ"ר 
+ אופציה, ק"א, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

אחרונה + אופציה, 1,660,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 3 חד', 
משופצת ויפה, חזיתית, ק"א, 

1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בהשלושה, 3.5 חד', 
יפה + מעלית, בניין חדיש, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בלעדי!! בהראשונים, 
3 חדרים, גדולה, 80 מ"ר 
במצב מצויין, ק"ב, חזית, 
3 כ"א, 1,480,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בעוזיאל בבניין חדש, 
3 חדרים, כ- 80 מ"ר 

במצב מצוין, ק"ד, 
מעלית, 1,510,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון, 3 
חדרים + מרפסת סוכה 
+ מחסן, יפה ומסודרת, 
1,900,000 ש"ח, גמיש.

_____________________________________________)B.D.A ,054-8449423)07-07 תיווך

 באזור בעלז, 3 חדרים, כ- 
95 מטר, גדולה ויפה, גמישח, 

כניסה מיידית, 1,950,000 
 B.D.A ,054-8449423 .ש"ח

_____________________________________________)07-07(תיווך

 בנורדאו, 3 חד', מפוארת, 
חזית, קומה נוחה, 1,470,000 

ש"ח. נדלן הקריה,
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 ביגאל אלון, 3 חד' + 
אופציה ענקית, קומה נוחה, 
רק 1,375,000 ש"ח, סופי! 

נדלן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 מציאה! באברבנאל, 
3.5 חד', סוכה, מסודרת, 

1,315,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)07-07(_____________________________________________

 לזריזים! 3 חד', כ- 75 
מ"ר, 1,050,000 ש"ח 
)מזומון(. נדלן הקריה,

054-8472222)07-07(_____________________________________________

 לרציניים!! בגינחובסקי, 
מפוארת, 3 חד', כ- 75 מ"ר 

+ אופציה מוכנה, כ- 60 מ"ר, 
סוכה, מרפסת שמש, חזית, 

1,575,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)07-07(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 3 חד' + 
מרפסות, 75 מ"ר + משופצת, 

ק"ב, חזית, 1,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חד', 65 מ"ר, אופציה 

לבניה בצד ובגג, 
1,270,000 ש"ח גמיש, 

"אפיקי נדל"ן בועז
054-8474843)07-07(_____________________________________________

 במימון, ליד ביכנ"ס 
הגדול, 2.5 חד', ק"ק, 

חזית, משופצת. 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! בפרדס כץ אזור 
מצוין, 2 חד', 50 מ"ר + רשיון 

ביד לבניה בגג 46 מ"ר גג 
בטון, ק"ב, אחרונה, משופצת, 

1,320,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בבנימין אברהם, 2.5 
חד', קומ' 3, חזית. תיווך 
יוסף יגן, 052-2243454, 

מייל -
yosi.yagen@gmail.com)07-07(_____________________________________________

 באיזור-קוטלר, 2 חד', 
מרווחת + מרפסת, יפהפייה, 

1,450,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בהרב-שך, 2 חד', 
משופצת + אופציה לסוכה, 

1,380,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 מציאה באזור השלושה, 
2.5 חד', יפה ומסודרת, כ"א 

טובים, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("אלמוג נכסים" 054-8483810

 באזור הרב קוק, 2.5 חד', 
משופצת רק ב- 1,220,000 

ש"ח. "אלמוג נכסים"
054-8483810)07-07(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בר"ע, קומה 
ד', עורפית, כ- 60 מטר, 

זקוקה לשיפוץ + גג רעפים, 
1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)07-07(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, דירת גן 
10 חדרים, 280 מ"ר בנוי + 

200 מ"ר גינה, בקומת גן 140 
מ"ר ועוד 2 יחידות 70 מ"ר 
כל אחת, בניין בן 11 שנה, 

תשואה גבוהה, מעין 3 דירות 
במחיר הוגן. רי/מקס - משה 

_____________________________________________)07-07(דסקל, 050-926021

 למכירה/להשכרה, דירת 
גן, 8 חד', 200 מ"ר + גינה 70 

מ"ר, מיידית. רי/מקס משה 
_____________________________________________)07-07(דסקל, 050-5926021

 בהנשיא, דופלקס/גג 6 
חד', 200 מ"ר, מ"ש/סוכה, 
גג ענק, 2 חניות, משופצת 

מהיסוד. משה דסקל - רימקס 
_____________________________________________)07-07(- עוצמה, 050-592602

 3 חד', משופץ, 
מרוהטת וממוזגת, 

מושכרת ב- 1,700 לשנה, 
ב- 360 אלף. תיווך ברכת-

_____________________________________________)07-07(הבית, 050-4199643

 4 חד', ק"ק, 100 מ"ר, 
ליד הישיבה, 590,000 

ש"ח. תיווך ברכת-הבית,
050-4199643)07-07(_____________________________________________

 בדימונה, 3.5 חד' 
ברח' המלאכה, גדולה 
ומרווחת, רק 340,000 

ש"ח. תיווך ברכת-הבית, 
050-4199643)07-07(_____________________________________________

 רח' מרחבים, קומה 3 
מתוך 4, מושכרת, ב- 1,800 
ש"ח. 465,000 ש"ח. חברת 

"אבני דרך" - איתכם בכל 
צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 

054-3255667)07-07(_____________________________________________

 רח' יגאל אלון, קומה 
1, משופצת ברמה גבוהה, 
מושכרת ב- 1,800 ש"ח. 

460,000 ש"ח. חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

3-3.5 חדרים

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פתח תקווה

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

קריות

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

שרות בהנהלה חרדית, 
052-7644050)54-25(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

מגדל העמק

עמנואל
 בהזדמנות, דירת גן, 5 חד' 
+ חצר גן 5 חד' + חצר גדולה 

בשכונה איכותית, 700,000 
ש"ח בלבד! למהירי החלטה! 
_____________________________________________)01-10(תיווך בית יוסף, 054-8476888

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

דופלקסים
פנטהאוזים ודירות גן

צפת
 בשכונת מנחם בגין, 
דירה מושקעת ברמה 

גבוהה, 5 חד' + יח' דיור, 
נוף מדהים.

_____________________________________________)04-07(050-3690303 - לל"ת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

רמת גן
 ביונה 31, 4.5 חד', 
ק"ג, ללא , חניה, סלון 
גדול, מתוכננת מצוין,

050-8317377)04-07(_____________________________________________

אופקים

 דירות להשכרה 2/3/4 
חד' בשח"ל, חדשות ויפות, 

לרציניים בלבד. לא למתווכים! 
דירות אחרונות במחירים 

אטרקטיביים. מיידי,   
052-5222670 )05-08(  _____________________________________________

■ברח' נועם אלימלך, 
דירת גן עם גינה בק"ק, 5 
חד', משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 7,000 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742 
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

 יחידה חדשה, 2 חד', 
25 מ"ר, ק"5, מרוהטת 

קומפלט, כולל חדר שינה 
ומוצרי חשמל קומפלט, 
דוד"ש, לזוג צעיר ברחוב 

בית-יוסף בשיכון ה', 
3,000 ש"ח, גמיש,

058-3258284)05-08(_____________________________________________

 בא.ויז'ניץ, 2 חד', ק"ב, 
חדשה, יפיפיה, ממוזגת + הול 
ומטבח לזו"צ, ב- 2,700 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ל(מיידית, 050-4141766

 בא.ויזניץ, 2 חד', ק"ב, 
חדשה יפיפיה, ממוזגת + הול 
ומטבח לזו"צ, ב- 2,700 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ל(מיידית, 050-4141766

 2 חד', חדשה כ- 30 מ"ר, 
ברחוב האדמור מקוצק 47, 

מרוהטת, ללא מכונת כביסה.
_____________________________________________)05-08ל(054-3333802

1-1.5 חדרים

 באברבנאל, יח"ד מרוהטת 
וממוזגת, 2,700 ש"ח, מיידי, 

_____________________________________________)05-07ל(052-2578770

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 5 חד', ק"ד + 
מעלית, חניה, גג פרטי, מיידי, 

050-5281626)05-08(_____________________________________________

 בכפר אברהם ברח' 
יונה גרין, דירת 4 חד' 

מרווחת, 110 מ"ר, ק"ד + 
מלעית + חניה + סוכה, 

לכניסה מיידית, כיווני אוויר 
צפון-דרום, בהזדמנות, 
1,400,000 ש"ח. תווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

zlbr54@gmail.com)06-09(_____________________________________________

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
ק"ב, באיזור החרדי, עורפית, 
משופצת, 1,280,000 ש"ח, 

_____________________________________________)06-09(לל"ת, 053-3361176

קריית גת
 3 חד', ק"א, משופצת 

במתחרד להשקעה או 
למגורים, לל"ת, 890,000 

_____________________________________________)06-09ל(ש"ח, 054-2308304/5

 דירת הגג היפה בעיר! 
באבני נזר 26, 45 מ"ר דירה 
חדשה, מפוארת + 55 מ"ר 
גג פרטי, מדהים + מעלית, 
_____________________________________________)06-10(5,200 ש"ח, 054-8438688

 ברח' רימון, 2.5 חד' 
גדולים ויפים, ק"ב, מוארת, 

כיווני אוויר טובים, כניסה 
מיידית! לל"ת, גמיש,

054-4225158)06-09(_____________________________________________

 כחדשה! 2 חד' בנורוק, 
מרוהטת קומפלט, ק"ב, 

דוד"ש, מזגנים, מיידי, לזו"צ, 
ללא ילדים, 2,700 ש"ח,

054-8425580)06-07(_____________________________________________

 2 חד' להשכרה בשיכון 
ג', ק"א, ממוזגת + דוד"ש, 

050-2101838)06-07(_____________________________________________

 יחידת חדר מרווחת, 
ממוזגת, חדשה, ק"ב ללא, 

למגורים או לעסקים, 
_____________________________________________)06-07ל(053-3164971

 באמרי חיים לזו"צ, יח"ד 
מרוהטת וממוזגת, ק"ק. *1 
חד' ליחיד, מרוהט וממוזג, 

_____________________________________________)06-09(מיידי, 052-3632080

ברכפלד
 ברח' רשב"י, 2 חד' גדולים 

+ מרפסת סגורה, דוד"ש, 
מזגן, מרוהטת קומפלט, 

2,100 ש"ח, מיידי!
052-7101756)06-09(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות! דירת 3 חד' 
מרווחת, ק"א, ברוטשילד 

המתחרד, 052-7645843 אחרי 
_____________________________________________)06-08(השעה 16:00

 דרושה דירת גן ברמת 
שלמה בירושלים,

_____________________________________________)06-07ח(054-8452090

 מחפש לגור בדירת בחורים 
בירושלים, בסכום 700 ש"ח 

לחודש, 052-7163334,
_____________________________________________)06-07ח(053-2743931

 דרושה משפחה לאירוח 
2 בחורים, מדי פעם בשבתות, 

_____________________________________________)06-07ח(053-2743931

 בחור חרדי מחפש לגור 
בדירת בחורים עד מחיר 600 
ש"ח לחודש, 052-7163334, 

_____________________________________________)06-07ח(053-2743931

+5 חדרים

וילות ובתים

טבריה

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

600,000 ש"ח,
,054-8416754
052-7606968)39-07/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
דופלקסים

 במרכז הקריה חרדית, 
דירה נהדרת, 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת - 810,000 ש"ח, 

055-6650570)03-14/17(_____________________________________________

 מציאה! בקרית שמואל, 
4 חד', ק"ג, 570,000 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ל(053-4102331

ירושלים

■ 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 

_____________________________________________)38-09/17(נכסים" 02-6763740

 מבחר דירות בדימונה 
לכל כיס - משקיעים יקרים 
התקשרו עוד היום, חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 רח' החשמונאים, קומה 

3, 2.5 חדרים, משופצת 
ויפה, מושכרת ב- 1,350 

ש"ח. 300,000 ש"ח. חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________

חריש

בחריש
3 + מרפסת גדולה + נוף

 + אופציה

חדשה 990,000
052-6213000
&

 להשקעה בבן-צבי, 
דירת-גן, 3 חד', משופצת 
ומושכרת, 600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)07-07(יוסף, 050-6733375

 בקריית-שמואל, דירת-גן, 
5 חד', חדשה ונידרה, אופציה 
לבנייה ולחלוקה, 1,050,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח. יוסף, 050-6733375

 להשקעה באוהל-יעקב, 
4 חד', 95 מ"ר, מסודרת + 

אופציה, 680,000 ש"ח. יוסף, 
050-6733375)07-07(_____________________________________________

 להשקעה בברנר, 4.5 חד', 
נדירה, מרוהטת קומפלט, נוף 
ומחסן, 600,000 ש"ח. אליהו, 

050-4770020)07-07(_____________________________________________

 להשקעה באלחדיף, 5 
חד', 120 מ"ר, משופצת, 

מרפסת נוף, 650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(אליהו, 050-4770020

 בשיכון ג', דירת 4 חד', 92 
מ"ר + קרקע בטאבו, אופציה 
לבניה, 750,000 ש"ח. אליהו, 

050-4770020)07-07(_____________________________________________

 באלונים, דירת 4 חד', 
משופצת כחדשה, נוף לכינרת, 

700,000 ש"ח. מנחם,
053-3191852)07-07(_____________________________________________

 בטולדנו, דירת 3.5 חד', 
130 מ"ר, אופציה לבניה, 

750,000 ש"ח. מנחם,
053-3191852)07-07(_____________________________________________

 להשקעה בבית-וגן, 
דירת 4 חד', משופצת + 

יח"ד אופציה לבניה ולחלוקה, 
750,000 ש"ח. מנחם,

053-3191852)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ב', 2 דירות, 
כ"א לחוד, ק"ק, ליד מקווה 

וביכנ"ס, גינה, תחבורה קרובה 
ונוחה, לל"ת, מיידי,

050-9899971)07-08(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בשיכון ב' - דירת גן, 

160 מ"ר, 4 חד' + מרפסת, 
880,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)07-07(_____________________________________________

 בק.שמואל )ביאליק(, 4 
חד', 100 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

720,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07("רימקס" 050-2442446

 מצויין להשקעה! ברחוב 
ברנר, 4.5 חדרים, קומה 3, 

ללא מעלית, 465,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("רימקס" 050-2442446

 בק.שמואל )ביאליק(, 
3 חד', 80 מ"ר, מסודרת, 

580,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07("רימקס" 050-2442446

3-3.5 חדרים

ירוחם
 רח' אלכחיל על המרכז 
המרכזי, מושכרת ב- 1,500 
ש"ח, במחיר מציאה. חברת 

"אבני דרך" - איתכם בכל 
צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 

054-3255667)07-07(_____________________________________________

 מבחר דירות בירוחם 
לכל כיס - משקיעים יקרים 
התקשרו עוד היום. חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________

וילות ובתים
 בתי קרקע, עם שטח של 
250 מ"ר עם אופציה להרחבה 

והשבחה עתידית במחירי 
מציאה. חברת "אבני דרך" - 

איתכם בכל צעד - משה אלוש 
_____________________________________________)07-07(יועץ תיווך, 054-3255667

3-3.5 חדרים
 רח' צבי בורשטיין, דירת 

3 חדרים, 70 מ"ר, מחיר 
מציאה. חברת "אבני דרך" - 

איתכם בכל צעד - משה אלוש 
_____________________________________________)07-07(יועץ תיווך, 054-3255667

 *למכירה/השכרה, 3,2 
חד' + אופציה להרחבה. 
*4 חד' עם/בלי מעלית. 
*5 חד' + מחסן וחניה. 
*מחסן. *מקום לכולל 

להשכרה. תיווך,
053-3196069)07-07(_____________________________________________

 בארזי הבירה, 140 
מטר, דו מפלסי, 5 חדרים 

+ יחידת הורים + גינה 
+ חצר 30 מטר + מחסן 
15 מטר, מרווחת ונוחה, 

מיקום מצוין, 4,200,000, 
_____________________________________________)07-07(גמיש, 052-7118508

 Apartment in Arzei 
 Habira, 140 meters,

 duplex, 5 rooms +
 parents unit + garden

 + 30 meter yard +
 15 meter storage

 room, spacious and
 comfortable, great

 locatino, 4,200,000,
flexible. 052-7118508)07-07(_____________________________________________

 מיידי! בגבעת זאב, קוטג', 
אבן! 6 חד', ענק + פ"א, חצר 
גדולה ומרפסת סוכה 60 מ"ר 
לנוף, חניה מקורה ומחסן 14 
מ"ר למשרד, במחיר מפתיע! 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)07-07(_____________________________________________

 בגבעת זאב, באזור 
מבוקש, דו משפחתי בנוי 200 
מ"ר, נגישות ומיקום מעולים, 
גינה 180 מ"ר, מרפסת לנוף 

ומחסן 3 יח' דיור מניבות, 
חובה לראות!!! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)07-07(_____________________________________________

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת 

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

amitay@perfectpro.co.il)07-07(_____________________________________________

 גבעת זאב, בבניין אבן! 
5 חד' ואופצ' לחדר נוסף + 

מרפסות גדולות, פתוחות 
לנוף, 3 כיווני אוויר, מעלית, 
יח' הורים, במחיר 4 חד'!!! 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)07-07(_____________________________________________

 גבעת זאב - קרוב לכל 
דבר, כניסה פרטית לדירת גן, 
4 חד' + גינה וחצר היקפית 
+ יחידת דיור 2.5 חד', ק"ק, 

בבניין מרכזי ושקט, גישה 
נוחה, במחיר קטן!!! תיווך 

מאור, 050-5500323,
02-5730077)07-07(_____________________________________________

 למהירי החלטה! דירת 
4 חד' יפיפייה בשכונת 

רחביה היוקרתית, 
מושכרת ב- 156,000 
ש"ח בשנה לתקופה 
ארוכה עם בטחונות, 
רק 3,120,000 ש"ח, 

אפשרות השבחה,
053-2852752)07-07(_____________________________________________

 גבעת זאב, פינתית! 
בבנין מרכזי ושקט, 4 חד' + 

חדר אוכל, מרווחת, עולים 
6 מדרגות, כולל הסקה, 

משופצת ושטופת שמש, 
במחיר שווה!!! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)07-07(_____________________________________________

 בנווה יעקב, רח' 
גימזון, 3 חד', ק"א, מצב 
טוב, מחיר מציאה! תיווך 

משה, 054-9388085, 
077-4003009)07-07(_____________________________________________

 בנווה יעקב, אשר 
גולק, 3 חד', קומה 

אחרונה + טאבו מאושרת 
על הגג. תיווך משה, 

,054-9388085
077-4003009)07-07(_____________________________________________

 ירושלים, קטמון הישנה, 
רח' החי"ש המבוקש! 4 כיווני 

אוויר! בבית ערבי דו קומתי, 
3 חד', 85 מ"ר + מרפסת 25 
מ"ר, לשימור, ק"א ואחרונה, 

מגרש 459 מ"ר, בחלקה 
זכויות בניה, המבנה כלול 
בתוכנית תמ"א 38, ירידה 

במחיר!!! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)07-07(_____________________________________________

 גבעת זאב, אבן! 3.5 
חד', 90 מ"ר + מרפסת סוכה 

גדולה לנוף פסטורלי ושקט, 
מחסן, ק"ב, הסקה וממ"ד, 

חדרים גדולים, במציאה! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)07-07(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בהזדמנות יח"ד משופצת, 

15 מ"ר, ללא משכנתא, 
שכירות 1,800 ש"ח, 315,000 

_____________________________________________)07-08(ש"ח. "תיווך" 052-7698329

נוף איילון

נתיבות

 דירת 5.5 חד', ק"ג, 
105 מ"ר, משופצת, מצוינת 

להשקעה, 670,000 ש"ח, 
_____________________________________________)07-10ל(050-4143377

 דו קומתי, 8 חד', -190
403 מ"ר, מרפסת 32 מ"ר, 

פרגולת סוכה 24 מ"ר + 
תוספות, 4,500,000,

_____________________________________________)07-08ל(054-7688735, 054-5342166

 ברשותנו מאגר של דירות 
להשקעה ומגורים בערים 

נתיבות, אופקים, ערד ודימונה 
)נא להתקשר אחרי הכולל ב- 
6:00 בערב(. תיווך ארץ הצבי, 

052-5253470)07-07(_____________________________________________

נתניה
 מציאה למשקיעים! 

2.5 חד' + אופציה להרחבה, 
820,000 ש"ח, גמיש, לל"ת, 

054-2000030)07-10(_____________________________________________

עפולה
 במרכז העיר, דירה ענקית 
ניתנת לחלוקה ל- 3, רק 705 

אלף ושכירות 6,600 ש"ח, 
053-3154818)07-07(_____________________________________________

 מציאה, 4 חדרים, 
מחולקת ל- 2, רק 645,000 

ש"ח. שכירות 4,300 ש"ח 
למהירי החלטה,
053-3154818)07-07(_____________________________________________

 מציאה במרכז העיר, 
דירה מחולקת ל- 3 קומה 
2 מושכרת ב- 5,800, רק 

_____________________________________________)07-07(790,000 ש"ח, 053-3154818

 קוטג' דו, בשופר, חניות, 
משופץ, שכונה איכותית, 6 
חדרים ומרפסות. פיני רבהון-

_____________________________________________)07-07(קווין נדל"ן, 052-5943333

 במרכז העיר, פרופסור 
שור, קומה 3, 3 חדרים, מעולה 
להשקעה, מעלית, 1,150,000. 

פיני רבהון-קווין נדל"ן,
052-5943333)07-07(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - במרכז 
העיר, דירה משופצת מחולקת 

לשניים, אפשרות מגורים או 
_____________________________________________)07-07(השקעה, 050-6925400

וילות ובתים
 כפר אברהם: דו 

משפחתי, מגרש גדול ופינתי, 
5 חדרים, יחידת הורים 40 מ"ר 

אפשרות תוספת 2 קומות. 
_____________________________________________)07-07(אמא נכסים, 054-2390027

 כפר גנים ב': דו 
משפחתי, 3 קומות, 5 חדרים, 
מקום פנטסטי. אמא נכסים, 

054-2390027)07-07(_____________________________________________

 בקרית הרב סלמון, דירת 
4 חדרים, 115 מטר + חצר 

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעצמאות, פנטהאוז 5 
חדרים, משופצת + מרפסת 
70 מ"ר מהסלון + אופציה. 
_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בהאורים, דירת גג, 7 
חדרים, משופצת מהיסוד + 
מחסן + משרד צמוד שניתן 
גם להשכרה, מעלית שבת. 

"בית ישראל" - ישראל ריינהול 
יועץ ומשווק נדל"ן,

054-6401612)07-07(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס 
גג, 6 חד', מרפסת 30 מ"ר 
+ גג 70 מ"ר. אנגלו סכסון, 

03-9301122)07-07(_____________________________________________

 בגבעת שמואל הוותיקה, 
דופלקס גג 7 חד', 2 מרפסות. 

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בשכונת חן הצפון, דירת 
גג, 5.5 חדרים, מרווחת מאוד. 

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס 4 חדרים, קומה 

ראשונה, 100 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)07-07(סכסון, 03-9301122

 בגבעת-שמאל הוותיקה, 
דירת-גג, 4 חד' + אופציה 

להרחבה. אנגלו סכסון,
03-9301122)07-07(_____________________________________________

 במרכז השקט בפ"ת 
לציבור חרדי באנה פרנק, 

דירות ענק 6 חד' + 
מרפסת סוכה + מעלית 
וחניה. תיווך יהודה הס,

050-3003455)07-08(_____________________________________________

 רוטשילד/הרב קוק, 6 
חד' )דירה בקומה( + מ.שמש, 

מעלית וחניה, 2,100,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח, 050-4464170

 מפרטי דירת גג, 4 + 
1 בבלפור/ברנדה, מעלית, 

כניסה נפרדת + אופציה לבניה 
_____________________________________________)07-10ל(בהזדמנות, 052-5774920

 בכפר-גנים ב', 5 חדרים, 
חניה, מעלית מרפסת וממד. 

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 רח' שפירא, 4 ח', 
עופרית, שקטה, מעלית שבת, 

חניה בטאבו. אמא נכסים, 
054-2390027)07-07(_____________________________________________

 מציאה!! בפרנקפורטר! 
4 חדרים, משופצת חלקית, 
מסודרת, מעלית, חניה, רק 
ב- 1,470,000 ש"ח, בלעדי 

_____________________________________________)07-07(רם-נכסים, 054-5566145

 ביהודה הנשיא, דירת 4 
חד', מרפסת, מעלית )שבת(. 

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בההגנה, 4 חד' במדרחוב, 
מחולקת, מצויינת להשקעה. 

רי/מקס משה דסקל,
050-5926021)07-07(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', קו' 
2, מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)07-07(_____________________________________________

 3.5 חד', מציאה במרכז, 
קומה ב', גדולה ומסודרת, 

כ"א. 03-9041716,
_____________________________________________)07-07(054-4761147, גיא

 בכפר-אברהם, 3 חד', 
מעלית שבת, חניה, שקטה 

ויפה, 03-9041716,
_____________________________________________)07-07(052-5785978, ודים

 ברוטשילד/גן הנשיא, 3 
גדולה, משופצת! ק"א, כ- 80 

מ"ר, רק 1,230,000 ש"ח, 
050-4811122)07-07(_____________________________________________

 בלב האיזור החרדי! 
סמילנסקי, 3 ח', ק"ב, מזגנים, 

דוד"ש, מיידית!! 1,159,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח, 050-4811122

 פרישמן 3+1/2 גדולה, 
ק.1 ללא מעלית, 1,330,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח, 050-3528252

 בהזדמנות בטרומפלדור, 
באזור החרדי והשקט, 3 

חדרים, משופצת, 1,190,000 
ש"ח. "בית ישראל" - ישראל 

ריינהול יועץ ומשווק נדל"ן, 
054-6401612)07-07(_____________________________________________

 בעמישב, 3 חדרים גדולה 
ומרווחת, 75 מ"ר, פינוי גמיש. 

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 ביוספטל, 2 + חצי, 
משופצת כחדשה!! מיידית!! 

רק 845,000 ש"ח,
050-4811122)07-07(_____________________________________________

 במרכז, 2 חד', 70 מ"ר + 
מרפסות, ק"ב, מיידי, 970,000 

_____________________________________________)07-08(ש"ח, 054-4761147

FOX  נדל"ן - בכפר 
אברהם, 2.5 חד', משופצת 
עם אופציה ממשית לבניה, 

050-6925400)07-07(_____________________________________________

 וילה בנווה אורנים, 
270/1200 פוטנציאל ענק, 
נוף, אופציה למס יחידות, 

אחוזי בניה, 2.5 מליון. נמימי 
_____________________________________________)07-07(נדל"ן, 050-3664122

וילות ובתים

 3 חד' ברח' בן איש חי 
ליד קיויתי, ממוזגת, מאווררת 

במחיר מציאאה,
052-7618640)07-10(_____________________________________________

 מגוון גדול של דירות 
להשכרה ברחבי העיר, בי.א 

_____________________________________________)07-07(נדל"ן, 054-8475577

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, דירות 3/4 

חד' מפוארות, החל מ- 5,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 באהרון-דב, 2 חד', 
מיידית, חדשה + מעלית, 

ממוזגת, 3,500 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בסנהדרין )גבול ר"ג(, 
5 חד', מיני - פנטהאוז, 
120 מ"ר + מרפסת 70 

מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 053-3357316

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)07-07(_____________________________________________

 בשד' רזיאל, 4 חד', 
חדשה מקבלן לתקופה 
ממושכת, נוף מדהים, 

ק"ד, מיידי,
_____________________________________________)07-10ל(050-4444667

 באפשטיין, 3 חד', 
ק"ב, משופצת כחדשה, 
ב- 4,500 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-9030112

 בלעדי!! בדניאל, 
3.5 חדרים + הול, 

משופצת, חזית, 4 כ"א, 
ק"ב, כ' מיידית, 4,500 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 2,550 
ש"ח, משופצת, ביצחק שדה, 

קרקע )4 מדרגות לעלות(, 
לא מרוהטת, 45 מ"ר, חדר 

שינה וסלון גדול, מטבח נפרד, 
מקלחת ושרותים יחד,

050-6474999)07-09(_____________________________________________

 בלעדי!! באפשטיין 2 
חדרים ענקית, 70 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 3,300 

ש"ח, כ' מיידית. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בהרב קוק, 1 חד', 
מרוהטת, משופצת, 

נקיה, יפה, מתאים רק 
לבודד! מה- 1-3-17, 

_____________________________________________)07-10(לפרטים: 054-5634160

 ברוזובסקי, יח"ד 2 
חד', מרוהטת קומפלט, 

ק"ק, רק 2,450 ש"ח 
כולל ארנונה. חמד נכסים, 

053-3357316)07-07(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)07-07(כשותף, 053-3157272

 1 חד' לבודד כניסה 
משותפת, רח' חברון, כולל 

ריהוט, 1,800 ש"ח,
054-4400074)07-10(_____________________________________________

 בן יהודה, 4 חדרים, ק.1, 
_____________________________________________)07-07(3,750 ש"ח, 050-3528252

 ללא תיווך, ביוספטל, 3 
ח', משופצת, מזגן + דוד"ש 
- מיידית!! רק 2,600 ש"ח, 

052-3705988)07-07(_____________________________________________

 בלפור, 2 חד', ענקית, 
ק.3, 2,750 ש"ח,

050-3528252)07-07(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 1 חדר באזור צומת 

סירקין, ק"ק, כ.פרטית, לזוג 
שומר תו"מ, כולל מיסים, 

050-4119976)07-10(_____________________________________________

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)07-08ח(בערך, 052-3595314

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ובפ"כ, פרסמום ומכירה 
עלינו! ללא עמלה,

054-7477054)07-07(_____________________________________________

 דרושות דירות גדולות 
ללקוחות רציניים מאוד. נדלן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בחור ישיבה רציני ואחראי 
מעוניין לישון אצל אדם מבוגר, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8495336

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק, ב- 1,500,000 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בערך, 052-3595314

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בבאר שבע )בשכונה 
י"א(, דירה מחולקת ל- 2 יח"ד, 
הכנסה נטו 3,300 ש"ח, מחיר 
מציאה! התקשרו עוד היום!!! 

_____________________________________________)07-07(תיווך, 054-2388654

 בבאר שבע, בשכונה 
א', ליד מכללה טכנולוגית 

"סמי שמעון", מחולקת ל- 3 
יח"ד, ק"ב, מושכרות, מחיר 

בהזדמנות! תיווך,
054-2388654)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע, דירה 
מחולק ל- 2 יחידות בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכר ב- 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע, בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 

והאוניברסיטה, אפשרות בניה, 
מתאים לפינוי בינוי, 1,500,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר - 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר-שבע, 
למכירה דירה מחולקת 

ל- 2 יח' בקרבת אוניבסיטת 
בן-גוריו, מושכר ב- 680,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 620,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

ש"ח. מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפםני פינוי בינוי, 
500,000-650,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 למכירה בב.שבע בבנין 
מגורים, 15 דירות בנות 2-3 

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 למכירה בבנין משרדים 
קרוב לרבי-עקיבא בב"ב, 

כ- 20 מ"ר לכל מטרה 
+ מעלית, התחייבות 

להשכרה ב- 1,350 
ש"ח בחודש )כ- 9 אחזו 

תשואה( 192,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן, החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט, שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)07-07(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

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

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-16/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-44/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-16/17(_____________________________________________

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

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-23/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-23/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-34/17(_____________________________________________

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-21/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-31/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-28/17(           02-5003414_____________________________________________

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-26/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-21/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-35/17(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-37/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-39/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-11/17(_____________________________________________

טבריה

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, שעון מים 

_____________________________________________)27-23/17(מהדרין. 054-5742965

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-42/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-08/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-15/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-52/17(_____________________________________________

בר יוחאי

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-23/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-50/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-29/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-43/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-19/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-46/17(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

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

052-7703470)25-19/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-22/17(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)25-26/17(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה , 054-5461450,

02-5361450 ,052-2611920)37-09/17(_____________________________________________

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

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

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

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

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-10/17(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד. 

אפש' לתשלום באשראי
054-5726412 ,077-5590283)38-09/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-18/17(_____________________________________________

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

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-19/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-16/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-09/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-23/17(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-49/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
052-3594875 ,052-3540874)53-14/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-24/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-27/17(נדנדות 052-5856465

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-35/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-28/17(_____________________________________________

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

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-23/17(ענקית + נוף. 058-7506090

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

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

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

050-8490663 ,02-5361771)54-52(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר ענקית, 
במחירי השקה!! 

052-7134905)54-11/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-50/17(_____________________________________________

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

_____________________________________________)54-5/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ימי נישואין? יומולדת? 
חופשה נעימה? לזוגות/

משפחות/קבוצות, צימרים 
ברמה גבוהה + גינה + 

מרפסת, פרטיות!
052-7655177)01-15/17(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-26(_____________________________________________

מחסנים

 מציאה! להשכרה 
28 מ', ק"א כניסה 
נפרדת, בבנין יפה, 

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית בהרב קוק 

ליד חברון, 2,100 ש"ח. 
ללא דמי תיווך, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

בית שמש
 וילה מקסימה + חצר 

+ מרפסת נקיה ומאובזרת, 
לשבתות במחיר מוזל מאוד, 

053-4100529)02-13/17(_____________________________________________

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)02-27/17(במרכז היישוב, 053-2552555

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-16/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-31/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 

פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 
ערסלים, 050-2230470,

04-7230470 ,050-2230470)16-15/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-23/17(_____________________________________________

הר כנען
 מתחם אירוח חרדי מרווח 

+ 50 מיטות, במקום חדר 
אוכל בית כנסת וחצר גדולה, 

052-4281804)52-09/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-28(_____________________________________________

מגרשים

 צימרים מהודרים 
ומאובזרים: ג'קוזי, מרפסת 
נוף מרהיבה, ביכנ"ס קרוב 

ומקווה, מבצעי חורף חמים! 
052-7655125/4)03-15(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-29(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-28(_____________________________________________

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

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-03/18(מאובזרת! 050-6927465

הזורעים
 "אתנחתא הזורעים" 
5 צימרים + וילה גדולה עד 
70 איש, מותאם למשפחות 

גדולות וארועים,
052-2032009)04-16/17(_____________________________________________

 בכפר זיתים )ליד טבריה(, 
דירת 3 חדרים + גינה ונדנדה 

_____________________________________________)04-07ל(לסופי שבוע, 054-8457896

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

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-04/18(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים, בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר למטרה 
שקטה בלבד, 1,500 ש"ח 

_____________________________________________)05-08(לחודש, 052-7667000

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

וימי חול,050-4121032, 
058-3221726)05-5/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-46/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)05-18ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-18/17(_____________________________________________

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

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/17(_____________________________________________

מבנים

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)06-08(_____________________________________________

 בגדרה, 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)06-08(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
נונם בשלמות, טאבו, מצוד 

_____________________________________________)06-08(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 
אחרונים 500 מ"ר 

_____________________________________________)06-08(טאבו!! 052-2457617

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!! 

_____________________________________________)06-08(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)06-08(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות!

052-2457617)06-08(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 
85 דונם, חקלאי פרטי, 

_____________________________________________)06-08(בהזדמנות! 052-2457617

 100 מ"ר במגדל 
V-TOWER בבני-ברק, 
קומה 16 נוף פונה לים, 

054-2153636)06-09(_____________________________________________

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

_____________________________________________)06-17(ובכלל. 050-7223891, שבתאי

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

עסקים

 השקעה ריווחית בי-ם ע"פ 
היתר עסקה, 50,000 ש"ח 
+ בטחונות, משעה 14:00, 

_____________________________________________)07-14ל(053-9520552

 בארצות הברית 
השקעות עם תשואה 

גבוהה ע"י חברה ותיקה 
ואמינה  ש. מאירוביץ

03-5781925
052-5544140)36-36(_____________________________________________

 מציאה!! בטבריה 
להשכרה/מכירה בניין 

צימרים 28 חדרים, כולל 
מיזוג וציוד להפעלה 

_____________________________________________)04-07(מיידית, 050-6921233

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 מציאה, להשכרה 
בב"ב באזור איצקוביץ, 
חנות 45 מ' גלריה 30 

מ' 18,000 ש"ח, בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

עבור פטנט מהפכני לפתיחת בקבוקי יין

דרושים משקיעים שותפים רציניים
הפטנט נמצא בשלבים מתקדמים ביותר!

לפרטים: 

www.new-cork.com :ניתן ליצור קשר דרך האתר
סימן מסחרי רשום

077-40-30-877

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)06-09(לציבור הדתי, 050-5766979

 למכירה בב"ב, חנות 
תכשיטים ושעונים יוקרתית 

_____________________________________________)06-06ל(ומצליחה, 050-9755999

 בבני-ברק להשכרה חנות 
18 מ"ר + גלריה במרכז ר' 

_____________________________________________)06-07(עקיבא, 052-7128428

מספר מכרז: 1/17
הזמנה להגשת הצעה לאספקת 

חבילות מזון ומוצרי צריכה לנזקקים

הלקוח :עמותת עלה

הגהה:1

לקוח יקר, אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

מספר מכרז: 1/17
הזמנה להגשת הצעה לאספקת 

חבילות מזון ומוצרי צריכה
לנזקקים

עלות המכרז: 200 ₪ 
תאריך פרסום : 9/2/2017

השעה  עד   9/3/2017 המכרז  להגשת  אחרון  מועד 
14:00 בדיוק, במדור רכש, עמותת על"ה, רחוב אצ"ל 

2 רמת-גן.  
עיון ו/או רכישת המכרז באמצעות מדור הרכש בלבד, 
רח' אצ"ל 2  קומה 2, רמת גן, טל' מספר: 03-6712148 

amuta1@ramat-gan.muni.il דוא"ל

עלות המכרז: 200 ש"ח
תאריך פרסום: 9/2/2017

מועד אחרון להגשת המכרז: 9/3/2017 
עד השעה 14:00 בדיוק, 

במדור רכש עמותת עלה, רחוב אצ"ל 2 רמת גן.
עיון ו/או רכישת המכרז באמצעות מדור הרכש בלבד, 

רחוב אצ"ל 2, קומה 2, רמת גן

טל': 03-6712148
amuta1@ramat-gan.muni.il :דוא"ל

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)07-07(_____________________________________________

 במרכז ירושלים, 
דירה להשקעה, רשומה 

בטאבו, מושכרת למוגרים 
5% תשואה בטוחה, 

פוטנציאל השבחה 
לשילוש ההשקעה, 

N 5.3 לרציניים בלבד, 
אפשרות לניהול,

053-2852752)07-07(_____________________________________________

 השקעה טובה ובטוחה! 
חלק ממבנה - בת קומה 

אחת, לפרטי/קבלן במיקום 
מצוין בב"ב + פטנציאל, 

_____________________________________________)07-08(לל"ת, 054-8405062

 בבאר-שבע בשכונה ג' 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

720,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 
חד', במרכז גילט, קרוב 

לאוניברסיטה, 560,000 ש"ח, 
מושכר לתווך ארוך. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 למכירה בניין מסחרי 
בירושלים, מושכר ב- 40,000 

ש"ח בחודש, חוזה ל- 10 
שנים, 6,000,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 חברת אבני דרך מנהלת 
נכסים בנאמנות, כ- 140 

נכסים, כל המעוניין בניהול 
נכס בבאר-שבע, דימונה, 

וירוחם, התקשרו עוד היום 
לקבלת פרטים. משרד אבני 
_____________________________________________)07-07(דרך סניף דרום, 08-6901033

 בהזדמנות! חנות/משרד 
להשכרה במרכזי ב"ב, 30 מ"ר 

+ שרותים, מיידי!
054-8405062)07-08(_____________________________________________

 בי-ם רח' מאה שערים, 
חנות 22 מ"ר, שרותים 

+ מזגן + סורגים בקרבת 
ישיבת תולדות אהרון, 
לכניסה מיידית. תיווך 

זילברברג, 03-5754412,
052-2236671

zlbr54@gmail.com)07-10(_____________________________________________

 בב"ב בגרנדהול, 270 
מ"ר חזיתי, לכל מטרה, מיידי 
במחיר פיצוץ. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא חנות 25 
מ"ר, חזית, ב- 6,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

03-9030112)07-07(_____________________________________________

 בבית-שמש למכירה, 
ברחוב הרצל המבוקש ובאיזור 

מתחרד, בהזדמנות מצויינת 
חנות כ- 25 מ"ר, אופציה 

לתוספת, רק 450,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(תיווך, 052-2604463

 בר' עקיבא, 18 מ"ר, 
1,350,000 ש"ח למזומן 

ומיידי! אד"י נדל"ן,
054-8493483)07-07(_____________________________________________

 להשכרה במרכז 
רבי עקיבא, 50 מ"ר 

בפסאז', מיידי. תיווך, 
03-8050080)07-07(_____________________________________________

 בפסאז' היוקרתי 
בדובק!!! בהזדמנות!!! 

חנות אחרונה כ- 50 
מ"ר, מיידית!!! תיווך, 

03-8050080)07-07(_____________________________________________

 בלעדי, חנות למכירה 
בז'בוטינסקי פינת הרב שך, 16 
מטר בטאבו + חצר, 720,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)07-07(_____________________________________________

 בב"ב בבלוי, 400 מ"ר 
לכל מטרה במצב מצוין, 

20,000 לחודש, ק"א וק"ב, 
כניסה פרטית. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 בב"ב ביונה הנביא, כ- 170 
מ"ר מחולק לכל מטרה, 

9,000 ש"ח לחודש, מיידי. 
_____________________________________________)07-07(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)07-07(כשותף, 053-3157272

 להשכרה בב"ב 
בדמשק אליעזר, כ- 50 

מ"ר, גישה לרכב, מיידי, 
למכירות/סופרי סת"ם 

_____________________________________________)07-10(וכדו' 054-5634160

 משרד להשכרה בב"ב 
בעזרא/נדבורנא, עד 220 

מ"ר, ק"ק + קומה 1-,
052-7124555)07-07(_____________________________________________

 להשכרה בבית נח, 
משרד 3 חדרים + עמדת 

קבלה, 70 מ"ר, ממוזג 
)אופ' לריהוט חלקי(, 
3,600 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 להשכרה בבן-גוריון 
קרוב לבית נח, יחידה 

עצמאית, כ- 17 מ"ר לכל 
מטרה, כניסה פרטית, 
2,500 ש"ח )אופציה 

לקניה ב- 320,000 
ש"ח(. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)07-07(כשותף, 053-3157272

נכסים
 בז'בוטינסקי, 3 קומות, 

מרתף/חניות/משרדים, 
הכנסה של 6.5-7%, אשרויות 

השבחה, 6,200,000. פיני 
רבהון-קווין נדל"ן,

052-5943333)07-07(_____________________________________________

קמפוס
מפואר

במרכז הארץ
למשפחות בלבד

ניתן 
להשכרה 

בפסח

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-35(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי וברכה, 400 

ש"ח ללילה, 750 2 לילות, 
050-2565636)07-18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-33(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג 

במיקום מעולה,
052-7153475/6)07-10(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”ט - כ”א בשבט תשע”ז  15-17/2/2017 

לפרסום
בלוח

03-6162228

אבידות

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

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

לימוד נהיגה

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

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-26/17(_____________________________________________

צילום אירועים

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: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

כלי כסף

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-17/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-51/17(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-21/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-21/17(_____________________________________________

 כ- 18 שנות עשיה 
בבניית בית יהודי, מגוון רחב 

של הצעות לנשים וגברים 
מגיל 18 ומעלה וכן פרק שני 
+ מטפלים בצרכים מיוחדים, 

לכל המגזרים הדתיים, מ- 
_____________________________________________)49-46/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-44/17(ירושלים(

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-52/17(_____________________________________________

 שידוכי "אורה אור" - 
לחרדים, דתיים וכיפות סרוגות, 
א'-ה', 16:00-21:00 בלבד!!! 

03-9348340)52-09/17(_____________________________________________

 ,IS מחשב חזק 
מושלב לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-09/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

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)29-27/17(_____________________________________________

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

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

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-44/17(_____________________________________________

עורכי דין
 דפנה אברהם - עורכת 
דין: חוזים, מקרקעין, דיני 

עבודה, באזור המרכז, 
052-3322444)01-12(_____________________________________________

 צילום וידאו ותמונות 
לכל ארוע ברמה גבוהה, 
יותר מ- 20 שנות נסיון, 

צוות ותיק ומקצועי.
_____________________________________________)01-12/17(052-2539829 - חיים

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-52(וב"ב בלבד, 052-7611936

 GMAIL שירותי מייל 
ללא גישה לאינטרנט, החל 

מ- 25 ש"ח לחודש,
052-7611936)01-52(_____________________________________________

 "עזרת נישואין" פמוטים 
וגביעים במחירים זולים 
במיוחד, כדאי להזדרז!!

050-4169667)02-15(_____________________________________________

שידוכים

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים + עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

כרטיסי טיסה

יעוץ נישואין

 מתמחים בכרטיסי טיסה 
לארופה, לאוקוסט, טיסות 

הרגע האחרון ולפסח,
08-6211112)04-08(_____________________________________________

 לבניית תקשורת טובה, 
הוצאת כעסים ומשקעים 

ולשיפור הזוגיות, יועץ נישואין, 
מומחה. הרב דניאל,

_____________________________________________)04-07ל(053-3165281

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

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
072-2391111)04-07(_____________________________________________

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-31(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-46/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-24(לשבת, 052-7696100

מנקים חורף!!!

50 3 ב-
פיג'מות, סריגים, ועוד...

"אצל בתיה"

רח' ירושלים 52 ב"ב
המון פריטים יפים רק 10 ש"ח!
(ע"י העירייה)

פתוח רצוף: א'-ה'
03-5792841

10-50& &

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

_____________________________________________)03-10(עזרא 66, ב"ב

השכרת רכב
 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

יעוץ ועזרה
 תקוע? חסום? אצלנו 
תלמד להיות המטפל של 

עצמך, לפרטים:
050-4167316)06-17(_____________________________________________

סת”ם
 משקפת הגדלה מקצועי 
לסת"ם - 200 ש"ח, משפר 

את איכות הכתיבה מקל 
ומאוד נח להרכבה,

054-8527470)06-09(_____________________________________________

תחפושות
 תחפושות מדען לילדים 

מקוריות וחדשות, החל מ- 65 
_____________________________________________)06-07ל(ש"ח, 073-7590974

 אבד תיק כתף כחול/
אפור ובתוכו תפילין ע"ש 
אביתר בטיט ועוד מספר 

דברים היקרים מאוד לבעליהם, 
_____________________________________________)06-07ח(052-8528791

 אבדו תפילין עם כיתוב 
ש.ל בטרמפ ביום חמישי כ"ח 

_____________________________________________)06-07ח(טבת, 058-3208118

 אבד כרטיס מיקרו מלא 
שירים באוטובוס, יקר לבעליו, 

_____________________________________________)06-07ח(02-6514846

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7145526

 נמצא כיסוי לאמבטיה של 
עגלת בייבי ג'וגר בכנפי נשים, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8496559

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)06-07ח(1-599-500-003

 אבד זוג תפילין רש"י ורבנו 
תם, התפילין היו בתוך תיק + 

_____________________________________________)06-07ח(טלית, 050-4112634/5

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2)41-13/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-19/17(_____________________________________________

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

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

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-15/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

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

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-07/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-09/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/17(_____________________________________________

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

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-17/17(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)49-08/17(_____________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

052-3239123 ,052-5752933)1-54(_____________________________________________

מרצדס

סובארו

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-16/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

 גיפ' מרצדס קופה 
2016 דיזל לבן עם 

התוספות GLE, הכי 
יוקרתי! 510,000 ש"ח, 

058-5822238)05-08(_____________________________________________

קיה
 קאיה קרניבל 2011 

דיזל, יד שניה, 7 מקומות, 
שמורה  במצב מעולה, 

_____________________________________________)01-10ל(054-7916871

 סובארו B4 סטיישן 2008, 
159,000 ק"מ, שמורה מאוד, 
כל התוספות, במחיר מציאה! 

052-7182930)04-07(_____________________________________________

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-44/17(_____________________________________________

 "היימישער יונגערמאן" 
- מבצע שדה תעופה - 100 

ש"ח וכן מירון, ירושלים, כותל 
במחירים טובים! 

054-8440170)51-08/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-31/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-33/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-18/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

ביטוח לאומי

דיו וטונרים
 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-10/17(_____________________________________________

 נתנאל - העברת דירות, 
יח' דיור, משרדים ופריטים 

בודדים, באמינות, מקצועיות 
ואיכות ללא פשרות!!

054-4434362)03-10(_____________________________________________

 עדיין משלם ביטוח 
לאומי?! התנדבו לשעה 

לארגון חסד באזורכם, 
ונשלח בעבורכם שעת 
התנדבות ואת הביטוח 
_____________________________________________)05-08ל(הלאומי, 073-2404925

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-08/17(_____________________________________________

 אוטובוס פרטי זעיר, 
מודל 2004, 10 מקומות 

ישיבה, מנוע חדש + טסט, 
_____________________________________________)06-09ל(בהזדמנות, 054-5520439

יונדאי
 יונדאי I30 פרימיום 

נובמבר 2010 יד ראשונה, 
גמיש במחיר, 03-9301478, 

_____________________________________________)06-07ל(050-9301478

סיטרואן

רנו

 "הסעות דניאל" לכל 
חלקי הארץ, 14-16-20 
מקומות, נהגים אדיבים, 

מחירים נוחים, גם לארועים 
_____________________________________________)06-09(ושדה תעופה, 0527-10-10-20

 יונדאי I800, מודל 2010, 8 
מקומות, ידני טורבו דיזל מפואר, 
מזגן מפוצל בהזדמנות, 65,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח, 050-5595360

 סיטרואן פיקסו 2011, 
7 מקומות מרווחים אוטומט 
חסכוני טסט ל- 10 חודשים, 
_____________________________________________)07-07(36,000 ש"ח, 054-9919718

 סיטרואן גמפי 2004 ידני 
טורבו דיזל, 6 מקומות, טסט 7 
חודשים, 12,500 ש"ח, גמיש!! 

052-6918692)07-07(_____________________________________________

 רנו קנגו 2008, 1600, 
אוטומטית, מנוע בנזין + 
תוספות, שמורה, לבנה, 

אפשרות החלפה,
054-8402332)07-07(_____________________________________________

 בהתנדבות! לזיכוי נשים 
- שיעורי תורה והפרשת חלה 
ע"י רבנים מרצה עם נסיון רב, 
_____________________________________________)07-10(המלצות רבות! 050-6474999

ארועים
 המהפכה החברתית 
נכנסת לרחבת הריקודים 

שלכם, מחיר קטן לזמר מצויין,
 052-7143660)07-08(_____________________________________________

 סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)07-19(054-8449323 בתיאום

מיני בר
 הודעה חשובה! 

נשארה כמות מוגבלת 
של "מיני ברים" 

מחודשים, עם אחריות 
לשנה ב- 390 ש"ח 

בלבד!! הקודם זוכה! 
אספקה לכל רחבי הארץ. 

לחמשת המזמינם 
הראשונים, סנן בשווי 
290 ש"ח במתנה!!! 

חייגו עכשיו
1-700-55-29-29)07-09(_____________________________________________

מצגות
 עריכת מצגות 

ואלבומים דיגיטלים. "שרי 
עיצובים"-

050-4171813
_____________________________________________)07-10(רמה אחת מעל כולם!

 "שידוכים" למגזר הספרדי 
עד גיל - 40 לרציניים בלבד, 

052-7684259)07-08(_____________________________________________

 פרויקט השידוכים הגדול 
"בשמחה" עשרות שדכניות 

מסורות יעזרו לך להקים בית:
050-4111108)07-07(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 אבד צמיד זהב לפני מס' 
_____________________________________________)07-08ח(חודשים, 055-6656434

 נמצא אוזניית בלוטוס בגן 
ורשא לפני בערך חודשיים, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6656434

 נמצא רב קו ע"ש אליהו 
יואחי בניסטי, המאבד יפנה 

_____________________________________________)07-08ח(לטל': 052-7185121

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)07-08ח(המוצא יפנה: 052-7145526

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)07-08ח(1-599-500-003

 נמצאה שרשרת זהב ברח' 
עזרא בב"ב בחודש כסליו, 
אפ' לקבלה ע"פ סימנים, 

052-7606564)07-08(_____________________________________________

 מעוניין לקנות ציוד 
לאקווריום )פילטר קרמיקות 

_____________________________________________)07-08ח(וכ"ו(, 055-6777117

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)07-08ח(טורפים, 055-6777117

 דרוש לישיבה, של כ- 150 
בחורים, מיחם מים לשבת 

)עדיפות לכמה שיותר גדול(, 
_____________________________________________)07-08ח(050-4129477

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)07-08ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)07-08ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208, אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)07-08ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
ישיבה, בתרומה,

_____________________________________________)07-08ח(054-7432035

 יוסף קונה ירושות 
ועזבונות, ריהוט עתיק, 

אומנות, כלי כסף, תשמישי 
קדושה, ספרים וכלי בית, 

052-2408670)07-10(_____________________________________________

 דרושה אמבטיה לעגלת 
בוגבו בי 3 יד שניה או 

להשאלה וכן גגון בצבע 
נטראלי, יד שניה/החלפה, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6656434

 מעונין לקנות פילטר 
חיצוני גדול לאקווריום,

_____________________________________________)07-08ח(055-6777117

 נשמח לקבל עגלת 
תאומים במצב תקין בתרומה, 

_____________________________________________)07-08ח(054-7432011

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)07-08ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7396092

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

_____________________________________________)07-08ח(052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה, 

_____________________________________________)07-08ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)07-08ח(050-6651365

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)07-08ח(054-7432035

 דרושה מנורת שולחן, 
שת פלורוסנטים, 15 וואט כל 

_____________________________________________)07-08ח(אחת, 054-8432271

 דרוש ארון בגדים, דלתות 
הזזה בתרומה/סמלי לבן 

_____________________________________________)07-08ח(תורה, 054-8432271

 דרוש שטל למזגן ישב 
שמסובב את התריס הפנימי 

וכן את השלבים, טל':
_____________________________________________)07-08ח(03-5703174

 מעונין במקפיא ליבהר 
מהדגם הישן לחלקי חילוף 

)דגם בן 25 שנים(, טל':
_____________________________________________)07-08ח(03-5703174

 מעוניינים באינציקלופדיה 
"בית ישראל" - הלפרין במצב 

_____________________________________________)07-08ח(מצוין, טל': 052-7652707

 עט קוויקשלרי סורק 
טקסט מאנגלית לעברית עם 

קול, חדש, 450 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 משחק פלייסטיישן 2 עם 
שני גוייסטיקים ומשחקים 

במצב מצויין, 400 ש"ח, בני-
_____________________________________________)07-08ח(ברק, 054-3132330

 רמקול איכותי בידורית, 
3 כניסות, 100 וואט, מתאים 

לאירועים, עד 150 איש, קל 
לנשיאה במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, בני-ברק, 054-3132330

 מיקרופון אלחוטי איכותי 
חב' מיקסטק במצב מצוין, 

490 ש"ח בלבד, ב"ב,
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 מחשב נישא ישן מ- 
2006, ווינדוס ויסטה מקורי, 

עובד רק בחשמל וסריטה 
במסך לא מפריע לשימוד, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, ברמת-גן, 054-8411815

 תנור ספירלות עומד, 85 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 כרטיס זיכרון מיקרו של 
סאנדיסק, 64 ג'יגה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4116860

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)07-08ח(052-7966786

 מחשב ווינדוס 7 + 
תוכנות, מצב חדש, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-8401909

 בהזדמנות -  מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 300 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 מכונת תספורת 
מקצועית, נטענת, חברת 

ANDIS כולל מטען, תיק 
ואביזרים, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)07-08ח(052-2437292

 רדיאטור 14 צלעות, 
מעולה, 150 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)07-08ח(052-7600336

 כבלים לחשמל, מחשבים, 
שקעים ומפסקי שונים, חיסול 

מחסן, מ- 20 ש"ח, -054
_____________________________________________)07-08ח(9985503

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב טוב, ב- 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)07-08ח(5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה, פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, ב- 500 ש"ח, 10 

חודשים בשימוש,
_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 מכונת תספרות כמעט 
חדשה, כל החלקים + מטען, 

חב' BABYCISS, ב- 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 03-9307308

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט, ללא מסך )פוג'י - יפן(, 

_____________________________________________)07-08ח(ב- 80 ש"ח, 052-3463482

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה, כולל מקרופון עם 

חוט, מחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 מדפסת HP משולבת: 
הדפסה, סריקה, צילום ופקס, 

_____________________________________________)07-08ח(290 ש"ח, 050-5343924

 מחשב נייח מהיר עם 
אלף ג'יגה בירושלים, רק 499 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8470594

 מקרן ברמה גבוהה, 470 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8470594

 מסך דק 19 אינץ, 170 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)07-08ח(054-8470594

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8470594

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מברגה/מקדחה, חזקה 
מאוד, 200 ש"ח, טל': -054

_____________________________________________)07-08ח(7716364

 תנור חימום - 2 ספירלות, 
מחמם מהר וחזק + כבל 2.5 

מטר, 30 ש"ח, טל': -050
_____________________________________________)07-08ח(2897977

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8536423

 תנור ספרילות עומד, 85 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 להמרות מכשיר וידאו 
קלטות גדולות, חב' סוני, 
4 ראשים, מולטי סיסטם, 

מקצועי, 250 ש"ח, בני-ברק, 
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
סטודיו ואירועים הכוללת 2 

בטריות, פלאש ועוד ציוד נלווה 
)דגם ישן(, 500 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3132330



י”ט - כ”א בשבט תשע”ז  15-17/2/2017 6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

כללי

תקשורת

 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)20-18/17(_____________________________________________

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 מחשבים ניידים החל 
מ- 550 ש"ח )מקרנים, 

נייחים ומסכים(. 
*י-ם: 054-8470594. 

*ב"ב: 050-6379001. 
*מודיעין עילית: 
 .052-7171228

*אשדוד: 054-3558949. 
_____________________________________________)54-12(*אלעד: 054-8535818

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)50-18/17(ויסודי, 055-6672036

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 אישה מעוניינת לעבוד 
במשק בית בב"ב, בעלת נסיון, 

חרוצה ומסורה! 
_____________________________________________)03-08(054-7700935, גאולה

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

 מציאה!!! אוצר החכמה 
החדשה )15 כ- 80,000 

ספרים( מהחברה, בכחצי 
_____________________________________________)04-06ל(מחיר, 052-7112339

 להשכרה/מכירה 
שמלת שושבינה לבנה 

יפיפיה מפוארת כחדשה, 
מידה 12, 180 ש"ח, 

054-6337121)04-08(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 

_____________________________________________)05-05(מבוגרת, 050-5952474

 מעוניין לעבוד 2 פעמים 
בשבוע בירושלים בעבודה 

_____________________________________________)06-07ח(מעניינת, 052-7163334

 בחור רציני מעוניין לעבוד 
בליל שישי בתלוש בלבד!

_____________________________________________)06-07ח(052-7663109

 מעמד מפלסטיק, 4 
מדפים מכיל מאוד, 100 

ש"ח גמיש,
054-8527470, בשעות 

_____________________________________________)06-09(הערב

 4 כלובים איכותיים 
ונוחים לציפורים/תוכים 

וכו', מחוברים ביחד, 100 
ש"ח, 054-8527470, 

_____________________________________________)06-09(בשעות הערב

 מכשיר "סודה קלאב" 
מצב מצוין - 80 ש"ח 

בלבד, גמיש,
,054-8527470
_____________________________________________)06-09(בשעות הערב

 שואב אבק לשטיחים, 
מצב מצוין, 100 ש"ח,

054-8527470 בשעות 
_____________________________________________)06-09(הערב

 מיטה מקפלת חדש 
)לא היתה בשימוש( + 

מזרון, מתאים מאוד לסוכות 
ומרפסות, 150 ש"ח )גמיש(, 
_____________________________________________)06-09(054-8527470 בשעות הערב

 מתאמת פגישות 
פנינסים - עבודה מהבית, 
שכר + עמלות + בונוס, 
כושר ביטוי גבוה, נסיון 

ומחשב חובה,
052-4455577)07-08(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906 

_____________________________________________)07-10(עבודה מיידית!!

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
_____________________________________________)07-10(053-3135772 - בערב!

 בחור מסור לטיפול 
והשגחה עם אדם מבוגר 

בירושלים, לפרטים:
052-5180770 ,052-7907041)07-08(_____________________________________________

 לחנות למוצרי תינוקות 
בגבעת שמואל, דרושה 

מוכרת במשמרות, 
שכר התחלתי, 29 ש"ח 

_____________________________________________)07-08(לשעה, 052-4254111

 למשרד ברמת-גן, דרושים 
סוקרים/ות, לעבודה מול 

_____________________________________________)07-08(מחשב, 03-6128333

 לת"ת בב"ב דרוש עובד 
נקיון ל- 4 שעות אחה"צ, 40 

_____________________________________________)07-09(ש"ח לשעה, 03-6190541

 צעירים נמרצים לעבודה 
בסופ"ש בעמדות התרמה 
לארגון חסד באזור המרכז, 

052-7117085 )להתקשר בין 
_____________________________________________)07-07(7-10 בערב(

 בירושלים אישה מנוסה 
למשק בית, פעם בשבוע + 

_____________________________________________)07-07ל(המלצות, 053-3384991

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

עם נסיון, תנאים 
_____________________________________________)07-10(מעולים! 050-7250631

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים עובדים. 

_____________________________________________)07-10(לפרטים: 02-5375516

 דרוש קצב קבוע 
לאטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)07-10(_____________________________________________

 למעון איכותי בפתח-
תקווה, דרושה מטפלת 

מסורה, בין השעות 
8:00-16:00, תנאים 
מצויינים למתאימה,

050-4144711/2)07-08(_____________________________________________

 בב"ב מטפלים להוסטל 
"עזרה-למרפא" לאנשים עם 

פיגור שכלי )משמרות(,
,073-2229992

_____________________________________________)07-08(פקס: 073-2229988

 דרושים/ות גרפיקאית 
מנוסה לעבודה מהבית, 40 
ש"ח לשעה. *פקידת קבלה 

לחברת הייטק, 8,000-12,000 
ש"ח. *מנהלת מח' שכר 

10,000 ומעלה. *נהגי אוטובוס 
לחברת הכשרה במקום 

11,500 ש"ח. *נציג/ת שירות 
למרכז רפואי פרטי, 7,000 
ש"ח. *סמנכ"ל/ית מכירות 
לעבודה מהבית, שכר גבוה 

ועוד אלפי שמרות. גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-70-55-666)07-07(_____________________________________________

 לחברה ותיקה, אמינה 
ומוכרת מב"ב, דרושים 

שרברבים בעלי מקצוע, 
ועוזרים מתחילים,
תנאי שכר טובים!

03-6181464
office@gsarusi.co.il)07-10(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות 

לתינוקיה לחצי משרה 
8:00-13:00. למשרה 

מלאה, 8:00-16:00.
תנאים טובים,
054-4499177)07-10(_____________________________________________

 למרפאת שיניים פקיד/ה 
לעבודה מהבית, לזימון תורים, 

והתנהלות מול מטופלים, 
3 שעות ביום, 2,700 ש"ח. 

_____________________________________________)07-07(קריירה, 072-22-222-62

 לארגון תורני בירושלים 
רכז/ת לעבודה משרדית מול 
מוסדות חינוך, שכר גובה + 

רכב צמוד. *למשרד בירושלים 
מזכיר/ה לשעות הבוקר 

לעבודה משרדית, 7,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(קריירה, 072-22-222-62

 למרכז רפואי באיזור 
בני-ברק, מזכיר/ה, שעות 

נוחות, 6,500 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)07-07(_____________________________________________

 דרוש/ה עוזר/ת אישי 
בעלי נסיון בלבד לתחום 
יחסי ציבור ויבוא מכוניות 

+ מאבטחים + סוכנים + 
מזכירה לעסקים, קו"ח:

yaronlav35@gmail.com)07-07(_____________________________________________

 בב"ב דרוש סוכן נדלן 
במיידי עם רשיון בתוקף 

למשרד תיווך מרכזי, 
_____________________________________________)07-07(לפרטים: 03-5702323

 לתיווך דרוש עובד 
פנסיונר/בחור לשעות הערב, 
תמורת עמלות ואחוזים, אין 
צורך בנסיון קודם, העבודה 
_____________________________________________)07-07(במשמרות, 054-7477054

 למשרד מהנדסים 
בר"ג, דרוש/ה מנה"ח 

סוג 3,2 עם נסיון וראש 
גדול, עבודה קבועה, 

תנאים טובים! קו"ח: 
itzhak@shahamm.co.il)07-08(_____________________________________________

 בר"ג דרוש מהנדס 
אזרחי מנוסה, יתרון 

לבעלי רקע ניהולי, תנאים 
טובים! משרה קבועה! 

קו"ח:
itzhak@shahamm.co.il)07-08(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בקרית הרצוג, משרה מלאה, 
תנאי טובים, 052-7162049, 

055-6869478)07-08(_____________________________________________

 למחסן היבואן )ליד קניון 
איילון( דרושים עובדי מחסן 
לעבודה מאתגרת ומגוונת, 

דרישות התפקיד: נסיון בעבודה 
פיזית - מכונות לשעות עבודה 

רבות - היכרות עם עולם 
הביגוד יתרון - זמינות מיידית - 
העבודה באווירה וסביבה דתית 

- למתאימים שכר התחלתי
33 ש"ח לשעה, קו"ח:
chagil@mh42.co.il

בין השעות 09:00-15:00 
03-7589259)07-08(_____________________________________________

 יש לך תשוקה 
למכירות? בא אלינו ותצא 
ענק! אצלנו תלמד את כל 

שיטות המכירה המתקדמות 
ביותר בא והצטרף עוד היום 

למשפחת קידום פלוס.
* אווירה מדהימה.
* תנאים מעולים.

* שכר גבוה מאוד למתאימים 
)אפשר גם להגיע ל משכורות 

של 10-15 אלף בחודש(.
* אפשרויות קידום.

בא תצטרף להצלחה!
קו"ח ניתן לשלוח למייל

job@kidumplus.co.il
_____________________________________________)07-08(טלפון: 072-3902280

דרוש/ה עובד/ת למפעל 
אלדד ק.אריה פ"ת, לימי 

חמישי - שישי ,א. לפנסיונר.
_____________________________________________טל - 03-9247724         )07-10(

 מזכירה דוברת עברית, 
אידיש ואנגלית שפת אם, 

באיזור ב"ב, בשעות  15:00 
- 21:00 אחה"צ, שכר גבוה, 
למתאימה.  058-7632114

 )07-08(_____________________________________________

 למעון יום איכותי במרכז 
ב"ב דרושה מטפלת 

  ,7.30-13.00 ,7.30-16.00
13.00-16.00,  אפשרות 

לחלק מהימים. -054
)07-10(                    8418594_____________________________________________

ריהוט

 ארון שבע דלתות מיטת 
נוער נפתחת לשלוש, כוורת 
שש רבועים, מיטת פרובנס 

_____________________________________________)06-07(צבע לבן, 052-8337890

 למכירה 35 ספסלים 
+ 160 כיסאות + ארון 

קודש במצב טוב, מחיר 
סמלי, מבית כנסת 

_____________________________________________)06-09(בפ"ת, 052-8788358

תינוקות

 ,HP 4500 מדפסת 
משולבת, 290 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-9985503

 רמקול בלוטוס איכותי 
וחזק במיוחד, חדש באריזה, 

כולל אחריות, 279 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, 053-3155271

 מברגה אימפקט 12 
וולט וורקס, חדש באריזהכ 

ולל אחריות, 499 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)07-08ח(053-3155271

 תוכנה לימוד אנגלית, ב- 
_____________________________________________)07-08ח(140 ש"ח, 052-7687019

 תנור טוסטר אובן, גדול 
במיוחד, 40 ל', מצב טוב 
מאוד, רק 140 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-8969770

 All in מדפסת אלחוטי 
One, חברת HP כולל דיו 
וכבל חדש כמו חדש, 220 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-8571371

 מזגן רצפתי גדול, עובד 
מצויין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(053-3116743

 תנור שני תאים, ב- 400 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-8162617

 מסך מחשב קטן, 80 ש"ח 
בלבד בבני-ברק,
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שואב אבק, 140 ש"ח 
בלבד כולל הכול, בבני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 מדפסת HP הזרקת 
דיו, 250 ש"ח, 03-6191468, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7698994

 מדפסת brother לייזר 
באריזה, 300 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-6191468, 052-7698994

 מדיח כלים גדול קינג, 
_____________________________________________)07-08ח(150ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מגפון מיקרפון, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 חדש מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כירים גז משטח זכוכית, 
_____________________________________________)07-08ח(250, גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כיריים קרמי גמיש, 150 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מסך 36 אינצ', 250 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שואב אבק חדיש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 18V, מברגה אימפקט 
280 ש"ח, חדשה

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מסך תקין, 36, 17 ו- 24 
אינץ, ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 תמי 4 אלקטרוני, 300 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 רמקולים ענקיים, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק אונקי 1000 ג'יגה, 
_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6651365

 מכשיר אדים  קר, גדול, 
כחדש, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-9089110

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, 052-4831449

 בר מים למים חמים 
וקרים, מתחבר לברז מים, 

פועל מצויין, 320 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)07-08ח(אחרת, 054-7938941

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול, לשמרה 

_____________________________________________)07-08ח(בכירה!!! 050-4160390

 בע"ת ותיק, תואר שניה 
בתקשורת, נסיון במדיה 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)07-08ח(בכירה!!! 050-4160390

 בחור בן 19 עם נסיון, 
מעוניין לגור אצל מבוגר בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 054-8437102

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזר למבוגרת, 

_____________________________________________)07-08ח(050-5952474

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
צעיר ונמרץ + המלצות, פנוי 
לחצי משרה, 058-3272102, 

_____________________________________________)07-08ח(055-2273568

 מעוניין לעבוד כמדריך/אב-
בית בישיבה + כולל מגורים, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3595314

 איש אחזקה מקצועי, בכל 
המקצועות, מחפש עבודה 

בחצי משרה, 054-4273857 
_____________________________________________)07-08ח(מבת-ים

 אשה חרדית, מנקה 
בתים + נסיון רב באזור ב"ב, 

_____________________________________________)07-08ח(053-3020285

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית בלבד, 
_____________________________________________)06-07ח(אפשרי מהבית! 050-4160390

 בחור בגיל 23 עם 
רשיון נהיגה B בתוקף מעל 

לשנתיים, מחפש עבודה באזור 
_____________________________________________)06-07ח(המרכז, 058-7528855

 בחור ישיבה בעל מרץ, 
מחפש עבודה + מגורים אצל 

משפחה בחו"ל - ארה"ב, 
אירופה וכד', בכל תחום,

_____________________________________________)06-07ח(053-3188973, 052-7163334

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה היה בשימוש, ב- 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות, צ.שחור 

מט, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 שולחן של 4 כסאות, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין 
בקרטון, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-2338658

 כסא אורטופדי יד 2 עם 
גלגלים, מצב מצויין, 100 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 מזרון זוגי אורטופדי כמו 
חדש, בבני-ברק, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 מיטת יחיד גדולה, 1080 
על 1.10 מטר עם ארגז 

מצעים, ניתנת לכיוונון, 200 
ש"ח, מצב מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)07-08ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)07-08ח(052-3804646

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3463482

 6 כסאות לסלון + שולחן, 
כחדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-6191468, 052-7698994

 שידה + מראה ומגירה 
אחת, חום בהיר, 900 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08(כחדש, 03-5745162 )ב"ב(

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום, יד 2 עם מגירה, 160 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד יד 2, צבע 
בהיר, בד קטיפה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספת עור צבע שחור, 3 
מושבים אורטופידת, 300 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, בני-ברק, 050-5737813

 ספה 2 מושבים, 220 
ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ספה דו משבית עם ארגז 
מצעים מסנדוויץ, בד קטיפה 

כחדשה - 500 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-6481333

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)07-08ח(02-6522251, 052-3805386

 ,0.72X1.20 שולחן עץ 
מצב טוב, 100 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7600336

 בהזדמנות, ספת 3 
מושבים של "שמרת הזורע" 

ריפוד ז'מס שמנת, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7159615

 נפתחת ל- 2 מיטות + 
ארגז, בירושלים במחיר 230 

ש"ח בלבד, פלאפון:
_____________________________________________)07-08ח(053-3165376

 מיטה מעץ מלא לילדים 
נפתחת לכולל מגירות 

לאחסון, צבע פסטוק בהיר/
בשילוב צהוב, מתאים לבנים/
בנות, מצב מצוין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-6140800

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-5705646

 שידה עם מגירות בצבע 
קרם, רק 190 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)07-08ח(050-9089110

 פינת אוכל כחדשה, 400 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דלת עץ חדשה + 
משקוף, רוחב 0.75 ס"מ, ב- 

270 ש"ח בב"ב,
_____________________________________________)07-08ח(052-7600336

 שידה קטנה עץ מלא 
מצופה שיש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-9089110

 שולחן לסלון מעץ מלא, 
מצב מצויין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7150476

 שולחן וכסאות לסלון, צבע 
ונגה, מצב מצוין, 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(כ"א, 052-7150476

 מראה עם מסגרת חומה, 
גודל 40X1.20, ב- 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7150476

 ספה דמוי עור תלת מושב, 
צבע קרם, 250 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7150476

 ספה 3 מושבים בצבע 
חום, נוחה במיוחד, ב- 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8432614

 שולחן לסלון + מזנון, חום 
כהה, 450 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(050-6247140

 כיסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור, 

כחדשה, מציאה - 90 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 050-2897977

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
כחדש, ב- 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שולחן לפינת אוכל, נפתח 
ל- 2.40 - ביצה + 6 כסאות, 

עץ בוק מלא במצב מצוין, 
054-4980071)07-10(_____________________________________________

 טיולון ד"ר בייבי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 לול לתינוק במצב חדש 
של משכל, 350 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-7716364

 עגלת תינוק יד 2 במצב 
מעולה כמו חדש, 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 טיולון יד 2 במצב מצוין, 
150 ש"ח בלבד, בבני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)07-08ח(052-8380655

 שידת החתלה, 160 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 עגלת תאומים במצב 
מצוין, 240 ש"ח בלבד, בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 052-5737813

 עגלת טיולון סילבר 
קרוס, סגורה באריזה! כולל 
אחריות! 500 ש"ח במקום 
900! בירושלים, לפרטים: 

_____________________________________________)07-08ח(052-7643090

 עגלת בייבי ג'וגר סגולה, 
3 גלגלים, צריכה תיקון, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4119092

 פגוש, צידנית ואירגונית 
לעגלת בייבי ג'וגר, 100 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(כ"א, 050-4119092

 גגון לבוגבו בי פלוס, מצב 
מעולה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-4119092

 שידה החתלה לתינוק 
במצב מעולה - 6 מגירות, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 052-7619852

 טרמפיסט של חברת 
ליטף כולל מושב במצב חדש, 

_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח, 058-3204202

 סלקל מתאים גם לרכב 
במצב מצוין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-6164119

 מיטת תינוק )לא לול(, 
ללא מזרון, במצב טוב, צבע 
_____________________________________________)07-08ח(לבן, 80 ש"ח, 03-9307308

 עגלת 3 גלגלים, כחול/
שחור + כיסוי במצב מעולה, 

_____________________________________________)07-08ח(י-ם, 054-8448229

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש, נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(050-4127708

 עגלת תאומים, 250 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת תינוק, איזי בייבי, 
300 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)07-08ח(054-8410050

 טיולון, מצב מעולה, 70 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-8162617

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(050-4127708

 טיולון צ'יקו, 150 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 כסא לרכב/סל-קל לתינוק, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, 052-3595314

 עגלת תינוק כחדשה, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סלקל לתינוק כחדש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא רכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח גמיש, 054-4273857

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4135002

 בוסטר מעולה, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-8162617

 מיטת תינוק איכותית, 
250 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)07-08ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 לול/מיטת תינוק, כסאות 
אוכל וכ"ו, עד 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6777117

 שידת החתלה, 5 מגירות, 
עץ שמנת, 300 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-6164119

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

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים: 052-7966786

 טלפון אקספרית s18, סוני 
במצב מעולה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-2421622

 סמסונג כשר + מטען 
ואוזניות, אחריות לשנה, 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 072-2831414

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 להשכרה לילדה בגד 
מפואר לארוע, כחול רויאל, 
מידה 10, עליונית שרוולון 

פייטים וחצאית מרושת שחור 
ארוך, 60 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)07-14(054-8063853 )ב"ב(

 גגון לרכב, מאלומיניום, 
כמו של מונים, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4145023

 אקווריום + כל החלקים, 
_____________________________________________)07-08ח(ב- 120 ש"ח, 050-4145023

 אופניים להורדה במשקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-2338658

 לול מתקפל. מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6777117

 מזוודה טובה, 4 גלגלים, 
גדולה, 100 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 אופניים עם הילוכים, מצב 
מצוין, 260 ש"ח בלבד, בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 052-5737813

 אופניים "Trek" ב- 450 
ש"ח, גמיש לרציניים, נקנה ב- 

_____________________________________________)07-08ח(1,800, טל': 055-6656434

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6651365

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 טלית חדשה, תמני, גודל 
80, ב- 300 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סקטים וסקט-בורד, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 משחק פוקר מקצועי, 
חדש באריזה, 600 חלקים 
קרמיים ואיכותיים במחיר 

מציאה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)07-08ח(052-5708636

 ז'קט במצב מצוין, מידה 
58-60 בזדמנות!!! 250 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4160457

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבל רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3463482

 כלוב לאוגרים וכו' גודל 
בינוני 80*40, ב- 100 ש"ח. 
כלוב לתוכי וכו' גודל בינוני 

ב- 80 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת שואי האיכותית ללא 

משקל, 250 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 כלוב לציפורים ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה, ב- 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, ב- 15 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 

ב- 250 ש"ח, 054-8412903, 
_____________________________________________)07-08ח(03-9074725

 שק שינה, כיור, בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, טל': 054-8423405

 מציאה!!! שוטנשטיין 
חדש בינוני, 80 ש"ח עד גמר 

_____________________________________________)07-08ח(המלאי, 050-4116860

 תחפושות: חייל, איש 
חלל, שוטר גיל 5-8. משה 

רבינו - גיל 4, כל תחפושת 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-3337530

 פאקט סגריות ווינסטון 
אירופאי, הסוג הטוב, ב- 200 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7142640

 פאקט כאמל אירופאי, 
ב- 240 ש"ח, )הסוג הטוב(, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7142640

 אופני הילוכים לילדים, 20 
אינץ, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-3177992

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, 
ב- 65 ש"ח, בבני-ברק, -052

_____________________________________________)07-08ח(7154392

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7154392

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח, 052-7154392

 בבני-ברק, 2 תוכים + 
כלוב, 180 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח, 052-7966786

 מכשיר להרחקת כלבים 
וחתולים, רעלית של 49 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-7612966

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)07-08ח(052-3805386

 סט מושלם, שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה, 

צבע אפרסק, 320 ש"ח, מידה 
,02-6522251 ,38

_____________________________________________)07-08ח(052-3805386

 תלת אופן מברזל לילדים, 
פדלים דרושים תיקון, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(בבני-ברק, 052-7600336



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”ט - כ”א בשבט תשע”ז  15-17/2/2017 

■ 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)48-21/17(_____________________________________________

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

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

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

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: 09-7968778

 לגן פרטי בגני תקווה, 
סייעת/מטפלת, מלאה/

חלקית, שכר גבוה! אפשרות 
_____________________________________________)02-09ל(להסעה מב"ב, 052-6741263

 לחברה פרטית בב"ב 
במובילה בתחומה, דרושים/ות 
מאתרים/ות טלפונית לעבודה 

מאתגרת, דרוש ידע בסיסי 
באינטרנט, העבודה בימים א-ה, 

משמרת בוקר בין השעות: 
09:00-17:00. משמרת ערב 

בין השעות : 14:00-20:00. 30 
ש"ח + בונוסים, קו"ח למשרה

jobs@aeh.co.il, בציון משרה 
666)02-09(_____________________________________________

 דרושה מורה ללימוד 
ריווחית באופן פרטי באזור 

_____________________________________________)06-07ל(ב"ב, 054-8456433

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

 בב"ב דרושה תופרת לכל 
סוגי התיקונים + נסיון,

050-6747085)05-08(_____________________________________________

יש
עבודה.

כל המשרות למגזר החרדי

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

גלאט ג'ובס

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

מחפשת הכנסה נוספת?                                                  
פנויה בשעות הערב? 
ארגון ״חברים לרפואה״

שוהם- 054-5319192 
לפרטים נוספים:

למשמרת ערב החדשה דרושות נציגות 
� בעלות כושר שכנוע,

� יחסי אנוש טובים 
� ורצון להצליח. 

� לא חובה ניסיון קודם! 

מחפש אותך!

� תורמים פוטנציאלים ביותר

� שיחות נכנסות ויוצאות

� בונוסים גבוהים במיוחד

� סביבת עבודה חרדית

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

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)04-07(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל ברמת-
גן בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/
ות גבייה תותחים ומנוסים, 

העבודה במשרה מלאה, בימים 
א-ה, בין השעות: 08:00-18:00 

ללא ימי ו', תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות קידום 

וניוד, בונוסים על עמידה 
ביעדים, קו"ח לפקס:

03-6186181, או למייל: 
jobs@aeh.co.il)04-07(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת, דרושה 
גננת/מטפלת מסורה 

ואחראית למשרה מלאה, 
_____________________________________________)04-07(תנאים טובים! 052-7808100

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
סייעת מנוסה לימי א'-ה', 

שעות מ- 12:00-17:00,
052-8226582 ,052-8530061)04-07(_____________________________________________

 לפעוטון חמים בפ"ת, 
דרושות מטפלות, 

למשרה מלאה/חלקית 
052-4491044)04-07(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
עזרה בניקיון ובישול, 3 פעמים 

בשבוע, בין 16:30-20:30, 
_____________________________________________)04-07ל(050-5957951

 מטפלת למעון במרום נווה 
מ- 7:00 עד 13:00, או 07:00 

עד 16:30, תנאים טובים 
_____________________________________________)06-09ל(למתאימה, 050-2799799

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)03-08ל(פקס: 03-6182118

 לגן בפתח-תקווה, דרושה 
סייעת חמה, מסורה ואוהבת 

לגילאי 3-4, מיידי!
050-5636364)04-07(_____________________________________________

 מטפלת למעון בגבעת 
שמואל, מ.מלאה/חלקית, 

נסיון חובה, תנאים 
_____________________________________________)04-07ל(מעולים, 054-2681695

 לחנות אופנה לגברים, 
דרוש מוכר + נסיון בלבד 

)מעל גיל 20( למלאה/
משמרות, תנאים מעולים 

054-5751716
052-7998010)04-07(_____________________________________________

לירון קרביץ / 557449 / נהגי חלוקה
קו עיתונות דתית / 8092074 /סופי / דרור / 2

קרביץ
תקציבאי/ת: תומר

לחברת יבוא ושיווק מזון

נהגי/ות חלוקה
רשיון ג'

המשרה באזור רחובות
תנאים מצוינים למתאימים!
טל': 052-8646080

אליהו עזריאל
052-7123106

את עצמך?מחפש עבודה?
אימון אישי

טיפול רגשי לילדים ונוער

סדנאות ושיעורים פרטיים
שפת גוף ופנים







 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

לרשת חנויות אופנה     לציבור הדתי חרדי 

תנאים טובים למתאימים!
לעבודה במשמרות 

ניסיון במכירות ובאופנה-יתרון 

דרושים
מנהל/ת מוכרים/ות

MODASTY1234 @ gmail.com




קורות חיים יש לשלוח ל:

 לפעוטון בגבעתיים, 
מטפלת מנוסה + 

המלצות, 35 ש"ש, כולל 
צהריים ושישי, 30 ש"ח 

_____________________________________________)04-07(לשעה, 052-8680032

תחבורה נוחה מכל אזור המרכז

077-3609555
עבודה בסביבה תורנית 

תנאי שכר מעולים

 פקידה - מנהלת 
חשבונות, בעלת נסיון, 40 

+ לעבודה במוסך בפ"ת, 
03-9192933)03-07(_____________________________________________

 לישיבה באזור ר' עקיבא 
דרוש עובד כולל ניקיון, משעה 

12:30 עד 15:30 בצהריים,
_____________________________________________)05-08ל(054-4322454

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת למשרה חלקית/

מלאה, תנאים מעולים 
_____________________________________________)05-08(למתאימה, 054-3710998

 לחברה מובילה במענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון 
תחומים, דרושים/ות נציגי/ות 
שירות לקוחות, למוקד שיחות 
נכנסות בפ"ת, 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il)05-08(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/
ות לנקיון משרדים ובתי 

ספר לשעות הערב באזור 
בני-ברק, תנאים טובים, 

_____________________________________________)05-08ל(03-5494080

 למעון דתי בקרית אונו, 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה/חלקית. תנאים 
_____________________________________________)04-07(מעולים. 050-2736409

 דרושות: *מטפלות 
למעונות. *סייעות 

לצהרונים, בכל הארץ, 
תנאים מעולים! טל': 

03-6160101
פקס: 072-2448465
jobs@my-face.co.il

_____________________________________________)05-15()לציין משרה מבוקשת(

 למוסד גריאטרי בב"ב 
טבח/ית ועוזרי טבח 

למשרה מלאה, נסיון 
חובה! קו"ח לפקס:

03-6745034
nechama@vatikim.net)05-08(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8094344 /

לסופר במרכז 
דרושים

050-2044165

-קופאים/ות
-סדרנים/ות

באזור בני ברק/רמת גן/גבעתיים
מ - 18:00 עד 20:00 
חמישה ימים בשבוע 

אופנוע חובה 
גיל: 054-2204060

עיתון גלובסלחלוקתדרושים/ות

 למשרד הנה"ח בירושלים, 
דרושה מנה"ח, ותק 3 שנים 

לפחות, קו"ח למייל:
dani@adanei-hakesef.

co.il)05-08(_____________________________________________

 לגן ילדים חמוד 
בעמישב פ"ת, סייעת 

צעירה, חרוצה וחביבה 
עד הצהריים,

_____________________________________________)05-08ל(052-6420120

 לחברת שיווק דיגטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
בר"ג דרושים/ות נציגי/

ות שיווק, שיחות יוצאות, 
)לא מכירה(, שכר גבוה, 
מתאים לאימהות, מוסר 

עבודה גבוה - חובה
,050-9630852

,hr@dplus.co.il)05-08(_____________________________________________

 למספרה בב"ב, דרוש 
ספר  ועוזר ספר,

_____________________________________________)04-07ל(054-7855585

 דרושה סייעת לגן 
במרכז ת"א, שעות 

גמישות בתנאים טובים, 
054-4704811)05-08(_____________________________________________

 לצרכניה בבת-ים, 
קופאיות לבוקר/צהריים, 

מחסנאי/סדרן לבוקר, 
שכר מעל המינימום,

,03-5512122
052-6732122)05-08(_____________________________________________

 דרוש עובד אחראי, 
רציני, ומסודר, עם ראש גדול, 

לעבודה קבועה ומתגמלת, 
למשרה מלאה לחנות מכולת 

_____________________________________________)06-09(בב"ב, מיידית 054-7840987

 מיידי!!! לגן-מעון 
בגבעת שמואל, דרושה 

גננת אחראית חמה 
ומסורה, שכר טוב!

_____________________________________________)05-08(052-3651355, חנה

 למשרד נדל"ן 
במתחם ב.ס.ר )בב"ב(, 
דרושה מזכירה, שליטה 

במחשבים. קו"ח:
office@israelshaked.

com
_____________________________________________)05-08(פקס: 03-7731110

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)06-11(מיידי! 073-2271471

 לנקי 10 בבני-ברק, דרושה 
מנהל סניף + נסיון, קו"ח 

israel@naki10.net :06-09(למייל(_____________________________________________

  דרושה מוכרת 
לחנות בבני-ברק לימי 

שישי וערבי חג, עדיפות 
_____________________________________________)06-07(לבחורה, 054-8475501

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
חמה ומסורה שאוהבת 
ילדים למשרה מלאה, 

תנאים מצויינים!
050-3277666)06-09(_____________________________________________

052-7660483 0

מטפלת
למעון בבני ברק

  למ. מלאה 13:00 - 7:30
 למ. חלקית 16:00 - 13:00

לכיתת בוגרים

 דרושות עובדות לנקיון בתי 
ספר בצור-הדסה, מ- 

9:00-17:00, שכר 30 ש"ח 
_____________________________________________)06-07(לשעה, 050-5327141

 למעון בק.הרצוג בב"ב, 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

+ נסיון, למשרה מלאה,
054-2303700)06-07(_____________________________________________

 מחפשת מקצוע 
מבוקש??? הוראה 

מתקנת באנגלית עכשיו 
במחיר מינימלי,

03-5797926)06-07(_____________________________________________

 לגן ילדים בגבעתיים 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חצי, 054-6698939,
050-9439220)06-07(_____________________________________________

 לחברה פיננסית בב"ב 
לטלמרקטינג, חצי משרה + 
נסיון בתחום, שעות -13:00

17:00, קו"ח למייל -
ilanitb.finance@gmail.

com)06-07(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח 
בירושלים דרושה מנה"ח, 

ותק 3 שנים לפחות, 
קו"ח למייל:

dani@adanei-hakesef.
co.il)06-08(_____________________________________________

 למעון בב"ב - גננת/
מטפלת, גילאי 3, שעות 
גמישות, תנאים מעולים, 

054-8486316)06-09(_____________________________________________

 לפעוטון בתל-אביב, סייעת 
למלאה, אוירה ביתית נעימה, 
_____________________________________________)06-09(תנאים טובים, 054-4540782

 מנהח"ש ומנהל/ת 
קשרי לקוחות בעל/ת 
נסיון לחברה דינאמית 

בק.אריה פ"ת,
054-5472547, קו"ח:
marta@instiro.co.il)06-09(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום, 
דרושות מטפלות וגננות. סניף 

אלעד, 050-3919064. סניף 
_____________________________________________)06-07(הוד השרון, 03-6338888

 מחפשת הכנסה מכובדת 
מהבית? מכירת מוצרי פוראוור 

בגישה מבוססת ויציבה!!! 
_____________________________________________)06-13ל(לרציניות! 052-7607181

 מטפלות/ים לגיל-הרך 
לקיבוץ ליד פתח-תקווה, 

תנאים מעולים למתאימות. 
_____________________________________________)06-09(קרן, 050-7852266

 לפעוטון/גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת 

למשמרות בוקר/אחה"צ, 
תנאים טובים! -054

_____________________________________________)06-09(2022629, ורד

 בפתח-תקווה לגן פרטי 
בנווה עוז, דרושה מטפלת 
מנוסה ואחראית, תנאים 

_____________________________________________)06-09(טובים, 050-7231080

 דרושה מתאמת פגישות 
לרמת-גן, לא מכירות, ידע 

_____________________________________________)06-07(במחשב חובה, 050-2436777

 לחנות קרמיקה בב"ב, 
דרוש פקיד נמרץ למשרה 

מלאה, לשלוח פרטים 
_____________________________________________)06-09(לפקס: 03-6198981

 להשכרת רכב בב"ב, 
דרוש עובד לרחיצת רכבים, 

רשיון נהיגה + במקום שקט, 
058-6133522)06-09(_____________________________________________

 למעון בק.הרצוג בב"ב, 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

למשרה חלקית, 07:00-13:00. 
למלאה, 13:00-16:00, תנאים 

טובים למתאימות!
052-7115488)06-09(_____________________________________________

 לבית ספר חינוך מיוחד 
חרדי בפ"ת, דרושים סייע 

וסייעת למשרה מלאה, 
קו"ח:

tovig@mshahar.org.il
פקס: 03-5043014
_____________________________________________)06-09(טל': 072-2736231

 דרוש בחור צעיר מב"ב 
בלבד לעבודה בארגון ערכים, 

רשיון נהיגה חובה, מ- 
16:00-24:00, קו"ח

לפקס: 03-6747872,
_____________________________________________)06-07(טל': 050-4119440

 למגדניה באיזור רוממה 
בירושלים, דרוש עובד ערכב 

משעה 18.00 עד 24.00, 
_____________________________________________)06-07(לפרטים: 053-3107080

 דרושה מנקה לבנק בר"ע 
בב"ב, 5 ימים בשבוע בשעות 

_____________________________________________)06-09(הערב, 050-5305916

 ל"נקי ברמות" -
קניון רמות דרוש מנהל עבודה 

בתחום הרכב רשיון חובה
052-5991072)07-08(_____________________________________________

 למעון בפתח-תקוה 
*מטפלות למשרה מלאה. 

*מטפלות למ"מ. *מטפלות/
בחורות לצהרון לשעות

054-8474393 ,14:30-16:00)06-09(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/
בני-ברק, מנה"ח סוג 3 
וחשבת שכר מקצועית 

ואמינה, עצמאית עד 
מאזן, נסיון במשרד רו"ח 
ובשע"מ חובה, אפשרות 

למשרה חלקית, קו"ח:
oded@oded-cpe.co.il

_____________________________________________)07-10(פקס: 03-7511199

 מטפלת לתקופה של 
3 חודשים ותנאים טובים 

למתאימה. נחמה,
_____________________________________________)07-10ל(054-8464616

 לחנות אופנת יוקרה 
בב"ב, דרושה מוכרת אחראית, 

תנאים מצויינים!
050-2050266)07-07(_____________________________________________

 בב"ב דרושה תופרת 
לכל סוגי התיקונים + 

נסיון, לפרטים:
050-6747085)07-08(_____________________________________________

מנהל/ת פרויקטים:
מהות העבודה: ניהול ושיווק פרוייקטים בתחום פרסום שיווק והפקה. המשרה נוגעת ל 3 תחומים :

1.      ניהול חשיבה ואסטרטגיה :פיתוח פרויקטים, ניתוח שוק, קיום תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות 
עבודה מפורטות, יישום בפועל של התכנית, יצירת גאנט פעילות, כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול 

גורמים מקצועיים (קופרייטארים, גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו').
2.      שיווק. עבודה מול גופים וחברות גדולות במשק: יצירת קשר, קביעת פגישות, הכנת פגישות, קיום 

וניהול פגישות, סגירת עסקאות. מעקב ביצוע.
3.      הפקה. ניהול הפקת כנסים ואירועים : כושר ניהול ולוגיסטיקה, הבנה בתחום ההפקה, יכולת ניהול 

של ספקי שרות.
חובה יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז, הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם 

בסיסי נתונים. אנגלית בסיסית, ידע בתחום הפרסום והשיווק.

 סוכני מכירות:
שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.

העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

העתיד שייך 
למצויינים ! 

לחברת הכנסים והפקות אימג'-קו מחשבה, משרות 
אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי 
תקשורת מובילים במסגרת פרויקטים חדשנים.

jobs.imagep@gmail.com :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-
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