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פרשת אחרי מות קדושים

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

אבי גרינצייג

נקראנו לדגל

 כך נכשלה פרובוקציית השנאה
בימים  מידי שנה  נגד הציבור החרדי  ההסתה 
הפעם:  לא  אך  קבוע,  לריטואל  הפכה  אלו, 
כתב שביים סצנה בה חרדי 'חטף' דגל ישראל 
מעבודתו  ופוטר  נחשף  אותו,  ושבר  מידיו 
יחד עם עובד נוסף ● בהובלת 'קו עיתונות', 
עלה הנושא לסדר היום בכדי לשים קץ לשיח 
התקשורתית  השפה  לשיפור  ולקרוא  המפלג 

בין מגזרים ● הסיפור המלא / עמ' 20

בעקבות החשיפה ב'קו עיתונות'

החרדים משיבים 
מלחמה ל'יש עתיד'

חשיפת
'קו עיתונות'

ליצמן: "כל האזהרות שאמרתי היו נכונות"
פרוש: "הפגיעה בדת מניעה את יש עתיד"

מלכיאלי: "פוליטיקאים שמחפשים כותרות"

בן צור: "פרובוקציות נגד ההלכה" 
אשר: "גם הפעם לא יצליחו"

מקלב: "סבלנו מהם תקופה ארוכה"

E2 בנין
שלב גמר

E1 בנין
שלב גמר

D בנין
אוכלס

C בנין
אוכלס

דירות אחרונות בבניני 
      של פרוייקט 'מרום צמרת'

• ומפוארות  גדולות  חדרים    5 דירות    • 
 • פנטהאוזים יוקרתיים • לובי כניסה מפואר •

 ⋅ ויוקרתי  עשיר  טכני,  מפרט   •
• בקו ראשון מול נוף הרים ירושלמי •

נתי:052-5222261 
פנחס: 052-7633164

שלבי גמר סופיים!
 איכלוס בתוך

 5 חדשים!

מבצע לרוכשים בחודש אייר:
מטבח יוקרתי בעיצוב אישי 

ע"ח הקבלן

ד*
לב

 ב
שה

מח
לה

ה 
ונ

תמ
ה

טי
תנ
או

חותמים היום, 
מקבלים מפתח 
תוך 5 חודשים!

2 בנייני היוקרה בפרויקט 'מרום צמרת' גבעת זאב
צמרת 

מרגש: במלאות 3 שנים 
 ליהדותו - בא

 בברית האירוסין
 / עמ' 6

 / עמ' 10

/עמ' 8

 / עמ' 14

 / עמ' 22

הרב שלמה 
פפנהיים זצ"ל

האם לדחות את ההדלקה 
בל"ג בעומר במירון?

על קבר 'החייל האלמוני': 
נר נשמה וקדיש

פני
ל

אחרי



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

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

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



בלאומית תקבל יותר ותשלם פחות!

הצטרפו ללאומית 
1-700-507-507

מרגיש
מקופ״ח?

יותר רחב

> טיפולי התפתחות הילד כגון: תרפיה במוזיקה, 
שחייה טיפולית, תרפיה באומנות ועוד.

> הסרת משקפיים בלייזר בהשתתפות עצמית 
נמוכה וללא תקופת המתנה

> טיפולי רפואה משולבת ללא הגבלת 
טיפולים, ללא רופא ממיין וללא תקופת המתנה

> הנחות משמעותיות עבור מגוון רחב של 
תרופות ותכשירים בבתי המרקחת של לאומית

יותר אפשרויות

> התייעצות עם כל רופא מומחה בעל וותק   
של מעל 5 שנים לחוות דעת שניה

> ניתוחים עם רופאים מנתחים ממיטב 
המומחים בארץ

> ביצוע ניתוחים בבי״ח פרטיים או בשר״פ

יותר משתלם

> מצטרפים עוד היום ללאומית ומשלמים 
את התשלום החודשי הנמוך ביותר מבין 

כל קופות החולים, וחוסכים עד אלפי 
שקלים בשנה!

עוברים ללאומית ומצטרפים ללאומית זהב, הביטוח 
המשלים המשתלם בישראל, החל מ-16 ₪ לחודש בלבד*!

*הפרמייה מתייחסת לילדים בתכנית ״לאומית זהב״ ובכפוף לתנאי הסכם השב״ן ללקוחות לאומית ולמצטרפים חדשים.

רביעי חינם!החל מילד 



* התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי.  | החברה רשאית לשנות בכל עת את ההטבות והמחירים. ט.ל.ח

0747-800369 37 | טלפון:  י-ם: רח' מלכי ישראל 
חשוב שלמחשב שלכם יהיה בית.פתוח: ימים א’-ה’ 21:00-10:00, יום ו’ 13:00-10:00 

זזזזה...

הכי זזזול
הכי נייד

 1+1 מתנה

טונרים תואמים למדפסות לייזר 

₪ 1999

I5 מחשב נייד לנובו
INTEL COR I5 6005U מעבד
500G 4   דיסק קשיחG זיכרון

DVD מסך 15.6   צורב
FREE DOSS מערכת הפעלה

שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 1789 

3568 I3 מחשב נייד דל
INTEL 6100 U COR I3  מעבד

500G 4  דיסק קשיחG RAM זיכרון
DVD מסך 15.6  צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שלוש שנים אחריות

₪ 1199 

255 HP מחשב נייד
4G 7010  חדש  זיכרון AMD 

500G דיסק קשיח
DVD מסך 15.6  צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות בבית הלקוח

₪ 899

₪ 129

רמקול קריוקי חזק
מגיע עם מיקרופון נוסף

USB/SD עם חיבור
חיבור אלחוטי בלוטוס

כולל שלט לשליטה מלאה
שנה אחריות

₪ 129

רמקול 2.1 עם בס 1610
עם חיבור USB לדיסק אונקי 

ושלט
עוצמה  חזקה במיוחד

₪ 249 

 CANON MX475 מדפסת
משולבת

כולל מדפסת. סורק.  מכונת צילום. 
WIFI פקס.  חיבור אלחוטי

3 שנים אחריות

₪ 99 

מצלמת דרך לרכב 
 LCD מצלמת וידאו לרכב עם מסך

בגודל 1.8“ המאפשרת לצלם בזמן 
נסיעה ביום ובלילה.

מצלמת על גבי כרטיסי SD בנפח של 
32GB עד

₪ 299 

130-S רמקול קריוקי 6.5 אינץ
מגיע עם 2 מיקרופונים אלחוטי+ 

חוטי
USB/SD לנגן   חיבור  AUX חיבור
עוצמתי במיוחד  6 שעות סוללה

₪ 99 

הלהיט החדש 
שעון חכם בלוטוס 
מתחבר בבלוטוס 

לשמיעת מוזיקה ודיבור
ומלא פונקציות 

מחירים מיוחדים

כל הנגנים
DOQO-GLABA-IKO –

SANDISK-SOBO
במחירים מיוחדים 

+מטען USB  בשווי 19 שח מתנה

₪ 349 

 6950 HP מדפסת 
מדפסת משולבת 

כולל מדפסת . סורק. מכונת 
WIFI צילום. פקס.  חיבור אלחוטי
הדפסה דו צדדית   עברית מלאה

3 שנים אחריות

קשיח חיצוני USB3  2.5 מהיר
טושיבה שנתיים אחריות

 1T

₪ 149 

קונסולה משחקים 
כשר ללא אפשרות לצפיה 

של סרטים ללא רדיו 
כולל 100 משחקים

אחריות 6 חודשים

CRAWON מחשב נייד טאבלט
10.1 מגע 

2G זיכרון   ATOM Z3735 מעבד
דיסק קשיח 32G   מסך 10.1 

10 WIN מערכת הפעלה
שנה אחריות 

₪ 279 



לאומית זהב, 
הביטוח המשלים המשתלם ביותר

איך בדיוק לקוחות לאומית חוסכים אלפי שקלים בשנה?
המספרים מדברים בעד עצמם: לפניכם טבלת השוואה המציגה את תעריפי השב"ן 
(הביטוח המשלים) של כל הקופות. נכון לאפריל 2017 מחיר לאומית זהב לזוג צעיר 

(גילאי 22) עומד על כ-50 ₪ בלבד, לעומת 114 ₪ במאוחדת שיא, 149 ₪ בכללית 
פלטינום ו-164 ₪ במכבי שלי. כשמדובר במשפחה עם 4 ילדים (גיל 29) מחיר 
לאומית זהב עומד על כ- 158 ₪ בהשוואה ל-213 ₪ בכללית, 229 ₪ במאוחדת

ו-310 ₪ במכבי שלי. וכמובן, ילד רביעי במשפחה חינם. מדובר על פער שמסתכם 
ב-1,938 ₪ חיסכון שנתי!

ביטוחים משלימים אחרים ויקרים להחריד, מתהדרים בטיפולי
שיניים מוזלים. מה באשר ללאומית זהב?

לאומית היא הקופה היחידה שהביטוח המשלים שלה מציע טיפולי שיניים במרפאות 
פרטיות  שיניים  מרפאות  כ-280  עם  הסכמים  יש  זהב  ללאומית  פרטיות!  שיניים 
ברחבי הארץ אין צורך להמתין חודשים ארוכים לתורים שיתפנו, במרפאות ציבוריות 
(על כל המשתמע מכך). רק בלאומית, ניתן לפנות לכל רופא שיניים פרטי שנמצא 
בהסדר. התהליך מתבצע ללא צורך בפרוצדורות מכבידות ומיותרות: הרופא מעביר 
למערכת של לאומית את הצעת הטיפול, מקבל אישור והלקוח מקבל שירות מרופא 

עצמאי. במחירי המחירון של לאומית, כמובן.

לנו זה איכפת להעניק 
את השירות הטוב ביותר

האם זכאות למשקפיים נכללת בלאומית זהב?
מקצועיים  אופטיקה  שירותי  מציעה  אופטיקה"  "לאומית  רשת  ובגדול.  בהחלט, 
בירושלים  לדוגמא,  הקופה.  חנויות שנמצאות בהסדר עם   70 ארצית של  בפריסה 
בלבד יש ללקוחות לאומית זהב 7 חנויות אופטיקה מהמובילות בעיר. הורים לילדים 
משלמים 21 ₪ בלבד עבור משקפיים לילד, ועד 70% הנחה על משקפיים למבוגרים. 
והתשלום  משקפיים  רוכשים  לחנות,  מגיעים  מיותרות:  פרוצדורות  ללא  זאת  וכל 
יתבצע באמצעות הוראת הקבע לקופה. כמו בכל תחום, בלאומית הולכים אך ורק 
 - אופטיקה"  "שמיר  מבית  עדשות  למבוטחיה  מעניקה  לאומית  ביותר:  הטוב  על 
זה  וכל  בעולם,  המוביל  היצרן   - "אלקון"  של  מגע  ועדשות  ביותר,  הטובה  באיכות 
בלייזר, לאומית מעניקה הטבה  גם בתחום הסרת משקפיים  ביותר.  במחיר הנמוך 
משתלמת עם השתתפות נמוכה - וללא צורך בתקופת המתנה. מצטרפים ללאומית 

זהב וזכאים מיידית להסרת משקפיים בלייזר.

הבעייתיות בשירותי התפתחות הילד, היא אחד הנושאים היותר 
כואבים במשפחות חרדיות. 

האם לאומית עומדת בסטנדרטים של הקופות הגדולות?
לאומית, וזה לא דבר חדש, מציעה למשפחות עם ילדים בכלל ובתחום התפתחות 
הילד בפרט, הרבה יותר משאר הקופות. בעוד הזכאות בסל הבריאות בתחום טיפולי 
התפתחות הילד היא עד גיל 9, לאומית הרחיבה את הטיפולים עד לגיל-15. שנית, 
לאומית גובה השתתפות עצמית נמוכה במיוחד בטיפולי התפתחות הילד. חשוב לציין 
ופיזיותרפיה הם  בעיסוק  ריפוי  קלינאות תקשורת,  בלאומית בתחום  כי התעריפים 
הנמוכים - ביותר! בנוסף, לאומית מציעה עלות נמוכה גם לטיפולי תרפיה במוזיקה 
ניתן  בנוסף באמצעות הביטוח המשלים  טיפולי.  וספורט  טיפולית  ואומנות, שחייה 
לטיפול  ותרופות  קשב  הפרעת  לאבחון  ממוחשבת  בדיקה  דידקטי,  אבחון  לקבל 

בהפרעת קשב.

לאחרונה נחשף בדו"ח מכון ברוקדייל, כי מבוטחי הקופות 
מתלוננים על זמני המתנה ממושכים במיוחד למומחים. 

האם ללאומית יש בשורה בתחום זה?
שוב, תודות לכך שלאומית הינה קופת בוטיק, רמת הזמינות לתורים ולטיפולים היא 
יועץ מומחה (חוות דעת שנייה) נחשב  מהגבוהות ביותר. בכלל, נושא התייעצות עם 
היא הרחבה  זהב  היועצים של לאומית  לאחת מגולות הכותרת של הקופה: רשימת 
רופא  כל  בגין התייעצות עם  ניתן לקבל החזר כספי  כל קופות החולים:  ביותר מבין 

מומחה בעל וותק של 5 שנים ומעלה, כלומר - למעלה מ-4,000 מומחים.
הקופה  עם  בהסדר  שנמצאים  ליועצים  לפנות  יכולים  זהב  לאומית  לקוחות  בנוסף, 
גם לבחור  ניתן  ובשערי צדק.  רופאי השר"פ בהדסה  כולל  200 ₪ בלבד,  בעלות של 
אסותא,  כמו  פרטיים  חולים  ובתי  בשר"פ  זהב  לאומית  במסגרת  מנתחים  מרשימת 

אלישע, הרצליה מדיקל סנטר.

טיפולי רפואה משלימה כרוכים בהוצאות גבוהות. 
האם גם בתחום זה יש לקופה בשורה?

ידי  זהב מציעה מגוון מרשים של טיפולי רפואה משולבת (משלימה), על  לאומית 
נמוך  עצמית  השתתפות  תשלום  והבשורה  בלבד,  ומקצועיים  מוסמכים  מטפלים 
ניתן  וללא הגבלה במספר הטיפולים! בנוסף, אין צורך בפנייה לרופא ממיין  ביותר 
טיפולי  נמנים  המשולבת  הרפואה  טיפולי  בין  ישיר.  באופן  לטיפול  תור  לקבוע 
שיאצו,  טווינא,  סיני,  דיקור  פלדנקרייז,  רפלקסולוגיה,  כירופרקטיקה,  הומיאופתיה, 
ועוד. כך לדוגמא, בעוד התעריף לטיפול שיאצו באופן פרטי נע בסביבות  עיסויים 
170 ₪, לקוח לאומית זהב משלם 67 ₪ בלבד, כאמור ללא הגבלה בכמות. החיסכון 

לסידרה של 48 טיפולים עומד על כ-5,000 ₪!

מאות שקלים לחודש עבור ביטוח משלים, הם לוקסוס שרוב המשפחות החרדיות, ובכלל, יתקשו להרשות לעצמם. לא פלא 
שבמגזר החרדי, למרות כל ההבטחות וההטבות, שיעור בעלי הביטוחים המשלימים נמוך בהשוואה לכלל האוכלוסיה. אבל 
כאשר לאומית זהב מציעה לך ביטוח משלים נרחב בעלות השווה לכל נפש ולכל משפחה, במחיר המשתלם ביותר מבין 
כל הקופות מדובר בסיפור משתלם באמת. מתחקיר השוואתי בתחום, עולה כי לקוחות לאומית משלמים עד אלפי שקלים 
בתחומים  ובייחוד  תחומים  במגוון  בלעדיים  כיסויים  מציעה  לאומית  מוכח,  וזה  המשלים.  הביטוח  עבור  שנה,  בכל  פחות 

הנוגעים לציבור החרדי!

השאלה היא מה מציע הביטוח המשלים בלאומית?
לה  שמאפשר  משמעותי  מיתרון  נהנית  ואיכותית,  (יחסית)  קטנה  כקופה  לאומית, 
לדאוג ללקוחותיה ולהציע להם את הכיסוי הטוב הזמין והמשתלם ביותר, שמתעדכן 
שאינם  ושירותים  תרופות  וניתוחים,  ייעוצים   - התחומים  בכל  הרף,  ללא  ומתקדם 
ושירותים בתחומי רפואת הילדים  נכללים בסל הבריאות, סל מורחב של טיפולים 
ועוד. חשוב לציין כי בתחומים רבים, לא קיימת תקופת המתנה שמאלצת את הלקוח 
להמתין עד שיוכל להיות זכאי, והוא יכול ליהנות מהשירותים מייד עם ההצטרפות 

לביטוח המשלים. המוטו של לאומית הוא: 

לאומית 
זהב

כללית 
פלטינום

מאוחדת 
שיא

מכבי 
שלי

164.42 114₪ 149.36₪ 50.84₪ ₪ זוג בני 22

244.26 174₪ 191.98₪ 82.74₪ ₪ זוג בני 24 + 2

310.74 229₪ 213.29₪ 158.59₪ ₪  זוג בני 29 + 4

המחיר החודשי המשתלם ביותר מבין כל קופות החולים. להלן טבלת השוואה שמציגה חסכון של עד ₪1,938 בשנה:

הנתונים עדכניים ל-אפריל 2017 לפי אתרי קופות החולים



על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים
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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

מרגש: במלאות 3 שנים ליהדותו
בא בברית האירוסין

המראה החסידי החינני של יעקב חיים דנציגר לא מסגיר במאומה את הדרך המדהימה שעבר 
ממשפחה נוצרית לחסידות שומרי אמונים  חלק מהתחנות: חוסר אונים בקולג' יוקרתי 
במנצ'סטר, הסתבכות עם קהילה רפורמית ומשפחה סאטמרית מארה"ב שבגללו לא תגיע 

השנה למירון בל"ג בעומר  השבוע, 3 שנים אחר הגיור - הוא חוגג את ארוסיו

מאת: ישראל פריי

הישיבות  תלמידי  אלפי  עשרות  בין 
בית  בהיכלי  מקומם  את  השבוע  שתפסו 
המדרש לזמן קיץ, נמצא יעקב חיים דנציגר. 
כמו  בדיוק  לכם  ייראה  הוא  בו,  תפגשו  אם 
אלא  סטנדרטי,  ירושלמי  ישיבה  בחור  כל 
המרתק  חייו  סיפור  את  יודעים  שמעטים 
נוצרית אדוקה, עבר  כילד למשפחה  שהחל 
בחיפוש חובק עולם והסתיים בזרועות חצר 
השבוע,  הכול,  לא  וזה  ירושלמית.  חסידות 
שלש שנים בדיוק מהיום בו נכנס להסתופף 
זכה יעקב חיים לבוא בברית  בצל השכינה, 

האירוסין בשעה טובה.
"נולדתי לפני 23 שנים בכפר קטן באזור 
נסיעה  שעה  אנגליה,  שבצפון  בלקבורן 
ל'השבוע  דנציגר  מספר  ממנצ'סטר", 
בירושלים'. "זה כפר בן 100 משפחות, כולם 
נוצריים אדוקים, מאמינים בכל לבם, הולכים 
משפחתי.  גם  כך  לכנסיה,  ראשון  יום  כל 
דבר  כזה  שיש  בכלל  ידעתי  לא   16 גיל  עד 

יהודים, ארץ ישראל, לא היה לי מושג".
ואינטליגנציה  מצוינים  כישרונות 
הקולג'ים  לאחד  הצעיר  את  הובילו  גבוהה 
ולחקור  ללמוד  החל  והוא  הנחשבים, 
הבין  הוא  מהרה  עד  דתות.  של  היסטוריה 
שמשהו שם לא ממש מסתדר. "בנצרות יש 
מלא סתירות, כתוב דבר אחד ועושים בדיוק 
מה  כל  למצוא  יכול  אתה  בקוראן  להיפך, 
שבא לך, רוצה שלום – יש פסוקים בעניין, 
רוצה לשחוט אנשים – גם על זה יש פסוקים. 
הבנתי שזה לא יכול להיות אמת. הייתי נבוך. 
יום אחד יצאתי לשדה, זה היה באמצע חורף 
ואמרתי:  לשמיים  עיניים  נשאתי  מקפיא, 
יודע שאתה קיים, אני מחפש  'אלוקים, אני 

את דרך האמת אליך, עזור לי'".
אותו  הוביל  שקיבל,  אקראי  מידע  שביב 
בה  דת  גילה  שם  הרשת,  ברחבי  לשוטט 
הרגיש  הכול  "פתאום  נתקל.  לא  מעולם 
את  לחיות  צריכים  שככה  הרגשתי  טוב, 
לחפש  יצא  בידע,  שהצטייד  אחרי  החיים". 
כלל.  קלה  הייתה  לא  הדרך  אך  יהודים, 
במנצ'סטר,  רפורמית  לקהילה  "הגעתי 
אחרי  יוצא  שהרב  ראיתי  הראשונה  ובשבת 
קידוש  עושה  קפה,  לבית  בשבת  התפילה 
על בייקון עם גבינה, משהו לא הסתדר עם 
המשכתי  משם  היהודים.  על  שקראתי  מה 
הייתי  בה  מודרנית  אורתודוקסית  לקהילה 
חבר שנה, אבל זה לא התרומם, היה נראה לי 

כמו הצגה, זה לא מה שחיפשתי".
לאחר שנת חיפושים, הגיע הצעיר האנגלי 
שקיבלה  מנצ'סטר,  של  החסידית  לקהילה 
מרגוע  מצא  ושם  פתוחות,  בזרועות  אותו 
לנפשו. הוא פתח בהליכי גיור, אך לדבריו, 

ליטאי:  שיהיה  רצה  המקומי  הדין  בית 
עוד  זה  חסידות  עבודה,  הרבה  זה  'יהדות 
יותר, בשביל מה לך?' אמרו. לאחר 3 שנים 
את  עזב  הוא  הקהילה,  במחיצת  שהה  בהם 

אנגליה ועלה לישראל. 
אחרי שלמד שנה בישיבת הקירוב 'תורה 
התחבר  הוא  בעלזא,  חסידות  של  ואמונה' 
לחסידי סאטמר, שסיפקו לו עזרה כלכלית, 
מקום לינה, ונתנו לו את כל התמיכה לה היה 
שנים  מכל.  הגדול  הרגע  הגיע  ואז,  זקוק. 
אחרי שדבקה נפשו בעם הנבחר, הגיע יעקב 
שם  קרליץ,  הגר"נ  של  הדין  בית  אל  חיים 

עבר גיור כהלכתו, טבל והפך ליהודי.
הצעיר.  של  מסעו  הסתיים  לא  כאן  אך 
לחתונה,  הזמנה  לו  ששלח  חבר  בעקבות 
שהפכה  בארה"ב,  קצרה  לנסיעה  קפץ  הוא 
בסאטמר  "למדתי  כשנה.  של  לשהות 
את  בפניי  פתחה  דנציגר  משפחת  במונרו, 
דלתם והפכה להיות המשפחה שלי, יש להם 
19 ילדים, ואני, כך אמרו, הפכתי לילד ה-20 
משפחתם.  שם  את  אימצתי  גם  לכן  שלהם. 
התקשרו  הם  כשהתארסתי,  עכשיו  אגב, 
כרטיסי  את  ואמרו שהם מבטלים  מרוגשים 
בכדי  בעומר,  לל"ג  לישראל  שקנו  הטיסה 
הוא  בקיץ",  שלי  לחתונה  להגיע  שיוכלו 

אומר בהתרגשות בלתי מוסתרת.
רוחנית  בדמות  להידבק  שביקש  לאחר 
קרובה בה יוכל להיוועץ על כל צעד ושעל, 
חזר דנציגר לישראל, ומצא את מקומו בחצר 
חסידות שומרי אמונים במאה שערים. "כאן 
אתה רואה מהי אהבת ישראל אמיתית, איך 
מי  משנה  ולא  יהודי  כל  מקבל  שהאדמו"ר 
ומאיפה הוא, מקבלים אותי גם כל כך יפה, 

דואגים לכל צרכיי, זה מקום מדהים".

בית,  דנציגר  מוצא  בהם  המקומות  אחד 
סועד  הוא  אוירינג, שם  בנצי  ביתו של  הוא 
עם  ההיכרות  התגלגלה  גם  ומשם  בשבת, 
האירוסין,  בברית  השבוע  בא  עמה  כלתו, 
בכלה  לגמרי  "זכיתי  מכריו.  כל  לשמחת 
ומקסימה,  שמים  יראת  בעלת  מיוחדת, 
תורה  אמונה,  של  בית  יחד  נקים  ה'  בעזרת 
וחסידות". החתונה צפויה להתקיים בחודש 

אב.
עד שיגיע יומו הגדול, ממשיך יעקב חיים 
לשקוד על התורה )"אני לומד בעיקר שולחן 
הולך  )"אני  בתפילות  להרבות  ערוך"(, 
לכותל כמעט כל יום"(, ובמקביל הוא צריך 
להשלים את הליך העלייה לישראל )"בגלל 
ברבנות,  ולא  חרדי  דין  בבית  שהתגיירתי 
משרד הפנים מקשה, אבל ה' עזר עד עכשיו 

והוא יעזור גם כעת"(.

איך הקשר שלך עם המשפחה?

שנה,   20 בקשר  לא  כבר  אני  אבא  "עם 
היה  ואמא, הפעם האחרונה שדיברתי אתה 
אותי.  מחרימה  היא  מאז  שהתגיירתי,  ביום 
יומיומי,  בקשר  אני  שלי  סבתא  עם  דווקא 
שילמה  היא  היום,  כאן  הייתי  לא  ובלעדיה 
בגדים,  לי  קנתה  לישראל,  הכרטיס  את  לי 

בשבילה העיקר שאהיה שמח".

יש לך אחים, אחיות?

"אני בן יחיד".
הוא משתהה, מהרהר, ועיניו נהיות לחות. 

"ואני גם בן יחיד לריבונו של עולם".

 אוטובוס פורץ גדר

יום  בבוקר 
סטה  ראשון, 
ס  ו ב ו ט ו א
חברת  של 
'עילית' מנתיב 
ה  ע י ס נ ה
מסיבה שאינה 
ועלה  ברורה, 

על גדר של בית המדרש באיאן ברחוב מלכי ישראל 
פינת ברנדייס. באירוע לא היו נפגעים, ולאחר זמן-מה 
המוזרה  התאונה  נסיבות  מהמקום.  האוטובוס  חולץ 

נבדקות.

 ספריה חדשה בכותל

חדשה  ספריה 
ת  ר א ו פ מ ו
בעזרת  הוצבה 
בכותל  הגברים 
 . י ב ר ע מ ה
ה  י י ר פ ס ה
ת  י ד ו ח י י ה
מסגרת  בעלת 
הזהב - נחצבה 

באבן בחלקה האחורי של רחבת הכותל המערבי, והיא 
מכילה ארבע עמודות כפולות בהן ניתן למצוא סידורי 

תפילה חדשים בנוסחים שונים  לתועלת הציבור.
המערבי  הכותל  למורשת  הקרן  מבית  זו  יוזמה 
נועדה להקל על ציבור המתפללים שעד עתה נאלצו 
מנת  על  אל הקשת המקורה בשמאל הרחבה  לגשת 
נגישה  החדשה  תפילה. הספרייה  סידור  למצוא 
דלתות  ידי  על  ושמש  גשם  בפני  מוגנת  וידידותית, 
זכוכית ומאפשרת לקהל להשתמש בסידורים וספרי 

תהילים הנמצאים בהישג יד.

 אבד חסיד

לעולמו  הלך  ראשון  ביום  האמת:  דיין  ברוך 
הרה"ח ישראל רוזנטל ז"ל, תלמיד חכם, חסיד וישר 
מכשירי  'רוזנטל  מהחנות  הכירוהו  שרבים  דרך, 
ר'  לפרנסתו.  החזיק  אותה  השבת,  בכיכר  כתיבה' 
ישראל היה מוכר בצניעותו, ענוותנותו, ובשילוב של 
 82 בן  הבריות.  בין  מעורבות  עם  ולמדנות  חסידות 

היה בפטירתו. יהי זכרו ברוך.

 סיר רותח על בן 4

ביתו  במטבח   4 בן  ילד  על  נשפך  רותח  מרק  סיר 
כוננים  בינוני.  באורח  לפציעתו  וגרם  בירושלים, 
עזרה  לו  להעניק  מיהרו  למקום  שהוזעקו  ומתנדבים 
ראשונה והתאמצו להקל על מכאוביו, והוא פונה לבית 
החולים במהירות להמשך קבלת טיפול רפואי, כשהוא 
בארגוני  ובגפיו.  העליון  גופו  בפלג  מכוויות  סובל 
אמצעי  במרב  לנקוט  מההורים  מבקשים  ההצלה 
סירים, מיחמים,  מנת להרחיק  על  והבטיחות  הזהירות 

וחומרי ניקוי, על מנת למנוע אסונות וסבל מתמשך.

 בלי עצמאות

בלמרות הניסיון הציבורי לעלות את סיפורו האישי 
על סדר היום ולהביא להמתקת עונשו, צפוי איש מאה 
לריצוי  הכלא,  לבית  להיכנס  קרויס  יואלי'ש  שערים 
אמורה  העונש  ריצוי  תחילת  מאסר.  חודשי  חמשה 
הייתה להתרחש כבר השבוע, אלא שברגע האחרון דחה 

בית המשפט את המאסר בעשרה ימים.
של  זעקתו  את  בהרחבה  הביא  בירושלים'  'השבוע 
קרויס, בעבר קמב"ץ העדה החרדית וכיום נלחם על פת 
לחמו, לאחר שהסתבך עם רשויות המס, שהשיתו עליו 
בשכונה  המיתולוגית  המשחטה  על  ותשלומים  קנסות 
אותה הפעיל. הסכום שחבריו הצליחו לגייס היה רחוק 
מאסר,  אותו  שיחלצו  לתשלומים  הדרוש  מהסכום 
עונשו בשבוע  את  לרצות  להתחיל  צפוי  הוא  וכאמור, 

הבא.

 לפני ואחרי. 

צילום: טוויטר של רשת ב' 

בית מקדש מעט מלא ספרים 



אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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על קבר 'החייל האלמוני': 
נר נשמה וקדיש

פריצת דרך: אלף כיתות 
פנחס סולובייצ'יק הי"ד היה צעיר ובודד, כשנפל על לימוד חדשות

  משמרתו בפריצת חומת הר ציון במלחמת השחרור
במה שכבר הפך למנהג של קבע, עלו מתנדבים על קברו, 

הדליקו נר ואמרו קדיש לזכר נשמתו

לאור מחסור של כ-1,410 כיתות תקניות במגזר החרדי, 
מוציאה עיריית ירושלים לפועל תכנית לבניית 1,000 כיתות 

בהשקעה של מיליארד שקלים  איך זה יקרה? מודל 
כלכלי ייחודי במסגרתו יגויסו הכספים מגופי מימון בנקאיים

מאת: ישראל פריי

בבית העלמין שערי צדק הישן טמון פנחס 
סולובייצ'יק הי"ד, בחור ישיבה בודד ששירת 
ציון  הר  ליד  החומה  בפריצת  ונהרג  באצ"ל 
היה  לפני כמה שנים,  עד  במלחמת השחרור. 
הוא אלמוני שאת קברו לא פקד איש. השנה, 
בהמשך ליוזמה בה החלו בשנה שעברה, עלו 
אנשי זק"א יחד עם הרב ישראל גליס לקברו, 

והעלו את זכרו.
מהפרטים הידועים, פנחס ז"ל למד בתלמוד 
תורה. בהמשך היה לאחד הצעירים האמיצים 
שלחמו את מלחמת העיר העתיקה. היה שומר 
בימי  גם  כבחמורה  קלה  במצווה  ונזהר  דת 

שירותו. היה חבר מחתרת אצ"ל.
חרושת  בבית  עובד  היה  האזרחיים  בחייו 

עליו  הממונים  עדות  ולפי  חשמל  למוצרי 
במקצועו,  המוכשרים  העובדים  אחד  היה 
ששחרורו נדרש משלטונות הצבא ככוח חיוני 

חשוב ביותר במוסד.
ציון  הר  ליד  החומה  בפריצת  נהרג  פנחס 
ביום ח' אב תש"ח )13.8.1948(, שעות מעטות 
לפני שחרורו. בן 22 היה בנפלו, נקבר בחצר 

בית החולים "שערי צדק" בירושלים.
לא ידוע כיום על שום בן משפחה שנשאר 
למנוח, ולכן החליטו מתנדבים לעשות מעשה 

ולעלות לקברו ביום הזיכרון.
אנשים  עשרות  בבוקר.   11:00 שני.  יום 
נשמה  נרות  הישנה.  הקבר  מצב  את  הקיפו 
ולאחריהם  תהילים,  פרקי  נאמרו  הודלקו, 
תפילת קדיש וקל מלא רחמים. יהי זכר פנחס 

בן יעקב וחנה ברוך.

מאת: משה אברהמי

עיריית  יזמה  אותו  המתווה  בשורה: 
תקניות  לימוד  כיתות   1,000 לבניית  ירושלים 
וחדשות ברחבי ירושלים יוצא לדרך, כדי לתת 
בעיר  המגזרים  בכל  הקיים  למחסור  מענה 

ובייחוד במגזר החרדי. 
באלפי  מחסור  נוצר  רבות  שנים  במשך 
לאור  זאת  בירושלים,  תקניות  לימוד  כיתות 
העדר מימון של המדינה והתעלמות מהגידול 
בשנה,  כיתות  כ-186  על  שעומד  הטבעי 
במערכת החינוך הגדולה בארץ שמונה קרוב 
שערכה  מיפוי  פי  על  תלמידים.  ל-300,000 
מ-3,800  למעלה  חסרות  בירושלים  העירייה 
החרדי,  במגזר  כיתות  כ-1,410  כיתות: 
כ-505 במגזר הכללי וכ-1,938 כיתות במגזר 
הערבי. עלות סגירת הפער כולו מוערכת בכ-5 

מיליארד ש"ח.
בעקבות  מתאפשרת  כעת  הדרך  פריצת 
ניר  העיר  ראש  שיזם  ייחודי  כלכלי  מודל 
מיליארד  העירייה  תגייס  במסגרתו  ברקת, 
ש"ח ממספר גופי מימון בהובלת בנק לאומי 
הראשונות.  הכיתות   1,000 לבניית  שישמשו 
לעירייה  תחסוך  הקבועות  הכיתות  בניית 
ש"ח  מיליון  כ-140  שנה  בכל  מדורג  באופן 
מתקציבה  שנה  מדי  העירייה  שמשקיעה 

ובהכשרתם.  זמניים  מבנים  בשכירת  השוטף 
אישר השבוע  התכנית,  מתווה  לאחר שאושר 
משרד הפנים את הפעימה הראשונה להלוואה, 
בסך 370 מיליון ש"ח, והתקבל אישור מבנק 
מיידית  לצאת  שיאפשר  המלא  לסכום  לאומי 

לבניית כ-370 כיתות לימוד חדשות.
העירייה  מתמקדת  העיר  ראש  בהנחיית 
הבנייה.  להאצת  התהליכים  וקיצור  בקידום 
תהליך  מנוהל  העירייה  מנכ"ל  בהובלת 
ומימון  ביצוע  לתכנון  פרויקטאלי  מקצועי 
הלימוד  וכיתות  הגן  כתות  אלפי  הקמת 
לבניית  מיוחדת  מינהלת  הוקמה  החסרות. 
שהינה  מוריה  חברת  תחת  שתפעל  כיתות 
על  אמונה  ותהיה  העירייה,  של  בת  חברת 
איתור השטחים, תכנון ובינוי הכיתות ברחבי 
העירייה,  בהנחיית  פועלת  אף  שלצידה  העיר 
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי. 
בכוונת העירייה לפעול לקיצור הליכי התכנון 
שנתיים.  עד  וחצי  כשנה  שייקחו  כדי  והבניה 
מעבדה,  חדרי  לצד  ייבנו  החדשות  הכיתות 

ספריות, אזורי פעילות ועוד. 
כי  ציין  ברקת  ניר  ירושלים  העיר  ראש 
ראויים  תנאים  תלמיד  לכל  לאפשר  "חובתנו 
הפנים  לשר  מודה  אני  ולהצלחה.  ללימודים 
אריה דרעי ולבנק לאומי על ההירתמות, אנחנו 

מפשילים שרוולים ויוצאים לדרך".

 על קבר 'החייל האלמוני'

בין השעות 17:00-19:00תאריך פתיחה 8.5.17

זקוק להלוואה לצורך הקמה, 
את העבודה בשבילך!ולמנוסים לעשות תן למקצוענים קידום או הרחבת העסק?

• כתיבת תכנית עסקית• בדיקת היתכנות ללא עלות
• ליווי אישי של כלכלן לאורך כל התהליך

• ייצוג מקצועי ומקיף מול קרנות מימון ובנקים

רק במט״י ירושליםההלוואה הטובה ביותר עבורכם 

ההזדמנות שלך מתחילה כאן

מט״י 
ירושלים
מרכז טיפוח יזמות

לפרטים נוספים | הרשמה | קביעת פגישת יעוץ:

1-800-23-20-23
matan@mati.org.il | www.mati.org.il |  חפשו אותנו ב

הרעיון שלך - המקצועיות והניסיון שלנו

בס"ד

רח' אוסישקין 57, רחביה, ירושלים  02-625-8258
U.S.A. 718-305-5480 1315-53 St. Brooklyn, N.Y 11219

אמרו לך ש"אין עצם", ש"חייבים להשתיל עצם"?
בשורות טובות!

• מה שפעם היה "אי אפשר", היום אפשר
• מהר, קל וטוב יותר, ללא השתלת עצם

• ללא המתנה של שנה שנתיים בשל ניתוחים חוזרים קשים
• "שיניים", קבועות בפה – באותו יום

• טכנולוגיה משופרת - לייזרים והתפתחויות חדשות
• יותר מ-30 שנות נסיון

אווירה חמה ואכפתית!
עשה טוב, עשה בצורה אחראית – מגיע לך! קבלו חוות דעת (שניה) – לא תצטערו

התקשרו למרכז ההשתלות שלנו ברחביה ירושלים ובארה"ב

"אין עצם"? - לא נורא!

השתלות
שיניים

מענה לכל צרכי

השיניים
טיפולי 

ע"י 10 רופאים

מיומנים

Diplomate, American Board of Oral Implantology
ד“ר גדליה מרדכי שטרן

WWW.IMPLANTSANDLASERS-R-US.COM     GMSDENTAL@GMAIL.COM



גינקולוגיה

ליווי 
טרום 
לידה

מרפאה 
להריון 
בסיכון

בדיקות 
גנטיות 
וייעוץ 

גנטי

שירותי 
אחיות

סקירת 
מערכות

אחות 
נשים

אולטראסאונד 
תלת מימד 

לאבחון 
מתקדם

אולטרה 
סאונד

בדיקות 
פוריות 

בטכנולוגיות 
מתקדמות

נשות המגזר החרדי במרכז ירושלים גם לכן מגיע!

מרכז לבריאות האישה
ירמיהו רמת הצפון

כללית מובילה את רפואת הנשים בירושלים ומעמידה לרשותכן 600 מ״ר של שירותים 
מתקדמים בהתאמה מלאה לצרכי הקהילה החרדית במרכז לבריאות האישה – רמת הצפון 

בניהולו של פרופסור חיים יפה

לשירותכן במרכז טובי הרופאים והרופאות במגוון תחומי בריאות האישה:
ד״ר במולה ליפקנסקי

ד״ר מרים ברלב
בקרוב!  ד״ר ג׳ורדנה עניו

ד״ר אורית לוי
ד״ר רחל בביוף

ד״ר אלכסנדרה פולנסקי

חדש!  ד״ר ידידיה חובב מומחה לפוריות
ד״ר רפאל פולק מומחה לאולטרסאונד

ד״ר מיכאל שטטמן מומחה לאולטרסאונד

פרופ׳ חיים יפה 
מנהל המרכז ומומחה להריון בסיכון

חדש!  ד״ר עירית קפקא מנהלת יחידת הפוריות

בנוסף לשירותכן באזור פריסה רחבה של מרפאות ומרכזים רפואיים במרכז העיר ובמרחק הליכה

    מרכז רפואי רב שפע  |  מרכז רפואי מקור ברוך  |    מרפאת רוממה   |  מרפאת דבורה הנביאה   |   מרפאת כיכר השבת  |   מרפאת בר אילן   |  מרכז רפואי בני ברית  
טל׳  02-6706666 טל׳ 02-5324242  טל׳ 02-5002225 טל׳ 02-6214333   טל׳ 02-5017444   טל׳ 02-5311211 טל׳ 02-5011333

לשירותכן, יוכי קרני מנהלת אדמיניסטרטיבית, טל: 050-4102390
המרכז לבריאות האשה רמת הצפון, רח׳ ירמיהו 60, טל׳ 02-5316600



 הרב שרבאני זצ"ל 
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ל-36 55
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 1990

סה"כ:
₪ 6890

סה"כ:
₪ 5390

סה"כ:
₪ 2890

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

מקרר
כולל משמרת השבת

מכונת כביסה 6 קילו
תנור דו תאי

מקרר שארפ
מכונת כביסה בוש
תנור
סאוטר דו תאי

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים
₪110
מזגן 3.5 כ"ס

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

מאות מוצרים במחירי כאסח וגם ב-36 תשלומים! לדוגמא:

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

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

אל תאמר מחר
פן יהיה מאוחםםם!!

ל-36 50
חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1790 ל-36 28

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 990 ל-36 47

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1690 ל-36 70

חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 2490

מקפיא 
ענק

 7 מגירות
NF

מבחר 
מגהצי 
קיטור

טפאל

מקפיא
6 מגירות

ל-36 28
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 990

תנור 
משולב

מקרר
dF 450

מקרר
420 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

ל-36 10
חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 390 ל-36 44

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1590

כיריים גז
אטלקיות

ראשי
סבאף

מכונת
כביסה

קונסטרוקטה
7 קילו

מקררי
בלומברג

תנור
דו תאי
משולב

במחירים
הכי זולים!

במחירים
הכי זולים!

מחירי טרום קיץ על כל המזגנים מכל המותגים!

הן
 כ

לי
גי

זולים!הכיהמחירים

גם
36

תשלומים!

וגם

*keep7

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

כשרות 
הבד"ץ

כולל התקן
משמרת השבת

23 ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

ל-36 
150191חודשים 80₪₪ ₪

מקרר
מכונת כביסה
תנור חד תאי

1

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!
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מאת: ישראל פריי

של  ארונו  את  מנוחה  במוצאי  ליוו  אלפים 
הגאון רבי ראובן שרבאני זצ"ל, מראשי ישיבת 
מהיכל  יצא  ההלוויה  מסע  ירושלים'.  'יקירי 
הגר"י  הראשל"צ  הספדים  בו  ונשאו  הישיבה, 
של  ורבה  כהן,  הגר"י  הישיבה  ראש  יוסף, 

ירושלים הגרש"מ עמאר.
הגה"צ רבי ראובן שרבאני, מתלמידי ישיבת 
פורת יוסף ששימש גם במילוי מקומם של ראשי 
הישיבה, עמד בראשות ישיבת 'יקירי ירושלים'. 
גדלותו בתורה ודמותו המאירה היו אבן שואבת 

לרבים שהסתופפו בצל קורתו. 
המנוח זצ"ל הוא גיסם של חכם בן ציון אבא 
שאול זצ"ל, ראש ישיבת 'פורת יוסף', של הגאון 
'ראשית  ישיבת  ראש  זצ"ל  אטון  שבתי  רבי 
חכמה' ושל הגאון רבי ניסים טולידנו זצ"ל ראש 

ישיבת 'שארית יוסף'.
במחצית השנה החולפת אושפז בשל מחלתו 
בבית החולים הדסה עין כרם, לסירוגין. בשבת 
אחר הצהריים נצחו אראלים את המצוקים והוא 

נלקח לגנזי מרומים.

תורה וחסד, חזון ומעש: 
הרב שלמה פפנהיים זצ"ל

מראשי 'יקירי ירושלים': 
הגר"ר שרבאני זצ"ל
בשבת הלך לעולמו הגאון הצדיק 
רבי ראובן שרבאני זצ"ל, מתלמידי 
פורת יוסף ומראשי ישיבת 'יקירי'

מאת: ישראל פריי

בהלוויה רבת משתתפים בראשות אדמו"רים, 
למנוחות  הובא  ירושלים,  ואנשי  תורה  גדולי 
'העדה  מראשי  זצ"ל,  פפנהיים  שלמה  הרב 
סטון,  בטלז  ההחלמה  בית  מייסד  החרדית', 
ההלוויה  לפליטות.  ובית  בנות',  'קריית  מוסד 
יצאה בצהרי יום ראשון מבית המדרש 'תולדות 
אהרן' בדרכה להר המנוחות שם נטמן למנוחת 

עולמים. בן 91 היה בפטירתו.
הרב שלמה זצ"ל נולד בעיר מינכן שבגרמניה 
ולאמו  פפנהיים  חיים  צבי  גבריאל  הרב  לאביו 
בהלברשטט  גדל  הוא  גולדשמיט.  לבית  חנה 
יחד עם  ליל הבדולח, ברח  ולאחר  שבגרמניה, 
הצליח  שנה  לאחר  שבאנגליה.  ללונדון  אחיו 

יחד עם בני משפחתו לעלות לארץ הקודש. 
ב'תורה  לתלמודו  מקום  קבע  בארץ 
דושינסקי,  המהרי"ץ  מתלמידי  והיה  ויראה', 

והאדמו"רים מתולדות אהרן ושומרי אמונים.
ספרים  בחנות  לעבוד  החל  נישואיו  לאחר 
ועד מהרה הפך לעסקן בחסידות תולדות אהרון 
בהוראת  הקהילה.  מוסדות  את  מקים  כשהוא 
חייו  ממפעלי  אחד  את  הקים  הוא  האדמו"ר, 
במקביל  לפליטות.  בית  נפשו:  את  מסר  עליו 
לעסקנותו, היה הוא דמות חינוכית בכירה, בה 
דבקו בני עלייה ואברכים שביקשו הדרכה. לפני 
60 שנה מונה לכהן כחבר ועד 'העדה החרדית' 

בירושלים מאז פעל ללא לאות למען 'העדה'.
איש  החזון  למרן  מאוד  מקורב  היה  בנוסף, 
קשרי  על  שמר  בנוסף  מבריסק.  ולגרי"ז  זצ"ל 
ידידות עם האדמו"רים מסאטמר, ליובאוויטש 

וסקווירא זצ"ל.
לפני כשלוש שנים, הסתלקה לעולמה רעייתו, 
הרבנית בלומא ע"ה, שהייתה אם בית ההחלמה 
ליולדות בקרית יערים. בתקופה האחרונה, הלך 
ונחלש, עד שבליל ראשון נלקח לגנזי מרומים.

היה  ידוע  חייו השמרני,  ואורח  קנאותו  לצד 
בנועם  בהשכלתו,  דעתו,  ברוחב  שלמה  הרב 
מצוקה.  מקרה  לכל  כתובת  והיה  הליכותיו, 
גישר בין מחלוקות וויכוחים וחתר בכל מאודו 
הקהילות  ובין  לרעהו  איש  בין  שלום  להשכין 

השונות. יהי זכרו ברוך.

אלפים הלכו אחר מיטתו של הרב שלמה פפנהיים זצ"ל, מראשי 'העדה 
החרדית', ומקים אימפריית מוסדות לחינוך, תורה וחסד  מילדותו 

בגרמניה הנאצית ועלייתו לארץ ישראל, ועד הפיכתו למקורבם של גדולי 
ישראל ולזרוע הדומיננטית של היישוב הישן  פרופיל 



דלת כספת משוריינת, מנגנון מכני משולב טיטניום
חזק, עוצמתי, חכם

יש דברים שמדברים לגברים

דאודורנט טיטניום
מדבר אליך.

דאודורנט ספריי בניחוח יוקרתי לגברים

מנגנון נעילה מכני משוריין בעל 32 בריחי טיטניום
חזק, עוצמתי, חכם

יש דברים שמדברים לגברים

דאודורנט טיטניום 

דאודורנט הספריי לגברים

הנמכר ביותר בישראל!
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תעודת זהות: 
מכהן קדנציה ראשונה כחבר מועצה מטעם אגודת ישראל. חבר בוועדות השונות בעירייה.

רקע אישי: 
שואה.  לניצולי  ובנים  הונגריה  ילידי  להורים  הצעיר  כילד  בחיפה,  ויז'ניץ  רמת  בשכונת  גדלתי 
זכיתי  צפת,  עיה"ק  ילידת  לאשתי  כעשור  לפני  נישואי  ועם  בחיפה,  החסידות  בישיבת  למדתי 

לעבור לגור בה. למדתי בכולל צאנז בעיר העתיקה ולאחר מכן הקמתי סוכנות נדל''ן בעיר.

המסלול הציבורי: 
ייסדתי עם חברים את קופת  עם בואי לגור בצפת לפני כעשור, הקמתי ארגוני תרבות. בהמשך 
האחרונות  בבחירות  העיר.  מתושבי  לאלפים  מיליוני שקלים  חג  כל  העירונית שמחלקת  החסד 

נקראתי לדגל ע"י רבני העיר לייצג את הציבור במועצת העיר.
הישג עיקרי:  

ההצלחה להסביר לחבריי הלא חרדים במועצת העיר ובכלל, את הזכות של ילדינו ושלנו לקבל 
תקציבים ומשאבים שווים, וכתוצאה מכך להביא ב"ה הישגים רבים כדוגמת תקצוב כל המוסדות 
התורניים בבסיס התקציב פר תלמיד. כמו"כ כשערכנו בשיתוף משרד הפנים סדר ומחיקת חובות 

היסטוריים של גופים ציבוריים בעיר שולבו גם כל הגופים התורניים בתהליך.

נקודת שפל:
כשהבנתי שבפוליטיקה לא מספיקים רק כישורים ועשייה - אלא גם מרפקים ושרירים.

ההתחייבות שלי:  
לעשות הכול ע"מ לנצל את שטחי העיר הרבים לפתרון למצוקת הדיור בארץ, וכן לפעול בכל דרך 

כדי שכל תושב צפת יקבל את מה שמגיע לו בזכות, ולא בחסד.

הרב שלי: 
בחיי האישיים האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, בחיי הציבוריים אדמו"רי ורבני הקהילות בעיר, הכפופים 

למועצת גדולי התורה.

פינה תורנית:
מוסר מידי ערב שיעור דף יומי בבית הכנסת לעלוב בעיר זה 7 שנים.

שליהנציג
אליעזר לזר, חבר מועצת העיר צפת

"המטרה שלי היא לפתח ולשפץ את העיר כך שכל תושבי צפת מכל המגזרים, החוגים והעדות, 
ירגישו כיף וכבוד לגור בעיר. החזון שלי הוא צפת יפה יותר, נקייה יותר, מטופחת יותר, עם מרכזי 
חינוך  מבני  סלולים,  כבישים  מרהיבים,  גני שעשועים  מורחבים,  קניות  רבים, מתחמי  תעסוקה 

מותאמים, מבני קהילה משופצים, אתרי תיירות מרתקים, ותחבורה ציבורית יעילה''.

דבר הנציג:

בן 29, נשוי
ואב לארבעה

הביא לדפוס: ישראל פריי

מטמיעים יסודות עתיקים בנפש הצעירים

ר"מים, מחנכים והורים מכל גווני הקשת לקחו חלק בועידת 
'חיים של תורה', שהעניקה מגוון כלים יצירתיים להתמודדויות 
עם אתגרי החינוך  פאנלים והרצאות, אנשי מקצוע ומצגות 

מאת: ישראל פריי

יהודים  המוני  נהרו  השבוע,  שני  ביום 
ומכל  הקשת  גווני  מכל  וצעירים,  מבוגרים 
החוגים והעדות, לעבר אולמי רמת תמיר, בהם 
ראשי ישיבות, משגיחים, משפיעים, מחנכים, 
ר"מים פרטיים, הורים - כולם עשו את דרכם 
אליה  ששואבת  השנתית  החינוך  לוועידת 
בבית  החינוך,  במלאכת  המתעסקים  כל  את 

ובכיתה ובשיעור.
מדי  המתקיימת  תורה"  של  "חיים  ועידת 
עידן  מזה  הפכה  ניסן,  חודש  בשלהי  שנה 
ועידנים ליום עיון פורה המעניק כלים מעשיים 
איכות  להוסיף  סבא,  ישראל  בדרך  ועדכניים 
הרב  הנחה  הועידה  את  החינוך.  במלאכת 
אהרן יהודה פרלשטיין, מהמחנכים הוותיקים 
ת"ת  ומנהל  תורה"  של  ב"חיים  והבכירים 

'מחזיקי הדת' בב"ב.
מאלפת,  מצגת  הוצגה  הראשון  במושב 
שנבנתה ופותחה במיוחד בעקבות פניות רבות 
שנעשו  מעמיקות  ובדיקות  השטח  מאנשי 
רבות  שעסקה  הקודמת  הועידה  מאז  השנה 
בקשב וריכוז. את המצגת הציג הרב אלכסנדר 
את  שסיכם  הבינינו,  מכון  יו"ר  מושקוביץ, 

הנושא בצורה אומנותית ומעשית. 

בהקניית  בחינוך  עסק  המרכזי  המושב 
ומצוות,  תורה  של  ערכים  נטיעת  ערכים; 
הרכות.  הנפשות  בלב   - ואהבתו  בה'  דביקות 
יו"ר   - וינד  פנחס  ר'  הרה"ג  דברים:  נשאו 
הארגון, שדיבר על העוצמה שיש ביד ההורים 
על  להשפיע  הם,  באשר  הפרטיים  והר"מים 
הדור הצעיר; הגאון רבי יהושע פינק, דומ"ץ 
עצות,  שהעניק  בב"ב,  הדת'  מחזיקי  ד'קהל 
דרכים ורעיונות בכל הקשור להנחלת הערכים 
כלים  להעניק  שהוסיף  גריינמן,  רפאל  והרב 

יעילים.
סמכות  בהפעלת  שעסק  השלישי  במושב 
בריאה, ריתק את הקהל המחנך עתיר הניסיון 
עשיר  כלים  סל  שהעניק  ברייער  פנחס  הרב 
ולראש  למחנך  ביותר  ומרתק  פרקטי  באופן 

המשפחה.
בנושא  מאלף  פאנל  התקיים  מכן  לאחר 
פרסטר,  שלום  הרב  בהנחיית  הסמכות 
יחד  שישבו  ברייער  פנחס  הרב  בהשתתפות 
אליהו  הרב  ניסיון,  עתירות  דמויות  ארבע  עם 
מגיד   - בלך  יהודה  הרב  פרטי,  ר"מ   - שוורץ 
שיעור והרב אהרן דמן - מלמד, ובצוותא חדא 
הפתרונות,  את  והעניקו  הדילמות  את  הציגו 
ולהעלותו  קדימה  הדור  את  להצעיד  במטרה 

בסולם העולה בית קל. 

בס״ד

ההצעה כוללת:
לינה בבית מלון במרחק הליכה מהכותל המערבי, 

בכשרות מהודרת במחיר מיוחד ו
סיור מודרך בעיר ו מופע מרכזי ו מבחר פעילויות ו

הרצאות מרתקות:
הרב מיכאל לסרי - לגעת באושר

הרב מרדכי נויגרשל - יהדות מזווית שונה
הרב זמיר כהן - סוד האושר במשפחה

חיליק פרנק והלהקה - מופע שירה ונגינה - המופע המרכזי

מלון לאונרדו ו מחיר לשניים - ₪1,900 ו מחיר לאדם - ₪1,655

לפרטים נוספים חייגו 8840* 
מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק

ט.ל.ח   עם תעודה נושאת תמונה |

s a d o t o u r s . c o . i l

אזרחים ותיקים
ואזרחיות ותיקות,

לגיל שלכם יש פלוס!
"שלישי בשלייקס+" מזמין אתכם 

לשלושה ימים של נופש ״כשר למהדרין״ בירושלים

בין התאריכים כ׳-כב' באייר תשע"ז )16-18.5.17(

מלאי החדרים מוגבל | הרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד
בסיס האירוח במלונות הינו חצי פנסיון 

המחיר ל-2 לילות  הסעות ממספר נקודות מרכזיות ברחבי הארץ )כרוכות בעלות נוספת( 
לפרטים נוספים: 04-8611111, שלוחה 3  בימים א׳–ה׳ 09:00-16:00 

"שלישי בשלייקס +" ביוזמת המשרד לשוויון חברתי

ירקות
חסלט

בשר
גלאט חלק

מוצרי חלב
 מהדרין העדה החרדית 

  המלון בכשרות רבנות ירושלים 
 לאורחי "שלישי בשלייקס+" כשרות מהודרת  אזור ובישול בנפרד 

 הכשר במיוחד עבור תאריכי האירוח 
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האם לדחות את ההדלקה בל"ג בעומר במירון?
אאאאאא

הדיון המחודש והלעוס חוזר על עצמו מדי 
תקופה כאשר ל"ג בעומר חל במוצאי השבת, 
ל"ג בעומר תשע"ז אינו שונה משנים עברו, 
הפותחת  ההדלקה  כי  הוחלט  כהיום  אז  גם 
תהיה רק לקראת חצות, דהיינו כחמש שעות 

לאחר צאת השבת. 
רואה סיבה לכך שהמשטרה צריכה  אינני 
קודם  השוטרים  את  מירון  למושב  להכניס 
מהן  נקודות  כמה  אמנה  השבת,  כניסת 
במידה  אפילו  האחת,  להתעלם:  לנו  אסור 
וההדלקה הייתה ביום שני, הכנות המשטרה 
היו מתבצעות כבר מיום שלישי בערב, כאשר 
רואים  היינו  בוקר  לפנות  רביעי  ביום  כבר 

בדיקת רכבים בכל אזור מירון.
שכחמישים  נשכח  בל  נוספת,  נקודה 
צפת  למירון,  לשבת  באים  כבר  איש  אלף 
והיישובים הסובבים. זו היתממות לומר שאם 
היערכות  אז  בערב  בראשון  תהיה  ההדלקה 
הרי  כי  רק מצאת השבת,  המשטרה תתבצע 

הם מוכנים בכל מקרה כמה ימים קודם.
אולי גם בחג השבועות, אז אלפי שוטרים 
וחיילים מאבטחים את הדרך לכותל המערבי, 
שכמו  ללמדך,  חג?!  לאסרו  אותו  נדחה 
ל"ג בעומר. לא  כך  דתי,  ששבועות הוא חג 
בעומר  ל"ג  את  יהפכו  בו  מצב  להיות  יכול 
לל"ד בעומר. עם זאת צריך להיות ברור לכל 
כי המשטרה תיערך ביישוב מירון רק לאחר 

יציאת השבת. אני גם סומך על כ"ק האדמו"ר 
מכל  פחות  לא  לשבת  חרד  שהוא  מבאיאן 

המתיימרים לדאוג לקדושת השבת. 
החלטת  היא  וחשובה  אחרונה  נקודה 
ל"ג  חופשת  את  ביממה  לדחות  החינוך  שר 
המונית  לקריסה  להביא  שעלול  מה  בעומר 
במאות  מדובר  הציבורית.  התחבורה  של 
להסעות  המשמשים  ואוטובוסים  נהגים 
מפעילי  על-ידי  והמופעלים  תלמידים. 
הסעות  קבלני  ובידי  הציבורית  התחבורה 
פרטיים, המחויבים לבצע הסעות אלה על-פי 

הסכמים שנחתמו מראש.
בו  יחזור  לא  החינוך  ושר  במידה 
מגריעת  אחר  מנוס  יהיה  לא  מההחלטה, 
התחבורה  ממערך  משמעותית  שירות 
שיוביל  דבר   – הכללי  לציבור  הציבורית 
במירון,  ההילולא  במשתתפי  קשה  לפגיעה 
הקריסה  למראות  שנחזור  גדול  וחשש 

הגדולה שהתרחשה בשנת 2011.
לפני כמה שנים הייתה קריסה כי עלו אלפי 
מכוניות עם רישיונות עליה להר. ביטלו את 
הרישיונות והכינו חניונים לרכבים הפרטיים, 
לחלוטין.  התמלאו  שהחניונים  מצב  נוצר 
ההחלטה כי לא תותר הנסיעה לאזור ברכבים 
ציבורית,  בתחבורה  אלא  בכלל  פרטיים 
מבורכת. אבל צריך לדאוג שתהיה תחבורה 

ציבורית בשפע. כמו לכותל בחול המועד.

נגד: דיון לעוס
ח"כ מנחם אליעזר מוזס

בשם  שמעון  ר׳  נקרא  הקבלה  בספרי 
שמעון  כר׳  הלכה  המחלוקות  בכל  שבת. 
על הדעת ש'לכבודו'  היעלה  בענייני שבת. 
יחלל אפילו יהודי אחד את השבת? ענין לנו 
שהתשובה  פשוטה  עובדתית  בשאלה  כאן 
ההלכתית עליה אף היא פשוטה לכל הדעות 

ולא יכולה להיות עליה מחלוקת.
צריך  הלכה,  פסק  לבקש  לרב  כשבאים 
והשואלים  אמת,  נתוני  בפניו  להביא 
המומחים  את  יביאו  תשובה  המבקשים 
המקצועיים שאין להם כל אינטרס בתשובה 

כזו או אחרת.
הן  מחלוקת  עליהן  שאין  העובדות 
שבת  במוצאי  למירון  ההמונית  שהעלייה 
ליל ל״ג בעומר של יהודים יראים ושלמים, 
מעשה,  ואנשי  חסידים  חכמים,  תלמידי 
מביאה למצב של פיקוח נפש שמצריך הכנות 
של  אדיר  בהיקף  שבת  בחילול  הכרוכות 
אלפי בעלי תפקידים ובהם נהגי אוטובוסים 
של  בעיצומה  מביתם  לצאת  שצריכים 
האוטובוסים  עם  להתייצב  כדי  השבת 
המקצועיים  הגורמים  שנקבעה,  בשעה 
לפני השעה  אומרים שלפחות ארבע שעות 
צריכים  ההסעות,  מערך  להפעלת  שנקבעה 
לצאת נהגים מבתיהם ברובם מקצות הארץ 
למרכז. שוטרים, סדרנים, מאבטחים, כיבוי 
אש, כוחות הצלה וכו׳ צריכים אף הם לצאת 

להתארגן  כדי  השבת  של  בעיצומה  למירון 
בזמן.

האם ר׳ שמעון היה מתיר חילול שבת של 
יהודי אחד לכבודו?

יסודית  יותר  הרבה  בעיה  כאן  לנו  יש 
הזה,  בעולם  תפקידינו  הבנת  של  ועקרונית 
לשון  חד  ומכובד  חסידי  כנסת  חבר  לדעת 
ומתנסח בבהירות, אלפיים שנה חיללו שבת 
מחללת  השבועות  בחג  ההילולה...  לקראת 
המשטרה את השבת... ידוע שהמשטרה זה 
גוף שמחלל שבת... האדמו"רים יודעים מה 

שהם עושים...
חושב  אשר  ציבור  למייצג  דוגמא  זו 
שתפקידו בעולם הזה לדאוג לרוחניות שלו, 
של משפחתו ושל החוג שאליו הוא משתייך, 
ישראל  כל  ערבות,  של  מושג  אצלו  אין 
ערבים זה לזה. לא מעניין אותו אם יהודים 
אחרים יחללו שבת בגלל הרצון האגואיסטי 
לה  שאין  מזויפת  ברוחניות  להתעלות  שלו 

אחיזה בהלכה.
על  האחראים  עם  ביסודיות  לברר  יש 
היא  מה  הביטחון,  כוחות  ועל  התחבורה 
צורך  יהיה  שלא  ביותר  המוקדמת  השעה 
צריכות  זו,  לשעה  עד  בעטיה.  שבת  לחלל 
ומסוגרות,  סגורות  להיות  למירון  הדרכים 
זה הכבוד האמיתי של רבי שמעון בר יוחאי.

בעד: איפה הערבות?
יו"ר ועד מירון, מרדכי הלפרין

סובלים מפסוריאזיס?

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

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

סדרת Relipso מכילה רכיבים טבעיים המקלים 
מיידית על תופעות הפסוריאזיס

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207153

מחזקת עמידות בפני לחצים
מסייעת לשיקום רקמות העור

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

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

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

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

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

 03-7207181

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

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף



 03-618-9999
www.shainfeld.com

הקדימו להירשם!  קבלו את המחירים והתנאים 
כפי  מקומות  בלי  תישארו  ואל  ביותר  הטובים 

שקרה לחלק מהלקוחות בחופשת הפסח. 

לאיפה עם שינפלד טסים הקיץ?

ברטיסלבה. 4 מדינות בחופשה אחת!

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!
M O N T E N E G R O

טיולים לפארק הדורמיטור I האגם השחור I בודווה I קוטור I פארק 
 I )דוברובניק וקבטאט )בקרואטיה I אגם שקאדר I ביוגראדסקה
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.

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון
מונטנגרו

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

שינפלד 
בהילטון 
ברטיסלבה

הונגריה
בודפשט וברך 

הדנובה

אוסטריה
וינה, עמק הואכאו, 

אאוטלט פרנדורף ועוד

 DOUBLE TREE
BRATISLAVA

צ'כיה 
מערת הנטיפים 
פונקווה עם שייט 

במערה

סלובקיה 
ברטיסלבה, ציון החת״ם 

סופר וטירת דווין

שינפלד זה מה שעושה את החופשה. כבר 30 שנה אנו מחדשים 
ומפתיעים עם חופשות מוצלחות, אתנו תהנו בעז"ה משקט נפשי, 

שירות מקצועי ויחס חם ואישי בכל פעם מחדש.



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30 סניף ירושלים | האומן 30 תלפיות, טלפון: 02-6718952

30.5.17



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30



ז' באייר תשע"ז 3/5/17בירושלים1218

שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

שון 
רא

יון
לצ

תניה
נ

 "יונה יהב סדין אדום"
חיפה

כפר סבא

 סגן ראש העיר ל'קו עיתונות': 
"עלילת דם מרושעת נגדי"

בצאנז מחפשים נציג חדש

סגן ראש העיר ראשון לציון מטעם ש"ס 
נעצרו  נוספים,  ציבור  ונבחרי  כהן  אריה 
השבוע בחשד לעבירות שחיתות, החשודים 
אלפי  מאות  של  להוצאה  בחשד  נחקרו 
לפי  במרמה.  העירייה  מתקציב  שקלים 
וחברי עמותות  החשד, חברי מועצת העיר 
שנערכו  אירועים  יחד  בדו  לציון  בראשון 
וביקשו  העמותות,  בידי  בעיר  לכאורה 
תשלום עבורם, מבלי שהתקיימו כלל - או 
שהיקפם ועלותם "נופחו" מבחינת דרישת 

התשלום.
ניתן  המשטרה  הודעת  של  מהפרטים 
להקיש כי כנראה מדובר בחקירה המבוססת 
על ממצאי דו"ח מבקר העירייה, אשר בדק 
את פעילות התרבות התורנית בשנים 2014 
משתתפת  העירייה  הדו"ח  ע"פ   ,2015  –
במימון פעילויות שונות בעלות אופי דתי, 
ביוזמת  נערכות  מהפעילויות  חלק  כאשר 
כגון  שונים  גופים  ביוזמת  וחלקן  העירייה 

בתי כנסת ובתי ספר.
כי חברי עמותות  החקירה העלתה חשד 
הגישו לאגף התקציבים בעיריית ראשל"צ, 
שנערכו  אירועים  עבור  וקבלות  הזמנות 
נערכו  לחילופין  או  ידם,  על  לכאורה 
כאירועים  דווחו  אך  מצומצמת  במתכונת 
מן  גבוהות  עלויות  עם  משתתפים  רבי 
שקלים  אלפי  במאות  המסתכמות  הקיים, 
זה  ובכלל  האחרונות,  השנים  לאורך 
אירועים עבור הציבור הדתי, דוגמת סדרת 
שיעורי דת במתנ"סים, הפקת אירועים כגון 
השואבה  בית  שמחת  תורה,  ספר  הכנסת 

ועוד.

עוכב  המעצרים  ביום  כי  נודע,  בנוסף 
לחקירה בכיר בש"ס מהעיר בת ים. מקורביו 
בחברותו  נעוצה  לחקירה  הסיבה  כי  טענו 
הקרובה של הבכיר מבת ים לאחד העצורים 

בראשון לציון.
"עוכבו עשרות אנשים לחקירה, ביניהם 
לאחר  שוחרר  הוא  ים,  מבת  הבכיר  גם 
בשל  רק  התרחש  מעצרו  קצרה.  חקירה 
חברותו העמוקה עם הבכיר מעיריית ראשון 

לציון". אמרו מקורבי העצור.
לאחר שחרורו, שוחח יו"ר ש"ס בראשון 
והבהיר  עיתונות'  'קו  לציון, אריה כהן עם 
דין מאחר  כי אפילו לא טרח לשכור עורך 
והוא בטוח בחפותו. "אין לי מה להסתיר. 
דם  בעלילת  מקורו  והכל  מפשע  חף  אני 

פוליטיים  אנשים  נגדי  שרקמו  מרושעת 
שכשלו בבחירות דמוקרטיות וכעת מנסים 

להפליל אותי". 
עיתונות':  ל'קו  נמסר  ראשל"צ  מעיריית 
לראשונה  עלו  המתפרסמות,  "ההאשמות 
העירייה  של  פנימי  ביקורת  דו"ח  במסגרת 
הופקו  ובעקבותיו  ליקויים,  חשף  אשר 
משמעותיים  צעדים  וננקטו  לקחים 
עירייה.  עובד  פיטורי  כולל  ומשמעתיים, 
שמירת  על  דגש  שמה  העירייה  הנהלת 
כל  ומקפידה  בעבודתה,  התקין  המנהל 
העת לבצע ביקורות פנימיות על מנת לאתר 
ליקויים ולתקן את הדרוש תיקון, כפי שהיה 

גם במקרה זה".

שנה וחצי לבחירות בעיר נתניה, מלבד 
הצפי מראשת העיר הנוכחי מרים פיירברג 
גם  נגדה,  להתמודד בשל החשדות  שלא 
בזירה החרדית לא שקט: במפלגות ש"ס 
ישראל'  'אגודת  מנציגי  המורכבת  ו'גל' 
ברורה  דרישה  ישנה  התורה'  ו'דגל 

מפעילי השטח לרענן את הרשימה.
בבחירות  זכו  המקומית  בש"ס 
הקודמות לארבעה מנדטים, כיום שואפים 
יחד עם  להגדיל את מספר המנדטים אך 
זאת לרענן את הרשימה ולהכניס דמויות 
מקומי  ש"ס  איש  עם  בשיחה  חדשות. 
הוא אומר ל'קו עיתונות' כי בקהילתו של 
לאחת  הנחשבת  גבאי,  חיים  יוסף  הרב 
דרישה  ישנה  בעיר,  החזקות  הקהילות 
לשלב את הרב יוסף פנחס כנציג מטעמו 

ברשימת ש"ס.

צאנז  חסידות  נציג  כי  נראה,  במקביל 
שוב  ישובץ  לא  שר  שמעון  בעירייה 
הבאות,  בבחירות  המפלגה  ברשימת 
בפרשת  נגדו  והחשדות  מעצרו  בשל 
השוחד בנתניה. שר שימש עד לפני כמה 
נתניה  העיר  ראשת  של  כסגנה  חודשים 
המשנה  ועדת  וכיו"ר  פיירברג  מרים 
כוח  לה  צאנז,  בחסידות  ובנייה.  לתכנון 
מחדש  מסלול  לחשב  צפויים  בעיר,  רב 
נציג  ולשלוח  הבאות  הבחירות  לקראת 

אחר מטעמם לעירייה.
המשטרה  ביקשה  השבוע  כי  יצוין, 
מכל  נוספים  לחודשיים  שר  את  להרחיק 
פעילות בעיריית נתניה,  בנימוקי הבקשה 
נכתב: "שר רואה את עצמו כנציג קהילה 
מקבלי  לשורות  להשיבו  ומבקש  צאנז 
אלא  הקהילה.  כנציג  בעירייה  ההחלטות 

משקלו  כובד  כל  את  שם  הוא  שבעבר 
את  שהטה  באופן  זו  קהילה  לטובת 
ובנייה  תכנון  ועדת  כיו"ר  החלטותיו 
לטענת  זו".  לקהילה  שתרם  מי  למען 
בכוחו  שיהיה  "ככל  המשטרה,  נציג 
הרי  בעירייה  שהוא  הליך  בכל  להשפיע 
מאותו  יונעו  והחלטותיו  שהצבעותיו 

מקום נגוע באינטרסים זרים ופליליים". 
פיירברג  מלבד  עצמה,  העיר  לראשות 
הצהירו  מתנהל,  עדיין  בעניינה  שהתיק 
סיעת  יו"ר  יתמודדו:  כי  ארבעה  כבר 
ג'ורנו  יוני  קרן,  הרצל  נתניה'  'למען 
הסטודנטים  אגודת  ראש  יושב  לשעבר 
בנתניה, אל"מ במיל' מוטי הוד, ששימש 
העיר  מועצת  וחבר  נתניה  עיריית  מנכ"ל 

לשעבר אפרים בולמש.

המאבק הפוליטי בחיפה בעיצומו. ראש העיר יונה 
הרביעית,  בפעם  הראשות  את  לכבוש  ששואף  יהב, 
זקוק לתמיכת החרדים, שמבחינתם ישקלו מחדש את 

תמיכתם בו לאחר קדנציה רוויית חיכוכים.
'דגל  ראשי  בקרב  רק  לא  קיימת  יהב  על  הביקורת 
קיים  דרעי  אריה  הפנים  ושר  ש"ס  יו"ר  גם  התורה'. 
הנוגעות  'דגל'  ראשי  עם  משותפות  ישיבות  מספר 
להתנהלותו של יהב מול הנציגות החרדית המקומית.

עם  ובשיחה  מתרגש,  לא  המקומית  בש"ס  גורם 
'קו עיתונות' אומר, "לא נלך בשני ראשים לבחירות, 
השם  תחת  הקודמות  בבחירות  אחד  כראש  הלכנו 

שס"ג וכך נתנהל גם בבחירות הבאות".
לדברי הגורם, "אין עבודה משותפת מול יהב, הוא 
היום  עד  לבד.  הכול  ומחליט  רוצה  שהוא  מה  עושה 
לא  מזה  דבר  שום  כיום  נושא,  בכל  התייעצויות  היו 
החרדים  את  'לקנות'  מנסה  "יהב  לדבריו,  מתקיים". 
ואחרות,  כאלה  בהקצאות  החסידים  את  ובעיקר 
הקהילות  מרבית  מול  כשל  הוא  המעשי  במבחן  אך 

החרדיות". 

'דגל' דורשת את ראשות העיר עמנואל

פשיטה משטרתית על עיריית ראשל"צ הובילה למעצרו של יו"ר ש"ס בעיר 
אריה כהן ובכירים נוספים ● כהן ל'קו עיתונות': "עלילת דם מרושעת 

שרקמו נגדי אנשים פוליטיים שכשלו בבחירות"

סוערת  'עמנואל'  הקטנה  החרדית  המועצה 
עיכבה  המשטרה  השבוע  במהלך  אלו:  בימים 
לחקירה שלושה בכירים במועצה המקומית, בהם 
ראש המועצה עזרא גרשי, בחשד לעבירות שוחד 

בחירות ומרמה והפרת אמונים. 
פי החשד, ראש המועצה המכהן שיחד את  על 
המועצה  מישיבות  באחת  חב"ד  קהילת  ראשי 
וכן  ב-2013,  שנערכו  בבחירות  תמיכתם  תמורת 
עסקיהם  קידום  תמורת  מקבלנים  שוחד  קיבל 
חתום  ממסך  עולה  כך  והבנייה,  התכנון  בתחום 
שהמסמך  טען  מצדו  גרשי  בתקשורת.  שפורסם 

מזויף. 
עזרא  ש"ס  נציג  מול  התמודדו   2013 בבחירות 
ידידיה מהצרי, אבי חדד ודוד  גרשי: אליהו גפני, 
זינגר. בצל החקירות, לקראת בחירות 2018 הכול 
לשוב  שוקלים  העבר  ומתמודדי  מחדש,  נפתח 

ולהכריז על התמודדותם.
אליהו גפני שהפסיד לגרשי בפער קטן בבחירות 
הקודמות, מצהיר כעת בשיחה עם 'קו עיתונות' כי 
מתכוון  לא  הוא  גרשי  וחקירות  החשדות  למרות 
שייכת  ברובה  המועצה  לדבריו  שוב,  להתמודד 
ראשות  את  שיכריע  זה  והוא  הספרדי  לציבור 

המועצה בבחירות 2018.

ראש המועצה בחקירה

יו"ר ש"ס: "בטוח בחפות 
ראש העיר"

ארבעה מתמודדים כבר הכריזו על רצונם לכבוש את ראשות 
העיר מידיה של מרים פיירברג, שצפויה לא להתמודד בשל 

החשדות נגדה

אריה כהן עם הרב סורוצקין

סבא  כפר  עיריית  ראש  ישוב  כחודש  בעוד 
הרחקה  לאחר  העירייה  את  לנהל  חמו  בן  יהודה 
החרדי  הנציג  דווקא  אך  מהעירייה,  חודשיים  של 

שמעון פרץ, יו"ר ש"ס המקומית, בטוח בחפותו.
נעצרו  בעיר  שפועלים  וקבלנים  עוזרו  חמו,  בן 
לפני כחודשיים בחשד לשורת עבירות של לקיחת 
שוחד, מתן שוחד, סיוע לשוחד, גניבה, קבלת דבר 
במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים 
קיבלו  ועוזרו  בן חמו  פי החשד,  הון. על  והלבנת 
באופן  מעמדם  ניצול  תוך  קבלנים  מאותם  שוחד 

שיטתי ומובנה.
יו"ר ש"ס בכפר סבא שמעון פרץ ששוחח עם 'קו 
עיתונות' בטוח בחפותו של בן חמו, ומצהיר: "הוא 
לנהל את העיר". לדברי פרץ, החרדים  יחזור  עוד 
בבחירות  אך  בעירייה  רב  בכוח  בעבר  החזיקו 
לעירייה.  נכנסו  ולא  המנדט  את  גרדו  האחרונות 

"בבחירות הבאות נכניס מנדט עד שתיים", אמר.
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רמלה

באר שבע

אשקלון

קריית אתא

מאת: אבי רבינא

בית 

שמש

נציג ש"ס בעיריית 'באר שבע' שמעון טובול 
ודרש  דנילוביץ',  רוביק  העיר  ראש  עם  נפגש 
מראש העיר לבטל הקצאה של המקלט העירוני 
בנגב  קיום  דו  "פורום  פעילות  את  שמשמש 
ארגוני  עם  פעולה  המשתפת  אזרחי"  לשוויון 

השמאל הקיצוני.
משתפים  שהם  מידע  "קיבלנו  טובול,  לדברי 
פעולה עם ארגוני השמאל הקיצוני ומביאים לכאן 
המדינה,  בביטחון  שפוגעים  ארגונים  מיני  כל 
מכפישים את חיילי צה"ל ומשטרת ישראל. לא 
יכול להיות שגוף שפועל נגד מדינת ישראל יקבל 
כל  את  העיר  לראש  העברנו  מהעירייה.  מתחם 
הצודקת  שההחלטה  מקווים  ואנחנו  המסמכים 
יקבל  שכזה  שארגון  להיות  יכול  לא  תתקבל. 
מקום לבטא את דעותיו הקיצוניות ואנחנו נילחם 
בהם עד הדקה האחרונה כדי שלא יישארו כאן. 

הם יקבלו מלחמה".

 חודש וחצי לבחירות: ארבעה 
מתמודדים לראשות

'דגל' דורשת את ראשות העיר

העיר הבא  ראש  יהיה  מי  המפתח לשאלה 
בידיים  הנראה  ככל  נתון  שמש  בית  של 
חרדיות, שנה וחצי קודם הבחירות המקומיות, 
גם מרבית החילונים המקומיים כבר אומרים 
בידיים  תישאר  שמש  "בית  בוודאות:  זאת 

חרדיות".
בעיריית  האופוזיציה  נציג  כהן,  מוטי 
עיתונות':  'קו  עם  בשיחה  אומר  שמש,  בית 
דבר  לכל  חרדית  כעיר  מתנהלת  שמש  "בית 
ומשרדי הממשלה מסייעים בהתחרדות העיר. 
הולכים  הכללי  לציבור  שניתנים  השירותים 
הולכים  הוותיקה  בעיר  רחובות  ונפגעים, 
על  להתמודד  שינסה  חילוני  ומתחרדים, 

ראשות העיר יעשה את טעות חייו".
הקלעים  מאחורי  המטעה,  השקט  למרות 
ראשות  את  לכבוש  יוכל  כי  שנראה,  מי  יש 
עיריית בית שמש ב-2018. בסקרים שפורסמו 
בעיר  פנימיים  תקשורת  בכלי  האחרונה  בעת 
התורה'  'דגל  לאנשי  כי  נראה  שמש,  בית 
המקומיים שמואל גרינברג ומשה מונטג ישנו 
לראשות  להיבחר  ביותר  הגבוה  הסיכוי  את 
מועמדים  מול  ניצבים  אלו  כאשר  העיר, 

חרדים מש"ס ו'אגודת ישראל'.
החרדית  הסיעה  כי  עולה  פשוט  מניתוח 
לראשות  מטעמה  מועמד  להציב  שאמורה 
מספר  את  יש  לה  התורה'  'דגל  היא  העיר 
המנדטים הגדול )3( מול ש"ס, אגודת ישראל 
גורם  מנדטים.   2 אחת  כל  המחזיקות  וכוח 
ב'דגל התורה' מצביע על כך שבאופן אבסורדי 
דווקא הצלחה בבחירות ממעיטה את חלקם 
היחסי בעוגה. אך נראה כי לא עוד, בהנהגת 
לאחרונה  רק  השמיעו  הארצית  התורה'  'דגל 
קולות ברורים כי ראשות העיר הבאה שמורה 
מול ש"ס  לסיכומים  - בכפוף  ל'דגל התורה' 

ואגודת ישראל ביתר הערים החרדיות.
תשעה  כיום  המונה  החרדית,  הנציגות 
הבאות  בבחירות  לגדול  עשויה  מנדטים, 
וירוצו  במידה  מנדטים  לעשרה  לפחות 
ברשימה אחת, ובכך ליצור רוב בעירייה מול 
הנציגות החילונית. בסיור ברמת בית שמש ג' 
מספרים התושבים על נהירה חרדית לעיר של 
ורבים  האחרונה  בשנה  איש  אלפים  כעשרת 

נוספים שיתווספו לעיר עד לבחירות הבאות.
גורם  מסביר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
החד  הדרישה  את  שמש  בבית  פוליטי 
מועמד  להציב  התורה'  'דגל  של  משמעית 

מטעמה: "בשנים האחרונות, כיהן בעיר ראש 
הציבור  כעת,  עם מפלגת ש"ס,  עיר המזוהה 
הליטאי מספיק חזק ובעל כוח פוליטי להציב 
את  ניתן  בו  מצב  ייתכן  לא  מטעמו.  מועמד 
ראשות העיר לש"ס פעם אחר פעם, בעוד אנו 

מחזיקים אנשים ראויים מטעמנו".
בין  כיום  השוררת  האידיליה  על  בהסתמך 
קרבות  כי  נראה  התורה'  ו'דגל  ש"ס  ראשי 
עוד,  עצמם  על  ישובו  לא  ב-2013  הבחירות 
מול  בראש  ראש  יתמודד  לא  ש"ס  "מועמד 
'דגל התורה'", אומרים בעיר ומניחים שראשי 

המפלגות יגיעו לסיכום ביניהם.
אם ראש העיר המכהן משה אבוטבול לא 
ש'דגל'  ובהנחה  דבר,  של  בסופו  יתמודד 
תיאלץ  אז  גם  החרדי,  המועמד  את  תבחר 
צמרת הסיעה להכריע מי יתמודד מטעמה בין 
שני מועמדים פופולריים, שמואל גרינברג או 

משה מונטג. 
משה  שמש  בית  העיר  ראש  זאת,  עם 
אבוטבול, עוד לא אמר את המילה האחרונה. 
מתלהב  לא  הוא  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
המתחרות:  המפלגות  של  המנדטים  ממספר 
האיש  אלא  קובע,  המנדטים  מספר  "לא 
ותכונותיו". אבוטבול מאשר כי אילו זה היה 
נוספת,  לקדנציה  מתמודד  היה  הוא  בו  תלוי 
אך מבהיר כי ימתין להוראת מועצת החכמים 

ויו"ר ש"ס אריה דרעי.
"במידה  אבוטבול,  מתוודה  זאת  עם  יחד 
תהיה  והתמודדותי  רחב  קונצנזוס  יהיה  ולא 
שנויה במחלוקת, למה זה לי?" בסיום דבריו 

עם 'קו עיתונות' חשף אבוטבול את שאיפתו 
להגיע לזירה הפוליטית הארצית: "אחרי 30 
יש  המוניציפאלית,  במערכת  עשייה  שנות 
לי הרבה מה לתרום בוועדות הכנסת ובזירה 

הארצית".
למרות הביטחון הרב בה מדברת הנציגות 
ראשות  את  שיכבוש  מועמד  על  החרדית 
שעדיין  מי  החילוני  בצד  יש  מטעמה,  העיר 
לא התייאש מראשות העיר. בשיחה עם בכיר 
הוא  שמש  בית  בעיריית  'הליכוד'  במפלגת 
סבור שהליכוד חייב להעמיד מועמד מטעמו. 
"ראוי שהליכוד כמפלגת שלטון יציג מועמד 
לראשות העיר בית שמש. חייב להיות תיאום 
בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, עם כל 

ההיבטים המדיניים והפוליטיים".
גולדברג  שמעון  בעיר  'כוח'  רשימת  יו"ר 
את  אהב  לא  אמונים'  'שלומי  את  המייצג 
"אגודת  התורה'.  'דגל  שמציגה  הנתונים 
ישראל היא המפלגה החרדית הגדולה בעיר", 
שנתמוך  סיבה  אין  לדבריו,  גולדברג.  אומר 
בזמן  העיר  לראשות  התורה'  'דגל  בנציג 
הרשימה  היא  המאוחדת  ישראל'  ש'אגודת 

הגדולה בעיר.
אמונים'  'שלומי  יו"ר  אומר  זאת,  למרות 
יכולה  החרדית  הנציגות  כי  שמש  בבית 
בבחירות  אחת  ברשימה  ולרוץ  להתלכד 
הבאות. אך מצהיר: "סוס מנצח לא מחלים, 

נתמוך במשה אבוטבול לראשות העיר".

 נציג ש"ס זועם על ראש העיר

פיצוץ בישיבה הראשונה

"רה"ע מגלה אמפתיה לחרדים"

ar0544335347@kav-itonut.co.il

רמלה  תושבי  יצעדו  וחצי  חודש  בעוד 
לקלפיות לבחור ראש עיר חדש, לאחר שיואל 
 1993 שנת  מאז  בתפקידו  כיהן  אשר  לביא, 
ברציפות  שלו  החמישית  הקדנציה  וזוהי 

בתפקיד, הודיע השבוע על פרישה מתפקידו.
יתמודדו  כי  הצהירו  לכתר  טוענים  ארבעה 
עו"ד  העיר  ראש  מקום  ממלא  הראשות:  על 
תאגיד  מנכ"ל  שטרנברג  עדי  יצחקי,  מוטי 
המייצג  וידל  מיכאל  לשעבר,  האזורי  המים 

את הליכוד ויחיאל נזרי, לשעבר חבר מועצת 
העיר.

אומר  דרעי  מיכאל  בעירייה  ש"ס  נציג 
לא  זה  בשלב  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
לדבריו,  לתמוך.  במי  הכרעה  כל  התקבלה 
ספורים מועצת חכמי התורה של  ימים  בתוך 
ש"ס תקבל לידה את כל הנתונים ותכריע מי 

המועמד המועדף.
ביותר  הגבוהים  הסיכויים  בעל  המועמד 

לקחת את הבחירות הוא נציג 'הליכוד' מיכאל 
לביא  יואל  מול  הבחירות  בעת  שגרף  וידל 

כ-40% מהקולות.
לפני  הגיש  לביא  יואל  רמלה  העיר  ראש 
מכתב  דרעי  אריה  הפנים  לשר  כשבועיים 
התפטרות, בהתאם לחוק, עם התפטרותו של 
לביא, יערכו בחירות מיוחדות לראשות העיר 

רמלה בתוך שישים יום מרגע ההתפטרות.

לאחר הודעתו של ראש העיר המכהן על פרישה מוקדמת - יבחרו 
תושבי רמלה אחד מארבעה מתמודדים לתפקיד

שנה וחצי לבחירות המוניציפאליות, גם ברחוב החילוני מודים: 
רק חרדי יוכל להשיג את הרוב הדרוש ● אבוטבול ל'קו עיתונות': 

"מועצת החכמים תכריע" ● רומז: "יש לי מה לתרום בזירה הארצית"

 ח"כ משה גפני בביקור בעיריית בית שמש. צילום: יעקב לדרמן

ישיבת מועצה ראשונה של ראש עיריית אשקלון 
ובהחרמת  בפיצוץ  הסתיימה  גלאם  תומר  הנבחר 

הישיבה על ידי חברי האופוזיציה.
מועצה  ישיבת  גלאם  ערך  שעבר  בחמישי 
ראשונה לאחר שנבחר לתפקיד ראש העיר אשקלון, 
מתפקידו  שהושעה  שמעוני  איתמר  של  במקומו 
לאחר שהוגש נגדו כתב אישום. גלאם נתמך על ידי 
הרב יצחק ברדא – אליו ממושמעים מרבית מחברי 

המועצה.
חילופי ההאשמות וצעקות נמשכו דקות ארוכות 
לצאת  החליט  גלאם,  תומר  העירייה  שראש  עד 
להפסקת התייעצות שבסופם החליט להמשיך את 
בצעד  עזבו  בתגובה  האופוזיציה  חברי  הישיבה, 

הפגנתי את הישיבה והחליטו להחרימה.
ראש העיר הנבחר סיפר השבוע כי נבחר בזכות 
תמיכתו של הרב יצחק ברדא: "הרב ברדא הבטיח 
לי שאני אהיה ראש העיר אחרי איתמר שמעוני… 
סיפרתי את זה לחברים שלי מהעירייה ואף אחד לא 
האמין לי, נדאג לכולם. לדתיים, לחילונים, ולכלל 

האוכלוסייה תוך שמירה על כבוד האדם".

בקרית  לבחירות  עד  וחצי  שנה  עוד  יש  אמנם 
ריח  את  חשה  כבר  החרדית  הנציגות  אך  אתא, 
התנהלות  של  קלות  לא  שנתיים  לאחר  הבחירות. 
מול ראש העיר, כעת מרגישים בקהילה החרדית כי 
ראש העיר מנסה "לקנות" אותם לקראת הבחירות 

הבאות.
בקרית  התורה'  'דגל  נציג  מושיאשוילי  סימון 
אתא אומר ל'קו עיתונות' כי תקופה ארוכה מנסה 
הקהילה החרדית לקבל הקצאה לתלמוד תורה עבור 
מאמצים  לאחר  כעת  רק  אך  הליטאית,  הקהילה 
מרובים נראה כי ראש העיר מגלה אמפתיה לנושא 

ופועל בנחישות עבור ההקצאה.
שמח  שאני  "כמובן  מושיאשוילי  הוסיף  עוד 
בציבור  משקיעה  אתא  קריית  שעיריית  לשמוע 
מנדטים.  בארבעה  הכול  בסך  המחזיק  החרדי 
להם  ומגיע  מוזנחים  מבנים  יש  החרדית  לקהילה 
יותר, כל שיפוץ, בינוי ושדרוג יתרום רבות  הרבה 
התושבים.  בעיני  ולתדמיתה  השכונה  לשיקום 
זאת, קשה שלא לשים לב לתזמון. חבל שאין  עם 
בחירות בכל שנה, אולי ככה דברים היו זזים מהר 
יותר. חבל שנזכרים בציבור החרדי אחת ל־4 שנים".
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חשיפת

'קו 

עיתונות'

יעקב אמסלם, ארי קלמן וחיים פרידלנדר

היא  החברה,  של  פרצופה  היא  תקשורת 
רבה  במידה  וקובעת  החברתי  המרקם  של  ראי 
הזה  המיתוס  לזו.  זו  אוכלוסיות  של  יחסן  את 
התמוסס במעט בשנים האחרונות, בעיקר בשל 
ברחבי  פוליטיקאים  כנגדה  שהכריזו  המלחמה 

העולם, מנתניהו ועד טראמפ. 
הוא  גם  סבל  החרדי  הציבור  שנים  במשך 
מנחת זרועה של התקשורת. כך היה גם בשבוע 
'רשת',  כתב  הוכמן,  גיא  התהלך  עת  האחרון, 
ברחובות בני ברק כשהוא 'חמוש' בדגל ישראל 
ובאיש צילום. הוכמן ביקש לשחזר את הצלחות 
בכלי  פרסמו  אלו  עת  עברו,  משנים  עמיתיו 
לחברה  המקודשים  בימים  צילומים  התקשורת 
את  כמבזים  חרדים  מוצגים  בהם  הישראלית, 
סמלי המדינה, כביכול. צוות הצילום לא השיג 
נער חרדי קל  את מבוקשו, אך אז עבר במקום 
דעת שנעתר לשתף פעולה עם המצלמים ולביים 

את שבירת הדגל עבור המצלמה. 
הדבר הצטלם היטב, והתיעוד הופץ ברשתות 
שנכנסנו  לאחר  בודדות  "דקות  החברתיות. 
לבני ברק, החלו להזהיר אותנו", נכתב בסרטון 
הכתב  תיאר  בהמשך  'רשת'.  ידי  על  שהופץ 
לחייו  סכנה  נשקפה  כי  וסיפר  הסיטואציה  את 
אופנוע,  רוכב  הגיח  בהם  הרגעים  את  ותיאר 
תלש את הדגל מידיו ושבר את המקל. התיעוד 
עורר סערה והוסיף שמן למדורת ההסתה כנגד 
סופג  שנה,  מידי  אלו  שבימים  החרדי,  הציבור 

קיתונות של ביקורת. 

התרמית
נחשף  פרידלנדר,  חיים  עיתונות',  'קו  כתב 
עוד באותו הערב לפברוק שנעשה על ידי כתב 
סדר  לפי  הדברים  את  לפרסם  והחליט  'רשת' 

פורסמו  הזמן'  'כל  הבית  באתר  התרחשותם. 
שחלפו  שונים  אנשים  ארבעה  של  עדויותיהם 
פרובוקציה  הכתב  חיפש  כיצד  ותיארו  במקום 
וכיצד תיאם עם רוכב האופנוע את יצירת קליפ 
התקיפה,  לאחר  שברח  "האופנוען  ההסתה. 
כעבור  חזר  כאותנטי,  יצטלם  שהאירוע  כדי 
סיפר  יצא",  איך  הוכמן  דקות לשאול את  כמה 

שמוליק ויינריך, קלידן תושב המקום. 
צולמה  בטרם  עוד  כי  סיפר  נוסף  ראייה  עד 
הסצנה המבוימת, ניסה הוכמן להשיג התנגדות 
מצד העוברים ושבים. "נתקלתי באדם הולך עם 
דגל ענק ברחובות בני ברק ומאחוריו אדם עם 
יזומה  בפרובוקציה  שמדובר  הבנתי  מצלמה, 

יגיב.  מישהו  האם  לראות  אחריו  והלכתי 
התעלמו  סאטמר  בשכונת  אפילו  לשמחתי 
להמציא  הכתב  את  שהוביל  מה  ממנו. 

פרובוקציה".
יותר אישש האופנוען את הדברים  מאוחר 
והודה כי התבקש לבצע את המעשה. "נסעתי 
פינת  חזו"א  ברחוב  האופנוע  על  חבר  עם 
נחמיה בבני ברק, ראיתי התגודדות של אנשים 
הוכמן  את  הכיר  שלי  חבר  בצד,  וצלמים 
והתחיל לדבר איתו. הוכמן ביקש 'בואו תעשו 
סאטירי',  מערכון  בשביל  האופנוע  עם  קטע 
כשראיתי  היום  רק  והסכמתי.  חשבתי  לא 
מתחרט  ואני  עשיתי  מה  הבנתי  הסרטון  את 
אם  הדגל,  את  ששברתי  לפני  חשבתי  שלא 
רוצה  שהעיתונאי  מבין  הייתי  חושב,  הייתי 

להשתמש בי כדי לבייש את המגזר שלי".

זגזג מפואר
'קו עיתונות' חוללה  ידי  הצפת הנושא על 
סערה רבתי. ראשון המגיבים היה חבר הכנסת 
גואטה שביקש את פיטוריו של הכתב.  יגאל 

המכוערות  פניהם  את  מגלה  ההסתה  "סיפור 
הישראלית  בתקשורת  קטנים  אנשים  של 
להשניא  מנת  על  שקרית  פרובוקציה  שיוצרים 
את החרדים ולזרוע פירוד בעם", כתב. גם חבר 
הכנסת יעקב אשר אמר כי "היה אפשר לצפות 
זה  לצערנו,  הסיפור.  מאחורי  שעומד  מה  שזה 
מה שמעסיק היום אנשים שדואגים לא להוריד 
את הנושא החרדי מסדר היום ולצערנו הרב הם 

גם נוקטים כנראה בדברים הללו".
שתיקתם  את  דווקא  ציין  מקלב  הכנסת  חבר 
שבמקרים  החילונים  התקשורת  אנשי  של 
לקויה.  עיתונות  בעקבות  מזדעקים  דומים 
צריך להתפטר, אבל השתיקה של  היה  "הכתב 
אנשי התקשורת מטרידה יותר, הם היו צריכים 
כי  וציין  מקלב  אמר  מתוכם",  אותו  להוקיע 
"בחו"ל גם הכתב וגם העורך שלו היו מתפטרים 
ניתן לתבוע  במקום, צריך לבדוק משפטית אם 

אותו אישית".
בעקבות  שהתעוררה  הרבה  הסערה  למרות 
הדברים, והתגייסות התקשורת החרדית בפרשה, 
בהתייחסותם  ברור  קו  הציגו  לא  ב'רשת' 
כי הסרטון שפורסם  לטענות. תחילה הם טענו 
אפשרית  פגיעה  לאור  "אולם  מפוברק  אינו 
שהתקבלו  תגובות  ולאור  הציבור  ברגשות 
החלטנו להסיר את הסרטון לאלתר". אך לאחר 
פרסום תיעוד ממצלמות אבטחה החושף כי היה 
הצילום,  לצוות  האופנוען  בין  תיאום  במקום 
שינו אלו את גרסתם ואמרו כי הם עורכים "את 
כל הבדיקות הפנימיות בכדי להבין לעומק את 

פרטי האירוע ונפעל בהתאם".
הודיעה  האחרון,  ראשון  יום  בערב  רק 
עמו  שהיה  והצלם  הוכמן  גיא  הכתב  כי  'רשת' 
הזיכרון  "ביום  הסאגה.  בשל  מתפקידם  פוטרו 
אדם  בין  לקרב  הזמן  זה  העצמאות  יום  ולפני 
'רשת',  נמסר בתגובתה האחרונה של  לחברו", 
רבה  בחומרה  תטפל  כי  והודיעה  התנצלה  בה 

במקרה.
ובה  יום שני, פרסם הוכמן התנצלות  בבוקר 
כתב בין השאר: "הגיע הזמן לומר זאת, עשיתי 
יד  לי  הייתה  לא  שלי,  יוזמה  אינה  זו  טעות... 
אין  חוקר,  עיתונאי  לא  קומיקאי,  אני  בעריכה. 
אין  דבר.  שום  לקדם  רוצה  לא  אני  אג׳נדה,  לי 
אני  החרדית...  הקהילה  נגד  דבר  וחצי  דבר  לי 
רוצה להתנצל במיוחד בפניכם, הציבור החרדי, 
נגד  להסית  כדי  נשלחתי  לא  האירוע.  כל  על 
חי  לידי,  גר  במילואים,  איתי  שמשרת  ציבור 

איתי... לטיפשותי, כאן בפעם הראשונה חרגתי 
מהז׳אנר. 

שאני  מה  את  מייצגת  לא  הסופית  התוצאה 
מאמין בו. למדתי את זה, למדתי מזה. ולצערי, 
ליצור  אמשיך  המחיר.  את  לשלם  נאלץ  אני 

ולעשות את מה שאני יודע".

ההסתה נגד הציבור החרדי מידי שנה בימים אלו, הפכה לריטואל קבוע, אך לא הפעם: כתב 
שביים סצנה בה חרדי 'חטף' דגל ישראל מידיו ושבר אותו, נחשף ופוטר מעבודתו יחד עם עובד 

נוסף ● בהובלת 'קו עיתונות', עלה הנושא לסדר היום עד מיצוי הדין עם המעורבים

כך נכשלה פרובוקציית השנאה

את  בערב  ראשון  ביום  כשקיבלתי 
ההודעה הרשמית על החלטתה של 'רשת' 
אחראים  שהיו  העיתונאים  שני  את  לפטר 
להפקת סרטון הסתה אנטי חרדי, לא חשתי 
 - רחמים  רק  סיפוק,  או  לאיד  שמחה  כל 

והרבה.
'עיתונאים'  שני  אותם  על  רחמים 
שחשבו בטבעיות שיצירת שיח של שנאה 
ופילוג היא מעשה לגיטימי לצורכי אספקת 
אלפים  מאות  אותם  על  רחמים  רייטינג, 
יותר  בהם  יש  וכעת  לסרטון  שנחשפו 
על  רחמים  החרדים,  אחיהם  כלפי  עוינות 
כל מי שנאלץ לעסוק בסיפור המיותר הזה, 

שטוב לו שלא בא לעולם.
להתעשת,  לכולנו  הזמן  שזה  כמדומני 
בתקשורת  לעמיתיי  מפה  קורא  אני 
חושבים,  לעשות  כולנו  על  הכללית, 
להשתמש בכוח העצום שניתן בידינו כדי 
לקרב ולאחד, למזג את חלקי העם המופלא 
והסתה,  מחלוקת  מיצירת  ולהימנע  הזה, 

איבה וריחוק.
מוכחת  הבלתי  ההנחה  על  חולק  אני 
רייטינג',  מביאים  'לא  חיוביים  שסיפורים 
החרדי,  המגזר  את  לסקר  ורצוי  אפשר 
כל  על  אותו כשצריך, אך  גם לבקר  מותר 
בני  ש'כולנו  הבנה  מתוך  להיעשות  זה 
על  דגש  שימת  מתוך  נחנו',  אחד  איש 
והתרומה  החסד  ארגוני  על  המקרב,  הפן 
ושמירת  התורה  לימוד  על  לקהילה, 
וטיפוח  לחלשים  הסיוע  על  המסורת, 
טוב,  הרבה  כך  כל  יש  שהרי  המידות, 

ומהרע כבר שבענו די.

נקראנו לדגל

אבי גרינצייג
עורך 'קו עיתונות'

צילום מסך מתוך רשת

מזמין את מסיימות כתות י"ב בסמינרי "בית יעקב" והוריהן

עם לימודי תואר במסגרת רוחנית שמורה ואיכותית
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לערב היכרות
סמינר
ללימודי
תואר

מרשת "אור נהרדעא"

ofek8391@gmail.com
oטל: 02-5613365 |  fek839 1@gmai l . com

בשילוב דיפלומת הנדסאי בביוטכנולוגיה
BSc במדעי המחשבBSN בסיעוד )אחיות(

בשילוב דיפלומת הנדסאי אלקטרוניקה

והשקת המסלול החדש
Bsc במדעי המחשב בשילוב דיפלומת הנדסאי בביו אינפורמטיקה

שיתקיים אי"ה ביום רביעי, כ"א באייר תשע"ז )17.5.17( 
בשעה 20.30 בסמינר, רחוב בית הדפוס 11

 )ליד אולם גוטניק(, ירושלים.



בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

)בית נח מנחמי( ז'בוטינסקי 155, רמת גןוהרב שלמה לנדאו שליט"א 03-6190086
מוקד הזמנות:

שבוע של חופשה מושלמת הכל כלול במחיר!

הקרנות חוויתיותחזנים ואומנים אורחיםסדנאות והרצאות מעשירותמופעים לכל המשפחה

עד ל״ג בעומרלנרשמים מיוחדיםמחירים 

מלון משודרג וחדרי אירוח משופצים

בלעדי: שני חופי רחצה נפרדים  כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח מקורה, ג׳קוזי, סאונה רטובה/יבשה וחדר 
כושר  32 חדרי טיפולים במחירים אטרקטיביים  בריכת מים מתוקים ענקית עם קירוי מיוחד  פעילויות לכל המשפחה  סולריום 
נפרד  3 ארוחות ביום  שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה  מזנון בריכה  קפה ועוגות אחר הצהריים  ארוחת חצות קלה

פנסיון מלא 
ארוחות גורמה פלוס הפתעות

 חוף נפרד
פרטי צמוד

מרחצאות חמים 
ובריכת מי ים המלח מחוממת

בריכת מים מתוקים ענקית 
עם קירוי מיוחד

קיץ בנירוונה 
ים המלח!
מלון ליאונרדו קלאב )נירוונה לשעבר(

ח׳-ט״ו בתמוז )2-9.7(

רמה אחרת
האוירה המוכרת ב
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החרדים משיבים 
מלחמה ל'יש עתיד'

ישראל תקפה – אסד מתמגן

ב'יש עתיד' מתכוונים להגיש במושב הקיץ הקרוב ארבע הצעות חוק שנועדו לפגוע בהלכה ובציבור החרדי  ליצמן: 
  "פרוש: "הפגיעה בדת מניעה את יש עתיד  "כל האזהרות שאמרתי בתקופת ההתחפשות של לפיד היו נכונות"

מלכיאלי: "פוליטיקאים שמחפשים כותרות"  בן צור: "פרובוקציות נגד ההלכה והצביון היהודי" אשר: 
"כמו בעבר, גם הפעם לא יצליחו"  מקלב: "סבלנו מהם תקופה ארוכה"

בסוף השבוע אירעו תקיפות נוספות בסוריה כשהיעד הוא שוב בסיסי חיזבאללה 
 בסוריה האשימו את ישראל כצפוי, אך הנשיא אסד הודיע כי בכוונתו לרכוש 

מערכות יירוט מתקדמות מרוסיה "כדי להתמודד עם איומי ישראל מהאוויר"

ארי קלמן

מים רבים זרמו בנהר הירדן מאז שימש יאיר לפיד כשר אוצר 
התנהלותו  על  ביקורת  קיתונות  ספג  ומאז  ישראל  בממשלת 
מול הציבור החרדי. מאז, טענו רבים, לפיד השתנה. הוא אינו 
לפי  לא למלחמה. אך אם לשפוט  פניו לשלום, חבריו  כבעבר, 
סדר היום של מפלגת 'יש עתיד' למושב הקיץ הקרוב, הרי שדבר 
לא השתנה: חברי הכנסת של המפלגה יגישו ארבע הצעות חוק 
כפי  החרדי,  בציבור  לפגוע  אחרת,  או  כזו  בדרך  נועדו  שכולן 

שפורסם בסוף השבוע ב'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות'. 
שנועדה  שטרן  אלעזר  חה"כ  של  יוזמה  הוא  הראשון  החוק 
רב  מינוי  פקטו  דה  ולאפשר  הראשיים  הרבנים  חוק  את  לבטל 

ראשי אחד בלבד במקום שניים הממונים כיום מידי עשור. 
הצעת חוק נוספת היא זו נגד האפליה. יוזם הצעת החוק הוא 
חה"כ מאיר כהן המעוניין לבצע שלילת תקצוב מוסדות חינוך 
המפלים תלמידים ברישום. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הצעת 
על  היתר, את המצב שאין להעלותו  בין  למנוע,  נועדה  זו  חוק 
הדעת שבו קיימים בתי ספר בישראל אשר אינם מוכנים לרשום 

תלמידים ותלמידות לבית ספרם בגלל מוצאם העדתי.
במהלך  הקואליציה  את  הסעירה  הזו  החוק  הצעת  כזכור, 
מושב החורף, לאחר שסיעת ש"ס סירבה להצביע נגדה, לקראת 
שאין  גפני  משה  חה"כ  הכספים  וועדת  יו"ר  ראה  ההצבעה 
לקואליציה את הרוב הדרוש כדי להפיל את החוק וביקש מהשר 

דרעי להורות לחברי מפלגתו להצביע נגד.
הצעת החוק השלישית והמשמעותית יותר היא גיור להמונים. 

מקומיים  רבנים  יוכלו  ח"כ שטרן,  מגיש  אותה  פי ההצעה,  על 
לגייר כל מי שיחפוץ בכך. הצעת חוק בנושא דומה הונחה על ידי 
חה"כ אלעזר שטרן עוד כשהיה במפלגתה של חה"כ ציפי לבני 
חה"כ  העלה  ה-20  בכנסת  לדיון.  עלתה  לא  היא  אך  'התנועה' 
מושב  ובמהלך  הקודם  הקיץ  מושב  במהלך  החוק  את  שטרן 

החורף החולף והיא נדחתה ע"י הקואליציה.
עליזה  חה"כ  של  הזוגיות  ברית  היא  הרביעית  החוק  הצעת 
לביא, עליה חתומים כל חברי סיעת יש עתיד. ע"פ הצעת החוק 
הנוגדת באופן מפורש את ההלכה יוכלו כל זוג אנשים להתחתן. 
מיותר להרחיב בסכנות החמורות הטמונות בהצעה, אם חלילה 

תתקבל.

הנציגות החרדית משיבה אש

שר הבריאות ויו״ר יהדות התורה, ח"כ יעקב ליצמן, שכידוע 
לא החליף מילה מזה כשנתיים עם חה״כ לפיד, הגיב לפרסום 
של ׳קו עיתונות׳ ואמר: "המרצע יצא מהשק. כעת רואים שכל 
לפיד  של  ההתחפשות  תקופת  כל  לאורך  שאמרתי  האזהרות 
כלפי החרדים היו נכונות. מדובר במפלגה הדוגלת בשנאת הדת 
השתנה  לא  דבר  ושום  בעבר,  שהייתה  כפי  במסורת  ומלחמה 

בלפיד".
סגן השר מאיר פרוש ציין בעקבות הדברים: "אין חדש תחת 
לציבור  התנכלות  זו  עתיד'  'יש  חברי  את  שמניע  מה  השמש. 
החרדי ופגיעה בדת. לא התרשמנו מהתקופה שבה כביכול הם 

התאפרו, שמו פודרה, והיו בסדר עם החרדים".

הצטרף  מלכיאלי  מיכאל  חה״כ  גם 
מושב  לנו  "צפוי  כי  ואמר  לגינויים 

החרדים  הנציגים  כל  כלל.  פשוט  לא  קיץ 
וניסיון  כוונה  כל  כנגד  בצורה  כחומה  ויעמדו  מאוחדים 

הפוליטיקאים  את  יש  תמיד  וההלכה.  הקדושה  בחומות  לפגוע 
שמחפשים כותרות, וחושבים שהדרך הטובה לעשות זאת היא 
הוסיף:  מלכיאלי  החרדי".  בציבור  שיפגעו  חוקים  באמצעות 
״הם ינסו לעשות את שלהם, ואנחנו נפעל לקידום עשייה לטובת 
בני התורה וכלל האוכלוסייה, והכל תחת הכוונת נשיא מועצת 

החכמים חכם שלום כהן שליט"א".
לא  הזויות,  עתיד  יש  סיעת  חברי  של  החוק  הצעות  "שורת 
ולעורר  היהודית  בהלכה  לפגוע  נוסף  ניסיון  ומהוות  ריאליות 
פרובוקציות מהאופוזיציה בנושא דת ומדינה", קבע יו"ר סיעת 
ש"ס בכנסת ח"כ יואב בן צור. "בעת שיו"ר יש עתיד, ח"כ יאיר 
לפיד, מציג לתקשורת רצון להתקרב לסיעות החרדיות – חברי 
סיעתו מעוררים פרובוקציות ומקדמים חוקים שיפגעו בהלכה, 

במוסדותיה ובצביונה היהודי של מדינת ישראל".
אלא  מדובר  ולא  יצלחו  לא  החוקים  כי  העריכו  'דגל'  ח"כי 
בניסיון נוסף לעלות על הגל. "ראינו כבר את ההצלחות של יש 
והמפלגים  המסיתים  החוקים  את  להעביר  כשניסו  בעבר  עתיד 
גם  יהיה  אני בטוח שכך   – לא הצליח  זה  כמו שבעבר  שלהם, 
אורי  חה״כ  התורה(.  )יהדות  אשר  יעקב  חה״כ  אמר  הפעם", 
מקלב הוסיף כי "זהו המראה האמיתי שלהם, סבלנו מהם תקופה 
בשטח,  ביטוי  לידי  באות  אינן  לפיד  של  האמירות  כל  ארוכה, 

המאבק הוא עקרוני על נושא הליבה של בסיס היהדות".

לפיד. צילום: פלאש 90 ליצמן. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ברוך ברגמן

נשק  מצבורי  בסוריה  ישראל  תקפה  כמה,  יודע  המי  בפעם 
שבת  בליל  דיווחו  ערביים  תקשורת  כלי  לחיזבאללה.  שיועדו 
על פיצוצים עזים באזור קוניטרה בזמן שמסוקים ישראלים חגו 
ממעל. בהתקפה ניזוקו עמדות של צבא אסאד וכן של חיזבאללה. 
עם זאת, ברשת אל מיאדין הלבנונית נאמר כי לא הייתה תקיפה 

ישראלית. 
גורם סורי מסר לעיתון "אל-קודס אל-ערבי" כי "התגובה לא 
תאחר לבוא והדגיש כי צבא סוריה והמיליציות שנלחמות לצדו 
יהרגו עוד משתפי פעולה עם ישראל". גורם סורי אחר אמר לאתר 
"אל ראד" הירדני כי "הירי הישראלי הוא ניסיון נואש להרים את 

המורל של ארגוני הטרור שקורסים תחת מכות הצבא הסורי".
את  או  התקיפות  את  רשמית  אישרה  לא  כהרגלה,  ישראל, 
מעורבותה בהם, אך השר לענייני מודיעין ישראל כץ רמז לכך. 
"אני יכול לאשר שהאירוע בסוריה תואם לחלוטין את מדיניות 
ישראל מוצהרת למנוע את הברחות הנשק של איראן לחיזבאללה 
דרך סוריה", אמר בריאיון לגלי צה"ל, והוסיף כי לא יוכל לפרט 

בעניין.
על רקע הדברים, התייחס השבוע נשיא סוריה בשאר אל אסד 
לתקיפות הישראליות החוזרות ונשנות בשטחו, וגילה כי בקרוב 
ארצות  לתקיפותיה של  גם  כמו  אלו  לתקיפות  קץ  סוריה  תשים 
הברית. בראיון לתקשורת גילה אסד, כי ארצו עומדת לרכוש דור 

חדש של מערכות הגנה אוויריות שיסופקו על ידי רוסיה. לשאלת 
המראיין בדבר החיוניות שבה רואה הנשיא את רכישת המערכות 

המתקדמות, השיב אסד, כי "אך טבעי שנזדקק למערכות אלו".
לחזק  במטרה  הרוסים  עם  מו"מ  לנהל  עבורנו  טבעי  "זה 
מהאוויר  ישראל  איומי  עם  להתמודד  כדי  שלנו,  המערכות  את 
ישראל  את  אסד  האשים  בראיון  אמריקניים".  טילים  איומי  או 
האחרונות  בשנים  כאשר   ,'48 מאז  שנים,  מזה  בנו  "הנלחמת 

הגדילה לעשות בתמיכתה בטרור". 
שמעניקה  בכך  מובהקת  טרור  תומכת  הינה  ישראל  לדבריו, 
'מחבלים'.  אסד  מכנה  אותם  בסוריה,  למורדים  צבאי  סיוע 
מקיימת  ואף  נשק  כלי  ותרופות,  מזון  להם  מעניקה  "ישראל 
כי  תקווה  הביע  הוא  לשליטתם".  הנתונים  בשטחים  אימונים 
באמצעות מערכות ההגנה האוויריות אותן ירכוש מרוסיה, יושם 
הקץ לעליונות האווירית של ישראל בשטחה האווירי של סוריה.

כוחות צה"ל בגבול הסורי. צילום: באסל עבידאת, פלאש 90

מהפכת הכשרות של הרב לאו
כל הפרטים על התכנית המהפכנית 
שעשויה להוזיל מחירים במסעדות

ברוך ברגמן

שגיבש  חדשה  רפורמה  בישראל:  בכשרות  היסטורי  מהפך 
הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו, עשויה להוביל לשינוי 
פי  על  משמעותית.  מחירים  ולהוזלת  הכשרות  בתחום  מהותי 
התכנית שהוצגה בשבוע שעבר, תינתן האפשרות לעשרות אלפי 
עסקים בישראל, מתחומי המזון לבחור באחד משני מודלים של 
נאמני  ומודל  מוזל(  )מודל  אלקטרונית  השגחה  מודל  השגחה: 

כשרות 
בעסק שבעליו יבחר במודל השגחה אלקטרונית, יבוטל הצורך 
במשגיח הכשרות הצמוד לבית העסק, וכחלופה, יותקנו במקום 
ומחסני  במטבחי  עת,  בכל  מרחוק,  לצפות  שיאפשרו  מצלמות 
העסק, ובכך לפקח באופן רציף אחר מצב הכשרות בבית העסק.

להצטרף  מעוניין  שיהיה  עסק,  בעל  כל  זו,  חלופה  במסגרת 
למתווה "השגחה אלקטרונית", יציב מצלמות במטבח, במחסנים 
ובמקום הכנת האוכל בעסק וזאת לצורך פיקוח מרחוק על תהליך 
הכנת המזון. בעל עסק זה, לא יצטרך להמשיך בהעסקת משגיח 
כשרות קבוע לעסק, אלא ימנה 'נאמן כשרות', עובד מתוך העסק 
הכשרות,  בענייני  הנחוצות  הפעולות  את  בפועל  שיבצע  עצמו 

כדוגמת ברירת אורז, הפרדת ביצים, ניפוי קמח וכדו'. 
על  אלקטרונית  תפוקח  ברבנות,  אומרים  הנאמן,  עבודתו של 
שתאפשרנה  מצלמות,  אל  מרחוק  בחיבור  הכשרות  משגיח  ידי 
תקינות  את  לוודא  ובכך  ומוקלט,  חי  בשידור  הדוק  פיקוח 
ההליכים הכשרותיים בבתי העסק וזאת בגיבוי של בקרי כשרות, 

שייפקחו פיזית מטעם המועצה הדתית – האזורית. 
באמצעות  שכן  הכשרות,  משגיחי  מספר  יופחת  זה  במודל 
המצלמות ניתן גם לפקח במקביל על יותר בתי עסק ובכך לחסוך 
וגם לשפר את רמת הכשרות  עלויות בהעסקת פחות משגיחים, 
בכך שביכולתם של משגיחי הכשרות לוודא בכל רגע נתון שבית 

העסק מתנהל בהתאם לכללי הכשרות.
שכרם  את  יקבלו  לא  הכשרות  בקרי  כי  מציינים  ברבנות 
מבתי העסק, אלא בתי העסקים יעבירו תשלום למועצה הדתית 
והמועצה תעסיק את הבקרים כנותני שירות ולא כעובדי המועצה. 
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ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה
להתחיל  הקודם  השבוע  בסוף  זכינו 
חדש,  וחודש  חדש  לימודים  זמן 
ה'  א'ני  תיבות  ראשי  שהוא  אייר, 
לישועות  מסוגל  זה  שחודש  לפי  ר'ופאך, 

ורפואות, רפואת הנפש ורפואת הגוף. 
בגופם,  חולים  לב  שלדאבון  אדם  בני  ישנם 
שלהם,  ברוחניות  בנפשם,  שחולים  וישנם 
ומבקשת  העת  בכל  ובוכייה  חולה  נשמתם 
למצוא  אפשר  אייר  ובחודש  אותה,  שירפאו 
עבורה רפואה, מפני שאנו בעיצומה של הצעדה 
הגדולה לקראת חג מתן תורה, שהיא המרפאה 
ְלַעְצמֹוֶתיָך  ְוִׁשּקּוי  ְלָׁשֶּרָך  ְּתִהי  ִרְפאּות  לאדם, 
)משלי ג, ח. וע"ע במסכת עירובין נד ע"א מה 
שדרשו רבותינו(, לימוד התורה הקדושה וקיום 
האמיתית,  הרפואה  הם  והנהגותיה  הלכותיה 
רפואה  לקבל  זוכים  לקראתה  אנו  וכשצועדים 

שלימה לגוף ולנפש גם יחד.
כד  )דף  במכות  רבותינו  דברי  מפורסמים 
שנאמר  אחת,  על  והעמידן  חבקוק  בא  ע"א( 
אמונת  ד(.  ב,  )חבקוק  ִיְחֶיה  ֶּבֱאמּוָנתֹו  ְוַצִּדיק 
ה' ויחוד ה', אם יש לאדם את הידיעה וההבנה 
הזאת שה' יתברך נמצא איתו בכל רגע, יש לו 

את הכול, ואם אין לו את זה, אין לו כלום! 
בשפה  בכיר  ומרצה  מדופלם  ישיבה  ראש 
למסור  כדי  לארה"ב  טס  והאנגלית,  העברית 
לאנגלית  בתרגום  וביטחון  באמונה  הרצאה 
אחד  אליו  ניגש  ההרצאה  לאחר  רהוטה, 
מאוד  שהתפעל  ואמר  בהתלהבות  השומעים 
מההרצאה ומתרגומה המלא לאנגלית, אך מילה 
תרגמה,  לא  שהרב  מחמת  הבין  לא  הוא  אחת 
והיא – "הקדוש ברוך הוא". חשב הרב בליבו 
ואמר, אם את המילה הזאת לא הבין, סימן שלא 
הייתה  השיחה  ותכלית  עיקר  כל  כלום!  הבין 

הקדוש ברוך הוא!
בעבר, כשעידן הטכנולוגיה עדיין לא התפתח, 
היה חסר לבני אדם המון דברים שהיום יש לנו, 
הזמן  כל  הקב"ה,   – להם  היה  אחד  דבר  אך 
נשמעו על שפתותיהם משפטי אמונה וביטחון, 
"בעזרת ה', יעזור ה', ישועת ה' כהרף עין, בשם 
ה' נעשה ונצליח", וכתוצאה מכך הרגישו שיש 
אך  איתם.  היה  יתברך  שה'  כיון  הכול,  להם 
להם  ויש  אנשים שמבינים  הרבה  ישנם  בימינו 
הקב"ה,   – להם  חסר  אחד  דבר  אך  הכול,  את 
וריקנות  אכזבה  תחושת  מרגישים  הם  ולכן 

כאילו אין להם כלום. 



כשחלה  ע"ב(  כח  )ברכות  מספרת  הגמרא 
רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו 
לו: רבינו, ברכנו! אמר להם: יהי רצון שתהא 
מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. אמרו לו 
תדעו,  ולואי!  להם:  אמר  כאן?  עד  תלמידיו: 
אדם.  יראני  שלא  אומר:  עבירה  עובר  כשאדם 
מורא  לו  שיש  כמו  מה'  מורא  לאדם  יהיה  אם 
מבשר ודם, שלא יראו אותו אנשים, ודאי יזכור 

לשמור ולהישמר בתורה ובמצוות. 
תואמים הדברים עם דברי רבי יהודה הנשיא 
בשלשה  הסתכל  מ"א(,  )פ"ב  אבות  בפרקי 
דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה 
ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר 

נכתבין. כשאדם ישכיל, יבין וידע שעין רואה, 
יזהר  הוא  נכתבים,  מעשיו  וכל  שומעת,  ואוזן 

מלחטוא.
בעבר חשבנו שרק כותבים את מעשי האדם, 
נוכחנו  הטכנולוגיה  התפתחות  באמצעות  אך 
הכול,  את  ומקליטים  מצלמים  שגם  להבין 
זמנית  בו  ומתעדים  מצרפים  אף  מכך  ויתירה 
ג(,  יז,  )משלי  ה'  ִלּבֹות  ּובֵֹחן  מחשבותינו,  את 
וטבע האדם כשמצלמים ורואים אותו הוא נזהר 
יותר, עין רואה! ואין די להתחזק בדבר זה פעם 
אחת ודיו, אלא צריך להתחזק בידיעה וההבנה 
עצמו  על  שהעיד  וכפי  ופעם,  פעם  בכל  הזאת 
המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בפוניבז', 
אנוכי,  שנה  תשעים  בן  זקנתי,  גם  הייתי  "נער 
ויודע אני בעצמי שאם אסיח דעתי כמה רגעים 
ומביט, כבר  ומשגיח  ה', שהוא צופה  מאמונת 

ארד ואפול מדרגתי שאני נמצא בה". 



הגאון רבי שלמה וולבא זצ"ל, משגיח 'באר 
יעקב' לפני כשישים שנה, הלך לזקן המשגיחים 
הדרכות  לקבל  כדי  זצ"ל,  לוינשטיין  הגר"י 
מפתיעה,  שאלה  יחזקאל  רבי  שאלו  והנהגות. 
"תגיד לי, יש לך אמונה בהקב"ה?" הרב וולבא 
זצ"ל שהיה עדיין צעיר לימים, צחק מעט בליבו 
בהחלטיות,  וענה  ראש  הרכין  השאלה,  על 

"בוודאי כבוד הרב!"
וכששמע  יחזקאל חזר שוב על השאלה  רבי 
שוב תשובה החלטית, אמר: "אם יש לך אמונה 
בה', יש לך הכול! עלה והצלח, תגיד לתלמידים 
במעשה  יתברך".ונסיים  ה'  שיש  אותם  ותנהיג 
שסיפר מרן הרב שך זצ"ל לתלמידיו, בבחרותו, 
ליד אחד  'תשליך'  לערוך  כל המתפללים  יצאו 
גבול תחום שבת  הנהרות הסמוכים, שהיה על 
הנהר,  את  לעבור  שלא  והזהירו  סימנו  ולכן 
כדי לא להיכשל חלילה באיסור תחומין. והנה 
במהלך 'תשליך' הגיחה רוח חזקה והעיפה את 
כובעו של אחד הבחורים לעבר השני של הנהר. 
היסס  בחור  אותו  שך,  הרב  מספר  בתחילה, 
מעט ולא ידע מה לעשות, אך לאחר כמה רגעים 
רץ במהירות, עבר את הנהר, לבש את המגבעת 
וחזר, ובכך נכשל באיסור תחומין. המשיך הרב 
בחור  אותו  לעצמי,  חשבתי  רגע  באותו  שך, 
בתחילה היסס, אך לבסוף לא יכול היה לעמוד 
בניסיון, לאבד מגבעת יקרה, וגם להמשיך את 
ימי ראש השנה בישיבה בלי מגבעת, ולכן נכשל. 
"אך דבר אחד עדיין לא הבנתי", המשיך הרב 
שך ואמר, מדוע הוא רץ במהירות? והתשובה 
רץ  הקב"ה,  את  לרמאות  רצה  שהוא  כיון  היא 
)כביכול(  "ירגיש"  שהקב"ה  'לפני'  בזריזות 
ויראה אותו, הוא הסיר באותו רגע את ה' יתברך 
ה'  ִׁשִּויִתי  עיניו,  לנגד  ה'  את  שם  ולא  מעליו, 
שנזכה  רצון  ח(.יהי  טז,  )תהילים  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי 
ובזכות  יתברך  בו  וביטחון  באמונה  להתחזק 
כך נראה בקרוב בגאולת ישראל השלימה. זמן 
קיץ מוצלח לכל צעירי הצאן בתלמודי התורה, 
היקרים  הכוללים  ואברכי  הישיבות  בחורי 
והמסולאים בפז, יהי רצון שנפרה ונרבה בתורה 
ו(,  כג,  )ירמיה  ָלֶבַטח  ִיְׁשּכֹן  ְוִיְׂשָרֵאל  ובמצוות, 

אמן. 

יכול כמוני?

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

המדרש )ויקרא רבה כד, ט( דורש 
תהיו  "קדושים  התורה:  ציווי  על 
 – אלוקיכם"  ה'  אני  קדוש  כי 
קדושים תהיו, יכול כמוני? תלמוד לומר 
מקדושתכם.  למעלה  אני-קדושתי  קדוש  כי 
יכולת  חומר  ויציר  אנוש  לבן  שאין  כלומר 

להעפיל למדרגות קדושה אלוקיות.
דעת  על  עולה  היה  וכי  פליאה!   מדרש 
כמו  להיות  אפשרי,  בכלל  דהו שהדבר  מאן 
"ריבון  אליהו:  בפתח  נאמר  עליו  הקב"ה, 
עלאין,  כל  על  עלאה  הוא  אנת  עלמין... 
סתימא על כל סתימין, לית מחשבה תפיסא 
בך כלל", ובפיוט "יגדל" נאמר: " ואין יחיד 
לא   , גוף  ואינו  הגוף  דמות  לו  כיחודו...אין 
מאדם  נדרש  וכי  קדושתו..."?   אליו  נערוך 
שלא  ברור  הרי  עולם?  כבורא  קדוש  להיות 
יתכן שהמחשבה  יתכן להגיע למדרגה כזו! 
בכלל שאפשר להיות קדוש כה' יש בה אפילו 
כפירה. כך שצריך לומר שיש כאן משמעות 

עמוקה בדברי חז"ל אלו.
פעם נקלעתי לתל אביב ולעת ערב חיפשתי 
הכריז  התפילה  לאחר  מנחה.  לתפילת  מנין 
הגבאי שאין היום שיעור בין מנחה לערבית 
אחד  אלי  ניגש  ואז  נמצא,  לא  והרב  הואיל 
למסור  וביקשני  אותי  שזיהה  המתפללים 

שיעור במקומו של הרב.
על  שיעור  למסור  וניגשתי  מיד  הסכמתי 
פרשת השבוע. אולם אז נודע לי מהמתפללים 
שהשיעור הקבוע מתקיים במשניות. שאלתי 
במסכת  לי  השיבו  אוחזים?  מסכת  באיזה 
הש"ס(  שמסכתות  מהקשות  )אחת  "קינים" 

והם מבקשים שאמסור שיעור במשנה זו.
פירוש  עם  משניות  יש  האם  שאלתי, 
"קהתי", כי זה מסכת קשה ולא למדתי אותה 
את  יש  שלהם  לרב  כי  לי  אמרו  לאחרונה? 

המשניות, אך זה בארון שלו והוא נעול.
לי  הביאו  ברירה,  לי  הייתה  לא  כמובן, 
את  ללמד  לנסות  והתחלתי  רגילות  משניות 
התיישב  לידי  הלומדים.  אחזו  המשנה שבה 
יהודי 'בעל הבית' שעמל למחייתו, ובעדינות 
לקהל  המשנה  את  לבאר  לי  עזר  מופלאה 
הבקי  יהודי  שלפני  לפתע  גיליתי  הלומדים. 
הנלמדת  ובמסכת  התורה  בידיעת  וגדוש 

בפרט.
לברר  אליו  פניתי  ערבית  תפילת  לאחר 
מידי  יושב בשיעור משניות  זה שהוא  היאך 
את  למסור  יכול  בעצמו  הוא  כאשר  יום 
בקצרה  לך  "אספר  לי:  אמר  וכך  השיעור? 
אך  מסורתי  בבית  גדלתי  חיי.  קורות  את 
רחוק משמירת תורה ומצוות. הורי היו עובדי 
ליהודים  התוודעתי  הימים  באחד  אדמה. 
אשר  הפעילים  מחבר  ומצוות  תורה  שומרי 
ללכת  אותי  שכנעו  ואצילותם  התנהגותם 
אך  מדובר,  במה  ידעתי  לא  תורה.  ללמוד 
נטלתי את חפצי והגעתי לישיבת כפר חסידים 

וביקשתי להתקבל לישיבה. 
אליהו  רבי  הגה"צ  למשגיח  אותי  שלחו 
לופיאן זצ"ל, משגיח ישיבת 'כפר חסידים', 
ואמרתי לו כי ברצוני ללמוד תורה. רבי אליהו 
אז  לבוש  הייתי  שלא  למרות  פנים  לי  האיר 

ניתן  'האם  בעדינות:  ושאלני  תורני,  בלבוש 
לבחון אותי על מה שלמדתי?' לא הבנתי את 
הכוונה והשבתי בחיוב. וכך נשאלתי: 'ביצה 
שנולדה ביום טוב –מה דינה? משכתי בכתפי 
פירש:  והרב  השאלה.  את  בכלל  להבין  כדי 
בלי  השבתי  'חביתה'  אתה?'  עושים  'מה 
היסוס. מראה פניו לא השתנה, והוא המשיך 
לעמוד על טבעי וידיעותיי. בסיום הסביר לי 
גמרא,  לומדים  בישיבה  כי  ובחום  בעדינות 
לישיבה,  מתאימה  אינה  לימודי  רמת  ואילו 
יודע חומש, אפילו משניות לא  בקושי אתה 

למדת, וודאי גמרא. מה תעשה בישיבה? 
הרב,  כבוד  לו:  ואמרתי  רגע  הרהרתי 
מכבוד  קטנה  בקשה  לי  יש  אבל  מבין.  אני 
אותי  שואל  בנייר.  זה  את  לי  שיכתוב  הרב 
עם  תעשה  מה  הנייר?  מה  לשם  המשגיח: 
לעבודת  חוזר  אני  רבי,  לו:  השבתי  זה? 
בעז"ה  אגיע  כאשר  אך  הורי.  בבית  האדמה 
האדם,  כל  כדרך  העולם  מן  ואפטר  ל-120 
ואביאו  הזה  הנייר  עם  אותי  שיקברו  אבקש 
לבית הדין של מעלה ואסביר להם מדוע לא 
למדתי. המשגיח היה לפתע  אחוז שרעפים 
דקות  ולאחר  העולם.   מן  נתלש  כאילו 
ארוכות כשהוא נרעש אמר לי: אני רואה כי 
שתוכל  עד  אתך  שילמדו  אדאג  כנה.  רצונך 

להשתלב בישיבה.
לאחר עמל ויזע של חודשים ארוכים הבנתי 
וכמה  למבחן  כשעמדתי  הייתי  רחוק  כמה 
גדלות נפש נדרשה מצדו שלא לגחך לעומתי 
ומאז  לתורה.  עז  חשק  בי  נטע  וזה  בבוז, 
בני תלמידי  כל  והיום  כל מעייני,  בה  שמתי 
למחייתי,  שעובד  אני  אף  מופלגים.  חכמים 
בכל  התורה  מלימוד  עוז  בכל  מרפה  אינני 
רגע פנוי" סיים היהודי את סיפורו המופלא. 
כל יום אני לומד 3 פעמים דף היומי, ומסיים 

מידי שנה שישה סדרי משנה.
דברי המדרש בהם פתחנו,  בזה מבוארים 
את  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק  שביאר  כמו 
באשר  יהודי  לכל  כתביעה  המדרש  דברי 
הוא: "יכול כמוני?" המדרש פונה לכל יהודי 
בשאלה: האם אתה רוצה לדעת אם ביכולתך 
במעלות  להעפיל  מסוגל  אתה  וכוחותיך 
כביכול  להיות  והטהרה?  הקדושה  סולם 
והתשובה  הקדושה?  ך  נשמת  כערך  קדוש 
ותתבע ממך  אותך  דרך שתקדם  ישנה  היא: 
ללא הרף להשיג כל שניתן: "תלמוד לומר" 
תשנן לעצמך בכל עת-"כי קדוש אני"! אני 
יום:  מדי  וכתפילתנו  קדוש.  לעם  ובן  קדוש 
'אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום 

יהללוך סלה'.
אחד  כל  שעל  מלמדינו  מרוז'ין  הרה"ק 
הבנת  אני".  קדוש  "כי  לעצמו:  לשנן 
פנימיותו של כל אדם כפי שהבין רבי אליהו 
לופיאן, שעמל על מידותיו ונתן לאותו אדם 
ארצה,  המוצב  בסולם  לטפס  היכולת  את 
העמידה דור של עובדי ה'. מבט "קדוש" על 
הזולת או על עצמך, גם אם אינו נראה עכשיו 

"רציני" –סופו שישפיע לטובה.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

אם כבר על האש, אז שיהיה מוצלח

עוד  אפשר  לישיבות,  שחוזרים  לפני  רגע  הזמנים,  בין 
השף  משפחה,  ובני  חברים  עם  מושלם,  ממנגל  ליהנות 
המתמחה  הירושלמית,  רודריגז  ממסעדת  מנחם  אלי 

בבשרים, מעניק לנו את הטיפים למנגל מושלם.
1. מומלץ לקנות בשר טרי ולא קפוא

והפרגיות לילה  העופות  את  להשרות  ומומלץ  כדאי   .2
קודם בתערובת שבחרתם, שמן זית תבלינים ועוד. 

3. אם אתם רוצים להמליח מעט את הבשר רצוי להמליח 
הבשר  את  שמורידים  לפני  ממש  דקה  הצליה  סיום  עם 

מהאש.
4. כדאי לצלות גם שיפודי ירקות, זה טעים ובריא.

סוגי  כל  את  נפרדות  בקערות  מועד  מבעוד  הכינו   .5
הבשרים שהחלטתם לצלות, נתח טרי של בשר מתבלים 

במלח ופלפל שחור וצולים.
עוף  וכנ"ל  בשר,  של  שלמים  נתחים  לצלות  מומלץ   .6

בשלימותו. 
ולא  ביין  לא  משרים.  לא  אדום  בשר  השף  של  לדבריו 
מומלץ  והפרגיות  העופות  את  זאת,  לעומת  במרינדה. 

להשרות.

והנה מתכון נפלא למרינדת עוף: להשרות לילה קודם ב: 
זית, מלח ופלפל. גרידת לימון, עלי אורגנו טריים, שמן 

מערבבים ומשרים את העוף לשמך כל הלילה

תגלו  היי,  אבל  לבשרים,  מתחבר  האש  על  כלל  בדרך 
שלצלות דגים זו חוויה טעימה מאד. חני כהן השפית של 
מסעדת ריקוטה הירושלמית נתנה לנו את הטיפים למנגל 

דגים מושלם:
בס,  דניס,  מושט,  לצליחה,  מתאימים  הדגים  רוב   .1
ואפילו דג פורל. מה שחשוב הוא דג טרי מאד שהוא בעל 

אחוזי שומן עסיסיים.
את  מכינים  הצלייה  לפני  הדג  את  למלא  רוצים  אם   .2
המילוי, ממלאים בחצי הכמות את הדג ואת החצי השני 

מניחים על הצד העליון בזמן שהצד התחתון נצלה.
3. אפשר לצלות את הדג כשהוא עטוף בנייר אלומיניום 
עם שמן זית לימון ותבלינים. מה ששומר על שלימות הדג 

ומעניק לו את הטעמים מרוכזים.
הדגים  את  משמנים  הרשת  על  ישירות  צולים  אם   .4
קלות, ומתבלים במלח ופלפל לבן. מניחים שורה של עלי 

רוזמרין טריים ועליהם מניחים את הדג.
5. זמן הצלייה המומלץ הוא בין שבע לעשר דקות.

בוא האביב מוציא אותנו מהבתים לחיק הטבע ומוביל אותנו לא 
פעם לצליית בשר על המנגל. אפשר לקרוא לזה בשם ברביקיו 
או דווקא בשם העממי "על האש", כך או כך מדובר בפעילות 
מהנה המשלבת את כל מה שכיף: אוכל, אנשים, חופש וטבע. 

כדי לדייק את החוויה, ליקטנו עבורכם טיפים למנגל משובח. 

בטח  אתם  לבשר.  למרינדה  מתכוונים  ואנחנו  מראש:  הכנה 
יוצא  לכם  ואילו  עסיסי  בשר  מהגריל  יורד  לאחרים  איך  תוהים 
בשר יבשושי? הסוד טמון במרינדה, או בעברית צחה – משרה. 
חשוב להשרות בשר כמו פרגיות, כנפיים, שוקיים, צלעות ואף 
סטייקים לפחות 24 שעות לפני הצלייה במשרה מעניין שיעניק 
רכז  טוב  יעשו  הריכוך  פעולת  את  ועסיסיות.  רוך  טעם,  לבשר 
)רגיל, בן  יין, בירה )שחורה או לבנה( או מעט חומץ  רימונים, 
יין או תפוחים(. לנוזל הוסיפו תבלינים כמו שום, פפריקה, כמון, 
בשר  מעדיפים  אתם  אם  סילאן  או  ודבש  תבלין,  עשבי  קינמון, 
מתקתק. דווקא שמן לא כדאי לשלב במרינדה, השמן יטפטף על 
הגחלים בעת הצלייה ויגרום לבשר להישרף מהר מבחוץ, גם אם 

הוא עדיין לא מוכן מבפנים.

שלא ישעמם בפה: מרינדה זה נחמד, אבל אתם לא רוצים שלכל 
הבשרים יהיה אותו טעם. לכן זה דורש טיפה יותר עבודה, אבל זה 
שווה כל ביס – רכשו חבילה של חמש תבניות אלומיניום חזקות 
אפשר  אחר.  משרה  תבנית  בכל  והכינו  בינוני,  בגודל  במיוחד 
לחלק את הבשרים בין כל התבניות או לשדך כל סוג של בשר 
לסוג של משרה. רעיונות למרינדה שתגרום ללקק את האצבעות? 
בבקשה: חובבי הז'אנר האסייתי מוזמנים להשרות נתחי פרגית, 
שוקיים, כרעיים או כנפיים בתערובת של סויה, רוטב צ'ילי מתוק, 
שום ומעט דבש; חובבי הטעם הבשרי מוזמנים להשרות צלעות 
או נתח בקר אחר ביין לבן יבש, תבלינים יבשים כמו פטרוזיליה 

וכוסברה, שום, כמון, מלח ופלפל. 

בילו  שלכם  שהנתחים  אחרי  קומפקטי:  באופן  בשר  לנייד 
יממה בתוך מרינדה וכדי להעביר אותם לפיקניק בדרך בטוחה 
בלי נזילות ובמינימום מקום בצידנית העמוסה, העבירו כל סוג 
הנוזלים המיותרים  של בשר – אחרי שאתם סוחטים היטב את 
– לשקיות ריצ'רץ' רב שימושיות עם סגירה הרמטית. הניחו את 
השקיות זו על גבי זו בצידנית עם קרחונים וסעו לשלום לפיקניק. 

הבשר יגיע בשלום ליעדו. 

לגחלים  מרווה  ואפילו  טימין  רוזמרין,  הוסיפו  תבלין:  עשבי 
עצמם. הם גם יעניקו ארומה לבשר וגם ירחיקו יתושים וזבובים 

מטרידים.

ואוכלים  אוהבים  כולם  לא  האש:  על  גם  ומאפים  פשטידות 
בשר, וגם מי שכן בענייני בשר, אוהב לגוון עם סלטים ומאפים. 
אבל לאכול פשטידה קרה זה ממש לא להיט. בקלות וביצירתיות 
אפשר לחמם כל דבר על הגחלים הלוחשות, ממש ליד הבשר. 
מניחים פשטידה שלמה או חתוכה במגשית אלומיניום וכסו עם 
רדיד אלומיניום להגברת אפקט החימום. הניחו על האש לכמה 
פתיתים  אורז,  פסטה,  אופן  )ובאותו  חם  מאפה  לכם  ויש  דקות 
וכך הלאה(. עדיף להניח במגשית כפולה למניעת אש חזקה מדי 

ולפיזור חום אחיד. 

החלטתם  בשר  ובמקום  לגוון  רוצים  אתם  אם  האש:  על  דג 
דניס,  סלמון,  כמו  דגים  האש.  על  אפשרי  גם  זה  דגים,  לאכול 
על האש.  לצלות  וכדאי  ואחרים אפשר  מוסר  בורי,  בס,  אמנון, 
הם בריאים, טעימים ומגוונים. כדי שהם לא יתפרקו או יישרפו, 
מניחים נתחים של דג )או דג שלם( בתוך רדיד אלומיניום עבה 
במיוחד, בעובי של 20 מיקרון. עוטפים היטב וצולים 8-6 דקות 
מכל צד. אם מדובר בנתחי פילה קטנים מספיק ממש כמה דקות 
מכל צד ויש לכם מנת דג עסיסית בטעם של גריל. סחטו לימון 

מעל והגישו – המחמאות כבר בדרך. 

שיותר  כמה  שפדו  לאכול,  נוח  שיהיה  כדי  בסטייל:  לשפד 
מאכלים. אפשר לשלב על אותו שיפוד בשר וירקות או להפריד 
ביניהם לטובת הצמחונים והטבעונים. אפשר לשפד אפילו קבבים 
ונקניקיות. נקניקיה אפשר לחתוך בסיבוב כך שבעת הצלייה היא 
תיפתח מעט והילדים יקבלו נקניקיות מסובבות על שיפוד. ואיך 
למנוע מהשיפוד להישרף? דואגים לטבול את שיפודי העץ במים 

כשעה לפני הצלייה. 

במיצים  שוחה  עייף  סלט  בפיקניק  להגיש  הסלט:  את  שקשק 
של עצמו זה לא ממש אטרקטיבי. לחתוך סלט בשטח זה גם לא 
תענוג גדול. אפשר לבחור בטיפ מנצח באמצע – לחתוך בבית כל 
ירק בנפרד, לאכסן בתוך שקיות ריצ'רץ' רב שימושיות, ובשטח 
רק לערבב הכול יחד )גם כן בשקית ריצ'רץ', בשיטת השקשוק( 
ולהגיש סלט טרי  גדולה  רק להעביר לקערה  נשאר  עם הרוטב. 

ורענן. 

עוגת שוקולד חמה בשטח: תופתעו לשמוע שגם עוגת שוקולד 
עסיסית נוטפת גנאש אפשר לחמם בפיקניק לפני ההגשה. הכינו 
גדולה בתבנית אלומיניום עגולה או מלבנית  מראש עוגה אחת 
האש  על  וחממו  אלומיניום  רדיד  עם  התבנית  את  סגרו  חזקה, 
אחרי שהגחלים איבדו מעוצמתם והם בשלבי דעיכה. אם בחרתם 
במאפינס אישיים, עדיין תוכלו לחמם אותם בתוך תבנית ריקה 
היזהרו  אלומיניום.  רדיד  גבי  על  או  מהבית  כך  לשם  שתביאו 

שהנייר לא יבוא במגע ישיר עם האש. 

בננה שוקולדית: קינוח אהוב אחר שקל מאוד להכין בשטח הוא 
בננה ממולאת בשוקולד חם. מניחים על גבי רשת הצלייה רדיד 
אלומיניום עבה, לוקחים אשכול בננות, חורצים בכל בננה פתח 
לאורכה, מכניסים כמה קוביות שוקולד )עדיף מריר( ומשאירים 
תוך חמש  יימס בתוך הבננה  צלייה. השוקולד  לכמה דקות של 
רק  מאמץ.  במינימום  טעים  קינוח  להגיש  ותוכלו  בערך,  דקות 
תשכחו  אל  השוקולדית.  הבננה  פנים  את  ולאכול  כפית  לקחת 

מפיות!  

לא להשאיר עקבות בשטח: ביליתם? אכלם? נהנתם? יופי. אף 
אחד לא צריך לראות שאריות מהחגיגה שלכם. הצטיידו בשקיות 
זבל חזקות וגדולות עם שרוך נוח לקשירה שיעזרו לכם להעלים 

את השאריות מהטבע ולחזור עם חיוך הביתה. 

טיפים
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

על  עסיסי  בשר  מקבלים  איך 
מראש?  בהכנה  הסוד  מה  האש? 
מה לעשות בכדי לקבל סלט טרי? 
על  להכין  ניתן  ומפתיעה  אחרונה  מנה  ואיזו 
נכון  שעשוי  מבשר  מוצלחים  טיפים    האש? 

ועד עוגת שוקולד חמה בשטח 

מתכון לפאלפל ביתי של חני כהן השפית של מסעדת ריקוטה טעימה

רכיבים:
2 כוסות גרגירי חומוס לא מבושלים

1 כוס פירורי לחם
1/2 צרור פטרוזליה
6 שיני שום גדולות

חצי כפית כמון
חצי כפית אבקת סודה, קורט מלח.

1 שמן לטיגון עמוק

אופן הכנת פלאפל ביתי:
משרים את החומוס לילה שלם עם אבקת סודה לשתיה ומעט מלח 

מבשלים עד לריכוך וטוחנים את החומוס
לעיסה מוסיפים את הלחם שגם אותו משרים וטוחנים במעבד מזון. 
מוסיפים את שאר החומרים למעבד המזון, זה הזמן להוסיף עוד חצי 

כפית סודה לשתיה ומלח לפי הטעם.
מחממים את השמן ומטגנים את כדורי הפלאפל. 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת חלקות אדמה
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. רוטן ומתלונן,שאינו מרוצה לעולם,מחרחר ריב. "דברי ___ 
כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן" )משלי יח ח(

5. קיצור המילים: גיבור כארי.
7. חצוצרה, קרן לתקיעה.  "כמה קרנות יש להן כמה ___ יש 

להם" )ויקרא רבה פרשה כט פסקה ד(
8. ההוכחה אינה הולמת כלל את העניין. "אין הנדון דומה  

ל___" )פסחים טו.(
9.  מפרשות השבוע.

10.  כלי קיבול לשמן שהיה בבית-המקדש, כעין קנקן או 
קיתון.  "וה___  דומה לקתון גדול של זהב" )תמיד ג ו(

11.  רשום שתי אותיות אשר סכום ערכם הגימטרי הוא: 800
12.  הטיל, זרק. "____ בחצים" )יחזקאל כא כו( )בהיפוך 

אותיות(
15.  שער,מבוא. "תודיעני באיזה  ___ מפולש לחיי העולם 

הבא" )ויקרא רבה פרשה ל,פסקה ב( )בהיפוך אותיות(
16.  מקום מוגבה, במה.  "ותבני לך  ___  ותעשי לך רמה 

בכל רחוב" )יחזקאל טז כד(
17.  אוכף של עץ הנתון על גב הבהמה. "הסלים  שב___" 

)פרה יב ט(

1. בריכה קטנה, מקווה – מים לשימושים שונים. "____  
הכובסין" )בבא בתרא ב א(

2. כנוי מליצי לעינים.  "ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו 
ה___ בארבות" )קהלת יב ג( )בכתיב מלא(

3. רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן 
הגימטרי: א' 3-, ב' 100-, ג' – 10, ד' – 7

4.  מעשה גדול אינו אלא צירוף של פעולות קטנות. "מטיפה 
לטיפה נתמלא ה___")במדבר רבה פרשה יז,פסקה ג( 

)בהיפוך אותיות(
5.  בהיפוך אותיות או סדר המילים מימין לשמאל ומשמאל 

לימין.  "דלמא ___ חתים" )גיטין פז:(
6.  קצץ וכרת קוצים או צמחים אחרים במגל או בסכין. "מה 

עשה פקח אחד  ___ ונכנס ___  ונכנס"        )בראשית 
רבה פרשה יב, פסקה  א(

12.  לחש, לחישה. "___  דממה דקה" )מלכים א יט יב( 
)בהיפוך אותיות(

13.  קיצור המילים: נוהגים לקרות.  )בהיפוך אותיות(
14.  כרך וגלל, כפף ושם חלק על חלק.  "פירש טליתו 

ו___" )שבת קכ.( )בכתיב חסר(
  

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 10 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!
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המילים נקראות בכל הכיוונים

אחזה, מטע, הקרקע, ניר, חלקה, עפר, חמר, רגבי, חרבה, שדה, יבשה, כר נרחב , מגרש 
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

דופלקסים פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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

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

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

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

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

+ גג של 70 מ' מבוקש 
2,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

אופקים

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

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

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(_____________________________________________

אליהו עזריאל

052-7123106

חכמת הפנים
ושפת הגוף

אבחון, ייעוץ ולימוד

דופלקסים

 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(_____________________________________________

 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

4-4.5 חדרים

■ מעולה לנכה 
ולמבוגרים, בחברון 6 חד', 
150 מ' + מרפסת 50 מ', 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

וילות ובתים

■ במירון למעלה 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 23 5308742 -050
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(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 
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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

משופצת, 3 כ"א + 
א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)17-17(נדלן" 052-2452820

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

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

_____________________________________________)17-17(מוסמך, 050-4103310

 בזכרון מאיר, פנטהאוז 
נדיר, 5 חדרים, יחיד 

בקומה! בבניין חדיש + 
גג מרוצף ומגודר בטאבו, 

מיידי! ב- 2,700,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)17-17(_____________________________________________

 בשיכון ג', דירת 4 חד', 
ק"ק, 80 מ"ר + חצר 20 

מ"ר, משופץ מהיסוד. 
'אפיקי נדל"ן בועז'

052-3500040)17-17(_____________________________________________

 בשיכון ג', דירת גן! 4 
+ חצי + חצר! מפוארת 

ביותר, מעוצבת ע"י 
אדריכל + המון תוספות. 

"אלוני נכסים"
052-7610603)17-17(_____________________________________________

 ברח' הרצל, דופלקס 5 
חד', 130 מ"ר, במחיר מצויין 

של 2,300,000 ש"ח, אפ' 
_____________________________________________)17-18(לכניסה נפרדת, 053-3409434

 דופלקס בהמכבים, 
משופצת ברמה גבוהה, 

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

055-6789653)17-21(_____________________________________________

 בקהילות-יעקב, 5ח', 
משופצת + אופציה, ק"ב 
+ מעלית, עורפית, מיידי, 

2,185,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)17-17(_____________________________________________

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

יחידה בקומה! ק"ג + מעלית, 
4 כ"א, 2,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17("אפיק נכסים" 03-5791514, 

 באזור הירש ד.גג, 5 ענקית 
+ מרפסות גדולות מטופחת 
מאוד, בנין מטופח + מעלית, 

3 כ"א, 2,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי! צמוד לרמבם 
בבניין חדש, 5 חד', 110 מ"ר, 

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

2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)17-17(_____________________________________________

 ירד המחיר, בשלמה 
בן יוסף, שמורה ומרווחת, 

קומה ג', 4חד', 1,620,000. 
"century21" טל':

052-3744260)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות בדנגור, 4 
חדרים + מרפסת סוכה 
ענקית, אופציה לבניה, 

.1,430,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)17-17(_____________________________________________

 באזור הרב שך מרכז, 4 
חד' + מרפסת סוכה 15 מ"ר, 
105 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"א, חזית, 1,920,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה, 4.5 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, משופצת 

כחדשה + סוכה, 4 כ"א, 
1,850,000 ש"ח. *ברמבם, 4 
חד', 120 מ"ר, ק"ב, 4 כ"א, 
ניתנת לחלוקה, 1,870,000 

_____________________________________________)17-17(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בהשומר אזור 
הנביאים, 4 חד', 115 מ"ר, 

ק"א + מעלית, עורף, 
מסודרת. א.פנחסי,

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 תיווך. דירת 4 חדרים 
באזור ב"ב, כ- 80 מ"ר, קומה 
נמוכה, משופצת + אופציה 

קטנה, מחיר אטרקטיבי,
054-7477054/050-5765449)17-17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

בעליון! דירת גן 4 חד' + יח"ה, 
גינה כ- 70 מ"ר + מרפסת, 

1,600,000 ש"ח, גמיש,
054-9422194)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" 3 חד', משוקעת, 

מטבח משודרג, מחסן, נוף, 
1,295,000 ש"ח, גמיש,

052-5752500)18-18(_____________________________________________

 בתלמוד, משופצת 
מדהים, 3 חד', מרוהטת 

קומפלט ומושכרת, ב- 2,700 
ש"ח, 600,000 ש"ח. אור-

_____________________________________________)18-18(לנכס, 050-9500075

 בחיד"א שכונה-יא', 3 חד', 
76 מ"ר, ק"ד, מיקום מעולה, 

595,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)18-18(_____________________________________________

 במגדלי-גילת, 3 חד', 
68 מ"ר, מעלית, משוצת 

ומושכרת, ב- 2,200 ש"ח, 
520,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)18-18(_____________________________________________

באר שבע

 הוותיקים - 140 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יח', תשואה 

_____________________________________________)18-18(גבוהה. רימקס, 054-2374666

 הרצל - קומה 2, מיקום 
_____________________________________________)18-18(מרכזי. רימקס, 050-8789888

 ראובן - דו-משפחתי, 
6 חד' + יח"ד 2 חד', גינה 

כ- 150 מ"ר + נוף! רימקס, 
058-4111684)18-18(_____________________________________________

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

+ 2 יחידות להשכרה, 
2,940,000 ש"ח, בלעדי, 

תיווך יעקב,
054-4901948)18-18(_____________________________________________

 בבר אילן, דירת גן, 3 
חד', מחולקת ל- 2 יחידות 

2+2, 1,350,000 ש"ח 
)תשואה חודשית 4,500 

ש"ח(. תיווך יעקב,
054-4901948)18-18(_____________________________________________

 גד - דופלקס, 5 חד' + 2 
מרפסות, אופציה להרחבה, 
מושקעת מאוד!!! רימקס, 

058-4111684)18-18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)18-18(רימק, 050-8789888

+5 חדרים
 המעפילים - 6.5 חד', 

קומה 1, אפשרות לחלוקה, 
מצוינת להשקעה. רימקס, 

054-6512030)18-18(_____________________________________________

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

780,000 ש"ח. רימקס,
052-4887227)18-18(_____________________________________________

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

054-6512030)18-18(_____________________________________________

 ביאליק - קומה ראשונה, 
3 חד', שמורה, מיועדת לפינוי-

_____________________________________________)18-18(בינוי. רימקס, 050-8789888

 בבר אילן, 3 חד' + 
אופציה לתוספת עוד 45 

מ"ר. יעקב מתווך,
054-4901948)18-18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ביאליק - 2 חד', גינה 

משופצת )לא בטאבו(, מיועד 
לפינוי-ובינוי. רימקס,

050-8789888)18-18(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בניה חדשה בבלעדיות! 

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

03-8007000 ,054-2545420)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 לפרסום דירות וייעוץ חינם 
לבעלי דירות למכירה, התקשרו 
_____________________________________________)18-18(058-7071702 "מעוף מגורים"

 בלעדי!! ברמת-אהרון 
אזור הוילות, דירת-גג, 3 
מפלסי, מושקעת מאוד, 
6 חדרים, גג-ענק, ק"ב, 

220 מ"ר + אופציה 
לחדרים נוספים, חזית, 3 
כ"א + חניה, 4,200,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ירושלים, 5 חדרים, 110 

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

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

והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 מציאה!! בבירנבוים, 
ענקית, 4 חדרים, 90 מ"ר 

+ 3 יחידות 40 מ"ר כל 
יחידה, כניסות נפרדות, 

מושקעות כחדשות, 
ומרוהטות, תשואה 
גבוהה, 2,760,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים, החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 בסמוך לגלגל היוקרתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 
במגרש, תוכניות ומפתח 

במשרד, 4,100,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)18-18(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

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

4,900,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)17-17(נכסים" 03-5791514

 בלעדי! ברבנו-תם 
פנטהאוז 110 מ"ר, 5 
חדרים + מרפסות, 4 

כ"א + גג פתוח, מוצמד 
בטאבו על כל הדירה 
+ מעלית עד הבית 

+ חניה, 2,780,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

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

052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בשחל בבנין-חדש 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 פנטהאוז 5 חד' באזור 
חבקוק, חדשה, נקית 

עם מרפסת גג מסביב, 
מיידית. בתווך אשכנזי, 

03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס באזור 
מנחם, מפואר, משופץ מהיסוד 

+ מעלית + חניה, חזית, 
2,800,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס באזור 
חרל"פ, כ- 220 מטר, קומה ד' 
+ מעלית + חניה, 2,900,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 5.5 ח' 
באזור רחוב חברון + מעלית + 
חניה, כ- 185 מטר אזור שקט, 
2,800,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בהרואה גבול רמת-
גן/ב"ב, דופלקס יוקרתי 

ומפואר למבינים!!! 
נוף אויר!!! 170 מ"ר 

+ מרפסות, 4,000,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח, 03-8050080

 ברחוב הרב שטרסר, 
כ- 160 מ"ר בנוי, מחולק, 

משופץ, 70 מ"ר + 90 מ"ר 
##ברבנו אשר, כ- 140 מ"ר, 
ניתן לחלוקה, מעלית, ק"5, 

משופצץ. תיווך,
050-4144602)18-18(_____________________________________________

 בטבריה, דופלקס 
מושקע ומרוהט, 160 מ"ר, 

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

_____________________________________________)18-18(מגורים" 03-6121091

 במשולם ראט, 
מבחר דופלקסים, החל מ- 

1,850,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות! במנחם/בן 
גוריון, דירת גג )דופלקס(, 

5 חדרים + גג גדול, כ- 
200 מ"ר, ק"ד + מעלית 

+ 2 חניות מקורות 
בטאבו, 2,400,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 ליד העיריה, דופלקס 
220 מ"ר, 7 חדרים, 
קומה 3 + מעלית + 

סוכה גדולה, משופצת 
עם אופציה ליחידה. חמד 

_____________________________________________)18-18(נכסים, 053-3357316

 דופלקס 6 חד' 
מטופחת יפה, מעלית, 
באזור קוטלר, מיידית, 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)17-18(_____________________________________________

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

מעולה, 2,590,000. תיווך 
_____________________________________________)18-18("מעוף מגורים" 03-6121091

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

מושקעת + מרפסת 
סוכה גדולה על רלסים, 
ק"א, 2,250,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)18-18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)18-18(דסקל, 050-5926021

 ברבי-עקיבא, 5 חד', 
גדוה ומשופצת, מחולקת + 

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

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 ברבינא, 5.5 חד' + 
אופציה להרחבה, 2,200,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' בסיום בניה, 5 
חד', 125 מ"ר, ק"א + מעלית 

+ חניה, חזית, 2,500,000 
_____________________________________________)17-17(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באלוף שמחוני, דירת 5 
חדרים )3 במקור(, 100 מ"ר, 

קומה ראשונה, 1,750,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. תיווך, 055-9941042

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

_____________________________________________)18-18("מעוף מגורים" 058-7071702

 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 

_____________________________________________)18-18(מגורים" 03-6121091

 בבנימין אברהם, כ- 4 
חד', כ- 80 מ"ר, מתוחזקת 
ומסודרת, קומה נוחה, אופ' 

בצד, 1,450,000, גמיש, 
לרציניים בלבד. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)18-18(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בדנגור, 4 חד' + מרפסת 
ענקית + אופציה, 1,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות, 

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בחולדה-הנביאה, 4 חד', 
משופצת, ק"א, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

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



ז’ - ט’ באייר תשע”ז  3-5/5/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

■ 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

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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' אהבת שלום 
2.5 חד' משופצים 45 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 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

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

 בנורדו, 3 חד', 3 כ"א, 
ק"א, משופצת + אופציה, 

1,370,000 ש"ח, המחיר גמיש 
לרציניים!! לל"ת,

053-3135048)14-18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

רעננה

 בהזדמנות בכפר 
גנים ג', דופלקס 6 חד', 

משוקע מאוד, נוף פתוח 
במיקום מעולה. מוטי, 

052-5703636)14-18(_____________________________________________

פתח תקווה

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(_____________________________________________

דופלקסים

צפת

4-4.5 חדרים

אלעד

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

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד', 
מטבח ענק, משופץ + 
סוכה, 80 מ"ר. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
052-3500040)17-17(_____________________________________________

 3 חד' בבנין חדיש בר' 
עקיבא/הרב קוק, חזית, 

מזגנים, סורגים. תווך 
אשכנזי,

03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בעלי הכהן בבניין 
חדיש, 3.5 חדרים במקור 

משופצת מהיסוד! + 
מרפסת שמש וסוכה, 

ב- 1,580,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)17-17(נכסים, 050-4177750

 מציאה! באזור דנגור/
המכבים, 3 חדרים, 

משופצת מהיסוד + 
סוכה, קרוב לגינה, ב- 

1,275,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)17-17(נכסים, 050-4177750

 תיווך. 3 חדרים, כ- 70 
מ"ר, משופצת + אופציה, 

קומה נמוכה, אזור פ"כ, פינוי 
מהיר, 1.32 מיליון, גמיש,

054-7477054/050-5765449)17-17(_____________________________________________

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

מטופחת, מחיר שמור
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 בבן-זומא, 3ח' + אישור 
בניה ל- 20 מ"ר נוספים, ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, 1,880,000 ש"ח 

מפתח ב- "אפיק נכסים" -03
054-2250000 ,5791514)17-17(_____________________________________________

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

מעולה, גג בטון, 1,390,000 
ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים" 

03-5791514)17-17(_____________________________________________

 הקודם זוכה! ביונתן, 
3 חד', מקסימה, בהליך 
פינוי ובינוי, 1,360,000 

ש"ח כולל תיווך,
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)17-17(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בבניה, דירות 
3.5 חד', 80 מ"ר + מרפסת 

שמש, 1,550,000 ש"ח, מפרט 
עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 בפרדס כץ, מיקום מצוי, 
3 חד', 70 מ"ר, ק"ג + גג 

בטון + אישורי בניה, חזית, 
1,360,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 באוסישקין, 2.5 חד', 
54 מ"ר, ק"ב, חזיתית 
ומשופצת + אפשרות 

בניה בגג!!
"מקסימום נדלן"

052-2452820)17-17(_____________________________________________

 2.5 חד' ברח' הרצוג, 
ק"ב, עם מרפסות 

גדולות, מרפסת סוכה. 
תווך אשכנזי,
03-5791770)17-18(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 ברוט, 2 חד', קומה ג' 
מקרקע, 1,100,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בז'בוטינסקי צד 
בני-ברק, 2.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה גג רעפים, 1,100,000 
ש"ח. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בהזדמנות גדולה בפרדס 
כץ, 2 חדרים, ק"א, 1,020,000 

בי.א. נדל"ן, 054-8462882, 
054-8475577)17-17(_____________________________________________

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

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות 
בפלמ"ח, 2 חדרים 

ענקיים, כ- 70 מ"ר, 
.1,250,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)17-17(_____________________________________________

 מציאה! באבוחצירא, 
2.5 חד', 65 מ"ר, אופציה 

27 מ"ר להרחבה, ק"ק, 
1,230,000 כולל תיווך. 

'אפיקי נדל"ן בועז'
052-3500040)17-17(_____________________________________________

גני תקווה
 בשכונה הדתית ישמח 
מחשה הסגורה בשבת, 3.5 
חד', מרווחת, דירה יפהפיה, 

110 מ', מרפסת שמש, 
ק"ג, מעלית, 1,850,000. 

"century21" טל':
052-3744260)17-17(_____________________________________________

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

 מציאה! ברמות א' 
בדף היומי, דירת גן, 5 חד' 
במדורגים, ק"ב, 125 מ"ר, 
משופצת, כ.פרטית, חצר 

וגינה 50 מ"ר, נוף מדהים של 
ירושלים, 4 כ.אוויר, אופציה 

ליח' השכרה, רק - 2,290,000 
ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)17-17(_____________________________________________

 בנווה יעקב בקמיניץ, 
דירת גן, 4.5 חד' + 2 חצרות 
_____________________________________________)17-17(+ יח"ד. משה, 054-9388085

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

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

3-3.5 חדרים

 בנווה יעקב הרב פרדס, 
3 חד', לא משופצת במחיר 
_____________________________________________)17-17(סביר. 054-9388085, משה

 בנווה יעקב באשר גולק, 
3 חד', ק"ג, טאבו, מאושרת 
_____________________________________________)17-17(על הגג. משה, 054-4388085

כרמיאל
 5 חד', 127 מ', מרפסת 

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

052-7680520)17-20(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

 גבול כפר אברהם 
פנטהאוז, קומה 4/5, 

משוקעת, דר/צפ/מז, קומה 1 
- 3 ח' + יח' הורים, 103 מ"ר. 

קומה 2 - יח' גדולה + גג, 
ממ"ד, מעלית, חניה מקורה 
בטאבו. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)17-17(_____________________________________________

 מרכז העיר, דירת 4.5 ח', 
100 מ"ר, קומה 2, משופצת, 

דר/מז/צפ מעלית, מזגן, 
חניה. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)17-17(_____________________________________________

 כפר אברהם, דירת 4 ח', 
קומה 7, דר/מז, משופצת, 
ממזוגת, יח' הורים, מעלית 
שבת. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)17-17(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', קו'2, 
מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס, משה דסקל, 
050-5926021)17-17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ההגנה, 3 חדרים, ק"ק, 
משופצת, 60 מטר,

054-4443194)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות ברמבם, 3 
חדרים, קומה 4 ללא מעלית, 

050-3528252)17-17(_____________________________________________

 דירה ברחוב פרנקפורט, 
3.5, 80 מ"ר, קומה א', 

משופצת, 1,400,000.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 באזור אנה פראנק, 3 
חדרים מרווחת, מסודרת, ק"ב. 

_____________________________________________)17-17(נטלי, 052-2948691

 בבלעדיות! בהזדמנות! 
בבלפור השקט, 3.5 חד', 

גדולה! ק"ב, מסודרת, 
מאווררת, משופצת מהיסוד!!! 

חניה בטאבו, לפרטים:
_____________________________________________)17-17(רם נכסים, 054-5566145

 בבלעדיות! בהזדמנות 
נדירה! בברנדה פינת אחד 

העם, 3 חד', משופצת מהיסוד 
+ יחידת 2 חד', מושכרת, 

לפרטים: רם נכסים,
054-5566145)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות בעיר 
הקודש צפת, דירת 3 

חד', קרקע, משופצת, 
גינה, אזור חרדי, ח"ש, 

500,000. שניר,
052-2888181)17-17(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 מציאה בעיר הקודש 
צפת, דירת 90 מ"ר, 4 

חדרים, אזור חרדי, ח"ש, 
600,000. שניר,

052-2888181)17-17(_____________________________________________

 בבן זכאי! 4 חד' - 
ענקית, ק"ב, מעלית, 

מחסן, מטופחת, מרפסת 
שמש, יחידת הורים. 
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 בפרדו, 5 חד', 150 
מ', ק"ב עם מעלית, אפ' 

לריהוט, 6,000 ש"ח. 
***בשיכון ה', 4 חד', 

משופצת, ק"ב, 120 מ"ר 
+ מרפסת שמש. "יאיר 

_____________________________________________)17-17(נדלן", 052-7633978

 תיווך. בהזדמנות, להשכרה 
דירות חדר/שניים אזור פ"כ, 

מרוהטות, כניסה מייידת, מחיר 
אטרקטיבי. דוד,

054-7477054/050-5765449)17-17(_____________________________________________

■בר' עקיבא ליד גן 
ורשה, 3 חד' 70 מ' ק"ק 
עורפית עם חצר, אפש' 

לחלוקה,1,480,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב  03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 בתחילת בנייה ברבי-
עקיבא, 3 חד' גדולה, חזית, 
1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)18-18(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח' השניים, 3 חד' אחרונות, 

מפרט- גבוה, 1,250,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)18-18(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בקרית הרצוג באזור 
מעולה, 3 חדרים, חזית, קומה 

רביעית ללא תיווך,
052-7621678)18-21(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברחוב מינץ, 
3 חדרים, כ- 70 מ"ר, ק"ב, 

משופצת ברמה גבוהה. תיווך, 
050-4144602)18-18(_____________________________________________

 באלוף שמחוני, דירת 5 
חדרים )3 במקור(, 100 מ"ר, 

קומה ראשונה, 1,750,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. תיווך, 055-9941042

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

הגג, 1,550,000. תיווך "מעוף 
_____________________________________________)18-18(מגורים" 03-6121091

 באברבנאל, 3.5 חד', 
כ- 70 מ"ר, טאבו משותף, 

990,000 מזומן. נדל"ן הקריה, 
054-8472222)18-18(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 3 חד', כ- 65 
מ"ר, מפוארת!! + מרפסת 

סוכה, קומה נוחה, 1,380,000, 
גמיש. נדל"ן הקריה,

054-8472222 ,050-3000121)18-18(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בז'בוטינסקי, 
עורפית לב"ב, קומה ב', 

משופצת + אופצייה לסוכה, 
1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)18-18(_____________________________________________

 הקודם זוכה! ביונתן, 
3 חד', מקסימה, בהליך 
פינוי ובינוי, 1,360,000 

ש"ח כולל תיווך.
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)18-18(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 במימון, 3.5ח', 80 מ"ר, 
ק"ג, חזית + אופציה בגג 

1,780,000 ש"ח, גמיש. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באהבת 
שלום, כ- 50 מ"ר, 

2.5 חד', ק"א, חזית, 
משופצת מהיסוד ברמה 

גבוהה ביותר, 1,260,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. תיווך, 03-8050080

 בלעדי, מציאה 
ברב קוק, 2 חדרים, 

כ- 55 מ"ר, ק"א, 
עורפית + אופציה 

לסוכה, 1,220,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' ברחוב ברוט, 
קומה ב', משופצת מהיסוד, 
51 מטר + אופצייה קיימת 

ל- 20 מטר + אופצייה לסוכה, 
1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חד' מרווחת + 
מרפסת, יפהפייה, 1,440,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בדוד-המלך, 2.5 חד', 
שקטה ושמורה, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בהרצוג, דירת גן, 10 חד', 
280 מ"ר בנוי + 200 מ"ר 
גינה, 2 יח'י מושכרות. רי/

מקס, משה דסקל,
050-5926021)18-18(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד' 
מחולקת ל- 2 יחידות המכניס 

5,900 ש"ח לחודש, ק"ב, 
1,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

 בזכרון משה, 4 חד', 
מושקעת, ק"כ + חצר ללא 
מדרגות, 1,830,000 ש"ח, 

052-6616695 ,058-3232946)18-19(_____________________________________________

וילות ובתים
 ברמות א': קוטג' 4 חד' 

דו-פלקס, 110 מ"ר נטו + 
מרפסת, נוף, כ"פ, משופצת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)100 מ"ר נטו( משופץ + 

אופציה להוסיף דירת 3 חד'! 
נוף, כ"פ, 2,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(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. 

_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בקרית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת, 

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

amitay@perfectpro.co.il)18-18(_____________________________________________

 ברמות א': 5 חד' + 
מרפסת נוף, 3 כיווניםח, 

ק"ב, קרוב למכולת, תחבורה 
ולביה"כ! 1,830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 חד' 
משופצת, מרפסת, ק"ב, 

נוף, קרוב לחנויות, לתחבורה 
ול- "אוהל יוסף"! 1,990,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)18-18(_____________________________________________

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד' משופצת + מרפסת 

סוכה, נוף, אור, שמש, מחסן 
גדול, 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים
 בגבעה הצרפתית 

המתחרדת, 4 חדרים, 
משופצת )בר כוכבא(, רק 

1,600,000 )גמיש(. תיווך רומן 
_____________________________________________)18-18(מ. 052-6566361

 ברמות א': 4 חד' 
משופצת + ת.ב.ע ל- 40 מ"ר, 

ק"ב, 3 כיווני אוויר, בסולם-
יעקב, 1,820,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 3 חד' + חדר 
נוסף, ק"ב, 3 כיווני אוויר, נוף, 
ת.ב.ע. 1,600,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' 
משופצת, גישה נוחה, ק"א, 

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 3 חד' + 
אישור לבניה בכל הגג! 

מרפסת, נוף מדהים, משופצת 
ופרטית, 1,730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים

 רוטשילד/הרב קוק, 
6 חדרים )דירה בקומה( + 

מעלית ומרפסת שמש, 
2,150,000 ש"ח,

050-4464170)18-18(_____________________________________________

 צמוד לכפר אברהם, 5.5 
חדרים, כ- 130 מ"ר, דירה 
יחידה בקומה 2, מ.שמש, 

מעלית, חניה. 054-2390027, 
_____________________________________________)18-18(אמא נכסים

 רח' פיק"א, דירת 74 מ"ר, 
2.5 ח', 3 כ"א, קומה ראשונה, 

עורפית ושקטה.
_____________________________________________)18-18(054-2390027, אמא נכסים

 בשפירא, 4 חדרים, קומה 
א' + מרפסת שמש + מעלית 

וחניה, 1,590,0000 ש"ח, 
050-3528252)18-18(_____________________________________________

 כפר גנים א', ברח' ראב, 
4 ח', כ- 112 מ"ר, משופצת, 

3 כ"א עם חניה בטאבו, מקום 
שקט ופסטורלי.

_____________________________________________)18-18(054-2390027, אמא נכסים

 מפרטי, 4 חד', מרווחים 
באיריסים, 4, ק"ז, מעלית + 
חניה, נוף פתוח, 1,660,000 

_____________________________________________)18-21(ש"ח, 050-7346232

 באברבנאל, 4 חד', קו' 
2, מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)18-18(_____________________________________________

 בההגנה, מצויינת 
להשקעה, 4 חד', קו' 3, 

משופצת, מיידית. רי/מקס 
_____________________________________________)18-18(משה דסקל, 050-5926021

 בהזדמנות ברמבם, 3 
חדרים, קומה 4, ללא מעלית, 

050-3528252)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות בפרישמן, 3 
+ וחצי, קומה 1, 1,290,000 

_____________________________________________)18-18(ש"ח, 050-3528252

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(_____________________________________________

 פינסקר 29, 2 חדרים, 
_____________________________________________)17-17(ק"3, 054-4443194

3-3.5 חדרים

 מציאה בעיר הקודש 
צפת! 3 חד' 50 מ"ר, 

שמורה מאוד, אזור חרדי, 
מעולה, 410,000 ח"ש. 

_____________________________________________)17-17(שניר, 052-2888181

 במתחרדים, 3 ח', 
משופצת פלוס מרפסת ונוף 

מדהים, מציאה, 570,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח, 050-3202551

 בדרום העיר, 3 ח', 
משופצת לגמרי, קומת קרקע, 
_____________________________________________)18-18(כניסה פרטית, 052-8045458

 בפרויקט חדש, 
דירות 4-5 חד' מרווחות 
ופנטהאוזים יוקרתיים, 

מיקום מרכזי ונגיש 
)מרכזי קניות, פארקים( 

ברחוב שקט, ליווי בנקאי, 
מחירי מבצע ותנאי 

תשלום נוחים במיוחד, 
החל מ- 2.4 מיליון,

054-3487578)18-18(_____________________________________________

 באפשטיין, 2 חדרים, 
40 מ"ר, משופצת 

ומרוהטת, ק"ק, מייידי, 
3,000 ש"ח. **בחברון, 

יחידת 2 חדרים, ק"ד 
+ מלעית, משופצת 

ומרוהטת, 3,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן 
5 חדרים, 125 מ"ר פלוס 
יחידה 25 מ"ר, משופצת 

ומרווחת, עם חצר 
ענקית, 180 מ"ר. חמד 

_____________________________________________)18-18(נכסים, 053-3357316

 בשיכון ה', 4 חד,' 
משופצת, ק"ב, 120 מ"ר 

+ מ.שמש ***בפרדו, 
5 חד', 150 מ"ר, ק"ב + 

מעלית, חזית, 6,000. 
"יאיר נדלן"

052-7633978)18-18(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, 3/4 חד', 
מפוארות, החל מ- 4,900 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

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

03-6162228

מבנים
 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 

מבנה לכל מטרה, דלתות 
גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 

תלת פאזי. 052-3307454, 
_____________________________________________)08-20(רמי

מחסנים

משרדים

 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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

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

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-21/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-17/18(שטח, 055-6678585

 "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,
_____________________________________________)08-20ל(058-3242225

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

_____________________________________________)02-40/17(מוזל מאוד, 053-4100529

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)02-28/17(במרכז היישוב, 053-2552555

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-14/18(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(_____________________________________________

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

_____________________________________________)06-18(ובכלל. 050-7223891, שבתאי

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

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_____________________________________________

ביריה

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-24(_____________________________________________

 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

בני ברק

 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

 להשכרה בבניין גרנדהול, 
כיתות מאובזרות לקורסים/

_____________________________________________)14-18(פעילויות, 054-8468384

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
נופש חדשה ומפוארת, נוף 

מרהיב, עד 45 איש,
052-7164243)18-28(_____________________________________________

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

פתח תקווה

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(_____________________________________________

למכירה 

054-9719306
עסק רווחי ופעיל

קהל חרדי גדול
מסעדה חלבית
בטבריה

 בצירלזון, לגן ילדים, 
4 חד' עם ממ"ד, ק"ק 

+חצר 60 מ"ר, כ. נפרדת, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

03-5787756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

עסקים

ביקוש 
דירות

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-22/17(_____________________________________________

השקעות

 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(_____________________________________________

 יח"ד ברוזנהיים, מרוהטת 
קומפלט, חדשה ומפוארת, 

כניסה מיידית, 053-3161734, 
052-7125954)16-19(_____________________________________________

עמנואל

050-3336353

טיולי 
שטח

רכיבה 
מערבית

רכיבה 

טיפולית

ימי 
למשפחות גיבוש

ועובדים

חוות
חווה במושב חמד

 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)17-20(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
להשקעה, מחולקת ל- 3, 

שכירות ב- 5,500, נמכרת ב- 
050-7775343 ,1,150,000)17-20(_____________________________________________

 בחור חרדי מחפש לגור 
בדירת בחורים עד 600 ש"ח 

לחודש, 052-7163334,
_____________________________________________)17-18ח(053-2743931

 מעוניין לשכור חדר 
כשותף עם בחורים בירושלים, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7163334

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)17-18ח(052-7396092

 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

 למכירה/השכרה, 
120 מ', אורח החיים פינת 
חזון-איש, 1,300,000 ש"ח 
במרתפים, להשכרה 7,500 

_____________________________________________)17-17(ש"ח, 050-2229247

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה 3,500 ש"ח.

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 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

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שטה וכדו', 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)17-17(כשותף, 053-3157272

 להשכרה במתחם אוסם 
ב"ב, משרד מפואר וממוזג + 

מטבחון ושרותים,
052-7678583, 050-5674924

052-7132179)17-18(_____________________________________________

 להשכרה - במרכז זכרון 
מאיר, כ- 36 מ"ר, מפואר, ללא 

תיווך - מתאים לקליניקה/
_____________________________________________)17-18(משרד, 050-4115510

 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

 צימר חדש, ממוזג + 
ג'קוזי, מתאים למשפחה, 8 

מיטות קרוב לרשב"י,
052-5207326)17-20(_____________________________________________

 בית במושב דלתון, עד 
15-16 נפשות, מסודר, גדול 

ומרווח + חצר, פנוי לל"ג 
_____________________________________________)17-20(בעומר, 050-2263233

 להשכרה דירות נופש 
בטבריה על בסיס יומי/חודשי 

מ- 80 ש"ח ללילה,
054-2566965)17-18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

צפת
 בעיה"ק צפת, לחרדים 

בלבד, 3 חד',82 מ"ר, 2 
קומות, מרפסת נוף, אזור 
חרדי, 2,200 ש"ח. שניר 

052-2888181)17-17(_____________________________________________

 מציאה למכירה גג 
עם 2 יחידות ק"4, 

המושכרות ב- 5,000 
ש"ח )טאבו משותף(, 

1,200,000 ש"ח, 
בלעדי  ש. מאירוביץ 

03-5787756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בשד' רמז, 4 חד' 
חדשה מקבלן, ק"א עם 
מרפסת שמש, מפוארת 

5,900 ש"ח, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בפ.כץ, א.מצוין, חדשה 
בסטנדרטים גבוהים, 3 חד', 

מיידי, 054-8484502,
052-6557299)14-18(_____________________________________________

דופלקסים

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
רח' שקט בבנין חדש, 5 חד', 

יוקרתית + מעלית + חניה 
כפולה, ק"ב, חזית )מעט 

דיירים(, 6,500 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)17-17(_____________________________________________

 לוי יצחק, 4 חדרים + 
גג 30 מ"ר, קומה ב', 4,800 
ש"ח, מיידי. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 3 חד' ענקית באזור 
מנחם, ק"ב, ממזוגת, 

שירותים כפולים, 
מאווררת, ריקה. תווך 
_____________________________________________)17-18(אשכנזי, 03-5791770

 המכבים, 3 חד', קומה 
מקרקע, ג', 2,800, מיידי. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בשד' גרשטנקורן, 2.5, 
כשלושה + 2 מרפסות 

גדולות, מזגנים, מטבח חדש, 
פינוי מיידי, 4,000 ש"ח,

050-5219692)17-18(_____________________________________________

 ביחזקאל, 2 חדרים, 50 
מ' נטו, 3,300 ש"ח,

050-2229247)17-17(_____________________________________________

 2 חדרים יפהיפיה, 
מרוהטת, ממוזגת, קרקע, 

מיידית בשכונת אור החיים, 
052-7648100 ,03-6191468)17-17(_____________________________________________

 שניים ליד אנילביץ, מזגן, 
ריהוט חלקי, כ- 40 מ"ר, חצר 

_____________________________________________)17-18(קטנה, 2,950, 03-5781358

 ברמב"ם, יחידת דיור, 
2 חד', כ- 25 מ"ר, חדשה, 
ממוזגת, ק"ב, 2,200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-21(פינוי 15.6, 052-6160852

 דופלקס בהר שלום, 
5.5 חדרים, 170 מ"ר 

במצב חדש, 7,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בקרית הרצוג 
בגני הזית, בבנין חדש, 5 
חדרים, קומה 5, מוארת 

ומאווררת + סוכה + 
מעלית, מיידי, 5,300 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בלעדי!! בבית יוסף, 
4 חדרים + מרפסת + 

סוכה, שמורה ומטופחת, 
ק"ג, חזית + מעלית 

+ חניה פרטית, מיידי, 
5,300 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' 4.5 חד', קומה 
1, 3 כיווני אוויר. משה דסקל - 

רי/מקס עוצמה,
050-5926021)18-18(_____________________________________________

 ברח' בארי, לזו"צ, 2 חד', 
כ- 45 מ"ר, כחדשה, ממוזכת, 

ק"ק, סורגים, 3,000 ש"ח, 
054-4797080)18-21(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', כ- 45 מ"ר, 
חדשה, ממוזגת, ק"ק, סורגים, 

_____________________________________________)14-18(3,000 ש"ח, 054-4797080

 בא. בעלי מלאכה, יח"ד, 
2 חד', כ- 50 מ"ר + מרפסת 

סוכה גדולה + מעלית, 
_____________________________________________)18-19(משופצת, 054-3455437

 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 

סופרים, 2,600 ש"ח, מיידי, 
054-8518688)18-21(_____________________________________________

 יחידה חדשה, 2 
חדרים, 25 מטר, ק"5, 
מרוהטת קומפלט כולל 

חדר שינה ומוצרי חשמל 
קומפלט, דוד"ש, לזוג 
צעיר בשיכון ה', בית 

יוסף, 3,000 ש"ח, גמיש, 
058-3258284)18-21(_____________________________________________

 בהזדמנות! בנורוק, 
ק"ד, יחידת דיור גדולה, 
2,350 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים"
03-5701010)18-18(_____________________________________________

 ברח' חברון, יח"ד חדשה 
ויפיפיה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, 2,500 ש"ח,
050-6285999)18-19(_____________________________________________

ירושלים

 מציאה! ברמות ד' ברובין, 
דירת גן, 5 חדרים, 115 מ"ר, 
קומה 0.5, משופצת ברמה, 

חצר 50 מ"ר עם פרגולה 
מקורה, מ.סוכה, רק 5,950 
ש"ח, מיידי, בלעדיות בנדל"ן 

_____________________________________________)18-18(אריאלי, 02-5714636

1-1.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בהזדמנות! ברמות ד' 
ברובין דירת חדר, 15 מ"ר, 

מרוהט, קומה 0.5, משופץ, 
חלונות, מוארת, רק 1,650 

ש"ח, מיידי, בלעדיות בנדל"ן 
_____________________________________________)18-18(אריאלי, 02-5714636

 בהדר גנים, בית פרטי, 
8.5 חדרים, מטבח ענק עם 
כיור כפול, גינה יפה, מקום 

שקט, חניה בשפע.
_____________________________________________)18-18(054-2390027, אמא נכסים

 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)18-18(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)18-18(_____________________________________________

 בקרית מלאכי, רק חצי 
שעה נסיעה מבני-ברק, דירות 
להשקעה החל מ- 650,000 
ש"ח בלבד!!! תשואה יפה, 
_____________________________________________)18-18(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 באשקלון, מבחר דירות 
להשקעה, תשואה גבוהה, 

החל מ- 790,000 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)18-18(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 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)18-19(_____________________________________________

 למכירה חנות ברבי 
עקיבא, כ- 90 מ"ר, 

מושקעת, ק"א, חזית, 
מושכרת לתקופה 

ארוכה, תשואה חודשית, 
11,500 ש"ח + מע"מ, 

2,250,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בירושלים למכירה/
להשכרה! 30 מ"ר בקניון 

רמות, מיידי! טוב לכל עסק, 
חנות, ארגון, וכו'. תיווך 
_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 050-9051355

 מציאה בהזדמנות!!! 
משרד בלב בני-ברק,

03-8050080)18-18(_____________________________________________

 צימר, 2 חדרי שינה + 
סלון לזוגות עד 12 מיטות, 

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

מדהים, ממוזגת,
052-7655177)18-42(_____________________________________________

 דירת ארוח, ק"א, 
מפוארת, מאובזרת וממוזגת, 

באזור רח' סוקולוב, לזוג, 
052-7662345)18-30(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ביונה הנביא )קרוב 
לאדמו"ר מגור(, 2 חד' + 

מטבח גדול + סוכה, מרוהטת, 
_____________________________________________)18-19(ק"ד בלי. 052-7181113

 זכות לדירה ליד 
רעננה, 300 מ"ר, 

388,000 ש"ח. מחיר 
סופי עד דירה, ללא עלות 

_____________________________________________)18-21(נוספת 050-5483322
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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 057-3188842 
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

כרטיסי טיסה

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-25(לשבת, 052-7696100

יעוץ ועזרה
 תקוע? חסום? אצלנו 
תלמד להיות המטפל של 

עצמך, לפרטים:
050-4167316)06-18(_____________________________________________

 צלחות וקערות פסח, 
כוסות אליהו, דגמים מיוחדים 

054-8448548)07-20(_____________________________________________

 למגוון יעדים באירופה, 
ולפסח, וטיסות הרגע 
_____________________________________________)09-18(האחרון, 08-6211112

לימוד נהיגה
 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-22/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-22/17ל(

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)12-24(_____________________________________________

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

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
כל המכוניות, משאיות, 
רטקטורים, אמינות + 

_____________________________________________)21-20/17(אישורים, 052-5752933

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-18/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

שיפור הראייה

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 "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& 

לפרסום
03-6162228

עריכת מצגות
 עריכת מצגות: מקצוע 

מרשים לכל מטרה וכן 
אלבומים דיגיטליים!

"שרי עיצובים":
050-4171813)16-19(_____________________________________________

 לחתן דרוש שולחן, מיטות 
חדר שינה, מכונת כביסה, 

בדחיפות, התורם יפנה,
_____________________________________________)16-17ח(054-8420158

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך מכונת כביסה בירושלים, 

_____________________________________________)16-17ח(053-3141470

 מעוניין לקבל לפסטיק 
כיוון מכונת תספורת פנסוניק 
_____________________________________________)16-17ח(ER206, טל': 052-7658245

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-19/17(_____________________________________________

■ 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

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-24/17(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(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-24/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 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

'הבית בצפת'
(לשעבר מלון ת"א)

04-6972555
077-3601130

מארח לחופשה קסומה
בבין הזמנים ניסן 

רק 120 ש"ח לאדם 
כולל ארוחת בוקר 

מינימום 3 בחדר

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(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים ענקית 
בצפון )נוף לכינרת צפת( 

18 חד' )עד 60 איש( קרוב 
לביהכ"נ. מרכז הזמנות

)16-41(              052-9170694 _____________________________________________

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ, 

052-7153475)16-19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

סיטרואן

מאזדה

 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(_____________________________________________

פורד

 מאזדה 5 כסופה, 2010, 
97,000 ק"מ, שמורה ונדירה 
_____________________________________________)14-18(באזור המרכז, 053-7467673

 סיטרואן פיקאסו 2012 
במצב מצוין, 7 מקומות, 

_____________________________________________)14-18(39,000 ש"ח, 052-7684543

 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, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)17-18ח(1-599-500-003

 נמצאו שני כרטיסי רב קו 
באוטובוס 597 ניתן לקבלם על 

_____________________________________________)17-18ח(פי סימנים, ב- 054-8474591

 נאבד לפני כ- 3 חודשים 
מערך צרור מפתחות, החשוב 
מאוד לבעליו באיזור שיכון ג', 
_____________________________________________)17-18ח(03-6767360, 054-8470626

 נאבד לפני כ- 4 וחצי 
חודשים בערך, ארנק ובו סכום 

כסף די גדול באיזור שיכון ג', 
_____________________________________________)17-18ח(03-6767360, 054-8470626

 אבד צמיד פנינים לפני 
פסח בב"ב באיזור ויז'ניץ, סוגר 

_____________________________________________)17-18ח(מזהב לבן, 054-8413424

 מעוניין לקנות את הספר 
ה"בריחה מהודו",

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 דרוש לנזקקים, מיטה 
נפתחת ל- 2 מיטות, עמודון 

_____________________________________________)17-18ח(לספרים, 054-8410655

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7653753

 דרוש לאברך סטנדר 
מתכוונן או במצב שכיבה 

_____________________________________________)17-18ח(קבוע למסירה, 052-7115179

 משפחה ברוכה תשמח 
לקבל פליימוביל במצב טוב, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7616301

 גמ"ח תחפושות ישמח 
לקבל תחפושות שכבר לא 

משמשות אתכם,
_____________________________________________)17-18ח(02-6421424

 לבחורי ישיבה דרוש ספרי 
"והגדת" בתרומה או בזול, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3237073

 דרושים לאברך: מכונת 
כביסה, 2 מיטות, שולחן 

וכסאות, כנור, 050-4175368, 
_____________________________________________)17-18ח(אפשר להשאיר הודעה

 דרוש לישיבה מחשב נייד 
בתרומה עבור כתיבת חידושי 

_____________________________________________)17-18ח(תורה, טל': 052-7106267

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה במחיר סמלי, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________)17-18ח(במחיר סמלי, 052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה 
וכן במאוורר או מזגן נייד, 
_____________________________________________)17-18ח(בירושלים, 052-7163334

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7432035

 אם ברשותכם תפילין ללא 
שימוש, אנו נעשה מהם גמ"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)17-18ח(בתרומה, 052-7396092

■ 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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

 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

 ל"ג בעומר בבית ארז 
בהר כנען - 50 מיטות, ל- 2 
לילות במתחם חרדי מרווח, 

052-4281804)18-21(_____________________________________________

 4 חד' בעתיקה, ממוזגת, 
יפה ונקיה עם נוף להרי מירון, 

053-3133173)18-18(_____________________________________________

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

 טויוטה 2009 אוטומט, 
שניה, טסט לחצי שנה, 

שמורה, 30,000 ש"ח,
054-8484544)18-19(_____________________________________________

טויוטה

 פורד פוקוס 2013, 
130,000 קמ"ש, שמורה + 

אחריות, 42,000 ש"ח
052-7695162)18-19(_____________________________________________

 צלם ארועים מקצועי 
בעל נסיון, בתחום - התמורה 

הטובה לכסף שלכם!
_____________________________________________)18-21(054-7494088, מיכאל

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור/נרתיק 

תכלת, באוטובוס בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו,

_____________________________________________)18-19ח(052-7145526

 נמצא באלעד, כרטיס 
זיכרון לפני מס' שבועות, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7172772

 נמצאה חצאית שחורה 
ברח' רבי עקיבא,

_____________________________________________)18-19ח(052-2260221

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)18-19ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושים לאברך: 2 
מיטות, כסאות למטבח, כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)18-19ח(הודעה

 דרוש בתרומה, כסא ילדים 
מתחבר לאופניים,

_____________________________________________)18-19ח(050-4165680

 דרוש למסירה לאברך 
בירושלים, אופניים חשמליות, 

_____________________________________________)18-19ח(053-3141470

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך, סימילאק/מטרנה 
_____________________________________________)18-19ח(בירושלים, 053-3141470
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כל המשרות למגזר החרדי

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

גלאט ג'ובס

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-22/17(_____________________________________________

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר מעל 

המינימום! 03-5512122 
)51-19/17(              0526732122_____________________________________________

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר 

מעל המינימום!
03-5512122

)09-19/17(         052-6732122_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מתאמת פגישות 
מהבית, נסיון ומחשב 

חובה, שכר + עמלות + 
כושר ביטוי גבוה,

052-4455577)12-16(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
המחשוב בחינוך, דרושה 
אשת מכירות ומתאמת 

פגישות בעלת מוטיבציה 
גבוהה, אנרגטית, 

אחראית ומסורה, ידע 
ביישומי מחשב חובה!!! 

סביבת עבודה נוחה 
ונעימה, שעות נוחות, 
בסיס + בונוסים, קו"ח 

לפקס: 03-6199165 או 
למייל:

info@tik-tak.co.il)16-18(_____________________________________________

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
לקיץ בשנה“ל הבאה

תנאים מעולים למתאימות

דרוש איש מכירות מנוסה 
לרשת חנוית רהיטים מובילה. 

_____________________________________________)13-21(אסף, 050-2266802

 דרוש/ה בדחיפות 
מלווה בהסעה לתינוקת 

בת שנה מתל ציון 
לירושלים וחזרה, בבוקר 

ובצהריים בתשלום סביר, 
,052-7113982
050-4190456)13-17(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס 
זהיר לעבודה בהסעות באזור 

המרכז, שכר הולם,
053-3131101)13-17(_____________________________________________

 לצרכניה בפתח-תקווה, 
דרושה קופאית, יראת שמים, 

גמישות בשעות, שכר נאה 
_____________________________________________)16-19(למתאימות! 052-7620537

 למעון בעיר אזור, 
דרושות מטפלות, 

תנאים טובים. חדוה, 
052-4825215. שרית, 

050-5723896)13-17(_____________________________________________

 דרושים/ות איש תחזוקה 
לישיבה )מרכז(. מנה"ח לחברה 

)מרכז(. נהגי ב' מנוסים. רב 
מפקח מח' כשרות )י-ם(. 

מנהל מכירות למשרד נסיעות, 
15,000 ש"ח )י-ם(. מזכירת 

מנכ"ל, 7,000 ש"ח )י-ם(. 
עובדים/ות מהבית למגוון 

תפקידים ועוד אלפי משרות. 
גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-70-55-666)13-13(_____________________________________________

 דרושים עורכי ליל 
הסדר לבתי סוהר 

מגיל 18 ומעלה )ללא 
משפחות(, בעד תשלום 

סמלי, זיכוי הרבים!
054-8486824)13-14(_____________________________________________

■ למעון חמים בפ"ת, 
מטפלת, מובילת כיתה, 

עבודה מידית, לפרטים, רויטל 
054-2449121)13-17(____________________________________________

■ סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, למשרה 
מלאה/חלקית, שכר 

גבוה! תנאים טובים! 
)13-17(  052-3838484____________________________________________

 למשרד יחסי ציבור דרושים 
שני מנהלים/ות שותפיים 

עיסקיים בעלי/ות נסיון 
ויכולות כספיות חובה בלבד, 
המודעה פונה לאנשים/נשים 

רציניות בלבד למסע קמפיינים 
ופרסומות, 054-5663798

yaronlav35@gmail.com)14-17(_____________________________________________

 לכולל הוראה בתל-
אביב, יתפנה מקום לזמן 

קיץ הבעל"ט, הסעה מב"ב, 
לפרטים נוספים:

052-7117085)14-14(_____________________________________________

 דרושים לכל חול המועד 
פסח עובדים למתקנים 

מתנפחים/חשמלי, +18, 
רציניים ואחראים. 1. למודיעין 

עלית. 2. לפארק הירקון, 
פרטים והרשמה עדיפות 
_____________________________________________)14-14(בהודעה: 054-2884773

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, 
15.00 עד 20.00, תנאים 

טובים למתאימות, 
_____________________________________________)14-14(לפרטים: 052-7652801

 מנהלת חשבונות/
יועצת מס, למשרד רו"ח 
חרדי, עדיפות נסיון, מיידי, 

052-2808734
hagit@hirshfeld-cpa.co.il)14-16(_____________________________________________

054-3036882

דרושה לגן 
בפ”ת

גננת לגילאי 2-3 
אחראית צהרון 

תנאים טובים

 בירושלים, מנקה לבנק 
בשכונת גאולה, 6 ימים + 

פיצול בצהרים פעמים בשבוע, 
050-5305916)16-19(_____________________________________________

 למעון בב"ב, דרושה גננת/
סייעת, משרה חלקית, תנאים 

_____________________________________________)16-17(טובים, 050-4115695/4

 לגילאי 2-3 בגבעת 
שמואל, סייעת, 11-16:30, 

מיידי, תנאים טובים,
052-6471287)16-18(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, עובד 
נקיון 8.5 שעות ביום כולל 

הפסקה, משרה מלאה, חרוץ 
וממושמע, שכר 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)16-17(ברוטו, 058-4777734

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, במיידי: 1( סייעת 

בוקר/צהריים. 2( גננת לגילאי 
שנתיים, תנאים מעולים,

052-7177524)16-19(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון בגבעת שמואל, מיידי, 

אוירה חמה ומשפחתית, שכר 
נאה למתאימות,

050-8883909)16-19(_____________________________________________

 למשרד רו"ח ותיק 
בירושלים, דרוש/ה מזכיר/ה 

ראשי/ת למשרה מלאה 
אחראי/ת, מסורה/ה, יוזמ/ת 
בעל/ת יחסי אנוש מעולים, 

קו"ח למייל :
yair@bar-eil.com)16-19(_____________________________________________

 לחנות צילום, עובד/ת ידע 
במחשבים, משרת ערב,

03-6199392 ,054-5793174)16-17(_____________________________________________

למעבדת קוסמטיקה 
מובילה דרושה פקידה 

בעלת ידע ב-
office, excel ,word 

לעבודה קבועה, ארוכת תווך
קורות חיים לפקס:

 03-6166595, או למייל:
 ofelia0807@gmail.com

 דרושים עובדים למטבח 
מזון קר, רשיון - יתרון, 

_____________________________________________)14-18(לפרטים: 054-2068068

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

 גן דתי לאומי בכפר גנים, 
מחפש איש חינוץ, סייע/ת 
מבשל/ת, 054-2040504, 

054-2129454)14-17(_____________________________________________

 מטפלת למעון פרטי 
בגבעת שמואל, תנאים טובים. 

_____________________________________________)14-16(050-7250631, ניקול

 לחברת הובלה במרכז 
דרושים נהגים רשיון ג', חובה 

תנאים טובים למתאימים, 
052-6628690)17-20(_____________________________________________

 למעון דתי ומשפחתי 
מטפלות מנוסות ומסורות 

למשרה חלקית/מלאה, מיידי 
_____________________________________________)17-20(לשנה"ל הבאה, 054-4984209

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, גמישות בשעות, שכר 

_____________________________________________)17-20(הולם, 054-5558835

 לצהרון ברמת אביב של כ- 
10 ילדים, דרושה גננת וסייעת 
לקייטנת הקיץ בין התאריכים, 

2/7-10/8 )2 מחזורים(, 
_____________________________________________)17-20(לפרטים: ענת, 052-7906460

 מיידי! למעון בפ"ת/
גבעת שמואל, -7:00/13:00
17:00, תנאים משודרגים, 

054-8461589)17-20(_____________________________________________

 דרושה מנהלת חשבונות 
למשרה חלקית, ראש גדול, 

ידע בחשבשבת חלונות ואקסל 
חובה, נסיון יתרון, קו"ח:
mirize@gmail.com)17-18(_____________________________________________

 למעון במרכז פ"ת, 
מטפלת מסורה למשרה 

מלאה, 8:00-16:00 תנאים 
_____________________________________________)17-18(מעולים! 054-8474393

 מטפלת למעון חרדי 
בבני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים למתאימות, 
סביבת עבודה טובה,

054-8487716)17-18(_____________________________________________

 לחברת מיזוג אוויר באזור 
המרכז, דרושים עובדים בעלי 

נסיון, עדיף רשיון,
053-3365505)17-20(_____________________________________________

 עובדת עם נסיון לגן 
פרטי בהדר גנים לחצי 

משרה, משכורת טובה, 
_____________________________________________)17-18(במיידי, 052-4098725

 למשרד באזור המרכז 
דרושה פקידה עם נסיון ידע 

בהנה"ח + נסיון למשרה 
מלאה, קו"ח למייל: 

racheli@netivc.co.il)17-17(_____________________________________________

 לרשת מזון באשדוד 
דרושות קופאיות לעבודה 
במשמרות, פרטים בטל': 

050-6388152)17-17(_____________________________________________

 דרוש עובד ניקיון יסודי 
ואחראי לנקיון בישיבה בת"א, 
_____________________________________________)17-20(תנאים מעולים, 050-4145684

 התפנה מקום לכולל 
הוראה בת"א, הסעות מב"ב, 

052-7117085)17-19(_____________________________________________

 דרוש עובד דלפק 
למעדניה בב"ב, תנאים טובים 

_____________________________________________)17-18(למתאימים, 053-7516175

 לחנות בגאולה, דרוש עובד 
חרוץ, סביבת עבודה נעימה, 
_____________________________________________)17-18(תנאים טובים, 052-3297537

 לרשת צרכנות באזור 
המרכז דרושים מנהלים/

סגנים לסניפים, תנאים טובים 
למתאימים, קו"ח:

racheli@netivc.co.il
_____________________________________________)17-18(פקס: 03-5325668

 למשרד באזור המרכז 
דרושה פקידה עם נסיון, ידע 

בהנה"ח + נסיון למשרה 
מלאה, קו"ח למייל:

racheli@netivc.co.il)17-18(_____________________________________________

 לחברה בתחום הרפואי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לעבודה מול לקוחות 
ומטופלים, 5 שעות ביום - 

גמיש, 45 ש"ח לשעה. קריירה, 
072-22-222-62)17-17(_____________________________________________

 לחברה בתחום הבניה 
בבני-ברק, עוזר/ת אישי/ת 

למנכ"ל החברה, שעות נוחות, 
8,000 ש"ח. קריירה,

072-22-222-62)17-17(_____________________________________________

 לעמותה בתחום החינוך 
בירושלים, מזכיר/ה לעבודה 

משרדית לעשות הבוקר, א-ה, 
9:00-13:00, 44 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)17-17(קריירה, 072-22-222-62

 דרושה מוכרת יצוגית, 
אמינה ובעלת נסיון לחנות 

יוקרה של בגדי נשים + 
בונוסים למתאימה,

053-3121251)17-18(_____________________________________________

 למשפחתון בגבול ר"ג-
בני-ברק, דרושות סייעות/גננות 

עם נסיון למשרה מלאה/
_____________________________________________)17-20(חלקית, 050-8938869

 למינימרקט בבסר 
דרוש/ה עובד כללי חצי משרה, 

נסיון חובה, תנאים מעולים, 
050-3235555)17-20(_____________________________________________

 למשרד בגבעת שמואל 
דרושה מנהלת משרד למשרת 

אחה"צ, דרישות:
דוברת אנגלית - חובה,

שליטה בישומי מחשב - חובה, 
שירותית, תקתקנית, ראש 

_____________________________________________)17-20(גדול, 03-5320266

 יזמים צעירים ומבוגרים 
כאחד, המחפשים להיות 

שותפים למיזם חברתי בינ"ל, 
_____________________________________________)17-20(לפרטים: 053-3144553

 למשרד תיווך דירות וותיק 
בירושלים, דרוש/ה סוכנ/ת 

מכירות למשרה מלאה, רכב 
חובה, לפרטים - "צימוקי" 

02-5638221)17-17(_____________________________________________

 עו"ס למשרה חלקית 
בבית אבות לעצמאיים 

בב"ב תנאי העסקה 
טובים ונוחים, קו"ח 
_____________________________________________)17-20(לפקס: 03-6040771

 דרושה מנהלת חשבונות 
למשרה חלקית, ראש גדול, 

ידע בחשבשבת חלונות ואקסל  
- חובה, נסיון יתרון,

קו"ח למייל: 
mirize@gmial.com)17-18(_____________________________________________

 דרוש עובד לנקיון חדר 
מדרגות, באזור פ"ת-ב"ב,

052-4003742
054-2421196)17-21(_____________________________________________

 למעון, דרושה גננת 
ומטפלת חמה ומסורה, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)17-20(בבני-ברק, 054-8499728

 לאל גאוצו ברמת-גן, 
מלצרים/יות + נסיון, תנאים 

_____________________________________________)17-20(טובים, 052-2745177

 דרושה סייעת לגילאי 
שנתיים בהדר גנים פ"ת, 

מהשעה 8:00-16:00, תנאים 
_____________________________________________)17-18(טובים, מיייד, 050-3904445

 לקידי סטייל ב"ב, מוכרת 
אחראית, משמרות, תנאים 

_____________________________________________)17-18(מצויינים, 050-2050266

 ליועץ מס בפ"ת, סוג 3, 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ml1264@smile.net.il)17-20(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, עובד 
נקיון 8.5 שעות ביום כולל 

הפסקה, משרה מלאה, חרוץ 
וממושמע, שכר 6,000 ברוטו, 

03-5779500)17-18(_____________________________________________

 דרושה עובדת לחנות חד 
פעמי "נקי 10" 8:00-15:00 

אחראית עם כושר ניהול, 
תנאים טובים למתאימה, 

053-5251290)17-20(_____________________________________________

 לרשת יפה נוף ברחבי 
האץ, דרושים עובדים, לפרטים: 

1599-581-581 או בסניפי 
_____________________________________________)17-18(הרשת

 לחברה גדולה בתל-
אביב, מנהל/ת חשבונות 

מתחיל/ה, מתאים לסביבה 
חרדית, במיידי, קו"ח לפקס: 

03-9205309, מייל - 
office@malam-gemel.

com)17-20(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מסורה 
למעון במרכז ב"ב עבור כיתה 

תנוקיה. תנאים מצויינים 
_____________________________________________)17-20(למתאימות 054-2058545

 דרושים עובדים/ת +18 
לאירוע מתנפחים בהרצליה 

ביום שני ערב העצמאות, 40 
ש"ח לשעה, 054-2884773, 

_____________________________________________)17-17(עדיף בהודעות

 למשרד רו"ח במתחם 
בסר דרושה רו"ח הדוברת 
צרפתית שפת אם, קו"ח 

לפקס: 03-6183345
zy@zycpa.co.il)17-18(_____________________________________________

 מעוניינת להכפיל 
הכנסה? עבודה מהבית, 

רווחים גבוהים, הדרכה צמודה, 
058-3204202)18-20(_____________________________________________

 דרוש/ה התחום הביטוח, 
תנאים מעולה, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpi@gmail.com

_____________________________________________)18-21(פקס: 03-6182118

 מנקה למשרד בב"ב, 5 
ימים בשבוע בשעות הערב, 

03-5702045)18-19(_____________________________________________

 דרוש נהג משאית בב"ב 
_____________________________________________)18-19(עם נסיון, 03-5709972

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, מטפלות עם נסיון, 

תנאים טובים. 050-7250631, 
_____________________________________________)18-21(ניקול

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, 
15.00 עד 20.00 ימים 

א-ה, תנאים טובים 
למתאימות, לפרטים: 

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 למשרד בתחום הפרסום 
ויח"צ מזכיר/ה לעבודה 

מהבית, לעבודה משרדית 
נעימה מול לקוחות קיימים, 

ימים ב-ה שעות גמישות, 50 
ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)18-18(_____________________________________________

 לחברת נדל"ן באיזור בני-
ברק מזכיר/ה מנהל/ת משרד, 

שעות נוחות, 8,000 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18(קריירה, 072-22-222-62

 למרפאת עיניים 
בירושלים מזכיר/ה, למענה 

בתחום רפואי, שעות נוחות, 
שכר הולם. קריירה,

072-22-222-62)18-18(_____________________________________________

 בירושלים: חנות משקאות 
בהנהלה חרדית מחפש מוכר-

עובד כללי,
052-7615294)18-21(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 בוגר נתיבות עולם, נסיון 
בניהול פרוייקטים חברתיים 
ועסקיים, במשרה בכירה!!! 

_____________________________________________)18-19ח(050-4160390

למרכז הרפואי מעיני הישועה דרושים/ות

  avigaily@mhmc.co.il :קו"ח יש לשלוח למייל
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מוסר עבודה גבוה
עמידה בזמנים ובתנאי לחץ
אכפתיות, מסירות וחריצות

ידע בסיסי במחשב
נכונות לשעות נוספות

משמרות מפוצלות 

פקיד/ה למוקד זימון תורים
משרה חלקית

מרכז רפואי מעיני הישועה
מקצוענים עם נשמה

למחלקת אחזקה במרכז הרפואי מעייני הישועה

  tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל
פקס: 03-5771144

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

טכנאי/ת מיזוג אויר
טיפול ואחזקת מערכות מיזוג אויר

ידע במערכות מיזוג אויר- חובה

דרוש/ה 

 לישיבה בב"ב דרוש איש 
אחזקה מקצועי 03-6714809 

_____________________________________________)18-19(להתקשר 10:00-15:00

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 למשרד רו"ח במתחם 
בסר, דרושה רואת חשבון. 

נסיון בעמותות יתרון. לפרטים: 
פקס 03-6183345 מייל:

zy@zycpa.co.il)18-21(_____________________________________________



ע"פ נתוני ביטוח לאומי:
הכי הרבה ירושלמים

עברו למכבי!
מה איתך?

מוגש כמידע לחברי מכבי
מתקדמים היום למכבי

בזכות
האנושיות

בזכות 
הזמינות

בזכות
המומחיות

*מצטרפים נטו ב-2016

עברו למכבי!עוד 65 חברים 

ברב שפעבזמן שעשית שופינג 
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