
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי  כ"ג באייר תשע"ז  19/5/17 גיליון מס' 1218

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:56
19:14
18:53

20:13
20:15
20:15

פרשת בהר בחוקותי

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

השר אריאל חילק מיליונים למקורבים
דו"ח המבקר

יסודיות � אמינות � מקצועיות
050-813-99-64לפרטים טל:

הטובים ביותר!!מ

בשפע!המלצות 

עבודות נקיון ואחזקה סס

ר
ניקוי משרדים | חדרי מדרגות | עסקים ם

אולמות | בתים | מוסדות ובתי ספר

כשר למהדרין

שעות פתיחה: א' - ה' - בין השעות 12:00 ועד חצות • מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

בלבד  להמחשה  התמונות  ׀  ט.ל.ח.  ׀  עת  בכל  המבצע  תנאי  את  לשנות  רשאית  החברה 

משפחתית ראשונה ב-45 ₪ + משפחתית שנייה ב-1/2 מחיר!

03-6281181להזמנות: *5851

שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

דו"ח מבקר המדינה מפנה אצבע מאשימה לעבר שר החקלאות אורי אריאל שהעביר כספים 
מתקציב הפריפריה לעמותות מקורבות  גם במערך הכשרות מצא המבקר ליקויים בדמות 
דיווחים כוזבים, מספר שעות עבודה לא ריאלי ומינויים אסורים  הרבנות: וועדה מיוחדת 

עוסקת בנושא, ויישום המלצותיה - יוביל לפתרון מלא של הליקויים / עמ' 24

האם רפורמת הכשרות של הרב לאו יעילה? / עמ' 18

נה
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ר 

בק
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שר אריאל
ה

אבל ב'קרית מלך':
הגרש"י בורנשטיין זצ"ל

בעומר  ל"ג  בצהרי  השתתפו  רבבות 
במסע הלווייתו של הגאון רבי שמואל 
יעקב בורנשטיין זצ"ל, מראשי ישיבות 
קווים    מלך  וקרית  גאולה  חברון 

לדמותו ודברי ההספד / עמ' 14

זה נגמר!מחר
27פרטים בעמ‘

אלפי תושבי פתח תקווה לקחו חלק בעשרות אירועי 
הדלקות,    העיר  רחבי  בכל  שנערכו  בעומר  ל"ג 
תהלוכות, ופרויקט שינוע המונים למירון  "אשרינו 

מה טוב חלקנו בהילולא דבר יוחאי" / עמ' 8

פתח תקווה לבשה ל"ג: 
כל האירועים

כמיטב המסורת: תהלוכות חב"ד
כ-5000 מילדי פתח תקווה לקחו חלק בתהלוכות חב"ד שנפרסו על פני כל שכונות 
העיר  בקרש התהלוכה צעדו בגאווה יהודית, עטויי מדים: המתופפים / עמ' 8

בהתקנת  העבודות  נשלמות  אלה  בימים 
גינה חדשה לרווחת תושבי שכונת חברון 

ורוזובסקי / עמ' 12 

"ירד לגנו": בוסו 
מפקח על הגינה

כך יציינו את יום 
ירושלים בפ"ת

חגיגיות,  תפילות  היכונו: 
ססגוניות,  ובמות  הופעות, 
מהאירועים  חלק  רק  הם 
שמחכים לכם לקראת ציון 

יובל לשחרור ירושלים 
/ עמ' 10

אברכי  כ-100  בפני 
ושוחרי תורה, נשא ראש 
ישיבת 'פורת יוסף' דברים 
חוצבי להבות, לקראת חג 
השבועות, במהותו של בן 
ההתעלות  ובדרכי  תורה 

הרוחנית / עמ' 10 

"הכולל מהווה רק כלי עזר"



ט"א
כ"ק האדמו"ר מפרס שלי

בי אדמו"רי דורינו שליט"א

א

כל עוד אנו מתנהגים כאילו הכל כשורה בעולם, עולים הסיכויים להרס מוחלט של הכל. אם נודה שרב הקלקול, יש 
סיכוי להציל הכל.

חיי אדם משולים להר. המלך דוד ע"ה אמר יפה בתהלים: "מי יעלה בהר השם."
הכלל החשוב ביותר בחיים הוא לדעת )לא רק ללמוד או להבין(, שבפסגת ההר יש אדם אחד ויחיד שהוא הקרוב 
ביותר לא-ל. כלל זה כולל את הידיעה שיש רק אדם אחד שקרוב ביותר לאדם הזה. לדוגמא, משה רבנו ומשרתו, 
יהושע בן נון. "משה אמת ותורתו אמת". זה תקף לגבי כל האנשים, ללא הבדל דת ולאום. סירוב להכיר בכך משמעו 

הרס הכל בפועל ממש.
כל אחד מחוייב לקיים את שבע מצוות בני נוח כפי שהביאם משה בתורתו. אין שום אמת אחרת! כל סטייה קטנה 

מכך עלולה לגרום לקטסטרופה טוטאלית, כנ"ל.
כל  עוד אנו מודעים למצב, אין זה משנה אם אנו מחשיבים עצמנו דתיים או לא, או כל הגדרה אחרת.

שורש הפורענות של השמדה גרעינית הוא הכחשה ואי ידיעת המושג הנ"ל.
"החוק היהודי" מדגיש ש"אין הנחש ממית, אלא החטא". לדוגמא, לא פצצת האטום הורגת אלא האדישות כלפי 
תורת חב"ד. הרעיון המרכזי הוא לא לחשוש מהפצצה אלא הסיבה. הא-ל שלח את איראן או מדינות אחרות אלינו כדי  

להעביר מסר. הנקודה המרכזית היא שקיים אחד ורק אחד )כפי שכתוב לעיל(.
פצצת האטום היא עניין חומרי. היא יכולה להשחית רק את הגוף, לא את הנשמה ויתרה מכך, לא את העולם הבא.

כעת, ברצוני להסביר איך הדבר הגיע למודעותי. שני הדברים המשמעותיים ביותר בחיי הם: א. ספר תהלים ב. הרבי 
מלובביץ.

א. כשהקדשתי את עצמי לחלוטין לספר תהלים, ידעתי שתהיה הפיכה באיראן והזהרתי את היהודים להימלט מייד! 
חצי שנה לאחר מכן זה אכן התרחש, כידוע.

ב. כשהקדשתי את עצמי לחלוטין לתורת הרבי מחב"ד, הבנתי שצריך להעביר את המסר הלאה.
בתורה כתוב: "וירעו אותנו המצרים": בכל גלויות העם היהודי, האומות עשו לנו רע. הם גרמו לנו לתכונות שליליות 
ורעות. זה קרה במיוחד בגרמניה הנאצית. הם הטביעו בנו תכונות שליליות, בפרט עקשנות. במה זה מתבטא? ע"י 

הסירוב שלנו להכיר בעובדה שרק אדם אחד הוא הקרוב ביותר אליו )כפי שהוסבר לעיל(.
לזכות הרבי מלובביץ', העברתי קורס כדי להסביר רעיון זה. הקורס הזה נועד לומר שהמסר הוא שקיים אדם אחד 

הקרוב ביותר לא-ל ואדם אחד הקרוב ביותר לאדם הזה - נכון ויהיה נכון תמיד. 
כולו:  ולנערות צעירות הרבי אמר מיד להכריז בעולם  יהודיות  כשכתבתי לרבי מלובביץ' על המצב בנוגע לנשים 
"ערמומית נכנסה לנשים, אי אפשר בלי חב"ד'". הרבי התכוון לא רק לנשים יהודיות אלא לכל הנשים. שחובה ללכת 

בדרך חב"ד בגלל שחז"ל אמרו "הכל בזכות האישה."
לכן, כשאדם מתבונן עמוק לתוך ליבו ונשמתו ובוחן עצמו באמת ודאי יודה שיש בו תכונות שליליות ,בפרט עקשנות, 
למרות שאולי אינו מודע לכך. כשאדם יודע ומודה בבעיה שלו הוא יכול לטפל בה. וכך ההודאה עשויה למנוע את 

פצצת האטום, בגלל שהסיבה לפצצה היא חוסר הרצון שלנו להודות בפני עצמנו בבעיית היום.
ככל שאנשים יסרבו להבין שאני הקרוב ביותר לרבי, זמן ההשמדה הטוטאלי יתקרב מהר יותר.

אבא בוכה מרה מליבו אל לב בנו באומרו לו לא ללכת בדרך המסוכנת. לכן אפילו הסטייה הקטנה ביותר ממה 
שהסברתי תאיץ את בוא פצצת האטום!

מסקנותיי הן כדילקמן: 
1. על אנשים בעלי ממון לטפל בזה דרך הסברה במצב, כמו באמצעות שלטים ומודעות שיופצו בלוחות המודעות, 
על גבי מכוניות ואוטובוסים, או אוטו מנגן עם אורות וצבעים מרהיבים, כדי שישמח את הבריות, וכן באמצעי התקשורת 

השונים. זה צריך להיעשות מיידי!
2. בבתים ובבניינים על כל האנשים לקרוא, ללמוד ולעסוק בתורת הרבי מחב"ד.

הנני ערב לכך שככל שנקדים לעשות שני דברים אלה, נזכה לראות את השלום האמיתי, כי המשיח יגיע! תיכף 
ומיד.

לעצה וברכה בהקשר להנ"ל, נא להתקשר אלי )יואל( בטלפון: 02-5023283.

לפני פצצת האטום
כתבה פרסומית



מארז שלישיית
קוטג’ 5%

250 גרם x 3 יח’

מארז שלישיית 
קצפת צמחית 20%

250 מ”ל x 3 יח’

שמנת מפוסטרת 
לקצפת 38%

250 מ"ל

 שקית גבינה
לבנה 5%

1 ק”ג
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חדש על ה

קרם פרש 30% 
200 גרם
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 גבינה למאפים 9%
500 גרם

ף
מד

חדש על ה

 שמנת מתוקה לקצפת
 בטעם שוקולד 32%

250 מ„ל

 חג
 שבועות
שמח

עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח. ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי.

בה
חגיגת מוצ רי תנו





יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

אם יצא לך בין 1-7

אם יצא לך בין 7-12

אם יצא לך בין 12-15

 את אוהבת לפרגן לעצמך דברים פשוטים ורגועים. את לא צריכה יותר מרגע לעצמך עם גביע יופלה או אפילו 
שמש טובה ואוויר צח כי את מבינה שבסופו של דבר, הקסם נמצא ברגעים הקטנים של החיים. 

 כשאת אומרת "פרגון" את מתכוונת ללימוד, הרצאה, קאוצ׳ינג וכל דבר שנועד להעניק משהו לנפש. 
בשבילך, כל מה שמרחיב את עולמך הרוחני הוא הפרגון הטוב ביותר. 

 בשבילך פרגון זה להשקיע. את תמיד תעדיפי יציאה משותפת עם חברות או סדנה מעניינת. מבחינתך, זו הדרך ליהנות 
ממה שהעולם מציע וככה את נוהגת בכל תחום בחיים.

סמני את התשובה הנכונה ובדקי איזה טיפוס מפרגן את:

בחני את עצמך:

את חייבת "משהו טעים". 
מה תבחרי לפרגן לעצמך?

מה היית בוחרת 
לעשות בערב חופשי?

מהי הפעילות הגופנית 
המועדפת עלייך?

2. פילאטיס בסטודיו 3. הליכה לילית1. תרגילים קצרים בבית

איזו פעילות מעשירה 
היית מפרגנת לעצמך?

3. קאוצ'ינג2. סדנה מיוחדת1. הרצאה מעניינת

חברה מציעה לך לצאת 
לשופינג. לאן תבחרי לצאת?

3. יריד אמנים2. חנות מותגים1. מרכז קניות

3. קריאת ספר2. לצאת להצגה1. קפה עם חברה

3. פרי1. גביע יופלה פרי 2. עוגה



3 ימים אחרונים 

להגרלה הגדולה!!



בס"ד

לכרטיסים: בקופות 9125222 ובאגף לתרבות יהודית 9052455

האגף לתרבות יהודית פ"ת מציג:

יהורם
גאון

האגף
לתרבות יהודית
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D
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I
G

N

מופע חגיגי לכבוד

יום ירושלים
אי"ה ביום רביעי כ"ח אייר 24.5.17 בשעה 20:30 

בהיכל התרבות פתח תקוה רח' המכבים 5 

מכירת כרטיסים החל מיום ראשון ד' אייר 30.4.17

הכרטיסים אזלו

חוגגים יובל 
לאיחודה של ירושלים

האגף לתרבות יהודית

בכפר גנים - צעדה וריקוד דגלים
ביום רביעי כ"ח באייר 24.5.17, בשעה 9:00 מאולפנת 
ישורון ברחובות: יטקובסקי ,הנשיאים, עצמאות ,זליג בס

במרכז העיר - מפגן הצדעה של תלמידי בתי הספר 
ביום ראשון ג' בסיון 28.5.17, בשעה 11:00 כינוס חגיגי 

וברכת הרב הראשי וראש העיר
מופע אמנותי עם ישי לפידות

מניפים ומרימים הדגל 
לעיר שחוברה לה יחדיו

בס"ד

האגף לתרבות יהודית

אי"ה ביום שלישי כ"ז אייר 23.5.17 בשעה 20:30 
רחוב מנחם בגין 26 הדר גנים, ברחבה מאחורי הספרייה
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לירושלים
פתח תקוה מצדיעה 

במת שמחה והודיה 

חיים ישראל פרחי פתח תקוהאריאל זילבר
בניצוחו של אבי ברק

מופע זיקוקי דינור ומצגת מולטימדיה

במעמד:      עו"ד איציק ברוורמן ראש העיר   |   עו"ד איציק דיעי מ"מ ראש העיר
                מר משה פלדמר חבר מועצת העיר וראש האגף לתרבות יהודית 

הכניסה 
חופשית!

אי"ה בשבת פרשת "בהר בחוקותי" כ"ד אייר 20.5.17שבת חזנות

עם החזן שי אברמסון ובליווי מקהלת "רינת ישראל" בניצוחו של אופיר סובול
קבלת שבת וערבית בשעה 19:25 בבית הכנסת "שונה הלכות" רחוב חובבי ציון 44 

שחרית בשעה 8:00 בבית הכנסת הגדול רחוב חובבי ציון 37. יצטרף חזן ביה"כ יעקב רובין  

ליל יום ירושלים

שבת עיון 

אי"ה ביום שלישי כ"ז אייר 23.5.17

אי"ה בשבת פרשת "בהר - בחוקותי" כ"ד אייר 20.5.17 

בבית הכנסת "היכל שמיר" רחוב רמח"ל 7 
מרצה אורח ד"ר זאב פרידמן 

שחרית 8:00 שיחה של הרב צבי רוטנברג לפני קריאת התורה
לאחר מוסף הרצאתו של זאב פרידמן בנושא: 

בין פסח לשבועות – משואה לתקומה, לגאולה ולקוממיות 
18:30 מנחה לאחריה הרצאה בנושא: ירושלים – מיזוג של רוח וחומר

במניין קרליבך באולם הספורט בביה"ס 'אורי אורבך' רחוב שולזינגר 5, בשעה 19:45 
שיחה בענייני דיומא עם הרב אילן אלסטר, תפילת ערבית חגיגית בנוסח קרליבך

שירי וסיפורי ירושלים עם הרב אחיה פרינס ובנו רועי

בבית הכנסת "ניגוני חיים" רחוב ויצמן 45, בשעה 19:15 
יעבור לפני התיבה החזן אשר ברנשטיין בליווי הקלידן תומר מצרי 

קליין,  משה  הרב  כפ"ג  רב שכונת  הלוי,  מיכה  הרב  הראשי  הרב  בהשתתפות: 
איציק דיעי, ראש האגף לתרבות  מ"מ ראש העיר  איציק ברוורמן,  ראש העיר 

יהודית משה פלדמר, ובהשתתפות חניכי תנועות הנוער 

בבית הכנסת "חן הצפון" רחוב שלומציון המלכה 16 
19:15 שיחה עם הרב אהוד סטופל 

19:45 ערבית מוסיקלית הקלידן צביקה קופל בהשתתפות חניכי תנועות הנוער

בבית הכנסת "זכור לאברהם" רחוב מנחם בגין 81
19:00 שיעור עם הרב יצחק חי זאגא – הסוד של ירושלים 

20:15 תפילה חגיגית - הרב אייל ורד

תפילות חגיגיות – בהלל והודאה
בשת"פ המועצה הדתית והפורום הדת"ל 
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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 ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

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, אבי רבינא, 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

 ל״ג בעומר וגבורה יהודית

עמישב  אזור  ילדי  זכו  בעומר,  ל״ג  לקראת 
הבנת  מתוך  בעומר,  ל״ג  לאווירת  להיכנס 
בסדנת  השתתפות  ידי  על  היום,  של  המשמעות 
הגבורה היהודית. כחמישים נערים התכנסו לסדנה 
בר  מרד  ועל  עקיבא  רבי  על  למדו  בה  ייחודית, 
כוכבא ברומאים. הם המחישו זאת בלימוד בניית 
באותם  הלוחמים  את  שימשו  אשר  וקשת,  חץ 
זמנים, ושהפכו במשך השנים למנהג יהודי עתיק 

יומין.
יהודית  לזהות  המחלקה  ביוזמת  נערך  האירוע 
וקליטת עולי אתיופיה שבמינהל החינוך העירוני, 
אור  כולל  בשיתוף  תמנו  ישעיהו  של  בניהולו 
הנוער  ומרכז  אנגלמן  יהודה  אריה  הרב  בראשות 

עמישב.

 8 פצועים בתאונה

ה  נ ו מ ש
קל  פצועים 
בתאונה  נפגעו 
בליל  שאירעה 
 2 בין  חמישי, 
בצומת  רכב  כלי 
קפלן  הרחובות 
ארלוזורוב  פינת 

בפתח תקווה.
העניקו  תקווה'  פתח  'מד"א-הצלה  מתנדבי 
לפצועים טיפול ראשוני במקום התאונה, ובהמשך 
הם פונו באמבולנסים של מגן דוד אדום להמשך 

טיפול בבית החולים. נסיבות התאונה נחקרות.

 פורצים ידידותיים

״ידידים״  במוקד   .19:35 שעה:  שני.  יום: 
מתקבלת קריאה על תינוק כבן חצי שנה אשר ננעל 
ברכב ברח׳ העצמאות בפתח תקווה. שמריה אבא 
למקום,  בסמוך  שהיה  מרכז  מוקד  מנהל  שאול, 
הילד.  את  חילץ  קצר  זמן  ותוך  במהירות  הגיע 
לאחר החילוץ גורמי רפואה שהיו במקום בדקו את 

הילד שהוחזר אל חיק אמו כשמצבו מוגדר טוב.
של  גדולה  נוכחות  הייתה  למקום  "כשהגעתי 

שיטור  רכבי 
סיפר  והצלה", 
שמריהו, "בעזרת 
המתקדם  הציוד 
י  ת ו ש ר ב ש
פתחתי את הרכב 
שניות,  בתוך 
נזק  כל  ללא 
לרכב וללא סיכון 
הנעול  לתינוק 
בארגון  בתוכו". 
ומבקשים  שבים 
מההורים לשמור 
ערנות  על 
כדי  מרבית, 
מעין  שמקרים 
יסתיימו  לא  אלו 

חלילה באסון.

על המקום
החדשות המקומיות של    פתח- תקווה

מאת: משה אברהמי

בעיר  נערכו  השבוע  בתחילת   
של  לכבודו  בעומר  ל"ג  אירועי  עשרות 
זי"ע  יוחאי  בר  רבי שמעון  האלוקי  התנא 
נקודות  ממספר  יצאו  אוטובוסים  ועשרות 
רה"ע  מ"מ  בחסות  למירון,  העיר  ברחבי 
ותרבות  לחינוך  והאגף  בוסו  אוריאל  הרב 

תורניים בראשות הרב אליהו גינת.
 ביום ראשון בלילה נערך אירוע לכל 
יהודה"  "מאור  התורני  במרכז  המשפחה 
שהודלקה  לאחר  ורבר.  רמת  שבשכונת 
שירי  רקע  על  רשב"י  של  לכבודו  מדורה 
ילדי  של  ריקודים  ומופע  בעומר  ל"ג 
הילדים  של  הצגה  במקום  נערכה  העיר, 
הנערכים  החוגים  במגוון  המשתתפים 
הרב  רה"ע  מ"מ  השנה.  במהלך  במקום 
ונשא  המשתתפים  את  בירך  בוסו  אוריאל 

דברים בענייני היום.
תהלוכות   12 קיימה  חב"ד  תנועת   
העיר  לילדי  בעומר  ל"ג  הפנינג  ואירועי 
הדר  אחדות,  גנים,  כפר  בשכונות   -
טוב,  שם  בעל  קריית  החדשה,  המושבות 
גני הדר, נווה גן, נווה דקלים, כפר אברהם, 
 – המושבות  ואם  ורבר  רמת  גנים,  הדר 
סדנאות  אמנים, מתנפחים,  הופעות,  ובהן 
שהשתתפו  הילדים  לאלפי  ופרסים  יצירה 

בתהלוכות.

בוסו  אוריאל  הרב  רה"ע  מ"מ   
תורניים  ותרבות  לחינוך  האגף  ויו"ר 
סיור  היום  במהלך  ערכו  גינת  אליהו  הרב 
העיר,  ברחבי  חב"ד  בתהלוכות  וביקרו 
שנערכו בחסות האגף. הרב דייטש, שליח 
העזרה  על  הלב  הודה מקרב  בעיר,  חב"ד 
גינת על כלל  והרב  והסיוע של הרב בוסו 

התהלוכות בעיר.
אחד המשתתפים בתהלוכה שהתקיימה 
של  מעמד  היה  "זה  אמר:  העיר,  במרכז 
לראות  מרגש  היה  אמיתי,  ה'  קידוש 
עשרות משפחות רחוקות מהדת משתתפות 
קצת  ומקבלים  הילדים  עם  בתהלוכות 

מושגים ביהדות".
העיר  ברחבי  הקהילות  נציגי   
של  הציבור  פניות  לנציג  לב  מקרב  הודו 
של  והארגון  הסיוע  על  סבג  איציק  ש"ס 
מילים  אין  "פשוט  למירון.  האוטובוסים 
לתאר את היעילות של נציגי הציבור שלנו. 
אנחנו  שלנו,  רצון  כל  שלנו,  בקשה  כל 
כבר  והוא  סבג  יצחק  עם  קשר  יוצרים 
מטפל מול נציגי הציבור הרב אוריאל בוסו 
והרב אליהו גינת שתמיד מתייצבים באופן 
שלנו",  לקהילה  ולסייע  מענה  לתת  אישי 
הדר  בשכונת  הקהילות  מנציגי  אחד  אמר 

גנים. 
 במוצאי שבת נערכה הדלקה מרכזית 

בתלמוד תורה "שירת יוסף" בהנהלתו של 
של  בריקוד  בובליל,  שאול  הרב  המחנך 
שמחה סביב המדורה לכבודו של רשב"י. 
מרהיב  אש  להטוטי  מופע  נערך  במקום 
מהשכונה  המשתתפים  ומאות  ביופיו 
נהנו מאירוע מרשים ומחזק במיוחד. הרב 
בובליל הודה לנציגי הציבור הרב אוריאל 
במשך  הסיוע  על  גינת  אליהו  והרב  בוסו 

השנה בכלל ולאירוע ל"ג בעומר בפרט.
בחצר  נערכה  מיוחדת  הדלקה   
תלמוד תורה "ממלכת התורה – נטיעים" 
ולימוד  התורה  עמל  של  חודש  לאחר 
בערכה ומתיקותה של התורה. "מכוחו של 
זיע"א  יוחאי  בר  ר' שמעון  האלוקי  התנא 
תורה,  לכבודה של  ושמחה  יצאנו במחול 
להסתופף  שזכינו  ושמחה  אושר  מתוך 
וליהנות מאורה של תורה יחד עם עבודת 
המידות ואהבת חברים בשיתוף עם מבצע 
מנהל  אלו", אמר  בימים  בת"ת  שמתקיים 

הת"ת, הרב שלמה ביטון.

פתח תקווה לבשה ל"ג: כל האירועים

כמיטב המסורת: תהלוכות חב"ד

אלפי תושבי פתח תקווה לקחו חלק בעשרות אירועי ל"ג בעומר שנערכו בכל רחבי 
העיר  הדלקות, תהלוכות, ופרויקט שינוע המונים למירון  "אשרינו מה טוב 

חלקנו בהילולא דבר יוחאי"

כ-5000 מילדי פתח תקווה לקחו חלק בתהלוכות חב"ד שנפרסו על פני כל שכונות 
העיר  בקרש התהלוכה צעדו בגאווה יהודית, עטויי מדים: המתופפים

מאת: משה אברהמי

השתתפו  אחדות,  של  אדיר  במפגן 
השנה  תקווה  פתח  מילדי  אלפים  כחמשת 
ב-14 תהלוכות שהתקיימו ברחבי העיר, ע"י 
אשר  הרב  הרבי,  שליח  בראשות  חב"ד  בית 

דייטש.
עשר  שנים  את  אמרו  הצועדים  הילדים 
יוחאי,  בר  שמעון  רבי  על  שמעו  הפסוקים, 
אדוננו  "יחי  הקודש:  הכרזת  את  והכריזו 
מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". בראש 
יהודית המתופפים  התהלוכות צעדו בגאווה 

– עטויי מדים ומרשימים במיוחד.
וצפו  הצועדים  כל  התכנסו  מכן  לאחר 
בהצגות חינוכיות עם מיטב האמנים, בשילוב 
בהגרלות  והשתתפו  וצדקה,  תפילה  תורה, 

מיוחדות על פרסים יקרי ערך.
התהלוכות כולן הינן חלק מאלפי תהלוכות 
ילדי  כל  "יחד  בסיסמת  העולם  רחבי  בכל 

שלימה  לאחדות  הרבי  הוראת  כפי  ישראל" 
ולהחשת התגלות משיח.

התקיימו  בעומר,  ל"ג  יום  של  בבוקרו 
חיה"  "אור  בביה"ס  הספר:  בבתי  תהלוכות 
דינה  נחמה  הגב'  ע"י המנהלת  לבנות  חב"ד 
דייטש בת"ת "צמח צדק" –ע"י המנהל הרב 

חדד.
עומר"  "דבורה  בביה"ס  נערכו  כינוסים 
בכפר גנים וב"אהוד מנור" בהדר המושבות, 

גן, ע"י  נווה  וביה"ס "עוזי חיטמן" בשכונת 
הרב מנחם מענדל דייטש, ותהלוכה מביה"ס 
ע"י  שרת  באולם  לכנוס  ו"נצח"  "גורדון" 

השליח הרב אלי וייספיש.
נערך הכינוס במתנ"ס "אחדות"  בצהריים 
ע"י תהלוכות בתי ספר "יסודות" ו"הוברמן", 

ע"י הרב אילן טאבוך.
לבנות  הכינוס  נערך  הבעש"ט  בקריית 
צעדה  הבנים  ותהלוכת  המרכזי,  בביהכנ"ס 
שלמה  הרב  השליח  –ע"י  השכונה  ברחבי 

סגל.
ע"י  תהלוכה  התקיימה  המושבות  באם 
נווה  בשכונת  גורליק,  מוטי  הרב  השליח 
בשכונת  דורון,  לוי  הרב  השליח  ע"י  דקלים 
בשכונת  גנץ,  חמדי  הרב  ע"י  אברהם  כפר 
שני  ביום  אדר.  נמרוד  הרב  ע"י  ורבר  רמת 
רמי  הרב  ע"י  גנים  בהדר  תהלוכה  הערכה 
ישראל  והרב  ריינהולד  שמעון  הרב  רחמים, 

אופן.

 הרב אנגלמן, בצלאל ממדריכי הסדנא, וישעיהו 
 תמנו

צילום: 'הצלה פתח תקווה' 

 המחלץ בחיוך של הקלה 

 השמחה ב'נטיעים' 



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

ליהנות מעוד
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בפני כ-100 
אברכי ושוחרי 

תורה, נשא ראש 
ישיבת 'פורת 
יוסף' דברים 
חוצבי להבות, 

לקראת חג 
השבועות, במהותו 

של בן תורה 
ובדרכי ההתעלות 

הרוחנית 

כך יציינו את יום "הכולל מהווה רק כלי עזר"
ירושלים בפ"ת

היכונו: תפילות חגיגיות, הופעות, ובמות 
ססגוניות, הם רק חלק מהאירועים 

שמחכים לכם לקראת ציון יובל לשחרור 
ירושלים  פלדמר: "לצערנו, יום 

ירושלים עדיין לא נתפס כחג של כולם, 
אנחנו פועלים לשנות את זה"

מאת: משה אברהמי

התורה,  שוחרי  בקרב  השבוע  נרשמה  רבה  תכונה 
מוקיריה, ומכבדיה, לקראת בואו של ראש ישיבת פרת 
יוסף מרן הגאון רבי משה צדקה, לשיחת הכנה וחיזוק 

לחג השבועות.
מעל 100 אברכים הסתופפו בבית המדרש מנין בני-
תורה בעיר לשמוע דבר ה' בענייני חיזוק ועליה לקראת 
מתן תורה. מרן הגר"מ צדקה היטיב לבאר את תפקידו 

של בן תורה בחיי המעשה.
"העולם חושב כי תחילת יומו של בן עליה הוא בסדר 
כי  האמת  אך  בלילה,  הקטנות  לשעות  עד  בכולל  א' 
צעדיו  את  אדם מתכנן  הוא כאשר  עליה  בן  מהותו של 
כעזר  רק  מהווה  הכולל   היום.  תחילת  קודם  יפה  שעה 

לעליה של האדם, העלייה האמיתית יסודה כאשר אדם 
מתוכנן במעשיו ולא מבזבז את זמנו לריק".

התפעלותו  את  הישיבה  ראש  הביע  הדרשה  בסיום 
לראות  משמח  "כמה  בעיר,  התורה  מקומות  מהרחבת 
הצמאים  השם  יראי  אברכים  עשרות  תקווה  פתח  בעיר 
לדבר ה', ניתן לומר כי עטרתה של פתח תקווה חוזרת 

ליושנה".
הרב חיים סימן טוב סקר בפניו את פעילויות הקהילה 
ואת התרחבותה, בייחוד בישיבת בין הזמנים שהתקיימה 
לאחרונה בסיועו ובעזרתו האדיבה של הרב אליהו גינת 

שמלווה את הקהילה מיום היווסדה.
ראש הישיבה בירך בחום את הרב אליהו גינת שנכח 
במקום  ואף בירך שיזכה לברך על המוגמר עוד השנה 

בפתירת "מקום של קבע" לקהילה חשובה זו.

מאת: משה אברהמי

פתח תקווה תציין את אירועי יום 
תרבות,  אירועי  במגוון  ירושלים 
והרבה  והודאה,  הלל  וזמר,  שירה 
בחסות  האירועים  רוח.  התרוממות 
יהודית  לתרבות  האגף  ובארגון 
משה  המועצה  חבר  של  בראשותו 

פלדמר ובניהולו של שמואל זלצר.
שנים  יובל  לציון  החגיגות  את 
תפתח  ירושלים,  של  לשחרורה 
הצבאי  החזן  עם  חגיגית  תפילה 
ובלווי  אברהמסון,  שי  הראשי 
של  בניצוחו  ישראל'  'רינת  מקהלת 

אופיר סובול.
בבית  יערכו  שבת  ליל  תפילות 
- להם שמורה  'שונה הלכות'  כנסת 
יום  בציון  שנים  רבת  מסורת 
הגדול  הכנסת  ובבית   - ירושלים 
החזן  יתלווה  שם  בבוקר,  בשבת 

יעקב רובין לתפילת שחרית.
הרב  במעמד  יערכו  התפילות 
מיכה  הרב  תקווה  לפתח  הראשי 

ברוורמן,  איציק  העיר  ראש  הלוי, 
וחבר  דעי,  איציק  מקומו  ממלא 
לתרבות  האגף  וראש  העיר  מועצת 

יהודית משה פלדמר.
הבמה המרכזית בליל יום ירושלים 
תהיה פתוחה לכלל הציבור, ותיערך 
הזמרים  של  בהופעה  גנים,  בהדר 
וזאת  זילבר,  ואריאל  משה  חיים 
בבתי  שיערכו  חג  תפילות  לאחר 
העיר.  בשכונות  המרכזיים  הכנסת 
הזמר  של  הופעה  תתקיים  לקינוח 

יהורם גאון בהיכל התרבות.
החוג  העצמאות  שיום  "בעוד 
ברחובה של עיר עם כלל הציבור", 
ראש  תקווה  בפתח  ל'השבוע  אומר 
יום  "לצערנו  פלדמר,  משה  האגף 
של  כחג  נתפס  לא  עדיין  ירושלים 
כולם. אנחנו פועלים במסגרת האגף, 
ירושלים  יום  חגיגות  את  להנחיל 
שירושלים  כשם  הציבור.  לכלל 
גם  כך  ישראל,  עם  לכלל  שייכת 
שתבואנה  נכון  והשירה  השמחה 

לידי ביטוי אצל כולם".

רוצים להיות בטוחים? התייעצו עם חשמלאי מורשה לגבי תקינות ארון החשמל הביתי ומרכיביו.

הוא לנתק  המגן  מפסק  של  תפקידו 
שימוש  של  במקרה  לבית  החשמל  את 
כשיש  או  תקין  שאינו  חשמלי  במכשיר 

סכנת התחשמלות.   

המגן  מפסק  תקינות  את  לבדוק  מומלץ 
פעם בחודשיים. 

לוחצים על כפתור הבדיקה של מפסק המגן.
אם החשמל בבית מופסק - סימן שהמפסק 
תקין. בסיום הבדיקה מרימים חזרה את המתג 

כדי לחדש את אספקת החשמל לבית.

 וודאו שבארון החשמל שלכם מותקן מפסק מגן ובדקו את תקינותו

מפסק מגן  - מציל חיים!
איך בודקים?מתי בודקים?מהו מפסק מגן?

תקע! שילמת כבר 
ועד בית?

זה לא הזמן שקע.
 יש לי בדיקה של 
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מאת יבניאל שירם

מציעה הכל, והרבה יותר
כדי  לחופשה  שיוצאים  אנשים  יש 
דווקא  אחרים  רוגע,  ימי  כמה  לתפוס 
את  ויש  הטיולים,  את  מחפשים 
למי  האתגרי.  הספורט  של  האנשים 
מונטנגרו מתאימה? לכולם! מי שמגיע 
ימצא פארקים  והילדים  עם המשפחה 
ירוקים עם פעילויות ומשחקים, טיולי 
מערות, והמון שופינג במחירי הבלקן. 
לעשות  יוכלו  אתגרי  ספורט  חובבי 
רפטינג במים סוערים, ריחוף באומגה 
מעל קניון עמוק, טרקטורונים וג’יפים 
אוהבי  אתם  אם  הרריים.  במסלולים 
הרים,  של  יופי  תקבלו  וטבע,  נופים 
ערי  ים,  חופי  מערות,  אגמים,  נהרות, 
רק  וזו  ספא,  עיירות  קסומות,  נמל 

ההתחלה.  
מדובר  מונטנגרו?  נמצאת  היכן 
הנושקת  ונחבאת  קטנה  במדינה 
לחופי  ואלבניה  סרביה  לקרואטיה, 
נראית  מונטנגרו  האדריאטי.  הים 
של  והמלהיבה  הפראית  השווייץ  כמו 
יותר  יפה  שהיא  יגידו  ויש  הבלקן, 
ומושלם  נדיר  שילוב  היא  משווייץ. 
לשמיים,  הנושקים  גבוהים  הרים  של 
אגמים ונהרות עם מים צלולים כראי, 
לאורך  המשתרכות  נטיפים  מערות 
קילומטרים רבים מתחת לפני האדמה, 
ולקינוח שרשרת של חופי ים מטריפים 
על שפת הים האדריאטי שצבעו כחול-

טורקיז. 

הילטון. זה המלון שלכם
בעיר הבירה של מונטנגרו, פודגוריצה 
לתפארת  חדש  מלון  לו  שוכן  שמה, 
פודגוריצה.  הילטון  הוא  הלא   -
הילטון  את  הוסיפו  תיירות  שינפלד 
של  מכובדת  לרשימה  פודגוריצה 
מארחים  הם  בהם  הילטון  מלונות 
האחרונות:  בשנים  לקוחותיהם  את 
הואה-הין  סופיה,  דרזדן,  הילטון 
בתאילנד, ברטיסלבה, קפריסין, וכעת 
גם הילטון פודגוריצה במונטנגרו והיד 
עוד נטויה. מלון זה יושב בין שלושת 
העיר, כשמול  הגדולים של  הפארקים 
מושלם  פארק  הליכה  מרחק  המלון 
לבילוי משפחתי עם הילדים, עם פינות 
קצר  במרחק  משחקים.  ופינת  ישיבה 
נוסף, עם מסלולי חבלים  תגלו פארק 
והרפתקאות שתוכלו לבלות בו שעות 

בלי להרגיש איך הזמן עובר. 
ושדרת  מדרחוב  תמצאו  בפודגוריצה 
לצאת  אפשר  יוקרתיות,  חנויות 
ברחוב  לעבור  העתיקה,  בעיר  לסיור 
בארמון  לסייר  הרצגובאצ’קה, 
המוראצ’ה  נהרות  את  לראות  המלך, 
מגדל  העיר,  את  החוצים  והריבניקה 
ועוד.  השעון, הגשר היפה מעל הנהר 
לכל  היכנסו  פשוט  שופינג?  אוהבי 
בעיר,  הגדולים  הקניות  ממרכזי  אחד 

ואל תפספסו את דלתא סיטי השופינג 
בית  יש  במלון  מכולם.  הגדול  סנטר 
טיפולים  עם  ספא  מפואר,  כנסת 
היטב,  מאובזר  כושר  חדר  ומסאז’ים, 
וחדרים  סוויטות  וגדול,  נעים  לובי 

יפהפיים וחדרי אוכל ענקיים. 

אוכלים ומטיילים. אתם באים?
לחופשות  יצאו  שכבר  אנשים  תשאלו 
האוכל  את  טעמו  הם  היכן   – בעולם 
אותה  תמיד  ותקבלו  ביותר,  הטוב 
זה,  ככה  שינפלד.   – מוחצת  תשובה 
שפים  של  ענק  צוות  לכם  כשמביאים 
שלהם  שההתמחות  בינלאומיים 
בסגנונות  כשרים  יהודיים  במאכלים 
אשכנזיים ומזרחיים, כשהברים בחדרי 
בשרים,  טוב,  בכל  עמוסים  האוכל 
תוספות,  סלטים,  מרקים,  דגים, 
קינוחים ועוגות. כשהאורחים מקבלים 
יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר  ארוחות 
קידושא  עם  מלא  פנסיון  ובשבת 
כשר  גלאט  כשהכשרות  מיוחד.  רבא 
נחשוני  פיקוחו של הרה”ג משה  תחת 
שליט”א. בין הארוחות בטרקלין האירי 
ומטעמים,  מעדנים  מיני  לכם  יציעו 
עוגה טעימה, פירות טריים, או שתייה 
יישאר  שמישהו  מצב  אין  וחמה.  קרה 

רעב במונטנגרו.
במונטנגרו אפשר ומומלץ לטייל באזור 
שנחשב  הדורמיטור  פארק   - הצפוני 
בצמחיה,  מלאה  טבעית  יופי  פנינת 
עיירת  משם  רחוק  לא  והרים.  אגמים 
גבוהה  תצפית  נקודת  ז’בליאק,  הסקי 
כמו  אקסטרים  והרפתקאות  במיוחד 
אומגה מעל הקניון, רפטינג במי הנהר 
באירופה.  מהגדולים  חבלים  ופארק 
עם  דוברובניק  נמצאת  בקרואטיה 
העיר העתיקה המוקפת חומה וטיילת 
בעלת  קבטאט  חוף  ועיירת  רומנטית, 
לריביירה  טיולים  עוד  מקסים.  נמל 
קוטור,  העתיקה  העיר  בודווה,  של 
הישנה  הבירה  הרצגנובי,  ספא  עיירת 
שקאדר  אגם  צייטיניה,  מונטנגרו  של 
על גבול אלבניה, פארק ביוגראדסקה 
משפחות  ליפה.  הנטיפים  ומערת 
לצאת  יכולים  אתגרי  ספורט  וחובבי 
סוסים,  על  רכיבה  לטרקטורונים, 
משחקים  עם  פארקים  ג’יפים,  טיולי 

והרפתקאות, אומגות ועוד. 
איפה נרשמים לכל הטוב הזה? פשוט 
תיירות,  שינפלד  למשרדי  תתקשרו 

משם כבר ידריכו אתכם.
 03-6189999 

www.shainfeld.com או

מוכנים להצגה 
של הקיץ?
היא חדשה, מסעירה, מרתקת 
ומעל הכל יפהפייה אמיתית. 
תכירו את הכוכבת החדשה של 
אירופה, מונטנגרו. היעד הכי חם 
של השנה שמתאים ל...כולם!

אלפים   
השתתפו     
במעמד הדלקת 

ל”ג בעומר 
המרכזית בעיר 

אצל מרן אדמו”ר 
ממישקולץ 

שליט”א 
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קידוש ה': חרדי התגייס 
לטובת הנהג המקלל

"ירד לגנו": בוסו מפקח 
על הגינה

נהג אוטובוס בקו 82 תועד כשהוא מקלל בגסות נוסע 
חרדי, ומשתלח בציבור החרדי  מנכ"ל החברה נערך 

לפטר את הנהג, אלא שאז הגיעה ההפתעה: בקשה 
מהנוסע המושפל  דובר דן התרגש: "בזכות אנשים 

כמוך, אדם יקר, יש לכולנו זכות קיום ותקומה"

בימים אלה נשלמות העבודות בהתקנת גינה חדשה 
לרווחת תושבי שכונת חברון ורוזובסקי  התושבים היו 

מעורבים בבחירת המתקנים

מאת: משה אברהמי

'דן',  חברת  של   82 בקו  אוטובוס  נהג 
תועד כשהוא משתלח באופן מחפיר בציבור 
פרסום  נוסע.  עם  ויכוח  במהלך  החרדי, 
להשעייתו  הביא  ואף  סערה  עורר  הסרטון 
מפתיע:  סוף  יש  שלסיפור  אלא  המהירה, 
שלא  אישית  בקשה  שיגר  המותקף  הנוסע 

לפטר אותו, וגרם לקידוש ה'.
באוטובוס  שגרתית  בנסיעה  החל  הכול 
הנוסע על ציר פתח תקווה-תל אביב. ויכוח 
שפרץ בין הנהג לנוסע, ככל הנראה על רקע 
החרדי,  הנוסע  לטענת  בתחנה.  עצירה  אי 
תקף  בפראות,  נסע  להשתולל,  החל  הנהג 
המתועד  לויכוח  ניתן  שלא  ובחלק  אותו, 
כל  את  בגסות  מקלל  הנהג  נראה  בוידאו, 

הציבור החרדי.
אף  הזדעזע  בסרטון  שצפה  'דן'  מנכ"ל 
הוא מהתנהגות הנהג, והורה להסירו מההגה 
אותו  להזמין  מתכוון  שהוא  תוך  במיידית, 
חלה  שאז  אלא  פיטורין,  שלפני  לשימוע 

תפנית בעלילה.
לחברת  המותקף  החרדי  ששיגר  במכתב 
לפטר  מכוונותיהם  לחזור  בהם  הפציר  'דן', 
הייתי  שלצערי  לסיפור  "בהמשך  הנהג.  את 
חלק ממנו. אני לא מוצא מנוח בכך שהנהג 
יאבד את מקום עבודתו בגלל אירוע )חמור 
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מכיר את הנהג ומקווה שזו הייתה מעידה חד 
פעמית, אך בכל מקרה אני בטוח שאת הלקח 

שלו הוא הפנים".

לו  מגיעה  שלא  אדם  "אין  המשיך:  הוא 
דרכך  להעביר  מבקש  ואני  ומחילה,  סליחה 
שלם!  בלב  לו  ומוחל  סולח  שאני  זה  את 
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הראויה  הדרך  את  תמצאו  אלא  מעבודתו, 

להסביר לו את חשיבות העניין". 
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הזו  שההסרטה  יודע  הייתי  ואם  נאותה,  לא 
גונז  הייתי  קוצים,  בשדה  אש  כמו  תתפשט 

אותה מיידית".
התרגש  פיקסמן,  איתן  'דן'  חברת  דובר 
לאברך:  והשיב  שגרתי,  הבלתי  מהצעד 
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זקנתי,  גם  הייתי  נער  ותקומה.  קיום  זכות 
אני סב ל-6 נכדים, כל חיי הוקדשו לנתינה, 
כך  לפשרות,  הזולת, להקרבה,  לאהבת 

חינכתי את ילדי ונכדי".
"בעשור האחרון אני חש שמשהו לא טוב 
לחברו.  אדם  בין  ביחסים  בעיקר  לנו  קורה 
הישראלית,  החברה  של  הסיפים  אמות 
בינינו,  שחיבר  הדבק  הסובלנות,  הערכים, 

הולך ומתפוגג. האדמה רועדת".
לי  החזרת  אלו,  במילותיך  יקירי,  "אתה, 
את התקווה, את האמונה שעדיין לא חרבה 
על  לך  מודה  התקווה.  תמה  שלא  סדום, 
בעצמנו.  האמונה  את  ולכולנו  לי  שהשבת 
לנהג  להתלוות  עבורי,  גדולה  זכות  זו  תהא 
ידך",  את  וללחוץ  סליחה  לבקש  לבוא  כדי 

סיים פיקסמן.

מאת: משה אברהמי

חדשה  ציבורית  גינה 
אלה,  בימים  מוקמת 
שכונת  תושבי  לרווחת 
שלא  ורוזובסקי,  חברון 
יאלצו לנדוד עם ילדיהם 
וייהנו  שכנות,  לשכונות 
ומסבירת  מרווחת  מגינה 

פנים.
העבודות,  התקדם  עם 
מ"מ  השבוע  ירד 
אוריאל  העיר  ראש 

העבודות  אחר  לפקח  בכדי  לשטח,  בוסו 
המקצועי,  הצוות  עם  יחד  האינטנסיביות. 
בכדי  והשרטוטים,  התכניות  על  בוסו  עבר 
לצרכים  אותה  ולהתאים  התוצאה  את  לאמוד 

המתעוררים.
מעורבים  היו  השכונה  תושבי  כי  יצוין 

כחלק  במקום,  שיוצבו  המתקנים  בבחירת 
לבין  השטח  בין  פעולה  ושיתוף  ממעורבות 
פעולה שמניב  שיתוף  בעירייה.  הציבור  אנשי 
הערכה הדדית, הכרת הטוב, ובעיקר, תוצאות 
מבורכות של פיתוח שטחים ציבוריים לרווחת 

התושבים וילדיהם.
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  אשר שוקר
יו“ר אגף הרווחה

1,100במחיר מיוחד:

מייסודה של הרבנית היקרה 
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!מי שמאמין

שלי

מי שמאמין במנהיגות חברתית מי שמאמין במנהיגות חברתית מי שמאמין
מי שמאמין שהנבחרים צריכים לייצג את הבוחרים ולא את עצמם מי שמאמין

מי שמאמין בצמצום פערים מי שמאמין בצמצום פערים מי שמאמין בצמצום  
מי שמאמין בייצוג הולם לעובד הדתי מי שמאמין בייצוג הולם לעובד הד 

מי שמאמין בדאגה לשכבות החלשות מי שמאמין בדאגה לשכבות החלשות
מי שמאמין בניצחון מי שמאמין בניצחון מי שמאמין בניצחון  מי שמאמין בניצחון

מי שמאמין במיגור השחיתות מי שמאמין במיגור השחיתות מי שמאמין במיגור השחיתות
מי שמאמין בההסתדרות למען העובד ולא בעובד למען ההסתדרות

מי שמאמין שהגיע הזמן לשינוי אמיתי מי שמאמין שהגיע הזמן לשינוי אמיתי
מי שמאמין במנהיגות חברתית מי שמאמין במנהיגות חברתית מי שמאמין

מי שמאמין לא מפחד מי שמאמין לא מפחד מי שמאמין לא מפחד מי שמאמין לא מפח 

הבית החברתי
ב-23.5 כולנו מצביעים
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אבי רבינא

עשרות אלפי אברכים ובני תורה בראשות 
אדלשטיין  והגרי"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן 
רבי שמואל  הגדול  הגאון  את  למנוחות  ליוו 
יעקב בורנשטיין זצ"ל, במסע הלוויה שנערך 
ל"ג  של  בעיצומו  ובירושלים  ברק  בבני 
פריחתו  בשיא  הסתלקותו  בעקבות  בעומר, 

לאחר מחלה קצרה.
תש"ז  השנה  ראש  בערב  נולד  הגרש"י 
זצ"ל,  בורנשטיין  דב  ישכר  הרה"ח  לאביו 
ונצר  שבירושלים  הדעת  מנקיי  שהיה 

מעדת  למשפחת 
 , ץ י ש ו ד א ר
ספג  זה  בבית 
השורשים  את 
ת  ו ד ו ס י ה ו
 . ו ת ו ל ד ג ל
התחנך  בילדותו 
"יבנה",  בת"ת 
שם כבר ניכרו בו 
ההתמדה  אותות 
 , ת ו ל ע ת ה ה ו
נכנס  מכן  לאחר 
בישיבת  ללמוד 
צבי"  "תפארת 
ת  ו ש א ר ב
טרופ  הגר"ר 
והגרי"מ  זצ"ל 
י  ק ס ר ב ו פ ל ש
ובהיות  זצ"ל, 
מכינה  הישיבה 
חברון  לישיבת 
אף נקשר באותה 
של  בדמותו  עת 
הגר"א כהן זצ"ל 
ישיבת  ראש 

חברון.
ת  נ ש ב
נכנס  תשכ"ב 
בישיבת  ללמוד 
כשכבר  חברון 
יצא  עת  באותה 
עדיו  כי  שמו 
ונקשר  לגדולות 
ברבותיו  ודבק 

הגדולים ראש הישיבה מרן הגר"י סרנא זצ"ל 
והמשגיח הגר"מ חדש זצ"ל.

בגדלותו  התבלט  בישיבה  לימודו  בעת 
והיה בחיר תלמידי הישיבה כשכבר  בתורה, 
ממנו  והושפעו  סביבו  התקבצו  עת  באותה 
רבות מיטב תלמידי הישיבה באותה עת כמו 
הגר"ד כהן ראש ישיבת חברון והגר"י לנדא 

זצ"ל ר"מ בישיבת חברון.
מיר,  בישיבת  ללמוד  החל  נישואיו  לאחר 
הגר"ח  מרן  הגדולים  ברבותיו  נתדבק  שם 
שמואלביץ זצ"ל והגר"נ פרצוביץ זצ"ל, והיה 
מקושר אליהם, כשברבות הימים אף היה זה 
עולם.  לאור  תורתם  ספרי  את  והוציא  שערך 
בד בבד קיבל תורה ממרן הגר"י הוטנר זצ"ל. 
עם פתיחת ישיבת כנסת יהודה בשכונת ס. 
המורחבת בירושלים נקרא להרביץ בה תורה, 
כשלאחר מכן אף כיהן כר"מ בישיבות "נחלת 
ירושלים"  "תורת  ובישיבת  בפ"ת  דוד" 
טורדא, בשנת תשמ"ז נקרא לכהן פאר כראש 

ישבת חברון גאולה, ולפני כעשור החל לכהן 
כראש ישיבת "קרית מלך" בב"ב. 

האדירה,  התורה  הרבצת  למסכת  במקביל 
זאת  ספרי  סדרת   - רבים  ספרים  חיבר  אף 
ספרים  וסדרת  הש"ס,  מסכתות  על  ליעקב 
וענייני  משלי  מגילות,  חמש  התורה,  על 

המועדים.
מיד לאחר חג הפסח נפל למשכב ותפלות 
והישיבות,  התורה  בהיכלי  נערכו  לרפואתו 
בליל  הקודש  ארון  נשבה  לב  למגינת  אולם 

ל"ג בעומר.
ונהי  קינה  דברי  נשאו  ההלוויה  במסע 
ד  " ב ר ג ה
ר"י  פוברסקי 
שביכה  פוניבז' 
הכאב  גודל  את 
כי  שנוק  בקול 
בפינו  אין  דבר 
בלשוננו,  ומילה 
תפלה  אלא 
"הושיעה השם". 
רימר  הגר"ב 
מלך  קרית  ר"י 
סיפר בהספדו על 
ויגיעתו  התמדתו 
מחד  העצומה 
היותו  גודל  ועל 
מאידך,  מבקש 
כבר  כי  בהעידו 
תלמיד  בהיותו 
בישיבה  צעיר 
היה שוקד והוגה 
שעות  בתלמודו 
ברציפות  רבות 
כלל,  הפסק  בלא 
ברבותיו  ודבוק 
הגר"ח  מרנן 
ץ  י ב ל א ו מ ש
והגר"נ  זצ"ל 
זצ"ל  פרצוביץ 
זכה ללמוד  שאף 
בסדרי  עמהם 
וטהרות,  קדשים 
י  " ש ר ג ה ש כ
העיד  בעצמו 
כל  כי  בפניו 
כי  לו,  ניאותו  עמהם  ללמוד  שביקש  מקום 
נוסע  היה  נישואיו  לאחר  מיד  אברך  בהיותו 
מידי שבת לבית חמיו שהתגורר בתל אביב, 
ומידי שבת הייתה לו קביעות ללמוד אצל מרן 
הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל, כשיחד עם בנו הג"ר 
חיים פיינשטיין ר"י עטרת שלמה היו לומדים 
צאת  עד  בבוקר  עשרה  אחת  מהשעה  החל 
מדובר  הקיץ  כשבשבתות  ברציפות,  השבת 
הספד  דברי  נשאו  כן  שעות.  ושבע  בשש 
גפן  הגרח"י  אוזבנד,  הגרח"מ  הבלין,  הגר"י 

ומקורבו הבה"ח בנימין גפן. 
בירושלים  מיר  מישיבת  ההלוויה  במסע 
חברון  ר"י  כהן  הגר"ד  הספד  דברי  נשא 
וכל  שנה  כשישים  מכירו  הוא  כי  שהעיד 
וידע בתפלה ומתעלה  ימיו היה עמל בתורה 
הלשון  ושמירת  העיניים  ובשמירת  בקדושה 
הגר"י  הספד  דברי  נשאו  כן  נפש.  במסירות 
קפלן  הגרח"י  סגל,  הגר"ד  המשגיח  אזרחי, 

והגר"ר גפן.

אבל ב'קרית מלך':
הגרש"י בורנשטיין זצ"ל

רבבות השתתפו בצהרי ל"ג בעומר במסע הלווייתו של 
הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל, מראשי ישיבות 
חברון גאולה וקרית מלך  קווים לדמותו ודברי ההספד

עם מרן הרב שטיינמן

עם מרן הרב קנייבסקי

עם מרן הרב אדלשטיין

galimt927@gmail.com 
www.galimt.co.il   
 

החופשה הקסומה למשפחות
במלון הספא המפואר למנאון

בחופשת "בין הזמנים"

מקדוניה-צפון יווןקסטוריה

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

מרכז הזמנות: 02-9660927

5 כוכבים

מרפאת שיניים ואסתטיקה ד"ר ענבל שפיים הבר

מרפאת שיניים ואסתטיקה

052-2281763 | 03-7704767
inbal.shfaim@mail.huji.ac.ilגליס M ,18 סנטר, פתח תקווה | 

שיקום הפה | טיפולים משמרים 
כירורגיה | השתלות | אסתטיקה 

עזרה ראשונה 24/7 | ילדים 
אורתודונטיה | הלבנת שיניים 
הסרת אבנית | טיפולי חניכיים

בדיקה חינם!   
שעות נפרדות לנשים

D.M.D בוגרת האוניברסיטה העברית
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"לפעול ולהשפיע לבית החברתי"
לקראת מהפכה? שבוע לבחירות בהסתדרות - מסתמן סחף לכיוונה של שלי יחימוביץ'  המועמדת לראשות 
  'ההסתדרות ושותפיה מש"ס מסבירים בפנייה מיוחדת למצביע החרדי והדתי מדוע להצביע 'הבית החברתי
וגם: הפרטים המלאים על צורת ההצבעה, והסיבה שהפעם אף אחד לא יוכל לדעת מה הצבעתם  עם סגירת 

הגיליון - נשיא ה'מועצת' במכתב מיוחד

אלי כהן

הקרב על ראשות ההסתדרות מגיע לישורת האחרונה, ביום 
שלישי הקרוב יצאו מאות אלפי חברי הסתדרות לממש את זכותם 
והמהפכנית  הרעננה  מועמדותה  בין  ולהכריע  הדמוקרטית, 
יחימוביץ', חברת הכנסת המזוהה עם מאבקים למען  של שלי 
העובדים ואשר הביעה בעבר שוב ושוב את דעתה בעד מנוחה 
ניסנקורן,  אבי  ובין שימור מעמדו של  לכלל העובדים בשבת, 

יו"ר ההסתדרות המכהן, שאינו זוכה לתמיכה חרדית רשמית.
יחימוביץ' סגרה כבר בתחילת הדרך הסכם לריצה משותפת 
ברשימה אחת עם מפלגת ש"ס, כאשר המתווך הוא ח"כ יגאל 
שהתגייס  המפלגה,  של  השטח'  'מלך  שנחשב  מי  גואטה, 
רבה  בחריפות  התבטא  ואף  האחרונים,  בחודשים  לקמפיין 

בראיון שהעניק למוסף החג 'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות'.
שלי  עבור  האחד   – פתקים  בשני  יצביעו  הרשימה,  תומכי 
הבית  מפלגת  עבור  והשני  ההסתדרות  לראשות  יחימוביץ' 
החברתי. נשים תוכלנה להצביע בפתק שלישי בצבע סגול עבור 

שלי יחימוביץ' לראשות נעמ"ת.
בנוסף, נחשף בגיליון זה כי כמה מגדולי רבני יהדות ספרד, 
שמועות  ניסנקורן  מטה  עם  המזוהים  גורמים  הפיצו  בשמם 
על מכתב תמיכה חד משמעי  על תמיכתם במועמדותו, חתמו 
ביחימוביץ', ובו נאמר בין השאר "שמענו כי יש מועמד שתומך 
זאת,  ולעומת  ל"ע,  קודש  בשבת  ובעבודה  שבת  בחילולי 
שנים  מזה  עמדתה  את  והביעה  דוגלת  אשר  אחרת,  מועמדת 
רבות על איסור העסקת עובדים בשבת, ובפרט שתנועה חרדית 

חברה לתנועת 'הבית החברתי'.
אחד  כל  על  הק', שחובה  התורה  דעת  דעתנו,  לגלות  "הננו 
'הבית  למפלגת  ורק  אך  ולהשפיע  להצביע  חלק  לקחת  ואחד 
יכולתו  ככל  ולהשפיע  בראשה  ולעומדת  בהסתדרות  החברתי' 

על חבריו לעבודה".
הגר"ש  התורה,  חכמי  מועצת  נשיא  גם  הצטרף  זה  למכתב 

ובו הכריע: "הריני בא בקריאה של  כהן, שפרסם אמש מכתב 
מי  לכל  ולהשפיע  לפעול  בגיבורים,  ה'  לעזרת  לבוא  חיבה 
שיש בכוחו ולהצביע עבור רשימת ״הבית החברתי״ והעומדת 
בראשה, ועמה נציגי תנועת ש"ס הקד' הי"ו בבחירות הקרובות 

להסתדרות.
"רשימה זו אשר חרטה על דגלה לדאוג לזכויותיהם ומעמדם 
של העובדים בכלל ושומרי התורה והמסורת העמלים לפרנסתם 
ובמיוחד  פרנסתם,  תקופח  שלא  לחמם  מטה  על  בפרט, להגן 
דעתה  הביעה  אף  ששמעתי  כפי  אשר  השבת  שמירת  בנושא 
ביום שבת קודש שהיא מקור  עובדים  כנגד העסקת  גלי  בריש 

הברכה וההצלחה. 
והמסייעים למען  "והנני לברך בברכת כהן את כל העוזרים 
הצלחת רשימה זו ובפרט נציגי התנועה הקד' והפעילים די בכל 
דמיטב  מילי  בכל  ויבורכו  יצלח  בידם  ה׳  שחפץ  ואתר,  אתר 
בבריאות גופא ונהורא מעליא באושר וכבוד ונחת מכל יוצ"ח, 

אורך ימים ושנות חיים אכי"ר".
ל'קו עיתונות' נודע כי בסוף השבוע יחתמו על מכתב זה גם 

שאר חברי מועצת חכמי התורה ורבנים נוספים.
ההסתדרות,  של  הבעייתית  תדמיתה  ובעקבות  חריג,  באופן 
קיבל בית המשפט את פניית מטה יחימוביץ' והורה על העברת 
כל הקלפיות למוקד אחד, שם ייספרו יחד, כדי למנוע ולו החשש 
הקל ביותר למידע על מי הצביע עבור מי, ולהימנע מתופעות 

פסולות של לחצים ואיומים להצבעה עבור מועמד מסוים.
כעת, עם כניסת הבחירות לישורת האחרונה, פונים שלושת 
 – החברתי'  'הבית  רשימת  של  המשותף  הקמפיין  מובילי 
אריה  הפנים  שר  ש"ס  יו"ר  יחימוביץ',  שלי  חה"כ  המועמדת 
עיתונות',  'קו  לקוראי  אישית  בפניה  גואטה,  יגאל  וח"כ  דרעי 
כדי להסביר מדוע על כל מצביע דתי או חרדי לממש את זכות 
של  ובמועמדותה  החברתי  הבית  ברשימת  ולתמוך  ההצבעה 

יחימוביץ'

יגאל גואטהאריה דרעיח"כ שלי יחימוביץ'

והיא  שנים,  עשרות  חברתית  לוחמת  היא  שלי 
היום  סדר  על  שהעלו  והמעטים  מהראשונים 
להתפרנס  הבסיסית  הזכות  למען  תמיד  ונלחמו 
באופן  ורווחה  בריאות  חינוך  ולקבל  בכבוד 
הפרטות,  הקבלן,  עובדי  תופעת  ונגד  שוויוני,  
פערים בחברה, ומתן כוח מוגזם לבעלי ההון. היא 
להתערב.  כדי  על משהו  ידברו  לא מחכה שכולם 

היא הראשונה להתייצב, גם כשזה לא פופולרי.
שלי תדאג שבמוסדות ההסתדרות יכהנו מנהיגי 
בצמרת  עסקנים.  ולא  בחרו  שהעובדים  עובדים 
מנהיגי  של  מכריע  רוב  יש  שלי  של  הרשימה 

עובדים.
דמי החבר יחזרו לעובדים ויפסיקו לשרת שכבת 
שומן קטנה של עסקנים. הם ישמשו לסיוע משפטי 
משובח במשברים, לקרן שביתה, להטבות וזכויות, 
עליהם  ולהגנה  העובדים  לטובת  ולמאבקים 

במקומות עבודה גדולים וקטנים כאחד.
שלי תוביל, כמו שהובילה לאורך שנים, פעולות 

נחושות לצמצום פערי השכר בין גברים לנשים.
הדלת  בשיטת  המאבק  את  תוביל  שלי 
שנקלטים  עובדים   10 כל  על  בה  המסתובבת, 
הופכים  חדשים  עובדים   20 ישירה  להעסקה 
את  ותמחק  ומכרזים  חוץ  במיקורי  קבלן  לעובדי 

החרפה של עובדי דור ב', ג', ד' ועוד. 
נגישה,  תהיה   שלי  של  בראשותה  הסתדרות 
שקופה ופתוחה לחבריה. יו"ר הסתדרות לא תהיה 

חברה של שר האוצר אלא חברה של העובדים.

חברי הסתדרות יקרים, תומכי תנועת ש״ס ושאר 

האדם  למען  בהסתדרות  מהפך  שרוצים  החברים 

העובד, למען החלשים ולמען שכל אלה שיש להם 

פחות!

לתמוך  החליטה  בהסתדרות  ש״ס  סיעת 

יחימוביץ,  שלי  בראשות  החברתי  הבית  ברשימת 

במגוון  בעין  עין  רואים  שאנחנו  העובדה  בשל 

הנוגע  בכל  רחבה  בינינו הסכמה  יש  נושאים.  של 

לסוגיות חברתיות, ועשור שלם של חקיקה חברתית 

משותפת ומאבקים משותפים למען הדל והחלש. 

שיתוף הפעולה בינינו מביא אותנו לכל שכבות 

חברתי  יום  סדר  כי  מוכיח  העובדים,  ציבור 

ניצחוננו  את  בקרוב  ויבטיח  ומלכד,  מאחד  הוא 

בבחירות. 

לתנועת ש״ס ולשלי יחימוביץ, יש תפיסות עולם 

הדאגה  החברתיים,  לעניינים  הקשור  בכל  דומות 

לעובדי  הוריות,  חד  לאימהות  הדאגה  לחלשים, 

הקבלן ולכל האוכלוסיות המוחלשות. 

התנגדות  שנים  במשך  הביעה  יחמוביץ  שלי 

נחרצת לעבודה בשבת וזו סיבה נוספת לתמוך בה, 

להצביע עבור הבית החברתי וביחד להביא ניצחון 

ומהפך בהסתדרות.

חבר הכנסתשר הפנים ויו"ר ש"סהמועמדת לראשות ההסתדרות

אל  ה',  לדבר  היראים  ההסתדרות  חברי  אחיי 

הגיע  לשינוי!  היסטורית  הזדמנות  להחמיץ  לנו 

הזמן לייצוג ראוי של העובדים החרדים והדתיים 

המגיע  החלק  את  לקבל  שנוכל  כך  בהסתדרות, 

מהדלת  אלא  הקבצנים  כאחרוני  ולא  בזכות  לנו 

הראשית.

ובעקבות פסיקת בית המשפט  באופן היסטורי, 

שהשגנו, לא תהיה שום אפשרות לדעת מה הצביע 

לגני  יועברו  והקלפיות  מאחר  הסתדרות,  חבר  כל 

מאחר  אחת.  כמקשה  ייספרו  שם   – התערוכה 

ומבריונות  מאיומים  ולפחד  לחשוש  מה  אין  וכך, 

את  ורמסו  ההסתדרות  את  שהשחיתו  גורמים  של 

העובדים עד עפר בשנים האחרונות.

להצביע  בבטחה,  השינוי  את  להוביל  הזמן  זה 

יחימוביץ'  בשלושה פתקים מנצחים – עבור שלי 

הבית  רשימת  עבור  ההסתדרות,  לראשות 

ולנשים  וליחימוביץ'  לש"ס  המשותפת  החברתי 

עבור שלי  הנוסף  הסגול  הפתק  את  לשכוח  לא   –

יחימוביץ' לראשות נעמ"ת.

מי שמאמין לא מפחד!

 

 קריאת קודש
 
 

  יחיו עליהם' ה ישראל בית אחינו אל
 !רב וישע שלום

  

 בכוחו שיש מי לכל ולהשפיע לפעול, בגיבורים' ה לעזרת לבוא חיבה של בקריאה בא הריני
הי"ו  תנועת ש"ס הקד'ועמה נציגי , בראשה והעומדת החברתי״ ״הבית רשימת ולהצביע עבור

 .להסתדרות הקרובות בבחירות

 

ושומרי התורה  בכלל העובדים של ומעמדם לזכויותיהם לדאוג דגלה על חרטה אשר זו רשימה
 בנושא ובמיוחד, פרנסתם תקופח שלא לחמם מטה על להגן ,בפרט והמסורת העמלים לפרנסתם

 שבת ביום עובדים העסקת כנגד גלי בריש דעתה הביעהכפי ששמעתי אף  אשר השבת שמירת
  .וההצלחה הברכה מקור שהיא קודש

 

נציגי ובפרט  למען הצלחת רשימה זו והמסייעים העוזרים כל את כהן בברכת לברך והנני
ויבורכו בכל מילי דמיטב  יצלח בידם ה׳ שחפץ והפעילים די בכל אתר ואתר,הקד' התנועה 

בבריאות גופא ונהורא מעליא באושר וכבוד ונחת מכל יוצ"ח
 , אורך ימים ושנות חיים אכי"ר.

 
 
 

 בברכת התורה                                              
 
 

                                           



כ"ג באייר תשע"ז 1219/5/17 בפתח-תקוה16

הקריסה השנתית
למרות ההבטחות וההיערכות המוקדמת, שעות ארוכות 
חלק    מירונה  שעלו  האוטובוסים  מאות  המתינו 
וצעידה  הסדרנים  מצד  אטימות  על  דיווחו  מהנוסעים 
רגלית ארוכה  בצל ההתנערות מאחריות, הוקם צוות 
  ליישוב  גישה חדשים  דרכי  להקמת  שרים שיחתור 

דרעי: "המשטרה התמודדה עם אתגר קשה"

יעקב אמסלם

גם לאחר היערכות רחבת היקף שהחלה 
היה  ניתן  לא  לכן,  קודם  חודשים  עוד 
קריסת  של  הקשים  המראות  את  למנוע 
התחבורה בדרך לציונו של רשב"י במירון 
של  אינסופיים  טורים  בעומר.  ל"ג  ביום 
ארוכות  שעות  עמדו  אוטובוסים  מאות 
כשעליהם עשרות אלפי מתפללים, שחלקם 
החלו להתפלל תפילת שחרית בצדי הדרך 
לאחר שהבינו כי הסיכויים להתפלל בציון 

הרשב"י נמוכים. 
בשעות הראשונות של ההילולא, ביציאת 
מנוחות.  מי  על  התנהל  עוד  הכל  השבת, 
ביעילות  הניעו  והשאטלים  זרמה  התנועה 
את המתפללים מהחניונים הסמוכים לעבר 
התחוללה  בוקר  לפנות  בשעות  היישוב. 
עצום  לחץ  נוצר  כאשר  הגדולה,  הקריסה 
של מתפללים שסיימו זה עתה את מעמדי 
ומנגד  לבתיהם,  לשוב  וביקשו  ההדלקות 
נוצר עומס של אוטובוסים שהגיעו מרחבי 

הארץ לקראת תפילת ותיקין. 
שלא  פקק  פשוט  יצר  הזה  "המצב 
מאות  עמדו  וכך  עליו  להתגבר  היה  ניתן 
אוטובוסים עם עשרות אלפי המתפללים", 
אמר תושב בני ברק שהמתין לא פחות מ-3 

שעות בדרכים המובילות למירון.
בשלב מסוים, כאשר הבינו המתפללים כי 
התנועה לא מתקדמת, החליטו חלקם ללכת 
רגלית לכיוון ההר, "היינו במרחק שעתיים 
ממירון, אבל ידענו שזה או ללכת שעתיים 
ולהישאר  שעתיים  לחכות  או  ולהגיע 
"לא  הנוסעים.  אחד  סיפר  מקום",  באותו 
לנו  הייתה  לא  אז  התקדם,  שמשהו  ראינו 
ברירה". מנגד, אלפים המתינו באותה שעה 
לשאטלים שיחזירו אותם לכיוון החניונים, 
אך הפקק הארוך לא אפשר גישה למקום. 
הנוסעים  נגד  קשה  יד  הפעילה  "המשטרה 
אחרי  באנשים  שמדובר  הבנה  לגלות  בלי 

לילה בלי שינה", טוען אחד הנוסעים. 
להתאזר  עת  באותה  ביקשו  במשטרה 
המשטרה  שהוציאה  ובהודעה  בסבלנות 

הארוך  לעיכוב  הסבר  היתר  בין  נכתב 
בוקר  "לפנות  כי  האוטובוסים  בהגעת 
למושב  הסמוכים  החניונים  אל  ירדו 
ועם הגעת  זמנית אלפי מבקרים,  בו  מירון 
שהובילה  סדר  הפרת  החלה  האוטובוסים 
וחשש  הסמוכים  התנועה  צירי  על  לעומס 

לביטחונם של המבקרים". 
נלקחה  לא  השנה  גם  שנה,  בכל  כמו 
האחריות על ידי אף גורם. עם זאת, השבוע 
יעמוד  כחלון  משה  האוצר  שר  כי  דווח 
שרים  מספר  חברים  יהיו  בה  ועדה  בראש 
במירון  התחבורתי  המערך  בניהול  שידונו 
לסלול  יש  כי  היא  הרווחת  כשההבנה 
דרכי גישה חדשים למקום או להרחיב את 
הקיים. "אנחנו נראים מדינת עולם שלישית 
בגודלו  השני  התיירות  אתר  את  שמזניחה 
בישראל, וכל שנה צריכים לבקש כמו עניים 
בפתח תקציב של כמה מיליונים נקודתית", 
אמר השבוע יו"ר ועדת הכספים משה גפני. 
הסיעה  בישיבת  ציין  דרעי  השר  גם 
טעות  אינם  לקריסה  הסיבות  כי  השבוע 
אנוש אלא תשתיות התחבורה המצומצמות 
במקום. "מערך התחבורה כולו במירון היה 
משאבים  שהשקיעה  המשטרה  באחריות 
רבים וניהלה אותו באופן מקצועי ואחראי", 
אמר דרעי. "אלא שהיא התמודדה עם אתגר 
קשה של אירוע המוני בשטח טופוגרפי קטן 
הכשרת  עם  הבאה  שבשנה  נקווה  וצפוף. 
כביש גישה חדש של קק״ל התנועה תזרום 

יותר".
מנחם  הכנסת  חבר  מירון,  איש  ואילו 
השנתי  לכשל  כי  טוען  מוזס,  אליעזר 
הקמת  אחד:  פתרון  רק  קיים  במקום 
הפונקציות  כל  את  יתכלל  אשר  על  גוף 
אליה  במירון  בעומר  ל"ג  ליום  הקשורות 
הגורמים.  בין  מלא  סנכרון  ויעניק  וממנה 
כל  את  תחתיו  המאחד  אחד  גוף  היה  "לו 
מושלם",  בסנכרון  הפונקציונליים  הגופים 
המראות  את  רואים  היינו  "לא  מוזס.  אמר 
זו  בשנה  וחווינו  שראינו  המיותרות 

כבקודמות לה".
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רח' היסמין 7, רמת אפעל, טל. 052-7166530 | 03-7360411

כניסה חינםעד גיל 3

במקום מגרש כדורסל, מתקני כושר מדשאות מוצלות, שולחנות פינג פונג

במקום יש:  ג'קוזי ובריכה לפעוטות 0-3 שנים

ניתן לסגור את המקום לקבוצות עד 300 איש בתיאום מראש

מחיר
כניסה
₪ 30
מחיר
כניסה
₪ 30

כרטיסיה 12 כניסות 300 ₪

כרטיסיה 12 כניסות 300 ₪(למשפחות בלבד)

(למשפחות בלבד)

מחיר הקורס 555 ש"ח ב-3  תשלומים  
הנחה אח/אחות 25 ש"ח

הפתיחה ביום ראשון י' סיון  4/6/17 

להרשמה: מירית 
טל.  054-478417



 03-618-9999
www.shainfeld.com

הקדימו להירשם!  קבלו את המחירים והתנאים 
כפי  מקומות  בלי  תישארו  ואל  ביותר  הטובים 
שקרה לחלק מהלקוחות בחופשות האחרונות. 

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!
MONTENEGRO

טיולים לפארק הדורמיטור I האגם השחור I בודווה I קוטור I פארק ביוגראדסקה I אגם שקאדר I דוברובניק וקבטאט )בקרואטיה( 
I צייטינייה I ג'יפים I אפשרות לספורט אתגרי למשפחות: טיפוס הרים, רפטינג, טרקטורונים, רכיבה על סוסים, אומגות ועוד  

 אין חופשה מוצלחת יותר מזאת הקיץ, נקודה.

שעושה את החופשה
מה 

ה 
ז

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו

מלון הילטון פודגוריצה
החדש והמפואר במיקום מרכזי 

בעיר הבירה פודגוריצה

חופשה ברמה
30 שנות מוניטין עם האירוח, 

האוכל, התכניות 
והטיולים של שינפלד

יעד חדש
שילוב של טבע, 

הרים, מערות 
וחופי ים מדהימים

האוכל של שינפלד
 בארים ענקיים

       של מיטב השפים 
                  ובר אירי חופשי

1000 & הנחה לנרשמים עד 26/5

עקב הביקוש הרב הוספנו עוד טיסה שבועית ויציאות נוספות למונטנגרו
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האם רפורמת הכשרות של הרב לאו יעילה?

ייווצרו  החדש  המתווה  ימומש  אם 
לפיה  החלופה  חמורות.  כשרות  בעיות 
אחד  ידי  על  תבוצע  הקטניות  ברירת 
רמת  את  להוריד  הולכת  העסק,  מעובדי 
לא  עסק  בעל  שאף  מכיוון  הכשרות. 
יבזבז זמן וכוח אדם מתוך צוות המסעדה 
כ"מותרות",  נתפס  שבעיניו  מה  על 
ובמקום שהעובד יעסוק בברירת קטניות 
ניקיון  בעבודות  אותו  יעסיק  הבעלים   -
שתפקיד  לציין  למותר  סחורה...  וסידור 
רחב  הלכתי  ידע  דורש  כשרות  משגיח 
בנושאי כשרות המזון וידע אודות ירקות 
לעבור  אף  המשגיח  ומחובתו  נגועים. 
תקופת לימודים ובוחן שבסיומו מוענקת 

לו תעודת הסמכה.
העסק  בית  עובד  כיצד  ברור  לא  כלל 
המזון.  כשרות  הלכות  בטיב  מצוי  יהיה 
גם אם יימצא אחד שכזה - הוא לא נמנה 
על פלח האוכלוסייה שמתאים לה לעבוד 
בעבודות מטבח של ממש, וברגע שייקרא 

אל דגל קילוף הירקות הוא יעזוב.
יעז  נאמן  שטבח  סביר  לא  לזה,  נוסף 
לפצות פה מול מי שבסמכותו לקצץ לו 
שעות במשמרת. ושהוא משובץ מטעמו 

באופן ישיר ורשמי.
הכשרות  על  השגחה  לכולם,  כידוע 
כל  יהיה  שזה  אדם  להציב  דורשת 
נהפך  ברגע שהוא  העסק.  בבית  תפקידו 
לטבח אוטומטית הראש לא בחשבוניות 
של  התיבול  במרקם  אלא   - החתומות 
)שאחד  מבושל  הלא  ביין  לא  המרק. 
המלצרים השאיר בטעות פתוח על הבר 
אלא   - שבת(  שומר  שאינו  למגע  חשוף 
הרב  המלאי  והספק  תפו"א  בקילוף 
בבדיקת  לא  הלקוחות.  עומס  לקראת 
טלפונים  והרמת  המדף  על  מוצרים 
ברשותם  שיש  לבדוק  כדי  לספקים 
אישור מכירת חמץ - אלא בהוצאת מנות 

ללקוחות תוך כדי לחץ המטבח.
'טבח נאמן' יהיה בעמדה פשוטה יותר 
הכלים.  שוטף  לפני  אחת  יותר,  ונחותה 
יתקבלו  כשרות  ליקויי  על  הערותיו  וגם 
באותה רצינות שמתקבלות הערותיו של 

שוטף הכלים.
בין  העניינים  ניגוד  שבעיית  גם  מה 
משגיח שמקבל משכורת דרך העסק רק 
תבוצע  הקטניות  ברירת  אם  מתעצמת, 

בידי אחד מעובדי העסק.

נגד: 
בעיות חמורות 

הרב יניב שפירא 
יו"ר הועד הארצי של משגיחי הכשרות

בישראל,  הכשרות  מערך  את  לייעל  במטרה 
צוות  לאו,  דוד  רבי  הגאון  הראשי  הרב  הקים 
לשנות  דרכים  ולהציע  ההיבטים  מכלול  לבחינת 
או לתקן את ההסדרים הקיימים. מסקנות הצוות 
אושרו על ידי מועצת הרבנות הראשית. בין היתר 
באופן  יפוצל  הכשרות  משגיח  תפקיד  כי  נקבע 
ידי  על  מעתה  יבוצע  הפיקוח  עבודת  שמרכיב 
בקר כשרות ואילו המרכיב הביצועי של פעולות 

הלכתיות-כשרותיות יבוצע בידי נאמן כשרות.
נאמן הכשרות יהיה אדם בעל אורח חיים דתי 
שיאושר על ידי הרבנות המקומית, אך הוא יהיה 
העסק.  מבעל  שכרו  את  ויקבל  העובדים,  אחד 
להתערב  סמכות  תהיה  לא  המקומית  לרבנות 

בגובה שכרו, בתנאי העסקתו או בפיטוריו. 
על  לפקח  הוא,  הכשרות  בקר  של  תפקידו 
הרבנות  של  הכשרות  בנהלי  עומד  שהעסק  כך 
הראשית. כל בקר כשרות, יופקד על אשכול בתי 
הפיקוח  שעבודת  כך  גיאוגרפית,  סמוכים  עסק 
אחידים  כללים  לפי  ותתבצע  יעילה  תהיה  שלו 
הדתית  המועצה  ידי  על  יועסק  הוא  ושוויוניים. 
כל  ללא  יהיה  שהוא  כך  ידה,  על  ישולם  ושכרו 

זיקה עם בעל העסק. 
של  אפשרות  לבחון  הוועדה  המליצה  בנוסף 
הוזלת עלויות הפיקוח על הכשרות בהסכמת בית 

העסק  על שילוב מצלמות כחלק ממערך הכשרות.
צוות הוועדה ראה את הצורך בניתוק הזיקה בין 
המשגיח למושגח, כך שכל ההתנהלות הכלכלית 
התנאים  כאחד   - הדתית  המועצה  מול  תתבצע 
אך  איכותי.  כשרות  מערך  ליצירת  החשובים 
הרב שצברו משגיחי  והידע  בניסיון  הכרה  מתוך 
הכשרות, המליצה הוועדה וכך נקבע גם בישיבת 
מועצת הרבנות הראשית, שנאמני ובקרי הכשרות 
שיקלטו למסגרת החדשה, יבואו ככל שניתן מתוך 

מאגר משגיחי הכשרות הפעילים. 
העסקה  צורת  על  בנוסף  המליצה  הוועדה 
שתבטיח שהתמורה לבקרי הכשרות תהיה הולמת 
ראויים  אנשים  לגייס  יהיה  שניתן  באופן  וראויה 

למערך הכשרות. 
הוועדה הייתה מודעת היטב למשמעות אימוץ 
מסקנותיה, בכלל, ולעניין מודל ההעסקה, בפרט. 
שכאמור,  כיום,  הפועלים  הכשרות  משגיחי  על 
מקבלים שכרם ישירות מבית העסק. הוועדה לא 
הקלה ראש חלילה בכך, אולם סבורה כי לטובת 
וכן  הכשרות  שומרי  ציבור  ולטובת  הכשרות 
את  לנתק  יש  המשפט,  בית  לדרישות  בהתאם 
הזיקה שבין המשגיחים לבתי העסק שבאה לידי 
הכרוך  הקושי  כל  עם  הישירה,  בהעסקתם  ביטוי 

בכך.

בעד: 
העובדות הפשוטות

עו"ד קובי אלתר 
דובר הרבנות הראשית לישראל

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

ארועים    תינוקות    ילדות    נשים    כתרים

% הנחה

על כל החנות

ד  ב ל ב ע  ו ב ש ל ע  צ ב מ ימים   

אחרונים!!
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העוסקים בהפעלת "בתים יהודיים", בהתאם להוראות סעיף  תמיכות למוסדות ציבור 
3א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985 ובהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה 

מתקציב המדינה ולדיון בהן ועל פי מבחני תמיכה שוויוניים.

המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת מבחני התמיכה המוצעים, 
בטרם יוחלט על נוסחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם ברשומות.
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התמיכה  מבחני  טיוטת  בעניין  הצעות  להציע  או  להעיר  להשיג,  המעוניין  כל 
תחום  מנהל  אנטמן,  אפרים  למר  בכתב  בפניה  זאת  לעשות  מוזמן  המוצעים, 
02-5311332 או בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: ועזבונות במשרד לפקס  תמיכות 

Tmichot@dat.gov.il

8.6.2017. לאחר מועד זה יגובש  את הפניות יש להעביר עד ליום שני י״ד בסיון, תשע"ז 
נוסחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם, לאחר עיון בפניות שיתקבלו עד 

למועד האמור.

אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות 
לתמיכה במוסדות ציבור המקיימים פעילויות בתחום שבנדון, או בכל מוסד ציבור אחר.

פניה לציבור בעניין כוונת המשרד לשרותי דת להתקין 
מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור העוסקים בהפעלת 

"בתים יהודיים"
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בחוצות  האוויר  מזג  שבוע,  לפני  רק  נפתח  הקיץ  מושב 
הכנסת,  במליאת  אך   – רגוע  השבוע  היה  ירושלים 
נראה  בנט  החינוך  ששר  פעם  בכל  זינקו  הטמפרטורות 
במליאה,  שהתקיימה  השאלות  בשעת  מיקרופון.  בקרבת 
זלזול שניכרת במשך  נימת  אותה  בנט,  נשמעה מקולו של 
המהלומות  נתניהו.  כלפי  האובססיביים  מציוציו  שבוע 
מהרשת הגיעו למליאה ובנט שאף פעם לא נותר חייב, נתן 
שואו יוצא מגדר הרגיל, אפילו בשבילו. עד כדי כך שחברי 
עושי  של  קולות  במליאה  שהשמיעו  העבודה  של  הכנסת 
ידי בנט בתגובה ללא אחר מאשר ראש- שלום, הושוו על 
הממשלה נתניהו. הדמון הגדול, לא מימין אלא משמאל.  

מקורב לרה"מ שירד מהמליאה ללשכה הממוקמת בקומת 
)שמפניה  ולהירגע  מים  כוס  לשתות  כדי  בכנסת  הממשלה 
כבר אין בסביבה(, היטה אוזן לחדשות התאגיד, שהושק בו 
ביום. מהדורת הערב של חמש, נפתחה בדיווח מהכנסת – 
כשבנט מככב כאילו היה ראש הממשלה הראשון מהמפד"ל 
והערוץ המדווח הוא ערוץ 7. אותו מאזין ידע לספר, שגם 
בגדר  הייתה  הממשלה,  ראש  בשם  שהושמעה  ההקלטה 
טעות טכנית של מתחילים – כשהקלטה של נתניהו בישיבת 
הסיעה, הובאה בטעות במקום ציטוט של בנט בסיעה. אוי 

לבושה. 
בעוד ראש-הממשלה שוהה בכנסת, כלוא בין כתלי בית 
המחוקקים, הדיווחים המדאיגים מתאגיד החדשות המשיכו 
לזרום, כמו צרות הבאות בצרורות. בשמונה בערב, פתחה 
אבן  עוד  אבן-סער,  גאולה  את מהדורת החדשות המגישה 
שראינו  לטרפת  נתניהו  את  שהובילו  מכשול,  וצור  נגף 
קיבל במה במהדורה  ומי  כאן באביב התקשורתי האחרון. 
הראשונה? ניחשתם נכונה, שר החינוך נפתלי בנט, שהמשיך 
את החגיגה מהמליאה – ונראה ביומו הראשון של התאגיד, 
שידורי  פתיחת  ביום  הימים,  באחרית  ייראה  שדרעי  כפי 

הערוץ החרדי.
עונה,  תחילת  הנחות  לבנט  עשתה  לא  אבן-סער  גאולה 
אבל לחברים בלשכת רה"מ היה די והותר בצלילי קולו של 
בנט המושמע ברמה מעל גלי האתר, ודמות דיוקנו הניבטת 
הבית  אנשי  של  הקשרים  מסכת  על  הסיפורים  מהמסכים. 
היהודי בתאגיד השידור הציבורי, נשפכו כמו דלק למדורה 
לחברים  הוכיח  הראשון,  השידורים  יום  האחרונה.  בשנה 
ששמעו את הקינות של רה"מ, שגם פרנואיד, יכול לסבול 
הראשונים,  מהשידורים  לפחות  אמיתית.  מרדיפה  לעיתים 
ניתן להסיק שנפתלי בנט הוא הכוכב הגדול ביותר שהוחתם 

בתאגיד החדש.
כאן,  עד  להם  עלו  הקבס  שתחושות  חשבו  כשבלשכה 
את  המעכב  תנאי  על  צו  שהוציא  בג"ץ  החלטת  פורסמה 
פיצול תאגיד השידור הציבורי, ומותיר לעת עתה את חטיבת 
 ,"8 מספר  "תיקון  התאגיד.  ראשי  שליטת  תחת  החדשות, 
באולפני  יושב  שבנט  כדי  תוך  שפורסמה  בהחלטה  נכתב 
התאגיד במהדורת השעה 8:00 )מישהו אמר 'צו 8'?( "איננו 

בשונה  בו,  שכלולה  לרפורמה  ראויה  מעבר  תקופת  נותן 
חוק  של  התחולה  ליום  שקדם  יחסית  הארוך  הזמן  מפרק 
השידור הציבורי". עוד פסיקה-שתיים מהסוג הזה, ובלשכת 
בהתפקדות  הבג"ץ  שופטי  את  גם  יאשימו  הממשלה  ראש 

לבית היהודי.

טוהר המכינות
נוהגים  קודים שהצדדים  יש   – בין ראש ממשלה לשריו 
לכבד. את ליצמן שאף פעם לא נותר חייב כשמדובר בקטטה 
טובה עם חבריו, לא תשמעו לעולם פוגע אישית בכבודו של 
ראש הממשלה. איווט שישב באופוזיציה ושפך על נתניהו 
וגופרית, למד להאריך את הפתיל עם כניסתו לתפקיד  אש 
הרביעית.  נתניהו  מקואליציית  אינטגרלי  לחלק  והפיכתו 
מתעמת  האחרונים  בחודשיים  עצמו  שמצא  כחלון,  אפילו 
גורר אותו בציציות ראשו  עם ביבי בעל כורחו, כשנתניהו 
בלי  אפיים,  אחת  מנה  לנתניהו  החזיר   - התאגיד  למדמנת 
לשבור את הכלים ולטנף בקולו על ראש הממשלה. את חוק 
'נטו משפחה' הוא העביר מעל לראשה של משפחת נתניהו 
בלי  אך  ועקיצות,  רמיזות  הרבה  עם  מרשימה.  באלגנטיות 

להשתלח אישית ברשת החברתית או במליאה.  
קבלו דוגמה טרייה מהשבוע. בלשכת שר הפנים הופתעו 
מהפרסום שיצא מלשכת ראש הממשלה על הטבות בנוגע 
לרישוי עסקים – תחום המצוי בסמכות שר הפנים. כשדוברו 
של דרעי הכין הודעה מתובלת היטב, עם רמיזות מגוונות 
לעברו של ראש-הממשלה זולל הקרדיטים, הוא נחסם על 
ידי השר. "ברגע שראשי המפלגות הולכים לראש-ממשלה 
על הראש, זה סופה של הקואליציה", הסביר השר, שכיהן 
תחת שלושה ראשי ממשלה, ומשלושתם – יצא עם תובנה 

אחת זהה.
שר  גם  השבוע  להעיד  יכול   – בנט  של  התזזיתיות  על 
ריקושטים  חטפו  ממפלגתו  הכנסת  שחברי  הביטחון, 
במליאה. "ליברמן שלח אתכם כמו כלבלבים - לכו תנשכו", 
ישראל ביתנו, על רקע סערת  אמר בנט לחברי הכנסת של 

סגירת המכינה הצבאית אור עציון.
ליברמן הוא האחרון שיכול להטיף על נימוסים והליכות, 
בעניין  רעות  לא  טענות  לבנט  יש  שספציפית,  עוד  ומה 
השבוע  הזכיר  אומנם  ליברמן  הצבאית.  הפנימייה  סגירת 
סגירת הפנימיות הצבאיות קיבל  בצדק שאת ההחלטה על 
את  שחנך  מר  יריב  )עוד  יעלון  בוגי  הקודם  הביטחון  שר 
העובדתי  הצדק  אך  התאגיד(,  של  הראשון  השידורים  יום 
עם בנט, הואיל ובמשמרת של ליברמן, הוחלט להחיל את 
ולא  הסגירה רק על הפנימייה הדתית-לאומית באור עציון 

על הפנימייה האליטיסטית בחיפה. 
יש   – ולהיעשות  להיראות  צריך  כשהצדק  גם  ועדיין, 
אמצעים פחות אגרסיביים כדי להשיג את המטרה. החרדים 
שהתייצבו לצד בנט בפורום ראשי המפלגות, יודעים שמול 

שר הביטחון המכהן, אפשר להתנהל אחרת ולהשיג תוצאות. 
לגבי  הסגורים  החדרים  בתוך  שקורה  למה  להיכנס  מבלי 
- כולל בפגישה שהתקיימה השבוע עם  תקנות חוק הגיוס 
נציגי הפרקליטות בראשות עו"ד הילה ארליך עמר - אפשר 
רק לציין בכלליות שסוד הקסם מול שר הביטחון המכהן, 
הוא שמירה על קוד הכבוד, וסגירת עניינים שבציפור הנפש, 

בתוך החדר, בלי לצייץ בחוצות ולעלוב בלי הפסקה. 
הכנסת  מחברי  אחד  השבוע  סיכם  זה",  את  אין  "לבנט 
החרדים שתמכו בעמדת בנט מול שר הביטחון אך לא אהבו 
מול  בטענותיו  עובדתית  צודק  אולי  "הוא  התנהלותו,  את 
אי  שכך  אומר  כשהוא  צודק  איווט  אבל  הביטחון,  משרד 
אפשר להתנהל. אי אפשר לירות בלי הבחנה בתוך הנגמ"ש, 
כמו שבנט תמיד אומר, לפני שממצים מהלכים בין קולגות 

בממשלה, יושבים בתוך החדר ומנסים לסגור עניינים". 
רגע  השבוע  היה  החרדים  שלח"כים  זה  שבטוח  מה 
הקדושות,  הישיבות  ולא  הצבאיות  כשהמכינות  נחת,  של 
הרי  האבסורד,  למרבה  התקשורתית.  הסערה  בעין  עמדו 
שהפעם, הנציגים הדתיים לאומיים נעזרו בנציגים החרדים, 
כדי לשמור על טוהר המכינות. לא מכינות לישיבות, אלא 

מכינות צבאיות.

סינדרום ירושלים
שלנו,  החינוך  שר  אצל  שיפה  מה  פראנויה.  אפרופו 
למסקנה  מגיעים  הם  בעיניו  מתבוננים  יריביו  שכאשר 
שהתנהלותו נובעת מרצון אישי להחליפם בתפקיד. ליברמן 
בטוח בכך שמאחורי המתקפה של בנט עומדת האובססיה 
מסבירים ששר  בסביבתו  בקריה.  הגבוהות  לנעליו  להיכנס 
החינוך מתוסכל מכך שעם שישה מנדטים )חמישה, אחרי 
פרישתה של לוי-אבוקסיס(, איווט השיג את התפקיד הנכסף 
את  ומרר  מאחור  שנותר  אחרי  עוד  וזה  הביטחון,  שר  של 

חייו של ביבי מספסלי האופוזיציה.
עוד',  לא  'לעולם  יותר.  מורכבת  הסיטואציה  ביבי  מול 
הבטיח בנט לעצמו במוצאי הבחירות, אחרי שקלט מה עולל 
לו ביבי בשתי היממות שלפני ההליכה לקלפיות. בנט עמד 
מזייף  כשהוא  הלאומי,  למחנה  לויאליות  וגילה  הבמה  על 
גילה  במוצאי הבחירות  זהב'.  'ירושלים של  לצלילי  קשות 
הגיטריסט מכיכר רבין, שנתניהו ניצל את זמרתו להשלמת 
הרוקיסט  המתנחלים.  מחנה  בתוך  האגרסיבי  הקמפיין 
נתניהו, גזל מידיו של בנט את הגיטרה שעל מיתריה פרט, 

ושבר אותה על ראשו.  
הראשון  מיומה  וידועה  גלויה  הזאת  הפוליטית  התובנה 
תובנה  גם  לה  נוספה  האחרון,  בשבוע  אבל  הקדנציה,  של 
חזרו מארה"ב, כשהם בטוחים באמת  ושקד  בנט  לאומית. 
ובתמים שנתניהו פספס הזדמנות, החמיץ את העיסה. במקום 
להכות על הברזל עם כניסתו של נשיא אוהד שאפשר בקולו 
נרדם  השמרים.  על  שקט  ביבי  פעולה,  מרחב   – ובמעשיו 

בית ספר לפוליטיקה

פסטיבל כאן 

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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פסטיבל כאן 

בתפקיד ונתן לאבו מאזן לחדור לבית הלבן מתחת 
ההזדמנות  את  כדרכו  ממסמס  כשהוא  לרדאר, 
ונוח  קל  זה  הישראלי.  הימין  של  ביותר  הגדולה 
הפאסיביות  נגד  בנט  של  המתקפה  את  לפרש 
שמנעה את העברת השגרירות, כציניות פוליטית 
מזוקקת גרידא, אבל מי שמשוחח עם בכירי הבית 
תסכול  בקולם  חש  המתנחלי,  והימין  היהודי 

אמיתי, נגד האיש שדחייתו אומנותו. 
שגם  הרי  הצבאיות,  הפנימיות  בפרשת  כמו 
הנכונות  את התובנות  מי שמשמיע  הזה,  בסיפור 
לא בהכרח צודק בעובדות. נתניהו הוא דחיין בלתי 
נלאה, אבל בכלל לא בטוח שהוא זה שפספס את 
הטראמפ. בלשכת רה"מ היה מי שסיפר השבוע, 
שעל התנהלות ראש-הממשלה בפרשת השגרירות 
טראמפ.  של  בחירתו  עם  חולק  היה  ולא  כמעט 
הבית  שרי  כולל  כולם,  הבינו  הקבינט,  בישיבות 
היהודי, שאם השגרירות תועבר – ישראל תיאלץ 
מזומן,  בכסף  ההצהרתית,  האמירה  על  לשלם 

ואולי אף במחווה של הקפאת בנייה.
רה"מ מסבירים שבנט מושפע מאנשי  בלשכת 
מועצת יש"ע, שניזונים מאנשיהם מעבר לים, אשר 
שעמדותיו  להם  "סיפרו  מדומה.  במציאות  חיים 
פרידמן,  השגריר  של  כדעתו  טראמפ  של 
יציג לתפקידים הבכירים הם  שהמועמדים שהוא 
השבוע  הסביר  הישראלי",  הימין  ותורמי  תומכי 
הם  קורה  לא  "כשזה  רה"מ,  בלשכת  בכיר  גורם 
יוצאים מגדרם ומוציאים את התסכול על נתניהו, 
שמהרגע הראשון קרא לגלות זהירות עם הנשיא 

הנבחר ולא להתרשם מההצהרות". 
ינחת פה בשבוע הבא,  אז משיח אמריקאי לא 
ולא יגיח מכבש ה'אייר פורס 1', אבל בינתיים בנט 
בעניין  נתניהו  על  הלחץ  מנופי  הפעלת  מצפצף. 
השגרירות, מחוכמת – פוליטית ומדינית. במישור 
במישור  מימין.  נתניהו  את  מאגף  הוא  הפוליטי 
ראשית  כל  מראש  לנטרל  מבקש  הוא  המדיני, 
במקום  מעשי.  אינו  שממילא  'דיל',  על  מחשבה 
אדום  שטיח  האמריקאי  הנשיא  לרגלי  לפרוש 
ולחוץ על חשיבות  ולדבר מהשפה  של הצהרות, 
לירושלים,  אמונים  להישבע  נאלץ  ביבי  השלום, 
לשלוף את הפרוטוקולים של שיחותיו עם הנשיא 
האמריקאי, ולדרוש - מהשפה ולחוץ גם כן, את 

העברת השגרירות האמריקאית לבירת ישראל. 

ניפגש בכותל 
בהיעדרו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי 
דין  א  צלאח  ברחוב  השבוע  התקיים  מנדלבליט, 

 – יצרים  וגדוש  אמוציות  רווי  דיון  בירושלים, 
המדינה  תשיב  כיצד  השאלה  עמדה  שבמוקדו 

לבקשה לקיום דיון חוזר בבג"ץ המרכולים. 
זה  מתחככים  שבמהלכן  העצמאות  בחגיגות 
בזה, בכירי מערכת המשפט, נמצאה הדרך להעביר 
לגורמים בפרקליטות את מורת הרוח של שופטים 
משפטית- דרמה  עוד  לנוכח  בעליון,  בכירים 
פוליטית מיותרת שהייתה יכולה להימנע. לא רק 
לשר הפנים, נגרמה אי נעימות כשבג"ץ אישר את 
חוקי העזר – דווקא ביום בו מצא לנכון להעביר 
גם  העזר.  לחוקי  ההתנגדות  מכתב  את  ליועמ"ש 
מהסיטואציה,  נחת  רוו  לא  מסתבר,  השופטים, 
שהייתה בה נראות תקשורתית של מחטף משפטי. 
הפרקליטות,  כלפי  השמיעו  הם  הטענות  את 
שהייתה מודעת לתהליך ולא הגישה בקשת ארכה. 
בתוך  השבוע  נשמעו  האלה,  לשיחות  ההדים 
בראשות  הפרקליטות  כשבכירי  הסגור,  החדר 
פרקליט המדינה שי ניצן התכנסו לדיון עם בכירי 
גלגלו  בפרקליטות  גורמים  כאשר  הפנים.  משרד 
את הכדור למשרד הפנים ושאלו מדוע היועמ"ש 
ראש  הגיב  ארכה,  בבקשת  פנה  לא  המשרד  של 
המטה, עו"ד משה ארבל, שבהשכלתו כדוקטורנט 
למשפטים, יודע מה להשיב, פוליטית ומשפטית. 
הפוליטי-המשפטי,  השיח  את  שמכיר  כמי 
ארבל לא נותר חייב, כשהזכיר לחברים שאין כל 
שהם  העובדה  לנוכח  מצדם,  להיתממות  מקום 
שקיים  ההיוועצות  לתהליך  היטב  מודעים  היו 
שר הפנים ולמועד הצפוי של תשובתו. כשמהצד 
בכלל  דרעי  של  שהמכתב  טענה  הועלתה  האחד 
נשלח לא חתום, ואולי בכלל נכתב לאחר הפסיקה, 
הבהיר ארבל שהגיוני יותר להניח שהמכתב נשלח 
במועדו אך התגלגל הלאה למערכת השפיטה. על 
טענה משיבים בטענה, ועל קונספירציה הגיונית – 

בקונספירציה מופרכת עוד יותר. 
כבוש  חילוני  שטח  הם  אביב  בתל  המרכולים 
בעיקר  היא  שהמלחמה  מבינים  כולם  כאשר 
הכותל  ברחבת  הריבונות  שאלת  על  הצהרתית. 
אמיתי.  ויכוח  ניטש  זאת,  לעומת  בירושלים, 
הריבונות הדתית כמובן, ולא הריבונות המדינית, 
הסתם  מן  יאמרו  ח"ן  ויודעי  שמקובלים  למרות 
לגלות  השבוע  שנוכחנו  כפי   - תליא  בהא  שהא 
לנציגי  רה"מ  לשכת  אנשי  בין  שהתגלע  בוויכוח 
בית  שריד  ברחבת  האמריקאית,  השגרירות 
מקדשנו. תגובת המדינה לעתירות בעניין מתווה 
הכותל, מעוכבות ונדחות – בהתנהלות שמזכירה 
יותר מדי את הסחבת החרדית בפרשת המרכולים. 

אחד מבכירי יהדות התורה שמבין לאן נושבת 
הרוח הציע השבוע לחברים מש"ס, לחזור למתווה 
ברפורמים  ההכרה  את  ממנו  ולהשמיט  הישן 
לא  לעכשיו  נכון  שתוקם.  המועצה  במסגרת 
תינתן  אם  וספק  הספרדי  מהצד  תשובה  ניתנה 
ולשוחח  להמשיך  העדיפו  ובדגל  בש"ס  בקרוב. 
השבוע על עניינים שברומו של עולם כמו מצוקת 
הפיטורים הצפויה של נציג דגל בהרצליה. אם זה 
יימשך כך, גם התוצאות בהגיע הפסיקה על רחבת 
בתל  למרכולים  זהות  תהיינה  בירושלים,  הכותל 

אביב - לרעה. 

רכבת השבת 
התחנות התל-אביביות בהן חלפה רכבת מירון, 
במשבר  הארץ  סערה  בעטיין  תחנות  אותן  הן 
רכבת השבת. הנוסעים מבני ברק שנסעו ברכבת 
מרכז  סבידור  בתחנת  עלו  במוצ"ש,  המיוחסים 
שהעבודות שנעשו בה באותה שבת זכורה לסערה, 

כמעט והובילו לפיטוריו של שר התחבורה.
היחידה  בדרך  הנסיעה  את  שחגג  כץ,  ישראל 
למירון שלא הייתה פקוקה, זוכר עד היום את שני 
חברי הכנסת החרדים, אחד מש"ס ואחד מיהדות 
באותו  לראש-הממשלה  טלפון  שהרימו  התורה, 
שר  את  לפטר  שלא  בו  והפצירו  סוער,  מוצ"ש 
התחבורה. אם תעשו זאת, הם אמרו לנתניהו, לא 

תכבה את האש אלא תגדיל את הלהבה.
במוצ"ש  מירון  רכבת  בין  הזאת,  הניגודיות 
שעלתה על הפסים עם כץ בתוכה כידיד החרדים, 
כץ  את  והורידה  שכמעט  שבת  רכבת  לאותה 
מהמסילה, משקפת את מה שנראה כאן בשבועות 
נאכפת  לחילונים,  השבת  שמירת  האחרונים. 
נדחה  ל"ג  לחרדים.  שבת  מאשר  יתירה  בקפידה 
בערים  בעוד  החילוניות,  הערים  ברחובות  לל"ד 
לא  כאילו  במוצ"ש  חוגגים  ובמירון,  החרדיות 

הייתה לפניו שבת.   
בראיון שחנך  ושוב,  שוב  כך  על  נשאל  ליצמן 
כפי  בתשובתו,  ודבק   – התאגיד  שידורי  את 
שפציינט דבק במרשם שנתן לו רופאו. "מגזימים 
ליצמן,  השיב  השבת",  חילולי  על  בפרסומים 
"דחו את ההדלקה ל-1:00 בלילה ונראה לי שגם 
השוטרים הגיעו מאוחר. לא התעסקתי כלל בנושא 
יודע שעשו את כל ההשתדלויות  מירון אבל אני 

שלא יהיו חילולי שבת". 
ליצמן צודק בדבר אחד. ההשתדלויות שנעשו 
במירון, הן אותן השתדלויות שנעשו בתל אביב, 

ובדיוק בגלל זה, גם התוצאות דומות.  
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החרדים שהתייצבו 
לצד בנט והגנו 

על טוהר המכינות 
בפורום ראשי 

המפלגות, יודעים 
שסוד הקסם 

מול שר הביטחון 
המכהן, הוא 

שמירה על קוד 
הכבוד, וסגירת 

עניינים שבציפור 
הנפש, בתוך 

החדר, בלי לצייץ 
ולעלוב בחוצות 

המרכולים בת"א 
הם שטח חילוני 

כבוש. על שאלת 
הריבונות ברחבת 
הכותל בירושלים, 
לעומת זאת, ניטש 

ויכוח אמיתי. 
הריבונות הדתית, 

ולא הריבונות 
המדינית, למרות 

שמקובלים ויודעי 
ח"ן יאמרו מן 

הסתם שהא בהא 
תליא

מככב בתאגיד כמו דרעי באחרית הימים ברדיו החרדי. בנט ודרעי
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המבקר מאשים: השר אריאל 
חילק מיליונים למקורבים

דו"ח מבקר המדינה מפנה אצבע מאשימה לעבר שר החקלאות 
לעמותות  לפריפריה  מתקציב  כספים  שהעביר  אריאל  אורי 
מקורבות  גם במערך הכשרות מצא המבקר ליקויים בדמות 
ומינויים  ריאלי  לא  עבודה  שעות  מספר  כוזבים,  דיווחים 
עוסקת  הרבנות  מטעם  מיוחדת  וועדה  הרבנות:    אסורים 

בנושא, יישום המלצותיה, יוביל לפתרון מלא של הליקויים

בדיון שהתקיים בתביעתם של עשרות חוזרים בשאלה נגד 
למחוק  לפרקליטות  ברעם  השופט  המליץ  החינוך  משרד 
את תביעת צד ג' שהוגשה נגד המדינה  עו"ד אורי קידר: 
"החינוך החרדי לא יסכים שיוצג כביכול יש בו פגם, גם 

לא במשתמע, כאשר ההיפך הוא הנכון"

השופט: למחוק התביעה 
נגד המוסדות החרדים

דע מה שתשיב. עו"ד קידר ועו"ד בלום עם נציגי התובעים

זוועה בסוריה: מתקן שריפת גופות
מחלקת המדינה האמריקנית האשימה את סוריה בשריפת גופות ובהקמת מתחמים לשם ביצוע העלמת ראיות  עוזר שר 
החוץ שיגר גם רמז עבה לרוסיה שלדבריו על אחריותה לסיים את הזוועות במקום  סוריה הכחישה: "מנותק מהמציאות"

ארי קלמן

תביעת  בפשרת  משפטית  התפתחות 
החוזרים בשאלה נגד החינוך החרדי שנחשפה 
המשפט  בבית  עיתונות'.  ב'קו  כאן  בשעתו 
הליך  שני  ביום  התקיים  בירושלים  המחוזי 
דיוני של קדם משפט בתביעה הנזיקית שהגישו 
עשרות חוזרים בשאלה נגד המדינה, שדרשו 
פיצוי כספי על הנזק שנגרם להם כביכול בגין 
החרדי.  בחינוך  ליב"ה  לימודי  הכללת   אי 

המדינה  עיתונות,  בקו  בשעתו  שנחשף  כפי 
תורה  ג' לעשרות תלמודי  צד  הודעת  הגישה 
כתב  הגישו  מהם  שחמישים  קטנות  וישיבות 
הדין  עורכי  משרד  באמצעות  נרחב  הגנה 
הוכיח,  ההגנה  כתב  בלום.  קידר  נבו  כבירי 
בסיס  כל  אין  בשאלה  החוזרים  לתביעות  כי 
משפטי ועובדתי, וכי גם לדברי המדינה עצמה 
לא היה מקום להגיש את ההודעה הפוגענית 

לצד ג' נגד החינוך החרדי.
כבר בראשית הדיון הבהיר שופט ביהמ"ש 
המחוזי משה ברעם שדן בהליך כי הוא נוטה 
רואה  הוא  וכי  המוסדות  עמדת  את  לקבל 
התובעים,  שבחרו  בהליך  משפטי  קושי 

המהותי. לדיון  שנכנסים  לפני  עוד   וזאת 
קידר שטען בשם החינוך החרדי,  אורי  עו"ד 
הביע  המשפט  ובית   - הדיון  במהלך  הבהיר 
הסכמה לדברים, כי המדינה לא הייתה צריכה 
להפנות מלכתחילה את התביעות נגד המוסדות 
החרדים. "המדינה שגתה בעצם הגשת הודעת 
הדין  לפי  שפעלו  החרדים  למוסדות  ג'  הצד 
תוך  הראשונה  מהמעלה  איכותי  חינוך  ונתנו 
שימור מורשת ישראל, יהדות וערכים. החינוך 
בו פגם,  יש  יסכים שיוצג כביכול  החרדי לא 
 גם לא במשתמע, כאשר ההיפך הוא הנכון."

במהלך  נרשמה  המשמעותית  ההתפתחות 
משה  המחוזי  ביהמ"ש  שופט  כאשר  הדיון, 
ברעם שדן בהליך והיה קשוב לדברים, הציע 
הטענות  בעקבות  לפרוטוקול  מחוץ  למדינה 
את  למחוק  המוסדות,  של  המשקל  כבדות 
המוסדות  נגד  הטענות  את  ולבטל  התביעה 
החרדים. כדי לקדם את ההצעה הוא אף ביקש 
מהפרקליטה שניהלה את ההליך להעלות את 
עשרות  המחוז. אם  פרקליטת  בפני  הצעתו 
המוסדות החרדים יימחקו מהליך, המשמעות 
החל  בטרם  עוד  ניצחון   – תהיה  המעשית 

הדיון.

ברוך ברגמן

גינויים  שגררה  כימי  בנשק  המתקפה  לאחר 
סטוארט  השבוע  טען  בעולם,  רבות  ממדינות 
ג'ונס, עוזר שר החוץ של ארצות הברית לענייני 
המזרח התיכון, כי צבאו של אסד הקים משרפות 
לשריפת גופות אסירים. לדברי עוזר שר החוץ, 
המשרפה הוקמה בכלא סדנאיא צפונית לדמשק. 
"ארצות הברית מזועזעת נוכח הזוועות שמבצע 
משטר אסד, עם תמיכה ללא תנאים מצד רוסיה 

ואיראן", אמר ג'ונס.
את  להפסיק  חייב  אסד  "משטר  לדבריו, 
המתקפות על אזרחים, ורוסיה חייבת לשאת את 
האחריות ולהבטיח כי המשטר עושה זאת". לפני 
הנתונים שהציג ג'ונס, בין השנים 2011 ו-2015, 
משטרו של בשאר אסד חטף בין 65 אלף ל-117 
המוניות.  להורג  הוצאות  וביצע  אדם,  בני  אלף 
של  זוועותיו  על  נוסף  מידע  יתפרסם  "בקרוב 

אסד", סיכם ג'ונס.
דובר הבית הלבן שון ספייסר התייחס לדבריו 

של ג'ונס ואמר כי הנשיא טראמפ הבהיר תמיד 
הצעדים  את  מראש  לפרסם  מעוניין  לא  שהוא 
הוא  לפעול  מוכן  יהיה  "כשהוא  ינקוט.  שבהם 
אמר  ספייסר  הדובר.  אמר  ידעו",  שכולם  ידאג 
עוד כי "החשיבות בדברי מחלקת המדינה היא 
למנות את הזוועות והפרת זכויות האדם שסוריה 
מבצעת, ולקרוא לקהילה הבינלאומית להצטרף 

אלינו כדי להפעיל לחץ על סוריה".
יממה לאחר מכן, הכחישה סוריה את הדברים. 
"הממשל  כי  אמר  הסורי  החוץ  במשרד  גורם 

חדש  הוליוודי  סיפור  אתמול  פרסם  האמריקני 
לאמת".  קשר  לו  ושאין  מהמציאות,  שמנותק 
את  האשים  האמריקני  "הממשל  לדבריו, 
ממשלת סוריה בהקמת משרפה בכלא סידנאייא. 
הטענה הזו לא נכונה לחלוטין, והיא פרי דמיונו 
של הממשל האמריקני". לטענתו, עיתוי הדברים 
הוא לקראת סבב שיחות בג'נבה שנועדו להביא 
והכוונות  "המטרות  בסוריה.  למלחמה  סוף 
שלהן מבחינת התוכן, הצורה והעיתוי גלויות", 

הבהיר הגורם.

יעקב אמסלם

דו"ח מבקר המדינה שפורסם ביום שלישי, 
מרכז  רבים.  בתחומים  לפלילים  חשש  מעלה 
החקלאות  שר  של  בהתנהלותו  עוסק  הדו"ח 
הזרים  אריאל  המבקר,  לדברי  אריאל.  אורי 
פוליטיים,  למקורבים  כספים  שיטתי  באופן 
ובאזורים  בפריפריה  לתמיכה  שיועדו  כספים 
מיליון   110 על  שעמד  התקציב  מוחלשים. 
מקורביו  לעמותות  ברובו  הועבר  שקלים, 
הממשלתיים  בקריטריונים  שעמדו  בלי  גם 
"מידור  כי  נכתב  בדו"ח  הכספים.  לקבלת 
ועירוב  הממשלה  משרדי  של  המקצועי  הדרג 
פוליטיים  ומקורבים  עניין  בעלי  שתדלנים, 
אורי  דאז  הבינוי  שר  חמורה...  פגיעה  מהווה 

אריאל נושא באחריות לכשלים שהועלו".
על פי המבקר, פעולות פסולות אלה הביאו 
להתיישבות  והחטיבה  הבינוי  שמשרד  לכך 
שלא  כך  הסיוע,  למתן  מידה  אמות  קבעו 
ביישובים  שפועלות  עמותות  בין  הבדל  היה 
ביישובים  שפועלות  אלה  לבין  מוחלשים 
ולהוצאה  גבוה,  חזקים במעמד חברתי-כלכלי 
המדינה  מקופת  שקלים  מיליוני  עשרות  של 
מפעולותיהן  שחלק  בעמותות  תמיכה  לשם 
אינו עולה בקנה אחד עם תכליתה של החלטת 
הממשלה. המבקר קבע עוד כי 56% מהתקציב 
אורי  של  הפוליטיים  למקורביו  זרם  המדובר 
אריאל. "לפחות 56% מהגרעינים שזכו לסיוע 
עמותות  היו  האסטרטגית  התוכנית  במסגרת 
בעלות זיקה דתית-אידיאולוגית למפלגתו של 

השר אריאל".
"מבקר  בתגובה:  נמסר  אריאל  מהשר 
המדינה הבהיר כי המלצתו על בדיקת יועמ"ש 
החקלאות  שר  לשר.  ולא  לעמותות  מתייחסת 
הנחה  וכבר  המדינה  מבקר  קביעות  את  מכבד 
בהתאם  לפעול  הרלוונטיים  הגורמים  את 
יודגש שהמבקר לא ממליץ  להנחיות המבקר. 
השר,  פעילות  את  היועמ"ש  לבדיקת  להעביר 
אלא את פעילותן של עמותות מסוימות, שלשר 

לא היה כל קשר לתקצובן בפועל". 
המבקר,  עוסק  בו  פחות  לא  חשוב  נושא 
נוגע לאגף הכשרות של הרבנות הראשית. לפי 
המבקר, נמצאו ליקויים רבים בדמות: תשלום 
מופרז שנדרש מבתי עסק, דיווחים כוזבים של 
משגיחים והעלמות עין של המועצות הדתיות. 

של  הכשרות  מצב  את  בדו"ח  מדגיש  המבקר 
מופקד  אחד  משגיח  לדבריו  כאשר  ירושלים, 
בעיר  שונות  בשכונות  עסק  בתי  עשרות  על 
שעות  מ-12  למעלה  עובד  הוא  כי  ומדווח 
ביממה, כמו רוב המשגיחים בעיר. המבקר ציין 
גם ניגודי עניינים בדמות מינוי מקורבים וקרבה 

משפחתית אסורה.
בסיכום דבריו על המועצה הדתית בירושלים 
בראשה  והעומד  "המועצה  כי  המבקר  כתב 
סדרי  של  ושיטתית  חמורה  להפרה  יד  נותנים 
בתי  של  להטעיה  חשש  כדי  עד  תקין  מינהל 
העסק והציבור הסומכים ידם על כשרות המזון 
סדרי  עם  להסכין  ניתן  לא  העסק.  בתי  ועל 

המינהל הבלתי תקינים של המועצה".
"במועד  בתגובה:  נמסר  מהרבנות הראשית 
ידי מבקר המדינה,  כתיבת דו"ח הביקורת על 
בישראל  הכשרות  מערך  לבחינת  הוועדה 
טרם  ומסקנותיה  עבודתה  את  סיימה  טרם 
הראשית  הרבנות  המדינה.  למבקר  הוגשו 
ביישום המלצות  רבה  רואה חשיבות  לישראל 
הממשלתיים  הגופים  לכל  וקוראת  הוועדה 
הנוגעים בדבר, ובראשם המשרד לשירותי דת, 
הכשרות  מחלקות  ותקנון  תקצוב  על  המופקד 
בתחומו  אחד  כל  ולסייע  להירתם  המקומיות, 
ליישום המלצות הוועדה וזאת בשיתוף פעולה 
שיבטיח  באופן  שהוקם,  ההיגוי  צוות  עם 
לעניין  הנוגעים  ההיבטים  מכלול  של  הסדרה 
שומרי  הציבור  ולטובת  הכשרות  לטובת 
הוועדה  מסקנות  יישום  בישראל.  הכשרות 
הוצגו  אשר  הליקויים  של  מלא  לפתרון  יוביל 

בדו"ח המבקר".
הדו"ח עוסק גם בנושאים נוספים כדוגמת: 
פשעי  עם  בהתמודדות  המשטרה  היערכות  אי 
ניתוח  חדרי  של  סדורה  לא  התנהלות  סייבר, 
של  הנפשי  בטיפול  כשלים  החולים,  בבתי 
מקצועיים  לא  עובדים  העסקת  צה"ל,  חיילי 
למדינה,  המזיקה  דיפלומטיים  בתפקידים 
הערמת  אזרחיים,  קבורה  במקומות  מחסור 
להסדיר  המבקשים  זרים  זוג  בני  על  קשיים 
מעמדם, פרצות בגדר הגבול, פיקוח לקוי של 
הקמת  עיכוב  ההדברה,  על  החקלאות  משרד 
העסקת  בשטחים,  שפכים  לטיהור  מתקנים 
יועצים חיצוניים במשרד הביטחון ללא פיקוח 
כ-17  זה  אפליה  על  אישום  כתבי  הגשת  ואי 

שנה. 
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מרן הגר"ח: להצביע 
לפרלמנט הצרפתי

לקראת ביקור טראמפ – 
התבטאות מביכה

ארי קלמן

הורה  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  "מרן 
בבחירות  ולהצביע  לצאת  צרפת  ליהודי 
שעות  חשבון  על  גם  הצרפתי,  לפרלמנט 
עיתונות',  ל'קו  אומר  כך  בישיבות",  הלימוד 

חבר הפרלמנט הצרפתי מאיר חביב. 
הבחירות  יתקיימו  כשבועיים,  בעוד 
השבוע  נכנס  ולקראתן  הצרפתי,  לפרלמנט 
הגראי"ל  ישראל,  גדולי  למרנן  חביב  מאיר 
שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין.
על  חביב  סיפר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
ישראל  גדולי  חוויותיו מסבב הביקורים בבתי 
ואמר כי הרבנים הביעו את תקוותם לבחירתו 
של חבר פרלמנט שומר מצוות. "זכיתי להיכנס 
הרב  ואצל  שטיינמן  הרב  הישיבה  ראש  אצל 
ברכות  קיבלתי  אדלשטיין.  והרב  קנייבסקי 
מאוד חשובות, דיברנו על הבחירות לפרלמנט 
בצרפת שיתקיימו ב4 במאי. חשוב להם שיהיה 
על  החרדי  הציבור  על  פרלמנט שישמור  חבר 

הכשרות ועל שבת".
יהודי  שתקפו  "מאז  כי  וסיפר  הוסיף  הוא 
חרדי בגלל שלבש כיפה, כמחאה לבשתי כיפה 
אנטי  מועמדת  מתמודדת  מולי  בפרלמנט. 
חנוכיות  על  שנה  לפני  פוסט  שכתבה  דתית 

שיעשו  בושה.  ש'זה  וכתבה  ציבורי  במקום 
לסגירת  מתנגדת  והיא  כנסת',  בבית  זה  את 
שולטים  שהיהודים  ואומרת  בשבת  חנויות 
הוסיף  חביב  זה".  את  להפסיק  וצריך  במדינה 
כי ראש הממשלה נתניהו הקליט סרטון תמיכה 

במועמדותו שיפורסם בקרוב.
מתקיימות  הצרפתי  לפרלמנט  הבחירות 
המדינה  לנשיאות  הבחירות  לאחר  כשבועיים 
עמנואל  המרכז  מועמד  ניצח  כזכור  בהם 
פן,  לה  מארין  יריבתו  על  שגבר  מקרון 
היהודי  לציבור  כמסוכנת  שסומנה  מועמדת 
אלו  בחירות  בכלל.  בצרפת  ולמיעוטים  בפרט 
חשובות לא פחות מהבחירות לנשיאות מאחר 
והרוב בפרלמנט הוא זה שקובע את סדר היום 

במדינה. 

ברוך ברגמן

נשיא  של  הראשון  ביקורו  לפני  שבוע 
נמשכות  בישראל,  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
מיוחד  צוות  המאובטח:  לביקור  ההיערכות 
את  המכין  הממשלה  ראש  לשכת  מטעם 
צוות  עם  האחרונים  בימים  נפגש  הביקור 
ההכנה של הקונסוליה האמריקאית בישראל. 

ביקשו  כאשר  מבוכה,  נרשמה  בפגישה 
טראמפ  הנשיא  מאנשי  ראה"מ  לשכת  בצוות 
הנשיא  לביקור  להתלוות  לנתניהו  לאפשר 
נענו בשלילה  האמריקני בכותל המערבי, אך 
בצד  כשבדקו  פרטי.  ביקור  זהו  כי  בטענה 
צלם  לנשיא  להתלוות  יוכל  האם  הישראלי 
שיתעד את האירוע, אמר בכיר אמריקני: "מה 
פתאום, מה זה עניינכם? זה לא השטח שלכם, 

אלא חלק מהגדה המערבית".
הציטוט שפורס גרם לבכירי לשכת ראה"מ 
הממשלה  ראש  במשרד  בכיר  גבה.  להרים 
הגיב לדיווח ואמר כי האמירה שהכותל הוא 
בתדהמה,  התקבלה  המערבית,  בגדה  שטח 
מנוגדת  הזו  שהאמירה  משוכנעים  "בישראל 
לידי  שבאה  כפי  טראמפ  הנשיא  למדיניות 
התקיפה  ובהתנגדות  שלו  בהתנהלות  ביטוי 
ישראל  להחלטת מועצת הביטחון האחרונה. 

פנתה לארה"ב בעניין הזה". 

כאמור, ביום שני הבא ינחת בשעות הבוקר 
בישראל,  היסטורי  לביקור  טראמפ  הנשיא 
וחתנו  יחד עם בתו  במהלכו הוא צפוי לבקר 
ברחבת  קושנר  ואיוונקה  ג'ראד  היהודיים 

הכותל.
בישראל  ההערכה  גוברת  הביקור,  לקראת 
כי טראמפ לא יעביר את השגרירות לירושלים. 
בשינוי  הממשלה  ראש  את  האשימו  בימין 
שחל ביחס הממשל האוהד כלפי ישראל, בכך 
שגילה בפני האמריקנים עמדות מתרפסות ולא 
העברת  בעניין  נחרצת  ועמדה  נחישות  הביע 
טילרסון  רקס  המדינה  מזכיר  השגרירות. 
התבטא השבוע בעניין ואמר כי "הנשיא דונלד 
השגרירות  העברת  אם  לאמוד  מנסה  טראמפ 
האמריקנית לירושלים תקדם או תפגע בסיכוי 

להשגת הסכם ישראלי-פלסטיני".
רגישות  לגלות  החליט  טראמפ  לדבריו, 
בעניין,  מושכלת  שהתנהלות  בתקווה  בנושא 
"טראמפ  המדיני.  התהליך  לקידום  תסייע 
כללי  ובאופן  השלום,  את  לקדם  מעוניין 
שיכולות  החלטות  בקבלת  נזהר  מאוד  הוא 
להשפיע על התהליך – אני חושב שהדברים 
תלויים בישראל ואיך היא תראה את זה האם 
זה יעזור להשגת עסקה, או שזה יהווה הפרעה 

לכך". אמר מזכיר המדינה.

חבר הפרלמנט הצרפתי מאיר חביב נכנס השבוע להתברך בבתי 
מרנן גדולי הדור, הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג 

אדלשטיין  בשיחה עם 'קו עיתונות' הוא אומר: "גדולי ישראל 
בירכו אותי שאבחר והורו שחובה לצאת ולהצביע בבחירות גם על 

חשבון הלימוד"

שבוע לביקור: מבוכה לאחר סירוב אנשי המשלחת האמריקנים 
לאפשר לנתניהו להצטרף לביקור בכותל המערבי  בימין 

מאשימים את נתניהו בהתרפסות מול הממשל ובארה"ב מצננים 
את ההתלהבות בנושא העברת השגרירות לירושלים

אצל הגר"ח. צילום: אלי קובין

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

שימו לב! אם לא תבחרו תכנית חיסכון עד לתאריך ז' 
בסיון תשע"ז (1.6.17), המדינה תבחר, באופן אקראי, 

עבור ילדכם תכנית בקופת גמל או בנק. 
זה הזמן לבחור עבור ילדכם את  התכנית המועדפת 

עליכם, בקופת הגמל או בבנק (גם עפ"י ההלכה).
תכנית חיסכון לכל ילד מאפשרת להפקיד מדי חודש 50 ₪ לילד, עד הגיעו לגיל 18, 

בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.
הורים שיבקשו להכפיל את החיסכון, יוכלו להפקיד עוד 50 ₪ בחודש מקצבת הילדים.

התקופה שבה תוכלו לבחור
תכנית  חיסכון לילדכם

מסתיימת בתאריך
ז' בסיון תשע"ז (1.6.17)

מה?
עוד לא

חסכתם?

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

מתקשרים
בוחרים עכשיו >>>

<

!ומצטרפים לתכנית

*2637

איך מצטרפים לתכנית?

או 02-5393700 בימים א‘-ה‘ בין השעות 17:00-8:00
www.hly.gov.il ‘או נכנסים לאתר ’חיסכון לכל ילד



המוקדים נסגרים ביום חמישי ב-12:00 בלילה. אסור לכם לפספס!
חבילת שיפוץ מושלמת

75₪

751

  הפתעה

מערכת ישיבה יוקרתית

50₪

501

  נברשת לסלון

מטבח אקסלוסיבי

65₪

650

  מיחם לשבת

ספריה מלכותית

50₪

502

  ש"ס ובלכתך בדרך

מיצובשי אאוטלנדר 2017
7 מקומות

  ביטוח חובה
     ומקיף

טל. 02-5951000

טל: 02-5374545  75₪

750

000022 5559999555551110000000000000 0טטטטלל

נגריית ניסים
טל. 02-5612384

מבית רפאלי ביטוחים
טל. 02-5377177

טל: 02-5377888 

054-853-6596 טל: 

רכשת
ערכת חמצן

למקרי התקף לב וקוצר נשימה

פעמים 
3כל הקטלוג

₪
סה"כ ₪1,440
120  12

סה"כ ₪720
₪60   12

סה"כ ₪3,000
₪250   12

רכשת
תיק החיאה מושלם!
ציוד החיאה מלא לתינוקות ולמבוגרים

במימוש חבילה זו במימוש חבילה זו

פעמים
15כל הקטלוג

10 כרטיסים
לבחירה אישית 10 כרטיסים

לבחירה אישית כל הקטלוג

רכשת ערכת החיאה
לתינוקות וילדים למקרי דום לב וחנק

במימוש חבילה זו
20 כרטיסים לבחירה אישית

סה"כ ₪540
₪45   12

כל הקטלוג

השתתפת בזכות
הצלת חיים!

5 כרטיסים לבחירה אישית
במימוש חבילה זו

ארזנו לכם חבילות משתלמות במיוחד

*593502-9-401-401

מצטרפים עכשיו למכירה הסינית של איחוד הצלה. 
מגשימים חלום ומצילים חיים אחת שתיים

הזדמנות אחרונה להצטרף 

לתינוקות וילדים למק

זה נגמר!מחר

כנסו עכשיו:
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יפוג תוקפו של ההסכם הזמני שהושג  וחצי   בעוד כחודש 
מהסכם  שנה  של  לתקופה  הגמ"חים,  את  והחריג  בכנסת 
ה-FATCA - הקובע כי על גופים פיננסיים בישראל לדווח 
באמצעות רשות המיסים בישראל לרשויות המס האמריקאיות, 
אזרחים  ע"י  בעקיפין  או  במישרין  המנוהלים  חשבונות  על 
יהיו  הגמ"ח  שמוסדות  היא  הדבר  משמעות  אמריקאים. 
מחויבים בדיווח על פעילותם ומקורות המימון שלהם, ובפרט 
על תרומות מארה"ב. לכך עשויות להיות השפעות שליליות על 
עלויות התפעול של הגמ"חים, על חופש פעולתם, ועל היקף 
התרומות שיגייסו. קשה לומר מה תהיה עוצמתן של השפעות 
בהיקפי  מורגשת  פגיעה  תהיה  כי  להעריך  סביר  אך  אלו, 

הפעילות של הגמ"חים וביכולתם לספק אשראי לציבור. 
כאן  גם  עוצמה?  ובאיזו  החרדי  הציבור  מכך  יושפע  כיצד 
מדובר בשאלה מורכבת. מוסדות הגמ"ח היוו לאורך עשורים 
נדבך חשוב בכלכלת המגזר החרדי. היכולת לגייס אשראי זמין 
וזול )ללא ריבית(, בהתראה קצרה ועם מעט מאוד בירוקרטיה 
– סייעה ומסייעת למשקי בית חרדים רבים בצמתים מרכזיים 
של חייהם. בין אם מדובר בבר-מצווה, חתונה, או רכישת דירה, 
להלוואות הגמ"חים היה תפקיד חיוני במימון הוצאות גדולות. 
אף  מרכזי  תפקיד  הגמ"חים  קיבלו  במיוחד,  האחרון  בעשור 
יותר בהתמודדות משקי הבית החרדים, ובפרט הצעירים, עם 

המציאות הכלכלית המאתגרת שניצבת בפניהם. 
חשוב לזכור כי לדור הראשון של חברת הלומדים היו הורים 
ולכן  מגרמניה(  פיצויים  קיבלו  גם  )חלקם  חייהם  רוב  שעבדו 
יכלו לתמוך בילדיהם יותר מאשר מתאפשר כיום. גם התרומות 
האוכלוסייה,  גידול  קצב  כמו  מהיר  בקצב  גדלו  לא  מחו"ל 
המחיה  ויוקר   ,2003 בשנת  מאוד  קוצצו  הילדים  קצבאות 
ובפרט מחירי הדיור זינקו. במציאות החדשה הזו הפכה רכישת 
דירה למשימה מאתגרת ביותר. ההון העצמי ההתחלתי שהיה 
זמין לבני הדור הקודם, לרוב אינו זמין לזוגות הצעירים – וכך 
ובעזרתם  מגמ"חים  גדולים  סכומים  ללוות  מהם  רבים  נאלצו 
לזוגות  הגמ"חים  אמנם  סייעו  כך  מהבנק.  משכנתא  לבקש 
וניכר  ותפחו  הלכו  החובות  היקפי  אך   – לדירה  להגיע  אלו 
זמן, שכן, הלוואות  יוכל להימשך לאורך  זה לא  היה כי מצב 
משמעותית  ירידה  חלה  האחרונות  בשנים  ואכן,  להחזיר.  יש 
בשיעור הבעלות על דירות בקרב צעירים חרדים, לצד עלייה 
וזינוק  חרדים,  וגברים  נשים  של  התעסוקה  בשיעורי  חדה 

בשיעור הלומדים לתואר אקדמי. 
כיום במידה רבה כבר בשלב  נמצאים  במילים אחרות, אנו 
הצעיר  החרדי  הדור  של  ההסתגלות  תהליך  של  יותר  מתקדם 
רבים,  צעירים  זוגות  ועבור  החדשה,  הכלכלית  למציאות 
התלות  את  רבה  במידה  הקטינו  לעיל  שהוזכרו  המגמות 
משפחות  עדיין  כיום  יש  זאת,  עם  יחד  בגמ"חים.  הכלכלית 
חרדיות רבות שתלותן הכלכלית בגמ"חים היא גדולה, וצמצום 
הקצר,  בטווח  במיוחד   – מאוד  עליהן  יקשה  פעילותם  היקף 
בשנים  להם  עדים  שאנו  השינוי  תהליכי  את  להאיץ  ועשוי 

האחרונות. 
היקף  צמצום  כי  להעריך  ניתן  הגדולה  התמונה  בסיכום 
הלוואות הגמ"חים יורגש, אך אינו צפוי להביא לקריסה, שכן, 
יותר  טוב  ערוך  כיום  הצעיר  הדור  קודמות,  לשנים  בהשוואה 

להתמודד איתו.

איתן רגב הוא כלכלן וחוקר בכיר במרכז טאוב. לאחרונה 
סיים את מסלול הדוקטורט במחלקה לכלכלה באוניברסיטה 
החרדית  החברה  את  רבות  חקר  האחרונות  בשנים  העברית. 
על  חדש  אור  שפכו  אשר  חדשניים  מחקרים  מספר  ופרסם 

סוגיות כלכליות-חברתיות מרכזיות הנוגעות למגזר.

כיצד יושפע הציבור החרדי
 FATCA-מהחלת תקנות ה

על הגמ"חים

איתן רגב

הכירו: נוהל 'גילוי מרצון'

11 חודשים חלפו מאז הסיכום שהסדיר את פעילותם של הגמ"חים הגדולים בציבור החרדי  כעת, חודש לפני סיום 
תוקפם של הסיכומים, מנהלי הגמ"חים אובדי עצות: אם החוק יעבור, פעילותם תהיה בסכנה וקיים חשש לקריסתם 

 יו"ר וועדת הכספים משה גפני ל'ביזנס': "יש הבנות להסדר קבע"

גפני מבטיח הסדר קבע לגמ"חים
כ"א באייר תשע"ז 217/5/17

ארי קלמן

לפני כשנה סערו הרוחות, לאחר 
החרדי  בציבור  הגמ"חים  שבעלי 
רשות  שבורה:  שוקת  בפני  עמדו 
ישראל  עם  חתמה  האמריקנית  המיסים 
על הסכם, במסגרתו יהיה עליה לדווח על 
כספים של אזרחים אמריקנים המוחזקים 
בישראל בקרנות שונות. המהלך, שחוקק 
מאבק  במסגרת  בארה"ב  לכן  קודם  עוד 
בהעלמות מס, אומץ על ידי מספר מדינות 
ובשנים האחרונות הצטרפה לכך ישראל. 

'חוק  שכונה  ההסכם  חתימת  מאז 
מחויבים  פיננסיים  מוסדות  הפקטא', 
על  האמריקניות  המס  לרשויות  לדווח 
ארה"ב.  אזרחי  מחזיקים  בהם  חשבונות 
לדיון  הנושא  עלה  כאמור  כשנה  לפני 
חבר  עומד  בראשה  הכספים,  בוועדת 
הכנסת משה גפני, וסוכם לבסוף על שורת 
תקנות שיחולו למשך כשנה עד למציאת 
הסדר קבע. התנגדותם של בעלי הגמ"חים 
החשש  היה  חשבונותיהם  לחשיפת 
ימשכו  חשבונות  שבעלי  לאחר  מקריסה 
ויגרמו לגמ"חים קריסה  את פקדונותיהם 

טוטלית. 
הכספים  בוועדת  הסיכומים  במסגרת 
הוחלט כי גמ"ח קטן – שאין לו פיקדונות 
זמן,  נקודת  בכל  עולים,  אשר  לקוח  של 
הנכסים שלו  כל  ושסך  דולר  50 אלף  על 
אינו עולה על 50 מיליון דולר - יצהיר על-

כך בפני הבנק ואז יוכל להמשיך לפעול. 
יירשם  כעמותה  רשום  גדול שאינו  גמ"ח 
תצהיר  ויגיש  כעמותה  העמותות  ברשם 
ציבורית,  למטרה  לפעול  מתעתד  שהוא 
גדול  וגמ"ח  לפעול,  להמשיך  יוכל  וכך 
הגשת  על  אישור  יביא  כעמותה  שרשום 
את  וימשיך  המיסים  לרשות  דו"חות 

פעילותו כרגיל.

בעוד  יפוגו  הסיכומים  שכאמור  אלא 
הגמ"חים  מנהלי  יעמדו  אז  או  כחודש, 
בפני מצב דומה: חוק שיסדיר את מעמדם 
"התפיסה  שוב.  יוגש  בעבר,  שעלה 
המרכזית של בעלי הגמ"חים בכל הנוגע 
להפקדות האנשים, היא שהם לא מבררים 
מהיכן הגיע הכסף", אמר גורם בכיר באחד 
עיתונות'. אליבא דמנהלי  ל'קו  הארגונים 
מצווה,  לעשות  המגיע  אדם  הגמ"חים, 
"הפיקוח  שאלות.  אותו  שואלים  לא 
יש  ההפקדות.  את  למנוע  עשוי  המיועד 
הכסף  על  לדווח  מעוניינים  שלא  אנשים 
ענייננו,  לא  זה  שלהם,  מסיבותיהם  הזה 
אנחנו משתמשים בכסף לפעילות גמילות 

חסדים".

מה המשמעות של החוק?
לא  כמעט  ההלוואה  מקבל  "מבחינת 
וועדה  ימנו  אם  אלא  משמעות,  תהיה 
כמו  גדולה,  הלוואה  כל  לאשר  שתצטרך 
את  שמונע  הבנקים  על  מפקח  את  שיש 
הענקת הלוואות לגורמים שונים מחששות 
הכספים,  מפקידי  מבחינת  קונקרטיים. 
תהיינה השלכות מרחיקות לכת בכך שהם 

יאלצו לספק הסברים מהיכן הכסף". 
עבור  היא  הגדולה  "המשמעות 
הם  פיקדונות.  על  המתבססים  הגמ"חים, 
שייתכן  נוקשים  בכללים  לעמוד  יצטרכו 
יוכלו לעמוד בהם, למרות שכללים  שלא 
למנוע  בכדי  בחוק  גדרים  רק  הם  אלו 
שבלעדיהם  גדרים  דווקא  ולאו  קריסה, 
יעבור  החוק  אם  יקרוס.  הגמ"ח 
והרגולציה תוקם, הגמ"חים הללו יצטרכו 
אומר  הזה  הרישום  זעיר.  כבנק  להירשם 
הון  של  בדרישות  לעמוד  יצטרכו  שהם 
עצמי, הבנק יצטרך להוכיח שיש לו סכום 
מסוים בכדי לקבל רישיון. לשם השוואה, 
חצי  בסך  עצמי  הון  יש  הגדולים  לבנקים 

בנקים  לפתוח  קשה  לכן  שקל.  מיליארד 
בישראל". 

שתהיה  מהתערבות  הנוסף  "החשש 
מצד הרגולטור, היא ברגע שגמ"ח מסוים 
ייאלץ  הוא  התנאים,  באחד  יעמוד  לא 

להיסגר ומחמת זאת יקרוס".

בכדי  תקנות,  נועדו  כך  לשם  אבל 
למנוע קריסה בגלל חוסר אחריות.

"נכון. אבל במצב הנוכחי זה יביא את 
ההיפך. כרגע הגמ"חים בנויים על אמון. 
יש  אז  בגוף,  אמון  נותנים  שכולם  ברגע 
שהגמ"חים  ברגע  הפקדות.  ויש  החזרים 
והרגולטור  שלהם,  הספרים  את  יפתחו 
בגלל  בתקנות,  עומד  לא  שהגמ"ח  יקבע 
שווא  מצג  ייווצר  ביורוקרטיות,  סיבות 
המפקידים  בבעיות,  נתון  הגמ"ח  כאילו 
מיד  והגמ"ח  שלהם  הכסף  את  ימשכו 
לקטסטרופה.  שיגרום  מה  יקרוס, 
המנהלים עצמם יודעים שהם יציבים, ולא 
זה  כי  שלהם,  ביציבות  שיתעסקו  רוצים 

מה שיגרום למפקידים לחשוש".
'ביזנס' פנה ליו"ר וועדת הכספים ח"כ 
משה גפני, ושאל כיצד הוא מתכוון למנוע 
גורלי  כה  בנושא  הצפויה  הקריסה  את 
לדברי  החרדי,  במגזר  משפחות  לרבבות 
המתעסקת  מיוחדת  וועדה  ישנה  גפני, 
בנושא בראשות עו"ד יואל בריס, ששימש 
עד לאחרונה כיועמ"ש של משרד האוצר, 
הדיונים  את  לנהל  המשרד  ע"י  מונה  אך 

בנושא הזה. 
"הוא יושב עם נציגי 'איגוד הגמ"חים' 
הדיונים  הבנות.  לקראת  הם  ולהבנתי 
בסוף  ויגיעו  טובה  ברוח  מתנהלים 
עיתונות'  'קו  גפני.  מבטיח  לפשרות", 
ימשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות ולעדכן 

בהרחבה, בתקווה למציאת פתרון הולם.

ישנן התפתחויות חדשות  אלו  בימים 
בתחום נוהל 'גילוי מרצון', אשר יכולות 
הפועלים  על  גם  היתר,  בין  להשפיע, 
מספר  זה  הגמ"חים.  ולמען  באמצעות 
"נוהל  את  המסים  רשות  מפעילה  שנים 
פעל  אשר  הנוהל,  מרצון".  הגילוי 
מספטמבר  החל  מסוימים  בשינויים 
אפשר   ,2016 בסוף  והופסק   ,2014
כיאות  מדווחים  שאינם  כספים  לבעלי 
חובם  את  להסדיר  המסים  לרשות 
אנשים  של  מבוטל  לא  מספר  לרשות. 
בנוהל  להשתמש  האפשרות  את  ניצלו 
ובכך  אנונימית,  בצורה  מרצון  הגילוי 
למנוע חשיפתם עד לשלבים האחרונים 

של תהליך ההסדרה.
לשימוש  הפונים  כי  להבין,  חשוב 
בעלי  אינם  מרצון  הגילוי  בנוהל 
מאפיינים ייחודים, וניתן היה להשתמש 
נסיבות.  של  רחב  למגוון  ביחס  בנוהל 

המקרים השכיחים ביותר הם:
אי דיווח על החזקת כספים בחשבונות 

בנק בחו"ל;
נדל"ן  נכסי  מכירת  על  הצהרה  אי 

בחו"ל ובישראל;

שכירות  הכנסות  קבלת  על  דיווח  אי 
מנכסי נדל"ן בחו"ל ובישראל;

הן  הכנסות,  הפקת  על  דיווח  אי 
מפעילות עסקית והן מהשקעות שונות.

על  דיווח  אי  כי  לשכוח,  לנו  בל 
הינה  המסים  לרשות  נכסים  או  הכנסות 
עבירה פלילית, אשר גוררת העמדה לדין 
ועונשים כבדים. בשים לב לכך, היתרון 
שהעניק נוהל הגילוי מרצון הינו הענקת 
בכפוף  לדין  מהעמדה  פלילית  חסינות 

לתשלום המס שייקבע במסגרת הנוהל.
מורכב  הינו  בנושא  שהטיפול  כמובן 
השכילו  מועטים  מס  מומחי  ורק  ביותר 
לטובת  האפשריים  ההסדרים  את  לנצל 
נישומים על ידי השגת הסדרים מיטיבים 

מול הרשות. 
הוארך  לא  מרצון  הגילוי  נוהל  בעוד 
המסים  רשות  החלה   ,2016 סוף  לאחר 
בדצמבר 2016 בהסדרה חדשה )במסגרת 
המכוונת  מרצון(  הגילוי  נוהל  הרחבת 
חבות  את  להסדיר  הרוצים  ליהלומנים, 

המס שלהם מול רשות המיסים. 
מרצון,  גילוי  נוהל  הארכת  אי 
שהסתיים בתום שנת 2016, מחד ורצונה 

של רשות המיסים להסדיר את הגמ"חים 
מאידך הובילו את נציגי הציבור החרדי 

לפעול במלוא המרץ להארכת הנוהל.
הנוהל  של  הארכתו  אי  כי  יצויין  כן 
עורר הדים רבים הן בקרב אנשי המקצוע 
תרעומת  הביעו  אשר  בתחום,  העוסקים 
בקרב  והן  בלקוחותיהם,  הפגיעה  על 
תושבים רבים, אשר מצויים בסיטואציות 

מורכבות למול רשות המסים. 
פעילותם  כי  מעודכן  מידע  ברשותנו 
פרי  נשאה  החרדי  הציבור  נציגי  של 
ובימים אלו מגבשת רשות המסים נוהל 
לעלות  עתיד  אשר  חדש,  מרצון  גילוי 
המשפטים  במשרד  ואישור  לדיון 

בתקופה הקרובה. 
כולנו תקווה כי נציגי הציבור החרדי, 
אשר  הגורמים  עם  בקשר  העומדים 
החדש,  הנוהל  של  בגיבושו  מעורים 
של  אימוצו  את  ולקדם  לפעול  ימשיכו 
נוהל גילוי מרצון חדש וזאת למען יוכל 
ענייניו  את  ולהסדיר  להמשיך  הציבור 
מלא  בביטחון  המס  רשויות  למול 

ובצורה אנונימית, כפי שעשה עד כה. 

נוהל הגילוי מרצון, אשר הופסק בסוף שנת 2016, צפוי לצאת במתכונת חדשה במהלך 
התקופה הקרובה וזאת כתוצאה מלחץ של נציגי הציבור החרדי



29 בפתח-תקוהכ"ג באייר תשע"ז 19/5/17 כ"א באייר תשע"ז 17/5/17בירושלים1230

האדמו"ר מבעלזא יצא ללונדון בראש אלפים 
המוסדות  מרכז  את  חנכו  שם  מחסידיו, 

שבנייתם הסתיימה ברוב פאר והדר.
לפני הגיעם ללונדון, חנו בעיירה בעלזא, שם 
משמש  כשהאדמו"ר  עם  ברוב  תפילה  נשאו 

כשליח ציבור.
מבעלזא  האדמו"ר  קרא  התפילות,  בסיום 
פתקאות בהן הוזכרו שמות הזקוקים לישועה. 

הגראי"ל  לאחרונה:  הורע  הרפואי  ישראל שמצבם  גדולי  נכתבו שמות  בראש הרשימה 
שטיינמן, האדמו"רים מגור, סקווירא, צאנז וסאדיגורה.

מאות  בראשות  יצא  מסאטמר  האדמו"ר 
מנדיבי החצר למסע מרגש אל ערש מולדתם 

'סיגעט' הקרובה לגבול הרומני-הונגרי. 
הכנסת  לבית  הפינה  אבן  את  יניח  האדמו"ר 
את  ששימש  התפילה  לבית  שחזור  שיהיה 
העלמין  בית  מדין.  על  שישבו  האדמו"רים 
ובתי האדמו"רים כבר נרכשו לפני שנים ובית 

הכנסת יהווה סגירת מעגל.
במסגרת המסע ישבות האדמו"ר מסאטמר עם נדיבי עם בערש מולדת החסידות מעז'יבוז' 

סמוך ונראה לקבר הבעל שם טוב.
בכדי להביא צעדים אלו לכדי גמר, תרם כל משתתף במסע 7,000 דולרים לטובת בניית 

בית הכנסת.
במסע האירופאי, יבקר הקהל בראשות האדמו"ר מסאטמר, באנטוורפן ובריסל. יעלה על 

קברי הצדיקים בבעלזא, פרמישלאן, סאסוב, אניפולי וברדיטשוב, סיגעט ואועל.

שיחת  התפרסמה  שבועות  כמה  לפני 
נחרצות  דעתו  הביע  בה  מסאטמר  האדמו"ר 
הגיוס  בלשכת  מהתייצבות  הנמנעים  נגד 
"מאז  הישראלי.  המחוקק  עם  כמוסכם 
שיכל  ומי  דיחוי,  ליטול  התייצבו  ומתמיד 

הוציא פטור" אמר אז האדמו"ר.
בראשות  מסאטמר  האדמו"ר  יוצא  במקביל 
במנהטן  שייערך  אדיר  למפגן  רבנים  מאות 

לקראת חג השבועות.
בשולחן  כשבשיחתו  לקריאה,  מסאטמר  מהרז"ל  האדמו"ר  של  אחיו  הצטרף  השבוע 
ל"ג בעומר אמר לשומעי לקחו גם הוא: הסדר היה תמיד שהלכו לקבל דיחוי, מי שרצה 
להצהיר כי אין לו חלק בישות הציונית היה מסדר פטור על סעיף בריאות נפשי. מי שלא 

הצליח, הצהיר על היותו בן ישיבה וקיבל דיחוי שנתי.
בהמשך אמר האדמו"ר כי ייתכן והדרך היחידה לבטל את חובת הגיוס, לו היו מתאחדים 
כולם יחד שלא לגשת ללשכות הגיוס ואז היה המחוקק מבין כי אין ביכולתו לשבר את 
רוח העם. אמנם להורות לציבור לנהוג כך אי אפשר מאחר וזו שאלה אם מותר לשנות 
נתון  - שיש פחד תמידי בכל רגע  נפש  וגם שהדבר הוא מסירות  ממה שנהגו עד עתה, 

ממעצר וענישה.

בחורי  בין  הקשר  הידוק  לטובת  החלטות  שורת  לקבלת  התכנסו  פוניבז'  ישיבת  ראשי 
הישיבה וסדיר הלימוד, ואלו הן ההחלטות שפורסמו מהתכנסות ראשי הישיבה:

מי  את  לבחורים  שיהיה  כדי  הישיבה,  בהיכל  ב'  בסדר  לשבת  יתחיל  הישיבה  צוות   .1
לשאול שאלות. 2. השיעורים יתחילו בזמן המדוייק וימשכו שעה וחצי כדי שיספיקו יותר 

במסכת קידושין.
במקביל, בפנימיות הישיבה, נתלה מכתב שנכתב באסיפה:

בישיבה  להחזיק  לעצמם  היתר  המורים  יחידים  ויש  היות  שיחי'  הקד'  ישיבתנו  "לבני 
מחשב וכל הדומה לזה לצורך חידושי תורה ושיעורים. הננו להודיע כי גם זה אסור ללא 

הוראת היתר כלל."
על המכתב חתומים, ראשי הישיבה מרנן הגרי"ג והגרב"ד, נשיא הישיבה הגר"א כהנמן 

והמשגיח הגר"א גינזבורג.

השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת מנדי קליין
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הרגשת הזולת 
ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר 
נֵֹתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹאּו  ִּכי 
ֵׁשׁש  לה':  ַׁשָּבת  ָהָאֶרץ  ְוָׁשְבָתה  ָלֶכם 
ַּכְרֶמָך  ִּתְזמֹר  ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש  ָׂשֶדָך  ִּתְזַרע  ָׁשִנים 
טעם  ב-ג(.  כה,  )ויקרא  ְּתבּוָאָתּה  ֶאת  ְוָאַסְפָּת 
את  ירגיש  שהאדם  כדי  הוא  השמיטה  מצוות 
בעל  גדול  עשיר  הוא  אם  אפילו  העני,  נפש 
גדולה  כמות  לקחת  לו  אסור  ומטעים,  שדות 
של פירות לביתו, אלא מעט וכדרך שלוקחים 
יכולים  העניים  שני  ומצד  מההפקר,  העניים 
להיכנס לשדותיו ולקחת מפירותיו ואינו יכול 

למנוע בידם, כיון שהפירות הפקר.
פירות  לקנות  יכול  היה  לא  גם  בעבר 
כרגילותו )וכיום שמייבאים פירות מחו"ל יכול 
שביעית(,  בפירות  סחורה  בזה  ואין  לקנות, 
אלא צריך לקחת משדות אחרים כמו העניים, 
וכך  העני,  נפש  את  שירגיש  כדי  זאת  וכל 
בשנות הרווחה וההצלחה יפריש מכספו וייתן 
לעניים הנצרכים )יעוי' בחפץ חיים החדש על 

התורה(. 



הגרי"ז מבריסק זצוק"ל, כיהן כראש ישיבת 
רבי משה  הגרי"ז,  של  בנו  בירושלים.  בריסק 
ישיבת  כראש  כיום  )המכהן  שליט"א  דוד 
לו  ואמר  אביו  לו  קרא  שפעם  סיפר  בריסק(, 
שנמצא  פלוני  לעני  וייתן  כסף  סכום  שייקח 
במצוקה, והוסיף ואמר שחשוב מאוד לעשות 
באמצע  היה  הבן  עכשיו,  הזו  הצדקה  את 
את  שאל  ולכן  בגמרא,  קשה  סוגיה  פיענוח 
אביו אם הדבר דחוף או שיכול להידחות כמה 

שעות עד שיסיים את הסוגיה הקשה. 
השיב לו אביו בסיפור על הגאון רבי חיים 
עליו  אחיעזר,  שו"ת  בעל  גרודז'ינסקי,  עוזר 
מספרים שיכול היה לכתוב שני מכתבים בשתי 
בתורה,  שונים  מקצועות  בשני  זמנית  בו  ידיו 
זמנית  ובו  מכתב  לכתוב  היה  יכול  כן  כמו 

להאזין לאנשים המדברים עמו. 
על  ספרו  את  לכתוב  סיים  חיים  כשהחפץ 
שמירת הלשון רצה לקבל הסכמה מרבי חיים 
עוזר שהיה אז גדול הדור, קרא הרב את הספר 
וראה שיש שם הלכות שבתחילה נראה שקשה 
ליישמם ושעד אותה העת לא קם תלמיד חכם 
ויסכם הלכות אלו, קרא הרב לשניים  שיחבר 
את  שינסו  להם  והורה  הבכירים  מתלמידיו 
החפץ חיים וידברו עמו על דא ועל הא, ויראו 
וכך  לשונו,  את  לשמור  מצליח  הוא  אכן  אם 
היה, במשך מספר שעות ניסו שני התלמידים 
או  רעה  מילה  לומר  חיים  החפץ  את  לדובב 
ביקורת כלפי הזולת, אך החפץ חיים לא אמר 
כשראה  ומכל.  בכל  לשונו  את  ושמר  מאומה 
רבי חיים עוזר שהחפץ חיים נאה דורש ונאה 

מקיים, כתב לו הסכמה.
כשרבי  לבנו,  הגרי"ז  סיפר  פנים,  כל  על 
סיים לחבר את ספר אחיעזר, הוא  עוזר  חיים 
הלך לקבל הסכמה מאחד מגדולי הדור דאז, 
הרב  זצוק"ל,  מלודז'  מייזל  חיים  אליהו  רבי 
נלהבת,  הסכמה  וכתב  מהספר,  רבות  התפעל 
לפני שנפרד ממנו רבי חיים עוזר לשלום, שאל 
בדרך חיבה, "מתי נזכה בעזרת ה' לראות את 

חידושיו של כבודו כתובים על ספר?"

את  לראות  רוצה  הנך  אם  הרב,  לו  אמר 
הספרים שלי, אתה מוזמן לבוא איתי, הכניסו 
מונחים  היו  בו  ביתו  מחדרי  לאחד  הרב 
ערימות של דפים בהם רשומים כל ההלוואות 
שהלווה והתחייבויות שהתחייב עבור יתומים 
הרב,  השיב  שלי",  הספרים  "אלו  ואלמנות, 

"השקעתי אותם בגמילות חסדים!"
חיים  רבי  גם  הרבה  פגישה,  אותה  מאז 
אליו  וכשהיו באים  עוזר חסדים מאוד מאוד, 
תלמידי חכמים כדי לקבל הסכמות לספריהם, 
פתקים  גם  להם  ומראה  אותם  מדרבן  היה 
לטובת  שהתחייב  הסכומים  את  רשם  שבהם 

אלמנות ויתומים.
מאוד,  עמוק  דבר  ואמר  לבנו  הגרי"ז  סיים 
"דע לך בני, כשמגיע לפני האדם מעשה חסד 
והוא מיד סוגר את הספר והולך לעשותו, אזי 
גם כשהספר סגור נחשב כאילו הוא פתוח. אך 
הולך  ולא  הספר  את  לפתוח  ממשיך  הוא  אם 
לקיים את מעשה החסד שהוטל עליו, אזי גם 
סגור,  הוא  כאילו  נחשב  זה  פתוח  כשהספר 

הלימוד שלו לא לימוד".
את  מדריכה  הקדושה  שתורתנו  מפני  וזאת 
לו,  ולעזור  השני  בצער  תמיד  לחוש  האדם 
תורה  כו(,  לא,  )משלי  ְלׁשֹוָנה  ַעל  ֶחֶסד  תֹוַרת 
ע"ב),  מט  בסוכה  )יעוי'  חסד  עמה  שיש 
גדרי  פי  שעל  מצווה  האדם  לפני  כשמגיע 
ההלכה מחויב הוא להפסיק מלימודו ולקיימה 
אחרים(,  ידי  על  לעשותה  אפשר  שאי  )וכגון 
מוכרח הוא לסגור את הספר ולהזדרז לקיימה, 
וכדברי דוד המלך ע"ה ַחְׁשִּתי ְוֹלא ִהְתַמְהָמְהִּתי 
ִלְׁשמֹר ִמְצֹוֶתיָך )תהילים קיט, ס(, מצווה הבאה 
לידך אל תחמיצנה )מכילתא בא פרשה ט סימן 
לא  שמא  אשנה  לכשאפנה  תאמר  ואל  סג(, 

תפנה )אבות פ"ב מ"ד(.



אויערבך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  של  בניו 
היה  לא  שהוא  עליו  בהספדים  סיפרו  זצוק"ל 
גדולי הדור  אותם בדברי מוסר שיהיו  מדרבן 
המוסר  דברי  כל  אלא  גדולים,  צדיקים  או 
נפש  שלו סבבו סביב המחויבות להרגיש את 
הזולת, והיה אומר שאדם שלא מרגיש את נפש 
הזולת, הוא לא אדם, אלא כמו בהמה. ואולי 

אפילו פחות מכך. 
שלעת  בחזו"א  מפורסם  במעשה  ונסיים 
יום מספר  זקנתו הוצרך לרפואתו לטייל בכל 
הליכתו  כדי  תוך  צח,  אוויר  ולנשום  דקות 
באחד  והנה  תורה,  דברי  ומשנן  חוזר  היה 
ללכת  והחל  נעצר  הליכתו  באמצע  הימים 
לאט, תלמידו שליווהו חשש שהרב אינו חש 
הוא  שהטעם  לו  השיב  החזו"א  אך  בטוב, 
מפני שלפניהם הלך יהודי עם קביים ולא רצה 
שיראה  בכך  דהו  כל  צער  לו  לגרום  החזו"א 
לעשות  יכול  אינו  והוא  מהר,  הולכים  אותם 
זאת. כך הרגישו גדולי ישראל את הזולת. כזה 

ראה וקדש )ראש השנה כ ע"א(. 
יהי רצון שנזכה לתקן ולהשלים את עצמנו 
במידות אציליות ונעלות, ובכך נכין את עצמנו 
לקראת קבלת התורה הקדושה בחג השבועות 
ונראה בקרוב בקרוב בישועת ישראל השלימה, 

אמן. 

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



  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 
היגיינה ונוחות במארז חסכוני

טואלט  מגבוני  משיקה  סנו,  חברת 
מגבוני  חסכוני.  שלישיה  במארז  לחים 
המעושרים  היפואלרגניים  טואלט 
באלוורה, להיגיינה מושלמת. המגבונים 
מועשרים באלוורה ומרגיעים עור עדין 

נשלפים   .PH 5.5 ובעלי  אלכוהול  מכילים  אינם  ומגורה, 
אחד-אחד ומיועדים לשטיפה באסלה. כל אריזה מכילה 48 

מגבונים. 

הקיץ הזה עוברים לסטיק
החדשנות  את  מביא  סקינגארד  מותג  השנה  גם 
הגנה  סטיק  ובלעדי:  חדש  מוצר  ומשיק  בקטגוריה 
למריחה  וקל  לשימוש  נוח   SPF50 לפנים  שקוף 
מסנני  עם  לבנים,  סימנים  משאיר  אינו  הפנים,  על 
העור,  סוגי  לכל  מתאים   ,SPF50 בדרגה  קרינה 
היפואלרגני, עמיד במים, ללא אלכוהול, ללא בישום, 

 UVA המחמיר  האירופאי  בתקן  ועומד  פארבנים  ללא 
BALANCE. להשיג ברשתות השיווק והפארם.

מנגו-קמומיל ואגס-מרווה
פיוז-טי,  הבינלאומי  הקר  התה  מותג 
מבית ‘קוקה-קולה ישראל’, משיק סדרת 
פיוז-טי השם:  תחת  חדשה  משקאות 
מעודנת,  במתיקות  קר  תה   –  Herbal
צמחי  תמציות  ובשילוב  פירות  בטעמי 
מרעננים:  טעמים  בשני  יושק  תבלין. 

מנגו-קמומיל ואגס-מרווה. 

תירס גמדי שלם 
בימים  לחדש:  מפסיק  לא  ‘מעולה’  המותג 
שלם  גמדי  תירס  שימורי  הושק  האחרונים 
בכשרות  הראשונה  ובפעם  וטעים.  איכותי 

בד”ץ העדה החרדית. 

חגיגיות לבנה 
מתמלא  הלבן  החג  שבועות, 
הזמן  וזה  וטעמים  מרקמים  צבע, 
להתחדש בכלים שיהלמו את החג 
זוהר. באיקאה  קייצי  באור  המואר 
מוצרים  שלל  למצוא  תוכלו 
להתחבר  או  בהירים,  בעיצובים 

אל מראה השיבולים ולאבזר את הבית בשלל פרטי עיצוב 
מקש שניתן למצוא בחנויות הרשת, כך תשלימו את האווירה 

לקראת חג השבועות.

גם יפות וגם נוחות
הנעליים  את  לנעול  אתכם  מזמין  שול, 
הכי יפות מבלי להתפשר כלל על נוחות. 
הייעודיות  ג’ל  האקטיב  רפידות  בעזרת 
של  רחב  מגוון  לנעול  ניתן  נשים,  לנעלי 
עקב  עם  או  פתוחות  סגורות,  נעליים: 
וליהנות מתמיכה טובה לקשת כף הרגל 

בסופר  להשיג  ניתן  לתיאור.  ניתנת  בלתי  הליכה  ומנוחות 
פארם, ניו פארם, ברשת שופרסל ובבתי המרקחת.

הסוויצ’ של הסודה 
הפך  וחג  בשבת  סודה  מי  שתיית  של  המנהג 
לפופולרי במיוחד בשנים האחרונות. לסודה יש 
תועלות בריאותיות, כמו שמספר יוסי מרקוביץ 
המשווקת  משקאות”  אייץ’  אנד  “בי  מנכ”ל 
בכמות  שמתהדרת  “הסודה  סוויצ’:  סודה  את 
הגזים שלה, מסתבר שרופאים רבים ממליצים 
נהדר  כפתרון  לחו”ל  בנסיעות  בעיקר  לצרוך 
באזורים בהם ישנה בעיה של מים נקיים, והם 
נוסף,  יתרון  שיניים.  לצחצוח  גם  מתאימים 
שאין  בגלל  רק  ולא  לדיאטה,  מסייעת  הסודה 
תוססים  שמשקאות  בגלל  אלא  סוכר,  בה 
יוצרים תחושה של שובע המרגיעה את הרעב”.

להיטים בדרכים
להתחדש  מפסיקים  לא  בסונול 
התוסס  הקיץ  במבצע  ויוצאים 
דיסקים  לרכוש  יהיה  ניתן  בו  הבא 
ב-9.90  האחרונים  הלהיטים  עם 
₪ במקום ב-49.90 ₪. הרפרטואר 

העשיר שנערך בשיתוף אתר קולות מציע לשוחרי המוזיקה 
שיעביר  אשר  ועדכני  חדש  אלבומים  מבחר  החסידית, 
ברגר-הקשיבו  יוסי  ביניהם:  נעימה,  בצורה  לכם את הדרך 
כולכם, מועצת השירה היהודית-כנפי רוח, נתנאל ושרולי-
רק שלך, אלעד כהן-רפאני, גיל ישראלוב- ברכני אבי, מאיר 

פרידמן  אלי  מינס-עולם מסתובב,  גרין-אושר הבא, שלמה 
שמע ישראל, ניר קפטן שיר למעלות ועמירן ואריק דביר - 
ובחנויות  הילדים  על  גם  בסונול  חשבו  בנוסף  השכינה.  זיו 
חבורת  של  האהובים  הדיסקים  את  לרכוש  ניתן  הנוחות 

תרי”ג, שיפיגו להם את השעמום בזמן הנסיעה. 

מוצר חדש: רינגלס 
בטעם  תפו”א  טבעות  חטיף  רינגלס-  חטיף 
העדה  בד”ץ  של  בהכשר  גריל  ובטעם  טבעי 
החרדית נוסף לסדרת החטיפים של ‘מעולה’. 
 V-ה תווית  את  נושאים  מעולה  מוצרי  כל 

המסמל: טעם, איכות ומבחר.

Smashbox משיק חנות קונספט 
קבוצת החברות אסתי לאודר 
להתרחב  ממשיכה  בישראל 
בתחום הפעילות הקמעונאית 
קונספט  חנות  משיקה  והיא 
האיפור  למותג  ראשונה 
המקצועי סמאשבוקס שנוסד 

1996 בלוס אנג’לס, קליפורניה. כעת, פותח המותג  בשנת 
חנות קונספט עצמאית ראשונה למותג בישראל בקניון גינדי 
אפריל,  ברשת  גם  להימכר  המותג  ימשיך  במקביל,   .TLV
בקניון  המיוחדים  ובמתחמים  הרשת  של  האונליין  באתר 

עזריאלי ובקניון אבנת. 

חתנים מתלבשים בבגיר
משיקה  החתונות,  עונת  לקראת 
‘בגיר’  האיכות  אופנת  רשת 

ועדכנית שעוצבה בקווים עדינים  קולקציית חתנים חדשה 
חדשנית  אופנה  ויוצקת  שונות,  בטקסטורות  ומודרניים 
החתנים,  קולקציית  בגיר.  של  והאיכותיות  היוקרתיות  לצד 
משלבת מגוון רב של גזרות, דוגמאות יוקרתיות וסוגי בדים 
פיתוחים  בשילוב  מיוצרים  בקולקציה  הפריטים  שונים. 
הלבשה  פרטי  לקבל  מנת  על  מתקדמים,  טכנולוגיים 
באיכות הגבוהה ביותר תוך שהם מותאמים לצרכן הישראלי 

והאקלים המזרח תיכוני הקייצי.

מחדשים את רהיטי הגינה והמעקים 
השמש  רווי  הישראלי  האקלים 
פשוטים  לא  אתגרים  מציב 
גדרות,   – ממתכת  לאלמנטים 
ועוד.  גן  ריהוט  מעקות,  שערים, 
המראה  על  השמירה  מלבד 
להגן  במיוחד  חשוב  החיצוני, 

פותחה  טמבור  של  המרטון  סדרת  חלודה.   מפני  עליהם 
לאקלים  התאמה  על  הקפדה  תוך  זו,  למטרה  בדיוק 
ומתאים  שנים  לאורך  עמידות  מבטיח  המרטון  הישראלי. 
לצביעה ישירה על חלודה, וכן לצביעה על כל סוגי המתכות 
כולל ברזל מגלוון. בסדרת המרטון שלושה מוצרים: מראה 
חלק בעל ברק משי, מראה מתכתי רקוע בעל ברק משי, או 

מראה מתכתי מחוספס בעל נצנוץ עדין.

רפואה שלמה – בכמות קטנה
ומשכך  חום  מוריד  נובימול”  “טיפטיפות 
צמיחת  לכאבי  כיעיל  הוכח  כאבים 
שיניים, לאחר ברית מילה ואחרי חיסונים. 
בסדרת “טיפטיפות” יש רכיב פעיל אחד 
בלבד היות ומדובר  בתינוק קטן שמקבל 
בחייו.  הראשונה  בפעם  התרופה  את 
הרכיב הפעיל היחיד בטיפטיפות נובימול 
אותו  לתת  שניתן  רכיב  פראצטמול,  הוא 

הרפואי  והניסיון  עליו,  ממליצים  הרופאים  מרבית   ,0 מגיל 
תות,  בטעם  נובימול  טיפטיפות  שנה.   40 מ-  למעלה  אתו 
ללא סוכר ובהשגחת הבד”ץ העדה החרדית. לרכישה ללא 

מרשם רופא בבתי המרקחת וברשתות הפארם.

סיר טיגון ללא שמן
בריא  חיים  לאורח  לעבור  החלטתם 
מהשומן?  להיפרד  מתקשים  אבל 
שמן  ללא  טיגון  סיר  מציגה  תדיראן 
אוויר  זרימת  של  חדשה  בטכנולוגיה 
חם. הסיר בציפוי טפלון בעיצוב חדשני, 
קל לשימוש ועם קיבולת של 4.4 ליטר, 

הכולל טיימר עד 60 דקות עם 6 תוכניות של בישול אוטומטי, 
כולל גריל ואפשרות להכנה 2 מנות במקביל. מנגנון נעילה 
מפני ילדים וציפוי של נון סטיק שמונע הדבקויות מיותרות. 

אחריות: שנה ע”י שירות תדיראן.

השירות כמקצוע
כשנה.  לפני  נפתחו  מבחר  במכללת  אנוש  שירותי  לימודי 
המוצע  ייחודי  במסלול  ראשון  תואר  בלימודי  מדובר 

אוני’ חיפה.  בבלעדיות בציבור החרדי, בשיתוף פעולה עם 
חיפה  באוני’  אנוש  לשירותי  החוג  ראש  לוריא,  גיל  פרופ’ 
התעסוקה  שעולם  להבין  “חשוב  התואר:  את  המעניקה 
כיום,  האחרונות.  השנים  בעשרות  מהותי  שינוי  השתנה 
אחוזים ניכרים מהמשרות המוצעות בשוק התעסוקה הינם 
משרות בתחום השירותים ועולם השירות הוא מקצוע בפני 
מעניקים  אנוש  שירותי  במסלול  אנו  אותו  הידע  זה  עצמו. 
לסטודנטים. אנחנו מכשירים את הסטודנטים והסטודנטיות 
ניהול  כמו  הארגון  בתוך  מורכבים  שירות  תהליכי  לנהל 
משאבי אנוש ומחוצה לו כדוגמת ניהול שירות לקוחות של 

חברה סלולארית פרטית או חברה ציבורית”.  

לניקוי, להברקה ולהגנה
גרניט  מסוג  ריצוף  לבעלי  במיוחד 
פורצלן, סנו מציגה את מנקה הרצפות 
המיועד  נוזל  פורצלן,  גרניט  פוליוויקס 
על  ושומר  הזה  הסוג  מן  לרצפות 
הרצפות  את  מנקה  שלהן.  המראה 
ומשאיר  היטב  אותן  מבריק  ביסודיות, 
לשמור  כדי  הרצפה  על  הגנה  שכבת 

וניתן  ניקוי פעילי שטח  זמן. מכיל חומרי  על הניקיון לאורך 
להשגה בשני ניחוחות: ניחוח קלאסי וניחוח מאסק.

אריזה חסכונית 
שחורים  בצבעים  לבגדים  כי  יודעות  כולן 
הכביסה.  לאחר  לדהות  נטייה  יש  וכהים 
במיוחד עבור בגדים הכהים פיתחה סנו את 
מקסימה בלאק לכביסה שחורה וצבעונית, 
מיוחדים  חומרים  ובתוספת  מלבינים  ללא 
היענות  הכהים.  הצבעים  על  השומרים 
הצרכנים הגבוהה למקסימה בלאק הובילה 
את סנו להשקה נוספת של האבקת כביסה 

בלאק באריזה חסכונית של 6 ק”ג.

מספר מדליות הגדול ביותר 
זו השנה ה-15 ברציפות בה מתקיימת 
 – ישראל  ליינות  השנתית  התחרות 
בוחרים  ובה   ”2017 הזהב  “אשכול 
28 שופטים את היינות הטובים ביותר 
לתחרות  שנשלחו  היינות   289 מבין 
ביותר  הטובים  ליינות  ומעניקים 
לאחר  וארד.   כסף  זהב,  מדליות 
הטעימות התברר כי יקב כרמל קיבל 

מדליות,   13 בתחרות:  ביותר  הגבוה  המדליות  מספר  את 
ארד.  מדליות  ו-3  כסף  מדליות   6 זהב,  מדליות   4 מתוכן 
במדליות זהב זכו היינות- 2Vats לבן 2016, מרלו הסדרה 
 2012 האזורית  הסדרה  פרנק  קברנה   ,2013 האזורית 
היינות:  זכו  כסף  במדליות   .2012 קאיומי  כרם  ושיראז 
גוורצטרמינר הסדרה האזורית 2016, בלנד בורדו ויניארדס 
אדמון  כרם  מלבק   2013 ויניארדס  סוביניון  קברנה   ,2014
שעל  כרם  גוורצטרמינר   ,2009 קאיומי  כרם  שיראז   ,2013
ויניארדס  בלאן  סוביניון  היינות:  זכו  ארד  במדליות   .2016

2016, שרדונה כרם אדמון 2014, מרלו כרם שעל 2013.

לשמירה על איכות הבגד 
הקיץ כבר כאן, השמש הקופחת שולטת 
לעונה.  מהרגיל  גבוהה  והלחות  בחוץ 
בשמש,  הכבסים  ייבוש  כי  לדעת  חשוב 
הבגד.  למרקם  לעיתים  להזיק  עלול 
ואיכותיים  עדינים  בפריטים  כשמדובר 
כהה  כחול  שחור,  כמו:  כהים  בצבעים 

המקורי  הצבע  את  להרוס  עלולה  אף  השמש  אפור,  או 
כבר  ואם  כביסה  במייבש  מייבשים  כביסה  לכן,  הבגד.  של 
בין  שנערכה  השוואה  בדיקת  וחסכוני.  יעיל  שיהיה  מייבש, 
נפח קיבולת  רגיל בעל  ‘פזגז’ למייבש  ‘רינאי’ מבית  מייבש 
כביסה  כמות  לאותה  ב’רינאי’  הייבוש  זמן  כי  העלתה,  זהה 
חשמלי,  כביסה  במייבש  הייבוש  לעומת  בכחצי  מתקצר 
ייבוש. אז  בגין  ניכר בהוצאות החשמל  מה שמביא לחסכון 
ובלחות, פשוט  בייבוש בשמש  במקום להרוס את הבגדים 

!RINNAI עוברים למייבש הכביסה

חופשה מושלמת בים המלח
הנופש ב”נירוונה ים המלח” 
האחרונות  בשנים  הפך 
מהקיץ  נפרד  בלתי  לחלק 
חברת  החרדי.  בנוף 
ונופש”  תיירות  “אפקטיב 
נופש  השנה  גם  מציעה 
גבוהה  ברמה  מושלם 

המתאים במיוחד למשפחה החרדית, במלון לאונרדו קלאב 
כלול  “הכל  חופשת  המלח.  ים  חוף  על  לשעבר(  )נירוונה 
על  ומאפה,  צורך להוסיף כסף על קפה  כל  במחיר”! ללא 
שתיה קרה ועוד. את הארנקים תשאירו בבית. המלון שוכן 
חופי  שני  למלון  כאשר  מרהיבה  חוף  רצועת  של  לאורכה 

רחצה נפרדים, ספא פתוח בכניסה חופשית הכולל בריכת 
מי ים המלח מקורה, ג’קוזי וסאונה רטובה ויבשה, חדר כושר 
ועוד מגוון אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. המלון יהיה 
בפיקוח מלא וצמוד של צוות משגיחים יר”ש בהשגחתם של 
כץ  אנשיל  אשר  הגה”צ  שליט”א,  נחשוני  משה  רבי  הרה”ג 
שליט”א והרב שלמה לנדאו שליט”א בין התאריכים ח’- ט”ו 

בתמוז תשע”ז )2-9.7(. לפרטים– 03-6190086

1+1 על מוצרי אפיה
עוגות  חג  לכבוד  במיוחד 
מציגה  סולתם  רשת  הגבינה, 
בחנויות  ומיוחד  חגיגי  מבצע 
הרשת הפזורות ברחבי הארץ 
במסגרת  בלבן”.  “חגיגה   –
על  מתנה   1+1 יוענק  המבצע, 

האפיה,  כלי  במחלקת  האפייה.  בקטגוריית  מוצרים  מגוון 
תמצאו את כל האביזרים שיהפכו את העוגה שלכם לסיפור 
תבניות  של  רחב  מגוון  האפייה,  בקטגוריית  ריחני.  הצלחה 
המונע  איכותי,   Non Stick ציפוי  עם  סטיל,  קרבון  אפייה, 

הידבקות המזון, התבניות מעולות ועמידות לשנים רבות.  

ללקוחות מסחריים בצמיחה
בנק הפועלים הודיע על הקמת 6 
בחטיבה  חדשים  עסקים  מרכזי 
על  אחראים  שיהיו  העסקית, 

 25 עד  של  מכירות  מחזור  בעלי  עסקיים  בלקוחות  טיפול 
מיליון שקלים. 6 מרכזים אלה מצטרפים לששת המרכזים 
הקיימים, ובסך הכל יפעלו באגף המסחרי 12 מרכזי עסקים 
קשרי  מנהלי  של  ומנוסים  מקצועיים  צוותים   48 ובהם 
ולקוחות  מסחריים  לקוחות  בנדל”ן,  המתמחים  לקוחות, 
יעקב  העסקית,  החטיבה  על   הממונה  בצמיחה.  מסחריים 
לבנק  ויאפשר  אסטרטגית  חשיבות  בעל  “מהלך   אורבך: 

למקד את השירות והטיפול בלקוחות”.

נירלט מציגה: חג לבן! 
החג הלבן נמצא ממש בפתחנו 
ללבן  במה  להעניק  הזמן  וזה 
לבן  מוחלט,  לבן  גווניו.  כל  על 
שבור, לבן חם, לבן קר. גם אם 
הצבעוני  העושר  בלבן,  מדובר 
אחד  וכל  אינסופי  הוא  שלו 
הנכון  הלבן  את  למצוא  יכול 

היכול  קלאסי  מראה  ומשמרת  ויפה  טבעית  התוצאה  לו. 
לאפשר לכל סגנון של ריהוט ודקורציה להשתלב עמו נפלא. 
הלבן אינו רק לבן בוהק ונצחי הוא גם כותרת כללית למדי 
לעשרות ואולי מאות גוונים בהירים במיוחד על גבול הלבן. 

נירלט מציעה מניפת לבנים המכילה 25 גווני לבן מובילים.

נעליים קלילות ונוחות 
הנעלה  יבוא  קבקב 
את  המשווקת  בע”מ  
אבסולוט  העל  מותג 
 ABSOLUTE קומפורט 
מזמינה   ,COMFORT
לילדכם  להעניק  אתכם 

קלילות  מתוך  יצעדו  בהם  ואיכותיות  מעוצבות  נעליים 
דגמים  מבחר  מציגה  בע”מ  הנעלה  יבוא  ‘קבקב  ונוחות. 
ליהנות  לכם  המאפשרת  מרהיבה  קיץ  בקולקציית  לילדים 
ונוחות. זאת בנוסף לקולקציה המרהיבה  מנעליים קלילות 
לילדים גדולים, בנים ובנות. את מוצרי מותג העל אבסולוט 
ABSOLUTE COMFORT תוכלו כמובן לזהות  קומפורט 

באמצעות הנקודה האדומה המופיעה על האריזה.

תינוקות הרגישים ללקטוז
כשמשפחות רבות תסבנה סביב 
על  ותתענגנה  גדוש  חג  שולחן 
מאכלי חלב, ישנם כאלו שחלבון 
החלב עושה להם רע- או כאלה 
)סוכר החלב(.  הרגישים ללקטוז 
מדעית  מנהלת  דוייב,  רונית 
איזומיל  סימילאק  יצרנית  אבוט, 

מסבירה: תינוקות רבים עשויים לגלות חוסר שקט בשבועות 
התינוק  של  השונות  הגוף  מערכות  לחייהם.  הראשונים 
כל  לא  למזון.  להסתגל  כדי  לזמן  וזקוקות  מאד  עדינות 
תגובה של בכי ממושך, רוגז וחוסר נוחות מעידה על רגישות 
ללקטוז. לכן חשוב להתאזר בסבלנות עד שהתינוק יתרגל 
לתחליף החלב, ולא למהר והחליף את הפורמולה החלבית 
בצמחית. אבל אם חוסר השקט והבכי מלווים בפריחה על 
העור, שלשול חריף והפרעות בשינה למשך זמן ארוך, יתכן 
עבור  במיוחד  החלב.  לחלבון  מרגישות  סובל  התינוק  כי 
תינוקות אלו פיתחה אבוט איזומיל- הדור הבא של פורמולה 
לתינוקות  מענה  הנותן  סויה  חלבון  בסיס  על  לתינוקות 
רגישים לחלב, מסייע בחוסר הנוחות ומספק לתינוק תזונה 

מעולה שתתעכל בקלות. 

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח

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

 כ"ג באייר תשע"ז 3019/5/17

קצרצרים
חטיפי  לתחום  נכנסת  שליסל  ליימן 
המותג  את  ומשיקה  המוכנים  הפופקורן 

 –  Fit pop  - הפרטי 
פופקורן מוכן בשקית 
מלח  טעמים:  ב-3 
ומתוק  קרמל   ים, 
מלוח. במחיר: -3.90

לשקית.   ₪  4.90
כשרות: בד”צ העדה 

החרדית  

אחד  מספר  האיטלקי  הפסטה  מותג  ברילה, 
באיטליה, משיק בישראל את אקדמיה ברילה, 
ואיכותית  חדשה  פרימיום  פסטות  סדרת 
במיוחד. הסדרה כוללת 4 סוגי פסטות קצרות: 
פוזילי, פנה ריגטה, אוריצ’אטה, וכן צורת פסטה 

לינגוויני.  ארוכה: 
כ-10  גרם:   500
בד”צ  ₪ כשרות: 
בד”צ  מנצ’סטר, 

“בית יוסף”

ה  נ ו ש א ר ל
טמפו  בישראל: 
לייבא  תתחיל 
בישראל  ולשווק 
את בירת החיטה 
פאולנר  של 
זכוכית  בבקבוקי 
מחיר  ליטר.  חצי 
11- בין  משוער: 

₪ 13

קסמים”,  עושות  יפות  “מילים  חדש:  חברתי  מהלך 
בחברה  יותר  מכובד  שיח  לעודד  שמטרתו 
“קפה קפה” אשר  – לקוחות  הישראלית, במסגרתו 
ישתמשו במילים “בבקשה” ו”תודה” במעמד רכישת 

רגיל(,  )בגודל  הקפה  כוס 
בלבד  שקלים   6 ישלמו 
במקום 8 שקלים. )קפוצ’ינו, 
אמריקנו, מקיאטו, אספרסו, 
נס קפה, נס על חלב, קפה 

שחור ותה(

הפרימיום  מותג  את  בארץ  משיקה  שליסל,  ליימן 
 Amor Di( פאנה  דה  אמור  הפופולארי  האיטלקי 
בארבעה  ועדינים,  פריכים  גריסיני  מקלות   –  )Pane
שומשום,  בתוספת  מלח,  בתוספת  קלאסי  טעמים: 

בתוספת   – פיצה 
ואורגנו  עגבניות 
רוזמרין.  ובתוספת 
בד”צ  כשרות: 
מנצ’סטר וועסטהיים. 

מחיר: 7.5 ₪
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לאישה

לצאת עם התינוק לחופשה וליהנות

 37% כי  מעידים  אוונט  פיליפס  ע"י  בעולם  שנערכו  מחקרים 
הקיץ  בתקופת  ראשונה  הורות  חוות  אשר  הטריות,  מהאימהות 
תקופת  כי  "ברור  ועצבנות.  נינוחות  חוסר  של  בתחושות  מלוות 
החגים עלולה ליצור התמודדות עם מגוון אתגרים ייחודיים ודרישות 
מהדמות האימהית. במהלך חופשת הקיץ ההורים רוצים לשנות את 
וקרובי  חברים  לבקר  או  לחופשה  ולצאת  שלהם  יום  היום  שגרת 
משפחתית,  ומגשרת  הורים  מנחת  רונן,  איילת  אומרת  משפחה", 
ניתן  כיצד  שימושיים  טיפים  ומעניקה   ,AVENT לפיליפס  יועצת 

לצאת עם התינוק לחופשה ואפילו ליהנות.
רונן אומרת כי יציאה לחופשה היא דבר טוב על מנת לאגור כוחות, 
לשנות אוירה ולצאת מהשגרה. אך בין אם זוהי חופשה שמטרתה 
מנוחה או טיול, בן אם אתם מתארחים אצל חברים או קרובים, חשוב 
וכדאי להתארגן מראש ולדעת לאן נוסעים, על מנת שתוכלי לארגן 
את סדר היום שבמהלך החופשה עד כמה שניתן בדומה לסדר היום 
אשר יתאים גם לצורכי התינוק. בשונה מחופשות קודמות, חופשה 
עם תינוק צריכה לשלב את צרכייך ואת צרכי התינוק. קחי בחשבון 
כי בחופשה מעין זו תדרוש ממך יותר גמישות ופחות ספונטאניות. 
התינוק  הצרכים השונים של  בין  תצליחי לשלב  אם  זאת,  עם  יחד 

לאופי החופשה תוכלי גם את וגם תינוקך ליהנות משינוי האווירה.

כשאת רגועה ונינוחה גם תינוקך יהיה רגוע ונינוח
הדרך בה את- אמא טרייה, פועלת ומרגישה, משליכה באופן ישיר 
תינוקך  נוחות,  ואי  עצבנות  תחושות  תקריני  כשאת  התינוק.  על 
אם  מנגד  נינוח.  ולא  שקט  חסר  הוא  גם  ויהיה  אלו  תדרים  יקלוט 
ומההזדמנות  מהחופשה  תיהני  תירגעי,  עמוקה,  נשימה  תיקחי 
שניתנה לך לחוות חוויות חדשות, מראות ומפגשים חדשים במהלך 
ורוגע אצל תינוקך.  נינוחות  וישליך גם על  יקרין  זה  החופשה, כל 
אחת הדרכים לחוש יותר רוגע ונינוחות במהלך החופשה היא תכנון 
מקדים לגבי סדר היום יום במהלך החופשה וכן שילובו בסדר יומו 
זמני האכלה ושינה קבועים,  יש  של התינוק. לדוגמא: אם לתינוק 
במהלך החופשה יש להמשיך לשמור על סדר יום זה, כך הוא יחוש 

בטוח ורגוע ואת תוכלי ליהנות במקביל מהבילוי.

התארגנות נכונה מבחינת ציוד לקראת החופשה
לפני כל חופשה יש לארגן את כל הציוד הנדרש והבסיסי של התינוק 
הכולל: ביגוד, מזון, בקבוקי הזנה, מוצצים, טיטולים, סבון רחצה 
המתאים לתינוקות, משחקים לתינוק, עגלה וסלקל לנסיעות ברכב. 
כמו כן, רצוי להצטייד בתיק תרופות הכולל תכשירים להורדת חום 
ושיכוך כאבים, קרם הגנה, פלסטרים, תכשיר דוחה יתושים המיועד 
לתינוקות מעל גיל 4 חודשים, תכשיר להקלה על כאבי שיניים. אם 
המזון  את  לרכוש  אפשרות  ישנה  תמיד  לא  בחו"ל,  היא  החופשה 
לכל  בכמות מספקת  להצטייד  כדאי  ולכן  לנו  המוכרות  והתרופות 

תקופת החופשה.

קבלי עזרה ותמיכה מהסובבים אותך
וגם  בתינוק  גם  והטיפול  העבודה  כל  את  עצמך  על  תעמיסי  אל 
אותך,  בסובבים  שניתן  כמה  עד  היעזרי  החופשה.  וניהול  בתכנון 
את  איתך  המבלים  חברים  או  משפחה,  קרובי  בבעלך,  בעיקר 
החופשה ויכולים להיות שותפים פעילים בטיפול השוטף בתינוק. 
יציאה  בזמן  עליו  בשמירה  או  חיתולים  החלפת  בהזנתו,  אם  בין 
לטיול, מרווחי זמן אלו יכולים לסייע לך לקבל פרקי זמן המיועדים 

לזמן איכות אינדיווידואלי שלך עם עצמך.

איך מתמודדים עם תינוק בטיסות?
יהיה  הטיסה  שתזמון  מאוד  רצוי  טיסה,  כוללת  החופשה  באם 
בשעות  טיסה  זמן  לתאם  עדיף  לדוגמא:  התינוק,  לנוחות  בהתאם 
בקבוק  לתינוק  לתת  רצוי  ונחיתות  המראות  בזמן  ישן.  התינוק  בו 
או מוצץ, דבר אשר יעזור לו לשחרר את הלחץ באוזניים. לנסיעה 
או  במונית  לנסוע  מתכוונים  אתם  באם  סלקל  לקחת  כדאי  לחו"ל 
יקרה  עגלה  לקחת  רצוי  לא  כן  כמו  תינוקכם.  לבטיחות  מכונית, 
להישבר שכן  עלולה  היא  למטוס  הציוד  בעת העמסת  מידיי, שכן 

מניחים עליה מזוודות וחפצים כבדים למיניהם.

שינה במהלך החופשה
עבור התינוק שינה הינו צורך בסיסי וחשוב בחיים. אם לתינוק יש 
חסך או שיבוש בשעות השינה אליהם הוא רגיל הדבר עשוי לגרור 
לחוסר שקט ושיבוש החופשה ועבורכם להיות כאירוע קשה, ארוך 
תינוקכם  של  השינה  שגרת  מהי  יודעים  ההורים  אתם  ומתמשך. 
במהלך  מכך,  יתרה  החופשה.  במהלך  גם  אותה  שתשלבו  וחשוב 
מעייפים  אשר  סביבתיים  גירויים  ליותר  חשוף  התינוק  החופשה 
השכבה  לשעת  התייחסו  יותר.  אף  חשובה  המנוחה  ולכן  אותו 
בלילה, אם לתינוק יש שעת שינה קבועה, השתדלו מאוד לא לאחר 
אותה משמעותית, אך יחד עם זאת, תזכרו כי ניתן להתחיל את שעת 
השינה גם כאשר הוא ברכב או העגלה וזאת כדי לא לשבש לחלוטין 

את התנהלות סדר היום שלכם בחופשה.

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

רוצים לתכנן חופשה יחד עם התינוק 
זה  למשפחה?  שהתווסף  החדש 
לייעול  רעיונות  כמה    אפשרי! 

החופשה המשפחתית 

סירות קישואים ממולאות טעימה

עונת הרחצה בפתח: 
כל מה שצריך לדעת על 

חוגי שחיה לילדים
עונת  נפתחת  גם  ואיתו  מגיע  אוטוטו  הקיץ 
המון,  הילדים  עם  מבלים  אנו  בקיץ  הרחצה. 
ושנים ממקומות הבילוי הפופולאריים בקיץ הם 
הים והבריכה. כדי למלא את הזמן הפנוי, לשמור 
להיות  להם  ולאפשר  ילדינו  של  בטיחותם  על 
לחוג  הילד  את  לרשום  מומלץ  במים,  עצמאיים 
שחיה. אורי סלע, מומחה להידרותרפיה, הבעלים 
שיטת  ומייסד  המים  עולם  מרכזי  רשת  של 
שצריך  הדברים  כל  את  מציג   WEST השחייה 

לדעת על חוגי שחיה לילדים.
המאפיינים  הגדול  והחופש  השרבי  האוויר  מזג 
את חודשי הקיץ מהווים את הסיבה לכך שהבילוי 
בים  רחצה  הוא  והילדים  ההורים  על  המועדף 
ובבריכה. ההרשמה לחוגי השחיה מתחילה כבר 
ואיתה באות התלבטויות רבות: היכן  לפני פסח 
כדאי לרשום את הילד לחוג שחיה, באיזה אביזרי 

שחיה צריך להצטייד וכדומה. 
 לפני הכניסה למים מומלץ לקחת את הילדים 
בבחירת  המתאימים.  האביזרים  את  לבחור 
משקפת  בוחרים  אתם  כי  וודאו  המשקפת 
משקפת  הילד.  של  לפניו  במידותיה  המתאימה 
ואילו  נוחה  תהיה  ולא  מידי  יותר  תלחץ  קטנה 
גדולה תאפשר כניסת מים לעיניים. בנוסף חובה 
אדים,  )נגד  פוג"  "אנטי  עם  משקפת  לקנות 
כלום  לראות  לא  לילד  גורמת  אדים  עם  משקפת 
משקפת  בלי  להיות  יעדיף  הוא  דבר  של  ובסופו 
בבחירת  שלו(.  השחייה  של  בהתקדמות  ויפגע 
בגד הים יש לשים דגש לכך שחלק הגוף התחתון 
הים הצמודים  בגדי  מוגבל מתנועה מלאה.  אינו 

הם המומלצים לשחיה. 
גיל  ולא   3 גיל  הוא  לשחייה  המומלץ  הגיל   
היא  המטרה  ממליצים.  רבים  שרופאים  כפי   6
להרגיל את הילד כמה שיותר מהר למים, לחזק 
ואת  הנשימה  את  לפתח  הכתפיים,  חגורת  את 

יכולות השחייה. 
 בבחירת קורסי השחיה יש לבחון את השיטות 
יומית,  בקייטנה  קורס  בארץ:  הקיימות  השונות 
קורס של 12 שיעורים, קורס בן 10 שיעורים דרך 
המציעות  שונות  אפשרויות  ועוד  החינוך  משרד 

ללמד את ילדנו שחיה. 
הנלמדת:  והטכניקה  השיטה  את  לבחון  יש   
מיקום  ועוד.  חתירה  חזה,  סגנון  גב,  שחיית 
לימודי השחיה צריך להיות מקום מוסדר, מורשה 
ובעל רישיונות. חשוב מאוד שהחוג יהיה בקצב 
את  כשנבחן  להתמיד.  יוכל  והוא  לילד  המתאים 
יודע  הוא  האם  הילד  את  נשאל  השחייה  רמת 
מסוגל  הוא  והאם  משקפת,  עם  לבד  לשחות 
תשובה  היכולות,  מלבד  מטרים.   25 לשחות 
בוטח  מספיק  שלנו  הילד  האם  תציג  זו  לשאלה 
ובביטחון  לבד  שחייה  היעד-  בהשגת  בעצמו 

מלא. 
או  מי המדריך  הוא  לברר  נוסף שחשוב  דבר   
המורה המעביר את הקורס. בחרו במדריך שלילד 
התקדמותו  את  יבטיח  הדבר  איתו.  כיף  יהיה 
יש  לשחיה.  אהבתו  ואת  הילד  של  המהירה 
לוודא שמדובר במורה מוסמך אשר עבר את כל 
שחייה  מורה  תעודת  וקיבל  הנדרשים  הקורסים 

מורשה. 
להתמיד  יוכל  בו  לשחייה  זמן  לילד  מצאו   
לאורך כמה חודשים. ההתמדה היא סוד הקסם- 
ולא  חזה  מטר   100 לשחות  לדעת  צריך  הילד 
כדאי להפסיק לפני שזה קורה, גם אם לוקח שנה 
להגיע ליעד זה. בנוסף, חזקו את הילד בפידבקים 
שחיה.  שיעור  כל  בסיום  לו  ותחמיאו  חיובים 
חיובית  וחוויה  חיובים  פידבקים  הילד,  העצמת 

תקדם את קצב לימוד השחיה שלו. 

טיפים

אופן ההכנה:
1. שוטפים היטב את הקישואים וקוטמים את קצותיהם. 
תוכנם  את  ומרוקנים  לאורכם  הקישואים  את  חוצים 

באמצעות כפית. 
הבשר,  המילוי:  חומרי  את  מערבבים  בקערה,   .2
הפטרוזיליה, פירורי הלחם, תערובת הצ'וקלומומו ומעט 
מלח וכמון. ממלאים בנדיבות כל חצי קישוא בתערובת 

ומניחים בצד.
3. בתבנית פיירקס גדולה, מסדרים את חצאי הקישואים 
ומזלפים מעליהם שמן זית. מוסיפים את הלימון, שיני 

השום והתיבול. מכסים בנייר כסף ואופים כחצי שעה.
4. מסירים את נייר הכסף ואופים עוד כ- 10 דקות או 

עד שהקישואים משחימים מעט ורכים, אך לא מדי.
חברת  באדיבות:   / זובריצקי  יולה  וסטיילינג:   צילום 

וגרנולה,  בריאות  מוצרי  בייצור  המתמחה  "רפאל'ס" 
הופק בשיתוף אתי בטיטו - מתכונאית

מצרכים )ל- 6 מנות(:
8 קישואים בגודל בינוני
500 קרם בשר בקר טחון

2  שיני שום קצוצות
1/4 חבילת פטרוזיליה שטופה וקצוצה דק

1/4 כוס פירורי לחם
1 כוס תערובת צ'וקלומומו

1/2 כפית מלח
1/2 כפית כמון

לרוטב: 
2 שיני שום מקולפות וכתושות

2 כפות שמן זית
2 כפות מיץ מלימון טרי

1 כף גרידת לימון
1/2 כפית מלח
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת חיות ובהמות מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

11. כרוך כפקעת, מעוגל.  "אבנים בשבת באבנים  ___" 
)שבת מג.( )בלשון יחיד, נקבה(

7. ידיעה טובה מהנה את האדם ומרחיבה דעתו.  "____  
טובה תדשן עצם" )משלי טו ל(

8. הרכינו את ראשם כלפי מטה  להבעת הכנעה או הוקרה 
ותודה. "___  העם וישתחוו")שמות יב כז(

9. זמר.   "קדמו  ___  אחר נגנים" )תהלים סח, כו( )בלשון 
יחיד(

10. קיצור המילים : כל צורכו.
11. מאותיות ה-א"ב.

12. קיצור המילים : הלכות חגיגה.
14. המתן לי קצת, חכה מעט.                               

"____- לי זעיר" )איוב לו ב( )בהיפוך אותיות(
16. עלוב, חלוש.  "דווין  ו___  היו"  )בראשית רבה פרשה ס 

פסקה יג( )בלשון יחיד, זכר(
17. מתבונן, מסייר, מסתכל.  "ואהי  ___ בחומת ירושלם" 

)נחמיה ב יג( )בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(
18. איד, צרה, שבר.  "יראו עינו  ___" )איוב כא כ( )לא 

בלשון סמיכות(

1. מורחק, מוזז מעט.                                                      
"שלחן בצפון  ___  מן הכותל" )יומא לג:(

2. לקיחה מלא הקומץ, נטילת משהו בשלוש אצבעות 
תיכוניות.   "כל היום כשר...לתנופה להגשה ל___" )מגילה 

ב ה(
3. רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי                    

ערכם הגימטרי: א' – 6, ב' – 6, ג' – 100
4. נסר-עץ המחובר חיבור רופף או ברווח מסוים מנסר שני.  

"ה___  טמאות לחטאת" )פרה יא ב( )בלשון יחיד(
5. הפעם, עתה ביחוד.  "עתה  ___" )מלכים א יז כד(

6. גרוש.  "ולשון הורשה שהוא טירוד ו___" )רש"י במדבר 
לב לט(

9. קדרה של שותפים אינה קרה ואינה חמה, כלומר, 
השותפות      לא תמיד יעילה, שכן פעמים זה סומך על 

זה, או זה פועל   בניגוד לזה - ונמצא העסק מפסיד.                                     
"קדרא דבי __ לא חמימא ולא קרירא" )עירובין ג.(

13. עשב יבש, גבעולים יבשים של עשבים שונים למזון 
לבהמות.  "לכן כאכל קש לשון אש ו___  להבה ירפה" 

)ישעיה ה כד(
14. תנור התכה, מכשיר שמלבים בו אש לשם התכת מתכות.  

"___  של צורפי זהב" )שבת ח ד( )בהיפוך אותיות(
15. מתחנות בני – ישראל  ביציאת מצרים.  ___ - שפר.  

)במדבר לג כג(

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?

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

יתדוהצפירשלתישאגא

תאטצשרכחסהגישגאנא

דלשברבלונמענדרפהג

האשישיסקלאריתדואנ

דגעדמשמאתהשמגזאשו

תושסנהסזענאאמשיאפ

ירשאמאנישרשרידקרא

אשההסנמאילרתוואאנ

תרבגאישרישרוישאשו

פיבאדיתגואשממנאנת

ישאושערסנמסרנחנשא

כיתגדוארפשחיקשיאה

שעירשתואתושאדבאוצ

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ה

איל, בהמה, בקר, גדי, גמל, האתון, הפרד, ואקו, ודישן, והצפיר, וזמר, וטלה, ויחמור, 
ומריא, ועיר, וצבי, ותאו, חמור, כבש, כשב, מקנה, סוס, עגל, עדר, עז, עתודים, פר, פרא, 

פרה, צאן, ראם, רחלים, שה, שור, שעיר, תיש

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com
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03-6162228
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ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

לפרסום
03-6162228

אופקים

 בצירלסון, כ. נפרדת, 
4 חד' ק"ק מוגבהת 90 
מ' מושקע, לדירה חצר 
גינה 60 מ', בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

וילות ובתים

דירות 
למכירה

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

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, ק"ג: 3-5 

חד', קומת גג: 1-2 חדרים, 
130-170 מ"ר + מעלית. 

_____________________________________________)01-21(052-4312840."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(_____________________________________________

 במינץ 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

■ 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(_____________________________________________

משלוחים:
052-7123106

ספר ’שפת הגוף והנפש’ 

חובה בכל בית!
מדריך לשפת הגוף וחכמת הפנים

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

כחדשה, 3 חד' עם אופ' 
ממשית להרחבה ב 35 
מ' ק"ג ומעליה 3 חד' 

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,370,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

■ 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, ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742 
03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 מציאה, בקרית משה, 
5 חד', ק"ה, משוקעת 

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

לתוספת בניה + גג ענק, 
יש גם כניסה נפרדת לגג 
מחדר המדרגות + מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי,תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

וילות ובתים

■ במירון ליד טבריה 
3,5 חד' כ-100 מ', ק"ג 
משופצת, חזית עם גג 

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

1,950,000 ש"ח, בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742 23
03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
דירת 4.5 חד', מפוארת, 

בק"4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים +מחסן+גג 

גדול, לדירה חניה בטאבו, 
3,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
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, 1,980,000 
ש"ח גמיש, בלעדי, תיווך 

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

אחיסמך
 באחסימך, זכות לדירת 
3 חדרים, 95 מ"ר, במחיר 
מציאה! לפרטים נוספים: 

054-7371245)17-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 דירה חדשה, 5 חדרים 

ברח' המאירי, מטופחת, 
_____________________________________________)17-20(להכנס ולגור, 054-9484883

 ישירות מקבלן ברמב"ש 
ג' 2, 4 חדרים + מחסן צמוד. 
6,5 חדרים, הבניה בעיצומה, 

050-2222544)17-20(_____________________________________________

 דופלקס בהמכבים, 
משופצת ברמה גבוהה, 

כ- 100 מ"ר + סוכה, ק"ב 
ואחרונה, 1,600,000. תיווך, 

055-6789653)17-21(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

בבנין בוטיק בתחילת 
ר‘ עקיבא בני ברק

ללא 
תיווך!!!

החלה 
הבניה!!!

3 חדרים
מפרט עשיר וגבוה

כניסה תוך 14חודש 

03-5096186 לבעלי הון עצמי 
גבוה בלבד





נותרו 
דירות 
אחרונות

 בשבטי ישראל, 
דופלקס, 3.5 חד', ק"ב 
ומעליה חדר 30 מ"ר + 
גג 1,750,000, בלעדי, 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות, בעליון 
המבוקש, דירת גן 4 וחצי 
חדרים מרווחת + מחסן 

+ סלון ענק + גינה גדולה. 
_____________________________________________)19-22("אריאל נכסים" 052-8631264

דופלקסים

אשדוד
 בהזדמנות! ביהודה 

המכבי, 5 חדרים ענקית! + 
חצר חדשה מקבלן, 170 מ', 

054-8446438)19-21(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, פנטהאוז 
נדיר ביופיו, 4 חדרים + יחידה 
מושכרת - 2,800 ש"ח + גג, 

2,500,000. יעל,
050-9299049)19-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דופלקס 5 חד', 140 מ"ר, 

יח"ה + ח"א, 1,950,000 ש"ח, 
_____________________________________________)20-20(גמיש, 054-9422194

 בבלעדיות מציאה "שחף 
נכסים" ברשבי 5 חדרים, סלון 

ענק, מטופחת ושמורה, רק 
1,650,000 ש"ח, גמיש,

054-9422194)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3 חד', מושקעת + 

מחסן, נוף, מחיר גמיש!
052-5752500)20-20(_____________________________________________

 הרצל - קומה 2, מיקום 
_____________________________________________)20-20(מרכזי. רימקס, 050-8789888

 ברח' סיני מצדה, וילה דו 
משפחתי, 6 חד' + 2 יחידות 
להשכרה, 2,940,000 ש"ח, 

בלעדי. תיווך יעקב,
054-4901948)20-20(_____________________________________________

דופלקסים
 בבר אילן דופלקס, 3 חד', 

106 מ"ר + גינה + אופציה 
לתוספת 1,295,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21(אדר נכסים 052-4834706

 בבר אילן, 6 חד' + 
אופציה לעוד 2, אפשרות 

לחלוקה ל- 2 דירות 4+4 חד'. 
_____________________________________________)20-20(תיווך יעקב, 054-4901948

 במתחרד בני-דן, 5 
חד', קומה 2 עם מרפסת! 
1,195,000 ש"ח. רימקס, 

052-4887227)20-20(_____________________________________________

 המעפילים - 6.5 חד', 
קומה 1, אפשרות לחלוקה, 
מצוינת להשקעה. רימקס, 

054-6512030)20-20(_____________________________________________

 דם המכבים, 7 חד', 240 
מ"ר בנוי, אפשרות לחלוקה! 

_____________________________________________)20-20(רימקס, 054-6512030

 במתחרד רח' שבעה - 5 
חד', קומה 2, מרווחת! 
_____________________________________________)20-20(רימקס, 054-6512030

 הוותיקים - 6 חד', נוף 
מדהים! אפשרות לחלוקה! 

_____________________________________________)20-20(רימקס, 054-6512030

 בן אליעזר, 4 חד', קומה 
7, מעלית, בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)20-20(רימקס, 054-2374666

 במתחרד רח' בר-אילן, 
4 חד', קומה נוחה. רימקס, 

054-2374666)20-20(_____________________________________________

 קרן-היסוד, 4 חד', קומה 
ג', מרפסת גג בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)20-20(רימקס, 050-8789888

 בבר-אילן, 3 חד' )84 
מ"ר( מרפסת סוכה + אופציה 

בניה על הגג. תיווך יעקב, 
054-4901948)20-20(_____________________________________________

 נרקיס - 3 חד', קומה 4, 
שמורה הפונה לנוף מדהים! 

780,000 ש"ח. רימקס,
052-4887227)20-20(_____________________________________________

 הרצל - 3 חד', קומה 4, 
משופצת!!! 915,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(רימקס, 052-4887227

 הרצל - דירת 3 חד', קומה 
3, משופצת!!! רימקס,

054-6512030)20-20(_____________________________________________

 ביאליק - קומה ראשונה, 
3 חד' שמורה, מיועדת לפינוי-
_____________________________________________)20-20(בינוי. רימקס, 050-8789888

 בקרן היסוד באזור 
מתחרד, 3 חד' מסודרת + 
מזגן, 880,000 ש"ח אדר 

_____________________________________________)20-21(נכסים 052-4834706

 ברמב"ם  3 חד' ק"ד 
ואחרונה, כניסה מיידית, רק 
770,000 ש"ח אדר נכסים 

052-4834706)20-21(_____________________________________________

 ביאליק - 2 חד', משופצת, 
מיועד לפינוי, בהזדמנות!!! - 
_____________________________________________)20-20(ובינוי. רימקס, 050-8789888

 במשלט 2 חד' משופצת 
ומושכרת, רק 685,000 ש"ח 

_____________________________________________)20-21(אדר נכסים 052-4834706

 בבלעדיות בר' עקיבא-בעל 
שם טוב, ק' קרקע, 92 מטר, 

מחולק ל- 2-3, יפיפיות, 
הכנסה 6,200 ש"ח. פנחס 

מילר מתווך מוסמך,
050-4103310)20-20(_____________________________________________

 ע"י העיריה בבנין חדש, 2 
דירות פאר, 4/5 חד' סמוכות, 

ק"ב, חזיתיות. פנחס מילר 
_____________________________________________)20-20(מתווך מוסמך, 050-4103310

 בבלעדיות, ביהודית 
10 דירת 4 חדרים 107 

מ"ר )בארנונה( + מרפסת 
שמחולקת ל- 2 חדרים + 
סוכה. דוד גרוס רי/מקס 
_____________________________________________)20-20(ספיריט, 050-4122744

 בלעדי אבן שפרוט דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 3-2, 

משופצת, 1,830,000 ש"ח. 
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)20-20(אורי תיווך אדוארד

 באזור דבורה-הנביאה 
יחידה בקומה 210 מ"ר, 

מחולקת ל- 4.5 ח' + יחידה 
גדולה + מרפסת ענק, ק"ג, 

3,000,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 בר'-טרפון, 4 חד' + 
יחי"ד, ק"א, משופצת כליל, 
2,300,000. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)20-20(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

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

03-8007000 ,054-2545420)20-20(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)20-20(_____________________________________________

 בישמח משה, 65 
מ"ר, קומה א', חזית, 

4 כ"א + א.הרחבה 
עד 140 מ"ר, מותנה 

באישור שיכון סאטמר. 
"מקסימום נדל"ן"

052-2452820)20-20(_____________________________________________

 מציאה בלעדית באזור 
מהרשל, דירה מחולקת לשני 

יחידות ידור, רק 1,250,000 
ש"ח, בלעדי "אלמוג נכסים" 

ר"ע 56, 03-6166105,
054-8483810)20-20(_____________________________________________

 באזור חרל"פ דירת/חנות, 
כ- 30 מ"ר + א.הרחבה גדולה, 
רק 850,000 ש"ח, בבלעדיות 

מפתחות במשרד בלעדי 
"אלמוג נכסים" ר"ע 56,

054-8483810 ,03-6166105)20-20(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ירושלים, 5 חדרים, 110 

מ"ר, מחולקת ל- 4 
חד' + 1 חד', משופצת 
חלקית, ניתנת לחלוקה 

נוספת ל- 3 יחידות, 
מיידי, 1,850,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי, 
דירה מחולקת ל- 2 
יחידות כ- 80 מ"ר, 

משופצות מהיסוד, חזית, 
ק"ב, תשואה 5,000 ש"ח 
בחודש, מיידי, 1,380,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בנסנבוים, דירת גג 
)דופלקס(, 5 חדרים, 
180 מ"ר, משופצת 

ומושקעת מהיסוד + 
מעלית + חניה + יחידת 
דיור 30 מ"ר, 3,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 באבן גבירול - 
סוקולוב, דירה מחולקת 

3 חדרים, 80 מ"ר + 
סוכה על רלסים + 

יחידת דיור 20 מ"ר, 
משופצות ומושכרות, 

ק"א, מיידי, 1,850,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, כ- 85 
מטר צד בני-ברק, חזית וגם 
עורף משופצת קומה ג' גג 
רעפים, 1,200,000. תיווך 
_____________________________________________)20-20(אלטרנטיב, 054-5500263

 בפלמ"ח, 60 מ"ר, ק"א, 
1,240,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)20-20(_____________________________________________

 מציאה! בז'בוטינסקי 
ענקית, כ- 90 מ"ר, 

אופציה ענקית בצד ובגג, 
1,330,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)20-20(בועז', 054-8474843

 בעמרם-גאון, ק"ק, 3 
חד' )לפיצול ל- 4 חד'( + 

יחי"ד, משופצת ומפוארת, 
2,100,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! בהר השלום בית 
פרטי, 600 מ"ר בנוי + חניות 

ומטופחת נוף מרהיב פיר מוכן 
למעלית, 6,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(א.פנחסי, 03-5799308

 בית פרטי מיוחד! באזור 
יוקרתי! 260 מ"ר, 3 מפלסים, 

סלון ומטבח ענקיים! סוכן 
ענק! גינה יפהפיה! 4,900,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות דו משפחתי 
בהר שלום, 6 מפלסים, 
12 חדרים במצב שמור 

עם אופציה לחלוקה ל- 3 
דירות, 6,900,000 ש"ח. 

חמד נכסים,
053-3357316)20-20(_____________________________________________

דופלקסים

 במכבים, דירת-גן, 
3 חד', 75 מ"ר + חצר 
40 מ"ר, חזית פתוחה, 

משופצת, 3 כ"א + 
א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)20-20(נדלן" 052-2452820

 בשיכון ה' בבנין חדש, 
פנטהאוז נדיר, 360 מ', 

אפשרות לחלוקה, 4,100,000 
ש"ח. פנחס מילר מתווך 

_____________________________________________)20-20(מוסמך, 050-4103310

 בלעדי! בשיכון ג', 4 חד', 
100 מ"ר + חצר פרטית 70 
מ"ר + אופציה להרחבה 35 

מ"ר, חזית, 8 דיירים, מצב 
טוב, חזית, 2,100,000 ש"ח, 

גמיש, מושכר ב- 8,600 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20(א.פנחסי, 03-5799308

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

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

052-3344721 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בחנה-סנש, דירת-גן 
מפוארת, 150 + 200 חצר, 
כ.פרטית, 3,350,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 במרום שיר פנטהאוז 
יוקרתי, ק"7, 4 חד', 105 

מ"ר + מרפסת גג 160 
מ"ר + מחסן 11 מ"ר. 

"מקסימום נדל"ן"
052-2452820)20-20(_____________________________________________

 בדניאל, בני-ברק 
צמוד לרמת גן, דופלקס 
7 חדרים + 2 מרפסות, 
יפייפיה, משופצת, עם 

מטבח גדול, 3 כיווני 
אוויר + מחסן וחניה, 

,5,300,000
050-5511847)20-21(_____________________________________________

 באזור עזרא/נחמיה, 
דופלקס 5.5 חד', 130 מ"ר, 

משופצת כחדשה, ניתנת 
לחלוקה, ק"ג, 2,300,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבן גוריון/מנחם, דירת 
גג )דופלקס(, כ- 200 

מ"ר, 5 חדרים + גג-גדול, 
ק"ד + מעלית + 2 חניות 

בטאבו, 2,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בטבריה, דופלקס 
מושקע ומרוהט 160 מ"ר, 

ק"ג ללא, ניתן לחלק בקלות, 
2,270,000. תיווך "מעוף 

_____________________________________________)20-20(מגורים" 03-6121091

 בהרצוג, דופלקס מרווח 
5 חד', ק"ג, ללא, 2 מרפסות 

שמש, פינוי גמיש, 2,040,000. 
תיווך "מעוף מגורים"

03-6121091)20-20(_____________________________________________

 דופלקס ברח' ירושלים 
ליד העיריה, 7 חד', 220 
מ"ר, 3,390,000 ש"ח. 

חמד נכסים,
053-3357316)20-20(_____________________________________________

 בלעדי מבחר דופלקסים, 
5/6 חדרים באזור הרב קוק, 
2.8 מליון. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)20-20(_____________________________________________

 ביצחק שדה, בבנין 
יוקרתי בגמר שלד, 5, מרווחת 

+ 2 מרפסות, ק"ק, 3 כ"א, 
2,700,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)20-20(נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות באברבנאל, 
2.5 חדרים, כ- 60 מ"ר 
אופציה ענקית לבניה, 

1,250,000. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)20-20(בועז', 054-8474843

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,200,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז',
,054-8474843
052-3500040)20-20(_____________________________________________

 בבן זכאי, 5 ח', קומה 2, 
מטופחת, ממוזגת, מעלית + 

חניה, 03-6199394,
052-4782832)20-23(_____________________________________________

 באזור רמת אלחנן, 5.5 
חדרים, גדולה ויפה, 140 מ', 
מרפסת, 2,300,000, גמיש. 

תיווך B.D.A, טל':
054-8449423)20-20(_____________________________________________

 במשולם-רהט, 160 מ', 
ק"ב ואחרונה, 6.5 חד', מצוינת 
לטאבו משותף. "צ'מפיון-נדלן" 

053-3121812)20-20(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 5 חד', 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

+ אופציה, 1,790,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בפרדו, 5 חדרים 
ענקית, כ- 140 מ"ר, 
חזית, ק"ג + מעלית 
+ חניה, 2,500,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברח' חברון 
6 חד', כ- 140 מ"ר בנוי + 

מרפסת כ- 50 מ"ר ניתן 
לחלוקה, משופץ **ברח' הרב 

שטרסר, כ- 160 מ"ר בנוי, 
_____________________________________________)20-20(מחולק. תיווך, 050-4144602

 בלעדי! באזור רמבם 
בבניין חדש 5 חד', 115 מ"ר, 

ק"ב + מעלית + חניה, חזית, 
נוף, חדשה, 3 כ"א, כניסה 

מיידית, 2,100,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)20-20(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בן זכאי/יהודה 
הנשיא, 5 חד', ק"ב + מעלית 

+ חניה מקורה מושקעת 
במיוחד, 3 כ"א, חזית, 

2,750,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, 5 חד' 
בבניין חדיש, ק"ג + מעלית, 

ענקית, 145 מ"ר, חזית, 
מושקעת ביותר, קומה שלמה, 

2,570,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 140 מ"ר, 5 
ענקית, מפוארת! סלון ענק! 

יחידה בקומה! ק"ג + מעלית, 
4 כ"א, 2,600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור מימון/רמב"ם, 
ד.גג, 5ח', ענקית, מושקעת, 
יפהפיה, ק"ב, חזית, 3 כ"א, 

2,600,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)20-20(נכסים" 03-5791514

 בבן פתחיה ענקית! 
8 ח', 160 מ"ר + 90 מ"ר 
מרפסת, ק"א + מעלית, 
3,200,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)20-20(נכסים" 03-5791514

 בויז'ניץ, 6.5, משופצץ, 
150 מ"ר, ק"ג + מעלית, 

חזית, 3 כ"א, מיידי, 2,600,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)20-20(_____________________________________________

 בחזון איש, 5.5 חד' 
ענקית, 120 מ"ר, ק"א, מצב 

מעולה, 2,590,000. תיווך 
_____________________________________________)20-20("מעוף מגורים" 03-6121091

 באזור גורדון, 5 חד', 120 
מ', 3 כ"א, ק"ב, מעלית, 

ממ"ד, חדישה ושמורה, חניה 
ומחסן, 2,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20("מעוף מגורים" 03-6121091

 בשכון ג' בשמחוני, 5 חד', 
120 מ"ר + אופציה בניה 10 
מ"ר לסוכה. רי/מקס, משה 

_____________________________________________)20-20(דסקל, 050-5926021

 בלעדי! מציאה בשלש-
השעות, 5 חד', ק"ג, 3 כ"א, גג 

וחניה, 180 מ"ר, 2,000,000.
_____________________________________________)20-20(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 מציאה בראדזמין, 5 חד', 
ק"ג, משופצת מהיסוד, סוכה, 
חניה + אופציה, 2,350,000. 
_____________________________________________)20-20(מ.כהן נכסים, 052-7684074

באנילביץ בתחילת בנייה

03-800-70-00
052-334-47-21

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

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

 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באהבת 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

 במימון אזור אלחריזי, 
3 חד', עם מרפסות, 

ק"ג, גג בטון, עם אופ' 
לבנות על הגג, 3 כ"א, 

חזית, מידי, 1,900,000 
ש"ח, בלעדי, ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

ירושלים
 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 
_____________________________________________)09-43(נכסים" 02-6763740

טבריה

+5 חדרים

 במרכז הקריה החרדית, 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן. 
לל"ת - 810,000 ש"ח,

055-6650570)14-26/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

עמנואל
 בהזדמנות, דירת גן, 
4 חד', משופצת מהיסוד, 
מפוארת, חצר ענקית עם 
אופציה להרחבה, שכונה 

איכותית וכן דירות נוספות. 
_____________________________________________)12-32(תיווך בית יוסף, 054-8476888

3-3.5 חדרים

■ בשיכון ה' בצירלסון 
4 חד', ק"ק, כ. פרטית, 
מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ', 
מתאימה גם לגן ילדים, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756 
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,100,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

גני תקווה

זכרון יעקב
 בשכונה החרדית בזכרון 

יעקב, 5 חדרים, מרווחת, 
מסודרת ויפה, פנוי גמיש, 
מחיר מציאה, 1,990,000 

_____________________________________________)17-22(ש"ח, 052-5727888

 בבית וגן *למכירה/
השכרה, 2,3,4,5,6 חד' *עם/
בלי מעלית *5 חד' + מחסן 
_____________________________________________)17-22(*מחסן. תיווך, 053-3196069

פנטהאוזים ודירות גן

 בגבעת שאול, 5 חדרים, 
כניסה פרטית + מחסן וגישה 
לנכים, ללא תיווך, 2,550,000 

_____________________________________________)17-20(ש"ח, 054-6600198

3-3.5 חדרים

כרמיאל
 5 חד', 127 מ', מרפסת 

ענקית + פרטיות ונוף, 50 מ' 
מהציון של התנא בר קפרא, 

052-7680520)17-20(_____________________________________________

■ ברח' דניאל 3 חד' 
קומה ג' ואחרונה, 

אופציה להרחבה מידית, 
40 מ"ר +אופציה, בניה 

על הגג, 1,480,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בעמק יזרעאל 4חד', 
115 מ"ר, מרפסת, מעלית, 

חניה, סוכה, 1,830,000 ש"ח. 
050-8898020)18-21(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 דירת 4.5 חד', משופצת 
ומושקעת + מעלית באזור 

_____________________________________________)17-20(אלישע, 03-6199479

■ ברח' אהרונסון 4 חד' 
ק"ב עורפית משופצת 
ומושקעת 1,980,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

~ פרויקט עין חנוך ~

בס"ד

למכירה דירות חדשות! 
לכניסה מיידית

0 5 0 - 5 5 1 9 8 9 8 דודי סיני
0רוני סיני 5 0 - 5 2 1 0 2 9 6

הרחוב סגור לתנועת רכבים בשבתרחוב סגור בשבת

דירת גן 4 חדרים
דירת 5 חד' עם מרפסת

6 חד' דופלקס עם מרפסות

מפרט 
טכני 
עשיר

חדרה
 בגבעת אולגה, 3 חד', 
קרובה לים, איזור של פינוי 

בינוי, אופ' להרחבה, מצויינת 
_____________________________________________)19-22(להשקעה, 052-3279430

חולון
 קוטג' מדהים בח' - 300 

היוקרתית, 4 מפלסים, 
10 חדרים, קרוב להכול, 

052-7171579 .4,300,000)19-21(_____________________________________________

 דירה בירושלים "שמואל 
הנביא" )דושינסקי(, מינוס 
חצי 40+20 מ"ר + טאבו, 

1,350,000 ללא תיווך,
050-4125213)19-21(_____________________________________________

נתיבות

נתניה
 דירת 2.5 חדרים + 

אופציה גדולה להרחבה או 
למרפסת שמש, 805,000, 

_____________________________________________)19-22(טל': 054-2000030

■ ברח' בן זכאי 3.5 
חדרים ק"ב עורפית, 
מסודרת, 1,750,000 

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

03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ברח' הרב קוק 2.5 
חד' עורפית ק"א 

אופציה לסוכה 8 מ', 
לא משופצת 

1,280,000 ש"ח 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ למכירה 3 חד' ברח' 
רבינוביץ/בירנבוים ק"ב 
חזית 3 כ"א בבנין של 5 
דירות 1,500,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

השריונאים ק"ב עם 
מעלית עם אופציה 
ממשית של 30 מ' 

2,550,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בקובלסקי, 4.5 
חדרים, כ- 100 מ"ר, 

סוכה, אופציה לבניה, 
1,580,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)20-20(בועז', 054-8474843

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חדרים, 
סוכה, מעלית וחניה, 

1,720,000, גמיש. 
'אפיקי-נדלן-בועז',

054-8474843)20-20(_____________________________________________

 בגניחובסקי, חזיתית, 4 
חד', 92 מ', אופציה לבניה על 

הגג. "צ'מפיון-נדל"ן"
053-3121812)20-20(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4.5 
חד', ק"א, 3 כ"א, מושקעת, 

מעלית, מחסן וחניה, אופ' 
להרחבה, 1,990,000 ש"ח, 

052-4503738)20-23(_____________________________________________

 בקוטלר, 4 חד', ק"א, 
משופצת כליל, חזית, 

1,900,000. תיווך הנדל"ן, 
050-4177419)20-20(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בחולדה-הנביאה, 4 חד' 
משופצת, ק"א, 1,650,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000. תיווך-ישוב-
הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בפרדס כץ בבנין חדש, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ג + מעלית 
+ חניה, 3 כ"א, 1,600,000 

ש"ח. *במימון בטאבו משותף, 
4 חד', ק"ב, חזית, 1,280,000 
_____________________________________________)20-20(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור פרל בבניין חדש, 4 
חד', 92 מ"ר, ק"ג + מעלית + 
חניה, חזית, 1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור בן זכאי, 4 
חד', 86 מ"ר + אופציה 30 
מ"ר כולל תקרה ועמודים, 

מצב מצוין, חזית, 3 כ"א, ק"ק 
מוגבהת, 2,100,000 ש"ח, 

_____________________________________________)20-20(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בבניה באזור עמק-יזרעאל, 
4 גדולה + מרפסת שמש, 

חזית, ק"ג, 1,650,000 ש"ח, 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 באזור מינץ, 4 ח', חדשה, 
ק"ג + מעלית, +חניה מיידי 

1,850,000 ש"ח "אפיק 
_____________________________________________)20-20(נכסים" 03-5791514

 ביצחק שדה בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 4ח', 85 מ"ר, 

ק"ב, 1,850,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)20-20(נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות!! ברחוב 
חרל"פ כ- 110 מ"ר + חניה, 

חזית, ק"ב ##ברחוב הרב קוק 
)קרוב לרחוב עמי(, כ- 87 מ"ר, 

ק"ג, משופץ, אופציה בגג, 
_____________________________________________)20-20(חזית. תיווך, 050-4144602

 בבלעדיות, בשלמה 
בן יוסף מתחדש, שמורה 
ומרווחת, קומה ג', 4 חד', 

 "century 21" .1,620,000
_____________________________________________)20-20(טל': 052-3744260

 בלעדי! בשיכון ה' בסיום 
בניה 4 חד' + מרפסת שמש, 
8 דיירים בבנין, ק"ב + מעלית, 

2,050,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 מציאה! ברח' הגר"א, 4 
חד', 110 מ"ר, 3 כ"א + 2 
מרפסות, 1,970,000 ש"ח, 

03-7577500 ,054-8458932)20-21(_____________________________________________

 באזור דובק, כ- 4 חד', 
מסודרת ויפה, 3 כ"א, סוכה 
+ מעלית, 1,750,000 ש"ח, 
בבלעדיות מפתחות במשרד 

"אלמוג נכסים" ר"ע 56,
054-8483810 ,03-6166105)20-20(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד', בנין 
חדש, ק"ו, מושקעת מאוד, נוף 

פתוח. "נדלן-בעיר"
053-3177272)20-20(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 

חדרים, ענקית, כ- 115 
מ"ר, קומה שלישית 
ואחרונה + תוכניות 

וחתימות שכנים! מיידי! 
ב- 1,950,000 ש"ח. 

להב-נכסים,
050-4177750)20-20(_____________________________________________

 בפרל בבניין חדש, 4 
חדרים, גדולה עם יחידת 

הורים + נוף, כניסה 
מיידית, ב- 1,850,000 

ש"ח. להב-נכסים,
050-4177750)20-20(_____________________________________________

 באזור קובלסקי, 
4.5 חדרים, קומה ג', 

משופצת, כ- 120 מ"ר, 
כולל סוכה ומרפסת 

שמש + מחסן 14 מ"ר, 
רק ב- 1,680,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(תיווך, 050-9777755

 בגבעת רוקח, 4 חד' 
מקסימה, ק"ב, מלעית, בנין 
חדיש, נוף פתוח, 2 שכנים 
בקומה, 1,820,000. תיווך 

_____________________________________________)20-20("מעוף מגורים" 058-7071702

 4 חד' ברח' רמבם, ק"ב, 
105 מ"ר, שמורה ומסודרת, 

2,100,000, גמיש,
03-7577500 ,054-8458932)20-21(_____________________________________________

 בעמי, 4.5 חד', כ- 90 
מ"ר, ק"ג, ללא, חזית, 3 כ"א 

גג בטון, בנין מטופח, פינוי 
מיידי, 1,840,000. תיווך "מעוף 

_____________________________________________)20-20(מגורים" 03-6121091

 באזור הרב קוק, 4 חד' 
95 מ"ר, ק"ג, חזית + אופציה 
לבניה על הגג )כולל חתימות 
שכנים(, מטבח חדש, סוכה 

גדולה, 3 כ"א, 1,820,000 
_____________________________________________)20-20(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבן-זכאי, 3, גדולה 
מסודרת, ק"ב, 3 כ"א + חניה 

בטאבו, 1,790,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 באזור עלי הכהן, 3 
יפה, ק"ב + מעלית, חזית, 

1,570,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)20-20(נכסים" 03-5791514

 גניחובסקי, 3 חדרים, 
חזית, קומה ד' + אופציה. 
_____________________________________________)20-21(ללא תיווך, 052-7194533

 תיווך. באזור רבי עקיבא, 
3 חדרים, משופצת, 80 מ"ר, 

קומה +4 אופציה קטנה, 1.55 
מליון גמיש, הקודם זוכה,

054-7477054/050-5765449)20-20(_____________________________________________

 תיווך. באזור ז'בוטינסקי/
גרונר, 3 חדרים, קומה 3, 

משופת, כ- 90 מ"ר, אופציה 
קטנה, 1.3 מיליון גמיש, מיידי, 
054-7477054/050-5765449)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות! ללא תיווך, 
ברח' מצליח קרית הרצוג, 

משופצת מהיסוד כולל צנרת, 
ק"ד, 1,300,000 ש"ח,

052-7610317)20-21(_____________________________________________

 בדונולו, 3 חד', 80 
מ"ר, ק"א, חזית, מפוארת, 
1,750,000. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)20-20(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 מציאה בשלמה בן 
יוסף, ק"ד, 3 חד', שקטה, 
חניה בשפע, בנין מטופח, 

 052-3744260 .1,285,000
"century 21")20-20(_____________________________________________

 בביאליק, 3.5 חד' 
+ מ.סוכה, 75 מ"ר, 

ק"א, משופצת ושקטה. 
"מבצע שבועות - ללא 

ע.תיווך" "מקסימום-נדלן" 
052-2452820)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב קוק, 
3 חד', ק"ג, כיוונים טובים, 
גג-בטון, ממוזגת ושמורה. 

פנחס מילר מתווך מוסמך, 
050-4103310)20-20(_____________________________________________

 באזור הרב שך מרכזי 
ושקט, 3 חד', 70 מ"ר, 

ק"ב, חזית, שמורה, 4 כ"א, 
א.להרחבה, 1,570,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא/בן 
זכאי, 3 חד', 75 מ"ר, ק"2.5, 
אחרונה, א.בגג בטון, שופצת 
כחדשה, 3 כ"א, 1,920,000 
_____________________________________________)20-20(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
חזית, 3 חד', 75מ"ר, קומה א', 

1,270,000 ש"ח,
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)20-20(אורי תיווך אדוארד

 בז'בוטינסקי/בגין, 3 
ענקית! סלון ענק, חדרים 
ענקיים + מרפסת מצב 

מעולה, גג בטו, 1,350,000 
ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים" 

03-5791514)20-20(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)20-20(_____________________________________________

 ברוזנהיים, 3.5 חד' + 
מרפסות, אופציה לתוספת 

יחידות, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 3 חד' 
בבניין חדש, חזיתית, מיידית, 

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד' + מרפסת 
שמש, בניין-חדש, חזיתית, 

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 3 חד' 
גדולה + מרפסות, מעלית, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 במימון, 3 חד' + מרפסת, 
משופצת, ק"ק, 1,580,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 3 חד', מסודרת 
+ אופציה, קומה נוחה, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בהחלוצים, 3חד' ענקית, 
ק"ג + גג-בטון, משופצת 
ברמה גבוהה, 1,630,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 מציאה! בעלי-הכהן, 
3.5 חדרים, משופצת 
מהיסוד בבנין-חדיש, 
מיידי! ב- 1,570,000 

ש"ח. להב-נכסים,
050-4177750)20-20(_____________________________________________

 בבן-זומא, 3ח' + אשור 
בניה ל- 20 מ"ר נוספים, ק"ב, 

חזית, 3 כ"א, 1,880,000 ש"ח, 
מפתח ב- "אפיק נכסים"

054-2250000 ,03-5791514)20-20(_____________________________________________

 באזור בן-פתחיה/
סלבודקא, 3 חד', בבנין-

חדיש-ומפואר, מיידי! ב- 
1,500,000 ש"ח. להב-
_____________________________________________)20-20(נכסים, 050-4177750

 בתנאים, 3.5 ענקית, 
כ- 100 מ"ר, ק"ג, ללא, נוף 
פתוח, 3 כ"א, אופציה על 

הגג, 1,550,000. תיווך "מעוף 
_____________________________________________)20-20(מגורים" 03-6121091

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד', 60 מ"ר, קו' א', חזית, 

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)20-20(אורי תיווך אדוארד

 ברוט 2 חד', קומה ג' 
מקרקע, 1,110,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)20-20(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות בהזדמנות 
בפלמ"ח, 2 חדרים 

ענקיים, כ- 70 מ"ר, 
.1,250,000

'אפיקי-נדלן-בועז',
,054-8474843
052-3500040)20-20(_____________________________________________

 מציאה ברב-קוק, 
2 חדרים, 50 מ"ר, 

ק"א, עורפית + 
אופציה, 1,200,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בדניאל, 2.5 חד', 60 מ', 
ממוזגת, ק"ג ללא, גג בטון, 

חמודה ושמורה, 1,480,000, 
פינוי מיידי. "מעוף מגורים" 

03-6121091)20-20(_____________________________________________

 בהרצוג, דירת גן, 10 חד', 
280 מ"ר בנוי + 200 מ"ר 

גינה, 2 יחי' מושכרות.
רי/מקס, משה דסקל,

050-5926021)20-20(_____________________________________________

דימונה

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 4 חדרים צמוד 
למרכז המסחרי, מחיר מציאה. 

משה אבני, תיווך אבני דרך, 
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים ברחוב 
מרחבים במחיר מציאה. משה 

אבני, תיווך אבני דרך,
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים, קומה 1, 
מושכרת, 1,450 מחיר מציאה. 

משה אבני, תיווך אבני דרך, 
054-3255667)20-20(_____________________________________________

חיפה
 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 

3 מרפסות + מקלט, ממוזגת 
+ 2 חניות, בסביבה מצויינת, 

3,600,000 ש"ח,
050-5785137)20-29(_____________________________________________

 למשקיעים, מבחר דירות 
נופש למכירה, תשואה גבוהה. 
_____________________________________________)20-20(תיווך-לב-העיר, 052-7166160

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

דופלקסים

 בית קרקע חדש 215/415 
באיזור מתחרד קרו לקרליץ, 
1,680,000 ש"ח. תיווך-לב-

_____________________________________________)20-20(העיר, 052-7166160

 בלב ק.שמואל, דו 
מפלסית, 5 חדרים, 140 מר, 

מחסן + חניה, קומה ראשונה 
)מעלית(, שמורה, 860,000 

ש"ח לרציניים, ניתנת לחלוקה,
052-7167197)21-22(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 5 
חדרים, 150 מטר + מרפסת 

+ נוף, משופצת. רימקס, 
050-244-244-6)20-20(_____________________________________________

 למהירי החלטה בקרית 
שמואל )שד' הרצל(, ק"א, 

5 חד', 150 מ"ר, בנין חדש, 
בית ברמת גימור גבוהה, נוף 

_____________________________________________)20-21(לכינרת, 053-3103448

 סמוך לשז"ר, 5 חד', ק"ב, 
משופצת, פינתית, 750,000 

ש"ח. תיווך-לב-העיר,
052-7166160)20-20(_____________________________________________

 ברחוב תנא נחום, דירת 
3 חדרים, 100 מטר, קומת 
כניסה, משופצת, מצוינת 

להשקעה. רימקס,
050-2442446)20-20(_____________________________________________

 ברוטשילד, דירת 3 חדרים, 
קומה 3 ללא מעלית + נוף 

לכינרת. רימקס,
050-2442446)20-20(_____________________________________________

 במתחרדים, 3 חד', ק"ב, 
משופצת + מרפסת ענקית + 

תוכנית מאושרת ל- 40 מ"ר. 
תיווך א.א נכסים,
052-7131584/3)20-20(_____________________________________________

 בוייצמן, 3 חד', משופת, 
480,000 ש"ח. תיווך-לב-העיר, 

052-7166160)20-20(_____________________________________________

 ברחוב-ירושלים, נוף 
לכינרת, 3 חד', 3 כ"א, פינתית 

+ אופציה, ק"ג, 490,000 
ש"ח. תיווך-לב-העיר,

052-7166160)20-20(_____________________________________________

ירוחם

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 4 חדרים, קומה 1 
במחיר מציאה. משה אבני, 

_____________________________________________)20-20(תיווך אבני דרך, 054-3255667

 דירת 3 חדרים משופצת 
ויפה במחיר מציאה. משה 

אבני, תיווך אבני דרך,
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים במחיר 
מציאה. משה אבני, תיווך אבני 

_____________________________________________)20-20(דרך, 054-3255667

 6 ח' ברמות, מיקום 
מעולה + יחידה להשכרה 3 

ח', נוף מרהיב וחניה,
052-2873363)20-23(_____________________________________________

דופלקסים

וילות ובתים
 ברמות א': קוטג' 4 חד' 

)100 מ"ר נטו( משופץ + 
אופציה להוסיף דירת 3 חד'! 
נוף, כ"פ, 2,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 חד' 
)141 מ"ר נטו( משופץ, נוף, 

גישה נוחה, 2 כ"פ, חצר 
פרטית, 2,520,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(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)20-20(_____________________________________________

 ברמות א': 5 ד' + 
מרפסת נוף, 3 כיוונים, ק"ב, 

קרוב למכולת, תחבורה 
ולביה"כ! 1,830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות-אונגוואר: 5 חד' 
משופצת, מרפסת, ק"ב, 

נוף, קרוב לחנויות, לתחבורה 
ול- "אוהל יוסף"! 1,990,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)20-20(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד' 
משופצת + ת.ב.ע. ל- 40 
מ"ר, ק"ב, 3 כיווני אוויר, 

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 3 חד' + חדר 
נוסף, ק"ב, 3 כיווני אוויר, נוף, 

ת.ב.ע., 1,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)20-20(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' 
משופצת, גישה נוחה, ק"א, 

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)20-20(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 3 חד' + 
אישור לבניה בכל הגג! 

מרפסת, נוף מדהים, משופצת 
ופרטית, 1,730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 במערב העיר, קרובה 
לרכבת, ק"ג, 4 חדרים + 

מרפסת סוכה יפהפיה 
ושמורה, רק 860,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי,
052-5253470)20-20(_____________________________________________
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מבנים
 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 

מבנה לכל מטרה, דלתות 
גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 

תלת פאזי. 052-3307454, 
_____________________________________________)08-20(רמי

מחסנים

 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(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-47/17(_____________________________________________

אור הגנוז

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

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-27(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-04/18(מאובזרת! 050-6927465

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-23/17(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-36(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

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

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-21/17(_____________________________________________

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

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

050-8490663 ,02-5361771)54-01/18(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-30(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, כשל"פ

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)09-43(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

_____________________________________________)02-40/17(מוזל מאוד, 053-4100529

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

ביריה

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-24(_____________________________________________

 למכירה בשד' 
גרשטנקורן, משרד מפואר, 

מושקע, 2 חד', ק"ק 
32 מ"ר כניסה נפרדת,, 
675,000 ש"ח, תשואה 
מעל 5%,  בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

נדל”ן 
מסחרי

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

1-1.5 חדרים

 בנתן הנביא, 2 חד' 
גד' )לא יחידה(, ק"ק, 

חזית, מיידי, 3,500 
ש"ח. בלעדי  ש. 

מאירוביץ 03-5787756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

 בצירלזון, לגן ילדים, 
4 חד' עם ממ"ד, ק"ק 

+חצר 60 מ"ר, כ. נפרדת, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

ביקוש 
דירות

 עבור פטנט מהפכני, 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר, 054-6970525
או באתר -

www.new-cork.com)14-22(_____________________________________________

עמנואל

לפרסום
בלוח

03-6162228

 חדר וחצי ברמת אלחנן, 
ק"ק, מרוהטת, ממוזגת, 

מסורגת, 2,400 ש"ח,
052-7614934)17-20(_____________________________________________

 יח"ד, 2 חד', ק"א, 
בפוברסקי, מרוהטת, 2,600 

ש"ח, 03-5791661,
052-5932500)17-20(_____________________________________________

 בחתם סופר, דירת גן 
2 חד', מרווחת, לזו"צ, פינוי 

בעוד חודשיים, 950 ש"ח, 
054-6648933)17-21(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
להשקעה, מחולקת ל- 3, 

שכירות ב- 5,500, נמכרת ב- 
050-7775343 ,1,150,000)17-20(_____________________________________________

 שטח כ- 70 מ"ר, משופץ, 
עורפי בר' עקיבא, כ.נפרדת, 
מרכזי, 6,500 ש"ח לא כולל 

_____________________________________________)17-20(מע"מ, 058-5853500

 בין המרכזית לסנטר 
בירושלים מול הרכבת לת"א, 
כ- 45 מ"ר, להשכרה 9,800 

_____________________________________________)17-20(ש"ח, מיידי, 058-4115889

 מחסנים ב"ב בגדלים 
שונים עד 60 מטר עם גישה 

_____________________________________________)17-20(לרכב, 052-7142450

 להשכרה בב"ב בריינס בר 
אילן, מחסן מכירות + מגרש 
_____________________________________________)17-20(גדול שימושי, 054-6677997

 להשכרה לאנ"ש, 30 מ"ר, 
מפואר, בחזון איש/רשב"ם, 
כולל מטבח, שרותים ומזגן, 

054-8401025)17-20(_____________________________________________

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
_____________________________________________)17-28(וקבוצות, 052-7632474

 "אחוזת אלטונא" מערות 
לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

צפת

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 דירת גן מפוארת 5 חד' 
בשד' רמז, חדשה מקבלן 

עם חצר 6,800 ש"ח, בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ברח' בארי, לזו"צ, 2 חד', 
כ- 45 מ"ר, כחדשה, ממוזכת, 

ק"ק, סורגים, 3,000 ש"ח, 
054-4797080)18-21(_____________________________________________

 מציאה! לזו"צ, משופצת, 
ממוזגת, אפשרי לריהוט חלקי, 
אזור גן וורשא, כניסה פרטית, 

_____________________________________________)18-21(2,500, מיייד, 054-6804376

 בשיכון ה', 1.5 חד', 
ק"ק, חצר, ממוזגת, לזו"צ או 
_____________________________________________)18-21(סופרים, מיידי, 054-8518688

 באזור עזרא - וויז'ניץ, 
משרד/חנות, 25/30 מ"ר, 
חדש, מושקע, שרותים + 

_____________________________________________)18-21(מזגן, 053-3117595

 בהזדמנות, חנות - משרד 
להשכרה במרכז ב"ב, כ- 30 

מ"ר + שרותים, מיידי,
054-8405062)19-20(_____________________________________________

 צימר, 2 חדרי שינה + 
סלון לזוגות עד 12 מיטות, 

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

מדהים, ממוזגת,
052-7655177)18-42(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 5 חד', 2 
מפלסים + גג, 3 כ"א, מיידי, 

ממוזגת, ק"ד + מעלית
052-7143994)18-21(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד, 
כניסה משותפת, רח' חברון, 
כולל מים, חשמל, ארנונה + 

ריהוט, 1,800 ש"ח
054-4400074)18-21(_____________________________________________

 זכות לדירה ליד 
רעננה, 300 מ"ר, 

388,000 ש"ח. מחיר 
סופי עד דירה, ללא עלות 

_____________________________________________)18-21(נוספת 050-5483322

 לשבת ל"ג בעומר דירת 
3 חד', מרווחת, יפיפיה, 2 

מרפסות, נוף מדהים
054-5259470)19-22(_____________________________________________

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

וקאנטרי( ק"ג, מרווחת 
ויפה, לדירה מחסן+חניה, 

6,200 ש"ח פינוי בסוף 
החודש, אפשרי לתקופה 

ארוכה בלעדי ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב 

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

גבעת שמואל

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

צפת

3-3.5 חדרים

 מפרטי, 4 חד', מרווחים 
באיריסים, 4, ק"5, מעלית + 
חניה, נוף פתוח, 1,660,000 

_____________________________________________)19-22(ש"ח, 050-7346232

2-2.5 חדרים
 ברוטשילד 2.5 חדרים, 
80 מ"ר, קומה 3, אחרונה, 

עורפית בלי מעלית + מרפס 
סוכה גדולה! דירה שמורה, 

1,265,000 ש"ח. "בני נכסים" 
050-8663347)17-20(_____________________________________________

■ בנועם אלימלך, דירת 
גן עם גינה בק"א, 5 חד', 

משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,700 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742 
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

 *בראשונים, חדשה, 3 
חד', מ.שמש + מעלית, 4,500 
ש"ח. *בראשונים, חדשה, 2.5 

חד', מ.שמש + מעלית, 4,200 
_____________________________________________)19-22(ש"ח, 052-7671305

 3 חד' ברח' סנהדרין, 
ק"ב, עורפית, כיווני אוויר 

דרום/מזרח, חדשה, 
מעלית, חניה, 2 כיורים, 
לכניסה מיידית, ריקה, 

5,500 ש"ח. תיווך 
זילברברג,

,03-5754412
052-2236671)19-22(_____________________________________________

 ליד קרית הרצוג, יח"ד, 
מקסימה, ממוזגת לזוג, מיידית 

_____________________________________________)19-22(במחיר מבצע, 052-7658517

 בבירנבוים, יח"ד, 2 חד', 
ריהוט חדש, ממוזגת ומאווררת 

_____________________________________________)19-22(+ נוף, 050-4112720

 יחידת דיור בבנין חדש 
ברב שר, 2 חד', קומה 2-, 

1,900 ש"ח, 054-8435566 
_____________________________________________)19-22()בערב(

ברמת אהרון, חדר ק"ק כולל 
מזגן ושירותים לכל מטרה, 

054-8457459)19-22(_____________________________________________

+5 חדרים

וילות ובתים

 דירת 4 חד' ברח' יפה 
נוף, ק"ב, נוף, ב- 2,000 ש"ח, 

052-7908214)19-20(_____________________________________________
 לחברת סטארטאפ עם 

פטנט עולמי לפני פריצה, 
דרושים משקיעים,

055-6681561)19-22(_____________________________________________

 להשכרה - במרכז 
זכרון מאיר, כ- 36 מ"ר, 

מפוארת, ללא תיווך - מתאים 
לקליניקה/משרד,

050-4115510)19-20(_____________________________________________

אולמות
 אולם להשכרה בבני-ברק 

)מאפית מצות( עד לחגים, 
052-2437389)19-22(_____________________________________________

 בב"ב לרופאים, 
קליניקה, רו"ח, יועצים, 
עו"ד, מחולק ל- 2 חד' 

בבית הרופאים מול מכון 
מור, מיידי!

,054-3975683
03-5704670)19-20(_____________________________________________

*החווה בהנהלת חרדית

סוסים חוות 
במושב חמד

רכיבה טיפולית 
בסבסוד קופות החולים

חוגי רכיבה מערבית
פעילויות

לקבוצות/משפחות

�

�
�

רמת גן

 להשכרה 40 מ', ברח'  
ר' עקיבא ליד בי"כ של 

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 3,000 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

פתח תקווה

+5 חדרים

 מציאה! בהרצל, ענקית, 
כ- 120 מ"ר, ק"ב, מתאימה 

למשקיעים, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20("בית-ישראל" 054-8070418

 במרכז החרדי, נכס 
ייחודי, כ- 120 מ"ר, ק"ב ללא, 

1,450,000 בלבד! "בית-
_____________________________________________)20-20(ישראל" 054-8070418

 בבלעדיות בברנדה השקט! 
מצוינת להשקעה! 3 חד' 

משופצת מהיסוד! מאווררת, 
מסודרת + יחידת 2 חד', 

מושכרת, רק 1,440,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20(רם נכסים, 054-5566145

רמת גן

 בנווה גן )טופ 5(, 5 ח', 
מפוארת + 2 חניות + מחסן 
+ מרפסת, 2,250,000 ש"ח, 

050-4811122)20-20(_____________________________________________

 רוטשילד/הרב קוק, 6 
חד' )דירה בקומה( + מעלית 
ומרפסת שמש, 2,150,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח, 050-4464170

 במרכז - העיר, קומה א', 
משופצת, דירה מניבה 8,000 

ש"ח לחודש, 1,350,000 ש"ח, 
050-7505449)20-20(_____________________________________________

 באזור גן הנשיא )בן יהודה 
- חיים כהן( 4 ח' ענקית!! + 

מעלית + חניה מקורה, רק 
1,520,000 ש"ח,

050-4811122)20-20(_____________________________________________

 בשפירא, 4 חדרים, קומה 
א' + מרפסת שמש + מעלית 

וחנייה, 1,590,000 ש"ח, 
050-3528252)20-20(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', קו'2, 
מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס, משה דסקל, 
050-5926021)20-20(_____________________________________________

 בההגנה, מצויינת 
להשקעה, 4 חד', קו'3, 

משופצת, מיידית. רי/מקס, 
_____________________________________________)20-20(משה דסקל, 050-5926021

 בדף היומי, 3.5 ח', ק"א 
- מסודרת ביותר! מיידית!! 

1,350,000 ש"ח,
050-4811122)20-20(_____________________________________________

 ברחוב פרנקפורט, 3.5, 
80 מ"ר, קומה א', משופצת, 

,077-2050410 .1,400,000
,050-5750880

_____________________________________________)20-20(אורי תיווך אדוארד

 בהזדמנות ברמבם, 3 
חדרים, קומה 4 ללא מעלית, 

050-3528252 ,1,080,000)20-20(_____________________________________________

 בפרישמן, 3 + חצי, 
קומה א', עורפית, 1,270,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח, 050-3528252

 3.5 חד', ק"א, יפיפיה, 
משופצת ומושקעת,  

1,350,000 ש"ח,
053-3409434)20-20(_____________________________________________

 במרכז, 3 חד', תשואה 
גבוהה, אפשרות לחלוקה, 

1,065,000 ש"ח. "בית-ישראל" 
054-8070418)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות! בניימן השקט, 
ע"י אור ישראל, 3.5 חד' גדולה 

מסודרת, מאווררת, מרפסת 
סוכה, חניה, 1,395,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(רם נכסים, 054-5566145

 מעולה לחלוקה! 2.5 ח', 
ק"ב בויניצקי, ב- 70 מ"ר, רק 

1,120,000 ש"ח,
050-4811122)20-20(_____________________________________________

 בפינס/חפץ חיים, 2 ח', 
ק"ב, מסודרת, רק 990,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח, 050-4811122

 בצפת שכונת כנען, 
וילה יוקרתית ומושקעת 

+ בריכה ענקית מחוממת 
+ ריהוט מלא ויוקרתי 

מחולקת ליחידות 
להשכרה תשאוה 

גבוהה מיקום מבוקש 
לנופשים, 1,700,000 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בבית-הלל בר"ג בבנין 
חדש, פנטהאוז 4 חד', 110 

מ"ר + 50 מ"ר מרפסות, 
מעוצב ברמה גבוהה, מעלית 

פרטית, 3,500,000 ש"ח,
03-3742950 ,050-2699960)20-21(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, דירות 3/4 

חד' מפוארות, החל מ- 4,900 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
5 חדרים, 125 מ"ר, פלוס 
יחידה 25 מ"ר, משופצת 

ומרווחת, עם חצר 
ענקית, 180 מ"ר. חמד 

_____________________________________________)20-20(נכסים, 053-3357316

דופלקסים
 דופלקס בהר שלום, 
5.5 חדרים, 170 מ"ר, 

במצב חדש, 7,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)20-20(_____________________________________________

 בקרית משה הוותיקה, 
5 חד', ק"א, מ"מ. חן מיכאל 

_____________________________________________)20-21(נדל"ן, 054-4313327

 בקרית-הרצוג בגני-
הזית בבנין חדש, 5 

חדרים, קומה 4, מוארת, 
ממוזגת + סוכה + 

מעלית, מיידי, 4,900 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 באזור מכבי אש, 4, 
חדשה, ק"ד + מעלית, 5,200 

ש"ח, מיייד. "אפיק נכסים" 
03-5791514)20-20(_____________________________________________

 תיווך. להשכרה 4 חדרים, 
קריית הרצוג, כ- 100 מ"ר 

חדשה מקבלן, 4,900, גמיש, 
מיידי, הקודם זוכה,

050-5765449 ,054-7477054)20-20(_____________________________________________

 פרדס כץ )מתחרדים(, 4 
חדרים, קומה ג' + מעלית, 

עורפי, 4,500, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)20-20(אורי תיווך אדוארד

 לוי יצחק, 4 חדרים + גג 
30 מ"ר, קומה ב 4,800 ש"ח, 

מיידי. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)20-20(אורי תיווך אדוארד

 בראשונים 3, 70 מ"ר 
+ 30 מ"ר מרפסת שמש + 
מעלית, ממוזגת, בנין חדש, 

4,500,000 ש"ח,
052-7671305)20-22(_____________________________________________

 בב"ב להשכרה, 3 חד' 
בדואר, בנין חדש, נוף מדהים! 

חדישה, מושקעת!
052-7140101)20-23(_____________________________________________

 המכבים, 3 חד', קומה 
מקרקע, ג', 2,800, מיידי. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)20-20(אורי תיווך אדוארד

 ביהודה הנשיא, 3 
חדרים, משופצת ופיה, 

חזית, ק"א, 4,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בעלי-הכהן, 3.5 חד' 
בבנין חדיש, משופצת 

וממוזגת + מרפסת 
שמש וסוכה, מיידי, ב- 

4,400 ש"ח. להב-נכסים,
050-4177750)20-20(_____________________________________________

 2 ח' גדולים + מרפסת 
סוכה, כ- 60 מ"ר בשיכון ה', 

_____________________________________________)20-23(מכ"ה סיוון, 053-3380913

 בר' עקיבא ישעיהו, 2 חד', 
ק"ק, מטבח נפרד, משופצת, 

שקטה, אפשרי ריהוט,
054-8469988)20-21(_____________________________________________

 בהשומר, יח"ד, 2 חדרים, 
מרוהט קומפלט, מזגנים, מצב 

_____________________________________________)20-21(מעולה, מיידי, 052-9482232

 בגבול ר"ג ליד קופ"ח, 
יחידה יפהפיה, 22 מ"ר, מצוין 

לבודד/ת או לקליניקה,
03-6199714)20-21(_____________________________________________

 הרצל, 1.5 קו' ב', עורפי, 
2,700 ש"ח, פינוי מיידי.

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)20-20(אורי תיווך אדוארד

 יח"ד, בעזרא/חזו"א, 
חדשה, מושקעת, מרוהטת 

קומפלט, 2,600 ש"ח,
054-8448128)20-20(_____________________________________________

 באבני נזר - 45 מ"ר, 
חדשה, מפוארת, מרוהטת, 

סטנדרט גבוה, מעלית + 
יציאה מסלון לגג פרטי, 60 
מ"ר מדהים, 3,750 ש"ח, 

054-8438688)20-23(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)20-20(כשותף, 053-3157272

 בוותיקה, בית פרטי, 5 
חד' + גינה. רי/מקס, משה 

_____________________________________________)20-20(דסקל, 050-5926021

פתח תקווה
 בכפר אברהם ברח' 
יונה גרין, דירת 4 חד' 

מרווחת, 110 מ"ר, ק"ד 
+ מעלית + חניה + 

סוכה + מזגנים + דוד"ש, 
ריקה לכניסה מיידית, 
כיווני אוויר צפון-דרום, 

בהזדמנות, 4,000 ש"ח. 
תיווך זילברברג,

,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 דרושה דירה לקניה ברח' 
חיי טייב בב"ב, 3 חדרים, עד 

1,100,000, להצעות:
_____________________________________________)20-21ח(050-4184211

 מעונין לשכור חדר כשותף 
עם בחורים בירושלים,

_____________________________________________)20-21ח(052-7163334

 בחור חרדי מחפש לגור 
בדירת בחורים עד מחיר 600 
ש"ח לחודש, 052-7163334, 

_____________________________________________)20-21ח(053-2743931

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ובפ"כ, פרסום ומכירה 
עלינו! שירות מהיר ללא 

עמלה, 054-7477054,
050-5765449)20-20(_____________________________________________

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות באזור סוקולוב, אבן-

גבירול ושבטי-ישראל, לקניה 
ולהשכרה, ללא עמלת תיווך,

054-7477054/050-5765449)20-20(_____________________________________________

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-22/17(_____________________________________________

השקעות

 זכות לדירה בראשל"צ 
ליד עזריאלי, 660,000 ש"ח, 

מחיר סופי עד דירה, ללא עלות 
_____________________________________________)20-23(נוספת, 050-6209335

 מבחר דירות למכירה 
להשקעה + טיפול בנכס 

באזורים מעולים!
052-7695162)20-21(_____________________________________________

 מציאת השנה בלב 
העיר ירושלים! נכס מניב, 

התחייבות להכנסה קבועה 
של 20,000 ש"ח בחודש!!! 

6% תשואה! שילוש ההשקעה 
בוודאות בתוך 10 שנים! 

מושכר למגורים לטווח ארוך 
עם בטחונות רבים, רישום 

בטאבו, במקום 4,400,000 
ש"ח )הערכת שמאי(, נמכר 

ב- 3,950,000 ש"ח, לפרטים 
_____________________________________________)19-20(נוספים: 055-9464693

 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)20-20(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)20-20(_____________________________________________

 להשכרה חנות 30 מ"ר 
במרכז העיר רק 5,000 ש"ח. 

תיווך BA יזמות,
054-4980159 ,03-6138886)20-20(_____________________________________________

 רוצה לפתוח חנות 
בבני-ברק בשביל זה 

אנחנו כאן בשבילך. תיווך 
BA יזמות, 03-6138886,

054-4980159)20-20(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר 
לכל מטרה, 3,500 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)20-20(אורי תיווך אדוארד

 למכירה בז'בוטינסקי, 
חנות 20 מ' + מרפסת 

מרוצת והוצאת סכחורה 
עד 20 מ', כיום העסק 
לחד פעמי, 900,000 

ש"ח. להב-נכסים,
050-4177750)20-20(_____________________________________________

 בירושלים למכירה/
להשכרה! 30 מ"ר בקניון 

רמות, מיידי! טוב לכל עסק, 
חנות, ארגון, וכו'. תיווך 
_____________________________________________)20-20(הכוכבים: 050-9051355

 במרכז ב"ב, 800/400 
מ"ר, לכל מטרה, מעלית, 
משופץ, מחיר נח. תיווך 

_____________________________________________)20-20(הנדל"ן, 050-4177419

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)20-20(כשותף, 053-3157272

 משרד מפואר, יצא 
משיפוץ במרכז העיר, 80 מ"ר, 

קומה א' עם מעלית, במחיר 
מציאה. תיווך BA יזמות,

054-4980159 ,03-6138886)20-20(_____________________________________________

 ברשותינו מבחר 
משרדים להשכרה החל 
ב- 2,000 ש"ח לחודש. 

תיווך BA יזמות,
,03-6138886
054-4980159)20-20(_____________________________________________

מגרשים

משרדים
 חדר ב"רמת אהרון" 

בקומת כניסה )לא למגורים( 
לצורך עבודה שקטה וכדו' 

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

500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 
_____________________________________________)20-20(כשותף, 053-3157272

אחיעזר
 דירות ארוח לשבתות 

ואירועי ערב, ק,מפוס עם חדר 
אוכל מפואר + בית מדרש. 

_____________________________________________)20-23(053-7345295, בת-שבע יעלה

 בבית שמש בהוותיקים - 
מגרש 296 מ"ר, בנוי 180 מ"ר, 

אפשרות לחלוקה. רימקס,
054-2374666)20-20(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, 4 חד', 
מעלית, חניה, 90 מ"ר, ק"א, 

1,550,000 ש"ח,
077-9339901 ,052-2421124)20-23(_____________________________________________
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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)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 053-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 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)52-01/18(_____________________________________________

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

השכרת רכב
 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-18/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-21/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
מבצע חודשית ב-2071 ש"ח 

כולל מע"מ!
0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

 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)09-21(_____________________________________________

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)12-20(עזרא 66 ב"ב

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
המחירים
ירדו !!!

050-576-54-49
052-712-34-19

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

כלי כסף

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-25(לשבת, 052-7696100

 צלחות וקערות פסח, 
כוסות אליהו, דגמים מיוחדים 

054-8448548)07-20(_____________________________________________

לימוד נהיגה
 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

_____________________________________________)50-22/17ל(

הונדה

 לחוץ? קח 300,000 ש"ח 
מהבנק ללא שעבוד נכס/רכב, 
אופציה ל- 10 שנים, מתמחים 

לאברכים בעלי הכנסות 
_____________________________________________)14-22(נמוכות, 054-8526180

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-20/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-24/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

צפון
 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 

_____________________________________________)27-24/17(מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-24/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-20/17(_____________________________________________

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-05/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-16/17(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה מהודרים - מאובזרים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי ומרפסות, 

052-2840299)16-19(_____________________________________________

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ, 

052-7153475)16-19(_____________________________________________

 לשבת ל"ג בעומר, דירת 
3 חד' מרווחת, יפיפיה, 2 

מרפסות, נוף מדהים,
054-5259470)19-22(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-25/17(במס, טל': 052-7612965

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)09-21/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

יונדאי

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-21/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-17/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

מיצובישי

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)16-20(_____________________________________________

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)18-25(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

רמת הגולן_____________________________________________)17-28(050-4148184
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 הונדה סיויק שנת 2001 
_____________________________________________)17-20(במצב מצוין, 058-4918488

חשמל
 א.ח עבודות חשמל, מיזוג 
אוויר ושירותי נקיון למשרדים, 

052-5225756)17-20(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, 

לזוגות 7 דק' לרשב"י, 
אפשרות לקבוצות + חדר 

אוכל, מש' שלג,
 ,04-6980744
050-8989641)16-17/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-22/17(לציון, 054-5990551

 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)53-25/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)05-19ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

בהנריה, 300 ש"ח, ללילה לזוג, 
_____________________________________________)16-27(לפרטים: 050-4770782

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

טויוטה

מושב תרום

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-16/17(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)09-21/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי וברכה, 400 

ש"ח ללילה, 750 2 לילות, 
050-2565636)07-19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי 
סאונה ביהכנ"ס, מקווה, 

מתאים לחרדים,
_____________________________________________)08-32ל(058-3242225

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-14/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

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

ערסלים, 050-2230470,
04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

טבריה

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

וימי חול,050-4121032, 
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

■ דירת נופש +צימר  
בק. שמואל נוף לכנרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
)12-24/17(             050-4154145_____________________________________________

 וילה בוטיק במושבה 
מגדל, 6 חד', בריכה ענקית, 

לנופש שמפחות מושלם, 
050-4612999)13-21(_____________________________________________

 צימר יפה במיקום הכי 
טוב ביבניאל, מבצע!!! רק 

_____________________________________________)13-24(350 ש"ח, 050-4102275

כרם בן זמרה
 חופשה יוקרתית 

מהחלומות, נוף, בריכה מקורה 
ומחוממת + מקווה. "אהבה 

בגבהים" כרם בן זמרה,
050-7220147

www.gadiab.com)13-13/18(_____________________________________________

מושב גורן

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 בית במושב דלתון, עד 
15-16 נפשות, מסודר, גדול 

ומרווח + חצר, פנוי לל"ג 
_____________________________________________)17-20(בעומר, 050-2263233

 2 דירות גדולות, ממוזגות 
ומאווזרות ב-ק"ש עם חצר 

פרטית! קרוב לטיילת,
052-7130111)17-37(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים!
052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

חשמונאים
 סוויטות מפוארות 

+ ברכה מוצנעת + חצר 
מרהיבה, אתר - "צימר דן" 

058-7736573)12-38(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת, 
גדולה ויפה, קרוב לקרית 

שמואל על בסיס יומי,
054-8437033)18-19(_____________________________________________

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 במושב גורן, וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)18-21(_____________________________________________

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)19-32(15 איש, 052-7164243

 דירה ענקית נקיה 
ומסודרת + נוף לכינרת + 

חצר + חניה גדולה,
054-8597111 ,052-8355839)19-20(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 בגאולה! לנופש יוקרתית 
ונוחה + גינה, 5 חד', יפיפיה 

+ חצר. בתכלת מרדכי, 
חדישה, זלוג, מ- 240 ש"ח, 

053-3131809)19-21(_____________________________________________

 בירמיהו יחידה לזוג, 
ממוזגת, מרוהטת, לשבתות 

_____________________________________________)19-20(וימים, 053-3112605

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 ל"ג בעומר סמוך 
לרשב"י, צימרים יפיפיים 

ומאובזרים, ג'קוזי בכל 
צימר ספא, בכינ"ס, 
בריכת שחיה בנויה,

,050-2004839
04-6980959)17-20/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח במיקום 
_____________________________________________)19-21(מעולה בערד! 050-4100845

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-527881 ,052-6024900)19-41(_____________________________________________

 בית ארז אירוח יהודי בהר 
כנען מתחם אירוח 50 מיטות, 
במקום חצר, חדר אוכל, בריכה 

_____________________________________________)19-21(וביהכנ'ס, 052-4281804

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 טויוטה קורולה רובוטית 
2008 שמורה, יעילה וחסכונית, 

23,000 ש"ח, לפרטים טל': 
054-8083737)19-20(_____________________________________________

 מכונית יונדאי שנת 96, 
170,000 ק"מ, מצב מכני טוב, 

מחיר אלף חמש מאות ש"ח, 
_____________________________________________)19-20(בהזדמנות! 053-3160767

 חיסכון של 100,000 
ש"ח ומעלה בייעוץ 

משכנתא מקצועי 
אובייקטיבי ובהתאמה 
אישית, יועץ מאושר 

ע"י כל הבנקים, הקניית 
ידע, תיכנון, וניהול מו"מ, 

ליווי מלא עד לקבלת 
כספי משכנתא, המלצות 

בשפע. שירות ארצי, 
1-700-703-700)19-19(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

בר יוחאי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)19-44/17(במרכז היישוב, 053-2552555

בני ברק

 צימר חדש, ממוזג + 
ג'קוזי, מתאים למשפחה, 8 

מיטות קרוב לרשב"י,
052-5207326)17-20(_____________________________________________

 דירת ארוח, ק"א, 
מפוארת, מאובזרת וממוזגת, 

באזור רח' סוקולוב, לזוג, 
052-7662345)18-30(_____________________________________________

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממוזגת, עד 

13 מיטות לשבתות ולתקופות 
_____________________________________________)19-27(קצרות, 050-7877492

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות למשך כל ימות 

השנה, לפרטים תקוה:
052-7149402)20-32(_____________________________________________

 בחד-נס צימר פנטהאוז 
איכותי ומיוחד, נוף לכינרת, 

קרוב לבית הכנסת.
_____________________________________________)20-24(אבי, 054-4623705

 סוויטה 3 חדרים במלון לב 
ירושלים! מאובזר קומפלט, 

מ-ה 26.6-24.7 אפשרות 
_____________________________________________)20-23(לימים, 052-9482232

כפר גדעון
 וילה נופש בכפר גדעון, 

30 מיטות + ברכה, לשבתות 
_____________________________________________)20-23(חתן, גיבוש, 054-8430608

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/8(קבוצות, 058-7506090

 יונדאי אקסנט שנת 2009 
אוטומטי, שמורה מטאלית, 

054-4458730)20-20(_____________________________________________

 מיציבושי ספייסוואגן 7 
מקומות שנת 97, 290,000 

ק"מ, כולל טסט, 5,500 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21(במרכז, 052-7198006
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לפרסום
03-6162228

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-04/18(וב"ב בלבד, 052-7611936

 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 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 שרותי מייל gmail ללא 
גישה לאינטרנט, החל מ- 25 
_____________________________________________)14-04/18(ש"ח לחודש, 052-7611936

 שואב אבק על רגל, 
מעולה לשטיחים, 150 ש"ח, 

054-8527470)17-20(_____________________________________________

 6 כסאות לסלון, חדשים. 
_____________________________________________)18-19(בהזדמנות, 052-4227714

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-23/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

שיפור הראייה

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-22/17(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

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)29-28/17(_____________________________________________

עורכי דין

סת”ם

 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- 
_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-21/17(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)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ 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

סיוע בשכר דירה
 מתקשים בסיוע בשכר 

_____________________________________________)12-21(דירה? 054-8526034

 עורכת דין ונוטריון, 
מומחית בנזקי גוף, תאונות 

דרכים, תאונות עבודה, 
ורשלנות רפואית, נסיון רב 

שנים, קבלה בתל-אביב, ב"ב 
_____________________________________________)12-20(עו"ד לילן יפת, 052-2919524

 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

שרותי מחשוב

שירותי מחשוב

052-5622080

לביקור

תיקון | שדרוג | מכירה 
לכל סוגי המחשבים

בעת 
התיקון  0&

מחשב + מסך + 1000 
משחקים וסרטי טבע - 850& 

עריכת מצגות
 עריכת מצגות: מקצוע 

מרשים לכל מטרה וכן 
אלבומים דיגיטליים!

"שרי עיצובים":
050-4171813)16-19(_____________________________________________

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

 צלם ארועים מקצועי 
בעל נסיון, בתחום - התמורה 

הטובה לכסף שלכם!
_____________________________________________)18-21(054-7494088, מיכאל

 רותי, צילום ארועים, 
צלמת רק מגזר החרדי, כל 

_____________________________________________)19-22(סוגי האירועים, 058-7662852

קורס תופים

רפדים

שיעורי עזר

 קורס תופים פרטי ע"י 
מורה מקצועית לבנים ולבנות. 

_____________________________________________)19-21(רבקי, 052-7179825

 ריפוד כסאות וספות 
במבחר בדים/עור, תיקוני 

נורית ופוליטורה, מבצע 
ריפוד מושב וכסא כולל 

בד/עור, 80 ש"ח, שרות 
עד הבית!

052-4227714)19-22(_____________________________________________

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
עבור גילאים 30-40 איכותיים 

מהמגזר הדתי והחרדי,
050-5559877)19-22(_____________________________________________

 מורה מקדמת 
באנגלית, ספרות ודקדוק. 

ברמה גבוהה מאוד. 
לכיתות יסודי.

45 ש"ח לשיעור.
054-6337121)19-26(_____________________________________________

 נמצא בימבה ג'וק בפארק 
הלאומי ביום שני כ"ח ניסן, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4184168

 ביום שישי ב' אייר תשע"ז 
נסעו איתי במונית בבני-ברק 

משפחה עם עגלת תינוק, 
בירידה מהמונית הם שכחו 

תיק של התינוק, התיק מכיל 
בגדים, בקבוק ומטרנה וכו', 

_____________________________________________)19-20ח(054-4960877

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7145526

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)19-20ח(1-599-500-003

 מגבעת בקופסה קשוחה 
עפה מרכב בכביש 40 ליד 

פ"ת, בערב פסח,
_____________________________________________)19-20ח(052-6305010

 נמצא כובע בטרמפ 
מטלסטון לירושלים ביום שישי 
_____________________________________________)19-20ח(ב' אייר, טלפון: 050-4128080

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)19-20ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)19-20ח(054-7432035

 דרוש למסירה שולחן 
גיהוץ במצב מצוין בבני-ברק, 

_____________________________________________)19-20ח(055-6656434

 דרוש למסירה שידת 
החתלה במצב מצוין,

_____________________________________________)19-20ח(055-6656434

 כלה יתומה זקוקה 
בדחיפות לתורם לקניית 
כיריים גז ומכונת כביסה, 

_____________________________________________)19-20ח(050-6256846

 למקווה חדש דרוש תורם 
למזגן + התקנה 1.5 כ"ס, 

_____________________________________________)19-20ח(050-9913060

 תנור אפיה + כיריים, 500 
ש"ח, במצב מצוין,

_____________________________________________)19-20ח(054-4680218

 מקרר אמקור, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-4680218

 סורק למחשב תוצרת 
_____________________________________________)19-20ח(קנון, 50 ש"ח, 052-3463482

 מדפסת/פקס/סורק
H.P5510, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 AEG מדיח כלים גדול 
גרמני במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-4728198

 מייבש כביסה 
קונסטרוקטה, תוצרת גרמניה, 
300 ש"ח כמו חדש, בני-ברק, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 טוסטר אובן חדש, קטן 
- 100 ש"ח, גדול - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(בב"ב, 054-8429421

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172893

 שואב אבק, ריצ'רד מורס, 
120 ש"ח, ירושלים,

_____________________________________________)19-20ח(052-7172893

 מגהץ גרץ, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(ירושלים, 052-7172893

 מערכת פנסוניק, מצב 
טוב, 5 דיסקים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(ירושלים, 052-7172893

 מסך מחשב, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(בני-ברק, 052-5737813

 מחשב נייד מנורו עם 
ווינדוס ואופיס, 500 ש"ח, 

052-7611936)19-21(_____________________________________________

 מקרר, תנור, מכונת 
כביסה ומקפיא, חדישים 

_____________________________________________)19-20(בהזדמנות, 052-4227714

 מגהץ אדים איכותי, 120 
ש"ח בלבד עם תושבת נפרדת, 

_____________________________________________)19-20ח(בני-ברק, 052-5737813

 מכונת טחינת בשר 
"קנווד" 160 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)19-20ח(ברק, 052-5737813

 מטען לאופניים חשמליות, 
120 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)19-20ח(052-7133114

36V  סוללה לאופניים 
חשמליות, 300 ש"ח, בבני-

_____________________________________________)19-20ח(ברק, 052-7133114

48V  מטען לאופניים 
חשמליות, 180 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(052-7133114

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

_____________________________________________)19-20ח(054-5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים, 
36V, בשימוש 10 חודשים, ב- 

_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר לבן, 500 ליטר 
"אמקור" ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(050-4145023

 שואב אבק, מצב מצוין, 
110 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 טאבלט + מטען + 
נרתיק, כחדש, ב- 250 ש"ח, 
נא להשאיר הודעה בתא קולי 

_____________________________________________)19-20ח(במספר: 03-6169081

 מצלמת קנון, חדש 
לגמרי, אחריות שנתיים + 

חצובה, 430 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(052-7174154

 מקלדת ארגונומית נגללת 
אידיאלי לטיולים, 5 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(052-3186268

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 גמבוי + נגן ומצלמה, 
250 ש"ח במקום 300, גמיש, 

_____________________________________________)19-20ח(03-6182130

 סדין וכרית חשמלי, 70 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-8429421

 למסירה בחינם! מקרר 
אפולו תדיראן, 500 נפח, טל': 

_____________________________________________)19-20ח(050-4183200

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 450 ש"ח, טל':
_____________________________________________)19-20ח(052-8401909

 לישיבה באשדוד, דרושה 
מכונת כביסה, אפשרי בסכום 

_____________________________________________)19-20ח(סמלי, 052-7634619

 תנור קינג דו תאי מצויין 
כולל גז, 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)19-20ח(8404243

 מקרר שארפ עליון כמו 
חדש בב"ב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(052-7676402

 מדפסת HP, ב- 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7676402

 מכונת תפירה תקינה 
בב"ב, 230 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(052-7676402

 רמקול קריוקי חדש 
באריזה, 2 מקרופונים 
אלחוטיים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(054-8404243

 טאבלט 8 של הדרן עובד 
מצויין ללא מסך מגע, 390 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-8404243

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017 ותוספות, 

_____________________________________________)19-20ח(280 ש"ח, 053-3120547

 מכונת כביסה 7 ק' - 400 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 מגהץ - 280 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)19-20ח(052-7172893

 שואב אבק - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172893

 למכירה ספה,
052-7611917)19-19(_____________________________________________

 6 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, 15 ס"מ, 

במחיר מוזל,
054-4584974)19-22(_____________________________________________

 עקב מכירת דירה, 2 
מיטות + שידות ומראה,

050-7325610)19-20(_____________________________________________

 6 כסאות איטלקים 
ושולחן, חדשים, צבע וונגה, 

אפ' לכסאות או שולחן בלבד, 
052-4227714)19-20(_____________________________________________

בב"ב כורסת סלון יחידה עם 
ריקליינר נפתח, צבע ברונזה 
חדש ממש עור הפוך, נוחה 

מאוד, ב- 950 ש"ח,
052-7773526)19-20(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)12-24(_____________________________________________

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

5,900
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-22/17(_____________________________________________

לפרטים והרשמה:

050-313741
03-6880091
052-7117036

 אבד מפתח שלט של רכב 
במרום שיר ב"ב,

_____________________________________________20-21ח(054-4430806

 נמצא סכום כסף עם 
סימנים בכביש מספר 1 
_____________________________________________20-21ח(בירושלים, 050-6256846

 אבד צמיד זהב לפני כמעט 
_____________________________________________)20-21ח(שנה בבני-ברק, 055-6656434

 נאבדה מברגה בב"ב, 
החשובה לבעליה, המוצא נא 

_____________________________________________20-21ח(להתקשר: 054-8405331

 לחברה - דרוש מקפיא 
_____________________________________________)20-21ח(לארטיקים, 050-4128920

 דרוש בתרומה מקרוגל 
במצב מצוין ונקי לאברך 
_____________________________________________)20-21ח(בירושלים, 050-4160457

 מעונין לקנות אמבטיה של 
עגלת בוגבו בי, במחיר מוזל, 

_____________________________________________)20-21ח(055-6791083

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________20-21ח(בתרומה, 054-8432271

 אני מעונין לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________20-21ח(סמלי, 052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________20-21ח(במחיר סמלי, 052-7163334

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

_____________________________________________20-21ח(052-7163334

 דרושים לאברך: 2 
מיטות, כסאות למטבח, כינור, 
050-4175368 אפשר להשאיר 

_____________________________________________20-21ח(הודעה

 דרוש למסירה שולחן 
גיהוץ במצב מצוין, בבני-ברק, 

_____________________________________________)20-21ח(055-6656434

 דרוש למסירה שידת 
החתלה במצב מצוין,

_____________________________________________)20-21ח(055-6656434

 דרושה אמבטיה לעגלת 
בוגבו בי לקניה במחיר מוזל או 

השאלה/השכרה,
_____________________________________________)20-21ח(055-6656434

 דרושה אמבטיה לעגלת 
בייבי ג'וגר דגם סיטי מיני, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7650730

 דרוש לאברך שולחן 
למטבח וכן כסאות לסלון 

במצב מצוין, 03-5702991, 
_____________________________________________)19-20ח(052-7124642

 דרושה לאברך מכתביה 
+ מדפים/כוורת במחיר סמלי, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7124642, 03-5702991

 נשמח לקבל אלמגוב 
למטבח צבע חום במחיר 

סמלי, 050-4102263,
_____________________________________________)19-20ח(072-5161338

 מזגן חלון 3/4 מצב מצוין, 
_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח, 050-4128920

 פלטה חשמלית גודל 
43X56 ס"מ, במצב מצוין, 

_____________________________________________)20-21ח(110 ש"ח, 050-5343924

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(לפרטים: 054-8453370

 שואב אבק הובר טורבו 
כמו חדש, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)20-21ח(054-8408867

 מחשב נייח עם ווינדוס, 
אופיס ומשחקים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7611936

 תנור כשר למהדרין, 
טוסטר אובן, גדול במיוחד, רק 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח, טל': 052-8969770

 מזגן אחד כוח, אלקטרה 
+ שלט לוח פיקוד חדש, 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-3226839

 מחשב נייד במצב מעולה 
+ תוכנות, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(טלפון: 03-5168197

 מקרר לנקו, 396 ליטר 
)מתאים ליחידות(, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(ב"ב, 052-7130474

 מייבש כביסה כמו חדש, 
250 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מזגן חלון 3/4, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(050-4128920

 מכונת כביסה, 7 ק' - 
400 ש"ח, טל':
_____________________________________________)20-21ח(052-7172893

 מגהץ - 280 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)20-21ח(052-7172893

 שואב אבק - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 מצלמה קנון 16.0 מגה 
פיקסל X5 זום במצב מעולה, 

_____________________________________________)20-21ח(ב- 170 ש"ח, 054-8466434

 מדיח כלים גדול קינג, 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 חדש מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש, ענק, 
_____________________________________________)20-21ח(200 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מכונת קפה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מדפסת HP אלחוטי,
All in one, פקס, סורק 

ומכונת צילם כולל דיו וכבל 
חדש, בשימוש יותר משנה 

במצב מעולה, 260 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)20-21ח(לפרטים: 052-8571371

 Piolot טוסטר אובן של 
כחדש, 130 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)20-21ח(לפרטים: 052-8571371

 מכשיר הליכה במצב 
_____________________________________________)20-21ח(טוב, 500 ש"ח, 052-7126106

 מקלדת טאבלט, 7 אינץ, 
חדשה מהאריזה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(054-8536500

 מברגה )ינודאי( ללא מטען 
ובטריה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(052-7148201 בערב

 נדיר! איי רובוט סקובה 
)שוטף רצפות(, ב- 300 ש"ח, 
צריך תיקון בסך 1,200 ש"ח, 
לא מייצרים אותו יותר! מחיר 

של חדש - 3,000 ש"ח,
054-8454536)20-20(_____________________________________________

 אורגן ימהה טיירוס 3 עם 
סמפלר, 80 ג'יגה, מקצבים 

חסידיים + רמקולים חדשים, 
_____________________________________________)20-21(8,000 ש"ח, 054-8047828

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
12.8V, ב- 280 ש"ח, חדשה, 

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, תקין, 054-4273857

 טרמוס לשבת משאבה, 
_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 תמי 4, 300 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 רמקולים ענקיים 400 
ש"ח + מגבר 100 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 תנור חדש על השיש, 
_____________________________________________)20-21ח(250ש "ח, 054-4273857

 טאבלט חדש תוצרת 
AKAI + נרתיק ומטען, 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 מיחם חשמלי כחדש, 
חברת קיצ'ן שף, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7148201 בערב

 רדיאטור, 10 צלעות, 
כחדש - באריזה, חברת מורפי 
ריצ'ארד )חסר 4 ברגים(, 300 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-7148201 בערב

 רמקולים איכותיים כולל 
בס לא נעשה שימוש, 200 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 053-4159884

 שלט אונברסלי לכל סוגי 
המזגנים, חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב, 052-7679123

 מקרר מיני קטן, שימוש 
כחודש, כחדש, לבחורי 

ישיבה למשרד, ב- 390 ש"ח, 
בירושלים אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7163334, 053-3188973

 מקרר קטן מיני בר משרדי 
לבחורי ישיבה, כחדש - שימוש 

כחודש, ב- 390 ש"ח, 
בירושלים, אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)20-21ח(053-3188973, 052-7163334

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-4831449

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

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מצנם כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________))20-21ח(054-4273857

 עכבר למחשב, חדש, צבע 
להן, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(052-5918474

 מחשב שולחני, ליבה 
כפולה, מצוין, ווינדוס 7, כולל 

מסך, 500 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(053-3346080

 סורק למחשב תוצרת 
_____________________________________________)20-21ח(קנון, 50 ש"ח, 052-3463482

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדיש, ללא צלעות + שעון 

שבת, 400 ש"ח, טל':
_____________________________________________)20-21ח(054-8303051

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-8536423

 מכונת תפירה, תפר ישר, 
_____________________________________________)19-20ח(400 ש"ח, 054-8429421

 פלטה גדולה, 43X56 ס"מ 
במצב טוב מאוד, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-9985503

 מעבד מזון תקין, 150 
ש"ח, גמיש, טלפון:

_____________________________________________)19-20ח(054-8457681

 כיריים אפורות על מסגרת 
שעל השישי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(050-5206337

 תנור נרוסטה 5 להבות 
במצב מעולה, במציאה, 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7829808

 מדיח כלים במצב מעולה, 
_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 052-7829808

 ,ASUS טאבלט איכותי 
מצב חדש, 10.1 אינץ', כולל 

נרתיק ומטען, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)19-20ח(054-7561146

 2 ארונות אמבטיה חדיש 
+ מראה נקנה ב- 1,300, צבע 

_____________________________________________)20-21ח(אפור/לבן, 052-7607764

 ספריה לחדר ילדים + 
מכתביה לשיעורי בית, 

מצב מצוין,
650 ש"ח,

054-8527470)20-23(_____________________________________________

 6 כסאות ושולחן מעץ 
מלא צבע וונגה, אפשרות 

לכסאות בלבד, חדשים,
052-4227714)20-20(_____________________________________________

 ספות 2 ו- 3 מעור איטלקי 
צבע חום אדמדם + כורסת 

הנקה נדנדה בהזדמנות, מיידי! 
052-4227714)20-20(_____________________________________________

 2 עמודונים עם דלתות 
מזכוכית, 400 ש"ח כ"אח, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4193382

 שולחן עגול יפיפה 
1.10X1.10 + הגדלה, אחרי 

תיקון קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-7600531

 4 כסאות צבע שחור, 
ריפוד סקאי שמנת, 50 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(כ"א, 052-7600531

 ספה פינתית מעור בצבע 
לבן כחדש, 490 ש"ח, -050

_____________________________________________)20-21ח(9089110

 1.75X75X50, ארון מזנון 
200 כחדש, גמיש, -054

_____________________________________________)20-21ח(4273857

 כסאות ברזל ועץ, מ- 10 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה, 400 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שולחנות כל הגדלים, 
_____________________________________________)20-21ח(100-200 ש"ח, 054-4273857

 מיטה מתקפלת, 150 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-4273857

  ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(050-3286875

 4 כסאות מעץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(054-5705546
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

תינוקות

 עגלת סטוקי + טיולון, 
_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 052-7676402

 "עגלת גרקו" כולל סל 
קל תואם בצבע תכלת וצהוב, 
מתאים לבן או בת, 350 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(לשניהם, 050-7470075

 לול מתקפל לתינוק קטן 
מתאים לטיולים, כחדש, רק 

_____________________________________________)19-20ח(320 ש"ח, 050-9089110

 בהזדמנות לול פלסטיק 
גדול כחדש, רק 290 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-9089110

 מיטת תינוק כחדשה, רק 
_____________________________________________)19-20ח(290 ש"ח, 050-9089110

 במציאה! עגלת תאומים, 
מושבים עוקבים, במצב טוב, 

_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 054-8415471

 עגלת "פג" ישיבה 
שנשכבת לגמרי, 250 ש"ח 
בירושלים, 050-4172197 

_____________________________________________)19-20ח()בצהריים(

 שידת החתלה, צבע 
שמנת, יפיפיה ושמורה, 330 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7606681

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)19-20ח(052-3073826

 עגלת בייבי - סייף, ירוק/
אפור, שכיבה מלאה, שמורה 

מאוד, 350 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(052-7626235

 מיטת תינוק "שילב" מצב 
מצוין, צבע תכלת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7655653

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)19-20ח(052-8380655

 מיטת תינוק - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה - 300 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 כסא אוכל - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172893

 כסא לרכב - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172893

 מיטת תינוק מעץ במצב 
מצוין, תוצרת שילב, מחיר 

מציאה 500 ש"ח.
_____________________________________________)19-20ח(054-2025300, מיכאל

 טיולון לתינוק שמור כחדש 
נעשה בו שימוש פעמים 
בודדות בלבד, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-2025360

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(054-8432271

 עגלת תינוק, מצב חדש, 
חברת צ'יקו צ'יקו, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(טל': 054-8462466

 מיטת תינוק עץ מלא, 
מצב טוב, 300 ש"ח. ירושלים, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7172893

 כסא תינוק לרכב, 150 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, ירושלים, 052-7172893

 עגלת תאומים "מקלרן" 
_____________________________________________)19-20ח(350 ש"ח, 054-7432035

 עגלה + אמבטיה במצב 
מצוין, כמעט חדשה, אדום, 

_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 054-8406447

 סימילאק 400 גרם שלב 
1 חלב ישראל, ב- 35 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(בני-ברק, 055-6656434

 עגלת ילדים, טיולון, ב- 
_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 053-3114819

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 180 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 אופניים הילוכים, מידה 
26, ב- 220 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(03-6166999

 טיולון "מקלרן" 130 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
+ מגש מתקפל לתינוק, ב- 

_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7966786

 סימילאק 400 גרם חבל 
נוכרי, 25 ש"ח, הקושם זוכה, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4135002

 מטרנה צמחית, 700 גרם 
מהדרין, 40 ש"ח, מגיל שנה, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4135002

 ערכת שי ליולדת והדרכה 
אישית בביתך בתשלום סמלי, 

20 ש"ח לילד ראשון ושני, 
_____________________________________________)19-20ח(077-3324477

 פלאפון סמסונג השחור 
הקטן, חדש תקין לחלוטין 
במחיר מציאה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8454363

 פאלפון ב- 20 ש"ח, נא 
להשאיר הודעה בתא קולי 

_____________________________________________)19-20ח(במספר: 03-6169081

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, וירטינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)19-22(_____________________________________________

 אופניים לכל הגילאים 
מ- 100 ש"ח תיקון ומכירת 

_____________________________________________)19-21(חלקים וחלפים, 054-9985503

 מכשיר סודה קלאב, 
מצב מצוין, כולל בלון, 

130 ש"ח,
054-8527470)19-20(_____________________________________________

 שובר של 2,500 ש"ח 
לקניה באתגר אופניים במחיר 

של 2,300 ש"ח,
052-7693172)19-20(_____________________________________________

 כלי פלסטיק גדול ומיוחד 
לאחסון קורנפלקס + כפתו 

להוציא, 80 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(050-9089110

 פמוטים נחשות ויינברג, 
_____________________________________________)19-20ח(180 ש"ח, 052-7154392

 מאסטר סלייסר מקורי 
חדש באריזה מתנה, 100 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בלבד, 050-4102263

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)19-20ח(190 ש"ח, 052-7966786

 סורג מקסידור - מגולוון 
 - 1.24X1.19 עם פגם קטן

)נית ןלקצר את המידה(, 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 050-4147729

 רפואות תימן ג' ספרים - 
_____________________________________________)19-20ח(180 ש"ח, 050-4147729

 חליפת גבר חדשה, 
זקט ומכנס, נקנתה ב- 700, 

נמכרת ב- 100, נייד:
_____________________________________________)19-20ח(052-3186268

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד איכלה בריאה, 
_____________________________________________)19-20ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכב כמו תיק צד, 
15 ליטר, חדשה, 35 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 אופניים 20" ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(בפלא': 054-5385013 )ב"ב(

 אופני הילוכים 26" ב- 
300 ש"ח, בפלא':

_____________________________________________)19-20ח(054-5385013 )ב"ב(

 אופני כאלי במצב מצוין, 
380 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)19-20ח(054-8529136

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה 
בצבע אפרסק, 320 ש"ח, 

מידה 38, 02-6522251,
_____________________________________________)19-20ח(052-3805386

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)19-20ח(02-6522251

 שוטנשטיין קטן כחדש 
- שבועות, זבחים, מנחות, 60 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח לכרך, 054-8463975

 ש"ס מהדורת ליבוביץ 
כחדש, 12 כרכים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8463875

 דפנות לסוכה, מצב טוב, 
16 דפנות, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7671589

 נעליים אלגנט כחדש, חב' 
"סקורו איטליאנו", מידה 41, 

ב- 150 ש"ח, 053-3127941, 
_____________________________________________)19-20ח(054-8498410

 סולם 5 שלבים, 120 
ש"ח, סולם קטן 80 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8429421

 קרש גיהוץ איכותי, 80 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-8429421

 חצובה 54/137 "טריפוד", 
200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)19-20ח(054-8429421

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17, מגלוון נגד חלודה, 

עבה וחזק, 250 ש"ח, בב"ב, 
_____________________________________________)19-20ח(052-76003366

 30Z30 ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות, 2 ירוקות, 50 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 דיסקים חדשים ארוזים 
באריזה לא חדישים מהשנים 
האחרונות, 8 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)19-20ח(בב"ב, 052-7600336

 ספרי קריאה )סיפורי 
צדיקים וסיפורי תנ"ך ועוד 

קומיקסים וכו'( חדשים לגמרי 
וכמעט חדשים, 8 ש"ח לספר, 

_____________________________________________)19-20ח(בב"ב, 052-7600336

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול עז, 120X74 ס"מ, 

_____________________________________________)19-20ח(180 ש"ח, 050-5206337

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח במצב טוב,

_____________________________________________)19-20ח(054-4680218

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(054-8429421

 שולחן + 4 כסאות 
מתקפלים חדשים באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(400 ש"ח, 054-8429421

 ויטרינה מפוארת + 
תאורה, גובה 1.50 רוחב 1.00, 

_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 054-8429421

 ארגז מצעים צבע חום 
כהה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(054-8429421

 ספה + מיטה נפתחת, 
בסגנות עתיק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8429421

 ספות 2+3 עור איטלקי 
בב"ב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(054-8404243

 שולחן - כוורת לחדר 
ילדים, 500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)19-20ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רגל 

מוכספת, 200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)19-20ח(052-3073826

 שידת 2 מגירות, 120 
ש"ח בירושלים, טל':

_____________________________________________)19-20ח(054-8423405

 כסא מתכוונן על גלגלים, 
בירושלים, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)19-20ח(054-8423405

 שולחן כתיבה קטן, צבע 
חום, 90 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 כסא 95 ש"ח בלבד, מצב 
_____________________________________________)19-20ח(מצוין, 052-5737813

 כורסא יפה, 95 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספה דו מושבית וארגז 
מצעים כחדשה, בד קטיפה 

ורוד עתיק, סך 350 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-6481333, י-ם

 2 מזנונים משולב 
וויטרינה, עתיק, 350 ש"ח כל 

_____________________________________________)19-20ח(אחד, 052-3662700

 שולחן יפה לפינת אוכל 
130X130, צבע חום, 500 

ש"ח, 03-5789940,
_____________________________________________)19-20ח(050-8616829

 ספת לובי זוגית בצבע בז' 
כחדשה ממש )שנה בשימוש(, 

בסך 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)19-20ח(050-4170010

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)19-20ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)19-20ח(054-8458605

 ספה נוחה דו מושבי, 
מקור ברוך, י-ם, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(058-3245345

 שידה מעץ מלא, 2 
מגירות, רק 100 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(050-9089110

 למסירה במחיר סמלי, 
שש כסאות סלון בצבע 

שחור עם ריפוד כחול במושב 
ובמשענת, במצב מצוין, 100 

ש"ח בלבד לכיסא,
_____________________________________________)19-20ח(02-5713265, 052-7673768

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(054-5705546

 6 כסאות סלוני במצב 
מצוין כל אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4160457

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה היה בשימוש, ב- 250 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות, צ.שחור 

מטב, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(054-5823874

 שולחן + כסאות עדיין 
בקרטון, חדש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין בקרטון, 
_____________________________________________)19-20ח(ב- 500 ש"ח, 054-2338658

 שולחן עם מגירות, 200 
ש"ח, לכסא תואם, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(בני-ברק, 052-5737813

 מזרון יחיד, 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)19-20ח(בני-ברק, 052-5737813

 מיטת נוער עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(050-3286875

 ארון תרופות, 3 דלתות + 
אפשרות לתאורה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(גמיש, 054-8429421

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(פל': 054-8458605

 מיטה נפתחת )סגנון 
ספפה( במצב מצויין, 450 

ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)19-20ח(058-3245345

 שולחן סלון נמוך - 200 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 מזרון גדול, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(ירושלים, 052-7172893

 שולחן סלוני, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(ירושלים, 052-7172893

 שולחן מחשב הכולל מדף 
עליון לאביזרי מחשב, 400 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-3565330

 שולחן מטבח לבן במצב 
מצוין עם שתי פתיחות, 300 

ש"ח, 077-5161338,
_____________________________________________)19-20ח(050-4102263

 שידת מגירות, צבע חום 
כהה, עץ מלא, 290 ש"ח על 

_____________________________________________)20-21ח(גלגלים, 052-5737813

 כסא עם גלגלים, 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-5737813

 קומודה מגירות צבע לבן, 
_____________________________________________)20-21ח(190 ש"ח, 052-5737813

 מכתביה עם מגירה, 190 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-5737813

 שולחן סלון נמוך - 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)20-21ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רגל 

מוכספת, 200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)20-21ח(052-3073826

 כחדש - ארון אמבטיה 
ללא כיור, רוחב 80 ס"מ, 170 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 שולחן פינת אוכל, גדול, 
נפתח, צבע בוק, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(050-6994106

 חדר ילדים קומפלט, עץ 
מלא כ"ח 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)20-21ח(054-8303051

 ספת עור בז' אופנתית 
דו מושבית, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)20-21ח(054-8303051

 מיטה מתקפלת, 150 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-8408867

 בהזדמנות מדפים במצב 
טוב לחנות, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)20-21ח(053-3160767

 כסאות פלסטיק גדולים, 
נוחים ושמורים, מתאימים לגן, 
אפשר בודדים, 30 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)20-21ח(03-9307308

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
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לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 מציאה, עגלת בוגבו - 
_____________________________________________)20-21ח(צבע אדום! 052-7607764

 עגלת מוצי כחדשה ממש, 
_____________________________________________)20-21ח(052-7607764

 כסא אוכל של כתר במצב 
טוב, בפתח-תקווה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(טל': 054-7716364

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)20-21ח(054-7716364

 עגלת תינוק במצב מצויין 
בפתח-תקווה, בצבע ירוק, 

_____________________________________________)20-21ח(300 ש"ח, טל': 054-7716364

 כסא אוכל לתינוק, דר' 
בייבי, 80 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)20-21ח(054-8409126

 עגלת ברייטקס שכיבה + 
טיולון, מצב כמו חדש, ב- 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, טל': 053-3180904

 מיטת תינוק - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה - 300 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 כסא אוכל - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 כסא לרכב - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 לול תינוק + מזרון, כחדש, 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח, 03-6182911

 למסירה! במחיר סמלי, 
מיטת תינוק + שידה תואמת 

)שילב(, בסך: 150 ש"ח )ב"ב(, 
_____________________________________________)20-21ח(050-4176661

 במציאה! עגלת תאומים 
במצב טוב, מושבים עוקבים, 

_____________________________________________)20-21ח(נייד: 054-8415571

 לול מתקפל לתיק לדרך, 
כחדש, 190 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)20-21ח(050-9089110

 מעמיד לאמבטיה, רק 60 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)20-21ח(052-3073826

 מיטת תינוק שילב, 500 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________20-21ח(054-8432271

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4135002

 מטרנה צימחית 700 גרם 
מהדרין, 40 ש"ח, מגיל שנה, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4135002

 עגלת תינוק כחדשה, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב לילד, 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא אוכל בצבע כחול, 
_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח, 054-8492646

 2 כסאות רכב לתינוק, 
שמור במצב מעולה, כל כיסא 

140 ש"ח בלבד, לפרטים: 
_____________________________________________)20-21ח(052-8571371

 שידת תינוק עץ טבעי, 
מצב סביר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-7148201 בערב

 סימילאק 400 גרם שלב 
1, חלב ישראל, ב- 35 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בבני-ברק, 055-6656434

 מעונין לקנות אמבטיה של 
עגלת בוגבו בי, במחיר מוזל, 

_____________________________________________)20-21ח(055-6791083

 טיולון 80 ש"ח, דוקטור 
_____________________________________________)20-21ח(בייבי, 052-5737813

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)20-21ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(050-4127708

 עגלות אמבטיה + עגלת 
טיולון פג, כ"א, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(050-6994106

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 180 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

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

_____________________________________________20-21ח(לפרטים: 052-7966786

 טלפון LG אופטימוס 
ומטען במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________20-21ח(ש"ח, 052-2421622

 נוקיה c2 כשר במצב 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________20-21ח(054-8439777

 מכשיר נוקיה 208 במצב 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________20-21ח(054-8439777

 מתאם רשת אלחוטית 
)מגדיל טווח(, חדש באריזה, 

_____________________________________________20-21ח(50 ש"ח, 052-3463482

 פלאפון מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח, 052-4831449

 לרגל עזיבה לחו"ל כל 
תכולת בית עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(050-5983344

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(054-8454536

 בימבה גדולה )אוטו פלא(, 
_____________________________________________)20-21ח(40 ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 נעלי נשים, חדשות, מידה 
_____________________________________________)20-21ח(38, 200 ש"ח, 054-8409126

 מזוודה גדולה - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 מציאה! שכמיות יפיפיות 
חדשות, פונפונים בצוואר, 

בסך: 80 ש"ח )ב"ב(,
_____________________________________________)20-21ח(050-4176661

 שטיח מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(054-5705546

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________20-21ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________20-21ח(052-7154392

 הגדה של פסח חב"ד, 500 
_____________________________________________20-21ח(ש"ח, 052-7154392

 שמלת תחרה אפרסק, 
מידה 46, כחדשה,

_____________________________________________20-21ח(054-8460621

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________20-21ח(250 ש"ח, 058-4843223

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________20-21ח(ש"ח השכרה, 058-4843223

 מעיל זארה בז' קצר פוך, 
לנערות, s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________20-21ח(058-4843223

 אופני הילוכים 26 
מצוינות, מצב חדש, 450 

_____________________________________________20-21ח(ש"ח, 03-6190893

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות:
_____________________________________________)20-21ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)20-21ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 כלוב ותוכים למכירה, 50 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 055-2343831

 אופני הרים, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(053-3161730

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ג'ק לרכבת מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(גמיש, 054-4273857

 שטיח פרסי, גמיש, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לכל הגילאים, מ- 
_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח, 054-4273857

 2 חליפות בר מצווה 
חדשות אופנתיות, כ"א 300 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, טל': 054-8303051

 חליפה לילד בגיל 11, 
חדשה ואופנתית, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(טל': 054-8303051

 נעלי שבת עור חדשות, 
_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח, טל': 054-8303051

 מציאה! אקווריום ענקי 
עם פילטרים ואביזרים, 450 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-7113198

 תיבת דואר, צבע חום, 
_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח. י-ם, 054-2633790

 מזוודה גדולה, צבע שחור, 
במצב מצויין, 100 ש"ח. י-ם, 

_____________________________________________)20-21ח(054-2633790

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(גמיש, 054-4273857

 סירים, מחבתות, החל מ- 
_____________________________________________)20-21ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 טלית כחדשה, תמני, 
גודל 80, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 סקטים וסקט-בורד, 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה מ- 
150 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
מ- 350 ש"ח, מעולה, גמיש, 

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 4 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדש, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 גיטרה, 250 ש"ח כחדשה, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 קטלן יתושים, חדש, 160 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-4273857

 משחק במעגלי היהדות, 
_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, 054-8492646

 נעל סנדל עקב בצבע בהיר 
מוזהב, עדין כחדש, מידה 39, 

_____________________________________________)20-21ח(280 ש"ח, 054-8492646

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 3 מטבעות זכר למחצית 
השקל, 30 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(052-7154392

 שמלת תחרה אפרסק 
מידה 46, 500 ש"ח, כחדשה, 

_____________________________________________)20-21ח(054-8460621

 משחק מודולר כבישים כ- 
100 חלקים, 100 ש"ח )כחצי 

_____________________________________________)20-21ח(מחיר(, בב"ב, 052-7600336

 אקווריום חדש, מלאי 
מוגבל, כל הגדלים, עד 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-7503864

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)20-21ח(054-9784433

 מושב ילד לאופניים 
חשמליות כחדש ממש, איכותי 

ויפה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-7148201 בערב

 מציאה! מושב אופניים 
חדש, נוח, איכותי וחזק, כחדש 

ממש, 150 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-7148201 בערב

 תמונת נוף גדולה על 
קנבס במחיר מציאה, 180 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-8413099

 תמונת נוף שקיעה 
מדהימה על קנבס גודל ענק 

במחיר מציאה, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-8413099

 פאה סנטטית חדשה, צבע 
חום, ארוכה מאוד, חלקה, 
לארוע, לפורים במחיר 400 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, חדשה, 052-7163334

 זוג תוכונים - 80 ש"ח ללא 
_____________________________________________)20-21ח(כלוב, 054-8413590

 תוכים קוקטיל זוגות, 
300 ש"ח לזוג בבני-ברק, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4142566

 מציאה! כינור כחדש עם 
תיק במצב מצוין, רק ב- 500 

ש"ח )גמיש(, לפרטים:
_____________________________________________)20-21ח(054-8479280

 זוג כריות אורטופדיות, 
חדשות באריזה, 140 ש"ח כל 

אחת, שתיהן יחד, ב- 220, 
_____________________________________________)20-21ח(055-6656434

 כלוב ענק לתוכים, חדש, 
_____________________________________________)20-21ח(ב- 140 ש"ח, 052-7145348

 אופני BMX כל המידות, 
_____________________________________________)20-21ח(ב- 60 ש"ח, 052-7145348

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)20-21ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)20-21ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכב מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-4831449

 משקפי שמש טובות, 
איכותי, ב- 50 ש"ח, -052

_____________________________________________)20-21ח(5918474

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)20-21ח(300 ש"ח, 052-2421622

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)20-21ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 בריכה מחומר חזק, 250 
ש"ח )בירושלים(,

050-4172197
_____________________________________________)20-21ח(בשעות הצהריים

 תמיסת ניקוי של בוסטון 
לעדשות מגע קשות, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(054-8476805

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים כרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 500 ש"ח, -054
_____________________________________________)20-21ח(8476805

 דיסק בני פרידמן כל 
הנשמה שלי, חדש - 45 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(050-9742004

 שולחן משחק הוקי גדול 
כחדש, רק 390 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)20-21ח(050-9089110

 ספר אפיה "עוגות 
וקאפקייקס" חדש לגמרי, 60 
ש"ח במקום 109 ש"ח, בבני-

_____________________________________________)20-21ח(ברק, 052-7600336

 גגון מתאים לכניסה לבית, 
 1.65X0.85, 'לחנות לביכ"נ וכו

220 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)20-21ח(052-7600336

 מציאה! כובע רוטס' 
כמעט חדש, מידה 52 במחיר 

_____________________________________________)20-21ח(300 ש"ח, 055-6796167

 שעון יד איכותי לגבר, 
חדש, עם תאריך, צבע שחור, 
_____________________________________________)20-21ח(ב- 180 ש"ח, 052-5918474

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, 100 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7600336

 משקפת זום אופטי, 
ראיית לילה 1000 מ', חדשה 

+ נרתיק, 85 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(054-8401619

 זוג מזרוני ים מתנפחים 
כחדשים, 250 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)19-20ח(050-5206337
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