


ערב
ענק!!

בנושא חינוך ילדים

תושבי פ"ת מוזמנים ל-

בהשתתפות: 

הרבזמיר כהן

הרבשאול בובליל

מנהל ת"ת שירת יוסף
בנושא : סמכות הורית - עצות מעשיות.

צהר לנפש ילדינו

ביום שלישי ט' באדר 7.3.16  תחילת הערב בשעה 21:00 בדיוק
בתלמוד תורה 'שירת יוסף' רחוב השופר 85 פ"ת

הציבור מוזמן!

בס"ד

הערב ללא ילדים



ההצגה החדשה והמרתקת של: 

 בהצגה חדשה, מרגשת וסוחפת שעוד לא ראיתם... ואביתר לזר עם שבעה שחקנים נוספים עופר הלוי
יום פורים - זמן המסוגל לישועה

 מרן האדמו”ר שליט”א, יקבל את הציבור הרחב 
לברכה וישועה ביום ראשון חג פורים ויברך כל אחד באופן אישי, 

החל מהשעה 10.30 בבוקר עד השעה 15.00 בלשכה שבבנין הישיבה, 
רחוב סלנט 8 מרכז פתח תקוה.

***
בשעות אלו ניתן יהיה להעביר בלשכת האדמו”ר ‘מתנות לאביונים’ עבור קופת 
העיר ‘יד תומכת מישקולץ’  שיחולק אי”ה בו ביום לעניים הגונים תושבי העיר 

בפיקוחו האישי של האדמו”ר וכן בטלפון 054-8-406-410 ● 24 שעות

בהשתתפות 
ראש העיר 

ברוורמןעו”ד איציק 

המשפחהלכל חופשיתכניסה

האומנותית:בתוכנית

תזמורת מורחבת 

ומקהלת ישיבת 

מישקולץ

והעיר פתח תקוה צהלה ושמחה

עשירכיבוד 

תתקיים אי”ה ביום ראשון – מוצאי פורים 12.3.17
במרכז חסידות מישקולץ 

רחוב סלנט 8, מרכז העיר פתח תקוה 
בשעה 7.00 בערב

מסיבת פורים מפוארת 
ועריכת השולחן

בראשות כבוד קדושת 

מרן אדמו”ר ממישקולץ 
שליט”א

מנהיגה הרוחני של פתח תקוה



בפחים הכחולים ‡ין לה˘ליך 
ב˜בו˜ים, ב‚„ים ופסול˙ בי˙י˙

עיתונים
ונייר 

בלבד

חל ‡יסור על ה˘לכ˙ פסול˙   ■
‡חר˙ ל˙וך המ˙˜ן.  

חל ‡יסור על ה„ב˜˙ מו„עו˙.  ■

‡‚ף ה˙ברו‡ה
מחל˜˙ מיחזור

נקיחושביםבפתח תקוה 

בפתח תקוה 
חושבים

נקי



 

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.

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

כשהמתוקים
במחירי  חסד,

אתה יכול להשקיע במלחיה

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

רים
לפו

רים 
מגוון ענק של מוצ

ה לנסוע ליש חסד
שוו

שמחת חג ב



משלוחי מנות 

מעוצבים

בסלים וכלים 

מיוחדים

הרב ש"ך 6 )צמוד לאיצקוביץ( 
03-5799991 טלפון: 

מבחר כזה 

עוד לא 
ראיתם!

הקיוסק של שלוימל'ה, רח' הרב ש"ך 6 )צמוד לאיצקוביץ( טל: 03-5799991

מגוון ענק של סלסלות, כלים, ממתקים, יינות, סרטים, צלופנים ועוד...

פורים הכי גדול בעיר!שוקבואו לראות אתבואו לראות את



עו”ד איציק ברוורמןבברכת פורים שמח
ראש העיר

הרב אוריאל בוסו
 מ”מ ראש העיר

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

בברכה
איציק ברוורמן

ראש העיר
הרב אוריאל בוסו

מ“מ רה“ע
הרב אליהו גינת 

יו“ר האגף

מי מסתתר
        מאחורי

                  המגילה?
דמויות מן המגילה יוצאות מן הדפים

ומספרות את הסיפור בצורה מקורית וקצבית,
הצגה לכל המשפחה (בעיקר לילדי גן עד ה')

עם השחקנים אהרון יוקל ועופר מימראן (מערוץ מאיר)

ההצגה תתקיים אי"ה ביום שלישי ט' אדר (7.3) בשעה 17:30
במתנס עמישב רח' קהילת שיקאגו 1, עמישב

הישיבהכרטיסי כניסה בסך 15 ₪ כחצי שעה לפני תחילת ההצגה.
נפרדת

ההצגה נוגעת בענינים:
שמירה על הזהות היהודית | צניעות | ענווה מול רדיפת כבוד

אמונה מול מקריות | פרוד ואחדות בעם ישראל ועוד....

פלאפל
בתשלום סמלי

תחרויות
באולינג וכדורסל

בברכה
איציק ברוורמן

ראש העיר 
הרב אוריאל בוסו

מ“מ רה“ע
הרב אליהו גינת 

יו“ר האגף

פורים
ליריד

ענק

היריד יתקיים בעז"ה
ביום חמישי יא' באדר (9/3/2017)

במרכז התורני רחוב סיגליות 8 אחדות
בשעה 18:30

כל הילדים מוזמנים עם הרבה מצב רוח

הכניסה
חופשית

בתוכנית:

מוסדות "מרבה תורה" וקהילת "ברית שלום"
מזמינים את ילדי השכונות

פופקורן

טניס שולחן

משחקי קליעה
שערות סבתא

בתשלום סמלי
בתשלום סמלי

בס"ד

שחקנים: עופר הלוי, שי זביב, יוסי דיין  בימוי: איתי בלייברג  תפאורה: מאיר פדידה  מוסיקה: עידן יצחייק

והעיר פ”ת צהלה ושמחה

יום רביעי י' אדר 8.3.17 למנינם 
בשעה 17:30 

באולם שרת רח' חיים עוזר, פ”ת
הישיבה נפרדת

כרטיסים בסך 15 ₪ ימכרו בקופת האולם כחצי שעה לפני ההצגה



משה כהן. בעלים של  רשת חנויות לאופנת גברים. 
התחרות גורמת לי להוריד מחירים 

יש דרך אחרת להתמודד ?

רועי כהן. בעל חברת תקשורת. 
 בתחום שלי צריך להסתכל לטווח הארוך 

ולכן אני תמיד מחפש מקורות  מימון .

 מיכאל בן דוד בעל חברת מחשבים. 
כל יום מתעוררות שאלות, לא למדתי ניהול 

ואני מרגיש צורך במידע וידע מקצועי.

אורית בר חן יבואנית של רהיטי יוקרה. 
בלי פרסום אני לא מוכרת, מה באמת הפרסום 

האפקטיבי והנכון לעסק שלי?

בעלי עסקים מדברים:

 בעל עסק רוצה לגדול ולהרוויח יותר ?

מ. יוסקוביץ בעל רשת חנויות של מוצרי יודאיקה. 
אני שוקל לפתוח סניף נוסף, מהלך חשוב ומשמעותי מי 

באמת יכול לתת לי הכוונה נכונה?

 מנשה לוי. בעל דפוס ומשרד פרסום. 
תנאי התשלום של הלקוחות שלי תוקעים אותי וכל 

חודש אני בדילמה האם להגדיל את כמות הלקוחות.



R

 98% 
מהאימהות 

המשתמשות 
בבייביסיטר

מרוצות מאוד!**

98%
מהאימהות 

המשתמשות 
בבייביסיטר
מרוצות מאוד!

*מבדיקה שנערכה בדצמבר 2016 במעבדת SGS COURTRAY, המעבדה המובילה
בעולם לבדיקות חיתולים. נמצא כי בייביסיטר סופגים יותר מהמתחרים

(טיטולים פרימיום, האגיס פרידום, פמפרס אקטיב בייבי)
**עפ"י מחקר שנערך בקרב אימהות במגזר החרדי דצמבר 2016

מצטערים טיטולים, 
המעבדה המובילה 

בעולם קובעת*:

 בייביסיטר
סופגים
יותר.



ירושלים עסקים  כנס 
26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

שלך! העסק  להצלחת  זה  את  חייב  אתה 
לפרטים ורישום  02-9410144 
www.forumbiz.co.il

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 

סדנת אומנות 
המכירה

בא ללמוד איך לסגור עסקה 
ולהגדיל מכירות!

פאנל פרסומאים 
מומחים

 איך לשווק את העסק הקטן 
מול רשתות ומתחרים!

פאנל בעלי עסקים 
מובילים

קבל את הטיפים האמיתיים 
מאנשי העסקים שכבר הצליחו!

שיח מקבלי החלטות
למען העסקים

מושב מיוחד בהשתתפות שרים, חכי"ם, פקידי ממשל, 
אישי ציבור לעידוד הפיתוח העסקי במגזר החרדי.

 שולחנות
עגולים

יעוץ אחד על אחד, לשמוע 
ולשאול על ניהול העסק!

עירית ירושלים
בירת העסקים!

בואו לגלות את שרותי האגף לקידום עסקים 
וההטבות לפתוח העסק שלך בירושלים.

אויר לנשימה!
אשראי ומימון עסקי

כל הדרכים לאשראי בנקאי וחוץ בנקאי, 
קרנות עירוניות וארציות בערבות המדינה.

תכלס בלי סיסמאות כאן אתה מתחיל להרוויח!

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך



איציק ברוורמן ראש העיר | איציק דיעי מ"מ ראש העיר | משה פלדמר חבר מועצת העיר וראש האגף לת"י נשמח לראותכם משתתפים בארועים...תרבות תורנית פתח תקוה באתר |  | 

 שיעורי הרב הראשי 
הרה"ג מיכה הלוי שליט"א

שבת פרשת "תרומה" ו' אדר תשע"ז
בליל שבת

בבית הכנסת "בית יוסף" רחוב רוטשילד 35 בין קבלת שבת לערבית
בשבת קודש

 8:10 בביהכנ"ס "אלי כהן" רחוב חיים עוזר פינת וולפסון 4 לפני קריאת התורה
 8:30 בבית הכנסת "ר' מאיר בעל הנס" רחוב גוטמן 13 לפני קריאת התורה
 9:00 בבית הכנסת "בינה לעיתים" רחוב חובבי ציון 29 לפי קריאת התורה

9:45 בבית הכנסת "מקור חיים" רחוב פרנקפורטר 11 לאחר קריאת התורה

עולי חבר העמים 
 קריאת מגילה בציבור ופורים שפיל, 

 אולם מופת רח’ ההסתדרות 19 
ליל פורים בשעה: 20:15

לעולים יוצאי אתיופיה 
 מופע קסמים ואקרובטיקה 

 במתנ"ס עמישב 
ליל פורים בשעה  20:30

שבת חזנות 
עם החזן צבי וייס 

בליווי מקהלת החזנים "בזמירות" בניצוחו של יותם סגל 
וילד הפלא יהודה

אי"ה בשבת פרשת "תרומה" ו' אדר תשע"ז 
בבית הכנסת המרכזי ע"ש הע"ג רחוב חנה רובינא 5 

17:30 קבלת שבת     8:00 שחרית

שיעור
בענייני פורים עם הרב בנציון אלגזי

אי"ה ביום רביעי י' אדר 8.3.17 בשעה 19:45
בבית הכנסת בית יוסף, רח' מנחם בגין 30

הצגת ילדים בית לאה
"הפיל שרצה להיות הכי" של תיאטרון "תות"
אי"ה ביום ראשון ז' אדר 5.3.17 בשעה 17:00

במתחם ה"גולה" רחוב שמואל הנגיד 7
לגילאי גן - ב'    כרטיס 20 ₪ לילד 

חיים בריאים
במזל דגים עם הנטרופתית שרה בר אשר
אי"ה ביום שני ח' אדר 6.3.17 בשעה 20:30

בבית לאה רחוב עמינוח 7
ההרצאה לגברים ונשים   השתתפות 20 ₪

חמישים פלוס
מסגרת חברתית לגילאי חמישים +

עם יואב עמיר בנושא: ליצנות רפואית
אי"ה ביום שני ח' אדר 6.3.17 בשעה 10:00

במועדון תרבות יהודית רחוב יוכלמן
ההרצאה לגברים ונשים    השתתפות  20 ₪

מלאכת מחשבת
סדנת מלבוש לבקבוק יין וטיפים להכנת ועיצובי משלוחי מנות

עם ריקי שמידלר
אי"ה ביום רביעי י' אדר 8.3.17 בשעה 10:00 בבוקר

במועדון רחוב יוכלמן
השתתפות 45 ₪      הרשמה מראש חובה!
בית לאה  9041547,  יפה 054-4702819  מנחת שבת 

במה בנושאי אקטואליה, אמונה, חינוך ותנ"ך 
עם הרב צבי אזרחי

אי"ה בשבת פרשת "תרומה" ו' אדר בשעה 16:15
בבית הכנסת "מונקאטש'" רחוב הנשיאים 30

ערבי נשים לקראת פורים 

בבית הכנסת "ניגוני חיים" רחוב ויצמן 45 
אי"ה ביום ראשן ז' אדר בשעה 19:30 

"ותלבש אסתר מלכות" על כוחה של אסתר
 עם הרבנית ד"ר נעמי שחור 

שיח ומופע מוסיקלי  
הרבנית לאה ויזל משוחחת עם האמנית רוחמה בן יוסף

השתתפות 30 ₪

אמהות ובנות 
המופע "ככה את יוצאת מהבית" על יחסי אמהות - מתבגרות

עם הסטנדאפיסטית צופיה לקס 
אי"ה במוצאי שבת ו' אדר 4.3.17 בשעה 20:30 

באולם בית הכנסת "ישראל הצעיר" רחוב פלדמן 6  
כניסה 25 ₪        לפרטים: ריקי 052-8566957

במדרשה לנשים של רצון יהודה רחוב אריה בן אליעזר 16
אי"ה ביום ראשון ז' אדר בשעה 20:00

פתיחה הרבנית דבורה רוזנברג 
לימוד עם הרב אייל ורד

מופע מיוחד של הצמד "אבני שיר" פנינה וספיר
השתתפות 20 ₪ 

בס"ד

לרכישת כרטיסים:
כפר גנים חיה: 054-7717557, יצחק: 052-5555078 | כפר גנים ג' צבי: 054-4924393
חן הצפון יפי: 054-4702819 | כפר אברהם ברכה: 052-2221261, צביקה 054-5329218

הדר גנים תומר 050-3834691, שלום 054-5605580 | נווה גן אוהד 052-8351107
האגף לתרבות תורנית 9052455
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אי"ה ביום חמישי י"א אדר תשע"ז 9.3.17 בשעה 20:00 
בהיכל התרבות פתח תקוה רחוב המכבים 5 

חגיגת
פורים

האגף לתרבות יהודית פתח תקוה 

חגיגת
פורים

להקת "הלב והמעיין"   
עם חכם דוד מנחם 

אדיר מילרהסטנדאפיסט 

האגף
לתרבות יהודית

בס"ד

לרכישת כרטיסים:
כפר גנים חיה: 054-7717557, יצחק: 052-5555078 | כפר גנים ג' צבי: 054-4924393
חן הצפון יפי: 054-4702819 | כפר אברהם ברכה: 052-2221261, צביקה 054-5329218

הדר גנים תומר 050-3834691, שלום 054-5605580 | נווה גן אוהד 052-8351107
האגף לתרבות תורנית 9052455
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אי"ה ביום חמישי י"א אדר תשע"ז 9.3.17 בשעה 20:00 
בהיכל התרבות פתח תקוה רחוב המכבים 5 

חגיגת
פורים

האגף לתרבות יהודית פתח תקוה 

חגיגת
פורים

להקת "הלב והמעיין"   
עם חכם דוד מנחם 

אדיר מילרהסטנדאפיסט 

האגף
לתרבות יהודית

הכרטיסים אזלו

 קהילת רשב"י נווה גן
בתוכנית שעשועי מדע : הצגה המשלבת בתוכה ניסויים מדעיים, רח’ אסירי ציון 16 בשעה: 19:30

 בי"כ אהבת דניאל כפר אברהם
הפעלה לילדים שמח ומתנפח , שלומציון המלכה 12 בשעה: 20:30.

 קהילת חצרות גנים
במתחם ישיבת אמית אלירז, רח’ יבנה בשעה 20:30.

 קהילת היכל מאיר מרכז העיר
בתוכנית יורם טהר לב, באולם משכן ישראל רח’ גליצינשטיין בשעה 20:45

 בי"כ מעיין גנים הד"ג
הרקדה עם דיג’יי אריאל פלאי רח’ בן אליעזר 18 קומה א בשעה 21:00

 קהילת שירת הים הד"ג
 בתוכנית פעילות לילדים פורים שף מלווה בסיפורים, מדרשים והמון צחוק ושמחה 

בבי"כ שירת הים בן אליעזר 18 בשעה : 20:00 

 בי"כ ירושלמי מתחם נחלים הד"ג
מופע קסמים לילדים, בנין האולפנה רחוב משורר בשעה 20:00

 קהילות זכור לאברהם + בית יוסף + צעירי הציונות הד"ג
מופע קסמים וטלפתיה “מעבר לקסם" , רח’ מנחם בגין 81 בשעה 20:15.

 קהילת ספרדי דתי לאומי הד"ג
קריאת מגילה הצגה לכבוד פורים ודוכני מזון, רח’ אריה בן אליעזר 18 קומה 3 בשעה: 19:00.

 פעילות לילדים בקהילת כינור דוד הד"ג
מופע קסמים עם הלל הקוסם, רח’ מנחם בגין 50 לאחר קריאת המגילה

 מתנ"ס עולמות - בשיתוף “אחוה יהודית"
קריאת מגילה והופעת קרקס, רחוב שולזינגר 10 בשעה 19:45 

 קהילת צעירי הד"ג
 יום ב’ 6.3.17 ח’ אדר, בתוכנית מופע בלונים ומתקני משחק לילדים,

 רח’ אריה בן אליעזר 18 בשעה: 17:00 לפרטים: 050-7075909

 קהילת כינור דוד
יום ה’ 9.3.17 יא’ אדר, בתוכנית ארוחה והפעלה מוסיקאלית, רח’ מנחם בגין 50 בשעה: 20:30

 בי"כ לצעירים “היכל חנה"
יום ה’ 9.3.17 יא’ אדר, בתוכנית מופע שמבוקי- מופע להטוטים, רח’ עדש שפיק 7 בשעה: 17:30

 בקהילת נווה אברהם הד"ג
יום ה’ 16.3.17 י"ח אדר, בתוכנית חדר מילוט משולב בחידות ופעילות פורים, 

 מסיבת פורים קהילת שירת גנים
מוצ"ש 18.3.17 כ’ אדר, בתוכנית סדנת אימפרוביזציה, בבי"ס מורשה רח’ עד"ש שפיק הד"ג בשעה 20:30 

 איחוד קהילות נווה גן
 יום ה’ 9.3.17 יא’ אדר, בגולה

 רחוב שמואל הנגיד 7

 בבי"כ “שלהבת"
 קריאת מגילה לנשים בלבד ע"י נשים 

אי"ה ביום ראשון י"ד אדר בשעה 9:30 רחוב מסקין 3 כפ"ג ג’

 ישיבת דרכי נועם
הרקדה עם להקת משה תורג’מן, רח’ צה"ל 71 בשעה 20:30

 אולפנת דרכי נועם לנשים
הרקדה עם להקת “רוח צפונית", רח’ הרב מימון 4 בשעה: 20:30

 אולפנת ישורון לנשים ונערות
קריאת מגילה בשעה 21:00 הרב יוני לביא, הרקדה עם דין דין אביב , רח’ זליג בס 17 בשעה 21:30 

 ישיבת צביה
הרקדה עם תזמורת "רימונים" רחוב נצח ישראל 7 בשעה 21:00

ליל פורים מוצאי שבת י"ג אדר תשע"זהרקדות

אירועי פורים בקהילות

פורים לעולים

 קהילת צעירי כפ"ג ג’
יום ג’ 7.3.17 ט’ אדר, בתוכנית תחרות תחפושות 

ומופע סטנדאפ של אבי נוסביים , במועדון הגולה 
רח’ שמואל הנגיד 7 בשעה: 21:30 רכישת כרטיסים 

בהזמנה מראש: אחיקם- 054-5461409

קהילות פתח תקוה מארחות את ישיבת "הכותל"
אי"ה בשבת "זכור י"ג אדר תשע"ז

ליל שבת
17:20 תפילה ודרשה בבכנ"ס בכפר גנים 

בהשתתפות רבני ותלמידי הישיבה
21:00 טיש שבת זכור בבית הכנסת "מוריה" 

רחוב שולזינגר 14 בהשתתפות הרב מיכה הלוי, 
הרב ברוך וידר, ורבנים

שבת קודש
שיעור ראש הישיבה הרב ברוך וידר   10:15 

בבית הכנסת "אוהל יצחק" רחוב י"ד הבנים 66

שיעור הרב טוביה ליפשיץ בבית הכנסת   16:30
"ישראל הצעיר" רחוב פלדמן 6 

פעולות בסניפי תנועות הנוער יועברו ע"י   
בחורי הישיבה

סעודה שלישית בישיבה התיכונית אמי"ת   17:00
כפ"ג רחוב י"ד הבנים 30

ערבית וקריאת מגילה באולם בית   
הכנסת 'כל ישראל', רח' י"ד הבנים 29

שבת זכור

  קהילת שוהם כפ"ג
מופע של אביה ורחלי , מתנ"ס עולמות 

ברח’ שולזינגר בשעה 20:00

 קהילת “בראשית" אם המושבות
מופע של עופר גורן, מרכז מבראשית 

רחבעם זאבי 2 בשעה 20:00.   

שירת בקשות בנוסח יהודי מרוקו "שיר ידידות" עם הפייטן יוסף בן חמו, הפייטן מאור בוזגלו
ופייטני חברת הבקשות 'מאיר השחר' אי"ה בשבת "זכור - תצוה" י"ג אדר תשע"ז

בבית הכנסת "שבת אחים" רחוב טבצ'ניק 5 בשעה 04:30 לפנות בוקר

שמחת פורים בקהילות: 
ליל פורים מוצאי שבת י"ג אדר תשע"ז

פרשת תרומה  מידעון האגף לתרבות יהודית

מאירועי חודש השמחה היהודית



השר אזולאי בפתח תקווה

"חורשים" את השטח

הגינה המשופרת, תיהנו

המנכ"ל וראש העיר
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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

 מבוליביה לפתח תקווה
שולחנות  סביב  הסבו  נשים  מ-150  למעלה 
בגשם  וגדוש  מושקע  מערב  ונהנו  ערוכים 
בו  שבט,  כ"ב  שבת,  במוצאי  שנערך  וברוח, 
חיה  הרבנית  הסתלקות  יום  את  בחב"ד  מציינים 
בדברי  מליובאוויטש.  הרבי  אשת  ע"ה,  מושקא 
דייטש,  דינה  נחמה  הגב'  הערב  את  פתחה  ברכה 
אופן.  חיה  לגב'  ההנחיה  שרביט  את  שהעבירה 
היא בתורה הזמינה את שליחת חב"ד בבוליביה, 
הגב' חני גור, שדבריה פתחו צוהר לדמותה מלאת 
מצגת  הייתה  בכך  נוסף  נדבך  הרבנית.  של  ההוד 

מולטימדיה על פועלה.
במרכז הערב עמד סיפורה האישי של הגב' דינה 
קאופמן ,בעלת העסק 'פרלינה', אשר בנועם ובחן 
חסידיים העצימה וחזקה את קהל הנשים, ותיארה 
יחד  מתוך משבר,  דווקא  המופלאה  צמיחתה  את 
עם הקמת העסק לפרנסת משפחתה. הערב הסתיים 
מתוק  ובשי  ושמחה,  מרוממת  אחדות  באווירת 
הערב  נפלאים.  בטעמים  ארוז  שוקולד  במיוחד, 
אורגן ע"י נשי ובנות חב"ד בפתח תקווה בשיתוף 
בית חב"ד ובסיוע האגף לתרבות תורנית בעיריית 

פ"ת.

 הצללה בגינה

העירייה  החלה  האחרונה  שבתקופה  לאחר 
הדר,  גני  יעקב  קהילות  ברחוב  הגינה  בשיפוץ 
הצללה  הנחת  עם  לסיומו  השיפוץ  הגיע  השבוע 
לטובת הילדים המשחקים בגינה. עם כניסתם של 
ראש העיר מר איציק ברוורמן ומנכ"ל העיריה מר 
הרב  העיר  הנהלת  חברי  פנו  לתפקיד  ממן  יעקב 
יהדות  סייעת  פרידמן  ישראל  והרב  ברוכי  אליהו 
התורה פנו אליהם בבקשה לשיפוץ הגינה הגדולה 
ילדים  יום  מידי  ומשמשת  באזור  והמרכזית 
והורים רבים. מאז החלה העירייה בשיפוץ ותיקון 
וכעת  תאורה  חדשים  מתקנים  בהתקנת  הליקויים 

הגיע השיפוץ לסיומו עם התקנת ההצללה.

 מלון בא לעיר

ביום שני נפגש מנכ"ל מלון פרימה איתן יריב עם 
ראש העיר איציק ברוורמן בלשכתו, וזה העניק 

לו באופן רשמי וחגיגי את רישיון העסק הקבוע. 
מלון פרימה פתח תקווה, הינו מלון עסקים 

שנפתח בעיר לפני מספר חודשים, ונמצא בקרבת 
אזורי התעשייה בעיר ובתי החולים.

 ניסיון שוד כושל
ביום חמישי האחרון אירע ניסיון שוד כושל בסניף 
הדואר ברחוב אורלב בעיר. בשעות אחר הצהריים 
התקבלה קריאה במוקד המשטרה על ניסיון השוד, 
השוטרים,  לבוא  עד  להימלט  הצליח  החשוד  אך 
פתחה  המשטרה  זממו.  את  לבצע  שהצליח  ללא 

בחקירת האירוע. 

על המקום
החדשות המקומיות של    פתח- תקווה בסיור מקיף שערך השר דוד 

אזולאי בפתח תקווה, נסקרו 
מוסדות החינוך ושירותי הדת 

בעיר  בין התחנות: ת"תים ובתי 
ספר, בתי רבנים, לשכת ראש 
העיר ומשרדי המועצה הדתית

על מגרשים רבים ברחבי העיר הצטברו 
בשנים האחרונות ערימות של פסולת בניין, 
  שהפכו למטרד ולבזבוז מקום משווע

השבוע החל פרויקט ניקוי ופינוי המגרשים, 
לקראת הכשרתם למגרשי חנייה

"סוד ההצלחה של פתח תקווה – האחדות"

מאת: עמנואל סיטבון 

הגיע  אזולאי,  דוד  דת  לשירותי  השר 
בפתח  מיוחד  לסיור  השבוע  שלישי  ביום 
תקווה כדי לעמוד מקרוב אחר צורכי הדת 
נציגי ש"ס בעיר מ"מ  בעיר. לסיור התלוו 
הנהלת  וחברי  בוסו  אוריאל  העיר  ראש 

העיר אליהו גינת ואשר שוקר.
רשת  של  חינוך  במוסדות  נפתח  הסיור 
הספר  בבית  תחילה  התורני,  החינוך  מעין 
לבנות "נאות מרגלית" ולאחר מכן בתלמוד 
תורה "שירת יוסף". השר התרשם מהרמה 
הגבוהה של רשת מעין החינוך התורני הן 
השר  הגשמית.  ברמה  והן  הרוחנית  ברמה 
הביע בפני מנהל הת"ת הרב שאול בובליל, 
מנכ"ל רשת מעיין החינוך בפ"ת הרב יוסי 
יצחק  שמואל  הרב  הרשת  וסמנכ"ל  בוסו 
בדרך  למצוינות  מהחינוך  התפעלותו  את 
מרן  של  מורשתו  על  שמירה  תוך  התורה 

אביר הרועים הרב עובדיה יוסף זצ"ל. 
העיר  ראש  של  בלשכתו  המשיך  הסיור 
סקירה  שמע  שם  ברוורמן,  איציק  פ"ת 
העירייה  בין  הפעולה  שיתוף  על  נרחבת 
השר  הגיע  מכן  לאחר  הדתית.  למועצה 
ופמלייתו אל ביתו של הגאון ראש הישיבה 
הביע  הרב  שליט"א.  חפוטא  אברהם  הרב 
בעיר  המקוואות  מצוקת  את  השר  בפני 
בוסו  אוריאל  הרב  העיר  ראש  ומ"מ  פ"ת, 
חשף כי בימים אלה בשיתוף עם המועצה 
בניית  לקראת  ההכנות  נשלמות  הדתית 
מקוואות חדשים בפריסה עירונית, וחידוש 
ישנים יגיעו לקיצן במהלך השנה הקרובה. 
כפר  בשכונות  יבנו  החדשים  המקוואות 

גנים, הדר גנים וכפר אברהם.
התורני  למרכז  הפמליה  עברה  בהמשך 
"מאור יהודה" שם התפללו תפילת מנחה 
לסעודה  ערוכים  שולחנות  סביב  וישבו 
עשירה בהשתתפות רבני העיר. הסיור נחתם 

בפגישה שנערכה במשרדי המועצה הדתית 
רב  ובראשם  הניהולי  הצוות  בהשתתפות 
תורה  דברי  לאחר  הלוי.  מיכה  הרב  העיר 
על  לשר  הודה  העיר  רב  אקטואליים, 
"מלחמות  מול  שעומד  כך  ועל  פעילותו 
ובנושא  הכשרות  בנושא  וקשות"  רבות 
אזולאי,  דוד  הרב  הדתות  שר  הקבורה. 
שיבח את רב העיר על עמידתו בראש ועדה 
כי  ואמר  הכשרות  נושא  לבדיקת  מיוחדת 
להמלצותיה  רוח  בקוצר  מחכה  משרדו 
של הוועדה כדי לבחון אפשרויות לשיפור 

מערך הכשרות בישראל.
תקוה  פתח  כי  בדבריו  אמר  הדתות  שר 
התברכה בנציגי ציבור מהמצוינים בישראל 
"סוד  ומעבר.  מעל  בפעילותם  ומצליחים 
כאן  שיש  הוא  תקווה  פתח  של  ההצלחה 
הציבור",  נציגי  כל  בין  אמיתית  אחדות 

אמר השר.

מאת: משה זבורלו

גדולים  במגרשים  נתקל  שלא  תקווה  פתח  תושב  ואין  כמעט 
ברחבי העיר עליהם צבורים ערימות פסולת. מה שהחל כפתרון 
זמני לפסולת בניין, הפך למוקדי זבל קבועים שהפכו למטרד של 
האחרונים,  בימים  שטחים.  לבזבוז  ומאידך,  אחד,  מצד  ממש, 
המגרשים  לפינוי  היקף  רחב  במבצע  לצאת  העירייה  החליטה 

ולהפיכתם למגרשי חנייה.
את הפרויקט מובילה העירייה באמצעות מנהלת אזורי התעשייה 
והאגף לאיכות הסביבה, שכבר החלו במבצע רחב היקף לניקיון 
שנים.  מספר  לפני  בנין  פסולת  הושלכה  בהם  עירוניים  מגרשים 
בנין  פסולת  גריסת  לאתר  מועבר ממספר אתרים  החומר שנאסף 

שישמש כחומר תשתית לשבילי אופניים ולמגרשי חניה.

והמנכ"ל  ברוורמן  איציק  העיר  ראש  החליטו  עליו  הפרויקט 
להגדלת  ולמבקרים  לתעשיינים  מהשרות  חלק  הוא  ממן  יעקב 
ילווה  המבצע  את  התעשייה.  באזורי  החופשית  החניה  מקומות 
מערך אכיפה מוגבר באמצעות אגף הביטחון והשיטור העירוני. 
תואם  וגידור  מצלמות  יוצבו  לחניונים  שיוכשרו  השטחים  בכל 

לשמירה ומניעת שפיכת פסולת בנין עתידית.
ראש העיר איציק ברוורמן: "במסגרת השירות לתעשייני העיר 
ולטובת השמירה על איכות הסביבה התחלנו במבצע רחב היקף 
התעשייה.  באזורי  העירוניים  המגרשים  על  ושמירה  לניקיון 
כחלק  הרחב  לקהל  חופשיות  לחניות  אלו  מגרשים  מייעדים  אנו 
ממערך השירות והחשיבות הרבה שאנו מייחסים לתעשייני העיר, 

לעובדים ולמבקרים".

ממצבורי פסולת למגרשי חנייה
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מאת: יחיאל סמי

הוענקו  משתתפים,  ורב  חגיגי  באירוע 
תארי 'יקירי העיר' ל-16 תושבים שנבחרו 
בגין פועלם הרב ותרומתם למען הקהילה 
רביעי,  ביום  נערך  מיוחד  טקס  והחברה. 
העיר  יקירי  העירייה,  צמרת  בהשתתפות 

הוותיקים ובני המשפחות.
הרב  הגאון  נמצא  הפרס,  מקבלי  בין 
ישראל שרעבי, רב שכונות שעריה ומחנה 
הרב,  העיר.  של  ההוד  ומדמויות  יהודה, 
ניהל  חייו,  כל  בה  ומתגורר  העיר  יליד 
בעבר את מחלקת הכשרות בעיר, ובהמשך 
העצומה  השפעתו  השכונות.  לרב  מונה 
העיר,  של  הציבוריים  חייה  על  הן  ניכרת 
והן על תושבים רבים שמוצאים בו כתובת 
מאירת פנים לכל נושא, רוחני כגשמי. לפני 
כחודשיים התאלמן הרב מאשתו הדגולה, 

הרבנית שושנה ע"ה.
אריאל  כנר,  אורה  הפרס:  במקבלי  עוד 
מרקוס, גברי לוי, דוד הגר, דליה בנארויה, 
יצחק  ברגמן,  יגאל  שיינפלד,  טומי  ד"ר 
פרייפלד,  מטילדה  עופרי,  יצחק  יצחקוב, 
לבובי,  צביה  מאירי,  משה  דלמן,  מיכאל 

שי לביא ושמאי עציוני.
העיר  ראש  השתתפו  המרגש  באירוע 
בן  יעקב  הועדה  יו"ר  ברוורמן,  איציק 
סגן  בוסו,  אוריאל  רה"ע  סגן  שמחון, 
איציק  רה"ע  מ"מ  שונשיין,  איתי  רה"ע 
דיעי, חברי מועצה, יקירי העיר הוותיקים, 

אורחים וכמובן משפחות היקירים.
ראש העיר איציק ברוורמן אמר בדבריו: 
סמלי  מהלך  הינו  העיר  יקיר  אות  "מתן 
המציין את הכרת הרשות והערכתה הרבה 
ממרצם  תורמים  אשר  העיר  לתושבי 
על מנת לקבל  ומזמנם למען הכלל, שלא 
למען  השנים  לאורך  הנתינה  תמורה. 
למען  בפועלם  ואישה  איש  כל  הציבור, 
הינה  פעלו,  הם  בה  והחברה  הקהילה 
נתינה ללא גבולות וללא תנאי. יש בנתינה 
הנותן  את  הממלאת  רבה  עוצמה  זו, 
ממלאת  המקבל  ואת  ובשמחה,  בסיפוק 
נתינה זו באושר ובמשמעות נוספת לחיים. 
העשייה למען הזולת הינה בעלת משמעות 
נוספת מעצם היותה דוגמא ומופת לדורות 
הבאים, לילדים ולנוער, הלמדים חשיבותה 

של נתינה שלא לשם תמורה".
סי  והיוצרת  הזמרת  הנחתה  הטקס  את 
היימן, אשר אביה נחום היימן זכה אף הוא 
הופיעה  באירוע  העיר.  יקיר  באות  בעבר 
שלומית  של  בניצוחה  קנטיבלה  להקת 
כל  תזמורת  הקונסרבטוריון,  מנהלת  מדר 
הנשיפה בניצוחו של מיכאל דלמן )שזכה 
באות יקיר העיר( ולהקת המדרחוב )במאי 
הלהקה שי לביא זכה אף הוא השנה באות 

יקיר העיר(.
את האירוע הפיק אגף אירועים בניהולה 
המועצה  חבר  ובראשות  איגלר  אלה  של 
בוועדת  וחבר  רון כץ, ראש אגף אירועים 

יקירי העיר.

במעמד מרגש עוטרו 16 תושבים בתואר 
'יקיר העיר' על פועלם ותרומתם  "העשייה 
למען הזולת שלכם היא דוגמא ומופת לדורות 
הבאים, לילדים ולנוער, הלמדים חשיבותה של 

נתינה שלא לשם תמורה"

בין 'יקירי העיר': 
הגאון הרב שרעבי 
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רבני העיר
שליט"א
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יוסף דייטש, סגן ראש העיר ירושלים

חוויה לימודית בביה"ס "נתיבות משה"
ב"נתיבות משה" מציינים 

בסיפוק רב סיומה של מחצית 
ראשונה.  במהלך החודשים 

האחרונים ערך בית הספר שורה 
של אירועים חוויתיים לתלמידים 

ולהוריהם, במטרה להקנות 
להם חוויות לימודיות ייחודיות 

שיותירו בהם רושם עז.

מאת: מנדי קליין

תקווה,  בפתח  משה"  "נתיבות  הספר  בית 
לפי  גבוהה  לימודים  רמת  דגלו  על  שחרט 
החינוך  משרד  של  ליב"ה  לימודי  אחוז  מאה 
בנושא  הן  רבים,  מאמצים  משקיע  ובפיקוחו, 
הלימודי בשילוב של מערכת חינוכית ענפה, והן 
בתחום הערכי. בבית הספר עובדים לאורך כל 
השנה כולה בשיתוף פעולה מלא עם ההורים, 
ונערכות פעילויות משותפות להורים ביחד עם 

התלמידים  והצוות החינוכי 
את  משה  בנתיבות  מסכמים  אלה  בימים 
המחצית הראשונה של שנת תשע"ז בסיפוק רב.
הוא  הלימדים  שנת  בצהלך  המרכזי  הנושא 
ניתנים הדגשים מיוחדים  "עולם בתזוזה" שבו 
על המצאות טכנולוגיות שחווה היקום במהלך 

במחקר  עוסקים  עצמם  והתלמידים  השנים 
וביצירת טכנולוגיות מדעיות מתקדמות.

החלה  התלמידים  עם  החוויתית  הפעילות 
כבר בערב חג הסוכות, אז העניק מנהל ביה"ס 
הרב מאיר טננבוים  לכל תלמיד סט כשר לברכה 
של ארבעת המינים. התלמידים ציינו שהם קמו 
בימי החג מוקדם בכל בוקר כדי לברך על הסט 

הכשר שקיבלו. 
תלמידי  משפחות  יצאו  ויצא,  פרשת  בשבת 
והמחנכות  המחנכים  צוות  עם  יחד  ביה"ס 
לשבת גיבוש במלון כינר. הרב יצחק פנגר לווה 
את המשפחות במהלך השבת בחיזוק ובהקניית 
המתבגר.  הילד  עם  להתמודדות  נכונים  כלים 
והוריהם  תלמידים  לימוד  נערך  שבת  במוצאי 
בעניני דיומא וכן נערך חידון חוויתי אלקטרוני 
בו חולקו פרסים יקרי ערך. כל המשתתפים יצאו 

משבת זו בתחושה מרוממת ובטעם של עוד .
בחודש כסלו ערך ביה"ס חידון בנושא הלכות 
בכל  ושליטה  רב  ידע  גילו  התלמידים  חנוכה. 
הספר.  בית  בכותלי  שנלמדו  החנוכה  הלכות 
כמו"כ נערכה תערוכת חנוכיות גדולה מיצירות 
את  ביטוי  לידי  הביאו  שבהן  התלמידים, 
כישורם גם בתחום האמנותי. ביצירת החנוכיות 
השתמשו התלמידים בחומרים נפסדים תוך כדי 

הקפדה על שמירת איכות הסביבה.  
להעמיק  מאד  משתדל  משה  נתיבות  ביה"ס 
נערך ערב  ולמענן  גם עם האמהות,  את הקשר 
קיבלו  שבמהלכו  שבט,  ר"ח  לכבוד  מיוחד 
נכון עם  ליצירת קשר  וכלים  עוצמות  האמהות 
הילדים והבאתם  להישגים חינוכיים וערכיים. 

כיתה  תלמידי  ערכו  המחצית  סיום  לקראת 
הוענק  הסידור  מפוארת,.  סידור  מסיבת  א' 

תפילתם  ואת  בירושלים  העתיקה  בעיר  להם 
הראשונה מתוך הסידור ערכו במקום המקודש 
ומיוחד  מרגש  אירוע  זה  היה  המערבי.  בכותל 

בהשתתפות ההורים והמשפחות. 
היכולות  בטיפוח  רבות  משקיע  ביה"ס 
האישיות של כל תלמיד ותלמיד, כאשר כל זה 
משתלב ברמה לימודית גבוהה בכל המקצועות 
ובהקניית ערכים תורניים שילוו אותם בהמשך 

דרכם.
היחס  את  לשבח  מציינים  התלמידים  הורי 
החם והלבבי לו זוכים התלמידים. הם מספרים 
כי גם כאשר תלמיד חש מעט שלא בטוב, אינו 
מוכן להישאר בבית אלא רץ בשמחה לביה"ס, 

והעיקר שלא יפסיד יום לימודים.

3 ימים אחרונים! 

סכו“ם 
מהודר 
מוכסף

במבחר ענק של כלים בצבעים  שונים ובכל הרמות
לדוגמא:

3 חב‘ מפיות 
פורים 

ב - 10& 

ב - 10& 

ב - 5& 
רקרק

1+1

סרטי
סאטן

תבניות אינגליש קייק 
קרטון (26 ס“מ)

מגשי רולדה 
מיצד גלים

3+12+13

5
קערות סט ליצן

קשיחות

ב - 10&  3
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מאת: מנדי כץ

העיר  ראש  מ"מ  הגיע  השבוע  בתחילת 
אגף  ראש  עם  יחד  בוסו,  אוריאל  הרב 
גינת,  אליהו  הרב  הנדסה  במנהל  מבנים 
מרכז  וחנוכת  העבודות  סיום  את  לבחון 
אתיופיה  יוצאי  קהילת  של  הפעילות 
בפאתי שכונת יוספטל בפתח תקוה. זאת, 
לאחר שנציגי ש"ס בעירייה דאגו לשיפוץ 
הקהילה. לצורכי  והתאמתו   המקום 
במרכז הפעילות מתקיימים אירועי תרבות 
וחברה מגוונים של בני העדה האתיופית, 
החל מאזכרות, דרך הרצאות ייחודיות וכלה 
 באירועים משפחתיים כגון בר מצווה וכדו'.
שמח  הוא  כי  אמר  בוסו  אוריאל  הרב 
נציגי  של  הפנים  על  האושר  את  לראות 

הקהילה האתיופית לאחר המתנה ממושכת 
לקבלת בית חם לצורכי הקהילה. "נמשיך 
לסייע לכם", אמר הרב בוסו, "תדעו שיש 
 לכם כתובת, תמיד יש לכם למי לפנות".
מר אלי בזה, מהאחראים במרכז הפעילות, 
הודה במילים נרגשות לרב אוריאל בוסו 
נרגשים  הם  כי  ואמר  גינת  אליהו  ולרב 
ושמחים לראות את הפירות של העבודה 
המאומצת של נציגי הציבור בעירייה. "זו 
"בכוונתנו  בזה,  הדגיש  ההתחלה",  רק 
חוגים  ולפתוח  הזה  המקום  את  לפתח 
שלא  כדי  נוער  ובני  לילדים  ופעילויות 
מעש". בחוסר  ברחוב  להסתובב   ייאלצו 
הרב גינת השיב בסיפוק כי מדובר במטרה 
חשובה מאוד ובאמצעות מגוון המחלקות 
לרווחת  המקום  בפיתוח  יסייע  בעירייה 

שמח  "אני  בעיר.  האתיופית  הקהילה 
לבצע את המדיניות של ראש העיר עו"ד 
איציק ברוורמן. בסיור שערכנו לפני כחצי 
שנה עם השר אריה דרעי, אמר השר כי 
בעיר.  האתיופית  לקהילה  לעזור  חייבים 
סיור  וקיימנו  ברכתו  את  נתן  העיר  ראש 

עבודה עם מנכ"ל העירייה.
מבטיח  לא  שאני  להם  אמרתי  "בסיור 
כלום, רק מבטיח להשתדל. היום אני יכול 
לומר בסיפוק - ביצענו! בעזרת ה' נמשיך 
את  לכם  ונספק  המרכז  בפיתוח  לסייע 
הצרכים שלכם", אמר הרב גינת והוסיף: 
מנכ"ל  את  לטובה  לציין  חייב  "אני 
כח  ישר  למהלך.  חזק  גב  שנתן  העירייה 
וכמובן  לצרכים  שקשוב  העיר  לראש 
אוריאל  הרב  פ"ת,  ש"ס  תנועת  ליו"ר 

בנושא". רבות  שעות  שהשקיע   בוסו, 
אחד  התרבותי,  המרכז  חנוכת  במהלך 
"בחורף  נוספת:  בקשה  העלה  הנוכחים 
כל האזור מתמלא בוץ ומהמורות והגישה 
למרכז קשה מאוד, אין כאן כביש מסודר". 
לטפל  הבטיחו  ש"ס  נציגי  בתגובה, 
המחלקות  מול  האפשרי  בהקדם  במפגע 

הרלוונטיות בעירייה.
"מדובר בציבור גדול וחשוב שהיה מחוסר 
בית", הסביר הרב בוסו, "מיד כשקיבלנו 
הרב  הקהילה  רב  באמצעות  בקשתם  את 
עדיאל אליו נכנסנו לעובי הקורה וקידמנו 
כנציגי  לרווחתם.  המתחם  שיפוץ  את 
ופתרונות  מענה  לתת  לנו  חשוב  ציבור, 
לכלל האוכלוסיות בעיר ובתוכם לקהילת 

יוצאי אתיופיה".

כך אמרו נציגי ש"ס בעיר מ"מ רה"ע הרב אוריאל בוסו וראש אגף מבנים במינהל הנסדה הרב אליהו גינת במסגרת 
חנוכת מרכז הפעילות של קהילת יוצאי אתיופיה

"חשוב לנו לתת מענה לכלל האוכלוסיות בעיר"

מאת: זמיר יחזקאלי

עשרות נשים מפתח תקוה השתתפו בשבוע 
רשת  ידי  על  שהופק  מיוחד  באירוע  שעבר 
בבני  וגשל  באחוזת  תורה"  "אחוות  הכוללים 
הקרבתן  על  והערכה  הוקרה  כאות  ברק, 

ומסירותן. 
רשת  של  הפעילות  בהצגת  נפתח  האירוע 
הכוללים, בשילוב עדויות מצולמות של מספר 
שחוו  המהפך  על  שסיפרו  ונשותיהם  אברכים 

בביתם מאז הצטרפו לקהילת 'אחוות תורה'.
הגאון  תורה',  'אחוות  הכוללים  רשת  מייסד 
הוקרה  בדברי  פתח  שליט"א,  לייבל  דוד  רבי 
והערכה לנשות האברכים על שדואגות לדרבן 
עבודה  יום  אחרי  ללמוד  ללכת  בעליהן  את 
כי  הדגיש  בדבריו  ומעודדות.  מחזקות  ארוך, 

לפתחנו  העומדים  הרוחניים  האתגרים  בשל 
בדור הזה, בלתי אפשרי להיות "יהודי שמור" 

ללא חיבור אמיתי לגמרא.
הביטוח  תעודת  הוא  תורה  אחוות  "כולל 
האברכים.  לנשות  לייבל  הגר"ד  אמר  שלכן", 
יום  אחרי  יום,  מדי  לגמרא  שלהם  "החיבור 
עבודה ארוך, הוא הערובה לשמירה על הבית 

היהודי באווירה תורנית.
נשות  של  לסיפורן  נחשפו  האברכים  נשות 
קשיים  על  שמעו  נוספים,  אברכים-עובדים 
דילמות,  על  כוח,  של  עוגנים  ועל  בדרך 

מחשבות והרהורים.
האירוע המיוחד שהיה גדוש בתוכן והשראה, 
מגוון  בתפריט  משולב  והנאה,  בהומור  שזור 
ועשיר בליווי מוזיקה וקטעי שיר, הותיר רושם 

עז בקרב המשתתפות.

מאת: זמיר יחזקאלי

לפני כשבועיים,  ים  בבת  המנוף  נפילת 
גן  נווה  בשכונת  תושבים  לחרדה  הכניסה 
באתר  הממוקם  במנוף  שהבחינו  בעיר, 
בנייה כשהוא מתנדנד. שכנים שהפיצו את 
תיעוד המנוף ברשת הכניסו למעגל הפחד 
להתקשר  שמיהרו  רבים,  תושבים  עוד 
על  ודיווחו  ולמשרה  העירוני  למוקד 

המפגע.
מיהר  התלונות,  שהצטברו  לאחר 
שבחן  בנייה  מפקח  למקום  להישלח 
הפעלתו  אישורי  מבחינת  הן  המנוף,  את 
ועמידתו בתקנים והן מבחינה פיזית, ומצא 

כי הוא כשיר ותקין לחלוטין. 
בהזדמנות זו, נבדקו כבר מנופים נוספים 
שנמצא  ברחוב  בנייה  באתרי  הניצבים 
נמצאו  וכולם  גדולה,  בנייה  בתנופת 
להניח  סביר  הרעש  ממטרדי  תקינים. 
שהעוברים ושבים באזור יסבלו עוד ימים 
הכלי  תחת  ההימחצות  סכנת  אך  ארוכים, 

האימתני – הוסרה לפי שעה.

"החיבור לגמרא הוא הערובה 
מנוף התנדנד קלות לשמירה על הבית היהודי"

וגרם לבהלה עשרות נשים מפתח תקוה השתתפו באירוע הוקרה ראשון 
מסוגו ושמעו דברי חיזוק ממייסד רשת הכוללים "אחוות 

תושבי שכונת נווה גן הבחינו במנוף שמתנדנד קלות, תורה", הגר"ד לייבל שליט"א
הפיצו את התיעוד, וגרמו לזרם פניות של שכנים מבוהלים 

 רק לאחר שמפקח בנייה הובהל למקום ואישר את 
תקינות המנוף   נרגעו הרוחות 

 המנוף המתנדנד



האגודה למניעת מחלות גנטיות

 חדש בבני ברק!
 תחנת דור ישרים 

ללקיחת דמים

 שעות פתיחה זמינות ונוחות
 מכבדים את כל אמצעי התשלום 

 אח \ אחות בשעות נפרדות
 אין צורך בזימון תור  

02-6499888 ללקוחות כל קופות החולים  טל׳ משרד. 

כחלק ממערך שיפור השירות והנגישות לכלל חלקי הציבור אנו 
שמחים לבשרכם על פתיחת תחנה חדשה לבדיקות דור ישרים

רח' רבי עקיבא 78, ב״ב. טל׳: 03-9619983
א'-ה': 16:00-18:00)אחות(, 19:00-21:00)אח(

יום ו': 09:00-11:00
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תעודת זהות: 
לתרבות  המחלקה  ויו"ר  ש"ס  מטעם  ציונה  נס  העיר  מועצת  חבר  ברציפות  שניה  קדנציה 

תורנית. חבר בוועדות הנחות במיסים, בנין עיר, חינוך וביקורת. 
רקע אישי: 

ואחיות.  אחים   7 ולי  מעיראק,  עולים  הורים  לזוג  יום  קשת  בשכונה  ברמלה  והתחנכתי  גדלתי 
למדתי בבית הספר בר אילן בעיר, לאחר מכן פנימייה צבאית ובסיום לימודי התגייסתי לצנחנים, 

לאחר מכן שימשתי כמדריך נוער במועדון ג'רסי לנוער בעיר והדרכתי במשך 5 שנים. 
פינה תורנית: 

לומד כרגע מסכת תענית. מקרב נוער מתקשה, בישיבה שמונה כ-40 בחורים.
המסלול הציבורי: 

התחלתי את דרכי לאחר שהוריי נפטרו וחיפשתי לעשות לעילוי נשמתם. התחלתי לאסוף מידי 
שבת ילדים לקריאת תהילים, לאחר מכן התרחבנו לחוגים ופתחנו מתנ"ס בו התאספו כ30 ילדים 
 700 שהביאה  מפורקת  מפלגה  קיבלנו  בקשיים,  מלווה  הייתה  במפלגה  דרכי  יום. תחילת  בכל 

קולות וכיום הכפלנו את כוחנו ויש לנו 2 מנדטים.
הישג עיקרי:  

שיעורי התורה ובתי הכנסת המשגשגים, עם כולל אברכים שפתחנו. עזרה לתושבים בשמחות וגם 
באבל. פתחנו 2 מועדונים לנוער נושר ולנוער מתחזק שפועלים מידי ערב, וכולל בוקר לפנסיונרים 

שחלקם לומדים תורה לראשונה בחייהם.
ההתחייבות שלי:

הקמת מקווה בשכונת טירת שלום, פתיחת בית ספר חרדי לבנות ותלמוד תורה לבנים.
הרב שלי:  

שואב השראה ממרן הרב עובדיה זצ"ל ואת הנחישות מהרב אריה דרעי. שואל בכל דבר את הרב 
איתן דהאן ורבי יעקב אבוחצירא מרמלה.

נקודת שפל: 
כשהייתי צריך לוותר על תפקיד יו"ר ועדת הנחות על מנת לקבל את הסמכות על המועצה הדתית 

)כיום יו"ר המועצה הדתית הוא נציג ש"ס(.

שליהנציג
אליהו לוי, נס ציונה

"המטרה שלי היא לפתוח בעיר בתי ספר, ישיבות וסמינר, ולמשוך כמה שיותר אברכים שיגיעו 
להתגורר בעיר. אני מאחל לעצמי להיות סגן ראש העיר עם 3 מנדטים לפחות, כדי שאוכל להגשים 

את שאיפותיי הציבוריות לטובת הכלל ולקדש שם שמיים".

דבר הנציג:

 4  + נשוי   ,52 בן 
שני  מהם  ילדים, 
נשואים ושני נכדים.

מאת: הילה פלח

כנס  בירושלים  ייערך  מחודש  פחות  בעוד 
וראשונה  ייחודית  יוזמה  העסקים',  'פורום 
מסוגה מבית 'קו עיתונות', שתפתח בעקבותיה 
לבעלי  ייעודיים  כנסים  של  ארוכה  שורה 

עסקים קטנים ובינוניים בכל הארץ. 
בעלי העסקים הקטנים מתמודדים עם מגוון 
ולעיתים הם נאלצים לנהל  רחב של אתגרים, 
על  ממש  של  קיומית  מלחמה  ביומו  יום  מדי 
בירושלים,  מדובר  כאשר  שברשותם.  העסק 
האתגרים גדולים אף יותר, שכן מלבד קיומם 
הנוגסות  ורשתות  גדולים  קניות  מרכזי  של 
בחוג הקליינטים של העסקים הקטנים, גם גל 
לא  האחרונות  בשנים  העיר  שעברה  הטרור 

תרם לשגשוג, בלשון המעטה.
ממש  של  צורך  התעורר  זאת,  כל  לאור 
העסקים  לבעלי  שתסייע  מקצועית  בהכוונה 
המכירות,  את  להגדיל  רווחים,  למקסם 
את  ולפרסם  אשראי  מסגרות  עם  להתמודד 

העסק בצורה נכונה.
לטובת  הכפפה  את  שהרימה  מי  כאמור, 
'קו  רשת  היא  הירושלמיים,  העסקים  בעלי 
מיוחד  עיון  יום  ב-26.3  שתערוך  עיתונות', 
במרכז  בעיר,  העסקים  בעלי  עבור  ומקיף 

הכנסים של מלון קראון פלאזה.

העסקים  בעלי  יוכלו  העיון  יום  במהלך 
להשתתף בסדנת אומנות המכירה, בה ילמדו 
המכירות,  היקף  את  ולהגדיל  להרחיב  כיצד 
ייעוץ  ולקבל  עגולים  בשולחנות  להתיישב 
פרטני ומותאם באחד על אחד, להאזין למומחי 
הפרסום שישתתפו בפאנל מיוחד על הדרכים 
לשיווק עסק קטן מול רשתות ומתחרים, וכמו 
גם לשמוע מ'אלה שכבר עשו את זה' – בעלי 
עסקים קטנים שרשמו הצלחה חריגה וישתפו 

את הנוכחים מניסיונם.
העיון,  יום  במהלך  שייערך  מיוחד  במושב 
הקשורים  ופקידים  ח"כים  שרים,  ישתתפו 
ויקיימו דיון נרחב על עידוד הפיתוח  לנושא, 
העסקי במגזר החרדי, תוך התייחסות לסוגיות 
יציע  נוסף  דיון  היום.  סדר  שעל  הרלוונטיות 
סיקור של אפשרויות הרחבת האשראי לעסק, 
ותוך  בנקאיים,  וחוץ  בנקאיים  באמצעים 

שימוש בקרנות עירוניות וארציות שונות.
פעיל  באופן  תשתתף  ירושלים  עיריית  גם 
יוסף  הרב  העיר  ראש  סגן  באמצעות  בכינוס, 
דייטש, שנרתם לסייע להצלחת הכינוס לטובת 
בעלי העסקים בעיר. בעקבות כך, יהיו במקום 
נציגי האגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים 
עסק  לפיתוח  השונות  הדרכים  על  שיסבירו 

קטן ובינוני בעיר.

כנס 'פורום העסקים': 
להחזיק עסק בירושלים

שורה ארוכה של מומחים במגוון תחומים - אשראי 
ופרסום, הקמת עסק ומכירות - יתרמו מניסיונם 

המקצועי לבעלי העסקים הירושלמים במסגרת כנס 
מיוחד מבית 'קו עיתונות'



Made in USA

˘יוו˜ ו‰פˆ‰: ספיי˘ל ‚ל‡ט בע"מ.
077-4451-930טל': 

פנקו את הקרובים בעוגיות הסנדוויץ׳
של ליברס הפריכות והעסיסיות

פורים שמח וטעים במיוחד!

והמכבד יתכבד!
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יוסף דייטש, סגן ראש העיר ירושלים

"צה"ל לא השלים את המשימה"

מאת: שמעון ליברטי

יוסף שפירא  מבקר המדינה השופט בדימוס 
נוספים  פרקים  שני  )שלישי(  אתמול  פרסם 
בפרקים  מדובר  איתן.  צוק  מבצע  על  בדו"ח 
בקבינט  החלטות  קבלת  בתהליכי  העוסקים 
איתן'  'צוק  מבצע  לפני  עזה  לרצועת  בנוגע 

ובתחילתו, ובהתמודדות עם איום המנהרות. 
לאורך עשרות עמודים המבקר מותח ביקורת 
ההחלטות  קבלת  תהליכי  צורת  על  חריפה 
הממשלה  ראש  על  ביקורת  ומותח  בקבינט 
נתניהו, שר הביטחון דאז יעלון, הרמטכ"ל דאז 
את  מסרו  שלא  הביטחון  מערכת  וראשי  גנץ 

המידע הרלוונטי לשרי הקבינט. 
לרבות  הקבינט,  "סמכויות  כי  קובע  המבקר 
השאלה אילו נושאים נתונים להחלטת הקבינט, 
זו  עובדה  בכתובים.  ומעוגנות  מוסדרות  אינן 
יודעים  גורמת לכך שאפילו שרי הקבינט אינם 
מייעץ  או  מחליט  פורום  הוא  הקבינט  האם 
החלטה  קבלת  מחייבים  נושאים  אילו  בלבד, 
בקבינט, ובאילו נסיבות קיימת חובה לכנס את 
על  המקשים  ליקויים  נמצאו  עדיין  הקבינט. 
המל"ל למלא את מלוא תפקידיו בהתאם לחוק 
של  הפעולה  שיתוף  לעתים  כי  נמצא,  המל"ל. 
משרד החוץ, משרד הביטחון וצה"ל עם המל"ל 

לא היה תקין".
מבצע  שעד  "בתקופה  כי  כותב  המבקר 
רקע  חומר  הקבינט  שרי  קיבלו  לא  איתן'  'צוק 
שמדובר  מהנימוק  וזאת  הקבינט,  דיוני  לפני 
ה-33,  הקבינט  שרי  כל  מסווגים.  בחומרים 
צוות  בפני  טענו  לשעבר,  הביטחון  שר  מלבד 
הביקורת, כי היה חסר להם חומר רקע לקראת 
דיונים בקבינט, ומשכך לא הגיעו מוכנים דיים 
הממשלה  של  הקבינט  של  מכינונו  לדיונים. 
ה-33, ובמשך כשנה - עד 23.3.14, לא התקיימו 
אסטרטגיים  יעדים  לקביעת  דיונים  בקבינט 

בנוגע לעזה.
"התכניות האופרטיביות לרצועת עזה הוצגו 
לשרי הקבינט לפני שהקבינט קבע את היעדים 
יוצא  כפועל  עזה.  רצועת  לגבי  האסטרטגיים 
את  בעצמו  להתוות  נאלץ  הצבאי  הדרג  מכך, 
את  לאורם  לתכנן  כדי  האסטרטגיים,  היעדים 
הפעילות הצבאית. משרד מבקר המדינה מעיר 
יוסי  ולראש המל"ל לשעבר,  לראש הממשלה, 
בתכניות  הקבינט  במסגרת  העיסוק  כי  כהן, 
האופרטיביות בטרם קביעת יעדים אסטרטגיים 

אינו עולה בקנה אחד עם תהליך תקין של קבלת 
החלטות.

"בנוסף לכך, וכיוון שבידי מערכת הביטחון 
השונות,  הביטחוניות  הגזרות  על  המידע  מצוי 
הרי שגם בהיעדר הנחיה של ראש הממשלה או 
יוזמה של המל"ל, היה על יעלון, ליזום ולהציע 
של  להשבעתה  בסמוך  כבר  אלו  דיונים  לקיים 

הממשלה ה-33".
עוד עלה בביקורת כי למרות "שלפי מסמכי 

עוינת  פעילות  של  לפועל  הוצאתה  אמ"ן 
מוכנה  הייתה  ישראל  לעבר  מעזה  משמעותית 
ועל  איתן',  'צוק  מבצע  לפני  חודשים  מספר 
להתריע  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן  כי  שעלה,  אף 
לפני ביצוע הפעילות, לא הציגו יעלון, או גנץ, 
או  כוכבי,  אביב  אלוף  לשעבר,  אמ"ן  ראש  או 
ראש שב"כ לשעבר, יורם כהן, את המידע לשרי 

הקבינט כבר באותו שלב". 

הקבינט לא קיבל את האיום
המנהרות,  איום  על  בקבינט  הדיונים  לגבי 
בדיונים  בנושא  עסק  למרות שנתניהו  כי  עולה 
המנהרות  הוגדרו  שם  הביטחון,  מערכת  עם 
איום  הוצג  לא  "לקבינט  אסטרטגי  כאיום 
ראש  ושב"כ,  צה"ל  נציגי  במפורט.  המנהרות 
וראש  לשעבר  הביטחון  שר  לשעבר,  המל"ל 
הממשלה אמרו אמירות כלליות ומעטות לגבי 
איום המנהרות, ולא תיארו את האיום על מלוא 
התפתחותו, היקפו והפערים שהיו בנוגע אליו, 
באופן שהיה בו כדי להדגיש את מהות האיום". 
וכוכבי,  גנץ  ליעלון,  מעיר  המדינה  מבקר 
כך שלא הציגו במפורט לשרי הקבינט את  על 
הפערים  ואת  המנהרות המתפתח  איום  חומרת 
האיום  אי-הצגת  אליו.  בנוגע  לצה"ל  שיש 
הידע  בבסיס  פגעה  היא  שכן  ליקוי,  מהווה 
לצורך  לקבל  הקבינט  שרי  על  שהיה  ההכרחי 
קבלת החלטות בנוגע לגזרת עזה. בנוסף לכך, 

המבקר העיר על כך גם לנתניהו. 
ממצאי הביקורת עולה כי ב-16.2.14 התקיים 
התכניות  להצגת  מראש,  שנקבע  דיון,  בקבינט 
המבצעיות לגזרת עזה לקבינט. במועד זה היה 
המנהרות  איום  של  היקפו  על  בצה"ל  ידוע 

המבצעיות  התכניות  בהצגת  ואולם  וחומרתו, 
נכלל  לא  צה"ל,  ידי  על  לקבינט  עזה  לרצועת 
מענה מבצעי למצב שבו יידרשו הכוחות לתמרן 
ולהתמודד  מנהרות  רווי  במרחב  עזה  ברצועת 

עמן תוך כדי לחימה.
עוד עלה בביקורת, כי בנקודת זמן מסוימת, 
של  בלבד  אווירית  תקיפה  על  מגבלות  היו 
שרי  בפני  זאת  ציין  לא  יעלון  אך  המנהרות, 

הקבינט. 

גנץ  כי  כי "ראוי היה,  בסיכום כותב המבקר 
בפניו,  הופיעו  כאשר  לקבינט,  יציגו  וכוכבי, 
היה  ושעלול  ברשותם  שהיה  משמעותי  מידע 
הערכת  אם  גם  בעזה,  המצב  לשינוי  להביא 
המודיעין לא השתנתה. כמו כן, היה על נתניהו, 
מידע,  לאותו  מודעים  שהיו  והמל"ל,  יעלון 

לוודא שהוא מוצג לקבינט".

צה"ל לא נערך כראוי
עם  בהתמודדות  המבקר  עוסק  השני,  בפרק 
היבטים: התמודדות  איום המנהרות, בשלושה 
האיום  כנגד  הכוח  בניין  המודיעין,  גופי 

וההתמודדות עם האיום במישור הטכנולוגי. 
המבקר כותב כי למרות שאיום המנהרות היה 
ידוע מתקופת ההתנתקות, ואף הוגדר לפני כמה 
שולב  לא  הוא  ואסטרטגי,  חמור  כאיום  שנים 
בציון הידיעות החיוניות של אמ"ן, ולא נעשתה 

עבודת איסוף מודיעין בצורה טובה. 
שונים  מערכים  "אמנם  המבקר:  לדברי 
מול  מודיעיני  איסופי  במאמץ  עסקו  באמ"ן 
לא  אך   ,2013 שנת  סוף  עד  המנהרות  איום 
כל  של  ומשולב  כולל  מודיעיני  מאמץ  זה  היה 
 ,2013 והיחידות באמ"ן. מסוף שנת  המערכים 
הגבירו אמ"ן ושב"כ את המאמץ האיסופי מול 
בו  השקיעו  מהרצועה,  ההתקפיות  המנהרות 
משאבים רבים, ואף היה בידם מידע על היבט 
בשטח  ההתקפיות  המנהרות  של  משמעותי 
הרצועה. עם זאת הפעלת חלק מאמצעי האיסוף 
למבצע  ועד  מאוחרת,  כבר  הייתה  ההיא  בעת 
'צוק איתן' הם הניבו ככלל תוצרים מודיעיניים 
תוצרים  או  ההתקפיות,  המנהרות  על  מעטים 

מודיעיניים חלקיים שקשורים בהן". 

עוד נמצא כי חטיבת המחקר ופיקוד דרום, לא 
ערכו בשנתיים שקדמו למבצע מחקר מודיעיני 

משמעותי על המנהרות ההגנתיות בעזה. 
המודיעיני  המידע  את  משבח  המבקר 
אך  בשטח,  ללוחמים  ושב"כ  אמ"ן  שהעבירו 
מציין כי היו פערי מודיעין משמעותיים במידע 
למנהרות  ביחס  לכוחות  שהעבירו  המודיעיני 
ההגנתיות,  למנהרות  ביחס  במיוחד  ברצועה, 
לפני  האיום  עם  התמודדות  על  שהשפיעו 

המבצע ובמהלכו. 
כי במהלך השנים שמאז  עוד כותב המבקר, 
למבצע  בסמוך  ועד  השנייה  לבנון  מלחמת 
"צוק איתן" נעשו פעולות איסוף ומחקר רבות 
על  חלקי  באופן  רק  אך  חיזבאללה,  ארגון  על 

תשתית המנהרות בלבנון.
בצה"ל  כי  המבקר  כותב  הכוח,  בניין  לגבי 
להתמודדות  וטכניקות  לחימה  תורת  כתבו  לא 
תכנית  צה"ל  בידי  הייתה  "לא  המנהרות.  עם 
מבצעית רלוונטית המספקת מענה מלא לאיום, 
רצועת  בשטח  המנהרות  עם  התמודדות  כולל 

עזה", כותב המבקר. 
האחראיים  "הגורמים  כי  מוסיף  המבקר 
ללחימה  ולאימונם  השדה  כוחות  להכשרת 
זרוע   - השונים  רבדיו  על  המנהרות,  באיום 
עמדו  לא   - המרחביים  והפיקודים  היבשה 
כותב  האוויר  חיל  לגבי  גם  זאת".  במשימתם 
מהסוג  למנהרות  התכונן  לא  שהוא  המבקר 

הקיים בעזה. 
מתוך  כי  עלה,  "בביקורת  כי  קובע  המבקר 
תיעדף  שצה"ל  ההתקפיות  המנהרות  כלל 
לטיפול במהלך מבצע 'צוק איתן' הוא השמיד 
יתר  ואילו  נוספות,  כמה  ונטרל  מחציתן  את 
נותרו  או  בלבד  שובשו  ההתקפיות  המנהרות 
מרכזית  שבמשימה  נובע,  מכאן  כשירות. 
איתן'  'צוק  במבצע  לצה"ל  שהייתה  וייעודית 
- השמדה או נטרול של המנהרות ההתקפיות - 
צה"ל השמיד או נטרל רק כמחציתן, ובכך לא 
בתחקיר  גם  שעלה  כפי  משימתו,  את  השלים 

המטכ"לי שנעשה לאחר המבצע". 
שחק  הביטחון  משרד  כי  המבקר  כותב  עוד 
את תקציב הביטחון ליישובי עוטף עזה וביטל 
של  הביטחון  לערעור  שגרמו  מהדברים  כמה 

התושבים. 
במישור  האיום  עם  להתמודדות  בהתייחסו 
לא  התוכניות  כי  המבקר,  כותב  הטכנולוגי 

פותחו כראוי ועל פי לוחות הזמנים. 

המנהרות. צילום: דו"צ

"כל שרי הקבינט ה-33, 
מלבד שר הביטחון 

לשעבר, טענו בפני צוות 
הביקורת, כי היה חסר 

להם חומר רקע לקראת 
דיונים בקבינט"

"לא הייתה בידי צה"ל 
תכנית מבצעית רלוונטית 

המספקת מענה מלא 
לאיום, כולל התמודדות 

עם המנהרות בשטח 
רצועת עזה"

מבקר המדינה בדו"ח חריף:

מבקר המדינה פרסם אתמול חלקים מדו"ח 'צוק 
איתן', העוסקים בעבודת הקבינט ובהתמודדות עם 
איום המנהרות  המבקר מתח ביקורת חריפה על 
ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון לשעבר יעלון, 
הרמטכ"ל לשעבר גנץ וראשי מערכת הביטחון, שלא 

עדכנו את שרי הקבינט ולא הציגו את המידע הרלוונטי 
 לפי הדו"ח, גופי המודיעין לא ביצעו איסוף מידע 

כראוי  ולא נבנו תכניות להתמודדות המנהרות 
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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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ליצמן בישיבת חברון:
"נבטיח בריאות התלמידים"

בישיבת  סייר  הבריאות  שר 
חברון ונועד עם ראשי הישיבה 
● במהלך הפגישה עלה נושא 
והשר  בישיבות,  המזון  תקנות 
נזק  כל  ייגרם  לא  כי  הבטיח 

לעולם התורה
מאת: ארי קלמן

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, התקבל ביום 
שני בכבוד מיוחד לביקור רשמי בהיכל ישיבת 
ראשי  בליווי  בירושלים,  מרדכי  בגבעת  חברון 
שוינגר,  יוסי  והרב  הגדולה,  הישיבה  ומנהלי 

מחברי הנהלת הישיבה.
עם  הסיור  בתחילת  נועד  השר 
ראשי הישיבה הגר"ד כהן, הגר"י 
פרבשטיין,  והגרמ"מ  חברוני 
ושמע מהם על התפתחות הישיבה 
התורה.  בעולם  הנכבד  ומקומה 
מיוחדת  זכות  זו  כי  אמר  ליצמן 
אם  את  מקרוב  לראות  בעבורו 
יפעל  וכי  בגדולתה  הישיבות 
לסייע לישיבה בכל דבר שתצטרך.
תקנות  נידונו  הפגישה,  במהלך 
אלה  שבימים  בישיבות,  המזון 
להליכי  באשר  הדיונים  נערכים 

כי  אמרו  הישיבה  מנהלי  וגם  ראשי  אישורן. 
הישיבות  לתלמידי  להעניק  שיש  חולק  אין 
אוכל בריא ואיכותי, וכי בישיבת חברון האוכל 
הגבוהים  בסטנדרטים  הוא  לתלמידים  המוגש 

בכל היבט.
ליצמן הבהיר כי ימשיכו הדיונים המשותפים 

בין יוזמי התקנות לבין נציגי הישיבות כדי שלא 
את  להבטיח  יוכלו  ובמקביל  לישיבות  היזק 

בריאות התלמידים.
הרוחנית  מהעוצמה  התרשמה  המשלחת 
הגדולה שנראה לנגד עיניהם, לראות את אלפי 
תלמודם  על  שוקדים  התלמידים 

והוגים בתורה הקדושה.
שר  את  חיזקו  הישיבה  ראשי 
הציבורית  בשליחותו  הבריאות 
למען  הקדושה  ובפעילותו 
הציבור החרדי, עולם התורה ובני 
רפואה  בענייני  ובפרט  הישיבות, 

ובריאות לכלל ולפרט.
לשר  הוגש  הסיור  במהלך 
הישיבה  ראשי  מידי  הוקרה  ספר 
מיוחדת  הקדשה  נכתבה  בו 
הישיבה,  ראשי  בידי  שנחתמה 
תודה  ומנחת  ידידות  "מזכרת 
מבאר חפרוה שרים ישיבת חברון כנסת ישראל 
לאיש אשר רוח בו העושה ומעשה למען הכלל 
יעקב  הרב  ובנאמנות  בתבונה  במסירות  והפרט 
שם  לקדש  להמשיך  ויזכה  ה׳  יתן  הי״ו.  ליצמן 
שמים בכל מעשיו מתוך בריאות נחת והרחבה 

כל הימים".

פונו תשעה בתים בעפרה
 - בעפרה  הבתים  תשעת  את  אתמול  פינו  שוטרים  מאות 
בהתאם להחלטת בג"ץ ● מאות צעירים התאספו במקום 
 ● אלימות  וללא  פאסיבי  באופן  רובם  הפינוי,  על  ומחו 
איבדה  ובנט  נתניהו  בראשות  "הממשלה  עמונה:  מטה 

הצדקה לקיומה"
מאת: שי בן מאיר 

אתמול  הגיעו  מג"ב  ולוחמי  שוטרים  מאות 
)שלישי( ליישוב עפרה, בכדי לפנות את תשעת 
הבתים כפי שקבע בג"ץ. במקום התאספו מאות 

צעירים שמחו על הפינוי.
בבוקר.   10:00 לשעה  סמוך  החל  הפינוי 
קודם  עוד  בהסכמה  התפנו  המשפחות  מרבית 
התבצרו  הצעירים  מאות  הפינוי.  להתחלת 
בצורה  בעיקר  מחאתם  את  והביעו  בבתים 
פסיבית וללא אלימות, ורק שני חשודים נעצרו 
בחשד לתקיפת שוטרים והפרת הסדר הציבורי. 
באורח  שוטרים   11 נפצעו  הפינוי  במהלך 
)נשיכות, חבלת ראש, חבלה בחזה, חבלה  קל 
הרגל  בכף  חבלה  בברך,  חבלה  יד,  כף  בפרק 
מתוכם  רפואי  טיפול  לקבלת  פונו   5 וכדומה(. 
הפצועים  ששת  שוחררו.  שוטרים  שלושה 
האחרים טופלו בשטח ומרביתם שבו לפעילות 

מבצעית.
כמה שעות,  בתוך  בוצע  בתים  פינוי שמונה 
הכוחות  נתקלו  והאחרון  התשיעי  בבית  אך 
צעירים  כשמאות  יותר,  עיקשת  בהתנגדות 
במשך  ניסו  הכוחות  גגו.  ועל  בבית  התבצרו 
זמן ארוך לנהל איתם הידברות בניסיון להביא 
בפינוי  החלו  הצליחו  ומשלא  מוסכם,  לפינוי 

בכוח. 
בתגובה לפינוי הודיעו במטה עמונה, כי הם 

ראש  בית  מול  במאהל  רעב  בשביתת  פותחים 
הממשלה: "הרס רודף הרס. מילה אינה מילה 
נתניהו  בנימין  בראשות  הלאומית  והממשלה 

ונפתלי בנט איבדה את ההצדקה לקיומה". 
השעה  "זאת  כי  אמרו  הלאומי  באיחוד 
ויתר  עפרה  עמונה,  לתושבי  מחודשת  לבנייה 
היישובים ביהודה ושומרון". ח"כ שולי מועלם 
תשעת  "הרס  אמרה  היהודי(  )הבית  רפאלי 
הבתים בעופרה היא איוולת של ממשלת הימין, 
מלאים  שותפים  סיעתי  וחברי  שאני  ממשלה 
הזאת  לעת  אם  החלטותיה.  לכל  ואחראים 
הגענו למלכות, היום בתשובה להריסה הבתים 
חייב  רה"מ לממש את הבטחתו לעקורי עמונה 
השנה.  למרץ   31 ה  עד  חדש  ישוב  ולהקים 
שבענו הבטחות, לא ימכרו לנו יותר פייק ניוז".
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חודש מתנה על חבילת ספק. בכפוף לתנאי המבצע. בתוקף עד 31.03.17. אינטרנט רימון 2009, ח.פ 514256437

למצטרפים חדשים חודש מתנה!

שדרגנו את תשתיות האינטרנט שלנו עם טכנולוגיה חדשנית 
שמאיצה את מהירות הגלישה שלכם בכל זמן ובכל מכשיר

הרשת הבטוחה 
המהירה בישראל

בבית שלנו גולשים חכם,
 גם בסלולר

לפרטים והצטרפות: 

1-800-222-234

פסח מלכותי במלון 
"קיסר פרימייר טבריה"

על שפת הכנרת

 ארוחות גורמה      תוכניה עשירה      פעילויות לילדים

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

galimt88@gmail.com 

ארוחות גורמה        תוכניה עשירה       פעילויות לילדים

הכניסה חופשית
מקום מסודר לנשים

אין כניסה מתחת גיל 18

ובהשתתפות: הרב יוסף קהתי השפעת התקשורת הזוגית על חינוך הילדים
דברי ברכה: הר’ יעקב אדמוני מחזיק תיק חינוך תורני ותרבות תורנית

ובהשתתפות מומחה להנחיית נישואין ומשפחה
הרב אברהם יוסף קהתי בנושא: “הנישואין משימה”

במוצאי שבת פרשת וארא א’ שבט 28.1.17 בשעה 20:00
בבית הכנסת “בית אל” רח’ המכבים 72 שכונת פרדס כץ, בני ברק

הכניסה חופשית

ביום שני ח’ אדר 6.3.17 בשעה 20:00
באולם שרת, רח’ חיים עוזר 25, פתח תקוה

ובהשתתפות מומחה להנחיית נישואין ומשפחה
הרב אברהם יוסף קהתי בנושא: “הנישואין משימה”

הכניסה חופשית
מקום מסודר לנשים

אין להביא ילדים



משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא
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 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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ארי קלמן

והספורט,  התרבות  החינוך  ועדת  יו"ר 
יפה  פרופ'  ות"ת  ליו"ר  פנה  מרגי,  יעקב  ח"כ 
בתעודת  להכרה  לפעול  בבקשה  זילברשץ 
באומנות'  ו'תרפיה  תקשורת'  'קלינאות 

הנלמדות במסלולי סמינר בית יעקב.
מהמגזר  רבות  ובנות  מאחר  לפנייה,  הרקע 
החרדי בוחרות ללמוד בסמינרים של רשת 'בית 
של  הייחודי  והצביון  האופי  בשל  וזאת  יעקב' 
ההוראה  וסגל  הלימוד  תכני  בהם  הסמינרים 

מתאים לאורח החיים החרדי.
רבות  פניות  הגיעו  מרגי  ח"כ  של  ללשכתו 
לימודיהן  את  שסיימו  יעקב'  'בית  בוגרות  של 
במסלולי 'קלינאות תקשורת' ו'תרפיה באומנות' 
וקיבלו תעודות הסמכה, אולם שוק  בסמינרים 
והתארים  מאחר   - בפניהן  חסום  היה  העבודה 
שלהן אינם נחשבים לתארים אקדמיים או כאלו 

המקבילים לתואר אקדמי )אקוולנטי(.
הלימוד  בתכני  הכיר  החינוך  משרד  כזכור, 
של רשת הסמינרים של 'בית יעקב' ואפשר להם 
להעניק תעודת B.A אקוולנטי בתחומי הוראה 
מתמטיקה  תושב"ע,  תנ"ך,  במסלולי  וחינוך 
של  הנחוצות  במסגרות  דווקא  אולם  ועוד. 
הוראה מתקנת, בהן קיים חוסר בכוח אדם, לא 

העניק משרד החינוך את ההכרה הדרושה.
ות"ת  ליו"ר  מרגי  יעקב  ח"כ  של  במכתבו 

להפנות  "ברצוני  נכתב:  זילברשץ  יפה  הגב' 

המסיימות  תלמידות  לעניין  ליבך  תשומת  את 

'תרפיה  ולימודי  תקשורת'  'קלינאות  לימודי 

באומנות', במסלול סמינר בית יעקב, אשר אינו 

להשלמת  זכאיות  אינן  כך  ובשל  במל"ג  מוכר 

לימודי התואר בדרגת B.A. אקוולנטי".

ללמוד  בחרו  אלו  תלמידות  מרגי,  לדברי 

צביון  על  לשמור  במטרה  יעקב  בית  במסלול 

אינם  אשר  תכנים  של  התערבות  ללא  החינוך, 
מתאימים לרוח השקפתן. משרד החינוך מפקח 
מתערב  ואינו  בלבד  אדמיניסטרטיבי  פיקוח 
ולהציג  לציין  המקום  "כאן  הלימוד.  בתכני 
בפנייך את המציאות העגומה אשר יש דרישה 
אלו,  בתחומים  לעובדים  וביקושים  גבוהה 
ולצערי אין היצע גדול ביחס לביקוש במערכות 
החינוך השונות והמערכת עובדת בחוסר קבוע 

של עובדים בתחומי הפרא-רפואיים אלו".
הוא  החינוך  ועדת  כיו"ר  כי  הדגיש  מרגי 
ולצערו,  הקיים,  החוסר  אחר  בדאגה  עוקב 
מתקנת  הוראה  שירותי  נמנעים  החוסר,  בשל 
במערכת  רבים  מתלמידים  נלווים  ושירותים 
כי  סבור  "אני  חוק.  ע"פ  לכך  הזכאים  החינוך 
ולהביא  אלו  סוגיות  שתי  את  לכלול  מקום  יש 

פתרון אחד אשר ייתן מענה לשתיהן".
כאמור, במסלול לימודי הוראה הכיר משרד 
לא  )אמנם  אקווילנטי  ראשון  כתואר  החינוך 
ב-100%(, "יתכן כי יש מקום לפעול בעניין כי 
משרד הבריאות והמל"ג יכירו בלימודי מקצוע 
ערך  כשווה  )חרדי(  יעקב  בית  במסלול  אלו 
"הכרה  ומסכם:  מרגי  כותב  ראשון",  לתואר 
אשר  עובדות  וקליטת  לשיבוץ  פתרון  תיתן  זו 
סיימו את לימודיהן בהצלחה, ויתכן כי תצליח 
במערכת  הקיים  הגדול  החוסר  את  לצמצם 

החינוך למקצועות אלו".

מרגי. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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לשכונת  ונראה  סמוך  המיתולוגי,  במרתף 
גאולה הירושלמית, הסיט שמערל את ערימת 
להן  שנחו  הסיגריות  ובדלי  הקפה  כוסות 
בערבוביה על השולחן היציב למחצה, ומיקד 
את מבטם של הנוכחים לחבילת דפים שהטיח 
הסלוגן  מתנוסס  כשעליה  מרשים,  באופן 

'בחירות 2018'.
יתכן שנסתפק ברבע  לא  נוותר,  לא  "הפעם 
שמות  לקריאת  בוועדה  חבר  לתפקיד  רוטציה 
בועדת  מקום  מילוי  שליש  שני  ועוד  רחובות, 
לשתוק  מוכן  לא  שלנו  הציבור  הארנונה. 
יותר", הפטיר בזעף, "הרי הנציג שלנו באמת 
מקריב את עצמו למען כלל הציבור, בשבועות 
בגאולה,  מתוקשר  סיור  ערך  הוא  האחרונים 
ועובר  קליינטים  שני  סוחרים,  שלושה  חיבק 
וקיבל קהל  יהודה,  אורח אומלל בשוק מחנה 
לייעוץ בדיני הרחבת מרפסות סוכה והמסתעף 

במחסן בבית וגן", נמשך המונולוג.
בערל, שעד כה ישב בפינה שקוע בהרהורים, 
ליטף קלות את זקנו. וזאת יש לדעת, כי ליטוף 
מאז  רעות  מבשר  אות  היווה  בערל  של  זקנו 
ומעולם, ולפיכך לא הופתע איש מהמשתתפים 
יצא  כשהוא  הסודי'  התשיעייה  ב'מפגש 

למתקפה חזיתית.
"הבעיה האמיתית שלנו היא יענקלה", אחז 
יישאר  הוא  עוד  "כל  בערל את השור בקרניו, 
דבוק לכיסא שום דבר לא ישתנה. לציבור כבר 
גרעיני  גרם   300 קונה  שלו  מתמונות  נמאס 
בדוכן,  הערבי  הצעיר  את  ומחבק  אבטיח 

חייבים דם חדש במערכת".

הקרב כבר נפתח
ניתן להמשיך עד אינסוף בתיאור מליצי של 
הידיים  כיפופי  שלבי  הסלוגנים,  בחירת  הליך 
ושלל מאפיינים שגרתיים של מערכת בחירות 
בשמחה'  ה'מרבין  עם  נמתין  אבל  חרדית, 

לראש חודש אדר הבעל"ט.
כי בשורה התחתונה, אולי נדמה לכם ששנה 
פוליטיים  במונחים  אבל  זמן,  המון  הם  וקצת 
הם  בפרט,  חרדית  פוליטיקה  ובמונחי  בכלל, 

קצת, ויש שיאמרו קצת מדי.
כבר  המוניציפאלית  הבחירות  מערכת 
נפתחה, בתוככי הסיעות השונות כבר נערכים 
אני  אפשריים,  הסכמים  על  קדחתניים  דיונים 
אתמוך בך באלעד ואתה תחזיר לי בבית שמש, 
בתמורה  הירושלמית  ברשימה  נוסף  מקום 
לתיק זניח במודיעין עילית, שתיקה בבני ברק 
על  היריב  של  הבית  בעיתון  כתבה  תמורת 

ביתר, כל אלה קורים ממש עכשיו.

וצפויה  פתות  הכול  מסוימות  בערים 
לסגור  אפשר  באחרות  בכול,  הכול  מלחמת 
את הקלפיות כבר בשעות הבוקר המוקדמות. 
כבולות  החרדיות  הסיעות  בהם  מקומות  יש 
בהסכמים פנימיים עד ביאת גואל צדק בב"א, 
את  המרכיב  הגוף  חברי  זהות  שאפילו  ויש 

הרשימה עדיין נתונה במחלוקת. 
אתם  לשבוע  שמשבוע  לכולם  השווה  הצד 
מעלליהם  על  ויותר  יותר  לשמוע  צפויים 
ומעלותיהם, פועלם ומלחמותיהם של הנציגים 
אתר  בכל  די  החרדי  הקול  וחובבי  החרדים 

ואתר. היו נכונים לשטף הזה.

תזמון מושלם
טיימינג  היה  לא  לכך,  ובהתאם  לזאת  אי 
ללינץ'  החרדים  לפוליטיקאים  מזה  מושלם 
מתוזמן היטב ב'צורר' היהודים החדש, 'חונק 

החרדים' מקרית יובל.
לוי,  יחיאל  מעודכן:  שאינו  למי  רקע  קצת 
התגלץ'  יובלים,  הקהילתי  המנהל  מנכ"ל 
על  וסיפר  הגל"צי  למיקרופון  בהתבטאות 
בקרית  החרדית  הקהילה  את  'לחנוק'  מטרתו 
יותר מכול את מאבקי  יובל, שכונה המסמלת 
החרדים-חילונים בירושלים בשנים האחרונות.

בליץ  מיד  התרחש  כראוי(  )וגם  כצפוי 
של  המיידית  הדחתו  את  שדרש  חרדי  פנים 
שידרוש  מי  רק  חסר  במשטרה,  וחקירתו  לוי 
הדרג  גם  ממלכתית.  חקירה  ועדת  הקמת 
הארצי הטיל את כובד משקלו, ויחד עם דרעי 
בנט  נפתלי  החינוך  שר  גם  התגייס  וליצמן, 
שגינו  ריבלין,  רובי  המדינה  נשיא  ובעקבותיו 

את ההתבטאות האיומה מכל וכל.
רבות  השקיע  האחרונה  שבשנה  ברקת,  ניר 
הוביל  החרדי,  המגזר  עם  יחסיו  בשיקום 
פרסום  אחרי  קלה  ושעה  במיוחד,  תקיף  קו 
המנהל  להדחת  דרישה  שיגר  כבר  הדברים 
הסורר. גם המועמד להחליפו משה ליאון לא 
סובלנות  אפס  שיגלה  והבטיח  מאחור  נשאר 

כלפי תופעות שכאלה.
שקיבל  מה  מגיע  פנים  עז  לאותו  האמת, 
בכפל כפליים, אמירות שטנה שכאלה לא יכיר 
ידי מי  מקומן במדינת ישראל, ולבטח לא על 
שמשתכר מהקופה הציבורית. ועדיין, כמאמר 
הייתה  אילו  ועת',  זמן  'לכל   - באדם  החכם 
שנתיים,  לפני  נחשפת  המדוברת  הפה  פליטת 
התגובות  שעוצמת  לנחש  לי  תרשו  למשל, 

והקצב היו איטיים בהרבה, אם בכלל.
ריח בחירות באוויר.

ריח בחירות
אבי גרינצייג / על סדר היום

בטיימינג מושלם, קיבלו הפוליטיקאים את 
ההתבטאות המזעזעת של 'חונק החרדים' 

מקרית יובל, וגייסו אותה למערכת הבחירות 
שיצאה לדרך

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

  03-6779810

תיקון כל סוגי המחשבים
מעבדה ניידת

מכירת כל סוגי המחשבים
במחירים מיוחדים
מעבדה מקצועית 

MAC למחשבי

תיקונים בבית הלקוח
לפרטי ועסקי

. .

למעון "מאור יהודה" 
קלויזנר 13 פ"ת

דרושות מטפלות 

לפרטים: אסתי - 053-3112461

תנאים מעולים למתאימות!

חמות ומסורות 
למשרה מלאה לשנת 

הלימודים הקרובה.
יתרון למטפלות עם תעודה מוסמכת, 

במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.

 סדר בשעה 19:20  < קבלת שבת ותפילה ב-18:50. 

שכונת תקומה 
מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה

אגף 
השכונות

מתנ”ס
 רמת ורבר

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

  דרום העיר
  לגיל הזהב  

  בית אבות נוה רעיה
 רחוב תפוצות ישראל שעריה

עו”ד איציק ברוורמן 
ראש העיר

הרב אוריאל בוסו 
מ”מ ראש העיר

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

שיערך אי"ה בליל שבת י"ד בניסן תשע"ו )22.4.16( 
 ליל סדר ציבוריכהלכתו

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

עו”ד איציק ברוורמן 
ראש העיר

הרב אוריאל בוסו 
מ”מ ראש העיר

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

שיערך אי"ה בליל שבת י"ד בניסן תשע"ו )22.4.16( 
 ליל סדר ציבוריכהלכתו

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

בברכת חג פסח כשר ושמח

מס’ המקומות מוגבל! רישום מראש חובה
לבירורים: משה 050-9403036 ימים א’-ו’ בשעות 9:00-13-00, 

לרישום: מזכירות המתנ”ס 03-5079545 ימים א’-ה’ 16:00-19:00

במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.

 סדר בשעה 19:20  < קבלת שבת ותפילה ב-18:50. 

שכונת תקומה 
מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

 - מזרח העיר - - מרכז העיר -

בברכת חג פסח כשר ושמח

בברכת חג פסח כשר ושמח

מס’ המקומות מוגבל! רישום מראש חובה
לבירורים: משה 050-9403036 ימים א’-ו’ בשעות 9:00-13-00, 

לרישום: מזכירות המתנ”ס 03-5079545 ימים א’-ה’ 16:00-19:00

במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.

 סדר בשעה 19:20  < קבלת שבת ותפילה ב-18:50. 

שכונת תקומה 
מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה
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 תקוה-עיריית פתח 
 
 

 - מזרח העיר - - מרכז העיר -

בברכת חג פסח כשר ושמח

מס’ המקומות מוגבל! רישום מראש חובה
לבירורים: משה 050-9403036 ימים א’-ו’ בשעות 9:00-13-00, 

לרישום: מזכירות המתנ”ס 03-5079545 ימים א’-ה’ 16:00-19:00

במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.

 סדר בשעה 19:20  < קבלת שבת ותפילה ב-18:50. 

שכונת תקומה 
מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

 - מזרח העיר - - מרכז העיר -

 במרכז הקהילתי “מאור יהודה”
רח’ קלויזנר 13 רמת ורבר פתח תקוה 

בברכת חג פסח כשר ושמח

מס’ המקומות מוגבל! רישום מראש חובה
לבירורים: משה 050-9403036 ימים א’-ו’ בשעות 9:00-13-00, 

לרישום: מזכירות המתנ”ס 03-5079545 ימים א’-ה’ 16:00-19:00

במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.

 סדר בשעה 19:20  < קבלת שבת ותפילה ב-18:50. 

שכונת תקומה 
מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

 - מזרח העיר - - מרכז העיר -

בברכת חג פסח כשר ושמח

מס’ המקומות מוגבל! רישום מראש חובה
לבירורים: משה 050-9403036 ימים א’-ו’ בשעות 9:00-13-00, 

לרישום: מזכירות המתנ”ס 03-5079545 ימים א’-ה’ 16:00-19:00

במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.

 סדר בשעה 19:20  < קבלת שבת ותפילה ב-18:50. 

שכונת תקומה 
מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

 - מזרח העיר - - מרכז העיר -

 שכונת תקומה מועדון נוער
 רח’ פפר פתח תקוה

מזרח העירמערב העיר

לבירורים:  03-9227134 לבירורים:  03-9227134 לבירורים:  03-9227134

 ליל סדר עם חב״ד 
 מרכז העיר

 לציבור הכללי
 אולם ״אלי כהן״

רחוב וולפסון 4

 מרכז העיר
  לדוברי רוסית  

  דיור מוגן
רחוב רוטשילד 180

מעיין החינוך התורני

מרגי דורש: להכיר בלימודי קלינאות ותרפיה
משרד החינוך מכיר בתכני הלימוד של 'בית יעקב' ומאפשר לסמינרים להעניק תעודת B.A אקוולנטי 
בתחומי הוראה וחינוך, אך דווקא בתחומי 'קלינאות תקשורת' ו'תרפיה באומנות' הנלמדים בסמינרים, 

משרד החינוך אינו מכיר ● בנוסף, קיים מחסור חמור בכוח אדם בתחומים הללו
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את החדשות האמיתיות, ולא עוד 'פייק ניוז' שמועברות 
מדברים  הפוליטיקאים  שבמהלכה   - עיתונאים  במסיבת 
יום  - שמעו חברי סיעת ש"ס בצהרי  והעיתונאים שותקים 
הסיעה.  מחדר  והוצאו  תודרכו  שהעיתונאים  אחרי  שני, 
אבל לפני שנעבור לעיקרי החדשות, אי אפשר שלא לפתוח 
ויו"ר  החינוך  לשר  שגרמו  ובסיבות  האפליה,  נגד  בתקנות 
בחדר  מטה  של  פמליה  עם  להופיע  היהודי,  הבית  מפלגת 

סיעת ש"ס.
בצוק  הקבינט  דיוני  בין  מחבר  אישיותי,  משותף  מכנה 
נראה  המקרים  בשני  האפליה.  נגד  התקנות  לניסוח  איתן 
שיש ממש בטענותיו של השר בנט, אך הרושם שנוצר הוא 
שמבחינתו, הצדק צריך להיראות ולא להיעשות. המנהרות 
תקיפה  כמנהרות  שימשו  אך  כראוי,  נדונו  לא  החמאסיות 
תקשורתיות, להחדרת מידע לעיתונות מתוך חדר הקבינט. 
הביטחוניסטים יעלון וגנץ אולי ייפו את המציאות, אך בנט 
ניצל את הסיטואציה בעיקר כדי לקצור כותרות. מי שעקב 
מזהה  האחרונים,  בשבועיים  האירועים  השתלשלות  אחר 

התנהלות דומה גם בסוגיית האפליה. 
התקנות נגד האפליה ואופי פרסומן, היוו תשובת המשקל 
להתנגדות ח"כי ש"ס לחוק נגד אפליה של מאיר כהן מ'יש 
בתחומים  חקיקה  להוביל  עתיד  יש  לנציג  לתת  עתיד'. 
טבחים,  סכין  שבידו  לקצב  לתת  כמו  בערך  זה  חרדיים, 
שהיא  הייתה  ש"ס  של  הבעיה  הניתוחים.  לחדר  להיכנס 
נתפסה לא מוכנה, ולכן, כשיו"ר ועדת החינוך, יעקב מרגי, 
דיבר בישיבת הסיעה על התקנות החדשות – דרעי קפץ על 

המציאה. 
בתהליך הניסוח שנוהל על ידי מנהל המחוז החרדי איציק 
זהבי, היה מעורב עד צוואר יו"ר ועדת החינוך מרגי, ולא שר 
החינוך בנט. במבחן הכותרות – דרעי השיג את התוצאות 
יו"ר ועדת  הנכונות, במידה רבה של צדק לנוכח מעורבות 
החינוך מטעמו. בנט לעומתו, תפס טרמפ. בממשלת נתניהו 

– זוהי רוח המפקד.
משמעות  מהי  מיד  הבין  ההתפתחויות,  על  ששמע  בנט 
מסיבת  לקיים  וביקש  לתקנות  ש"ס  שתעניק  הגושפנקא 
"תבוא  קופון.  לגזור  כדי  רביעי  ביום  משותפת  עיתונאים 
לישיבת הסיעה של ש"ס ונציג זאת ביחד", הציע דרעי ובנט 
קפץ על העגלה. בהגעתו לחדר סיעת ש"ס, שידר בנט מסר 
האפליה,  נגד  מלחמה  אמירה.  באותה  ושלום  מלחמה  של 

שלום עם סיעת ש"ס.
ברמת הכותרת, זה היה השבוע של שר החינוך – עם או 
בלי קשר למציאות. ביום שני הוא נהנה מכותרות שהכתירו 
הוכתר  הוא  בשלישי  באפליה.  הלוחמים  כראשון  אותו 
בדו"ח המבקר כראשון שזיהה את בעיית המנהרות בעזה. 
מושלם,  כה  שבוע  ראש-הממשלה,  בית  של  בסטנדרטים 
מצדיק פתיחת כמה וכמה בקבוקי שמפניה ורודה. נותר רק 
את  יצדיקו  החדשות,  שהתקנות  ולקוות  אצבעות  להחזיק 
מטרתן ויועילו לא רק לפוליטיקאים - אלא גם לתלמידות.  

כולה שלי
והעיתונאים  הוסדרה  היומית  שהכותרת  אחרי  רק 
לשאול  להם  מבלי שהתאפשר  הוצאו מהחדר   – שתודרכו 
שאלה, שמעו חברי הסיעה את החשיפה היומית האמיתית. 
נטיית  את  הסיעה  חברי  בפני  הציג  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
לראשות  במרוץ  יחימוביץ'  בשלי  ולתמוך  להפתיע  לבו 
לסדן  הפטיש  ביו  שמצוי  כהן,  יצחק  למעט  ההסתדרות. 

בתפקידו כסגן שר האוצר, החברים הביעו תמיכה.
ראיון  אותו  מאז  האתר  גלי  מעל  נשמע  מלל  של  ים 
 – ש"ס  יו"ר  עם  דיבורים  הכל  מגישת  של  מהגיהנום 
לאותו  בהשוואה  החולים.  בבית  דרעי  אושפז  שבעקבותיו 

מופע אימים, אפילו הראיון שערכה דנה וייס לשר הבריאות 
ליצמן השבוע נראה כמו שיחת רעים.

גם כשחזר מהכפור ופגש בכנסת ישראל את הפרלמנטרית 
בולטת,  חברתית  כנסת  לחברת  שנחשבת  יחימוביץ'  שלי 
ה"היי  את משפט  השניים.  בין  מדי  רבה  קרבה  נראתה  לא 
שהיא  הסטטוסים  את  פותחת  יחימוביץ'  שבו  שלי",  זאת 
מפרסמת ברשת החברתית, היא הקדישה לא פעם לתקיפת 
יו"ר ש"ס, כולל בעת מינויו החגיגי לשר הפנים. "חשבתי 
לא להתייחס למינויו של דרעי למשרד הפנים", היא כתבה, 
"אבל המראה של מינויו בהצבעה עכשיו במליאה הוא קשה 
לעיכול, חינוכית ומוסרית. יש בזה התגרות וזלזול בציבור".  
קטני  אחרת.  מדברת  האחרונה  התקופה  של  יחימוביץ' 
שנוצר  והצורך  הצר  הפוליטי  באינטרס  זאת  יתלו  אמונה 
לקבל כל תמיכה בדרך להתמודדות על ראשות ההסתדרות. 
מי שמסוגלת לשתף פעולה עם איתן כבל, יריבה הגדול עד 
כמקפצה,  בהסתדרות  בסיעתו  ולהשתמש  שלשום,  תמול 
יכולה לדלג בקלילות על התהום שהפרידה בינה לבין דרעי 
במשך שני עשורים. אבל יש גם מי שמדבר עם יחימוביץ' 
ובתמים.  באמת  השתנתה,  דרעי  על  שדעתה  ומתרשם 
הפערים  לצמצום  החברתיים  המהלכים  אחרי  עוקבת  היא 
בחברה, שהוא מוביל כשר הפנים, הפריפריה הנגב והגליל, 
הזה  המגמה  שינוי  להתפתחויות.  בהתאם  אחרת  ומדברת 
מאפשר לדרעי לחלום על מהלך חברתי משותף, שישחזר 
את הימים העליזים של כיבוש ההסתדרות בשנות התשעים. 
את קמפיין 'חיים חדשים בהסתדרות' של החבר הטוב חיים 

רמון, יחליף הקמפיין הטרי, 'כולה שלי'.
ש"ס  כשסיעת  דרעי,  דווקא  עשה  הראשון,  הצעד  את 
המנדטים  לחלוקת  שהתנגדה  היחידה  הייתה  בהסתדרות 
בבינ"ה )בית נבחרי ההסתדרות( ללא עריכת בחירות. בש"ס 
מספרים שניסנקורן הציע לסיעה 4.5 אחוזים מקרב החברים, 
נציג  קם   – כל המפלגות הביעו תמיכה  אך למרות שנציגי 
ש"ס ותקע סיכה בבלון, במעמד כולם. בו ביום קיבל דרעי 
מסרים שונים ומשונים על העברת תפקידים כפעולת תגמול 
ליו"ר  ש"ס  יו"ר  בין  המתיחות  רשמי  כחלון.  של  לסיעתו 
ההסתדרות המכהן, נראו גם השבוע, כשדרעי סירב להרים 
לפני הטקס החגיגי במהלכו אמורה  ניסנקורן  טלפון לאבי 
לפועלים  התוספת  הענקת  רשמית,  מוכרזת  להיות  הייתה 
יתקיים  עוד  שהטקס  ייתכן  האוכלוסין.  במנהל  השחורים 

במעמד היו"ר – ממגדר אחר.
ההכרעה טרם נפלה, אך דרעי מודע למשמעותה. לא בטוח 
אך  בעבודה,  החברים  לא  וגם  המהלך  את  יאהב  שנתניהו 
למוביליות של המאבק החברתי – בחירתה של יחימוביץ' 
טיפוסית  מפא"יניקית  אינה  שלי  תרומה.  בהחלט  תהווה 
את  להשבית  תדע  היא  עימות  וברגעי  פשרות,  על  שחיה 
עמה  שמצויים  החרדים  עבור  לרחובות.  ולצאת  המדינה 
של  התחתון  העשירון  על  כלכלית  ונמנים  טובים  ביחסים 
החברה הישראלית – יחימוביץ' נראית כמו האישה הנכונה 

במקום הנכון. 
שיחימוביץ'  מלמדים  השבוע  שנערכו  פנימיים  סקרים 
המערכה.  החלה  בטרם  ניסנקורן,  על  קטן  בפער  מובילה 
כל  הקטנה  הדחיפה  את  לספק  יכולה  ש"ס,  של  תמיכתה 
הדרך לפסגה, בתקווה שהתמיכה תיזכר אם וכאשר תיבחר. 
שלך,  "שלי  האמרה  הארץ  לעם  מיוחסת  באבות  במשנה 
והאמירה  משלהם  חוקים  לפוליטיקאים  אבל  שלי",  שלך 

הזאת שייכת דווקא לחכמים שביניהם.
     

בנעלי המחוקק 
השופט  הבין  המשפטים",  "ואלה  פרשת  קריאת  בתום 
היושב בדין, מהי כוונת המחוקק. זה קרה כשהשופט נועם 

סולברג, שיושב בהרכב הדן בעתירות נגד חוק הגיוס, פגש 
חוק  ניסוח  את  שהוביל  אטיאס,  אריאל  לשעבר  השר  את 
לשירות  לאחרונה  וגויס  החרדיות  הסיעות  מטעם  הגיוס 

מילואים פעיל כדי לסייע בניסוח התקנות. 
חסידי-משפטי,  לטיש  התיישבו  האחרון,  שבת  בליל 
קבוצה של כמאה עורכי דין חרדים ודתיים, ביחד עם הרב 
נועם  העליון  ביהמ"ש  לאו, שופט  הגר"ד  לישראל  הראשי 
בעולם  ובכירים  האן  דוד  הרשמי  הנכסים  כונס  סולברג, 
חברים משלנו,  שני  כולל   – הדין  עורכי  ובלשכת  המשפט 
המשנה ליו"ר לשכת עורכי הדין עו"ד יוסי ויצמן וסגן יו"ר 

הלשכה עו"ד מנחם מושקוביץ. 
את הכינוס שהחל ביום חמישי, פתח היועמ"ש לממשלה 
ד"ר אביחי מנדלבליט שברר את מילותיו, מול המיקרופונים 
המעיינות  נפרצו  כנפיה,  את  פרשה  כשהשבת  והמצלמות. 
דיומא,  וענייני  תורה  דברי  של  בשילוב  המגבלות.  והוסרו 
וחבר  התקיים שיח מרתק עם השר לשעבר אריאל אטיאס 
הכנסת יעקב אשר )הנחיתי את הפאנל כאורח לשכת עורכי 

הדין, לצדו של ידידי ד"ר חיים זיכרמן(.
כולל מלאכת  והשביתה מכל מלאכה –  באווירת השבת 
ההקלטות, ובהנחה שעורכי הדין שומרי השבת לא מורים 
עילית, לתעד את המתרחש  היתר, כאנשי מודיעין  לעצמם 
באמצעות מצלמות האבטחה, הרשו לעצמם אטיאס ואשר 
על  עלה  הגיוס  חוק  כשנושא  יחסית.  בחופשיות  להתבטא 
ואות  תג  כל  בדקדוק  שניסח  אטיאס,  הסביר   – השולחן 
המשפטית  כשהיועצת  שתיקה,  בחדר  נפלה  איך  בחוק, 
חברי  את  שאלה  הביטחון  משרד  מטעם  בדיונים  שנכחה 

ועדת שקד, מיהו חרדי.
)האסורה בשבת(,  אטיאס הסביר איך במלאכת מחשבת 
גיל  בין  הוגדר כחרדי לצורך החוק, כל מי שלמד בישיבה 
14 ל-16. מי שבא לקלל בחוק הגיוס, נמצא מברך, הסביר 
השר לשעבר שתיאר כיצד בעקבות ההגדרה שהוכרה בחוק, 
נפתחה הדרך להעדפה מתקנת של חרדים בשירות המדינה 
במשרד  טענו  שנים  שבמשך  אחרי  ציבוריים.  ובתפקידים 
אי  ולאתיופים,  לערבים  בניגוד  החרדים,  שאת  המשפטים 
בחוק  ההגדרה  באה  אוכלוסייה,  כקבוצת  להגדיר  אפשר 
להגדרה  זכות  יש  לחרדים  שגם  לכולם  והוכיחה  הגיוס 

עצמית.
ההגדרה העצמית הזאת נקלעה לאחרונה למחלוקת פנים 
יעקב אשר מציג את החלטת הממשלה  חרדית. בעוד ח"כ 
החרדי  לציבור  המיועדים  בינוי  למכרזי  ביציאה  שהכירה 
טוען  הניסיון  בעל  שאטיאס  הרי  הקדנציה,  מהישגי  כאחד 
שמדובר במס שפתיים. יעקב אשר טוען שחריש לא היתה 
מתפספסת לנו בין האצבעות אם הגושפקנא למכרז מותאם 
מסכים  לא  אטיאס  אז.  כבר  קיימת  הייתה   - חרדי  לציבור 
חילוניים  פקידים  בגלל  לא  איבדנו  העיר  שאת  ומזכיר 
אלה  של  קולם  את  שמעו  שלא  חרדים  עסקנים  בשל  אלא 
השר  של  מפיו  מעשה  בשעת  זה,  במדור  )כולל  שהזהירו 
לשעבר( ובגללם כולנו היום בעסק ביש. לזכותם של אותם 
דינם,  עורכי  להם  שהורו  ככל  צייתו  שהם  ייאמר  עסקנים 
שימנע  מי  אין   - שחוקית  היא  אטיאס  של  המסקנה  אבל 
יום להצהרות  חילוני להתמודד במכרז. בסופו של  מלקוח 
בעלמא אין משקל, אלא רק למעשים והליכים תכנוניים – 

המבוססים על כוחות השוק החרדיים.
השופט סולברג שמסר למחרת היום 'שיעור כללי' מעמיק 
איזה  לתהות  למשתתפים  וגרם  במחתרת,  הבא  גנב  בדיני 
ראש ישיבה הפסיד עולם התורה, היה מודע לכך שגם בלי 
תיעוד מצולם – לכל שבת יש מוצאי שבת. "בשבת הקודמת 
שערכתם השתתף חברי השופט הנדל", הוא סיפר לנוכחים, 
"הוא אמר לי שנהנה מאוד, אבל בדרכו הביתה כבר שמע 
כיוון  סולברג  לכותרות".  הפכו  בחדשות שהדברים שאמר 
שנשא  הדברים  בין  להקיש  שינסה  דהו  מאן  שיימצא  לכך 

בית ספר לפוליטיקה

משפט צבאי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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גם  השבת,  חלפה  אבל  אזריה,  אלאור  לסוגיית 
נותרו  התורה  ודברי  עברו,  ושלישי  שני  ראשון, 

בעולמה של הלכה.
בחלק הרלוונטי לטור אקטואלי, התייחס שופט 
ביהמ"ש העליון לסוגיית 'מיהו חרדי'. הוא תיאר 
'מיהו  להגדיר  שמתקשה  במדינה  איך  בחיוך 
חרדי',  'מיהו  להגדיר  שבעתיים  קשה  יהודי', 
העובדתי.  בפן  אטיאס  אריאל  את  לתקן  וביקש 
בחוק הגיוס, נקבע שחרדי הוא מי שלמד בישיבה 
 ,18 לגיל  ועד   14 מגיל  שנתיים  במשך  לפחות 
את  המכהן  השופט  תיקן   –  16 לגיל  עד  רק  ולא 
הפוליטיקאי בדימוס כשהוא נצמד ללשון החוק. 

עיניים,  בארבע  נמשכה  הזו  וטריא  השקלא 
לשופט  הסביר  כשהמחוקק  השיעור,  תום  עם 
אחרי  בשעתו  שעקב  מי  המשורר.  התכוון  למה 
שבוע,  אחר  שבוע  כאן  שהתפרסמו  המאמרים 
הגדול  ההישג  זה  במדור  סוקר  איך  בוודאי  זוכר 
היעדים  בספירת  שהכליל   – החוק  של  ביותר 
של מתגייסים חרדים, גם את מי שעזב את כתלי 
לספור  נדרשים  היינו  אם   .16 בגיל  המדרש  בית 
כומתות של מתגייסים חרדים שחבשו את ספסלי 
בית המדרש עד לגיל 18, הקרב היה אבוד מראש. 
חשובה.  תובנה  עם  יצא  השופט  הזאת,  מהשבת 
בין  שיפגיש  הבא  לכינוס  שעד  לקוות  רק  נותר 
כשנה,  בעוד  חרדים  למחוקקים  העליון  שופטי 
יימצא בפרקליטות המדינה, מי שיידע לפרש את 

הסעיפים והתקנות, בנעלי המחוקק החרדי.

כחלון הזדמנויות 
למנות  שקד,  איילת  השרה  של  הצלחתה 
חובש  מתוכם   - שמרנים  עליון  שופטי  שלושה 

-  מתוך ארבעה, היא  כיסוי ראש  וחובשת  כיפה 
בקדנציה  היהודי  הבית  ביותר של  הגדול  ההישג 
על  וי  לסמן  הצליחה  לא  אומנם  שקד  הנוכחית. 
כל  דבר  של  ובסופו  מראש,  שהציבה  היעדים 
ארבעת השופטים – קודמו מתוך מערכת השפיטה 
הקיימת, ועדיין, אפשר בהחלט לומר שהיא עמדה 

בגדול במבחן התוצאה. 
אין דין בלא דיל והוועדה לבחירת שופטים – 
הפכה כבר מזמן לבית היוצר של דילים פוליטיים 
ותרגילים שנעשים במחשכים. שקד הצליחה, היכן 
שנכשלו קודמיה, לכרות ברית אינטרסים עם יו"ר 
לשכת עורכי הדין אפי נווה ושר האוצר כחלון – 
שסומן בקדנציה הזאת כמגן בית המשפט העליון. 
לכחלון היה חשוב למנות את בן דמותו, השופט 
העליון  כשנשיאת  אלרון.  יוסף  מחיפה,  המזרחי 
מרים נאור הבינה שיחסי הכוחות פועלים לרעתה, 
נותרה לה רק ברירה אחת – להצביע בעד. אז נכון 
את  לאשר  ימהר  לא  בג"ץ  החדש,  בהרכבו  שגם 
חוק ההסדרה, אך בדיוק את הדחיפה הקטנה הזו, 
הצלחה.  ללא  לבצע,  שקד  של  קודמיה  כל  ניסו 

צעד קטן למגזר, צעד גדול לשרה.
השופט החרדי הראשון וגם האחרון שישב על 
שכיהן  קיסטר,  יצחק  השופט  היה  השיפוט  כס 
השנים  בין  כעשור  במשך  העליון  בביהמ"ש 
את  שעה  כהוראת  שקיבל  קיסטר   .1975-1965
ברכת גדולי ישראל, נכנס ויצא בלי פגע והעמיד 

אחריו דור ישרים מבורך העוסק בתורה. 
התנגדות  השבוע  שהביע  מקלב  אורי  ח"כ 
רעיונית השקפתית לכהונתו של שופט חרדי, זוכר 
ששיגר  יותר,  מאוחרת  מתקופה  הצעה  כנראה 
הנשיא לשעבר אהרון ברק לחבר בית הדין הרבני 
לשופט  להתמנות  דיכובסקי  הגר"ש  דאז  הגדול 

בביהמ"ש העליון. לפי מה שפורסם באותם ימים, 
אלישיב  הגרי"ש  מרן  בהוראת  נדחתה  ההצעה 
זצ"ל שחשש שהמעבר מבית הדין הרבני הגדול 
הערכאה  כהעדפת  ייתפס  העליון  המשפט  לבית 
האזרחית על הרבנית. שופט חרד לדבר ה' שתוצע 
גדולי  עם  הסתם  מן  יתייעץ  המשרה,  בעתיד  לו 
מובילים  כבר  הדין  עורכי  בלשכת  אך  התורה, 
בעליון,  מושב  לתוספת  השרה,  עם  ביחד  יוזמה, 

שייועד לחרדי, בבחינת הלכה ואין מורים כן. 
אי אפשר לזלזל במעורבות של הסיעה החרדית 
'אמונה  סיעת  האחרונה.  במהפכה  בלשכה, 
הלשכה  ליו"ר  הדרך  מראשית  חברה  במקצוע', 
שהביאו  הגורמים  בין  והייתה  נווה,  אפי  המכהן 
מינץ,  דוד  המחוזי  ביהמ"ש  שופט  לבחירתו. 
שופטי  מארבעת  כאחד  שעבר  בשבוע  שנבחר 
ביהמ"ש העליון החדשים, נחשב לשופט בעל מזג 
שיפוטי על-מגזרי. רק לאחרונה, השתתפתי בדיון 
שבו הבהיר השופט לנציגי המדינה, את החשיבות 
דרכו  למורי  בציות  החרדי  המגזר  שרואה  הרבה 
עד  נשמעו  לא  הזה,  מהסוג  טקסטים  הרוחניים. 
היום בביהמ"ש העליון. כפי שנכתב כאן בשבוע 
שעבר, הצלחתה של שרת המשפטים, היא במידה 

רבה – גם הצלחתנו.   
רעיונית- עמדה  השמיע  מקלב  ח"כ 
אידיאולוגית, אך ברמה הפרקטית – האינטרסים 
עמדה.  בכל  נוכחות  ומחייבים  חופפים  החרדיים 
לשכת  בכנס  אשר  יעקב  ח"כ  של  השתתפותו 
בפני  אמירה  הייתה  המצוות,  שומרי  הדין  עורכי 
חברו  לו  קדם  אגב.  ראשונה,  אמירה  לא  עצמה. 
הטוב לסיעה ח"כ גפני, שהיה אורח הכבוד בשנה 
הם  ביניהם,  האידיאולוגי  המאבק  את  שעברה. 

שומרים לחוק ההסדרה.
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ביום שני נהנה 
בנט מכותרות 

שהכתירו 
אותו לראשון 

הלוחמים 
באפליה. 

בשלישי הוא 
הוכתר בדו"ח 

המבקר 
כראשון שזיהה 

את בעיית 
המנהרות. 

נותר רק לקוות 
שמהשבוע 

הזה, ירוויח לא 
רק השר, אלא 
גם התלמידות 

החרדיות

ים של מלל 
נשפך מעל גלי 

האתר מאז אותו 
ראיון מהגיהנום 

של מגישת 
הכל דיבורים 

יחימוביץ' 
עם דרעי – 

שבעקבותיו 
אושפז. 

בהשוואה לאותו 
מופע אימים, 
אפילו הראיון 
שערכה דנה 
וייס לליצמן 

השבוע נראה 
כמו שיחת רעים

מלחמה ושלום. בנט, דרעי ומרגי במסיבת העיתונאים בחדר סיעת ש"ס 
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טיל לאו 

התייחס  אשר,  יעקב  ח"כ  אשר,  כשיעקב 

על  ההצבעה  סביב  בסיעה  שפרץ  למאבק 

חוק ההסדרה – הוא ביקש לקרוע את תעודת 

אשר  התורה.  דגל  של  השמאלנית  הזהות 

לאווירה.  ולא  לעובדות  להתייחס  ביקש 

הגראי"ל  מרן  הישיבה  ראש  של  ההוראה 

שטיינמן לתמוך בחוק ההסדרה, היא המשך 

מרן  בתקופת  שקיבלנו  ההוראות  של  ישיר 

ראש הישיבה הרב שך זצ"ל, תיאר אשר וגם 

הוכיח. 

השמאל- צמתי  שבכל  הזכיר  אשר  ח"כ 

הרב  הכריע  לבחור,  צריך  כשהיה  ימין, 

בתרגיל  כך  הימין.  עם  הצעדה  בזכות  שך 

ממשלת  הקמת  את  כשטרפד  המסריח, 

רבין  בממשלת  כך  פרס,  בראשות  השמאל 

כשהורה להישאר מחוץ לממשלה גם במחיר 

וכך  וקרע עם ש"ס,  ישיבה באופוזיציה  של 

הכרת  למרות   – לנתניהו  פרס  בין  בבחירות 

את  שהוביל  פרס  כלפי  לו  שהייתה  הטוב 

על  לדיבורים  הישיבות.  לבני  הגיוס  דיחוי 

כך שדגל התורה מזוהה עם השמאל, מעולם 

לא הייתה אחיזה במציאות, טען אשר. מעבר 

יציאה  של  בנושאים  כי  הוסיף,  הוא  לכך, 

למלחמות, דרכה של דגל התורה הייתה מאז 

ועד היום שלא להתערב ולהביע עמדה.

השקפתית  מחלוקת  נקודת  מחפשים  אם 

בין ש"ס ליהדות התורה - על רקע מסקנות 

דו"ח המבקר על מבצע צוק איתן - היא מצויה 
בדיוק בזירה הזאת. אטיאס בתגובה, התייחס 
לראשונה לאותה תקופה בשנת 2012, שבה 
הקבלן  ברחוב  יוסף  הגר"ע  של  ביתו  הפך 
בתל-אביב.  הקרייה  של  הירושלמי  לסניף 
ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון לשעבר 
ובכירים  יעלון  בוגי  השביעייה  חבר  ברק, 
לרגל  עלו  ובהווה  בעבר  הביטחון  במערכת 
באופציית  זרים,  פרסומים  פי  על  לדון,  כדי 

תקופה,  באותה  לש"ס  באיראן.  התקיפה 
בקבינט,  אצבעות  שתי  היו  אטיאס,  תיאר 
ולמרן היה חשוב לדעת שהממשלה לא רצה 

מהר מדי. 
חרדית  למפלגה  מה  נשאל  כשאטיאס 
הגר"ד  הראשי  הרב  ביקש  מלחמה,  ולעסקי 
לאו להשיב במקומו. הגר"ד לאו תיאר איך 
רק לאחרונה, כשהרקטה שנשאה את הלוויין 
הקרקע  על  שהתפוצץ   –  6 עמוס  הישראלי 
משוגרת  להיות  הייתה  אמורה  שוגר,  בטרם 
סמוך לשבת, נשאלו הרבנים הראשיים כיצד 
לתוככי  תגלוש  השיגור  שעת  אם  לנהוג  יש 
שבפרויקט  סיפר  הראשי  הרב  השבת. 
"אינני  חרדים,  מהנדסים  ארבעה  השתתפו 
מיהו  של  להגדרה  עונים  היו  הם  אם  יודע 
תורה  שומרי  יהודים  שם  היו  אבל   - חרדי 

ומצוות, ששאלו כיצד לנהוג". 
נדרש  דיין  שכאשר  הסביר  הראשי  הרב 
נושא  בכל  לענות  חייב  הוא  תשובה,  לתת 
ההלכה.  פי  על  לנהוג  יש  כיצד  ולהכריע 
נחיה ונראה מה יבוא קודם - שופט עליון או 

אסטרונאוט חרדי ראשון.

חרדים למשפט. היועמ"ש לממשלה מנדלבליט בכנס לשכת עורכי הדין

השיעור,  תום  עם  נמשכה  הזו  וטריא  השקלא 
אטיאס  אריאל  בדימוס  כשהפרלמנטר 
סולברג  נועם  העליון  ביהמ"ש  לשופט  הסביר 
חוק  נגד  בעתירות  שדן  בהרכב  היושב   -
החרדי המחוקק  כוונת  הייתה  מה  הגיוס, 

מאת יבניאל שירם

חברת נופש עם ניסיון 
לדאוג  צריך  הכל  ולפני  כל  קודם 
ואמא"  "אבא  יהיו  שלכם  שלחופשה 
שנים,  של  ניסיון  עם  חברה  חזק,  וגב 
שעושה  מה  הוא  שהניסיון  ידוע  הרי  כי 
יש  הנופש  שלחברת  ככל  החופשה.  את 
על  שיש  תדעו  כך  בתחום,  וותק  יותר 
לכם  ותתעוררנה  במקרה  לסמוך  מי 
או  טרום  מיוחדות  בקשות  או  שאלות 
במהלך החופשה אתם תרצו וודאי שיהיה 
או  בטלפון  אליו,  לפנות  שתוכלו  נציג 
הכשרה  התיירות  בעולם  עצמו.  במקום 
חשוב  הדבר  וחרדי  דתי   יהודי  לקהל 
בחופשת  מדובר  שהרי  כפליים,  כפל 
כשרות,  ענייני  על  ההקפדה  ורמת  פסח 
תפילות בבית הכנסת, ליל סדר מסורתי 
ואווירת חג הם גולת הכותרת של הטיול. 
בתחום  העוסקות  החברות  כל  מבין 
שהם  תיירות  שינפלד  את  לציין  ראוי 
עוררין  ללא  ניסיון  של  שנים   30 בעלי 
מוצלחות  חופשות  ועשרות  בתחום, 
בחו"ל.  והמפוארים  הכשרים  במלונות 
בולט אצל שינפלד מעל האחרים  יתרון 
הוא הנוכחות הפיסית של מנהלי החברה 
עם  החופשה  בזמן  ובעצמם  בכבודם 
הם  ובטיולים.  המלון  בבית  האורחים 
נמצאים שם אתכם ומטפלים בכם באופן 
לכל שאלה  מיידי  מענה  מספקים  אישי, 
ומתייחסים לכל אורח כאילו היה בן בית 
לא  כזה  יחס  שינפלד.  ממשפחת  וחלק 

תקבלו באף חופשה אחרת.

בית מלון ברמה גבוהה
מהי  כך  כל  להם  אכפת  שלא  אנשים  יש 
רמת המלון בו יתאכסנו, אך הניסיון מלמד 
כי זו טעות מדרגה ראשונה. בחופשת פסח 
המלון  שבית  חשוב  וכמה  כמה  אחת  על 
לכך,  מעבר  ואף  הצרכים  כל  את  יספק 
ויפנק את האורחים ברמה הגבוהה ביותר. 
חשוב לבחור מלון מוכר מרשת בעלת שם 
ומוניטין, ולוודא שהוא ברמת 5 כוכבים, 
בעיצוב  החדרים,  בניקיון  המתבטא  דבר 
הציבוריים  והשטחים  הלובי  של  הפנימי 
הגדולים, וברמת השירות שתקבלו מאנשי 
בחרנו  הקרובה  פסח  בחופשת  הצוות. 
במלון הילטון ניקוסיה בקפריסין בחופשה 
שינפלד  חברת  תיירות.  שינפלד  של 
בהצלחה  צמוד  פעולה  שיתוף  מקיימת 
גדולה עם רשת מלונות הילטון היוקרתיים 
בהילטון  שהיו  לאחר  שנים,  מספר  מזה 
ותאילנד.  ברטיסלבה  סופיה,  דרזדן, 
הילטון ניקוסיה הוא מלון יוקרתי ומפואר 
ממדרחוב  רחוק  לא  העיר  בלב  שיושב 
התיירות  אתרי  ורוב  המפורסם  לידרה 
עם  ומעוצב  ענק  לובי  במלון  המעניינים. 
פסנתר כנף המשקיף על הבריכה, חדרים 
וסוויטות ברמה גבוהה, חדרי אוכל גדולים 
לבנות  מפות  עם  חגיגי  באופן  שיעוצבו 
זרי פרחים,  יוקרתיים עם  וסידורי שולחן 
בשטח  כנסת  ובית  וספא,  כושר  חדר 
המלון. בקיצור כל מה שצריך לחופשת חג 

מושלמת. 

מטבח כשר ומקצועי
זה  הרי  המרבה  וכל  אוכל,  זה  פסח 
פסח  חופשת  לבחור  בבואכם  משובח. 
עיקריים:  קריטריונים  שלושה  בדקו 
כשתהיו  הרי  ואיכות.  כמות  כשרות, 
בחו"ל במהלך חוה"מ לא תרצו להתחיל 
בלתי  משימה  בחוץ,  לאכול  מה  לחפש 
אפשרית כשלעצמה. הקפידו לבדוק את 
לכם  מציעה  הנופש  שחברת  התפריט 
בליל הסדר ובמהלך החופשה, מי אחראי 
על כשרות המזון, ומה רמת צוות השפים. 
תיירות  שינפלד  חברת  המטבח  בנושא 
המלצות  ספור  ואין  לשבח  ציון  מקבלת 
הם  ושבעים.  מרוצים  לקוחות  אלפי  של 

מביאים צוות של שפים זוכי פרסים 
הכוללים שף מטבח חם, שף מטבח קר, 
המתמחה  יהודי  אוכל  שף  סלטים,  שף 
המזרח  לעדות  מסורתיים  במאכלים 
ואשכנז ושף קונדיטור שמתמחה בהכנת 
המזון  משלוחי  את  שרוי'ה.  לא  עוגות 
מטיסים באופן מיוחד מאירופה, ארה"ב 
וישראל, והתפריט יכלול יינות משובחים, 
גבינות אירופאיות, בשרים ודגים טריים, 
שמורות,  מצות  וקרות,  חמות  מנות 
וקינוחים טעימים מכל הסוגים. במלון גם 
ומעדנים  טעימות  שיגיש  אירי  בר  יפעל 
במהלך היום הכל גלאט כשר לא שרויה 
נחשוני  משה  הרה"ג  של  פיקוחו  תחת 

שליט"א.

פעילויות וטיולים מעניינים
ואוכל  מלון,  לחברה,  שדאגתם  לאחר 
טעים, וודאו שיהיה לכם מעניין במהלך 
ללכת  לאן  תמצאו  יום  ושבכל  החופשה 
היממה.  שעות  בכל  לעשות  ומה  לטייל 
בדקו מה רמת מדריכי הטיולים שחברת 
דוברי  הם  האם  לכם.  מספקת  הנופש 
את  היטב  מכירים  הם  האם  עברית, 
תכנית  קיימת  האם  והמסלולים.  האזור 
קיימים  והאם  החג,  במהלך  אמנותית 
ולילדים  למבוגרים  מעניינים  תכנים 
כל המשפחה,  עם  מגיעים  ואתם  במידה 
שהרי  לקטנים  בייבי-סיטר  קיים  האם 
איכות  זמן  קצת  תרצו  המבוגרים  אתם 
בחופשה.  מהשקט  להנות  לעצמכם 
"וי"  לסמן  תוכלו  תיירות  בשינפלד 
הם  הנ"ל.  מהקריטריונים  אחד  כל  על 
מביאים מדריכים דוברי עברית מהשורה 
הראשונה בארץ, שמואל בראונשטיין, גבי 
מור יוסף, צבי בן ישר ואבי לנקרי שיטיילו 
אתכם ברחבי האי ובעיר ניקוסיה עצמה 
יום ליעד מעניין חדש. התכנית גם  בכל 
יהודית  ומוסיקה  זמר  הופעות  כוללת 
אהרלה  שוורץ,  יוסי  לפידות,  ישי  עם 
נחשוני וישראל נחמן תורג'מן, וסדנאות 
כשבאים  המדהימה.  ארקוס  אורית  של 
לבחור חופשה שכוללת הכל זו החופשה 
המנצחת של פסח, שעונה באופן מושלם 

על כל הנושאים החשובים. 
הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 

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

הנוסחה לחופשת 
פסח מנצחת

כשאתם מתכוננים לבחור חופשת פסח חשוב שתבדקו 
מספר דברים עיקריים שחובה עליהם להתקיים, על מנת 

שהחופשה שלכם תהיה משתלמת ומהנה. ככל שתקפידו על 
ארבעת הכללים הבאים – כך תגדל מידת ההצלחה!
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עם  התורה,  עולם  על  ירד אבל  ביום חמישי 
אדלשטיין  יעקב  רבי  הגאון  של  הסתלקותו 
זצ"ל, רבה של רמת השרון ● מסע ההלוויה 
החל בנתניה, המשיך ב'נאות יוסף' ומשם יצא 
לרמת השרון ● במהלך ההלוויה הוכתר בנו 
למלא את מקומו ● אחיו, ראש ישיבת פוניבז' 
הגרי"ג, ספד: "למד תורה מתוך עמל ויגיעה, 

גם מתוך ייסורים" ● מתולדותיו

מאת: שמעון ליברטי ומנדי קליין

ועל  בכלל  היהודי  העולם  על  ירד  כבד  אבל 
עם  האחרון,  חמישי  ביום  בפרט  התורה  עולם 
של  הסתלקותו  על  המרה  הבשורה  היוודע 
הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, רבה של רמת 

השרון, והוא בן 92 בפטירתו. 
קשה,  ממחלה  הגר"י  סבל  האחרונה  בשנה 
ובפורים אשתקד עבר ניתוח מורכב שנטל ממנו 
את יכולת הדיבור, אך שיפר מעט את מצבו. ביום 
לבית  ופונה  הכרתו  את  הרב  איבד  שעבר  שני 
החולים לניאדו בנתניה, שם ייצבו את מצבו, אך 
ביום חמישי חלה הידרדרות משמעותית במצבו, 
ובהיכלי הישיבות והכוללים זעקו בתפילה, אך 
ורבי  המצוקים  על  אראלים  גברו  לב  לדאבון 

יעקב השיב את נשמתו ליוצרה. 
לו  ספד  שם  בנתניה,  החל  הלווייתו  מסע 
לעבר  המיטה  יצאה  משם  מצאנז,  האדמו"ר 
המרכז הרפואי מעייני הישועה בבני ברק, ומשם 
יוסף'  'נאות  המדרש  בית  אל  המיטה  הגיעה 
שהגר"י כיהן כרבו, שם ספדו לו גדולי התורה. 
בהמשך, יצא מסע ההלוויה לרמת השרון, שם 

נטמן. 
יוסף',  ב'נאות  התהילים  פרקי  קריאת  לאחר 
קריית  ישיבת  ראש  בורנשטיין  הגרש"י  ידי  על 
בנו  הגר"י,  של  צוואתו  פי  על  כי  הוכרז  מלך. 
הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין ימונה לרב 
השכונה ובית המדרש, והציבור קרא 'מזל טוב'. 
וביכה  שהוכתר,  הבן  ספד  כך  אחר  מיד 
לנו  נא  אוי  ראשנו,  עטרת  "נפלה  חנוק:  בקול 
כי חטאנו. אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. כמה 
הרבצת תורה. אבא היה עמוד התורה, ממעתיקי 
רבותינו  מתורת  ומשקה  דולה  השמועה, 
העבודה,  עמוד  היה  אבא  הקודמים.  מהדורות 
גם  אליו.  שבא  ואחד  אחד  לכל  טובה  הכיר 
והיה  שנים  שמונה  לפני  לב  בהתקף  כשלקה 
לא  כבר  שהוא  בטוחים  כשהיו  נפשות,  בסכנת 
חזר.  הוא  דשמיא  ובסייעתא  מזה,  לצאת  יכול 
לו על חתונה של תומך  נודע  חזר  אחרי שהוא 
שהיה  למרות  להשתתף  התעקש  והוא  גדול 
ממך  מבקש  אני  "אבא,  הוסיף:  הוא  חלש". 
מחילה. תהיה מליץ יושר על הקהילה הקדושה 

שמסרת את נפשך עליה". 

ישיבת  ראש  הגדול,  אחיו  ספד  כך  אחר 
פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין, שאמר: "אני מקצר 
עמל  מתוך  תורה  למד  הוא  הקצר.  הזמן  בגלל 
חפשי,  למתים  כעת  ייסורים.  מתוך  גם  ויגיעה, 
הוא לא יכול לעשות יותר מעשים טובים, אבל 
זה  בזכותו  טובים  מעשים  עושים  שאם  כתוב 

שכל  חשוב  גזירות,  שיש  ברגע  לזכותו.  נזקף 
בחיזוק  להמשיך  התעוררות  שיש  בזמן  אחד 
שעושה  מי  המוסר.  לימוד  בקביעות  בזכותו, 
לזכות  המוסר  לימוד  בחיזוק  כאלה  דברים 

הנפטר, בוודאי שיש לו זכויות גדולות".
נשנק  פוניבז' הגרב"ד פוברסקי  ישיבת  ראש 
בבכי בהספדו: "כעת אנחנו מחזירים את התורה. 

תורת אמת היה בפיהו, מי לא נהנה ממנו? על 
אהרון הכהן כתוב 'תורת אמת הייתה בפיהו', מי 
שזוכה לזה זה רק מי שהוא אוהב שלום ורודף 
הימים  על  סיפר  הוא  יעקב".  רבי  כמו  שלום, 
פני  הישיבה,  "כשהוקמה  בפוניבז':  הראשונים 
כשהיה  האלה.  הקדושים  האחים  היו  הישיבה 
מישהו חולה, הוא נהיה חולה בשבילו, זה היה 
השרון  רמת  למה  חשבתי  תמיד  שלו.  הכאב 
זכתה לכזה רב. כעת אבדה כלי חמדתה, וכעת 

הקהילה כאן - הם כבר תלמידיו". 

 מתולדותיו
הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, נולד בשנת 
תרפ"ד בברית המועצות, כבן שני לאביו הגה"צ 
רבי צבי יהודה זצוק"ל, אב"ד שומיאץ ברוסיה, 
אריה,  בן  ומח"ס  רמת השרון  רבה של  ולימים 
מרדכי  רבי  הגה"צ  בת  ע"ה  מרים  מרת  ולאמו 
מלסטובה.  אב"ד  זצ"ל  מובשוביץ  שלמה 
קדומים  והוד  צרופה  ויראה  לתורה  גדול  בבית 
תורה,  גדולי  רבנים  שושלת  של  עברו  מדורות 
גדל והתחנך במסורת אבותיו על מבועי התורה 

והיראה.  
בעירם שומיאץ, תחת השלטון הקומוניסטי, 
ילדים,  מאות  ארבע  של  יהודי  חינוך  בית  היה 
אך נאסר עליהם ללמדם תורה, ולפיכך כשהגיע 
לגיל שבו מתחילים ללמוד ספר בראשית, אביו 
ושלחו  המקומי,  הלימוד  ממוסד  אותו  הוציא 
רק  שם  היו  שבו  בעיר,  שהיה  היחידי  למלמד 
לא  ממש  של  נפש  שבמסירות  ילדים  שבעה 

נכנעו למשטר העריץ של לנין וסטלין. 
למקרא  המלמד  עם  שכשהגיע  סיפר,  לימים 
המלמד  נח',  את  אלוקים  'ויזכור  נח  בפרשת 
הודיע שלא ממשיכים יותר ללמוד כך, כי זוהי 
שלוחים  שהגיעו  משום  וזאת  נפשות,  סכנת 
מהשלטון והודיעו לו 'עד כאן'. שנה לאחר מכן, 
כשהוא  עמו  שלמדו  מהילדים  אחד  את  פגש 

חש  וכך  אחר,  דבר  עם  סנדוויץ'  ברחוב  אוכל 
כמה היה אביו חכם הרואה את הנולד, כי כל כך 

מהר היה המהפך.
שישית  על  שלטה  הימים  שבאותם  רוסיה 
בוכרה,  גרוזיה,  אוקראינה,  ביניהם  מהעולם, 
והיו שם מיליוני יהודים. ואביו היה מעודד את 
העם בדרשותיו, והיה מדבר בתקיפות שהעיקר 

באותם  היהודים  ככל  בבד  בד  להתייאש.  לא 
לצאת  להם  שתאפשר  דרך  כל  אחר  תרו  ימים, 

את הארץ ומלתעות הסובייטים. 

קיבלה  גדולים,  מאמצים  אחרי  ואכן, 
היחיד  היציאה  ונמל  יציאה,  רישיון  המשפחה 
הגדול  הנמל  היה  לצאת  יכלו  עדיין  שדרכו 
שבעיר אודסה. במהלך המסע הימי למדו האב 

וילדיו מסכת בבא קמא וחומש ויקרא.
הייתה  'מה  האב:  אמר  ארצה  בואם  עם 
המטרה שברחנו מרוסיה, אמנם המצב הכלכלי 
הייתה  העיקרית  הסיבה  אבל  מאד,  קשה  שם 
ששם אי אפשר ללמד תורה לילדים בגלל סכנת 
נפשות, וזוהי הסיבה שעשינו השתדלות לצאת 

משם, עם הרבה נסים'. 
הייתה  אם  ימים  'באותם  סיפר,  לימים 
נוסע  הייתי  לפולניה,  מרוסיה  לנסוע  אפשרות 
לפולין, ששם הרב'ה שלי מרן הגאון רבי ברוך 
מיר,  קמניץ,  מעולות,  ישיבות  שם  ויש  בער, 
שהילדים יגדלו בישיבות בשקידה ועיון, ואותו 
ראש  להיות  ממשיך  אצלו  למדתי  שאני  רב'ה 
הישיבה, ורציתי שהבנים שלי גם ילמדו אצלו, 
היו בעימות,  ופולניה  אבל המצב היה שרוסיה 
שאי אפשר היה להעביר דבר, ולכן נסענו לארץ 

לימים  תורה'.  ללמוד  אפשר  פה  שגם  הקודש 
החשוב  שהערך  הבנו  ש"מזה  יעקב  רבי  אמר 
ביותר בחיינו הוא ללמוד תורה, ואיפה שאפשר 

ללמוד תורה לשם פנינו מועדות".

 הוראת החזון איש והרב מבריסק
למשפחה  היה  לא  הקודש,  לארץ  כשהגיעו 
הקפיד  האב  אך  התפזרה,  והיא  להתגורר  היכן 
שרבי יעקב ואחיו להבחל"ח הגרי"ג יישארו יחד 
בכל מקום. בסוף שנת תרצ"ד נכנסה המשפחה 
לדור ברמת השרון, בה התקבל האב לכהן כרב 
היישוב. הם שכרו דירה בלי רהיטים, שלא היה 

בה שולחנות וכיסאות, ואף לא מיטות. 
ברמת השרון היה רק בית ספר אחד שהשתייך 
לזרם החינוך הכללי, ובעוד שהקהל הרחב שלח 
עם  רק  זצ"ל  יעקב  רבי  למד   - לשם  ילדיו  את 
אביו ואחיו. לימים סיפר על דרך לימודם, "אבא 
דף  בערך  והספקנו  גמרות,  הרבה  איתנו  למד 
אחת  שנה  כי  זוכר  אני  חזרות,  ארבע  עם  ליום 
ללמוד  התחלנו  התפילה,  לאחר  השנה  בראש 
מסכת פסחים, וכעבור ארבעה חודשים, בראש 
חודש שבט, סיימנו את כל המסכת. פעם חשב 
במה  עושה  הוא  טוב  לא  אולי  בלבו,  אאמו"ר 
ושאל את  בישיבה,  אותנו ללמוד  שאינו שולח 
מרנן החזו"א והגרי"ז זצוק"ל מה דעתם על כך, 
וענו שניהם ואמרו כי טוב הוא, שימשיך ללמוד 

איתנו כך".
הגרי"ג,  אחיו  של  לחץ  בעקבות   ,17 בגיל 
לאחר  לומז'ה.  בישיבת  ללמוד  האחים  נכנסו 
תקופה של שנה וחצי, קרא לו אביו לשוב חזרה 
בהתמדה  בניו  עם  ולמד  ישב  ושוב  לביתם, 
עצומה מסכתות על גבי מסכתות. בשנת תש"ד 
הקים הגרי"ש כהנמן את ישיבת פוניבז' ומינה 
את הגר"ש רוזובסקי לכהן כראש הישיבה, והוא 
אדלשטיין,  לבית  האחים  את  לקחת  לו  המליץ 

כאבן יסוד לישיבה.
רבי יעקב סיפר על כך: "בישיבת פוניבז' רבי 
שמואל למד עמנו כל מילה בגמרא וכל תוספות, 
היו  השיעורים  שיעור,  היה  שישי  ביום  גם 
כשעתיים וחצי. ולמדו על פי הסדר דף אחר דף, 
והוא הביא את הדברים החשובים מאד בשביל 
לפתח את השכל, למדנו קצות החושן, רעק"א 
והגר"ח מבריסק, מה שהיה חשוב ללמוד בכל 
דף. התחלנו בחודש כסלו ובסוף החורף הגענו 
לאמצע פרק הזהב בשיעור היומי, דף אחר דף 

מהתחלה". 
שלו  המופלגת  התורה  הרבצת  מסכת  את 
שבתו  בימי  עוד  החל  שנים,  מיובל  למעלה 
לילדי  שיעורים  כשמסר  פוניבז',  בישיבת 
מיועד  והיה  מפוניבז',  הרב  שהקים  אבות  בתי 
לכהן כר"מ, אלא שתקופה קודם אירוסיו נפטר 
כר"מ  כיהן  כבר  הגרי"ג  שאחיו  ומכיוון  אביו, 
לו למלא את מקום  בישיבה, החזון איש הורה 
אביו, תפקיד אותו מילא משנת תשי"א ועד יום 
על  הציבור  משא  את  נושא  כשהוא  פטירתו, 

כתפיו. 
לרבנית  נישא  לפרקו,  בהגיעו  במקביל, 
שולמית ע"ה בת דודו הגאון רבי מרדכי שמואל 
את  וקבע  חסידים,  כפר  של  רבה  זצ"ל  קרול 
לרגל  עליה  למוקד  ביתו  בה הפך  בעיר  מושבו 

לכל דכפין.

תורה  למד  הוא  אדלשטיין:  הגרי"ג 
מתוך עמל ויגיעה, גם מתוך ייסורים. 
טובים  מעשים  עושים  שאם  כתוב 
שיש  ברגע  לזכותו.  נזקף  זה  בזכותו 
שיש  בזמן  אחד  שכל  חשוב  גזירות, 
בזכותו,  בחיזוק  להמשיך  התעוררות 

בקביעות לימוד המוסר

כשהוקמה  פוברסקי:  הגרב"ד 
האחים  היו  הישיבה  פני  הישיבה, 
מישהו  כשהיה  האלה.  הקדושים 
זה  בשבילו,  חולה  נהיה  הוא  חולה, 
היה הכאב שלו. תמיד חשבתי למה 

רמת השרון זכתה לכזה רב

האחים הגדולים

הסיפורים, העדויות, הזכרונות, ההנהגות וההדרכות ביום שישי ב-

 הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל

מסע ההלוויה. צילום: בעריש פילמר

האחים הגדולים



בקבוקים לא נופלים בפח.
רק במיחזורית!
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 נתניהו: "רוצה לחתוך     

סאגת הכותל נמשכת: נתניהו 
הסביר לחברי סיעת הליכוד את 
עמדתו וציין כי בועידת איפא"ק 
הוא "יקבל על הראש" בנושא 
 חברי הכנסת אמסלם וחזן 
הודיעו על התנגדות למתווה

מאת: ארי קלמן

יהודה  הכנסת  חבר  של  דרישתו  בעקבות 
מיוחד  דיון  )שני(  השבוע  התקיים  גליק, 
בישיבתה השבועית של סיעת הליכוד, בנוגע 
להתפתחויות בנושא מתווה הכותל, גליק דרש 
מפלגת  של  רשמית  עמדה  תתגבש  בדיון  כי 

השלטון.
וגם  הרפורמים  גם  הצדדים,  "כששני 
כמנצחים  עצמם  להציג  מנסים  החרדים, 
בסדר  לא  שניהם  דרישות,  ועוד  עוד  ומעלים 
באותה מידה", אמר ראש הממשלה, שהתייחס 
לדרישת הסיעות החרדיות להכריז על ביטולו 
לפני  בממשלה  שאושר  הכותל  מתווה  של 
ולקבל  לחתוך  רוצה  "אני  משנה.  למעלה 
החלטה, אין לי עניין למשוך, אני לא מצליח", 

הוסיף.
יגיעו  לא  הצדדים  "אם  נתניהו,  לדברי 
זה  הוא  ובג"צ  ברירה  תהיה  לא  להבנות, 
הממשלה  ראש  בסוגיה",  להכריע  שיצטרך 

הדגיש, כי "במקרה וכך יהיה, שני הצדדים לא 
יצאו מרוצים". נתניהו אף אמר לחברי הכנסת, 
לוועידת  לנסוע  עומד  הוא  שבועיים  בעוד  כי 
הראש  על  שם  אקבל  "אני  בארה"ב,  איפא"ק 

בגלל כל עניין הכותל".
חברת  אמרה  נתניהו,  של  דבריו  בעקבות 
במתווה  תומכת  היא  כי  ברקו  ענק  הכנסת 
הכותל שאושר בשנה שעברה וכי יש ליישמו 
הכנסת  חברי  לסיעה,  חבריה  מנגד,  מיידית. 
לראש  הודיעו  חזן,  ואורן  אמסלם  דודי 
למתווה.  נחרצות  מתנגדים  הם  כי  הממשלה 
דיונים  מספר  קיים  כי  לנתניהו  אמר  אמסלם 

בנושא בוועדה שבראשותו.
נדרשה  המדינה  שעבר  בשבוע  כזכור, 
נשות  לעתירת  תשובתה  את  לבג"צ  להגיש 
את  ליישם  בדרישה  לבג"צ  שעתרו  הכותל, 
לבסוף,  בממשלה,  שאושר  הכותל  מתווה 
המדינה  החרדיות,  הסיעות  ראשי  עם  בעצה 
חודשים  שלושה  של  דחייה  לבקש  החליטה 

בהגשת תשובתה לעתירה.

מאת: שמעון ליברטי

מבדיקה לחקירה: פרקליט המדינה שי ניצן 
הורה השבוע )שני( למשטרה לעבור לחקירה 
"תיק  המכונה  השיט  וכלי  הצוללות  בפרשת 
היועץ  דעת  על  התקבלה  ההחלטה   ."3000

המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. 
על פי הודעת משרד המשפטים:  "ההחלטה 
ידי  על  שנאסף  המידע  רקע  על  התקבלה 
שהתנהלה  הבדיקה  במסגרת  המשטרה 
ראיות  איסוף  ולאור  האחרונים  בחודשים 
מהמעורבים  חלק  נגד  סביר  חשד  שהעלו 
השחיתות  מתחום  עבירות  לביצוע  בפרשה 

הציבורית". 
ספק  הסר  "למען  כי  הדגישו  בפרקליטות 
נציין, כי על פי  וכדי למנוע פרסומים שגויים 
ממצאי הבדיקה עד כה, ראש הממשלה איננו 

בין החשודים בפרשה".

מי שצפויים להיחקר בפרשה הם מפקד חיל 
הים לשעבר אלוף במיל' אליעזר )צ'ייני( מרום, 
'טיסנקרופ'  הגרמנית  המספנה  בין  המתווך 

למדינה ופרקליטו עו"ד דוד שמרון. 
שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מסר 
מסרו  כן  כמו  בנושא,  במשטרה  עדות  כבר 
במשרד  לשעבר  הכללי  החשב  בפרשה  עדות 
האוצר ניר גלעד ומפקד חיל הים לשעבר אלוף 

במיל' רם רוטברג. 
כזכור, בחודש שעבר פרסמה לשכת נתניהו 
ובה   ,3000 בתיק  לפרסומים  מפורטת  תגובה 
פירטה את לוח הזמנים של הדיונים והחלטה 
כי  נכתב  בהודעה  השיט.  כלי  את  לרכוש 
ארבע  רכש  שהושמעו,  לטענות  "בניגוד 
חיל  להמלצות  בהתאם  נעשה  השטח  ספינות 
הממשלה  ראש  עצמו.  הבטחון  ומשרד  הים 
הדרגים  להמלצות  בהתאם  פעלו  והקבינט 

המקצועיים".  

חשיפת

'קו עיתונות' בסוגיית הכותל"
'פרשת הצוללות' 

הופכת לחקירה
פרקליט המדינה הורה 

למשטרה לעבור מבדיקה 
לחקירה בפרשת הצוללות 
וכלי השיט המכונה 'תיק 

 '3000 בפרקליטות הדגישו 
כי בשלב הזה ראש הממשלה 

נתניהו לא חשוד בפרשה

פרשת 'הכהן והגרושה': ברבנות מפיקים לקחים
מועצת הרבנות הראשית דנה במקרה שנחשף 

ב'כל ישראל', ולפיו רבני צהר חיתנו כהן 
וגרושה - על אף שבית הדין אסר על בני הזוג 
להינשא ● פקיד רישום הנישואין הסביר את 
עמדת צהר במקרה והאשים גם את משרד 
הדתות ● ההחלטה: לחדד נהלים ולהקפיד 

בבדיקות בכל מקרה של ספק

מאת: ארי קלמן 

הראשית  הרבנות  במועצת  ראשון:  פרסום 
לפני  שנחשף  המקרה  בעקבות  דיון,  התקיים 
כחודש בעיתון 'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות', 

ולפיו רבני צהר חיתנו כהן וגרושה. 
של  התשובה  מכתב  בעקבות  התקיים  הדיון 
אלישיב קנוהל, פקיד הרישום בגוש עציון, שם 
רשמו רבני צהר בלוד את הזוג האמור, בעקבות 
פניית הרב איתמר טובול, מנהל מחלקת אישות 
וגירות ברבנות, למחלקת הנישואין בגוש עציון, 

בשם הרה"ר הגר"ד לאו.
לאחר  היום, חמש שנים  "מאוד משונה שרק 
את  לברר  נזכר  מישהו  הללו,  הנישואין  רישום 
כתב  מאז",  פרטים  לזכור  מאוד  קשה  הסוגיה. 
קונהל. "אין לנו, אלא מה שמצוי בתיק הנישואין 
שנמצא בארכיון המועצה הדתית גוש עציון. שם 
נמצאת כתובה של הוריו של מ' )החתן – א"ק( 
שאין כל אזכור בשמו של אביו שהוא כהן, זאת 
אומרת לא ידעו מכך בשעה שהוא נישא. כמובן 
ביה"ד  של  פסה"ד  את  אלינו  הביא  לא  שהחתן 

את  לא  ואף  כהן  שהוא  שקובע  באשדוד  הרבני 
מכתבו של הרב פינטו שהוא כהן )ברור גם למה, 
כי הוא הרי רצה שנתיר לו להתחתן עם גרושה(. 
שורה תחתונה כנראה מהעולה מהתיק שבפנינו 
שהוא  באשדוד  לו  שאמרו  מאתנו  הסתיר  הוא 

כהן. 
למשרד  שהגשנו  שבשאילתה  בעיני  "לפלא 
הדתות ותשובתה נמצאת בתיק, המשרד לא קבע 
שהם מנועים מלהתחתן. והלא יש בפני המשרד 
גירושיה  של  פסה"ד  את  גם  הדין  בתי  בתוכנת 
של ט' )הכלה( וגם פסה"ד של הרב כהן שהיה 
כעשרה חודשים לפני בואם להירשם אצלו. פלא.

"זאת ועוד, כפני שציינתי כיום קשה לזכור את 
התיק,  באותו  שעשינו  פה  שבעל  הבירורים  כל 
ואין לנו אלא את המסמכים שבתוכו, אבל דיברתי 
עם אביו של מ' )החתן( ולהלן הנתונים: מדובר 
במשפחה שעלתה מאוקראינה בשנות ה-50. הם 
לא דתיים. בקושי מגיעים לבית הכנסת. האב של 
החתן מ' אינו יודע מה זו כהונה ואף פעם לדבריו 
לא נאמר לו על ידי אביו שהוא כהן. על כהונה 
לענ"ד  זה  כהונה  שם  אינו  כשהשם  כזה  במצב 

בידינו  היה  אילו  כמובן  אדגיש,  שבספק.  ספק 
פסה"ד של הרב כהן לא היינו מעלים על דעתנו 

להשיאו, אבלך מנין נדע עליו?"
כבר  הם  כיום,  נשוי  לא  הזה  הזוג  דבר  "סוף 
הוטענו  אכן  ואם  מ'  לדברי  להתגרש  הספיקו 
מי  'שגיאות  ע"ה  המלך  דוד  אמר  הלא  וטעינו 

יבין ומנסתרות נקני'". 
יש להדגיש, כפי שדיווחנו בעבר, כי במשרד 
ובמשרד  כוהנים,  של  מאגר  קיים  לא  הדתות 
ממזרות.  באיסורי  חיתון  פסולי  רק  בודקים 
הרבנות  נהלי  פי  על  פעלו  לא  בצהר  ועוד,  זאת 
שהכלה  "במקרה  במפורש  הקובעים  הראשית, 
גרושה, יצטרך החתן להביא אישור שאינו כהן".
במועצת  החליטו  התגובה,  קבלת  לאחר 
הנישואין,  ורשמי  הרבנים  מכל  לדרוש  הרבנות 
הבדיקות  את  ולחדד  זהירות,  במשנה  לנקוט 
ביקשה  בנוסף,  זוג.  רישום  לפני  והנהלים 
מדוע  הדתות,  ממשרד  תשובות  ה'מועצת' 
מערכת 'שירת הים', שנועדה לסנכרן בין המידע 
פועלת  לא  הדין,  ובתי  הרישום  אזורי  כל  של 

כתיקונה. 

פרידלנדר  חיים  חשף  כחודש,  לפני  כזכור, 
בעיתון סוף השבוע של רשת 'קו עיתונות', 'כל 
ישראל', כי רבני צהר חיתנו כהן וגרושה. הסיפור 
לרבנות  מ'  פנה  אז  בקיץ תש"ע,  המקומם החל 
שהרבנות  אלא  לט',  להינשא  במטרה  אשדוד 
לנישואין,  להירשם  הזוג  לבני  לאפשר  מסרבת 
שכן מ' הוא כהן וט' הינה גרושה. אביו של מ' 
מחליט ללכת לבית הדין הרבני האזורי, על מנת 
כהן, אלא שלאחר שהדיינים  יכריע שאינו  שזה 
שומעים את דברי האב ומעיינים בחומר שבתיק, 
כולל מכתב הגאון רבי חיים שמעון פינטו, רבה 
בחזקת  "המבקש  כי  קובעים  הם  אשדוד,  של 
כהן ולפיכך גם בנו בחזקת כהן ונאסר להינשא 

לאיסורי כהונה כגון גרושה"'.
שיצא  הדין  מפסק  עולה  כך  ט',  של  הוריה 
מ'  על  לחצו  הזוג,  גירושי  אלה בעקבות  בימים 
משפחת  הדין.  פסק  למרות  בתם  את  שיישא 
ובהמשך  בלוד,  צהר  לרבני  פנתה  אף  הכלה 

כאמור אף נרשמו בני הזוג לנישואין.

'קו עיתונות'חשיפתבעקבות 
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חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

Hilton Cyprus

הפסח היוקרתי ביותר! 
שינפלד בהילטון קפריסין 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

שינפלד, זה מה שעושה את החופשה. הפסח אנו חוגגים 30 שנות פעילות במלון היוקרתי של רשת 
הילטון. ממשיכים להתחדש ולהעניק לכם ביטחון, שירות מקצועי ויחס אישי בכל חופשה.

המדריכים של שינפלד

ישראל נחמן יוסי שוורץ אהרל'ה נחשוניישי לפידות

הופעות עם האמנים הגדולים של שינפלד

טיולים בקפריסין ניקוסיה, לימסול, הכפרים הציוריים 
של הרי הטרודוס, סלע אפרודיטה ופאפוס, קפריסין 

התורכית, שופינג, ספורט אתגרי ועוד. 

"חוויה נפלאה לכל המשפחה" "מלון מושלם בלב ניקוסיה"

אורית ארקוס
פעילויות מגוונות 
למבוגרים ולילדים

אבי לנקרי צבי בן ישרגבי מור יוסף שמואל 
בראונשטיין

שינפלד אתכם בחופשה

נותרו 25 מקומות אחרונים במטוס הרביעי!המטוס השלישי מלא!המטוס השני מלא!המטוס הראשון מלא!
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יעקב אמסלם

בסוגיית  האחרונות  בשנים  נכתב  מלל  של  עצום  היקף 
שילוב חרדים בשוק העבודה, אך נדמה כי לא ניתן לחוש 
לשוק  שיצאו  החרדים  של  חייהם  באיכות  ממש  של  בשינוי 
העבודה, זאת מאחר ובשכר הממוצע במשק הישראלי קיים פער 
עצום ובלתי נתפס בנתונים בין העובד החרדי לעובד שאינו חרדי, 

פער שלעיתים מגיע לשיעור של כ-50%.
העבודה  בגילאי  חרדים  גברים  כי  עולה,  רשמיים  מנתונים 
בעוד שהשכר  בחודש,  7,577 ש"ח  בממוצע  מרוויחים   )25-64(
"זה  בממוצע.  ש"ח   12,773 על  עומד  המגזרים  בשאר  הממוצע 
פער עצום", אומר ל'ביזנס' גורם בתחום. "הנתונים הללו מצריכים 
את  לצמצם  ניתן  וכיצד  להשתפר  עלינו  במה  מחודשת  חשיבה 
הפער הגדול ולאפשר לעובד החרדי להתפרנס בכבוד הראוי לו". 
נתונים דומים ניתן גם לראות בקרב נשים חרדיות, המרוויחות 
בממוצע 5,886 ש"ח בחודש, בעוד שאר הנשים העובדות במשק 

מרוויחות בממוצע 8,453 ש"ח בחודש. 
המציג  ביזמקס  במתחם  שעבר  בשבוע  שנערך  מקצועי  בכנס 
השתתפו  העבודה,  בשוק  החרדים  השתלבות  בסוגיית  פתרונות 
גם  בהם  נוספים,  ציבור  אישי  לצד  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
מ"מ רה"ע ירושלים יוסי דייטש. "קרוב ל-30 אלף אברכים פונים 
בבקשה לקבלת מלגה", אמר דייטש בהתייחסות לנתונים רשמיים 
שפורסמו על ידי קרן קמ"ח. "כ-14 אלף מלגות ניתנו בפועל, אך 

גילינו שיש בעיה בהשתלבות ובהשמה ואנו מטפלים בכך".
הנשיא שמע מהנוכחים את הקשיים עמם מתמודדים הגברים 
כי "המעסיק  ואמר  החרדים המבקשים להשתלב בשוק העבודה 
האדם  את  ולראות  סטיגמות  על  להתגבר  נדרשים  והמועסקים 
העומד מולם. המתחם הזה מאפשר מרחב תעסוקה בו יכולים בני 
הציבור החרדי לפלס דרך אל עולם התעסוקה המודרני של ישראל, 

לקבל משכורות מתגמלות ולשמור על אורח החיים החרדי."
הנשיא יצא בקריאה למעסיקים במשק הישראלי ואמר: "עכשיו 
ואת הלב. אל תחששו להעסיק אדם  תורכם! תפתחו את הראש 
בגלל שהוא חרדי, אל תפסלו על הסף. הציבור החרדי יכול לתרום 
חייבים  אנחנו  תחום.  לכל  פירמה,  לכל  עסק,  בעל  לכל  המון 
במחקר,  חשבון,  בראיית  דין,  בעריכת  בהייטק,  חרדים,  עובדים 
במפעלים. בכל מקום שדרושים בו עובדים. עסק שמבקש היום 

לגדול,  שמבקשת  תעשייה  החרדי.  לציבור  לפנות  חייב  לצמוח, 
חייבת להפנות את פניה לציבור החרדי".

"אין חרדים בשדרה הניהולית"
במקרה או שלא, יממה לאחר מכן, התקיים כנס משפט והלכה 
לסוגיית  התייחסות  ניתנה  במהלכו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
השתלבות החרדים. בכנס הפתיחה שעסק בסוגיה השתתפו חברי 
הכנסת אורי מקלב ומירב מיכאלי. חברת הכנסת מיכאלי שיבחה 
לחוק  והתייחסה  החרדים  הכנסת  חברי  עם  הפעולה  שיתוף  את 
אפליה במקום העבודה של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, 
בו תמכה סיעתה. "למרות שאני לא חושבת שזהו צעד אופטימלי 
אבל  בעבודה,  חרדים  שילוב  היעד שהוא  להשגת  בדרך  ומיטבי 

תמכתי בו במעין סוג של הצהרת תמיכה במהלך".
בסוגיית  החשוף  בעצב  הכנסת  חברת  נגעה  הדיון  במהלך 
שילובם של החרדים, "מצד אחד אתם צריכים לדרוש את השוויון 
שלכם בחברה הישראלית, ואני השותפה הראשונה שלכם למאבק 
הזה", אמרה מיכאלי והסתייגה: "אבל אתם צריכים לזכור, אנחנו 
מדברים על שוויון - לא על זכויות יתר ולא על כפיית הסטנדרטים 
שלכם עליי. חד משמעית אני בעד לעשות את כל הצעדים הנוספים 
וכו' אבל  כדי לאפשר למי שרוצה להשתלב באקדמיה, בעבודה 
את  שמשנים  תנאים  לייצר  שאסור  שלמה  באמונה  מאמינה  אני 

ההשתתפות שלי בעבודה". 
שנעשה  כפי  שמבחינתו,  אמר  נווה,  אפי  עו"ד  הלשכה,  ראש 
ליצור  מנת  על  אתיופי  ממוצא  שופטות  למינוי  הליכים  קיצור 
תהליכים  לקיצור  מהלך  להוביל  ישמח  הוא  מתקנת,  אפליה 
למועמדים לשיפוט ראויים מהמגזר החרדי, במידה וישנם כאלו. 
בסוגיה זו, אגב, דנה שרת המשפטים איילת שקד על רקע מינוי 

השופטים החדשים לעליון בשבוע שעבר.
בסיכום הדיון קבע ח"כ אורי מקלב כי לדעתו הציבור החרדי 
ולא  "כמעט  הניהולי.  בדרג  לרעה  מופלה  המדינה  בשירות 
תמצאו חרדים בכירים או סגני מנהלים בשדרה הניהולית", אמר 
וכלה  והאתיופי  מהערבי  החל   – מגזר  לכל  מכך,  "יתרה  מקלב. 
ואילו  מתקנת,  אפליה  עשו   - ובדרוזים  מיוחדות  באוכלוסיות 
זוכה לאפליה מתקנת הוא הציבור החרדי.  הציבור היחידי שלא 

לצערי לציבור החרדי יש דימוי לא טוב ושלא בצדק".

עליה  במגמת  כידוע  מצוי  החרדי  במגזר  התעסוקה  שיעור 
העבודה  בכוח  ההשתתפות  שיעור  האחרון.  בעשור  מואצת 
בקרב גברים ונשים חרדים רושם עליה עקבית, וכך גם תרומתו 
הכבירה של המגזר החרדי לעוגת הצמיחה במשק. אבל בכל 
שהכנסתו  בשעה  לחלוטין:  הפוכה  המגמה  לשכר,  הנוגע 
על  עומדת  ישראלי  גבר  של  )ברוטו(  הממוצעת  החודשית 
חרדי  גבר  של  הממוצעת  ההכנסה  לחודש,  שקלים   12,773
גם  עומדת על 7,577 שקלים בלבד. הפער החריף הזה נשמר 
בקרב הנשים: אישה חילונית מכניסה בממוצע 8,453 שקלים 
לחודש, ואילו אישה חרדית מסתפקת ב-5,886 שקלים בלבד. 

נשיא  בפני  ימים  מספר  לפני  הצגתי  הללו  הנתונים  את 
המדינה ראובן ריבלין, נגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג, שר 
בכירים  החלטות  ומקבלי  דרעי  אריה  הרב  והפריפריה  הפנים 
נוספים, בפגישת עבודה שקיימנו במסגרת השקת 'ביזמקס' - 
מתחם העסקים החדש לציבור החרדי בירושלים. הסברתי להם 
נתפסת:  בלתי  מציאות  מסתתרת  האלה  המספרים  שמאחורי 
מדי בוקר קמים רבבות עובדים חרדים ונשים חרדיות ויוצאים 
את  נותנים  הם  במדינה.  אחר  אזרח  כל  כמו  לפרנסתם  לעבוד 
לצמיחת  מכרעת  תרומה  ותורמים  העבודה,  במקום  כולם  כל 

אבל  הישראלי.  המשק  ולצמיחת  מועסקים,  הם  בהן  החברות 
בסוף  השכר.  לתלוש  מגיע  כשזה  נחשבת  אינה  הזו  התרומה 
היום, העובדת החילונית הולכת הביתה עם שכר גבוה באלפי 
שקלים בהשוואה לעובדת החרדית. שוויון בנטל? רק בעבודה. 

בשכר, העובדים החרדים יכולים לשכוח משוויון. 
נגד  חריף  אישום  כתב  מהווה  הזו  המקוממת  המציאות 
קברניטי המשק והמגזר העסקי. ראשית, חשוב להזכיר כי פערי 
נשים  חילונים,  לעובדים  חרדים  עובדים  בין  הגבוהים  השכר 
וגברים כאחד, הם לא רק מקוממים מבחינה מוסרית ואנושית, 
הזדמנויות  שוויון  חוק  החוק.  על  עבירה  מהווים  גם  אלא 
בעבודה אוסר על מעבידים להפלות עובדים בתנאי עבודתם, 
למקרים  שבניגוד  אלא  הדתית.  השתייכותם  בשל  היתר  בין 
מצד  הולם  לטיפול  שזכו  עובדים  בזכויות  פגיעה  של  אחרים 
אך  וידועים  מוכרים  הנתונים  הזה  במקרה  האכיפה,  רשויות 
אינם  האפליה  את  למנוע  שאמורים  הרגולטוריים  הגופים 

פועלים כנדרש. 
הללו  השכר  פערי  החוק,  של  הבוטה  להפרה  מעבר  אבל 
משקפים את התפוגגותה של התאוריה שהוצגה במשך שנים 
האשמים  הם  החרדים  לפיה  והציבורי,  התקשורתי  בשיח 

כביכול במצבם הכלכלי. שיעור התעסוקה מאות אלפי הורים 
לפרנס  לשוק העבודה  יום  מדי  יוצאים  ונשים,  גברים  חרדים, 
אזרח אחר  כל  כמו  בכבוד. הם משלמים מסים  את משפחתם 
במדינה, רותמים את מיטב כישוריהם ותרומתם הכבירה למשק 

אינה מוטלת בספק. 
הסיבה היחידה לכך שרבים מאותם עובדים חרדים מתקשים 
המפלה  היחס  היא  עובדים,  אזרחים  היותם  למרות  להתפרנס 
הבאה  בפעם  אז  פסולה.  גישה  בעלי  מעסיקים  מצד  והניצול 
במראה  שיביט  לעבוד,  שיצא  החרדי  לציבור  מטיף  שמישהו 
החרדים.  העובדים  של  בצד  נמצאת  לא  שהבעיה  ויבין  קודם 
היא נמצאת בצד השני, שנותרה לו עוד דרך ארוכה לעשות עד 

להשגת השוויון המיוחל. 
נשיא  קשבת.  אוזן  על  נפלו  שהדברים  גיליתי  לשמחתי, 
בדרישה  מלאה  תמיכה  הביעו  ישראל  בנק  ונגידת  המדינה 
ולקדם  להתגייס  נכונות  הפגינו  ואף  השכר,  פערי  לצמצום 
פתרון. אני בהחלט מקווה שכך יקרה, ושהמאמץ לחיסול פערי 
לתמיכה  יזכה  החרדי  מהמגזר  ועובדות  עובדים  בקרב  השכר 

מצד מקבלי החלטות נוספים בממשלה ובמגזר הציבורי.  

חרדים משתכרים 50% פחות

חייבים לסגור את הפער

הנתונים מעלים תמונת מצב עגומה: פערי השכר בין חרדים לשאינם, 
מגיעים ל- )!( 50% מ"מ רה"ע ירושלים יוסי דייטש: "יש בעיה 

בהשתלבות ובהשמה ואנו מטפלים בכך"  נשיא המדינה ראובן 
ריבלין לבעלי העסקים: "אל תחששו להעסיק אדם בגלל שהוא חרדי" 

 ח"כ אורי מקלב: "לציבור החרדי יש דימוי לא טוב - ושלא בצדק"

בישיבת  הלומדים  מטובי  אברך,  אשת  היא  לפקוביץ  גב' 
להשתלב  החליטה  הביתה,  פרנסה  להביא  מתוך מטרה  מיר. 
כאלו,  וטובים  רבים  יש  לפקוביץ  גב'  כמו  העבודה.  בשוק 
אשר בשלב זה, הם פונים לקרן ק.מ.ח. לצורך קבלת אבחון 

תעסוקתי מקצועי.
במהלך האבחון המקצועי שעברה גב' לפקוביץ ע"י הקרן, 
התחום  לה  הותאם  התעסוקתית,  היועצת  עם  ובהתייעצות 
הפיננסי והיא אכן נרשמה ללימודי חשבונאות בתקווה להפוך 

בבוא העת ל'רואת חשבון' ולהביא פרנסה מכובדת הביתה.
והלימודית  האישית  יכולתם  על  מילים  להכביר  צורך  אין 
הגבוהה של גב' לפקוביץ ושכמותה; הן אכן משתלטות בתוך 
זמן קצר על פערי הידע, ומובילים בציונים הגבוהים במסלולי 
מסע  לפקוביץ  גב'  תסיים  הקרוב  בקיץ  שלהם.  הלימודים 
ותתחיל  לימודי חשבונאות  מפרך של למעלה משלוש שנות 

לחפש עבודה.
אבל היכן תשתלב גב' לפקוביץ?  

לאחר שפגשה את חברתה שסיימה לא מכבר את הלימודים 
בהצטיינות ומצאה עבודה, התברר לה שהשכר בתחום כמעט 
מרוויחה  תפקיד,  שבאותו  בזמן  בו  מינימום,  לשכר  ונושק 

עמיתה החילונית במקום עבודה זהה כמעט שכר כפול!
להבין,  עליה  הממשלה.  לספק  צריכה  לעניין  הפתרון  את 
להכיר ולדאוג, שהחרדיות העובדות לא רק במגזר הציבורי, 
כמו  בדיוק  הולם.  שכר  תרווחנה  העסקי,  במגזר  גם  אלא 
המכרזים  בחוקי  מתקנת  העדפה  ליצור  יודעת  שהמדינה 
שיוצאות  נשים,  ששתי  סיבה  שום  אין  מיעוטים,  בבני  או 
בבוקר לאותה עבודה, אחת נוסעת להרצליה והשנייה נוסעת 
אלף,   14 כמתכנתת  תרוויח  מהרצליה  זו  עילית,  למודיעין 

ואילו זאת ממודיעין עילית תשתכר כמחצית מזה.
ברצוני לציין שאכן חברי הכנסת החרדים פועלים בעניין. 
גם קרן ק.מ.ח. תעשה כל שביכולתה בכדי לתקן את העיוות, 

והיא לא תנוח ולא תשקוט עד שדבר זה יתוקן.

יוסף דייטש, סגן ראש העיר ירושלים

על הממשלה לתקן
מוטי פלדשטיין, מנכ"ל ק.מ.ח

בהשקת מתחם ביזמקס
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   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה
"ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה 
ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו 
ב(. איתא  ְּתרּוָמִתי" )שמות כה,  ֶאת 
במדרש )שמות רבה לג, ח( בשעה שאמר 
לפניו  אמר  המשכן  עסקי  על  למשה  הקב"ה 
ישראל  הם  יכולים  וכי  עולם  של  ריבונו  משה: 
מישראל  אחד  אפילו  הקב"ה  לו  אמר  לעשותו? 
יכול לעשותו שנאמר )שמות כה, ב( ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש 

ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו. 
מבני  לקחת  הקב"ה  שציווה  לאחר  נבאר, 
בליבו  רבינו  תרומה למשכן, תמה משה  ישראל 
ואמר: "מה אפשר לתת ולהעניק להקב"ה, איזה 
ֶזה  ְוֵאי  ִלי  ִּתְבנּו  ֲאֶׁשר  ַבִית  ֶזה  ֵאי  לו?  נבנה  בית 
יכול  בית  איזה  א(,  סו,  )ישעיה  ְמנּוָחִתי  ָמקֹום 
הארץ  כל  שמלא  יתברך  ה'  את  כביכול  להכיל 
וזהב  כסף  לאסוף  שיצטרך  חשב  לכן  כבודו?" 
לרוב כדי לבנות בית מפואר לה' יתברך. אך בא 
הקב"ה ואמר: "איני מבקש אלא רק כמה קרשים 
גדול, קטן שבכם  איני צריך דבר  עיזים,  ועורות 

יכול לעשותו". 
רוצה  הקב"ה  מה  בשביל  מובן,  לא  לכאורה 
ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ  לה'  הרי  תרומה,  לו  שנביא 
יכול  הקב"ה  א(,  כד,  )תהילים  ָבּה  ְויְׁשֵבי  ֵּתֵבל 
ביותר  והמכובד  המפואר  המשכן  את  להוריד 
את  יוריד  לבוא  שלעתיד  כפי  מהשמים,  מוכן 
מסכת  ברש"י  )כמבואר  השלישי  המקדש  בית 
סוכה מא ע"א ד"ה אי נמי, וע"ע ברמב"ם פי"א 

מהלכות מלכים ה"א(? 
התשובה היא שהקב"ה לא מחפש את הכסף 
הקב"ה  אלא  רב,  בשפע  לו  יש  זה  את  והזהב, 
יכול  לא  כביכול  שהוא  דבר  לו  שניתן  מחפש 
לקחת בעצמו - את האהבה שלנו אליו, ִלַּבְבִּתִני 
ֲאחִֹתי ַכָּלה )שיר השירים ד, ט(, "בני, תנו לי את 
הלב שלכם" מבקש הקב"ה, ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם 
)דברים יא, יג(, ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' אלוקיך ְּבָכל ְלָבְבָך 

)שם ו, ה(. 
אנשים  יש  מהחיים,  במשל  הדבר  את  נמשיל 
שהם  יום  בכל  לנשותיהם  להזכיר  שדואגים 
לא  פעם  אף  הם  אך  אותן,  ומעריכים  אוהבים 
ביטאו אהבה זאת בשום דבר, ולכן לאחר תקופת 
מתפרצות  שנשותיהם  מתפלאים  הם  קצרה  זמן 
אוהב  לא  "אתה  פנימי:  וזעם  בטענה  עליהם 
אותי", ולא מצליח אדם זה להבין, "הרי בכל יום 

אני דואג לומר שאני אוהב ומעריך אותך". 
את  ביטאת  "במה  לבעלה:  משיבה  האישה 
או  בגד  לי  קנית  בשבילי?  עשית  מה  אהבך? 

תכשיט יפה? לא! רק דיברת". 
כפי  במעשים,  אהבתו  לבטא  האדם  על 
שרבי  ע"א(  סג  )יבמות  רבותינו  שמביאים 
יפה  פריט  ומוצא שם  בשוק  עובר  כשהיה  חייא 
לאשתו  ומביאו  בסודר  עוטפו  אותו,  קונה  היה 
ושנים  ימים  לאורך  לחיות  זוכים  ככה  במתנה. 
את  להשרות  זוכים  וכך  הדדי,  וכבוד  באהבה 

השכינה בבית.
אותה?  נבטא  במה  לה',  באהבתנו  הנמשל, 
יש אנשים שמנשקים את ידם ומצביעים לשמים 
טוב  זה  הקב"ה,  את  אוהבים  שהם  ואומרים 
ונחמד, אך זו לא אהבה, אלו רק דיבורים שאין 
בהם חסרון כיס, אדם שאוהב את הקב"ה באמת 
חלק  לה'  שנותן  בזה  אהבתו,  את  לבטא  צריך 
מהדברים שהוא אוהב, את הכסף והזהב שאוהב 

ואת הרצונות והחשקים שחושק. 
מאהבה הזאת של כל אחד ואחד נבנה המשכן 
ובית המקדש. הקב"ה שחוקר כליות ולב מסתכל 
ֶאָחד  ואחד,  אחד  כל  של  ואהבה  אהבה  כל  על 
ֶאת  ָאָדם  ֶׁשְּיַכֵּון  ּוִבְלַבד  ַהַּמְמִעיט,  ְוֶאָחד  ַהַּמְרֶּבה 
האלה  ומאהבות  יא(,  יג,  )מנחות  ַלָּׁשָמִים  ַּדְעּתֹו 

הקב"ה בונה משכן, זה המשכן שהקב"ה רוצה, 
השירים  )שיר  ם  ְירּוָׁשלִָ ִמְּבנֹות  ַאֲהָבה  ָרצּוף  ּתֹוכֹו 
אליו  אהבתנו  את  ומבטא  המסמל  משכן  י(,  ג, 

יתברך. 
השירים  )שיר  בחכמתו  שלמה  שאמר  וזהו 
ֵמֲעֵצי  ְׁשֹלמֹה  ַהֶּמֶלְך  לֹו  ָעָׂשה  "ַאִּפְריֹון  ט-י(  ג, 
ֶמְרָּכבֹו  ָזָהב  ְרִפיָדתֹו  ֶכֶסף  ָעָׂשה  ַעּמּוָדיו  ַהְּלָבנֹון: 
ם", שלמה  ַאְרָּגָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות ְירּוָׁשלִָ
המלך בנה בית מפואר לה' יתברך, ַעּמּוָדיו ָעָׂשה 
אלא  העיקר,  לא  זה  אך  וכו',  ָזָהב  ְרִפיָדתֹו  ֶכֶסף, 

ם". העיקר הוא "ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות ְירּוָׁשלִָ
ִלי  "ְוָעׂשּו  בפרשה  הפסוק  את  נבין  זה  ולפי 
ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" )שמות כה, ח(, לכאורה  ִמְקָּדׁש 
בתוכו",  "ושכנתי  לכתוב  צריכה  התורה  הייתה 
ולמה כתבה בתוכם? אלא ללמדנו שלכל אחד יש 
חלק במשכן הזה, כל אחד באהבתו ובכוונת ליבו 
לה' יתברך הוא בונה את המקדש, ושכנתי בתוכם 

– בתוך כל אחד ואחד... 

ֶאָחד ַהמְַּרבֶּה וְֶאָחד ַהמְַּמִעיט
הכמות זה לא הדבר שקובע, יכול להיות אדם 
שייתן מעט והוא חביב מאוד לפני ה', כיוון שזה 
רק מה שיש לו, ומצד שני יכול להיות אדם שייתן 
הרבה, אך לעומת מה שיש לו זה שום דבר, נתינתו 
לא משקפת את אהבתו, ולפני ה' הוא פחות חביב 

מאותו אחד שנתן כמות קטנה מחוסר אמצעים. 
מסופר על הגאון מווילנא שפעם אחת הוצרך 
שיתרום  כדי  לבו  על  ולדבר  גדול  לעשיר  ללכת 
כספית,  למצוקה  שנקלעה  לישיבה  נדיבה  ביד 
לא  הזה, אך  רגיל לעשות כדבר  היה  לא  הגר"א 
הייתה ברירה אחרת והוצרך לעשות זאת לצורך 
העשיר,  לבית  כשהגיע  ישיבה.  אותה  קיום 
הגאון  בכניסת  גדולה  שמחה  העשיר  שמח 
לשוחח  כשהתחילו  אך  בכבוד,  ואירחו  לביתו 
שיש  חושב  "הרב  העשיר:  אמר  התרומה,  לגבי 
כל  שכנגד  לדעת  צריך  הרב  אך  כסף,  הרבה  לי 
הנכסים שיש לי אני שקוע בחובות, והכסף שיש 
לי זה כסף של אחרים שאני חייב להחזיר להם..."

בעודם  טז(,  א,  )איוב  ָּבא  ְוֶזה  ְמַדֵּבר  ֶזה  עֹוד 
ממשי  מפואר  בגד  ועמו  שליח  נכנס  מדברים 
ומזהב שעלותו הייתה יקרה מאוד, הגר"א שאל 
את העשיר כמה בגד זה עולה. העשיר ענה ונקב 
"אם  הגר"א:  לו  השיב  מאוד.  גדול  כסף  סכום 
בכסף  להשתמש  לך  מותר  לבושך,  לצורך  זה 
יכול  לא  אתה  הקב"ה  בשביל  אך  האנשים,  של 

להשתמש באותו כסף?"
הבעל שם טוב ע"ה היה רגיל לומר שאדם בא 
ב.  ה'.  אהבת  א.  אהבות,  שלוש  בשביל  לעולם 

אהבת ישראל. ג. אהבת התורה הקדושה.
המהודר,  אדר  לחודש  להיכנס  זכינו  השבוע 
ומשנכנס אדר מרבים בשמחה )תענית כט ע"א(, 
שנאמר  אדר,  בהן  יטע  נכסיו  שיתקיימו  הרוצה 
)תהילים צג, ד( ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה' )ביצה טו ע"ב(, 
כלומר יעשה מהן צדקה חשובה לפני ה' במרום 
שציין  כפי  בערוך  פירש  וכן  שם,  חננאל  )רבינו 
ידי  ועל  נמי(,  אי  בד"ה  שם  המהרש"א  לכך 
יזכה  טובים  ומעשים  לצדקות  מכספו  שיפריש 
עוד  ולהתברך  לגדול  ויוסיפו  נכסיו  שיתברכו 

כהנה וכהנה. 

יהי רצון שה' יתברך ִיְפַּתח ִלֵּבנּו ְּבתֹוָרתֹו, ְוָיִׂשים 
ְּבִלֵּבנּו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלָבב 
ָׁשֵלם )מתוך "ובא לציון"(, נזכה להיות תמיד מן 
בעם  חסדים  ונרבה  נגביר  נדיבה,  ביד  הנותנים 
ונזכה בקרוב בקרוב לראות בנחמת ציון  ישראל 

ברחמים, אמן. 

צדקתו עומדת לעד

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

על  שואלים  רבים  תורה  מפרשי 
פרשתנו  של  הראשונות  המילים 
תרומה",  לי  "ויקחו  צווינו:  בה 
הרי היה צריך לומר: "ויתנו לי תרומה". 

תרומה "נותנים" ולא לוקחים?
פירושים רבים ניתנו לכך. אחד מהפירושים 
שיש בהם פשטות ואמת כל – כך, שכל אחד 
יכול לחוש בצדקה נתינה או לקיחה. פעמים 
האדם נותן צדקה כי המעמד מחייב, הנסיבות 
מצריכות, והוא בעקבות כך נותן תרומה- זה 
בבחינת "ויתנו". אך יש פעמים שאדם מרגיש 
בתוך ליבו שזה זכות לתת, עד שהוא אפילו 
כדי לתת את התרומה. הפעם להבנתו  נאבק 
בעבור  הוא  בממון  אותו  זיכה  שהקב"ה  מה 
מקרים מסוג כזה שעומד לפתחו- זה בבחינת 

"ויקחו".
ובעצמו-  בכבודו  לקב"ה  שלתת  ספק  אין 
אדם  כל  כמעט  ולתפארתו,  בית לשמו  עבור 
לרוב  ברור  "ויקחו".  שזה  להרגיש  יכול 
האנשים שבשעה גדולה זו הוא לא נותן משלו 
אלא משל הקב"ה. זה זכות לתרום ולא ניצול 
של מצב כביכול, ועל כן התורה אמרה כאן: 
"ויקחו לי תרומה". אולם צריך שדבר זה לא 
יהיה נדיר ורק במשכן לה', אלא בכל ענייני 
הצדקה, צריך האדם להפנים שלא משלו הוא 
נותן אלא משל הקב"ה. להיות תמיד מבחינת 

"ויקחו לי תרומה" ולא "ויתנו".
הבעש"ט  אל  הגיע  שבור  שיהודי  מסופר 
וצרכי  קשה,  היה  הכלכלי  מצבו  הקדוש. 
ודיבר  המשיך  הוא  מרובים.  היו  המשפחה 
גם על הרבה מאנשי העם שהם במצב קשה 
הדומה לשלו, ומנה משפחות שהגיעו עד פת 
לחם ממש... כשהוא טוען על העשירים אשר 
אינם  והגבירים  משלהם  לתת  ממהרים  לא 
נדבנים... כך נאנח בכאב והוסיף: אני בטוח 
היייתי  אחרת.  היה  הכל  כסף,  היה  לי  שאם 

שמח לתת.
אמר לו הבעש"ט הקדוש: נאמר בתהילים: 
ושאל  קי"ב(.  )תהילים  לאביונים"  נתן  "פזר 
מה פירוש פזר נתן לאביונים הרי פיזור הצדקה 
הדברים:  הם  כך  אלא  העשירים?  אצל  הוא 
את מידת הפזרנות נתן השי"ת לאביונים. לא 

לעניים אלא לאביונים שמתאווים לתת.
שהאביונים  בעולם  יש  רווח  מה  כך  אם 
פרנסת  בשביל  להם  אין  והרי  לתת,  אוהבים 

עצמם?
המעשה  ואמר:  עיניו  עצם  הק'  הבעש"ט 
התאווה  ולא  לתת  אהב  שלא  גביר  עם  היה 
לתת. אבל המעמד מחייב והאנשים מבקשים 
שקיים  וממצוותו  נתן,  הוא  ולכן  ותובעים 
נברא מלאך. כי מכל מצווה נברא מלאך, אלא 

שהמלאך הזה אינו מושלם.
מלאך שלם, ממה הוא? מנפש רוח ונשמה. 
הנפש נבראת ממעשה המצוה שאדם עושה. 
'רוח ממללא' של התלהבות  הרוח מהדיבור 
לקדושה, מה'הנני מוכן ומזומן לקיים מצוה'. 
מהמחשבה  נבראת,  המלאך  של  והנשמה 
המצוה  את  לקיים  היהודי  של  והכיסופים 
הזו. אבל אותו גביר לא חשב ולא נכסף ולא 
התגעגע לצדקה, אלא ניסה לחמוק מכך. אם 
על  הנוקש  מהעני  מתעלם  היה  יכול,  היה 
דלתו אבל 'לא נעים' המעמד מחייב. באותה 

כלל,  התלהב  לא  הצדקה  את  שהעניק  שעה 
וממילא  אותי'...  שזיכית  'תודה  אמר  ולא 
נבראו מלאכים בגופם, שאין בהם רוח ואינם 
מושלמים,  ואינם  למקומם  להתעלות  יכולים 

ורחמנות גדולה עליהם...
גביר  אותו  את  הביא  השי"ת?  עשה  מה 
שבאמת  ואביון  עני  הוא  ועתה  הזה,  לעולם 
כסף,  לו  היה  ש'אם  ואומר:  לתת,  מתאווה 
תדיר  נאנח  וגם  לתת'.  שמח  היה  בוודאי 
הצדקה  מצוות  לקיים  יכול  שאינו  כך  על 
אותם  כל  זה  ובכח  המצב.  בשל  בהידורה 
אשר  הקודם,  מהגלגול  שנבראו  מלאכים 
נעשו מקיום המצווה כלאחר יד, ועמדו בכוח 
בשעה  ממעשיו.  נשלמים  ומוגבל,  חלקי 
שאותו יהודי מתגעגע לצדקה ואף אומר בפה 
לעשות,  רוצה  כך  כל  שהיה  מה  שזה  מלא 
פזר  וזהו:  לשלימות.  המלאכים  את  מביאה 
נתן לאביונים- מידת הפזרנות נתן לאביונים, 
הקודם.  בגלגול  מעשיהם  את  לתקן  כדי 
עתה,  לעד.  עומדת  צדקתו  נאמר:  ובהמשך 
מעשהו  הללו,  והמחשבות  הדיבורים  עם 

מושלם...
ומה  אמורים  דברים  במה  האיש  הבין 
שאמר עליו הבעש"ט הק' וכמעט שהתעלף. 
אמר לו הבעש"ט הק' עתה משהגעת למדרגה 
צדקה,  ועושה  צדקה  אוהב  של  האמיתית 
המצווה  לקיים  לקיים  שתזכה  ה'  יעזרך 
יהיה  וה'  בסחורתך  לסחור  לך  בשלימות. 

בעזרתך.
בספרים הק' אמרו על הפסוק: "זהב כסף 
צדקה  בנותני  דרגות  שלוש  שיש  ונחשת" 
הנותן  זה  ר"ת:  זהב  זה.  בפסוק  המרומזים 
סכנת  כשיש  רק(  )הנותן  ר"ת:  כסף-  בריא. 
פחד. נחשת- ר"ת: )הנותן צדקה רק כשהוא 

שכיב מרע( נתינת חולה שאמר תנו.
שלא  המבין  מושלם,  הנותן  זה  ויקחו- 

משלו הוא נותן אלא משל בוראו.
הייתה  לא  במשכן  שגם  כאלו  היו  אמנם, 
בן  בצלאל  התייחד  ובזה  שלימה,  נתינתם 
אורי שנאמר עליו: "ולחשוב מחשבות בכסף 
נותן  מי  ידע  לב'(הוא  לה',  )שמות,  ובזהב". 
בלב שלם וייעד את כספו עבור ארון הקודש 
חסר  בלב  והשולחן...ומי  הטהורה  המנורה   ,

ואז תרומתו תיוחד לדברים פחותים יותר.
חז"ל אמרו על השעה שנחרב בית המקדש, 
'מזמור לאסף'. על מה 'מזמור'? הרי זה בכי 
ה'  שהשליך  כך  על  המזמור  אלא  ומספד. 
עמו  את  כילה  ולא  ואבנים  עצים  על  חמתו 
זיע"א  מאשלג  שלמה  העטרת  והיה  חלילה. 
על  שעמד  המקדש  בית  שעל  זה  איך  נחרד, 
ועשר  מאות  ארבע  השכינה  בהשראת  תילו 
צריך  הלא  ואבנים?  עצים  הוא  עדיין  שנים, 
ולחם  לשולחן  מה  שמימי?   הכל  בו  להיות 
וכרובים עם  ה'  וארון ברית  וקטורת,  הפנים, 

עצים ואבנים?
אלא אלו מתרומות של אנשים עם מחשבות 
עצמיות. תרומות של אדם שחושב כי כדאי לו 
חלילה  או  בתרומתי'.  ש'אתכבד  משום  לתת 
תרומה שניתנה בכח, בהלכה של 'כופים אותו 
עד שאומר רוצה אני', כל אלו הם נשארו בגדר 
עצים ואבנים. הדברים הבאים מ- "ויקחו לי 

תרומה" הם כולם קודש. 

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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צרכנות 
כדאי  לדעת

על  מבוסס  סוכר  תוספת  ללא  ‘מוו’  שוקו 
99% חלב, דל לקטוז, מכיל הכי הרבה סידן 
ביחס למתחרים בקטגוריה ומועשר בויטמין 
אלטרנטיבה  מהווה  החדשני  המוצר   .D
ביחס  משמעותית,  בצורה  יותר  בריאה 
זאת  וכל  בקטגוריה,  הדומים  למוצרים 

הדגשה  כולל  ‘מוו’  שוקו  של  הפיתוח  בסיס  מצוין.  בטעם 
של המתיקות הטבעית שיש בחלב. כחלק מתהליך הכנתו, 
כלקטוז,  לנו  המוכר  החלב  סוכר  של  פירוק  עובר  המוצר 
סטיביה  של  קלה  תוספת  בשילוב  זה,  מתהליך  וכתוצאה 

טבעית, המוצר הופך למתוק וגם לדל בלקטוז.

אין משלוח מנות בלי ‘אוראו’ 
נרשמים  הפורים  חג  לקראת 
ביקושים  השיווק  ברשתות 
אשר  ‘אוראו’,  לעוגיות  גבוהים 
חלק  השנה  להוות  צפויות 

אינטגרלי ממשלוחי המנות, עם קבלת הכשרות המהודרת 
של בד”ץ איגוד הרבנים.  עוגיות “אוראו” הן עוגיות הסנדוויץ’ 
הנמכרות ביותר בארה”ב, וישנן הערכות כי מאות מיליארדים 
1912. עוגיות אוראו בטעם  מהן נמכרו מאז השקתן בשנת 

וניל בכשרות המהודרת נמכרות באריזה של 137 גרם.

פורים: איפור זה לא משחק ילדים
של  ההדרכה  מנהלת  של  ההמלצות 
אסתי לאודר, שרון גוטליב, לשימוש נכון 
לקראת  לתחפושות:  משלים  באיפור 
שכולם  המעוצבת  והתחפושות  פורים 

זוכים לאיפור קל, ישנה תפיסה לפיה  לובשים, גם הילדים 
ל”איפור קטן” של פורים אפשר להשתמש במוצרים זולים 
מתכשירי  הנובע  הסיכון  כי  לדעת  כדאי  פחות,  ומפוקחים 
יודעים  הייתם  רק  “לו  גבוה!  הוא  מתאימים  שאינם  איפור 
הייתם   – באיפור  להיות  יכולים  חיים  מסכני  חומרים  אלו 
הילדים,  את  מאפרים  שהייתם  לפני  מאודכם  בכל  נזהרים 
חובה לבדוק היטב האם האיפור שאפשרתם לילדים לקנות, 

מתאים לגוף ובעיקר לפנים”.

אפיפיות חוזרות למדף  - לתמיד
בשורה משטראוס: אפיפיות, הבפלות האהובות 
החג  לפני  שנה  מדי  מושקות  הפסח,  חג  של 
וברגע שהן מופיעות על המדף נחטפות ואוזלות 
גלוטן,  עוד לפני תום החג. צרכני מוצרים ללא 
בבקשה  לשטראוס  האחרונות  בשנים  פנו 
וקבוע.  שוטף  למוצר  האפיפיות  את  להפוך 
האחרונה  ובשנה  לפניות  נענתה  שטראוס 

לכל  כשרות  השנה.  כל  אפיפיות  לייצור  ייעודי  קו  בנתה 
השנה: בד”צ העדה החרדית.

אוזני המן הכי טעימים שיש
אוזני המן לפורים הם חגיגת טעמים ובמגוון 
מילויים. ברשת ביגה ניתן למצוא מגוון גדול 
לאחר  רק  שונים.  במילויים  המן  אוזני  של 
שתטעמו אותם תבינו מה כל כך מיוחד בהם 
ומדוע אי אפשר להפסיק לאכול מהם. ניתן 

לרכוש אוזני המן של השף בסניפי רשת קפה ביגה ברחבי 
“הכי טעים שטעמתי עד עכשיו,  הארץ. מבדיקה שערכתי, 

פשוט מושלם”.

הכוכב של משלוחי המנות 
של  חיוך  להעלות  רוצים  אתם  אם 
החברים  פני  על  והומור  שמחה 
משלוחי  של  לכוכב  תנו  והקרובים, 
המנות  במשלוחי  גם  לככב  המנות 
שלכם! חטיף ג’קסס נמכר באריזות 

גם בשבת.  ולסגירה קלה  נוחות לפתיחה  גרם,   50 אישיות 
גבוהים  אירופאים  בסטנדרטים  מיוצר  הבינלאומי  החטיף 
החליבה  מרגע  משגיחים  צוות  של  הדוק  כשרותי  ובפיקוח 
– חלב ישראל, ועד לשלב האריזה. מצטיין במרקם שוקולד 
מפנק, בטעם משובח ואיכותי ובמילוי עוגייה נימוחה וטעימה. 
ניתן להשיג  בגירסת חלבי ובגירסת פרווה. בכשרות בד”ץ 
איגוד הרבנים בראשות הרב יעקב אשר וועסטהיים שליט”א. 

משווק בישראל ע”י שטראוס עלית.

זכו בביגוד לתינוק לשנה 
בשבועיים  נרשמה  כבר  רבה  הצלחה 
הראשונים של מבצע “האגיס בייבי קולקשיין”, 
כאשר אלפי משתתפים נטלו חלק והתקשרו 
מותג  מעניק  במסגרתו  המבצע,  לטלמסר 
ביגוד  “האגיס” בכל שבוע  החיתולים המוביל 
 ₪  3000 של  בשווי  במתנה  לשנה  לתינוק 
משתתפים?  keds.כיצד  ברשת  למימוש 

את  שומרים  האגיס,  חיתולי  ממגוון  אריזות   3 רוכשים 

03- שמספרו  לטלמסר  מתקשרים  הקנייה,  חשבוניות 
3739000 עונים נכון והכי מהר על 3 שאלות ויכולים לזכות! 
באדר  י”א  בשבט-  י”ג  התאריכים:  בין  מתקיים  המבצע 
הקנייה  חשבוניות  את  לשמור  יש   )9.2-9.3.17( תשע”ז 

מתקופת המבצע כתנאי לזכייה.

משלוח מנות מזכה בפרסים 
היענות  מציינים  למהדרין  בסימילאק 
המנות  משלוחי  לתחרות  היקף  רחבת 
למבצע  הראשונים  בימים  המיוחדת. 
עשרות  כבר  המבצע  במוקד  התקבלו 
מושקעים,  מנות  משלוחי  של  תמונות 
סימילאק  בשילוב  ומיוחדים  יצירתיים 

למהדרין. כדי להשתתף בתחרות, עצבו את המשלוח שלכן 
המומחים,  צוות  מוקד  לאבוט,  למהדרין,  סימילאק  בשילוב 
המייל  לכתובת  או   61580 מיקוד  אביב,  תל   58099 ת.ד. 
ניתן  התמונות  את   .Contact.center@abbott.co.il
לשלוח עד ליום שני, ט”ו באדר תשע”ז )13 במרץ( בחצות. 
משלוחי  ארבעת  את  יבחר  התחרות  של  השופטים  צוות 
המנות היפים ביותר ויזכה את השולחות בפרסים הבאים: 5 

פחיות סימילאק למהדרין 900 גר’ לכל אחת.

משלוח מנות שעושה טוב
כשאתם שולחים משלוח מנות 
יודעים  אתם  ויסוצקי,  תה  עם 
תה  כמו  אין  כי  טוב,  שעשיתם 
עשיר בטעמים וניחוחות, בכדי 
תה  מנות.  משלוח  כל  להדר 

לקבל,  נעים  שתמיד  הפתעה  זו  המנות  במשלוח  ויסוצקי 
התה מכניס לחיי היום יום רגעים של רוגע ובריאות ומעניק 
למשלוח המנות טעם מצוין מבלי להוסיף קלוריות מיותרות 
ושומנים מזיקים או להזדקק לרוץ אחרי החג לרופא שניים. 
ויסוצקי מאחלת לכל בית ישראל – חג פורים שמח ועשיר 

בחוויות!

נערכים לפורים
בסניפי רשת ‘יש’ כבר חשים בימים אלו את 
לקראתו.  ונערכים  המתקרב  הפורים  חג 
מחפשים  אתם  גם  משפחות,  אלפי  כמו 
חוויית קניה  את המקום שבו תוכלו לשלב 
לנוכח  הנדרש  החיסכון  עם  יחד  איכותית 
חג  לקראת  לנו  הצפויים  הקניות  עומסי 

משלוחי  חבילות  את  שקט  בראש  להכין  הזמן  זה  הפורים. 
המנות וצרכי הסעודה, במחירים זולים, כי רשת ‘יש’ יודעת 
הטובים  המחירים  את  לכם  ומתאימה  הציבור  לצרכי  לכוון 
ערוכים  ‘יש’  רשת  בסניפי  בזול.  תצאו  שתמיד  כך  ביותר, 
לקליטת אלפי הלקוחות בסניפים מרווחים עם מבחר עשיר 
שימורים  וממתקים,  חטיפים  פרלינים  שוקולדים  יינות,  של 
ועוד מגוון ענק של מוצרים לפורים. בנוסף ניתן למצוא מגוון 

רחב של ערכות אריזה וקישוטים למשלוחי המנות.

רוצים שולחן חג מהודר? 
מוצרי  את  לשולחן  הוסיפו 
פורים  שולחן  ותקבלו  לבן  הוד 
טעים.  ובעיקר  עשיר  מרהיב 
פסטרמות  אחד  מגש  על  עצבו 
טעמים  במבחר  לבן’  ‘הוד  של 
אותן  והניחו  גלגלו  וגוונים, 

יחידה, הוסיפו בכלים  ונעצו קיסם בכל  בשורות  מסודרות 
מובטחת.  וההנאה  חתוכים  טריים  וירקות  חמוצים  נפרדים 
ניתן גם להרכיב משלוח מנות מפנק במיוחד מסלסלה עם 
או  קטשופ  חמוץ,  מלפפון  שימורי  לבן,  הוד  של  פסטרמה 
של  והנקניקיות  הפסטרמות  טריות.  פיתות  וחבילת  חומוס 
בראשות  מהדרין  בד”צ  של  המהודרת  בכשרות  לבן’  ‘הוד 

הגר”א רובין.

פורים שמח ומתוק 
של  השי  חבילות 
קבוצת   - עלית 
במגוון  שטראוס 
מחופשות  אריזות 
לילדים  החג  ברוח 
המשפחה:  ולכל 

ומגוון רחב של מארזים  שקיות הפתעה, מסיכות, סוכריות 
חדשים  עלית  בממתקי  ומלאים  מפנקים  שונים,  בגדלים 
לצד המוכרים והאהובים: מיני עוגיות בצורת חיות, סוכריות 
טופי, עדשים, חטיפי מיני, מקופלת, פסק זמן, כיף כף, טעמי, 
טיב טעם ועוד, המארזים הגדולים יותר כוללים גם חטיפים 
ועוד הפתעות. בחלק ממארזי הילדים  יין  ובקבוקי  מלוחים 
גם מוצעת פעילות פורימית כמו הכנת מסיכות לפורים וכו’. 
בחרה  ולקהילה,  חברתית  לאחריות  מחויבותה  במסגרת 
חברת שטראוס להתגייס גם בפורים למען עמותת “ילדים 
בסיכוי-המועצה לילד החוסה” ובכל מכירה של מארז פורים 

תועבר תרומה לעמותה.

נעליים לתחפושות 
מתכננים  כבר  הילדים  אלו  ימים 
לפרטי  שלהם  התחפושות  את 
לקנות  שתלכו  לפני  ורגע  פרטים, 
כדאי   – שתבחרו  התחפושת  את 

לזכור שבמרבית התחפושות הנמכרות בחנויות הצעצועים 
על  דגש  שמים  תמיד  לא   – בית  תוצרת  בתחפושות  וגם 
מור   & קרוקס  ברשת  וחבל.  ינעלו,  שהילדים  הנעליים 
מציעים מגוון עצום של נעליים ממיטב המותגים המובילים 
בעיצובים מרהיבים ובשלל צבעים, שישתלבו נהדר עם כל 
תחפושת שרק תחפצו בה. מלבד זאת תוכלו למצוא גם לא 
כמו  התחפושות  בדמויות  ממותגים  לילדים  נעליים  מעט 

מיקי ומיני מאוס, הלו קיטי, בוב הבנאי ועוד.

התרסיס המושלם לשטיח
רוצים להעניק לשטיחים ניקוי יסודי, שיסיר 
השטיח  את  ויותיר  המצטבר,  הלכלוך  את 
שטיחים,  סנו  את  מציגה  סנו  וריחני?  רענן 
ריפוד.  ובדי  שטיחים  ולחיטוי  לניקוי  שמפו 
אנטיבקטריאלי  תרסיס  הוא  שטיחים  סנו 
במרבדים,  לכלוך  הצטברות  ומונע  המרענן 
בשטיחים מקיר לקיר ובבדי ריפוד. עם סנו 
או הכיסאות  ניקוי השטיח, הספה  שטיחים, 
המרופדים פשוט ויעיל, והתוצאה מושלמת. 

לבדים  וגם  טבעיים  לבדים  גם  מתאים  שטיחים  סנו 
פלוס-  שטיחים  סנו  שטיחים:  סנו  בסדרת  עוד  סינטטיים. 
שמפו השטיחים היחיד בישראל שגם מנקה את השטיח וגם 
מרחיק את קרדית האבק. וסנו שטיחים שמפו קצף- לניקוי 

מיידי של כתמי לכלוך ושומן משטיחים ובדי ריפוד.

ניחוח חדש 
הישראלית  החברה  סנו,  חברת 
קטגוריית  את  המובילה 
בישראל  הכביסה  מרככי 
מרכך  משיקה   ,2016 לשנת 
מקסימה  בסדרת  חדש  כביסה 
מרככי  סדרת   ,inspirations

החושים  את  המעוררים  ניחוחות  בהשראת  כביסה 
 Blue סנו מקסימה  - זמן  לאורך  עוצמתי הנשאר  בבישום 
בישום  מומחה  ידי  על  פותח  הכביסה  מרכך    .Blossom
מים  בוקר,  בריזת  של  מרענן  ניחוח  בהשראת  בינלאומי, 
קרירים ופרחי אביב כחולים. מרכך הכביסה מגיע באריזת 
בתכלת  פרחים  עם  כהה  כחול  של  בצבעוניות  קונספט 
את  גם  כוללת   Inspirations מקסימה  סדרת  ובטורקיז. 
ניחוח  בהשראת   Soft Silk מקסימה  סנו  הכביסה  מרכך 
מגיע  מלטף.  ומשי  אביבית  רוח  השקד,  פריחת  של  מפנק 

באריזת ליטר ועכשיו חדש: גם באריזה של 4 ליטר.

עור בעיניים
מקצועי  לטיפול  זקוקים  עור  ומוצרי  רהיטי 
ועדין. סנו לניקוי וטיפול במוצרי עור מציע לכם 
סנו  העור.  מוצרי  על  לשמור  מבריקה  דרך 
רהיטים,  ומבריק  מנקה  עור  במוצרי  לטיפול 
ומעניק  אבק  דוחה  מעור,  ואביזרים  בגדים 
לעור ברק וגמישות. על מנת להגיע לתוצאות 
באמצעות  העור  על  למרוח  יש  אופטימליות 
ולהבריק  לנגב  סופגת,  או  רכה  מטלית 

במטלית יבשה.

1+1 במתנה 
‘סולתם  ברשת  יוצאים  הפורים  חג  לקראת 
1+1 במתנה על כל  רדד’ במבצע מיוחד של 
תוכלו  רדד  בסולתם  שבמגוון.  ההגשה  כלי 
למצוא מגוון כלי הגשה מכל הסוגים והגדלים 
נהדר  המשתלבים  וצבעים,  צורות  ובשלל 
וחג  שבת  ובשולחן  מיוחדים  מנות  במשלוחי 
לרכוש  ניתן  ההגשה  כלי  מגוון  את  מעוצב. 

במחירים של החל מ-16 שקלים לפריט. מיטל רובין, מנהלת 
שיווק ברשת סולתם רדד: “פורים הוא חג שבו אנו אורזים 
המבצע  יקירינו".  את  בהם  לכבד  ומעוניינים  מנות  משלוחי 
על הפריט הזול מביניהם ובכפוף לתקנון. המבצע מתקיים 
‘סולתם  סניפי  בכל   )18.3.17( תשע”ז  אדר  כ’  לתאריך  עד 

רדד’ ברחבי הארץ.

פרויקט האנרגיה הגדול במדינה 
לפנות  אישרו  לווייתן  שותפות 
קבלת  ה-14.2,   שלישי  יום  בוקר 
בפרויקט  סופית  השקעה  החלטת 
בהתאם  לוויתן  מאגר  לפיתוח 
הפיתוח.  תכנית  של  1א’  לשלב 

לוויתן הממוקם כמאה קילומטרים מערבית לחיפה,  מאגר 
2010, והוכר כאחת מתגליות הגז הטבעי  נתגלה בדצמבר 
הגדולות בעולם בעשור הקודם. היקף ההשקעה שאושרה 
  3.75 על  עומד  במאגר  הזכויות  בעלות  ע”י  פיתוחו  לצורך 
מליארד דולר, זאת בנוסף לכמיליארד דולר שכבר הושקעו 

עד היום בפעילויות שונות של אקספלורציה, הערכה, תכנון 
להסכם  בהתאם  התקבלה  אשר  ההשקעה,  החלטת  ועוד. 
התפעול המשותף )JOA( של השותפות בלווייתן נותנת את 
האות לתחילתו הרשמית של פיתוח המאגר. על-פי תכנית 
ע”י הגורמים הרלוונטים  הפיתוח, שאושרה בשנה שעברה 
בממשלה, יושלם הפרויקט בתוך פחות משלוש שנים והגז 
מלוויתן יוזרם למשק הישראלי עד סוף שנת 2019, ולמשך 
לוויתן מקור מרכזי של אנרגיה  יהווה  עשרות שנים שבהם 

במדינת ישראל ובאזור.

פעילות קידום בריאות 
השתתפה  בריאות  שירותי  מכבי 
בערב  בריאות  קידום  בפעילות 
למאות  השבוע  שנערך  מיוחד 
נשות קהילת ויזניץ באלעד. הערב 
הקהילה  התרחבות  בסימן  נערך 
בעיר וגיבוש נשות הקהילה. מאות 

מנשות הקהילה הגיעו לערב שכולו מוקדש להוקרת תודה 
ליהנות  וזכו  והמשפחה,  הבית  טיפוח  על  העמלה  לאישה 
ויזניץ  של  הכינוסים  בהיכל  שנערך  ומרתק  ייחודי  מערב 
סגל,  חגית  הגב’  המרחב  מנהלת  ע’’י  נפתח  הערב  בעיר. 
מנהלת  הנפלא.  הערב  על  למארגנות  להודות  שביקשה 
המרחב ציינה שקיימת הצטרפות תמידית של חברים בעיר 
למכבי, ועל כך תודתה להנהגה הרוחנית ולחברי הקהילה 
שנותנים במכבי את אמונם. מנהלת המרחב הוסיפה ואמרה 
לטובת  רפואה  של  רחב  במגוון  רופאים  מוסיפים  שאנו 

החברים.

סדנת הנחיית הורים 
חינוכיות  בבעיות  ומתחבטות  מתלבטות  מאתנו,  רבות 
רבות  נשים  מאוד.  קשה  זה  להתייעץ,  מי  עם  וכשאין 
לשמוע  להתייעץ,  רוצות  מההורים,  במרחק  המתגוררות 
ולהשמיע דעות בחינוך ואין להן מסגרת מתאימה. ב’כללית’ 
פועלים כל העת לטובת קידום הבריאות. חינוך הדור הצעיר, 
הינו תחום הדורש ידע רכישת ידע וכלים תוך אימוץ הרגלים 
ויזמה סדנא  חדשים. לשם כך ‘כללית’ הרימה את הכפפה 
20 מפגשים לטובת תושבות העיר, בהנחיה מקצועית.  בת 
גישת ״שפר״ מציעה להן נקודת מבט חדשה, ועוזרת לחזק 
מלי  בעצמה.  אחת  ובכל  בזוגיות  במשפחה,  האמון:  את 
אנו  “בסדנא  ‘שפר’:  בגישת  הסדנאות  מעבירת  גרוסמן, 
לומדות בצורה חווייתית ומהנה כיצד להחזיר את הסדר על 
נושאים  של  רחב  במגוון  כלים  מקבלות  המשתתפות  כנו. 
כמו: אחריות, אמון בעצמי, אמון בילדים, גבולות, משמעת, 

הקניית סדר וביטחון, מערכת החינוך ועוד ועוד”.

ועידה בינלאומית 
 BNY עם  יחד  הפועלים,  בנק 
הגדולים  הבנקים  אחד   ,  Mellon
ביותר  והגדול  בארה״ב  ביותר 

בעולם לניהול נכסים,  יקיימו בקרוב ועידה בינלאומית לנושא 
הוועידה  בישראל.  הראשונה   ,)Blockchain( הבלוקצ׳יין 
בהשתתפות  אביב,  בתל   2017 במארס  ב-23  תתקיים 
בכירים בעולם הבנקאות והטכנולוגיות הפיננסיות מהארץ 
ומן העולם. הוועידה - ביוזמה משותפת של בנק הפועלים 
ו- BNY Mellon, הבנק הגדול בעולם לניהול נכסים ואחד 
הגדולים בארה”ב. טכנולוגיית הבלוקצ’יין, שעליה מתבססת 
ויעילות  ביטחון  מהימנות,  שקיפות,  מבטיחה  “ביטקוין”, 
במעבר  חיוני  למרכיב  ונחשבת  חסרות-תקדים,  ברמות 
ל”כלכלה חכמה”. אבי כוכבא, הממונה על החדשנות בבנק 
הפועלים  לבנק  לחבור   BNY Mellon “בחירת  הפועלים: 
החשיבות  על  מעידה  בת”א  הבלוקצ’יין  ועידת  את  ולקיים 
את  המאפיינים  החדשנות  לתהליכי  זה  בנק  שמייחס 

הבנקאות הישראלית, בהובלת בנק הפועלים”.

סופגים יותר
המעבדה המובילה בעולם קובעת: בייביסיטר סופגים יותר 
מכל חיתול. תוצאה זו, התקבלה באופן חד משמעי מבדיקה 
המעבדה  האחרון  דצמבר  בחודש  שערכה  השוואתית 
 SGS COURTRAY חיתולים  לבדיקת  בעולם  המובילה 
שבצרפת. הבדיקה שכללה גם את טיטולים פרימיום, האגיס 
הוכיחה באופן חד משמעי:  בייבי,  ופמפרס אקטיב  פרידום 
ביותר  המעניין  הנתון  בספיגה!  מנצחים  בייביסיטר  חיתולי 
בייביסיטר  בעולם  המובילה  המעבדה  בבדיקת  שהתקבל 
לא  הברור  היתרון  פרימיום.  מטיטולים  יותר   18% כ  סופג 
ויותר  מאוד  מהר  אותו  גילו  האימהות  גם  במעבדה.  נשאר 
ויותר אימהות עוברות היום לחיתולי בייביסיטר. עפ"י מחקר 
 -  2016 בדצמבר  החרדי  במגזר  אימהות  בקרב  שנערך 
כי  אמרו  בייביסיטר,  בחיתולי  שהשתמשו  מהאימהות   98%
היא  בייביסיטר,  של  המרשימה  הספיגה  מאוד.  מרוצות  הן 

מתקדם  טכנולוגי  פיתוח  פרי 
וחדשני, אשר מעניק לחיתולים 
של  ביותר  גבוהה  יכולת 
שכבה  בנוסף,  נוזלים.  ספיחת 
לוכדת נוזלים משאירה את פני 
החיתול יבש ומסייעת במניעת 

גירויים בעור התינוק.

טחנת הקמח הוותיקה ׳הטחנות 
הגדולות של א”י׳ מחיפה, משיקה 

לכבוד פורים “קמח 
כוסמין מלא 100% 

ללא צורך בניפוי” 
מעולה להכנת 

אוזני המן נימוחים. 
כשרות: בד”צ העדה 

החרדית. מחיר: 
10-8 ₪ )1 ק”ג(

חברת גורי מרחיבה את פעילותה בתחום הממתקים תחת 
המותג חמצוצים ומשיקה 8 מוצרים חדשים: לקקנים שטוחים, 

לקקנים במילוי אבקה, לקקני פירות, לקקני 
שכבות וכן מגוון סוכריות 

מציצה וטופי בטעם פירות 
חמוצים. מחירים: 4.90 ₪ 

7.90- ₪ לקראת פורים, 
תצא החברה בשלל מבצעים 

והטבות, תחת מיתוג מחדש 
למוצרי החברה )3 יח’ ב- 10 

)₪ 20/ ₪

מיוחד למשלוח 
מנות בפאנקו: 
חריטה אישית 
על בקבוק ג’ק 

דניאלס יוקרתי 
בחנות האון 
ליין למוצרי 

אלכוהול 
PANECO.

co.il

לאור ההצלחה מעדנות מרחיבה 
את סדרת ‘בורקס יפו’ ומשיקה 

בורקס 
גדול במילוי 

גבינה 
ותרד. 

כשרות: 
הרבנות גן 

יבנה

המותג הקולינארי “מאסטר שף” מציע לראשונה 
בישראל סדרת פרמיום של קטניות מאיטליה הכוללת: 
עדשים ירוקות, שעועית אדומה מסוג ברולוטי, שעועית 

לבנה גדולה וגרגירי חומוס. ללא חומרים משמרים, 
מרכיבים טבעיים 

בלבד, אין צורך 
בהשרייה - מוכנות 

לאכילה. מחיר מומלץ 
לצרכן: 6.90-7.90 ₪  
כשרות: פרווה, בד”צ 

אגודת ישראל

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח



הפח הכתום מיועד לאיסוף אריזות למחזור: 
 אריזות מזון מפלסטיק • קופסאות שימורים • קרטוני חלב ומשקה

• אריזות של מוצרי טיפוח • חומרי ניקיון למיניהם • שקיות של חטיפים וכדומה

גם בפתח תקוה:

למידע נוסף על הפח הכתום 
סירקו את הברקוד או היכנסו 

www.tmir.org.il לאתר
חברה לתועלת הציבור

לפרטים: המוקד העירוני 106 / 03-9053000
www.petah-tikva.muni.il :או באתר העירייה 

או בפייסבוק העירוני 

  אין לזרוק בקבוקים
  אין לזרוק קרטונים

  אין לזרוק זכוכית
  אין לזרוק בגדים

  אין לזרוק נייר ועיתונים
  אין לזרוק כלים חד-פעמיים

  אין לזרוק חפצים שבורים וצעצועים 
  אין לזרוק גזם ושאריות מזון/אורגני
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו
מבוך

תפזורת
משה, בני-ישראל, המשכן, ארון העדות, שולחן עצי שטים, לחם הפנים, מנורת זהב טהור, חצר 
המשכן, קדש הקדשים, מעשה חושב, סרח העודף, נגבה, תימנה, ימה, מן-הקצה אל-הקצה, 

קדמה, ידבנו לבו

התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מטיל, גוש, חתיכה של דבר-מה מוצק. "העושה כלים מן 
ה____" )כלים יא ג(

4. שבר, טבח, כליון. "___ מצפון בא")ירמיה מו כ(
6. סלע יבש וחרב, שאין עליו כל צמח וכל ירק. "____ סלע" 

)יחזקאל כו ד(
7. חינם , אין כסף. "בלא ____" )תהלים מד יג(

8. סיים את תקופת היניקה של התינוק. "אותו היום ש___ אברהם 
את יצחק בנו עשה סעודה גדולה" )בבא מציעא פז.(

10. סדר, נוהג. "כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע ____  מלכות" 
)שבת לא.( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

13. תקווה, ציפיה. "___ צדיקים שמחה")משלי י כח(
15. קיצור המילים: יש פוסקים.

17. מכשול, תקלה.  "ולא תהיה זאת לך ל___" )שמואל א כה לא(
18. מחסה, מבצר, מגן. "לנו מחסה ו___" )תהלים מו ב(

19. מתחנות בני-ישראל ביציאת מצרים. "ויסעו מקדש ויחנו ב___  
ההר"  )במדבר לג לז(

1. החוליה התחתונה בעמוד-השידרה. "האליה תמימה 
לעמת ה___ יסירנה" )ויקרא ג ט(

2. מרודד, מרוקע. "ויעש המלך שלמה מאתים צנה זהב  
___" )מלכים א י טז(

3. שיעור, מידה. "ומדדו את ___" )יחזקאל מג י( )בהיפוך 
אותיות(

5. מנת לחם זעומה ומצומצמת ביותר, מנת מים זעומה.           
"לחם  ___ ומים ___" )מלכים א כב כז( )בהיפוך אותיות(

8. בעל עור פנים ושער אדומים מאוד. "הכושי  וה___ 
והלבקן" )בכורות ז ו(

9. מורחק, שהוסר הצידה.  "אפלו אין ___ מן הארץ אלא 
כמלא מחט גוללו אצלו" )עירובין י ג( )בכתיב חסר(

11. סערה, רוח עזה וסוערת מאוד.  "ורדף כמץ הרים לפני 
רוח וכגלגל לפני ___" )ישעיה יז יג(

12. רעדה, רטט. "באימה וביראה וברתת וב___" )ברכות 
כב.(

14. שממה וריקנות, שיממון מוחלט.  "___ ובהו" )בראשית 
א ב(

16. סמל לדבר מזהיר ונוצץ כזהב. "בני ציון היקרים 
המסלאים  ב___" )איכה ד ב(

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?

גלהשממישדקהשדקתגא

מחיאניהגישאימגאמש

נמאנממאדנחתעאאנגו

ההתהשגבנצישרשושבל

קפתכננאריהוגראסנח

צנניואהנחניתגראינ

הינלאמאוהגזנחתאיע

אמבגשישעאהנהאתגשצ

לויכאבדיבגעשיאתרי

התנאקויטגואמגננאש

קאתדתגהאדינאנגגלט

צאמנתושפאהניבתאגי

ההאארשיאנתגהאנמאמ
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מצאו 7 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

 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

 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________

 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"

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!

בית שמש

באר שבע

 ברמב"ם, 3 חדרים, ק"ד, 
אחרונה, כניסה מיידית, רק 
770,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)08-10(נכסים, 052-4834706

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

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

■ באזור רמבם, דירה 
בק"ב, ענקית 110 

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

1,900,000 ש"ח, 
מפתחות במשרד, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 במתחרדים, ברח' בר-אילן 
4 חד', משופצת לגמרי + 

מרפסת סוכה, מזגן בכל חדר, 
סמוכה מאוד לקריה החרדית, 

054-8541579)08-09(_____________________________________________

 בקרן היסוד ליד הכולל 
של הרב כץ, באזור מתחרד, 
3 חד', ק"ג, מסודרת, מזגן, 
890,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)08-15(נכסים, 052-4834706

 במתחרדים, ברח' בר-
אילן, 3 חד', מוארת ומאווררת, 
3 כיוונים + מרפסת סוכה + 

אופציה ל- 2 חד' נוספים,
054-8541579)08-09(_____________________________________________

 במשלט 2 חד', ק"ב, 
משופצת ויפה, נוף, רק 

695,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)08-15(נכסים, 052-4834706

 3 חד' ברח' מוהליבר, 
משופצת חדשה + 

אופציה של 40 מ"ר 
לבניה, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)08-09(אשכנזי, 03-5791770

 בירושלים/בעלז, 
דירת 4 חד', משופצת 
כחדשה + חצר כ- 40 
מ"ר לשימוש, מתאים 
לגן ילדים או קליניקה, 
מפתח בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)08-09(_____________________________________________

 5 חד' גדולה, משופצת 
במרכז רבי עקיבא/רח' 

ירושלים, ק"א, מחולקת, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)08-09(_____________________________________________

 ביהודה הלוי/קוטלר, 
2.5 חד' גדולים עם סוכה 
על רלסים, דירה שמורה, 

חזית. תיווך אשכנזי,
03-5791770)08-09(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, מחולקת 
ל- 2 יחידות דיור, מרוהטות, 

ק"ב, תשואה גבוהה, מושכרת 
לחרדים, 1,200,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-11ל(052-7158998

  5 חדרים, מחולקת 
לדירת 3 חדרים, כ- 65 מ"ר 

ודירת 2 חדרים, כ- 30 מ"ר + 
חצר, 1,800,000,

052-3440078)08-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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 ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

אליהו עזריאל

052-7123106

חכמת הפנים
ושפת הגוף

אבחון, ייעוץ ולימוד

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" דופלקס 

ענק + יחידה, מחיר מציאה! 
ישראל, 052-3251213. 

אהובה, 050-5886828. שי, 
050-3133287)09-09(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)09-09(_____________________________________________

וילות ובתים
 קוטג' בחוני המעגל, 
6 חד', גינה מטופחת, 
שכנים איכותיים, רק 

2,580,000 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)09-09(נכסים" 052-8939050

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 מציאה אמיתית! 4 

במחיר 3!! בעליון האיכותי 
ביותר! 4 חדרים + יציקה 
לחמישי )ששולמה( + נוף 

פתוח לגינה! 1,380,000 ש"ח. 
"תיווך קזן" 058-3254090, 
_____________________________________________)09-09(רחלי. 054-8420522, דבורי

 בלעדי! חדש בשוק! באבן 
גבירול! 4 חדרים גדולה במיוחד 

+ הכנה ליחידת הורים + נוף 
מרהיב! 1,480,000 ש"ח. 

"תיווך קזן" 058-3254090, 
_____________________________________________)09-09(רחלי. 054-8420522, דבורי

 בלעדי! ברבי מאיר! 4 
חדרים + גינה גדולה מסלון + 

מטבח גדול במיוחד + דרום 
מערב! "תיווך קזן"

058-3254090, רחלי.
_____________________________________________)09-09(054-8420522, דבורי

 בלעדי! אזור יהלום! 
הדירה היפה ביותר בשוק!!! 4 
חדרים + סלון ענק + 3 כיווני 

אויר + יחידת הורים + נוף 
מרהיב + בנין קטן + מחסן!! 

"תיווך קזן" 058-3254090, 
_____________________________________________)09-09(רחלי. 054-8420522, דבורי

 בעליון המבוקש, 4.5 
חד', 150 מ"ר, משופצת 

קומפלט + ריהוט + מיזוג 
+ סורגים, נוף, מחסן 

פרטי וחניה, כל הקודם 
זוכה! עסקה מיידית! 

"ידידיה נכסים פרימיום" 
,058-4664411
058-4664420)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דופלקס 4 חד', מושקע + 

יח' הורים, אופ' ליח"ד ולחדר 
_____________________________________________)09-09(חמישי, 054-9422194

 בלעדי! למבינים! ברבי 
מאיר! 3 חדרים + היתרי בניה 

ל- 42 מ"ר נוספים + יחידת 
הורים + חזית פתוחה! "תיווך 

קזן" 058-3254090, רחלי. 
_____________________________________________)09-09(054-8420522, דבורי

 בלעדי! במאירי המבוקש! 
3 חדרים, ענקית + מרפסת 

מסלון + חדר עבודה + 
מושקעת ביותר! "תיווך קזן" 

058-3254090, רחלי.
_____________________________________________)09-09(054-8420522, דבורי

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בעליון, 3 חד', מחיר מציאה! 
ישראל, 052-3251213. 

אהובה, 050-5886828. שי, 
050-3133287)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירה מחולקת, 3 חד' + 

מרפסת ו- 2 חד', מושקעת, 
מושכרות בכ- 5,000 ש"ח, 

052-5752500)09-09(_____________________________________________

 בלעדי! בעליון חסידי-
ליטאי! 3 חדרים + גג בטאבו 

+ מדרגות חיצוניות + 
חתימות שכנים ליחידת דיור + 
נוף! 1,450,000 ש"ח. "תיווך 

קזן" 058-3254090, רחלי. 
_____________________________________________)09-09(054-8420522, דבורי

 מבחר דירות בבאר שבע 
לכל כיס - משקיעים יקרים 
התקשרו עוד היום, חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש, יועץ תיווך, 
054-3255667)09-09(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, 100 
מטר, מעולה לחלוקה, מושכר 
ב- 2,000 ש"ח במחיר מציאה: 
_____________________________________________)09-09(משה אבני דרך, 054-3255667

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

ש"ח, מעולה לחלוקה במחיר 
מציאה: משה אבני דרך,

054-3255667)09-09(_____________________________________________

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

+ 2 יחידות להשכרה, 
3,150,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך יעקב,
054-4901948)09-09(_____________________________________________

דופלקסים
 בבר אילן במתחרד, 

דופלקס 3 חד', 106 מ"ר, 
מפואר לאחר שיפוץ כללי 
+ גינה, אופציה לתוספת 

כ- 50 מ"ר, מיזוג, חניה, כניסה 
פרטית, 1,295,000 ש"ח. אדר 

_____________________________________________)09-16(נכסים, 052-4834706

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, 

1,120,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך יעקב,

054-4901948)09-09(_____________________________________________

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

2,700,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)09-09(נכסים" 03-5791514

 ברמבם ענקית, כ- 115 
מ"ר, מתאים לחלוקה, 

ק"ב, חזית, 3 כ"א, לשיפוץ, 
1,950,000 ש"ח, מפתח ב- 
_____________________________________________)09-09("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור כהנמן/עזרא, ק"ב 
+ מעלית, 130 מ"ר, מחולקת 

ל- 80 מ"ר ו- 50 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 2,240,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)09-09(_____________________________________________

 מציאה! בבירנבוים, ק"ב 
+ מעלית, חזית, כ- 140 מ"ר, 

מחולקת לדירת 3.5 יפה + 
מרפסת עוד שתי יחידות-דיור, 
רק 2,150,000 ש"ח! "אפיק 

_____________________________________________)09-09(נכסים" 03-5791514

 באזור לנדא, 127 מ"ר, 
מחולקת לדירה ויחידה, 

2,500,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)09-09(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 60 מ"ר, ק"ק, 
מחולקת לשתי יחידות, 

1,420,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)09-09(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ה', ק"ה, מיידית, 
205 מ"ר במשטח 1 לחלוקה 

לפי מפרט + גג מוצמד, 
פנחס מילר, מתווך מוסמך, 

050-4103310)09-09(_____________________________________________

 בהזדמנות במערב העיר 
בבניין חדש, דירה מפוצלת, 
100 מ"ר, 1,800,000 ש"ח. 

קליין שדכ"ן הנדל"ן,
053-3107379)09-09(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק, מחולקת 
ל- 3 דירות ומושכרות, 

1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)09-09(_____________________________________________

 בלעדי!! גם 
להשקעה!! בפ"כ, 
מחולקת ל- 2 יח"ד 

מושכרות, תשואה כ- 
4%. "יאיר נדל"ן"

052-7633978)09-11(_____________________________________________

 בפרל, פנטהאוז 280 מ"ר, 
ק"ד, בניןחדש, 4 כיווני אויר, 
3,200,000. בצירלזון, 180 

מ"ר, ק"ה, 4 כיוונים + יח"ד 
וגג. תיווך הנדל"ן,

050-4177419)09-09(_____________________________________________

 בדונולו, כ- 80 מ"ר, ק"א, 
חזית, מטופחת במיוחד, 

1,775,000. תיווך הנדל"ן, 
050-4177419)09-09(_____________________________________________

 בבן זכאי, 4 חד', ק"א, 
חזית, משופצת כליל, 

1,890,000, גמיש. תיווך 
_____________________________________________)09-09(הנדל"ן, 050-4177419

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,150,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, -054

03-8007000 ,2545420)09-09(_____________________________________________

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

מ- 1,550,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)09-09(_____________________________________________

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

2,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 בלעדי באבן שפרוט, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות, 2-3, 
משופצת, 1,830,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)09-09(אורי תיווך אדוארד

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

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

053-2764220)09-09(_____________________________________________

 בבן-זכאי, מחולקת ל- 2 
יחידות, משופצות ומושכרות, 

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 בלעדי!! להשקעה!! 
באיזור בילו, 3 יחידות 

דיור + ריהוט, מושכרות, 
כ- 4.5% תשואה, ק"ג + 
גג, 052-7172628. "יאיר 

_____________________________________________)09-09(נדלן" 052-7633978

 בשיכון ה', 4.5 
חד', 100 מ', ק"א, 

1,900,000. ***בשיכון 
ה', פנטהאוז מפואר, 7 

חד' + חניה, 2,750,000. 
"יאיר נדלן"

,052-7172628
052-7633978)09-09(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, כ- 60 
מ"ר, משופצת, קומה ב' 
ואחרונה, חזית, מפוארת, 

1,275,000 ש"ח סופי. נדל"ן 
הקריה, 054-8472222 )בית 

פתוח ביום חמישי מ-
)17:00-23:00)09-09(_____________________________________________

 בביאליק, 100 מ"ר, 
קומה נוחה, משופצת, רק 

1,675,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)09-09(_____________________________________________

 בבירנבוים, 4.5 
חדרים + 3 יחידות 

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

תשואה של 12,500 ש"ח 
בחודש ל- 4 היחידות + 
אופציהות, 2,790,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)09-09(_____________________________________________

 בהר השלום, בית פרטי, 
3 קומות, 280 מ"ר בנוי + 

חצר גדולה + גג נוף משופצת 
חדשה, 4,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(א.פנחסי, 03-5799308

 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)09-09(_____________________________________________

 בסמוך לגלגל היוקרתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 
במגרש, תוכניות במשרד, 
4,100,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)09-09(- מתווכים" 03-5701010

 מציאה, בעזרא חזו"א, 
פנטהאוז 100 מ"ר, 4 חד', 

נוף אדיר, 1,700,000. תיווך 
_____________________________________________)09-09(הנדל"ן, 050-4177419

 בס' מנשה, פנטהאוז 200 
מ"ר, ק"ד, חזית, נוף אדיר, 
מטופח, חניה, 3,500,000. 

_____________________________________________)09-09(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
דופלקס 6 חד', 150 מ"ר, 
חדשה, מושקעת, ק"ג + 

פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות(, חזית, 2,300,000 

_____________________________________________)09-09(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 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, 4,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09(א.פנחסי, 03-5799308

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

053-3357316)09-09(_____________________________________________

 באזור העירייה, 
דופלקס מפואר ונדיר 

ביותר, כ- 320 מ"ר, 3 
כיווני אויר + מעלית, ב- 
3,400,000 ש"ח. תיווך, 

050-9777755)09-09(_____________________________________________

 באזור הרצוג, ד.גג, 200 
מ"ר, אפשרות חלוקה, ק"ג 

בלי, 2,100,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)09-09(נכסים" 03-5791514

 בלעדי, דופלקס 7 ח' 
באזור חרל"פ, קומה ד', חזית 

לגינה, 3 מליון ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)09-09(אלטרנטיב, 054-5500263

 בקהילות-יעקב, 5ח', 
משופצת + אופציה, ק"ב 
+ מעלית, עורפית, מיידי, 
2,185,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)09-09(_____________________________________________

 בפוברסקי, 5ח', 
משופצת, ק"ב, מוארת 

ופתוחה, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור ראדזימין, 9ח', 
ענקית! 200 מ"ר, ק"א, חזית 

+ מעלית + חניה, 3,600,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)09-09(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר, 6 חדישה, 
יפה, ק"ג, חזית + מעלית, 3 

כ"א, 2,600,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)09-09(_____________________________________________

 באזור בעלי מלאכה, 
5 חד', 115 מ"ר, מחולקת 

ל- 4 חד', 85 מ"ר + יחידת 30 
מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
2,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)09-09(_____________________________________________

 אזור סוקולוב מרכז, 7 חד', 
מחולקת ל- 2 דירות 3 חד', 75 
מ"ר + דופלקס 4 חד' )3+1(, 
ק"ג, חדשה, 2,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(א.פנחסי, 03-5799308

 בלוחמים, דירת יוקרה 
נדירה, 5 חד', 140 מ"ר, ק"ג, 

כיוונים מצויינים + מעלית. 
פנחס מילר, מתווך מוסמך, 

050-4103310)09-09(_____________________________________________

 ברוזובסקי מציאה!! 5 
חד', ק"ב, ענקית, יחידת 

הורים, מרפסת שמש, 
מחסן, 2,400,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים,
052-7684074)09-09(_____________________________________________

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

3,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________  בהזדמנות!! 
ברדזאמין, ק"ג, 3 כ"א, 

משופצת מהיסוד + סוכה 
+ חניה, 2,370,000 
ש"ח. מ.כהן נכסים,

052-7684074)09-09(_____________________________________________

 באור החיים, 5 חדרים, 
120 מ"ר, משופץ, 2,180,000 

ש"ח. "בית-טוב"
054-8436035)09-09(_____________________________________________

 בחידא, 5 חדרים, 130 
מ"ר, ק"ג, נוף, חזית, משופץ, 
מרפסת הרחבה, 2,270,000 

ש"ח. "בית-טוב"
054-8436035)09-09(_____________________________________________

 בחידושי - הרים, 5 
חדרים, 120 מ"ר, מרפסת, 
משופץ, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09("בית-טוב" 054-8436035

 בבית יוסף, 5 חדרים, 
מופארת ביותר, בבנין 

חדש + מרפסת שמש 
בבנין איכותי ומפואר, 

ב- 2,150,000 ש"ח.להב 
_____________________________________________)09-09(נכסים 050-4177750 

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
פנטהאוז, 6 חד' ענק, קומה 

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

052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7 חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5 חד', חזית 

+ מרפסת, 2,980,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 5 חד' 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

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

052-7168090 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 בלעדי!! ברמת-אהרון 
אזור הוילות, דירת-גג 

נדירה, 3 מפלסים, 
מושקעת, 6 חדרים, גג 

ענק, ק"ב, 220 מ"ר 
+ אופציה לחדרים 

נוספים, חזית, 3 כ"א 
+ חניה, 4,200,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)09-09(_____________________________________________

 בלעדי! בקרית-הרצוג 
גני-הזית, חדשה, 5 

חדרים + מ' - שמש, 
גדולה, ק"ג + מעלית, 

1,720,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)09-09(_____________________________________________

 בלעדי!! ברבנו-תם, 
פנטהאוז 5 חדרים 

+ מרפסות + גג 
צמוד בטאבו, ק"ד + 
מעלית, 2,990,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)09-09(_____________________________________________

 בלעדי!! במנחם, 5 
חדרים ענקית, 120 מ"ר, 

מושקעת + מרפסת 
סוכה גדולה על רלסים, 
ק"א, 2,270,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)09-09(_____________________________________________

 בלעדי מציאה!! 
בר"ג גבול בני-ברק אזור 
גולומב, 5 חדרים, 120 

מ"ר, מושקעת + מרפסת 
שמש, ק"ב + 2 חניות 

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

והשקעות"
052-7652801)09-09(_____________________________________________
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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

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

גבוהה, 1,515,000 
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח, גמיש, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

4-4.5 חדרים

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

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

 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(_____________________________________________

בבירנבוים דירת 5.5 
חד' מחולקת לדירת 3.5 

חד' ודירת 2 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

2,100,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

בשיכון ג', ברח' 
יהודית, כחדשה ק"ג 
1,195,000 ש"ח עם 

אופ' ממשית לתוספת 
35 מ"ר, טאבו משותף, 

בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

טבריה

4-4.5 חדרים

 במרכז הקריה חרדית, דירה 
נהדרת, 147 מ"ר, נוף פנורמי 

לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים 

בקומה, חניה + מחסן, לל"ת - 
_____________________________________________)03-14/17(810,000 ש"ח, 055-6650570

ירוחם

פנטהאוזים ודירות גן
■ דופלקס בק"א וק"ב 

)אחרונה( בבנין דו 
משפחתי מפואר, עם 

מעלית פרטית בנוי 180 
מ' + 45 מ' מרפסת 

באזור לוחמי הגטאות, 
3,850,000 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

■ 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(_____________________________________________

 יום פתוח!!! בפרדס 
כץ, 4 חד', משופצת, 90 מ' 

אופ להרחבה. 053-3121812 
_____________________________________________)09-09("צ'מפיון - נדל"ן"

 לחטוף!! בקיבוץ 
גלויות, 4 חד', 100 מ"ר 
+ אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה, 2,090,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים,
052-7684074)09-09(_____________________________________________

 דירת-פאר אזור הרב-שך, 
4 חדרים, ק"א, 100 מ"ר 

)כולל מרפסת(, חזית, הרחבה, 
1,890,000 ש"ח. "בית-טוב" 

054-8436035)09-09(_____________________________________________

 בר"ע עורפית בנין-חדש, 
4 חדרים, 100 מ"ר, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, 1,630,000 
ש"ח. "בית-טוב"

054-8436035)09-09(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5 חד', אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 בתחילת-בנייה בגולומב, 
דירתגן 4 חד' + גינה ענקית, 

2,400,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)09-09(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)09-09(נכסים" 03-5791514

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

זקוקה לשיפוץ, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)09-09(_____________________________________________

 בקובלסקי, ק"א, ירד 
המחיר, טאבו אחד, 4 חד', 

1,550,000 + 1.5 חד', 
750,000, משופצת מהיסוד 

"century 21" טל':
052-3744260)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות בשלמה בן 
יוסף, ק"ג, 4 חד', שמורה, 

מרווחת, 1,750,000. 
"century 21" טל':

052-3744260)09-09(_____________________________________________

 בנורוק, ק"ב, 4 חד', 
מרווחת, שמורה, 1,580,000. 

"century 21" טל':
052-3744260)09-09(_____________________________________________

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

סוכה 15 מ"ר, 105 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ק"א, חזית, 
1,920,000 ש"ח. *ברב שך, 4 
חד', 91 מ"ר, ק"א + מעלית, 
משופצת, 2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(א.פנחסי, 03-5799308

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

סוכה גדולה, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
ק"ב או ג' וכן דירת גן 4 חד' 

100 מ"ר + גינה 45 מ"ר. 
_____________________________________________)09-09(א.פנחסי, 03-5799308

 בבעלי המלאכה, 4.5 חד' 
+ מרפסת ענקית מתחלקת 

בקלות ל- 2 דירות.
_____________________________________________)09-09(053-3121812 "צ'מפיון נדל"ן"

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

שמש, 1,800,000. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)09-09(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 בהרב-שך, 4 חד', יפה + 
מעלית, 3 כ"א, 2,100,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' בבניין חדש 
+ מעלית וחניה, 2,100,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 4 
חדרים וסוכה, משופצת, 

ב- 1,400,000 בי.א נדל"ן, 
054-8462882)09-09(_____________________________________________

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

חזית, רק 1,385,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09(נדל"ן הקריה, 054-8472222

 תיווך. בהזדמנות 4 חדרים, 
כ- 95 מ"ר, קומה א', אזור 

השניים, משופצת + אופציה, 
רק 1.72 מיליון, גמיש. אלכס, 
054-7477054 ,052-7171951)09-09(_____________________________________________

 מציאה! הקודם 
זוכה! ברבי עקיבא אזור 

חתם סופר, 4 חדרים 
מטופחת עם מעלית + 

היתר בניה ממש בקרוב! 
ב- 2,070,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)09-09(נכסים, 050-4177750

 בברוט המתחרד, 
דופלקס 4 חדרים, כ- 80 
מ"ר + מרפסת שמש + 

אפשרות הרחבה לעוד 
כ- 40 מ"ר + נוף פתוח, 
רק ב- 1,290,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)09-09(_____________________________________________

 מציאה! באבוחצירא, 
כ- 80 מ"ר, מחולקת 

לשתיים + יציאה לגינה 
+ התרי בנייה לעוד כ- 30 
מ"ר, ב- 1,365,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)09-09(_____________________________________________

 בואו לראות! בשניים, 
ק"א, 2.5 חד', 62 מ"ר, 

מטופחת, מחיר שמור
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)09-09(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 
בהזדמנות, ק"ד, 3 חד', 

שקטה + חניה, בנין מטופח, 
 "century 21" .1,290,000

_____________________________________________)09-09(טל': 052-3744260

 בגנחובסקי, 3 חדרים, 
כ- 70 מטר, משופצת, אופציה 

בגג, 1,340,000,
054-8421867)09-10(_____________________________________________

 בר' עקיבא בבנין חדש, 3 
חד', 70 מ"ר, ק"5 + מעלית, 

חזית, מושקעת, מסורגת, 
1,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)09-09(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 3 
חד' + מרפסת גדולה, 75 

מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,580,000 ש"ח. *ברב קוק 

מרכז, חדשה, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ד + מעלית, חזית, 

1,470,000. א.פנחסי,
03-5799308)09-09(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא, 3 
חד', 70 מ"ר, ק"ק מוגבהת 

)כמו ק"א( + אופציה 50 
מ"ר + תכניות משופצת 3 

כ"א, 1,550,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)09-09(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
3 חד', 75 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ב, אחרונה, א.בגג 
בטון, אישורים בתהליך, 3 כ"א, 

1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים אפשרי בקלות 

להפוך ל- 4, 1,350,000.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)09-09(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי, 3 
חד', מושקעת, אופציות 
גדולות בגג ובצד. 'אפיקי-
_____________________________________________)09-09(נדלן-בועז' 053-2764220

 בלעדי בפתאיה, 
3 חדרים, כ- 65 מ"ר, 
ק"ב, אופציה לבניה, 

1,200,000. 'אפיקי- נדלן-
_____________________________________________)09-09(בועז' 054-8474843

 בסוקולוב, 3 חדרים, 
ק"א, 70 מ"ר, משופץ, סוכה, 
1,480,000 ש"ח. "בית-טוב" 

054-8436035)09-09(_____________________________________________

 בפרדס-כץ, 3 חדרים, 
ק"ב, משופץ יפה, הרחבה 

גדולה, 1,250,000 ש"ח. "בית-
_____________________________________________)09-09(טוב" 054-8436035

 ביונתן, 3.5 חדרים, 80 
מ"ר, ק"ב, משופץ, אישור 

ל- 2 חדרים, 1,490,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09("בית-טוב" 054-8436035

 באדמו"ר מקוצק 
ובעוזיאל, 3 חדרים, 63 מ"ר, 

ק"ג כחדשה, חניה, 1,560,000 
ש"ח. "בית-טוב"

054-8436035)09-09(_____________________________________________

 בשיכון ג' ובמערב - ב"ב, 
3 חדרים, 86 מ"ר )הרחבה(, 
ק"ג, 1,570,000 ש"ח. "בית-

_____________________________________________)09-09(טוב" 054-8436035

 בשיכון ה', 3.5 חדרים, 
70-75 מ"ר, ק"ב, משופץ יפה, 

1,550,000 ש"ח. "בית-טוב" 
054-8436035)09-09(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בעלי הכהן, 
קומה ב' + מלעית, חזית, 

מסודרת + טאבו, 1,600,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)09-09(_____________________________________________

 קילבנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברבי-
עקיבא, 3 חד' גדולה, חזית, 

1,450,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 054-2545420, 

03-8007000)09-09(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)09-09(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

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

052-7168090 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 3 חד' 
בבנייןחדש, חזיתית, מיידית, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 בהזדמנות באברבנאל, 
3 חדרים, משופצת, ק"ג, גג 
בטון, כ- 70 מ"ר בי.א נדל"ן, 

054-8475577)09-09(_____________________________________________

 בהזדמנות גדולה בקרית 
הרצוג, 3.5 חדרים, כ- 75 

מ"ר, 1,350,000 בי.א נדל"ן, 
054-8462882)09-09(_____________________________________________

 לזריזים! 3 חד', 60 מ"ר, 
1,050,000 ש"ח, חדשה 

)מזומן טאבו משותף(. נדל"ן 
_____________________________________________)09-09(הקריה, 054-8472222

 מציאה!!! בטרומפלדור, 
3 חד', כ- 75 מ"ר, קומה 
א', חזית, משופצת, רק 

1,345,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)09-09(_____________________________________________

 בהזדמנות - בז'בוטינסקי, 
3 חד', ענקית, משופצת 
מהיסוד, קומה נוחה, רק 

1,345,000 ש"ח, גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)09-09(הקריה, 050-3000121

 בהזדמנות, 3 חדרים, 
קרקע, כ- 65 מ"ר, מחולקת 
ל- 2 יחידות ואופציה גדולה, 

המכבים/אבוחצירא, 1.3 מליון, 
גמיש. 054-7477054,

_____________________________________________)09-09(052-7171951 תיווך בנעם

 בלעדי!! בהראשונים, 
3 חדרים, גדולה במצב 

מצויין, כ- 80 מ"ר, ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, 1,460,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)09-09(_____________________________________________

 בלעדי! בשמעיה, 
3.5 חדרים, מושקעת, 

80 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
1,700,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)09-09(_____________________________________________

 בעלי הכהן בבנין 
חדיש, 3.5 חדרים, 

משופצת  מהיסוד + 
מרפסת שמש, 3 כיווני 
אויר, מיידי! 1,600,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)09-09(_____________________________________________

 באוסישקין, 3 חדרים, 
54 מ"ר בקומה 2 

ואחרונה! )גג רעפים(, 
משופצת ויפה. 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)09-09(_____________________________________________

 השניים, 3 חדרים 
משופצת, קומה א', 87 מ"ר, 

חניה, 1,400,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)09-09(אורי תיווך אדוארד

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 65 
מ"ר, משופצת, ק"ד + )פיר 

למעלית שכנים רוצים לעשות( 
+ אופציה בגג עם היתרים 48 
מ"ר, 1,590,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)09-09(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד', 60 מ"ר, קו' א' חזית, 

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)09-09(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי ברחוב ברוט, 2 
חדרים + הול, 45 מ"ר, קומה 

ב', שלד בנוי של 28 מ"ר, 
1,170,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)09-09(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בדב הוז, 2.5 
חד', ק"ג, מפוארת, 

אופציה יפה בגג. 'אפיקי-
נדלן-בועז' 

,054-8474843
053-2764220)09-09(_____________________________________________

 באבוחצירא, 2.5 
חד', ק"ק + חצר, מיידי, 

מפתחות במשרד, 
1,200,000. 'אפיקי-נדלן-

בועז' 054-8474843, 
053-2764220)09-09(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חדרים גדולים, 
60 מ"ר, מרפסת סגורה, נאה, 

ק"א, נוף, 1,460,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09("בית-טוב" 058-3297765

 בלעדי, 2 ח' בר"ע, קומה 
ד', כ- 60 מ', עורפית לא 

משופצת, 1,200,000. תיווך 
_____________________________________________)09-09(אלטרנטיב, 054-5500263

 באיזור-קוטלר, 2 חד' 
מרווחת + מרפסת, יפהפייה, 

1,450,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 בהרב-שך, 2 חד', 
משופצת + אופציה לסוכה, 
1,380,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 בלעדי! ברב קוק, 2 
חדרים, כ- 60 מ"ר, ק"א, 

עורפית מיידי, 1,250,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)09-09(_____________________________________________

 בלעדי!!! כ- 2 חדרים 
בסמיכות לרח' שטרסר, ק"ב, 

חזית, 53 מ"ר + א"ב. "תיווך - 
_____________________________________________)09-09(אריה" 0533-172172

דימונה
 מבחר דירות בדימונה 

לכל כיס - משקיעים יקרים 
התקשרו עוד היום. חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש, יועץ תיווך, 
054-3255667)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 3.5 חדרים, 
משופצת ויפה, רק 335,000 

ש"ח - מציאה! משה אבני 
_____________________________________________)09-09(דרך, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, קרובה 
מאוד למרכז, 365,000 ש"ח. 

משה אבני דרך,
054-3255667)09-09(_____________________________________________

 דירת 2.5 חדרים, 295,000 
ש"ח. משה אבני דרך,

054-3255667)09-09(_____________________________________________

 קרוב לקריה החרדית, דו-
משפחתי, כ- 300 מ"ר, מחולק 

ל-2  דירות, מושקע + יח"ד, 
על חצי דונם, 1,650,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09("רימקס" 050-2442446

 בק.שמואל, 3 חד', 
ק"א + יח"ד + מרפסת + 

אופציה להרחבה עם אישורים. 
_____________________________________________)09-09("רימקס" 050-2442446

 מתחרדים: בבן-צבי, 
דירת-גן, 3 חד', משופצת 
ומושכרת, 600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(יוסף, 050-6733375

 מתחרדים: בקריית-
שמואל, דירת-גן, 5 חד', חדשה 
ונדירה, אופ' לבנייה ולחלוקה, 

1,050,000 ש"ח. יוסף,
050-6733375)09-09(_____________________________________________

 מתחרדים: באוהל-יעקב, 
4 חד', 95 מ"ר, מסודרת + 

אופציה, 680,000 ש"ח. יוסף, 
050-6733375)09-09(_____________________________________________

 להשקעה בברנר, 4,5 חד' 
נדירה, מרוהטת קומפלט, נוף 
ומחסן, 600,000 ש"ח. אליהו, 

050-4770020)09-09(_____________________________________________

 להשקעה באלחדיף, 5 
חד', 120 מ"ר, משופצת, 

מרפסת, נוף, 650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09(אליהו, 050-4770020

 במתחרדים: בשיכון ג', 4 
חד', 92 מ"ר + קרקע בטאבו, 
אופציה לבניה, 750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: בז'בוטינסקי, 
דירת 3 חד', משופצת מהיסוד, 
אופציה לבניה, 540,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: באלונים, דירת 
4 חד', משופצת כחדשה, נוף 

לכינרת, 700,000 ש"ח. מנחם, 
053-3191852)09-09(_____________________________________________

 בטולדנו, דירת 3,5 חד', 
130 מ"ר, אופציה לבינה, 

750,000 ש"ח. מנחם,
053-3191852)09-09(_____________________________________________

 להשקעה בבית-וגן, 
דירת 4 חד', משופצת + 

יח"ד אופציה לבניה ולחלוקה, 
750,000 ש"ח. מנחם,

053-3191852)09-09(_____________________________________________

 בשיכון ב' - דירת גן, 
160 מ"ר, 4 חד' + מרפסת, 

880,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)09-09(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, דירת 
קרקע, 4 חד', 100 מ"ר + 

גינה + נוף + אפ' להרחבה, 
פוטנציאל מעולה! "רימקס"

050-2442446)09-09(_____________________________________________

+5 חדרים
 בקריה, 5 חדרים, 180 

מ"ר, קומה ראשונה + מרפסת 
+ נוף לזריזים, 054-2614148, 

073-7426148)09-10(_____________________________________________

 בק.שמואל )ביאליק(, 4 
חד', 100 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

695,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)09-09("רימקס" 050-2442446

ירושלים

 רח' אלכחיל על המרכז 
המרכזי מושכרת ב- 1,500 
ש"ח, במחיר מציאה. משה 

_____________________________________________)09-09(אבני דרך, 054-3255667

 מבחר דירות בירוחם 
לכל כיס - משקיעים יקרים, 

התקשרו עוד היום. חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש, יועץ תיווך,  
054-3255667)09-09(_____________________________________________

וילות ובתים
 בתי קרקע עם שטח של 

250 מ"ר עם אופציה להרחבה 
והשבחה עתידית במחירי 

מציאה. משה אבני דרך,
054-3255667)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 רח' צבי בורשטיין, דירת 3 
חדרי, 70 מ"ר, מחיר מציאה. 

_____________________________________________)09-09(משה אבני דרך, 054-3255667

 בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/
השכרה 2-3-4-5 חד' + 

אישורי בניה להרחבה!!! 
דירות בפסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-42(נכסים" 02-6763740
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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
 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

דופלקסים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

אופקים

■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)09-12(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 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(4,250 ש"ח, 054-8438688

 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(_____________________________________________

נתיבות

 דירת 5.5 חד', ק"ג, 
105 מ"ר, משופצת, מצוינת 

להשקעה, 670,000 ש"ח, 
_____________________________________________)07-10ל(050-4143377

נתניה
 מציאה למשקיעים! 

2.5 חד' + אופציה להרחבה, 
820,000 ש"ח, גמיש, לל"ת, 

054-2000030)07-10(_____________________________________________

 מפרטי דירת גג, 4 + 
1 בבלפור/ברנדה, מעלית, 

כניסה נפרדת + אופציה לבניה 
_____________________________________________)07-10ל(בהזדמנות, 052-5774920

 3 חד' ברח' בן איש חי 
ליד קיויתי, ממוזגת, מאווררת 

במחיר מציאאה,
052-7618640)07-10(_____________________________________________

 בשד' רזיאל, 4 חד', 
חדשה מקבלן לתקופה 
ממושכת, נוף מדהים, 

ק"ד, מיידי,
_____________________________________________)07-10ל(050-4444667

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק, 1 חד', 
מרוהטת, משופצת, 

נקיה, יפה, מתאים רק 
לבודד! מה- 1-3-17, 

_____________________________________________)07-10(לפרטים: 054-5634160

 חד' לבודד כניסה 
משותפת, רח' חברון, כולל 

ריהוט, 1,800 ש"ח,
054-4400074)07-10(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 1 חדר באזור צומת 

סירקין, ק"ק, כ.פרטית, לזוג 
שומר תו"מ, כולל מיסים, 

050-4119976)07-10(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

 בגעת שאול, 5 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, מחסן, 

חצר, נגישה לנכים, ללא 
תיווך, אופציה ליחידה מניבה, 

2,600,000 ש"ח,
054-6600198)08-11(_____________________________________________

 ברמות ב', דירת 4 חדרים 
מפוארת במיקום מרכזי מאוד, 

במקומה שניה ואחרונה עם 
אפשרות לבנות על הגג. תיווך, 

_____________________________________________)08-10(טל': 054-8598577

 רמות ב', דירת 3 חדרים, 
משופצת, בקומת קרקע, 

אופציה לבניה לעוד 60 מ', 
מיקום מרכזי מאוד, במחיר 

מציאה. תיווך, טל':
054-8598577)08-10(_____________________________________________

מודיעין עילית
 הזמנה להציע הצעות 

לרכישת זכויות דירה ברחוב 
אור החיים 23 במודיעין עילית, 
4 חדרים, בהליך כינוס בביה"ד 

הרבני, טל': 02-6233185, 
_____________________________________________)08-11ל(050-8731532

 האיריסים 4, דירת 4 
חדרים מסודרת, נוף פתוח, 

מעלית, חניה, קומה 5 מתוך 
_____________________________________________)08-09ל(8. אפרים, 050-7346232

 פניה מרח' רוטשילד, 3.5 
חד', 100 מ"ר, מיידי, מגורים 
- השקעה, 1,250,000 ש"ח, 

050-9094508)08-11(_____________________________________________

אלעד

+5 חדרים

 3 חד' בעלי הכהן, שמורה, 
ממוזגת )ללא(, ק"ב + מעלית, 

_____________________________________________)08-09(מיידי לשנה, 053-3370813

 2.5 חד', בבנין מפואר, 
ברח' שמעיה, מרוהטת, 

כניסה וחצר פרטית, 
מיידי, 3,500 ש"ח,

052-7191911)08-09(_____________________________________________

 2 חד' יפים בהראשונים, 
ק"ג, ריהוט חדש - 2,300 

ש"ח, גמיש, מיידי, -03
_____________________________________________)08-09ל(6165144, 050-4103243

 2 חד' גדולה מאוד כולל 
מרפסות, חזית, ק"ב, ממוזגת, 

לממושכת, ללא,
_____________________________________________)08-09ל(052-7118194

 יחידה חדישה, מקסימה 
ומרוהטת, לבודדות, ב- 1,650 

_____________________________________________)08-11ל(ש"ח, 052-7660172

 יח"ד יפה, ק"ב, מרוהטת 
וממוזגת, אשל אברהם, מיידי, 
_____________________________________________)08-09ל(03-6193167, 054-8415086

ירושלים

 בקטמונים, בנין דתי אזור 
מעולה, משופצת כחדשה + 

מזגן, 3,000 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ל(052-7650294

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים
 בהר-נוף יח"ד קטנה 

מאוד )8 מ"ר( לבודד בלבד! 
מרוהטת, 1,500 ש"ח,

052-3266699)08-15(_____________________________________________

 מעוניינים לקנות בית 
+ חצר/דירה בשכונת רמות 

שבבאר שבע, 054-6557040, 
_____________________________________________)08-09ח(03-9323505

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצת/הרוסה( בבני-ברק 

_____________________________________________)08-09ח(ובסביבתה, 052-7396092

 בחור חרדי מחפש לגור 
בדירת בחורים עד 700/600 

ש"ח לחודש, 052-7163334, 
_____________________________________________)08-09ח(053-2743931

 דרושה משפחה לאירוח 
2 בחורים, מדי פעם בשבתות, 

_____________________________________________)08-09ח(053-2743931

 זה קורה!! ולך 
יש הזדמנות נדירה 

להיות שותף ברווחים 
משמעותיים!! אל 

תפספס - התקשר עוד 
_____________________________________________)08-15(היום!!! 058-7701070

וילות ובתים

 *למכירה/השכרה 3,2 
חד' + אופציה להרחבה. *4 

חד' עם/בלי מעלית. *5 חד' + 
מחסן וחניה. *מחסן. *מקום 

לכולל להשכרה. תיווך,
053-3196069)09-09(_____________________________________________

 ברמת שרת, סמוך לבית 
הכנסת "זכות-אבות" קוטג' 

פינתי של כ- 180 מ"ר + גינה 
וחצר של כ- 260 מ"ר, בלעדי 

_____________________________________________)09-09(לצימוקי, 02-5638221

 בהזדמנות! בהר שמואל 
וילה מאוד מושקעת, 12 חד', 

550 מ"ר בנוי על 1/2 דונם 
מגרש, הכנה ל- 3 יחידות 

השכרה, 6 מרפסות + גינה 
וחצר, רק 4,500,000 ש"ח, 

בלעדיות בנדל"ן אריאלי,
02-5714636)09-09(_____________________________________________

 בגבעת זאב, אזור 
האתרוג, בית בודד, חדש, 
פינתית, 12חד', או 7 חד' 
+ 2 יחידות דיור מוכנות, 

גינה היקפית לנוף, 2 חנויות, 
משודרג, מפתחות במשרד! 

_____________________________________________)09-09(תיווך מאור, 02-5730077

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)100 מ"ר נטו(, משופץ + 

אופציה להוסיף דירת 3 חד'! 
נוף, כ"פ, 2,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 4 חד', 
דו-פלקס, 110 מ"ר נטו + 

מרפסת, נוף, כ"פ, משופצת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג', 6 
חד' )141 מ"ר נטו(, משופץ, 
נוף, גישה נוחה, 2 כ"פ, חצר 

פרטית, 2,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת 

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

amitay@perfectpro.co.il)09-09(_____________________________________________

 בגבעת זאב, קו ראשון 
לנוף קוטג' 5.5 + חצר 

ומרפסת לנוף, משופץ ושקט, 
הסקה ותב"ע מאושרת לקומה 

נוספת, במחיר קטן! תיווך 
_____________________________________________)09-09(מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב, במתחרדת, 
אבן! דירת גן 6 חד' במפלס 
אחד + חצר ומרפסות סוכה 

גדולות לנוף, ק"א, יחידת דיור 
מוכנה, כל הקודם זוכה! תיווך 

_____________________________________________)09-09(מאור, 02-5730077

 ברמות א': 5 חד' + 
מרפסת נוף, 3 כיוונים, ק"ב, 

קרוב למכולת, תחבורה 
ולביה"כ! 1,830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 חד', 
משופצת, מרפסת, ק"ב, 

נוף, קרוב לחנויות, לתחבורה 
ול-"אוהל יוסף"! 1,990,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)09-09(_____________________________________________

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

סוכה, נוף, אור, שמש, מחסן 
גדול, 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)09-09(הכוכבים: 02-5713375

 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, ירידה משמעותית 

במחיר!!! תיווך מאור,
02-5730077)09-09(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד', 
משופצת + ת.ב.ע. ל- 40 
מ"ר, ק"ב, 3 כויינוי אוורי, 

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' + 
מרפסת סוכה + ת.ב.ע. 

מעשית לעוד 42 מ"ר, ע"י 
משכן-שרגא! 1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 השקעה נדירה! 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 

_____________________________________________)09-09(השבחה, 053-2852752

 קרית יובל - ברזיל, 3 
חד', קומת כניסה - גישה ללא 
מדרגות, נוף, מושכר - מיידי! 

_____________________________________________)09-09(שאולוף, 072-3728175

 נדיר ביותר!! ברובע 
היהודי סמוך לכותל, 
3 חדרים מטופחת + 

מחסן + חצר משותפת, 
קומה ראשונה, חזית, 

ב- 2,950,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)09-09(נכסים, 050-4177750

 בנווה יעקב באשר 
גולק, 3 חד' + טאבו 

מאושרת על הגג. תיווך 
משה, 054-9388085, 

077-4003009)09-09(_____________________________________________

 בנווה יעקב, 3.5 חד', 
ק"ב, משופצת, ברמה 
גבוהה, כניסה מיידית! 

תיווך משה,
,054-9388085
077-4003009)09-09(_____________________________________________

 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, 

למביני עניין!!! תיווך מאור, 
02-5730077)09-09(_____________________________________________

 גבעת זאב, אבן! 3.5 
חד', 90 מ"ר + מרפסת סוכה 

גדולה לנוף פסטורלי ושקט, 
מחסן, ק"ב, הסרה וממ"ד, 

חדרים גדולים, במציאה! תיווך 
_____________________________________________)09-09(מאור, 02-5730077

  ברמות ב': 3 חד' + 
אישור לבניה בכל הגג! 

מרפסת, נוף מדהים, משופצת 
ופרטית, 1,730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 להשקעה מעולה, 
קומה שניה, 3 חד', 80 מ"ר, 

מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
מושקעת ויפה, רק 610,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470 להתקשר אחרי 

_____________________________________________)09-09(6 בערב

 להשקעה, קומה שלישית, 
3.5 חד', יפה ושמורה, מיקום 

מעולה, רק 600,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי,

052-5253470 להתקשר אחרי 
_____________________________________________)09-09(6 בערב

 להשקעה בתחילת 
נתיבות, דירה מאוד יפה, 3.5 

חד', מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
רק 600,000 ש"ח. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470 
_____________________________________________)09-09(להתקשר אחרי 6 בערב

עפולה
 מציאה! במרכז עפולה 

בדו משפחתי, דירת 3 
חדרים, כ- 65 מ"ר + 

יחידת דיור כ- 25 מ"ר עם 
גינה פרטית כ- 85 מ"ר, 

מכניסות ביחד 4,100 
ש"ח, פוטנציאל ענק 

ב- 750,000 ש"ח. להב 
נכסים, 052-6224648, 

050-4177750)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בהזדמנות 
נדירה ושווה ביותר!! בברנדה 

השקט! דירת 3 חדים, 
משופצת, ממוזגת + יחידת 

2 חדרים מושכרת. בבלעדיות 
_____________________________________________)09-09(רם-נכסים, 054-5566145

 מבחר דירות בפרוייקטים 
חדשים בכפר גנים א' וכפר 

גנים ג' ללא תיווך,
058-5000262)09-09(_____________________________________________

 בנשיאים, כפר גנים ב', 
דירת גג, 6 חדרים, מתאים 

למגזר הדתי, משופצת, יחידה 
על הגג + סלון וכניסה נפרדת, 

 ,054-3320655 .2,350,000
_____________________________________________)09-09(אתי תיווך דרים טרגט

פנטהאוזים ודירות גן
 בעצמאות, פנטהאוז 5 

חדרים, משופצת + מרפסת 
70 מ"ר מהסלון + אופציה. 
_____________________________________________)09-09(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בגבול כפר אברהם, 
דירת פנטהאוז קומה 

4/5, מושקעת, ממוזגת, 
מאווררת ומוארת, 3 כיווני 
אוויר, דרום, מזרח, צפון, 
נוף פתוח, באזור שקט, 
קומה תחתונה, 3 ח' + 

יח' הורים, 103 מ"ר, 
קומה עליונה, יח' גדולה 

+ גג ממ"ד, מעלית, חניה 
מקורה בטאבו בקרבת 

בי"ס, גנים, נגישות, 
מעולה לתחבורה ויציאה 

מהעיר, 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09(עטרת, 050-4231133

 גבעת שמואל הוותיקה, 
דופלקס גג 7 חד', 2 מרפסות. 

_____________________________________________)09-09(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס 4 חדרים, קומה 

ראשונה, 100 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)09-09(סכסון, 03-9301122

 בגבעת-שמואל הוותיקה, 
דירת-גג, 4 חד' + אופציה 

להרחבה. אנגלו סכסון,
03-9301122)09-09(_____________________________________________

 בהאורים, בניין חדיש, 
דירת גג 7 חד', משרד צמוד, 

מעלית, חניה, מחסנים, מיידי, 
2,850,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)09-09(נדל"ן, 054-6401612

 בשפירא, דופלקס עם 
מרפסת שמש, סוכה, כניסה 

לדירה מהקרקע כמו בבית 
פרטי, משופצת קומפלט, 

חניה, 1,850,000.
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)09-09(דרים טרגט

 בהדר גנים אזור שקט 
ויוקרתי, בית פרטי, 7 חדרים, 

מרווחת ומסודרת, גינה 
מטופחת. "בית ישראל" - 

ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 
_____________________________________________)09-09(נדל"ן, 054-6401612

וילות ובתים

 דירה ברחוב טרומפלדור, 5 
חדרי, 120 מ"ר + 60 מ"ר גג 
מרוצף כניסה מחדר מדרגות, 

מעלית, חניה, 1,990,000 
ש"ח. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)09-09(אורי תיווך אדוארד

 ברוטשילד, 5.5 חדרים, 
דירה בקומה עם מ.שמש, 

מעלית, חניה, מתאימה למגזר 
הדתי ולשתי משפחות עם 
כניסה נפרדת, 1,980,000 
ש"ח. 054-3320655, אתי 

_____________________________________________)09-09(תיווך דרים טרגט

 באחד העם, 5.5 חדרים, 
משופצת, 130 מטר, יחידת 
הורים, מיזוג, מעלית וחניה 

כפולה. 054-3320655, אתי 
_____________________________________________)09-09(תיווך דרים טרגט

 במרכז השקט בפ"ת 
לציבור חרדי באנה פרנק, דירת 
ענק 6 חד' + מרפסת סוכה + 
מעלית וחניה. תיווך יהודה הס, 

050-3003455)09-09(_____________________________________________

 במרכז-העיר, ד.שותפים, 
מכניסה 10,000 ש"ח לחודש, 

קומה א', 1,420,000 ש"ח. 
_____________________________________________)09-09(050-7505449, תיווך - נדי

 בטרומפלודר, דופלקס 
גג, 6 חד', מרפסת 30 מ"ר 
+ גג 70 מ"ר. אנגלו סכסון, 

03-9301122)09-09(_____________________________________________

 בכפר-גנים ב', 5 חדרי, 
חניה, מעלית, מרפסת וממ"ד. 

_____________________________________________)09-09(אנגלו סכסון, 03-9301122

 ברוטשילד/גן הנשיא, 4 
ח' + מעלית + חניה גדולה! 

מיידי!! 1,500,000 ש"ח בלבד, 
050-4811122)09-09(_____________________________________________

 בקרית הרב סלמון, דירת 
4 חדרי, 115 מטר + חצר + 

אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)09-09(אנגלו סכסון, 03-9301122

 ביהודה הנשיא, דירת 
4 חדרים, מרפסת, מעלית 

)שבת(. אנגלו סכסון,
03-9301122)09-09(_____________________________________________

 ברוטשילד בקרבת פיקא, 
4 חדרים, 120 מטר, קרוב 

לשוק, צבועה + מעלית וחניה 
בטאבו, 1,390,000 ש"ח. 
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)09-09(דרים טרגט

 בחפץ מרדכי אזור 
ה- 93, 4 חדרים, 94 מטר, 

משופצת, מיזוג, תלת פאזי, 
מעלית וחניה, 1,690,000. 
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)09-09(דרים טרגט

 בעמישב, 3 חדרים, גדולה 
ומרווחת, 75 מ"ר, פינוי גמיש. 

_____________________________________________)09-09(אנגלו סכסון, 03-9301122

 פרישמן 3+1/2 גדולה. 
ק.1, ללא מעלית,

050-3528252)09-09(_____________________________________________

 דירה ברחוב פרנקפורט, 
3.5, 80 מ"ר, קומה א', 

משופצת, 1,400,000 ש"ח. 
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)09-09(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי! בהרצל ליד 
לומז'ה! 3.5 ענקית!!! 

משופצת ברמה גבוהה! 
כיורים כפולים, יחידת הורים, 

מושקעת מאוד! "שווה 
לראות" רק 1,400,000 ש"ח. 

בבלעדיות רם-נכסים,
054-5566145)09-09(_____________________________________________

 ברוטשילד! עורפית 
ושקטה! 3 חדרים ענקית, 

כ- 100 מ"ר! אפשרות להפוך 
ל- 4, מסודרת, מאווררת, 

1,320,000 ש"ח. בבלעדיות 
_____________________________________________)09-09(רם-נכסים, 054-5566145

 בטרומפלדור באזור 
השקט, 3 חדרים, משופצת, 

סלון מרווח, מרפסת סלון, 
1,190,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)09-09(נדל"ן, 054-6401612

 בפרנקפורטר, 3.5 
חדרים, קומה 1, עורפית, 

מרווחתומוארת, משופצת 
קומפלט, מתאים למגזר הדתי. 

054-3320655, אתי תיווך 
_____________________________________________)09-09(דרים טרגט

 ביוספטל 2 + חצי, ק"ג, 
משופצת קומפלט!! מיידית!! 

רק 840,000 ש"ח, -050
050-5355067 ,4811122)09-09(_____________________________________________

 בויניצקי המתחרד, 2.5 
ח', ק"ב, מסודרת ויפה, רק 

1,140,000 ש"ח,
050-4811122)09-09(_____________________________________________

 בפינס, 2 + חצי, ק"ב, 
מסודרת ויפה בהזדמנות, 

1,060,000 ש"ח,
050-6610501)09-09(_____________________________________________

 בכפר אברהם - הרב גודל, 
2.5 חדרים, מרווחת ומסודרת, 

כניסה מיידית, 1,100,000 
ש"ח. "בית ישראל" - ישראל 
ריינהולד יועץ ומשווק נדל"ן, 

054-6401612)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" בעליון 

פנטהאוז 4 חד' + מרפסת 
ענקת 70 מ"ר.

ישראל, 052-3251213. 
אהובה, 050-5886828.

_____________________________________________)09-09(שי, 050-3133287

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בבן זכאי! 4 חד', 

כ- 100 מ"ר, מטופחת, 
מרפסת שמש, יחידת 

הורים, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)09-09(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה, ברשבם 
3.5 חד', קומה א' מול 
הנוף, מסודרת מאוד, 

רק 3,000 ש"ח, מפת' 
במשרד "אלעד נכסים" 

03-9088872)09-09(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירות 3/4 חד', 

מפוארות, החל מ- 4,900 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 בבר-אילן/קלישר, 
4 חד' + מ.שמש, 

משופצת, 120מ', כניסה 
מיידית, 5,500, גמיש. 

"יאיר נדלן"
,052-7172628
052-7633978)09-09(_____________________________________________

 מגוון גדול של דירות 
להשכרה בבני-ברק בי.א נדל"ן, 

054-8475577)09-09(_____________________________________________

וילות ובתים
 בפ"כ, דו משפחתי, 

ענק!! 350 מ"ר, 17,000 
ש"ח, לכל מטרה, 

לבעלי יכולת! "אביחי - 
_____________________________________________)09-09(מתווכים" 03-5701010

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)09-09(_____________________________________________

 בלעדי! באזור גבעת 
רוקח בבנין חדש מקבלן, 5 
חד', ענקית, 140 מ"ר, ק"ב 
+ מעלית, מושקעת, נוף. 

_____________________________________________)09-09(א.פנחסי, 03-5799308

 לזריזים, מיידי, בחברון/
ירושלים, 5 חד' + מרפסות, 
ק"ד, דייר 1 בקומה, 4,500 

ש"ח. פנחס מילר מתווך 
_____________________________________________)09-09(מוסמך, 050-4103310

 בכץ, 4 + חצי, קומה א', 
_____________________________________________)09-09(4,500 ש"ח, 050-3528252

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
מפוארת + סוכה, 3,750 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(נדל"ן הקריה, 054-8472222

 ברב קוק השקט, 3 
חדרים, גדולה, 90 מ"ר, 

חזית, במצב מצוין, 
ק"ב + חניה, 4,500 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)09-09(_____________________________________________

 כחדשה! 2 חד' בנורוק, 
מרוהטת קומפלט, ק"ב, 

דוד"ש, מזגנים, מיידי, לזו"צ, 
ללא ילדים, 2,500 ש"ח, גמיש, 

054-8425580)09-10(_____________________________________________

 להשכרה 2 חדרים 
משופצים ברחוב מינץ, 

ממוזגת + מרפסת, במחיר 
052-2723556 ,3,500)09-12(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', כ- 40 
מ"ר, כחדשה, ממוזגת, ק"ק, 
סורגים, מרכזי ושקט, 3,000 

_____________________________________________)09-12(ש"ח, 054-4797080

 אברבנאל, 2.5 חד', 45 
מ"ר, קו' א, 2,500 ש"ח.

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)09-09(אורי תיווך אדוארד

 באהרון-דב, 2 חד', 
מיידית, חדשה + מעלית, 

ממוזגת, 3,500 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)09-09(_____________________________________________

 אין מחיר כזה! בפ"כ, 
2.5 חד' + גג, הכל 

פשוט חדש!! "אביחי - 
_____________________________________________)09-09(מתווכים" 03-5701010

 שיא הפאר!! סמוך 
לעירייה, 2 חד', מרוהטת 

וממוזגת, מפתחות 
"באביחי - מתווכים"

03-5701010)09-09(_____________________________________________

 בלעדי באפשטיין, 2 
חדרים, ענקית, 70 מ"ר, 

משופצת ויפה, ק"א, 
3,300 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)09-09(_____________________________________________

 בסמטת-רחל, 2 
חד', 70 מ"ר, ק"ק, 

חזית פתוחה, שמורה 
ומרוהטת. "מקסימום" 

054-4340843)09-09(_____________________________________________

 2 חד', חדשה כ- 30 מ"ר, 
ברחוב האדמור מקוצק 47, 

מרוהטת, ללא מכונת כביסה.
_____________________________________________)05-08ל(054-3333802

 בהזדמנות! בקרית 
הרצוג, דירת חדר גדולה, 

2,350 ש"ח, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים"

03-5701010)09-09(_____________________________________________

 ברח' הראשונים יח"ד 
לזו"צ, בניין חדש, מרוהטת, 

2,200 ש"ח, מיידי!
050-4194376)09-12(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בסמילנסקי, 3 חד', ק"ב, 
דוד"ש, 3 מזגנים, פינוי מיידי, 
_____________________________________________)09-09(3,600 ש"ח, 050-4811122

 בהזדמנות בחן 2+1/2 
מרוהטת, 2,800 ש"ח,

050-3528252)09-09(_____________________________________________

 דרושה דירה במצב מצויין, 
2.5/3 חדרים, ממושכת לל"ת, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8447437

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצתכ/הרוסה( בבני-ברק 

_____________________________________________)09-10ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)09-10ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק, ב- 1,600,000 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בקרית-הרצוג/פרדס-

_____________________________________________)09-10ח(כץ, 054-7432012

 דרושות בדחיפות דירות 
למכירה 3-4 חדרים בב"ב 

ובפ"כ. פרסום ומכירה עלינו! 
ללא עמלה. 054-7477054, 

_____________________________________________)09-09(052-7171951 תיווך בנעם

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)09-09(_____________________________________________

 בבאר-שבע בית קרקע, 
פינתי, ליד האוניברסיטה, 
מחולק ל- 4 יח"ד, מחיר 

בהזדמנות! בלעדי! תיווך, 
054-2388654)09-09(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר-שבע, 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 

יח' בקרבת אוניברסיטת 
בן-גוריון, מושכר ב- 680,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)09-09(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 620,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

 בבאר-שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
משוכר ב- 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

ש"ח, מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)09-09(_____________________________________________

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפני פינוי בינוי, 

500,000-650,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)09-09(_____________________________________________

 למכירה בב.שבע בבנין 
מגורים, 15 דירות בנות 2-3 

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)09-09(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 2 חד' להשכרה בשיכון 
ג', ק"א, ממוזגת + דוד"ש, 

050-2101838)08-11(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-04/18(_____________________________________________

 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

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/17(_____________________________________________

מבנים

 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

חנויות

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 
מבנה לכל מטרה, דלתות 

גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 
תלת פאזי. 052-3307454, 

_____________________________________________)08-19(רמי

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)08-14(_____________________________________________

 בגדרה, 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)08-14(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, מצוד 

_____________________________________________)08-14(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים, 
אחרונים, 500 מ"ר 

_____________________________________________)08-14(טאבו!! 052-2457617

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!! 

_____________________________________________)08-14(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)08-14(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונים 

בשלמות, חקלכאי פרטי 
בהזדמנות!

052-2457617)08-14(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 85 
דוני, חקלאי פרטי, בהזדמנות! 

052-2457617)08-14(_____________________________________________

 בר' עקיבא משרד בתוך 
דירת משרדים + פ.המתנה, 

מטבחון ושרותים,
_____________________________________________)08-09ל(054-8523628

 בב"ב למכירה 
ולהשכרה משרדים 

יוקרתיים, בבניין 
המשרדים הייחודי 

והמפואר היחיד במרכז ר' 
עקיבא מעל מרכז רפואי 

"מכבי", לפרטים תיווך 
אשכנזי, 03-5791770/

_____________________________________________)08-11(052-5554201, ארי

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-37(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי 
סאונה ביהכנ"ס, מקווה, 

מתאים לחרדים,
_____________________________________________)08-19ל(058-3242225

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 052-8723705, 

050-4443803)08-12/18(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 מציאה! להשכרה 28 
מ', משרד מפואר, ק"א 

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

הרצאות, בהרב קוק ליד 
חברון, 2,500 ש"ח. ללא 

דמי תיווך, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

 השקעה ריווחית בי-ם ע"פ 
היתר עסקה, 50,000 ש"ח 
+ בטחונות, משעה 14:00, 

_____________________________________________)07-14ל(053-9520552

 בארה"ב השקעות 
עם תשואה גבוהה ע"י 

חברה ותיקה ואמינה  ש. 
מאירוביץ 03-5781925

052-5544140)36-36(_____________________________________________

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)06-09(לציבור הדתי, 050-5766979

עסקים

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

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה בב"ב בריינס בר 
אילן מחסן מכירות + מגרש 
_____________________________________________)08-11(גדול שימושי, 054-8480860

 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)09-09(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)09-09(_____________________________________________

 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 אחוז 

תשואה(, 192,000 ש"ח. 
"סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)09-09(_____________________________________________

 במרכז ירושלים, דירה 
להשקעה, רשומה בטאבו, 

מושכרת למגורים עם 
בטחונות רבים, 5% תשואה 
בטוחה, פוטנציאל השבחבה 

 M 5.3 .לשילוש ההשקעה
_____________________________________________)09-09(לרציניים בלבד, 053-2852752

 דרוש משקיע 550,000 
ש"ח, תשואה 9% לשנה + 

_____________________________________________)09-10(בטחונות, 052-7620810

 להשכרה 300 מטר 
באלעד לכל מטרה, 

מסודר, אופציה לחלוקה 
לאולם לכל מטרה, מחיר 

גמיש. ידידיה נכסים 
פרימיום, 058-4664411, 

058-4664420)09-09(_____________________________________________

אולמות

 למכירה חנות ברחוב 
ירושלים קרוב לעירייה, 

20 מ"ר, משופצת, חזית, 
520,000 ש"ח, מיידי. 

"סלומון-נכסים-והשקעות"
052-7652801)09-09(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בהשומר )קוקה קולה( 

160 מ"ר, חזית, מתאימה 
לירקות/מאפיה/ולכל 

מטרה, מיידי, לפרטים 
"סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)09-09(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב חנות 
באור-החיים פינת חזו"א, 120 

מ"ר, קומת מרתף, חלונות 
בלגים, לל"ת, 7,500 ש"ח, 

050-2229247)09-09(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבנין של 
_____________________________________________)09-10(מכון מור, 054-6108545

 להשכרה בב"ב 
בז'בוטינסקי, 90 מ"ר לכל 

מטרה, חזית לכביש, מיידי, 
8,300 ש"ח. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)09-09(אורי תיווך אדוארד

 להשכרה בב"ב 
בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 

מטרה, 4,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)09-09(אורי תיווך אדוארד

 חנויות מושכרות *ברע"ק 
25 מ"ר 1,590,000 ש"ח. 
*בבעל-מלאכה, 40 מ"ר, 
1,350,000 ש"ח. *מרתף 

מכירות 120 מ"ר, 1,350,000 
ש"ח. שדכן-הנדל"ן,

_____________________________________________)09-09(053-3107379, גמיש

 בהזדמנות!!! 
למבינים!!! בפסז' 

יוקרתי וחזק!!! חנות 
אחרונה!!! מיידי. תיווך, 

03-8050080)09-09(_____________________________________________

 למכירה, חנות ברחוב 
ירושלים, מרכזית, 

מושכרת, לכל מטרה, 
בלעדי ל"אביחי - 

_____________________________________________)09-09(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה חנות יחודית 
בז'בוטינסקי, מיקום 
מרכזי והומה אדם!! 

מציאה!! "אביחי - 
_____________________________________________)09-09(מתווכים" 03-5701010

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע.

יוסף השקעות,
,050-3616800
,052-6616800

08-6277193)09-09(_____________________________________________

 למכירה באזור אשדוד, 
קרקע החל מי- 105,000 ש"ח. 
"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן". 

ישראל, 052-3251213. 
אהובה, 050-5886828.

_____________________________________________)09-09(שי, 050-3133287

 בסביון בוותיקה, מגרש 
5 דונם מאושר לבניית 3 

בתים גדולים. תיווך מנחם, 
058-5000262)09-09(_____________________________________________

 להשכרה במרכז בני-ברק, 
מחסן כ- 15 מטר, להשכרה 

מיידית, גישה לרכב,
052-7140101)09-12(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 55 
מ"ר בהשומר/עזרא, 
קומה מינוס 2, גישה 

לרככב, מיידי. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)09-09(_____________________________________________

 להשכרה - במרכז זכרון 
מאיר, כ- 36 מ"ר, מפואר, ללא 

תיווך - מתאים לקליניקה/
_____________________________________________)09-10(משרד, 050-4115510

 מציאה!!! לרצינים 
בלבד!!! להשכרה 

למשרד/בית רופאים 
- בבן גוריון, 250 מ"ר 

במחיר מציאה!!! תיווך, 
03-8050080)09-09(_____________________________________________

 בב"ב, משרדים 
מפוארים להשכרה, 230 

מ"ר, במרכז רימונים 
במחיר אטרקטיבי,

052-7113375)09-09(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב חדר יפה 
וגדול כ- 13 מ"ר + שרותים 

+ מזגן, מתאים למשרד וכדו' 
במתחם אוסם )לא בחניון(, 

054-8454537)09-10(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
בדמשק אליעזר, כ- 50 

מ"ר, גישה לרכב, מיידי, 
למכירות/סופרי סת"ם 

_____________________________________________)07-10(וכדו' 054-5634160

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה,

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)09-42(_____________________________________________

 בצפון ירושלים וילת 
נופש ענקית כשרה לפסח 
להשכרה, 053-8314522 
_____________________________________________)09-12(ולכל השנה,055-6697474

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-30/17(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-11/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חדר ונוף, מרחת הליכה 

_____________________________________________)09-37(מהעתיקה, 054-8527470

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-34(_____________________________________________

 חנות במרכז ר"ע בני 
ברק, בפסז', אחרי שיפוץ, לכל 
_____________________________________________)02-15(מטרה מסחרית 054-8448548          

 למכירה גן מצליח 
_____________________________________________)09-10(ברחובות, 052-5456295



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ג’ - ה’ באדר תשע”ז  1-3/3/2017 

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

 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(_____________________________________________

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-52(וב"ב בלבד, 052-7611936

 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(_____________________________________________

■ "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

 GMAIL שירותי מייל 
ללא גישה לאינטרנט, החל 

מ- 25 ש"ח לחודש,
052-7611936)01-52(_____________________________________________

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
 לבניית תקשורת טובה, 

הוצאת כעסים ומשקעים 
ולשיפור הזוגיות, יועץ נישואין, 

מומחה. הרב דניאל,
_____________________________________________)04-07ל(053-3165281

 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

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(_____________________________________________

■ 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

■ 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(_____________________________________________

יונדאי

פורד

קיה
 קאיה קרניבל 2011 

דיזל, יד שניה, 7 מקומות, 
שמורה  במצב מעולה, 

_____________________________________________)01-10ל(054-7916871

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(_____________________________________________

■ "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

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(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-20/17(_____________________________________________

 אוטובוס פרטי זעיר, 
מודל 2004, 10 מקומות 

ישיבה, מנוע חדש + טסט, 
_____________________________________________)08-11ל(בהזדמנות, 052-5520439

אוטובוסים

רנו

 בהתנדבות! לזיכוי נשים 
- שיעורי תורה והפרשת חלה 
ע"י רבנים מרצה עם נסיון רב, 
_____________________________________________)07-10(המלצות רבות! 050-6474999

ארועים

 הגיעו מגילות יפהפיות 
מ- 7 ס"מ עד 52 ס"מ, מכסף 

_____________________________________________)07-19(טהור וציפויים 054-8448548

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!

 יוסף קונה ירושות 
ועזבונות, ריהוט עתיק, 

אומנות, כלי כסף, תשמישי 
קדושה, ספרים וכלי בית, 

052-2408670)07-10(_____________________________________________

מתארגנת קבוצת
רכישת רכבים

במחיר מציאה!
לפרטים והזמנות:

050-5765449
052-7123419

יונדאי i35, שנה 2017

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-08/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)08-11(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

 מבצע מבצע! הגהת 
מחשב למגילת אסתר, ב- 40 

ש"ח בלבד )בב"ב(,
_____________________________________________)08-09ל(052-7643303

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 

הטבעית ללא משקפיים, 
עשות מגע או ניתוחים, 

טיפול ליקויי הראייה 
ובמחלות עיניים,
,050-4145359

072-282803, יואל לוי
www.yoel-levy.com)08-11(_____________________________________________

 אבד פלאפון נוקיה 208 
בנסיעה מב"ב לירולשים 

_____________________________________________)08-09ח(בחודש שבט, 054-8523653

 נמצא שעון לפנ מספר 
חודשים, 054-8447699 

_____________________________________________)08-09ח(אחה"צ

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

■ 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

■ "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

 "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(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)09-17(_____________________________________________

 אוטובוס שנת 2000, 35 
מקומות במצב טוב, לפרטים 

_____________________________________________)09-10ל(מיכאל, 054-8443453

 יונדאי גץ 2008 1400 
אוטומט מטופלת + טסט 

בזמן בהזדמנות, 15,000 ש"ח, 
054-9919718)09-09(_____________________________________________

מאזדה
 מאזדה 3 2004 שמורה 

היטב, צבע זהב כולל דיבורית 
_____________________________________________)09-10ל(קבוע, 050-7733982

 מאזדה 3 2008 יד שניה, 
אוטמטי טסט עד חודש 

אוגוסט, שמור, 200,000 ש"ח, 
_____________________________________________)09-09(25,000 ש"ח, 050-5595360

 בהזדמנות נדירה! מיד 
ראשונה פרטית, פורד פוקוס 

סטיישן 2009 עם 47,000 
ק"מ בלבד!!! ללא תאונות, 

נהג אחד, שמורה כמו חדש! 
טיפולים בחברה, חיישני רוורס, 

טסט לשנה, רק - 45,000 
_____________________________________________)09-09(ש"ח, 050-4144220

 רנו קנגו 2008, 1600, 
אוטומטית, מנוע בנזין + 
תוספות, שמורה, לבנה, 

אפשרות החלפה,
054-8402332)09-09(_____________________________________________

052-7143660

למהדרין בשמחה
לא מתפשרים

 על השמחה שלכם!
על המחיר... כן!

ישראל - הזמר שלכם

 הלוואות בערבות 
מדינה לעסקים קטנים 
ובינוניים עד חצי מליון 

ש"ח ללא בטחונות,
03-6979606)09-12(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
הזמנות לפורים ולפסח 

במחירים זולים!!!
050-576-54-49
052-712-34-19

יעוץ משפטי
 נפגעתם בתאונת דרכים/

עבודה? ויש לכם נזק גוף? 
רוצים לקבל פיצויים?

054-8526034)09-20(_____________________________________________

 למגוון יעדים באירופה, 
ולפסח, וטיסות הרגע 
_____________________________________________)09-17(האחרון, 08-6211112

סרטי טבע
 HD - 100 סרטי טבע 
_____________________________________________)09-12(1,000 ש"ח, 052-222-9210

 סרטי טבע באיכות: 
BLURAY כשרים, משלוחים 

חינם לכל הארץ, טל':
052-6204072)09-12(_____________________________________________

 אבי וילונות - לבתים 
ולמוסדות, ישירות לביתכם 

במחירים מוזלים: ביקור חינם, 
052-5404507)09-10(_____________________________________________

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

וילונות

סככות
 סככות - אבי לסוככים 

- חנויות ופרטיים ישירות 
)לביתכם במחירים מוזלים( 
_____________________________________________)09-10(ביקור חינם: 052-5404507

 השכרת רכב לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

ש"ח לחודש כולל מע"מ 
ללא הגבלת קילומטרים, 

שרות 28 ש"ח,
,052-5306666
054-8160001)09-20(_____________________________________________

 לסופרים - עט ספור 
מהיר, נח לשימוש מועיל 
ופרקטי מאוד, 180 ש"ח 

_____________________________________________)09-12(בלבד, 054-8527470

 יונתן צילום ומגנטים, 
ארועים, חתונות, חלקה, 

בריתות, להזמנות:
055-6688753)09-10(_____________________________________________

קלף
 "קלף שחר" - מרכזים 

בשבילך איכות מכל 
הסוגים כל שעה בב"ב 
_____________________________________________)09-12(בתיאום, 054-8485375

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

מכל הארץ, בברכת גדו"י. 
*הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)09-12(_____________________________________________

 נמצא תפילין במונית 
בבני-ברק בשם - יהונתן שבו, 
_____________________________________________)09-10ח(ליצירת קשר: 052-7160655

 נמצאה אמבטית רחצה 
לתינוק במוצש"ק - פ.יתרו בקו 

_____________________________________________)09-10ח(161, 054-8530500

 אבדה מצלמה איקוסוס 
אפורה 175 באוטובוס/בחפץ 

חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
_____________________________________________)09-10ח(נרתיק תכלת, 052-7145526

 נמצא רבקו ע"ש סמדר 
חדד בקו 422 לכיוון ירושלים, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8477533

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7145526

 מחפש לקנות אופניים 
חשמליות מתקפלות, תקינות, 
_____________________________________________)09-10ח(עד 1,500 ש"ח, 054-8454536

 דרוש בדחיפות לאברך, 
שידת החתלה וארון ספרים 
_____________________________________________)09-10ח(במצב מצויין, 050-4144615

 c2 מעוניין לקנות פלאפון 
_____________________________________________)09-10ח(מקולקל, 054-8450520

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)09-10ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל עגלת 
תאומים במצב תקין בתרומה, 

_____________________________________________)09-10ח(054-7432011

 דרושה מנורת שולחן שתי 
פלורוסנטים 15 וואט כל אחת, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8432271

 דרוש ארון בגדים, דלתות 
הזזה בתרומה/סימלי לבן 

_____________________________________________)09-10ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)09-10ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סימלי לבן תורה, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)09-10ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)09-10ח(054-7432035

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208 אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)09-10ח(054-7938941

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

_____________________________________________)09-10ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה - 
_____________________________________________)09-10ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)09-10ח(050-6651365

 שואב אבק איי רובוט 
רומבו, חדש לגמרי, באריזה, 

בב"ב במציאה, 054-8482835, 
052-7143204)09-12(_____________________________________________

 מקרוגל צבע לבן, מצב 
מעולה, נקי ושמור, כשר 
_____________________________________________)09-12(למהדרין, 054-8527470

 מחשב נייד טוב לעבודה 
וצפייה במצב מעולה, רק 500 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, טלפון: 052-4054469

 רדיאטור 12 צלעות במצב 
מצוין, גולד ליין, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(בבני-ברק, 052-7127261

 sX400 מצלמת קנון 
כחדשה, ב- 500 ש"ח )במקום 

_____________________________________________)09-10ח(650(, טל': 053-3146078

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, 370 ש"ח, מסך 

_____________________________________________)09-10ח(דק 100 ש"ח, 053-3346080

 ברנר ב- 450 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(054-8491596

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)09-10ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מכונת תספורת 
מקצועית נטענת, חברת 

ANDIS כולל מטען, תיק 
ואביזרים, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)09-10ח(052-2437292

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017 ותוספות, 

_____________________________________________)09-10ח(280 ש"ח, 053-3120547

 sx-s10-sh מצלמת קנון 
באנגלית ב- 500 ש"ח בלבד! 

בשעות הצהריים,
_____________________________________________)09-10ח(052-7167484

 מכונת תפירה זינגר 
משוכלל - כחדשה, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-3565330

 רדיאטור, תנור וכיריים, 
מקרר, מייבש, מקרוגל, מפזר 
_____________________________________________)09-10ח(חום, 500 ש"ח, 054-8432773

 טאבלט היה בשימוש זמן 
קצר, כולל אחריות - 250 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8450520

 מסך דק 18.5 אינץ כמו 
חדש, 200 ש"ח בפ"ת,

_____________________________________________)09-10ח(054-4410812

 מהדק סיכות ומסמרים 
חשמלי של חברת סקול 

כחדש, רק 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8454768

 מחשב נייד לנובו במצב 
מעולה, GB 148, ווינדוס 10, 

מעבד אינטל, 480 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8589892

 מקרר אמקור כחדש, 
הקודם זוכה - 300 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-6116655

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8453370

 רמקול מוגבר איכותי, 3 
כניסות, 100 וואט, מתאים 
להרצאות ואירועים עד 100 

איש, קל לנשיאה במצב 
מעולה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(054-3132330

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני גוייסטיקים 

ומשחקים במצב מצוין, 500 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מגפון נייד עוצמתי חדש 
באריזה כולל מקרופון עם 

חוט במחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(054-3132330

 מחשב נייד HP תוכנת 
XP במצב טוב, מתאים 

לסרטים וורד ועוד, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(ב"ב, 054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מכשיר אדים קר, גדול 
כחדש, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

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

_____________________________________________)09-10ח(054-5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-5823874

 מטען חדש לאופניים 
חשמליות ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(לפרטים: 052-7966786

 תנור בילדאין תוצרת 
scholtes אופה מעולה, 250 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-9446320
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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(_____________________________________________

ריהוט

 למכירה 35 ספסלים 
+ 160 כיסאות + ארון 

קודש במצב טוב, מחיר 
סמלי, מבית כנסת 

_____________________________________________)06-11(בפ"ת, 052-8788358

תינוקות

 שולחן לפינת אוכל, נפתח 
ל- 2.40 - ביצה + 6 כסאות, 

עץ בוק מלא במצב מצוין, 
054-4980071)07-10(_____________________________________________

 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(

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)08-09ח(אחרת, 054-7938941

 בחור בגיל 23 עם רשיון 
נהיגה B בתוקף מעל לשנתיים 

מחפש עבודה באזור המרכז, 
_____________________________________________)08-09ח(058-7528855

 מעוניין לעבוד במלגזה 
בהתנדבות, אפשר ליצור קשר 

_____________________________________________)08-09ח(ב- 058-6555767

 בע"ת ותיק, תואר שני 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 

ובניהול, למשרה בכירה!
_____________________________________________)08-09ח(050-4160390

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

_____________________________________________)08-09ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד כמדריך/אב-
בית בישיבה + כולל מגורים, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3595314

 בחור ישיבה בעל כושר 
הסבר, מעוניין ללמד תלמידים 

לפני ישיבה קטנה או כיתה 
ח' בירושלים, מחיר 35 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(לשעה, 052-7658827

 ארגז לפלטה חדש, 
 50X80 ,מסיבי במיוחד
ס"מ, חומר חזק מאוד! 

800 ש"ח,
_____________________________________________)08-13(050-5957522 )ב"ב(

 אופניים לילדים במצב 
טוב עד 120 ש"ח, כל הגדלים, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7126106

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-6651365

 שמלה לאירוע מידה 38, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, טל': 054-7245911

 פאקט סיגריות פרלמנט/
מלברו לייט רוסי, ב- 230 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7142640

 פאקט סיגריות ווינסטון 
)הסוג הטוב(, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7142640

 מנשא אופניים לרכב, 90 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-5343924

 אופניי ילדים "16 במצב 
טוב - 130ש"ח, )בלי גלגלי 

_____________________________________________)08-09ח(עזר(, פלאפון: 050-9340317

 אופניים "26, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-5385013

 תחפושות יד שניה באריזה 
כחדשות, באזור פ"ת, 60 

ש"ח, 2 ב- 100, מבחר דגים 
_____________________________________________)08-09ח(ומידות, 052-8833975

 חליפות לבנים, 3 חלקים, 
ב- 120 ש"ח, כמו חדש 

בכמה מידות באזור פ"ת, 
_____________________________________________)08-09ח(052-8833975

 סט רפואות תימן ג' חלקים 
- 180 ש"ח, טל' מאחרי 

_____________________________________________)08-09ח(השעה 15:00, 050-4147729

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)08-09ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)08-09ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-4831449

 למסירה, עותקים ישנים 
רבים של מוסף "שבת-קודש" 

מיתד-נאמן, 03-6772395, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7632395

 זוג קלטות שירי סוכות 
"והיית אך שמח" במארז, 

חדשות לגמרי, 14 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)08-09ח(בב"ב, 052-7600336

 14 כרכי גמרה שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)08-09ח(02-5387422

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)08-09ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה, 

צבע אפרסק, מידה 38, 320 
ש"ח, 02-6522251,

_____________________________________________)08-09ח(052-3805386

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)08-09ח(052-3805386

 פקט סיגריות מלברו גולד, 
290 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)08-09ח(058-3245685

 בושם "קוקו שאנל" 
באריזה, כמות כפולה, 200 

מ"ל!! במחיר מציאה,
_____________________________________________)08-09ח(058-3245685

 גלאי גז לבית, רק 200 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, חדש, 058-3245685

 כרכי שוטנשטיין 
כחדשים, גודל קטן, 65 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(כל אחד, 054-8463975

 כרכים של מתיבתא 
בלכתך בדרך כחדשים, 10 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח כל אחד, 054-8463975

 תחפושת איש חלל + צב 
נינג'ה, גיל 7-10, 40 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)08-09ח(ב"ב, 052-7157077

 מעיל פרווה יוקרתית 
לנשים - שחור, מידה 38-42, 

_____________________________________________)08-09ח(150 ש"ח, ב"ב, 052-7157077

 דרושים/ות באזור המרכז: 
מזכירה - מנה"ח,

8,000-1,000 ש"ח. *מנהלת 
משרד לחברת 8,000. 

*מתכנתת Dot.net, חרדית 
מנוסה, 14,000-19,000 ש"ח. 

*באזור ירושלים: חשב/ת 
שכר 9,000-10,000. *עבודה 
מהבית - קלדנית להקלדות 
מהבית, 35 ש"ח. *איש/ת 

QA ידני לחברת הייטק. *ר"מ 
לישיבה גדולה ועוד אלפי 

משרות. גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-70-55-666)09-09(_____________________________________________

 לת"ת בב"ב דרוש איש 
ניקיון לימים א-ו בין השעות 

9.00-1.00, לפרטים: 
058-4777734)09-10(_____________________________________________

 לחברה מובילה בארץ 
במענה טלפוני, דרושים/

ות נציגי/ות שירות 
לקוחות, למוקד שיחות 

נכנסות בפ"ת, משמרות 
גמישות! 077-9555555, 

_____________________________________________)09-12(הילה

 לקראת פורים - דרושים 
לאיסוף תרומות למטרות 

מצווה, שכר גבוה! הכנסה 
_____________________________________________)09-12(בטוחה! 052-7505847

 דרושים/ות: מתכנתות 
Dot.net מנוסות עם יד ב- 

WinForm בסביבה חרדית 
בר"ג, 14,000-19,000 ש"ח 
)משרה 50(. מנה"ח שעבד 

אצל רו"ח לעבודה בב"ב, 
8,000-9,000 ש"ח )משרה 

42(. מלגזן בב"ב, 8,500 ש"ח 
)משרה 51(. קו"ח:

Glatjobs.Sari@Gmail.
 com

יש לציין מספר משרה( -
_____________________________________________)09-09(גלאט גובס

 למשרד בבני-ברק פקיד/ה 
אדמיניסטרטיבית, שעות 

נוחות, 6,500 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)09-09(_____________________________________________

 בבני-ברק, נהג-סדרן 
רציני לחלוקה וסידור 

סחורה בחנויות,
050-4180598)09-10(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל ברמת 
גן בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/
ות גבייה תותחים מנוסים, 

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
jobs@aeh.co.il :09-09(למייל(_____________________________________________

 *לחברה פרטית בב"ב 
המובילה בתחומה, דרושים/

ות מתארים/ות טלפונית 
לעבודה מאתגרת, דרוש ידע 

בסיסי באינטרנט, העובדה 
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)09-09(_____________________________________________

 מתאמת פגישות 
פנינסים - עבודה מהבית, 
שכר + עמלות + בונוס, 
כושר ביטוי גבוה, נסיון 

ומחשב חובה,
052-4455577)09-10(_____________________________________________

 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

דרושים

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

 למעון בתל אביב 
דרושה מטפלת, שכר 

גלובלי מתגמל!
)09-10(           052-5456295_____________________________________________

 למעון יום בב"ב דרושה 
מטפלת חמה ומסורה, 

 - 14:00* ,12:30 - 7:30
16:00, לפרטים: 

054-3934230)07-10(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות: * סייעת 

בוקר/צהריים,*מטפלת 
לתינוקיה, שכר גבוה במיוחד!

 )07-10(               052-7177524_____________________________________________

בחורים
ישיבתיים

ִדחוף באופן
חִדשים) 3 (שֹליחות

14.00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר מעל 

המינימום! 03-5512122 
)51-18/17(              0526732122_____________________________________________

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר 

מעל המינימום!
03-5512122

)09-18/17(         052-6732122_____________________________________________

 לגן במרכז תל אביב, 
דרושה סייעת, שעות 

גמישות, תנאים טובים,
)09-12(           0544-704811_____________________________________________

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, בשימוש 10 חודשים, ב- 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, 054-5823874

 טוסטר אובן מנירוסטה, 
חדש, 300 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(050-6560424

 דיספנסר, מכונה למיצים, 
מתאימה לקיוסק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(050-6560424

 מיחם מים, מתאים 
לישיבות, 500 ש"ח, -050

_____________________________________________)09-10ח(6560424

 פקס עובד עם דיו, 250 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-6560424

 פקס עובד עם דיו, 200 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-6560424

 רמקולים לא לקריוקי, 
זוגות ובודדים, 20-250 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 מערכות כריזה עובדות 
ולא עובדות, 20-500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 מצלמת פילים של 
אולימפוס לאספנים, 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019

 מנורה מתכווננת לשולחן, 
_____________________________________________)09-10ח(50 ש"ח, 053-3145019

 מגברים עובדים ולא 
עובדים, 20-500 ש"ח, -053

_____________________________________________)09-10ח(3145019

 מחשב לתצוגת נורות לד, 
_____________________________________________)09-10ח(100 ש"ח, 053-3145019

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8536423

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-6651365

 דיסק אונקי 1000 ג'יגה, 
_____________________________________________)09-10ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)09-10ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 עט סורק )קוויקשלרי( 
ומתרגם מאנגלית לעברית גם 
עם קול, חדש, 450 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)09-10ח(054-3132330

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח כ"א, טלפון: 

_____________________________________________)09-10ח(052-3073826

 שידה מעץ מלא בצבע 
שמנת, רק 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

 4 כסאות מעץ ריפוד 
בד משובץ, 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)09-10ח(5705546

 2 כורסאות נפתחות 
למיטה, כל אחת 300 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7663207

 מתקן מהמם למבות 
ידיים מניקול, 100 ש"ח, -052

_____________________________________________)09-10ח(7663207

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח בלבד כמו 

חדש, בבני-ברק,
_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 ארון, מיטה, מכתביה, 500 
ש"ח כ"א, בב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(052-7616127

 ספה דו מושבית, כחדש + 
ארחגז מצעים, בד קטפה ורוד, 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, 054-6481333

 ספריה - מכתביה - 
צבע חום וג'ינס כחדש, 
מדפים + מגירות + 2 
מקומות ישיבה, 850 
_____________________________________________)09-12(ש"ח, 054-8527470

 מציאה! ארון 5 דלתות, 
כמעט חדש, 500 ש"ח. שידות  

צבע וונגה, 500 ש"ח. ארון 
חדר ילדים - שמנת/סגול - 
_____________________________________________)09-09(500 ש"ח, כל הקודם זוכה!

 מיטות חדר שינה במצב 
טוב עם גב + ארגז מצעים + 
שידה צבע קוניאק, 450 ש"ח, 

אופציה להובלה,
058-4420684)09-09(_____________________________________________

 משחקי חברה למוסד 
כגון אוקי אוויר, כדורגל ידני 

ועוד, 500 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)09-10ח(052-7613119

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה  בשימוש, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות, צ.שחור 

מטר, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(054-5823874

 שולחן של 4 כסאות, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין בקרון, 
_____________________________________________)09-10ח(ב- 500 ש"ח, 054-2338658

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)09-10ח(02-6522251, 052-3805386

 כסא תינוק לאמבטיה, 
מצב חדש, 20 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(050-4144615

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)09-10ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(050-4127708

 עגלת טיולון וגם תאומים, 
כחל אחד 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 מיטת תינוק "מיקונה" עץ 
מלא + מזרון "ליטף" במצב 

ט"מ, 350 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(052-7642439

 כסא בטיחות לתינוק ברכב 
כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(052-3463482

 מיטת תינוק איכותית - 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)09-10ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלה, סלקל, בוסטר, 
כסא אוכל, מעמד לאמבטיה, 

_____________________________________________)09-10ח(450 ש"ח, 054-8432773

 שידת תינוק שילב, בצבע 
שמנת, שנה בשימוש בלבד, 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, 052-7690532

 מוניטור נשימתי לתינוק 
BABY SENSE 4" 052-"

_____________________________________________)09-10ח(7396092

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 40 ש"ח כ"א בב"ב, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 כסא אוכל לבובה, חברת 
"גראקו" 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 עגלת ד"ר בייבי צבע 
כתום/שחור, 250 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה צבע 
שחור/קרם, 150 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3155415

 כסא לרכב/סל-קל לתינוק, 
_____________________________________________)09-10ח(100 ש"ח, 052-3595314

 כסא בטיחות המשמש 
גם כסלקל "חברת גרקו" 150 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-7432012

 תחליף חלב - "נוטרילון" 
- שלב 1 בחצי מחיר, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)09-09(ב"ב, 052-7633693

 מיטת תינוק - "שילב" 
- מצב חדש ממש, צבע 

לבן, מזרון אורטופדי 
מיוחד - 700 ש"ח,

054-8527470)09-12(_____________________________________________

 שידה לתינוק חברת 
שילב, צבע לבן, מצב 

חדש, יפהפיה, 400 ש"ח, 
054-8527470)09-12(_____________________________________________

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב טוב צבע עץ, 220 
ש"ח + אופציה להובלה, 

058-4843223)09-09(_____________________________________________

 טלולר - קו ביתי של 
סלקום, 150 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)09-10ח(052-7616127

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

_____________________________________________)09-10ח(לפרטים: 052-7966786

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, 052-4831449

 12.5 ש"ח לקו באורנג' 
וזוג ב- 25 ש"ח, כשר ללא 

_____________________________________________)09-09(הגבלה, 053-3142824

 במחיר מוזל, שיעורי 
אנגלית ע"י הג'רוזלם פוסט 

בטלפון, בזמנך הפנוי,
058-3295209)09-09(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! נעלי גברים 
"ספרינג" מידה 46, חדשות, 
לא ננעלו, 150 ש"ח בלבד! 

054-6369617)09-16(_____________________________________________

 חלון, רוחב 80, גובה 96, 
זכוכית אטומה, צבע לבן, 

כחדש, 200 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(050-4144615

 אופניים עם הילוכים, מצב 
מעולה, בבני-ברק,

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 מזוודה, 80 ש"ח, מצב 
מצוין, בבני-ברק,

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 ארונות מטבח, שיש, 
כיורים, מוצרי חשמל, בר מים, 

_____________________________________________)09-10ח(400 ש"ח, 054-8432773

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים קרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(054-8476805

 מגבעת וונציה נקנתה 
מפרסטר, חדשה לחלוטין, 300 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, טלפון: 052-9550661

 שקית גדולה מלאה 
בתחפושות, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(פלאפון: 050-9089110

 תחפושות לילדים מ- 20 
עד 50 ש"ח, מובחר תחפושות 

_____________________________________________)09-10ח(למאגזר חרדי, 052-7366764

 אופניים אלומיניום )גדולות 
במיוחד( רק ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב, לפרטים: 03-5793668

 אופניים להורדה משקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-2338658

 סורג בטן בצורת חבית, 
מתאים לחלון גדול לחדר, 

מגלוון נגד חלודה, עבה וחזק, 
280 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

_____________________________________________)09-10ח(60 ש"ח לשנה, 052-7600336

 זוג קלטות שירי סוכות 
"והיית אך שמח" במארז, 

חדשות לגמרי, 14 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)09-10ח(בב"ב, 052-7600336

 אופני BMX מספר 20 
ב- 100 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(052-7154392

 2 תוכים + כלוב, 180 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בבני-ברק, 052-7154392

 אופניים 26, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(טל': 054-5385013

 סורג לחלון חדש עם בטן 
1X1 מ' - 400 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(054-8484544

 סט מתיבתא גדול חדש 
115 כרכים, 60 ש"ח לכרכך, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7196035

 אופני הרים מידה "24 
במצב מצויין - 280 ש"ח + 

אופניים לילדים לגיל 3 - 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, פלאפון: 050-9340317

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת, גם 
930 ב- 190 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)09-10ח(052-7966786

 50X50X50 אקווריום 
כולל חצף, 160 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 1 ק"ג מטבעות חו"ל ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)09-10ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(050-4145023

 אקווריום + כל החלקים 
_____________________________________________)09-10ח(ב-120 ש"ח, 050-4145023

 כלי פלסטיק גדול ומיוחד 
לאחסון קורנפלקס + כפתור 

להוציא, 80 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

 משחק שולחן 
כדורגל חדש ואיכותי, חב' 

DIADORA, ב- 420 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7366764

 טייפ סלילים משנות 
ה- 70, לא עובד, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 מכונות ממתקים של 
שקל, 250-300 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 מחזיק כוסות מנחושת, 
_____________________________________________)09-10ח(25 ש"ח, 053-3145019

 פטיפון cec לא עובד, 80 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019

 אקווריום צנצת עגול, 35 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019

 פיקאפים של סימור 
דנקן - האמבקר, 300 כ"א, 

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 פדאל דיסטורשיין של 
B055 אפקט לגיטרה, 150 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019

 פדאל אקו של דן אלקטרו 
FAB אפקט לגיטרה לשירה, 

_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח, 053-3145019

 אופניים כל המידות ב- 80 
_____________________________________________)09-10ח(במצב טוב, 052-7145348

 זוג תוכונים + כלוב גדול 
ואביזרים ב- 150,

_____________________________________________)09-10ח(052-7145348

 תחפושת "קוזאק" חדשה 
יפהפיה מידה 8-10 בב"ב, 100 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-7676856

 מנשא אופניים לרכב, 90 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-5343924

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)09-10ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה 
בצבע אפרסק, מידה 38, 

ב- 320 ש"ח, 02-6522251, 
_____________________________________________)09-10ח(052-3805386

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 120 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)09-10ח(052-3805386

 14 כרכי גמרא שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)09-10ח(02-5387422

 צמיד טניס כסף טהור, 
_____________________________________________)09-10ח(100 ש"ח, 052-7157077

 תחפושות לילדים איש 
חלל + צב נינגה, גיל 7-10, 

ב- 40 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)09-10ח(052-7157077

 נעלי קדס חדשות שחורות 
לנשים/נערות, מידה 40, 90 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-7157077

 פאקט/מלברו לייט רוסי, 
_____________________________________________)09-10ח(ב- 230 ש"ח, 052-7142640

 פאקט סגריות ווינסטון 
)הסוג הטוב(, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7142640

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)09-10ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)09-10ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-4831494

 שמלה למחותנת )מחנות 
רצי( מידה 48, כמעט חדש 

בב"ב, 500 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 קורקינט במצב טוב לילד 
במחיר מציאה, 30 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8471038

 אופני כושר במצב מעולה, 
ב- 280 ש"ח כולל הובלה 

_____________________________________________)09-10ח()בי-ם(, 054-8474221

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-4831449

 משקולת יד, 9 ק"ג 
כחדשה, 118 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(050-4149474

 גמרות במחיר מוזל 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח כ"א, 050-4131038

 פאה טבעית חדש 
מעוצבת, 500 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(050-4131538

 פאה לתלמידה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 תחפושות לפורים 
כחדשים, 50 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 תלת אופן לילדים חדש 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3155415

 טיטולים למבוגרים 
שקמה, 15 יחידות בחבילה, 

_____________________________________________)09-10ח(50 ש"ח, 053-3155415

 מציאה! 3 חליפות מידה 
48 אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-4514210

 שעון "קלווין-קליין" חדש 
לגבר רק - 80 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(054-4514210

 תיק לטלית ותפילין 
קטיפה + ניילון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(בירושלים, 054-8446370

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-6651365

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת אראיי האיכותית ללא 

משקוף, 250 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)09-10ח(054-3132330

 פקט כאמל רוסי, ב- 215 
_____________________________________________)09-09(ש"ח, 054-8419714

 פקט פרלמנט רוסי, ב- 
_____________________________________________)09-09(230 ש"ח, 054-8419714

 אופני כושר טובות 
וחזקות במצב מצוין, 350 

ש"ח, גמיש, ב"ב,
_____________________________________________)08-09ח(052-7157077

 אופני הילוכים מידה 26, 
רק ב- 120 נדרש תיקון קל, 

_____________________________________________)08-09ח(03-5793668

 תוכי אוסטרלי + כלוב + 
אוכל ותא הטלה, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(053-42555062



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ג’ - ה’ באדר תשע”ז  1-3/3/2017 

■ 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

 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(_____________________________________________

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

יש
עבודה.

כל המשרות למגזר החרדי

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

גלאט ג'ובס

 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

 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

 לפעוטון בגבעתיים, 
מטפלת מנוסה + 

המלצות, 35 ש"ש, כולל 
צהריים ושישי, 30 ש"ח 

_____________________________________________)04-07(לשעה, 052-8680032

 לישיבה באזור ר' עקיבא 
דרוש עובד כולל ניקיון, משעה 

12:30 עד 15:30 בצהריים,
_____________________________________________)05-08ל(054-4322454

 דרושים/ות עובדים/
ות לנקיון משרדים ובתי 

ספר לשעות הערב באזור 
בני-ברק, תנאים טובים, 

_____________________________________________)05-08ל(03-5494080

 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(

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

 לגן ילדים חמוד 
בעמישב פ"ת, סייעת 

צעירה, חרוצה וחביבה 
עד הצהריים,

_____________________________________________)05-08ל(052-6420120

 דרוש עובד אחראי, 
רציני, ומסודר, עם ראש גדול, 

לעבודה קבועה ומתגמלת, 
למשרה מלאה לחנות מכולת 

_____________________________________________)06-09(בב"ב, מיידית 054-7840987

 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(_____________________________________________

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
חמה ומסורה שאוהבת 
ילדים למשרה מלאה, 

תנאים מצויינים!
050-3277666)06-09(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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!

_____________________________________________)06-09(054-2022629, ורד

 בפתח-תקווה לגן פרטי 
בנווה עוז, דרושה מטפלת 
מנוסה ואחראית, תנאים 

_____________________________________________)06-09(טובים, 050-7231080

 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

 דרושה מנקה לבנק בר"ע 
בב"ב, 5 ימים בשבוע בשעות 

_____________________________________________)06-09(הערב, 050-5305916

 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

 למגדניה באיזור רוממה 
בירושלים, דרוש עובד ערב 

מהשעה 18.000 עד 24.00, 
_____________________________________________)08-11(לפרטים: 053-3107080

 דרושים/ות למכירת 
מוצרים מהבית, השקעה 

קטנה רווח גדול, טל': -054
053-5662246 ,8430702)08-11(_____________________________________________

 לת"ת בב"ב דרושים: 
*סייעת מיידית למילוי מקום 
בגן. *עובד אחזקה לשעות 

אחה"צ, קו"ח: 03-6190504, 
03-5794257)08-09(_____________________________________________

 עקב הרחבת הגן-מעון 
בגבעת שמואל - דרושות 
גננות וסייעות )מטפלות( 
אחראיות ומסורות, שכר 

טוב! 052-3651355 
_____________________________________________)08-09()חנה(

 דרוש מלגזן + עובדות 
_____________________________________________)08-11(מחסן בב"ב, 03-5709972

 יועצת מס בבני-ברק 
למ"מ, משרה מלאה, אפשרות 

להמשך, קו"ח למייל:
adi31@rightscenter.co.il

050-2436777)08-09(_____________________________________________

 למטבח מוסדי בהר 
החוצבים בירושלים דרושים: 

עוזר טבח ועובד מטבח כללי, 
052-2778283 ו-

052-3828279)08-09(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)07-10(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

דרוש/ה עובד/ת למפעל 
אלדד ק.אריה פ"ת, לימי 

חמישי - שישי ,א. לפנסיונר.
_____________________________________________טל - 03-9247724         )07-10(

050-6528522

לרשת גני ילדים גדולה 
בבעלות חרדית בפ“ת

גננת/סייעת, לבוקר/צהרונית
לפרטים:

דרושה

להתקשר בין השעות: 8:00-15:00

דרושים
עובדי/ות דלפק, 

אחמ"שים/ות אחראים 
ונמרצים לעבודה במשמרות, 

כולל מוצ"ש, לגילאי  19+.
לפרטים 052-8777444

ל110 בורגר בית שמש

דרושה מנהלת

תנאים טובים 
במיוחד למתאימה!

נסיון בעבודה עם ילדים

050-4122515

03-5433629

רכב חובה
יכולת ניהול וגיוס צוות

רחל
mercaza004@gmail.com

קו“ח לפקס/ מייל

למעון באיזור המרכז

למעון באיזור המרכז 
למשרה מלאה

דרושות מטפלות 
תנאים טובים 

במיוחד למתאימות

054-6791192
 03-6098565

עדיפות לבעלות רכב
מירב

למעון יום שיקומי 
רמת דוד באלעד
מעון לפעוטות

 עם צרכים מיוחדים

054-4287406
יעלה

דרושות סייעות 
לעבודה שיקומית
סביבת עבודה 
נעימה ומקצועית 

 למעון בגבעת שמואל 
באווירה חמה וביתית 

דרושות מטפלות לחלקית 
ולמלאה, שכר נאה 

למתאימות!
052-6471287)08-09(_____________________________________________

 לנקי 10 בבני-ברק דרושה 
מנהלת סניף + נסיון, לפרטים: 

053-5251290 קו"ח למייל:
israel@naki10.net)08-09(_____________________________________________

 "לנקי 10" בבני-בק, דרוש 
נהג עם רשיון ג'/רשיון עד 

4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251290)08-11(_____________________________________________

 דרושה מטפלת חרוצה 
למשרה מלאה במעון בתל-
אביב, שכר גלובלי מתגמל! 

052-5456295)08-09(_____________________________________________

 למעון דתי בק.אונו 
)קרוב לג.שמואל(, דרושה 

מטפלת מנוסה ומסורה 
למשרה מלאה/חלקית, 

תנאים מעולים!
050-2736409)08-11(_____________________________________________

 מטפלת לגן פרטי בת"א, 
משרה מלאה, מ- 8:00-16:30, 

5 ימים, גילאי 2-3, מיידי, 
_____________________________________________)08-11ל(052-2400050

 לקידישיק בני-ברק, 
מוכרות/ים אנרגטיות/ים 

לעבודה במשמרות, קו"ח 
_____________________________________________)08-11ל(לפקס: 03-6780290

 עבור פטנט מהפכני, 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר, 054-6970525
או באתר -

www.new-cork.com)08-15(_____________________________________________

 מטפלת למעון יום 
במרכז ב"ב, מ.מלאה, 

תנאים מצוינים 
למתאימה, 03-5703853,

050-5903001)08-09(_____________________________________________

 לחברה בפ"ת דרושה 
מנהח"ש מנוסה למ"מ, קו"ח 
morbog@014.net.il :08-09(למייל(_____________________________________________

  לחברת הובלות במרכז 
דרוש עוזר נהג לחלוקה ל- 3-4 

שעות בבוקר, מתאים גם 
_____________________________________________)08-11(לבחורי ישיבה, 052-6628690

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? לארגון 

חסד גדול במרכז, דרושות 
נציגות רציניות, תורמים 

פוטנציאליים ביותר. 
שיחות נכנסות ויוצאות. 
בונוסים גבוהים במיוחד. 

סביבת עבודה חרדית. 
_____________________________________________)08-07/18(לפרטים: 054-5319192

 לתינוקיה בגבעת שמואל, 
דרושה מטפלת לחצי משרה 
7:30-13:30, תנאים טובים! 

054-4819999)08-09(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני-ברק, דרושות עובדות 

לשעות אחה"צ, תנאים טובים 
_____________________________________________)08-09(למתאימות! 054-7694963

 עבודה כסף מזומן כל יום 
+ בונוסים, טלפון:

_____________________________________________)08-09ל(050-9610060

 דרוש אופה + נסיון 
לבית-מאפה בבני-ברק, בין 
השעות 6:00-8:00 בבוקר, 

050-7755442 ,050-8227125)08-09(_____________________________________________

 דרוש במיידי סוכן נדלן 
ברשיון למשרד תיווך 
מרכזי ב"ב, לפרטים: 

03-5702323)09-09(_____________________________________________

 למנהלי ת"תים/ בחורים, 
שיטה מנוסה לגיוס כספים 

_____________________________________________)08-11(בפורים. 0722125956

 למעון יום איכותי 
במרכז ב"ב דרושה 

מטפלת 7.30-16.00, 
13.00-  ,7.30-13.00

16.00,  אפשרות לחלק 
_____________________________________________)07-10(מהימים. 054-8418594

 לישיבה בת"א דרוש עובד 
מטבח + נקיון, פרטים:

050-4145684)09-12(_____________________________________________

 לגן בר"ג ליד מרום נווה, 
דרושה סייעת לגן וצהרון, 

משרה מלאה, אפשר אחרי 
_____________________________________________)09-12(פסח, 052-2801555

 למוסד חינוכי לבנות 
בב"ב, דרוש איש תחזוקה + 

ידע בחשמל, לפרטים:
_____________________________________________)09-10ל(054-8443453

 לעבודה כללית במחסן 
מזון וכלים חד-פעמיים 
בר"ג )גבול ב"ב(, דרוש 

בחור לעבודה חלקית 
,11:00-15:00
עבודה קבועה

beny631@gmail.com
052-6364614)09-10(_____________________________________________

 לרשת גני ילדים 
- סייעת לגן ילדים 

בגבעתיים למשרה מלאה 
או למשרת צהרון, שכר 
_____________________________________________)09-12(מעולה, 052-3838484

 למשרד יחסי ציבור 
- שירות לקוחות דרוש/ה 

מנהל/ת בעל/ת נסיון חובה 
בניהול משרד ובגיוס לקוחות 

חדשים. דרוש/ה טלפנים/יות, 
נסיון חובה. *עו"ד. קו"ח:

yaronlav35@gamail.com
054-5663798)09-09(_____________________________________________

 למרפאת עניים מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לקביעת 

תורים ועוד, 4 שעות ביום, 
לא נדרש נסיון, 2,900 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד בירושלים מזכיר/ה 
לשעות הבוקר, לעבודה 

משרדית, 8,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)09-09(_____________________________________________

 דרושה מוכרת לשעות 
אחה"צ לחנות ממלכת העור, 

תנאים טובים למתאימות, 
_____________________________________________)09-09(לפרטים: 050-6686389

 התפנו מס' מקומות 
לכולל להוראה ביהוד 

לאברכים מצויינים!
050-4182971)09-12(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
בפ"ת, מנהלת חשבונות, 

קורות חיים ל-
   gasnercpa@gmail.com

טל': 077-4316572,
_____________________________________________)09-10ל(פקס: 077-5316573

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 

אוטובוס ומיניבוסים, 
תנאים טובים, -050

4030501)09-12(_____________________________________________

 לתינוקיה בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

לחצי משרה,
7:30-13:30, תנאים 

_____________________________________________)09-09(טובים! 054-4819999

 יועצת מס ברמת-גן, 
משרה מלאה, תנאים טובים, 

050-2436777 קו"ח:
adi31@rightscenter.co.il)09-10(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 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!

 עובד לחנות אופטיקה 
בב"ב לשעות אחה"צ, עדיפות 

לבעלי נסיון בתחום, תנאים 
_____________________________________________)07-09(טובים 054-5892882

גילאי 2-3

מדריכת צהרון
לחצי משרה

תנאים טובים

דרושה גננת
לחצי משרה 



17/03/13


	Kvpt1p001
	Kvpt1p002
	Kvpt1p003
	Kvpt1p004
	Kvpt1p005
	Kvpt1p006
	Kvpt1p007
	Kvpt1p008
	Kvpt1p009
	Kvpt1p010
	Kvpt1p011
	Kvpt1p012new
	Kvpt1p013
	Kvpt1p014
	Kvpt1p015
	Kvpt1p016
	Kvpt1p017
	Kvpt1p018
	Kvpt1p019
	Kvpt1p020
	Kvpt1p021
	Kvpt1p022
	Kvpt1p023
	Kvpt1p024
	Kvpt1p025new
	Kvpt1p026new
	Kvpt1p027
	Kvpt1p028
	Kvpt1p029
	Kvpt1p030
	Kvpt1p031
	Kvpt1p032new
	Kvpt1p033
	Kvpt1p034
	Kvpt1p035
	Kvpt1p036
	Kvpt1p037
	Kvpt1p038new
	Kvpt1p039new
	Kvpt1p040
	Kvpt1p041
	Kvpt1p042
	Kvpt1p043
	Kvpt1p044
	Kvpt1p045
	Kvpt1p046
	Kvpt1p047
	Kvpt1p048

