
הנרצח בפיגוע הירי - 
יליד העיר

נרצח  ההגנה,  ברחוב  מתגוררים  שהוריו  הי"ד  גל  בן  איתמר  הרב 
בפיגוע הירי בכניסה לאריאל בשעה שעשה את הדרך הביתה  מאות 
מתושבי רחובות השתתפו במסע ההלוויה ביישוב הר ברכה בו התגורר 

 את השבת האחרונה עשה ברחובות

לאחר שנים של תכניות: 
'פינוי בינוי' בקרית משה 

יוצא לדרך

שיעור ייחודי 
לבני הנוער

מונטג: "שווה לבדוק זכאות להנחה בארנונה"

מתנדבי "לשבוע" המתיקו 
את בית החולים

שת"פ עם waze למניעת פקקי תנועה בשל משאיות 
אשפה

החסיד מרחובות הכניס ס"ת
בבני ברק

/ עמ' 8

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי ברחובות, נס ציונה, יבנה, ק.עקרון ובאר יעקב  יום חמישי כ"ג בשבט תשע"ח  8/2/18 גיליון מס' 390

ברחובות

ומקצועי,  יעיל  חסכוני,  צבא  של  מודל   
ישיבות,  בחורי  גיוס  על  הוויכוח  את  ייתר 
כשחרב  יתרחש  שכזה  שהליך  הסיכוי  אך 
הבג"ץ מונחת על הצוואר, שווה ערך לסיכוי 
יעביר חוק שיחייב גם את סגירת  שליברמן 
חנויות הנוחות בשבת. מכל כיוון שמסתכלים 
על התמונה, דומה כי הפתרון היחיד שיכול 

לעבור הוא אימוצה של פסקת ההתגברות.

התקווה האחרונה

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

אייכלר: ״חוששים שאחרי התקציב לא נצליח להעביר את החוק״ 

מוזס: ״נדרוש התחייבות מראש הממשלה להעביר את הגיוס עד לפסח״

סמוטריץ' הודיע על תמיכה בדרישה החרדית 

/ עמ' 8

/ עמ' 4

/ עמ' 8

/ עמ' 8

/ עמ' 8

/ עמ' 4

/ עמ' 4

האולטימטום החרדי: תקציב תמורת גיוס

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
!& 820
17.1-20.1  ' -'

 !!  
  

077-5100355
 18-20/2

במלון כינר גליל
3 ימים 

בר' עקיבא לימים
 ושבועות (בלבד)

למכירות, מעצבות וכ'ו

להשכרה
אופנת נשים 

054-7444495 לל"ת

*8510

40 

1

> 40 <

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 
052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

לקראת שנה"ל הבאה: 
הוקמה מינהלת היערכות 



*במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל מטרה *המוצרים 
המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים כ"א בשבט תשע"ח 
עד י״ח באייר תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונות להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט בתקנון המבצע *ההגרלות 
השבועיות )10 הגרלות( יתקיימו בין התאריכים ג׳ באדר תשע״ח עד י״ד באייר תשע״ח )18.2.2018-29.4.2018( *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח 
 )21.5.2018( *הפרס השבועי יינתן כשובר *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *ניתן לזכות בהגרלה שבועית אחת בלבד *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 

רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.

מיליון שקלים 
לרכישת דירה!

ההגרלה תתקיים 
בתאריך ז׳ בסיוון 

תשע״ח )21.5.2018(.

ניתן לשלוח מעטפות 
עד י״ח באייר 

תשע״ח )3.5.2018(.  

ככל שתשלחו יותר 
מעטפות תגדילו את 
הסיכוי שלכם לזכות!

    הגדולהההגרלה
שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

בית המיון ההגנה 137 תל אביב 6162001 
או באמצעות תיבות המבצע בנקודות המכירה הנבחרות

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

הביתהזכייה של

           במבצע

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

בכל שבוע תוגרל 
חבילת מוצרים יוקרתית 

או ריהוט של אחד 
מחדרי הבית

השבועיתההגרלה

מוצרי חשמל

סלון יוקרתי פ. אוכל וארון ספרים

חדר ילדים

חדר תינוקות

חדר נוער

הלבשת הבית
ההגרלה ב-י׳ באדר תשע״חסט כלים לאירוח ל-24 סועדים ההגרלה ב-ג׳ באדר תשע״ח

ההגרלה ב-י״ז באדר תשע״ח

ההגרלה ב-ט׳ בניסן תשע״ח

ההגרלה ב-ז׳ באייר תשע״ח
ההגרלה ב-ל׳ בניסן תשע״ח

ההגרלה ב-כ״ד באדר תשע״ח

ההגרלה ב-כ״ג בניסן תשע״חחדר הורים

ההגרלה ב-י״ד באייר תשע״חמטבח
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ההגרלה ב-ב׳ בניסן תשע״ח
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freyisrael@gmail.com :לעדכונים

כ"ג בשבט תשע"ח 8/2/18רחובות124 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

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

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
יעקב אמסלם, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

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

 שיעור ייחודי לבני הנוער
שיעור ייחודי המיועד להחדרת המודעות בנושאי איסור 

בריבית  הלוואה 
נערך  וחומרתו 
והופנה  ברחובות 
לקהל צעירי הצאן 

ובנות הסמינרים.
ר  ו ע י ש ה
אותו  הייחודי 
אגודת  נציג  יזם 
ישראל הרב פנחס 
על  נמסר  הומינר, 
רבי  הרה"ג  ידי 
מחבר  וינד  פנחס 
פנחס'  'ברית  ספר 
ומי שעומד בראש 

הרכב "בית ההוראה לענייני ריבית".
נועד  ושקופיות,  ייחודית  מצגת  בליווי  שנמסר  השיעור 
אדם  בני  עלולים  בו  הרגיש  בנושא  המודעות  את  להגביר 

להיכשל מבלי משים בחיי המעשה.

 שריפה בקניון
במוקד  דיווח  התקבל  בערב   22:00 בשעה  שלישי  ביום 
הקניון  בבנין  שפרצה  שריפה  על  האש,  כיבוי  של   103

המשמש גם כבנין 
כוחות  העיריה. 
שהגיעו  הכיבוי 
כי  גילו  למקום 
הראשונה  בקומה 
של הקניון נשרפה 
זו  והיא  מכולה 
לעשן  שגרמה 

המוקד  אנשי  הראשונה.  הקומה  בכל  שהתפשט  הסמיך 
העירוני הם שהזעיקו את כוחות הכיבוי אך ב"ה לא נמסר 

על נפגעים או נזק משמעותי.

 שערי הלכה
בימים אלו יצא לדרך מבצע ההלכה השנתי הגדול בעיר, 
במהלך  ההלכה".  לימוד  לעידוד  הקרן   - הלכה  "שערי 
לימוד  בשיטת  לדלת  מדלת  לימוד  ערכות  יחולקו  המבצע 
הלכות  בשילוב  לחברו  אדם  בין  בנושא  יומית  ייחודית 
ערכת  ההוראה.  בית  רבני  ע"י  ונסדר  נערך  אשר  פורים 
עם  יחד  ההלכות  ללימוד  יומי  לוח  בתוכה  תכלול  הלימוד 

בני המשפחה.
לקראת המבצע הוקם מערך טלפוני ייחודי שמספרו -03
דברי  את  לשמוע  יהיה  ניתן   3 בשלוחה  אשר   30-90-400

ההלכה היומית.

 שריפה ברחוב ההגנה  
לא פחות מארבעה צוותי כיבוי הוזעקו שלשום לשריפה 

ה  צ ר פ ש
ברחוב ההגנה 
אלא   ,18
הגעת  שעם 
ת  ו ח ו כ ה
כי  התברר 
בסך  מדובר 

הכל בכיריים מגז. לא היו נפגעים באירוע.

 סגירת קטע ברחובות דרך האצ"ל ופניגר
לתנועת  ייסגרו  המים,  תאגיד  של  תשתית  עבודות  בשל 
כלי רכב עד חודש מרץ רחוב דרך הים בקטע הרחובות דרך 
האצ"ל ופניגר. התחנות ברחוב דרך הים והמנוף מבוטלות 

זמנית, כמו כן יחולו שינויים במסלול קו 16 לרכבת.

החדשות המקומיות של    רחובות
על המקום

מאת: איציק גרוס

במסע  השתתפו  רחובות  מתושבי  מאות 
גל  בן  איתמר  הרב  של  הלב  קורע  ההלוויה 
אריאל,  בצומת  מחבל  ידי  על  שנרצח  הי"ד 
עוד  של  בסיומו  לביתו  בדרכו  שהיה  בשעה 

יום עבודה.
התגורר  לנישואיו  שעד  הי"ד  איתמר  הרב 
שימש  ברחובות,  ההגנה  ברחוב  הוריו  בבית 
בגבעת  עקיבא  בני  בישיבת  וכמחנך  כמורה 
התגורר.  בו  ברכה  הר  ביישוב  וכן  שמואל 
כתלמיד  ידוע  שהיה  אדם  על  מספרים  מכריו 
חכם וכאיש חינוך מהמעלה הראשונה וככזה 
עמם  הנוער  ללבבות  מסילות  למצוא  היודע 

היה במגע.
ארבעה  אחריו  שהותיר  ה-29  בן  המנוח 
ילדים שהגדול מהם בן 7 והקטן אך בן שנה, 
נרצח בכיכר הכניסה לעיר אריאל שבשומרון 
בשני  חמוש  שהיה  פלסטיני  שמחבל  בשעה 
בכל  אותו  לדקור  והחל  עליו  התנפל  סכינים 

חלקי גופו.
המרושתים  האבטחה  בסרטוני  מצפיה 
דרך קבע בצומת עולה, כי מיד עם התנפלות 
המחבל, החל הרב איתמר הי"ד לנוס על נפשו 
ולהימלט מהמקום, אך להב הסכינים שננעצו 
הגעת  עם  אותו.  הכריעו  בחזהו  ושוב  שוב 
כאנוש,  מצבו  הוגדר  לזירה  ההצלה  כוחות 
לאחר  קצר  זמן  אך  החולים  לבית  פונה  הוא 

מכן נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
צה"ל  קצין  כי  יצוין, 
בסמוך  רכבו  עם  שעבר 
ראייה  עד  והיה  לצומת 
לדהור  החל  לפיגוע, 
המחבל  לעבר  ברכבו 

זה  אך  אותו,  לדרוס  במטרה  במנוסה  שפתח 
הכפרים  אחד  תוך  אל  ונמלט  לחמוק  הצליח 

הפלסטיניים הסמוכים.
למקום  במהירות  שהגיעו  הביטחון  כוחות 
ששייך  תיק  בזירה  איתרו  השטח,  את  וסרקו 
אישיים  וחפצים  מזהים  פרטים  ובו  למחבל 
אשר מהם עולה כי המפגע הוא עבד אל עאסי, 
בן 19 תושב יפו בעל תעודת זהות כחולה, בן 

לאב פלסטיני ואם יהודייה.
שנערכה  הלב  קורעת  ההלוויה  במסע 
ביישוב הר ברכה בו התגורר איתמר, ספד לו 
אביו ר' דניאל ובקול בוכים קיבל עליו את דין 
שמים באהבה, "מתנה יקרה קיבלנו לפני כ-30 
שנה והיום אנחנו נפרדים ממנה בצער", סיכם 
בנו,  חייו הקצרים של  האב השכול את פרקי 
מכאן  ממשיכים  אנחנו  איך  מושג  לנו  "אין 
בלעדיך, בלי החיוך שלך, בלי הפנים הטובות 
והקורנות מאושר תמיד. הספקת כל כך הרבה, 
אבל השאיפות שלך להתקדם לא פסקו לרגע. 
הנאתך מחינוך של הדור הבא בישראל האירו 
המשיך  להתייעץ".  באת  הזמן  וכל  פניך  את 
האב בדבריו כשהוא פונה לבנו יקירו ומבטיח, 
ללוות  נמשיך  דאגה מליבך.  היקר, הסר  "בני 
יזכו  אשר  עד  והמתוקים  הקטנים  ילדיך  את 
שתכניתם  הארורים,  ישראל.  בתים  לבנות 
המרושעת לעצור את מפעל ההתיישבות, לא 
יצלחו". הבטיח האב כשהוא ממרר בבכי על 

האובדן הגדול והבלתי נתפס.
חותנו של הרב איתמר הי"ד, ר' שלומי בדש 
ספד לו ואמר, כי "הקב"ה הוא זה שמנהל את 
ההצגה הזאת, ועלינו לדעת שלא תמיד אנחנו 
מהלכיו,  סתר  את  להבין  אמורים  או  מבינים 
אחד  דבר  אך  מבינתנו,  הם  שנשגבים  משום 
פעם  כל  בהצגה,  כמו  כי  מבינים.  כן  אנחנו 

הזרקור מאיר דמות אחרת, הקב"ה הפנה את 
מחייו,  שנלמד  איתמר,  לרב  ליבנו  תשומת 
לקהל  פנה  שלומי  ר'  ומתורתו",  ממעשיו 
האחרונה  בדרכו  חתנו  את  שליווה  האלפים 
שימו  אלינו,  האלוקית  האמירה  "זו  והכריז, 
שמיים  שם  וקדשו  בו,  התבוננו  לב,  אליו 

בדרכו של חתני!"
ואילו רב היישוב הרב אליעזר מלמד שהכיר 
לו  ספד  שנים,  רבת  הכרות  מתוך  המנוח  את 
בדמעות וביקש לחזק את המשפחה. "פתאום 
איום  וקול  בנו השמועה  הכתה  היום  באמצע 
בן  הרב איתמר  כי  והודיע  בשמים  התפשט 
הרב  יתומים.  וילדיו  אלמנה  ומרים  גל נרצח 
איתמר היקר והאהוב ידענו תמיד שאתה מסור 
למרומים  עלית  אתה  גם  והנה  ולארץ  לתורה 
ההספד  בדברי  הרב  פתח  השם".  קידוש  על 

הנרגשים.
"ארץ ישראל והעולם הבא נקנים בייסורים. 
אתה הרב איתמר זכית לקיימם בגופך. עוד לא 
חלומות  לרקום  הספקת  אבל   30 לגיל  הגעת 
שימשת  שבהם  הספורות  בשנים  גדולים. 
היית  תמיד  תלמידים.  להלהיב  הצלחת  כרב, 
אהבת  שבקדושה,  לדברים  להתנדב  מוכן 
היינו  שמואל.  בגבעת  בישיבה  תלמידך  את 
ישיבה  ראש  תהיה  טבעי  שכמנהיג  בטוחים 
אדם  לראות  נדיר  אבדו.  החלומות  כל  והנה 
שכל כך מעריך ומכבד את הוריו". אמר הרב 

מלמד.
הוריו של המנוח הרב דניאל ומרת שושנה, 
ישבו שבעה בביתם רחוב ההגנה 46 ברחובות, 
היום יום חמישי כ"ג שבט בין השעות 16:00 

22:00 –
הר  ביישוב  ניחומים  יקבלו  הימים  בשאר 

ברכה בבית בנם.

מאת: איציק גרוס

להפקיד  שעבר,  בשבוע  הותמ"ל החליטה 
תכנית להתחדשות עירונית בשכונת המגורים 
קריית משה ברחובות הכוללת 9,500 יחידות 
דיור שיוקמו במבני מגורים בני 7 ל-20 קומות. 
יוקצו  כ-1,600  הדיור,  יחידות  כלל  מתוך 
החדשות  הדיור  יחידות  קטנות.  דירות  עבור 
כיום  המצויות  יח"ד  כ-1,300  במקום  יוקמו 
בשטח התוכנית במצב תחזוקתי ירוד. בשטח 
הדירות המתפנות, ייבנו כ-3,600 יחידות דיור 
בקרקע  נוספות  דיור  יחידות  כ-5,800  וכן 
ע"י  הפרויקט  לטובת  שהוקצתה  משלימה 
הדיור,  יחידות  לצד  ישראל.  מקרקעי  רשות 
ותיק,  תעשייה  אזור  שדרוג  כוללת  התוכנית 
רכבת  ותחנת  ציבור  שטחי  תשתיות,  הקמת 
תכנון  והאזור.  השכונה  תושבי  את  שתשרת 
התוכנית לווה בשיתוף ציבור נרחב עם תושבי 

השכונה ובעלי הדירות.

כ-1,100  של  שטח  על  משתרעת  התוכנית 
דונם במערב העיר וכ- 300 דונם מתוכם הינם 
מאפשרת  ההשלמה  חלקת  השלמה.  חלקת 
בינוי  של  ייחודי  בהליך  להתממש  לתוכנית 
הורסים(.  מכן  ולאחר  בונים  )קודם  פינוי   –
באופן זה רוב התושבים יוכלו להישאר בביתם 
במהלך הבנייה, ולעבור לביתם החדש בסיום 
התהליך. בנוסף, התוכנית כוללת 350 יחידות 

לדיור מוגן ושטחי מסחר ותעסוקה.
רקע  על  התאפשר  התכנית,  של  קידומה 
בדבר  לאחרונה  שאושרה  נוספת  החלטה 
שבה  פנויה  קרקע  כלומר  משלימה",  "קרקע 
להגדיל  כך  ידי  ועל  לבנות  ליזמים  יתאפשר 
פינוי  בפרויקטים של  הכלכלית  הכדאיות  את 
קריית  שכונת  להתחדשות  בתכנית  בינוי.  ־ 
לטובת התחדשותה  דונם  כ־250  הוקצו  משה 
של השכונה כולה. בסך הכל כוללת התוכנית 
בנויים  בשטחים   750 מהם  דונם,  כ־1,200 

ו־250 דונם הם קרקע משלימה.

התוכנית נערכה ע"י משרד בר לוי אדריכלים 
ומתכנני ערים.

יואב  )מיל'(  האלוף  והשיכון,  הבינוי  שר 
תלוי  ישראל  במדינת  הנדל״ן  ״עתיד   : גלנט 
על  מברך  אני  נכונה.  עירונית  בהתחדשות 
״קרית  שכונת  של  הפיתוח  תכנית  אישור 
של  דגל  תכנית  המהווה  ברחובות,  משה״ 
הבינוי  במשרד  עירונית  להתחדשות  הרשות 
בשורה  מהווה  זו  תכנית  אישור  והשיכון. 
זוגות  הותיקה,  השכונה  לתושבי  חשובה 
צעירים ולסטודנטים אשר מבקשים לגור בה. 
התכנית תבנה רובע חדש ומודרני במקום תוך 
על  ובשמירה  הקיימים  לתושבים  וסיוע  ליווי 
משרד  בשכונה.  מגוריהם  בהמשך  רווחתם 
הבינוי והשיכון ימשיך לפעול ברוח זו ובמלוא 
עירונית  התחדשות  להוביל  במטרה  המרץ 

בערים נוספות ברחבי הארץ״.

הנרצח בפיגוע הירי - יליד העיר
הרב איתמר בן גל הי"ד שהוריו מתגוררים ברחוב ההגנה, נרצח בפיגוע הירי בכניסה לאריאל בשעה 
שעשה את הדרך הביתה  מאות מתושבי רחובות השתתפו במסע ההלוויה ביישוב הר ברכה בו התגורר 

 את השבת האחרונה עשה ברחובות

לאחר שנים של תכניות: 'פינוי בינוי' בקרית משה יוצא לדרך
הותמ"ל החליטה להפקיד תכנית להתחדשות עירונית ברחובות הכוללת 9,500 יחידות 
דיור   מדובר בתכנית ההתחדשות העירונית הראשונה שאושרה להפקדה במסגרת הותמ"ל
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מאת: מנדי קליין

סוערות,  בעיר  החרדית  בקהילה  הרוחות 
לאחר שמאבק על מערכת הכשרות בעיר הפך 
ליו"ר  התחזות  פשקווילים,  עם  למלוכלך, 
העיר,  רב  של  הכפשות  הדתית,  המועצה 
הרבנות  של  בכשרות  רפש  להטיל  וניסיון 
את  שמנווט  מי  הערכה,  פי  על  המקומית. 
להם  הקהילה,  מתוך  גורמים  הם  המלחמה 

אינטרסים מנוגדים.
המועצה  יו"ר  מוביל  האחרונה,  בתקופה 
רחב  מהלך  גדסי  אלדד  ברחובות  הדתית 
הרבנות  להפיכת כשרות המהדרין של  היקף, 
במסגרת  הקהילות.  כל  על  למקובלת 
המאמצים, הוקם פורום רבנים מכל הקהילות 
הכשרות,  מערך  על  שמפקח  בעיר,  החרדיות 
מחמירים  בסטנדרטים  תעמוד  שזו  מנת  על 

ותוכל להיכנס לכל בית חרדי בעיר.
הצלחת  את  כלות  בעיניים  שרואות  מי 
הבד"צים  מערכות  הן  הרבנות,  של  הכשרות 
והן  פחתה,  אליהם  שהדרישה  הפרטיות, 
בעקבות  כי  יצוין  רלוונטיות.  לפחות  הפכו 
העסק  בתי  מהעבר,  משפט  בית  החלטת 
כשרות  עצמם  על  לקחת  יכולים  ברחובות 
בכשרות  שיחזיקו  לאחר  רק  פרטי  בד"צ  של 
על  מקובלת  והיא  ובהיות  מהדרין,  רבנות 
הצורך  מתייתר  רבים  במקרים  הציבור,  רוב 

בכשרויות הבד"צים.
בשבוע האחרון, כוסו לוחות העיר במודעה 
ובה רשימה המונה את כל החנויות המחזיקות 
בצירוף  הרבנות,  שאינם  בד"צים  בכשרות 
ליצירת  בהם.  לרכוש  התורה  לבני  "המלצה" 

קשר, הופנו קוראי המודעה למייל ובו מספר 
הוגשה  גדסי,  המועה"ד  יו"ר  של  הטלפון 

תלומנה במשטרה.
והן  מאחר  רבה,  לתסיסה  גרמו  המודעות 
הגאון  העיר  רב  על  תיגר  כקריאת  התפרשו 
רבי שמחה הכהן קוק, שאמנם אינו בתוקפו, 
ועוד,  זאת  לו.  כפופה  הרבנות  מערכת  אך 
נתפסת  הדתית  המועצה  ליו"ר  ההתחזות 
חמורה  וחריגה  ראוי,  ולא  מלוכלך  כמהלך 

מגבולות ויכוח לגיטימי.
כביכול  ובה  הודעה  הופצה  רביעי,  בבוקר 
חירום  כינוס  על  גדסי  המועה"ד  יו"ר  מודיע 
10 שעות  ידרוש מכל משגיח  בו  למשגיחים, 
נוסחה  נוספות בחודש ללא תמורה. ההודעה 
במקצועיות רבה, אך בינה לבין המציאות אין 

קשר ולו הקלוש ומדובר בהתחזות נוספת.
במהלך  נקנסו  המאבק,  מהחרפת  כחלק 
לישראל,  הראשית  הרבנות  ידי  על  השבוע 
על  התנוסס  ששמם  מהדרין  חנויות  מספר 
חוק,  פי  על  באשר  האנונימיות  המודעות 
להחזיק  ככשר,  עצמו  המציג  עסק  כל  מחויב 

בתעודה מטעם הרבנות.
"מדובר  בתגובה:  נמסר  הדתית  מהמועצה 
גורמים  עומדים  שמאחוריהם  בפרסומים 
המנסים  וכלכליים  פוליטיים  אינטרסנטיים, 
והעומד  הדתית  המועצה  בלגיטימיות  לפגוע 
הזויים.  ופרסומים  באמצעות שקרים  בראשה 
המועצה הדתית רחובות פועלת עפ"י הנהלים 
הרבנות  הראשית,  הרבנות  להוראת  ובהתאם 
דת.  לשירותי  והמשרד  לישראל  הראשית 

הוגשה תלונה במשטרה".

מאת: חיים גולדברג

נחרט  אשר  כביר  מעמד 
תלמידי  של  בליבותיהם  היטב 
בתלמוד  המתחנכים  החמד 
נערך  בני הישיבות בעיר  תורה 

לרגל חמשה עשר בשבט.
ילדי החמד זכו שאת המעמד 

פיאר בנוכחותו המרא דאתרא שליט"א אשר 
כאשר  נשיאותו  תחת  עומד  תורה  התלמוד 
מידיו  לקבל  זה  אחר  בזה  עלו  אף  בסיומו 

פירות מתוקים.

שיאו של המעמד נרשם 
ורומם  כאשר הגר"ש חיזק 
זכו  ואז  התלמידים  את 
עמדו  כאשר  נעלה  לרגע 
ונשיא  רגליהם  על  הכל 
רוגש  בלב  בירכם  הת"ת 
באהבה:  כהנים  בברכת 

"יברכך ד' וישמרך"..
כאמור  נחרט  המעמד  של  רישומו 
בליבותיהם הצעירים ובוודאי ישא פירי פירות 

לגדלם לאילנות פאר בכרם בית ישראל.

בעורמה ובתחכום, מנהלים גורמים אנונימיים מלחמת חורמה נגד 
הרבנות ברחובות, תוך שהם מכפישים את רב העיר, מערערים 

על הכשרות ומתחזים ליו"ר המועצה הדתית  כל הפרטים

מלחמת כשרות אפלה: 
פשקווילים, קנסות והתחזות

מעמד רב רושם התקיים בתלמוד תורה בני הישיבות בעיר 
בית  ורב  דאתרא  המרא  של  נשיאותו  תחת  העומד  רחובות 

הכנסת "החורבה" הגאון רבי שמחה הכהן קוק

מעמד ט"ו בשבט 
בהשתתפות רב העיר

מאת יבניאל שירם
נסב  פחות מחודשיים  בעוד 
כולנו לליל הסדר.  הזריזים 
של  הוותיקים  והלקוחות 
מיהרו  תיירות"  "שינפלד 
מראש  חדרים  לסגור 
החלומית  הפסח  לחופשת 
תיירות'  'שינפלד  של 
קאראס'  'פורטו  בריזורט 

שבצפון יוון.
הפסח  חג  לקראת  השנה, 
לקיים  החלטנו  תשע"ח, 
באחד  הפסח  חופשת  את 
המפוארים  הריזורטים 
באירופה. כמו בכל שנה, יש 
לנו מטרה שהיא האני מאמין 
של שינפלד תיירות כבר 30 
לא  שלנו  שהאורחים  שנה: 
הפסח  חג  שחופשת  ירצו 
תסתיים. לשם כך גייסנו את 
המקצוע  שבאנשי  הטובים 
בכל תחום: את המלון הטוב 
הטובים  השפים  את  ביותר, 
הקונדיטורים  את  ביותר, 
ואת  ביותר  המעולים 

האמנים הגדולים ביותר. 
המפואר  המלון  מלבד 
השקענו  עבורכם,  שבחרנו 
מחשבה בכל פרט ופרט. גם 
בחדרים, גם בחדרי האוכל, 
בלובי,  הכנסת,  בבתי 
מקום  ובכל  המלון  במתקני 
הריזורט  בתוך  תשהו  שבו 

העצום ורחב הידיים.
שליד  קאראס'  'פורטו 
אחד  הוא  סלוניקי, 
הריזורטים הגדולים והיפים 

ביוון ובעולם כולו המשתרע על שטח 
עצום של למעלה מ-17 אלף דונם. יש 
בו חדרי אירוח מפוארים שלחלקם נוף 
מהמם לכיוון הים, המרינה, הגולף או 
ההרים. תמצאו בו בתי כנסת מהודרים, 
בריכות שחייה חיצוניות ופנימיות, לובי 
ענק ומפואר, חדרי אוכל ענקיים מלאי 
כל טוב, ואת הבר האירי החופשי של 

שינפלד בתוך "הקפה ניוז" המפואר.
מיזוג  בתוכו:  ומכיל  מאובזר  חדר  כל 
שולחן  מתקדם,  טלוויזיה  מסך  אוויר, 
שיער,  מייבש  ישיבה,  פינת  עבודה, 
עומד  במלון  ועוד.  כספת  מיני-בר, 
מ"ר   4700 של  ענק  ספא  לרשותכם 
מהגדולים באירופה עם מגוון רחב של 
טיפולי יוקרה, אולם באולינג, מועדון 

כושר, אינטרנט אלחוטי ועוד.
פורטו  חברת  בבעלות  נמצא  הריזורט 
ואחת  עולמי  שם  בעלת  קאראס 
הגדולות והידועות באירופה. הריזורט 
ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר 
פרטיים, מגרשי גולף, כדור רגל, כדור 
צלילה  סוסים,  על  רכיבה  טניס,  סל, 
קונגרסים  אולם  וגם  אתגרי  וספורט 

עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה. 

גם  זה  המקום,  רק  לא  זה 
תיירות',  ב'שינפלד  האוכל: 
נותנים  חופשה,  כמידי 
בנושא  ופרטני  מיוחד  דגש 
בארוחות  הן  האוכל. 
בחדר  המוגשות  העשירות 
והן בבר האירי שבו  האוכל 
בכל  ולשתות  לאכול  ניתן 

שעות היום.
יודע  מכיר  שכבר  מי 
הוא  שינפלד  של  שהשפע 
מספר אחד בכל קנה מידה. 
הכוללים  חמים/קרים  ברים 
הסגנונות,  מכל  מאכלים 
ארוחה  בכל  עצום  ומגוון 
עם  בוקר  ארוחות  וארוחה. 
ברים רחבי ידיים עם מבחר 
גבינות עשיר ביותר, סלטים 
מירקות טריים, מנות חמות 
צהריים  ארוחת  מגוונות, 
סלטים,  של  ברים  וערב, 
דגים  בשריים,  של  ברים 
עמדות  חמות,  ותוספות 
מרקים,  אישי,  קארווינג 
ופירות, בר  וינאי  עוגות  בר 
חופשי.  יינות  ובר  שתיה 

פנסיון מלא כל החג!
צוות המשגיחים יגיע למלון 
ניקוי  ויערכו  החג  לפני 
יסודי וצחצוח של המטבחים 
וחדרי האוכל ויכשירו אותם 
לפסח. כשרות - גלאט כשר 
קטניות  וללא  שרויה  לא 
תחת פיקוחו של הרה"ג הרב 

משה נחשוני שליט"א.
מלבד התפילות, הארוחות, 
מכינים  אנו  והשיעורים,  ההרצאות 
בהופעות  עמוסה  תכניה  לכם 
ישהה  השנה  ולילדים.  למבוגרים 
איתנו גדול הזמר החסידי ישי לפידות 
האמנותית  התכנית  את  ינהל  אשר 
בכל ימי החג, יחד עם אהרלה נחשוני, 
התזמורות  אחת  בראש  העומד 
איתנו  ישהו  כן  כמו  כיום.  המובילות 
רנד,  וישראל  אדלר  חיים  החזנים 
שיספקו לכולנו אווירה של שמחת חג 
בתפילות, בסעודות ובהופעות במהלך 
חול המועד. בנוסף ישהה איתנו לכל 
אחד  קלה,  בן  החושים  אמן  החג  ימי 
בישראל,  המבוקשים  החושים  מאמני 
נשכחים.  ובלתי  מרתקים  למופעים 
כמו כן, האמנית אורית ארקוס תקיים 
במהלך חול במועד שפע של מופעים 

ופעילויות לילדים ולכל המשפחה.
הנאה  לכם  מבטיחים  כמובן  אנחנו 
רק  אתם  כולו.  בריזורט  מושלמת 
צריכים להבטיח את מקומכם בחופשת 

הפסח של שינפלד תיירות.
הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 

בטלפון 03-6189999 
או באתר האינטרנט:

 www.shainfeld.com 

בריזורט 'פורטו קאראס' שבצפון יוון יש הכל: מרחבים עצומים, 
מרינה, חופי ים פרטיים, מגרשי גולף, טניס, כדורגל וכדורסל, רכיבה 

על סוסים, צלילה וספורט אתגרי  תוסיפו לזה את שפע האוכל 
והקינוחים מבית היוצר של מטבחי "שינפלד תיירות", ואת מיטב 
האמנים הכוללים את ישי לפידות יחד עם תזמורתו של אהרלה 

נחשוני, את החזנים ישראל רנד וחיים אלדר, ואת שפע האטרקציות 
והתכניות וקיבלתם חופשת פסח שאסור לכם להחמיץ

הכי טובים מגיעים 
למקום הכי טוב

ישי לפידות

אהרל'ה נחשוני

החזן חיים אדלר

החזן ישראל רנד



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6
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חדש באשפר!

עוף קפוא

מבצעים לרגל פתיחת מחלקת העופות בכשרות בד"צ העדה החרדית

לכולי עלמא מגיע להנות מחווית הקניה 
ומשירות הקצבים המומחים של אשפר

לק"גלק"גלק"ג

קפואטרי

לק"גלק"גלק"ג 21902990 1990990

�כו�י ע�מא

שלמים/חלקים - טרי/קפוא
בכשרות בד"ץ העדה החרדית

אשפר

חזה/כרעייםכנפייםקרטון עוף טרי

מחלקת עופות

פתיחת המחלקה
ביום שני כ"ז שבט

12.2.18

חזה/כרעיים

חדש בסניף ב"ב: מחלקת יינות ומשקאות חריפים
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חיים גולדברג

לדעת  תוכלו  מעתה 
להנחה  זכאים  הנכם  אם 
לפי  המחושבים  בארנונה, 

מצב ההכנסה.
ויו"ר  העיר  מועצת  חבר 
הלשכה לפניות הציבור הרב 
להסב  מבקש  מונטג,  שלמה 
שגם  לכך,  הלב  תשומת  את 
זכאי  היה  לא  עתה  שעד  מי 

במבחן  עמידתו  אי  בשל  בארנונה,  להנחה 
הייתה  לנפש  החודשית  כשהכנסתו  ההכנסה, 
לבחון  כדאי  כעת  שפורסם,  ממה  גבוהה 
התקנות  פי  שעל  משום  זאת  הדבר,  את  שוב 
יותר  גבוהות  הכנסות  בעלי  גם  החדשות 

נכללים במעגל הזכאים להנחה.

בת  משפחה  לדוגמא: 
שהכנסותיה  נפשות  ארבעה 
 2017 בשנת  עמדו  בברוטו 
לא  לחודש,  ש"ח   7,400 על 
בשנת  להנחה,  זכאים  היו 
יכולה  כזו  משפחה   2018
ש"ח   9,900 על  להכניס 
ועדיין  בברוטו,  לחודש 
ההנחה,  מקבלי  במעגל  היא 
זכאית  תהיה  הנ"ל  במקרה 

להנחה בשיעור של 20%.
להירתע  לא  קורא  מונטג  שלמה  הרב 
המסמכים  את  מגישים  אם  הבקשה,  מהגשת 
דבר,  של  בסופו  ההנחה  את  מקבלים  כנדרש 
זהו חיסכון של אלפי שקלים בשנה למשפחה, 

ניתן להסתייע ע"י הלשכה לפניות הציבור.

חיים גולדברג

כמסורת של שנים, 
בשבט  בט"ו  גם 
דילגו  לא  השנה 
"לשבוע"  מתנדבי 
כמפיחי  תפקידם  על 
במחלקות  חיים  רוח 
הרפואי  המרכז 

"קפלן".
כבר קרוב לעשור הם עושים זאת, מתנדבי 
האדמו"ר  שבנשיאות  "לשבוע"  החסד  ארגון 
בין  מסתובבים  המתנדבים  מקרעטשניף. 
המיון,  בחדרי  החולים  בית  מסדרונות 
וביחידות  היולדות  הילדים,  במחלקות 
ביומו  יום  מידי  ומחלקים  הטיפול-נמרץ 
ומיני  מזונות  חטיפים,  קרה,  שתיה  כריכים, 

מתיקה חינם ללא תמורה.
אבל בט"ו בשבט זה היה אירוע יוצא דופן. 
המתנדבים המתיקו את בית החולים כשעגלתם 
פירות,  של  טוב  בכל  עמוסה  המוכרת 
ובמארזים של פירות משלל סוגים לציון ר"ה 
לאילנות. נותנת החסות למיזם זה היתה חברת 
"מור ולבונה" אשר מגמתה המוצהרת הייתה 

חיוך,  להעלות 
המורל  את  ולהרים 
החולים  בקרב 
משפחותיהם  ובני 
לשהות  הנאלצים 
בית  כותלי  בין 

החולים.
מנהל  כי  יצוין, 
מור  מר  החברה 
כדי  הרפואי  המרכז  למתחם  בעצמו  הגיע 
חלק  בה  וליטול  החלוקה  על  מקרוב  לפקח 
לו  מסבים  זה  מסוג  מיזמים  לדבריו,  פעיל. 
תמורה  הם  התודה  וחיוכי  רבה  רוח  קורת 
"לשבוע"  ארגון  יו"ר  מחיר.  כל  על  שעולה 
סיכם בסיפוק רב את המשוב החיובי שהתקבל 
מן היוזמה וציין לשבח את מנהלי חברת "מור 
ואהבת  האנושיות  האכפתיות,  על  ולבונה" 
האדם שהפגינו בפרויקט ט"ו בשבט תשע"ח. 

שניהל  המתנדבים  מראשי  שמואל  דודי 
את פרויקט החלוקה אמר: "אנחנו ממשיכים 
להפיץ אהבה, חיוך ואור גם בט"ו בשבט, וזאת 
מקרעטשניף,  האדמו"ר  של  להוראתו  הודות 
וכך נמשיך לעשות, לצד החלוקה היום יומית 

של כריכים ומיני מתיקה בבית החולים".

חיים גולדברג

השתתפו  אנשים  מאות 
במעמד הכנסת ספר התורה 
החסיד  הרב  ידי  על  שנודב 
מרדכי עיבר לקס מרחובות 
והוכנס לבית המדרש הגדול 
של האדמו"ר מויז'ניץ בבני 

ברק.
הוכנס  התורה  ספר 
לעילוי נשמת הוריו הרה"ח 
נחום אריה לקס ואמו מרת 
חנה פייגא ע"ה וכן לעילוי 
מינה  הגב'  רעייתו  נשמת 
לפני  שנפטרה  ע"ה  לקס 

שנים אחדות.
כתיבת  מעמד  בתום 
תהלוכת  נערכה  האותיות 
תשב"ר  ילדי  ע"י  לפידים 

הגדול  המדרש  בית  לעבר 

שם  ויז'ניץ  חסידי  של 

ידי  על  הפסוקים  נאמרו 

האדמו"ר מויז'ניץ.

המצווה  בסעודת 

שנערכה לאחר מכן השתתף 

ויז'ניץ  מדז'יקוב  האדמו"ר 

'לחיים'  במקום  שערך 

בבריאות  הנדיב  את  ובירך 

ימים  ובאריכות  איתנה 

עונים  הנוכחים  כאשר 

בהתרגשות אמן.

את  גם  כמו  המעמד  את 

יעקב  הר"ר  הנחה  האירוע 

של  מקורבו  מילר  משה 

הנדיב.

איציק גרוס

כולם מכירים את המצב הזה: דווקא בבוקר, 
הילדים  את  לקחת  או  לעבודה  כשממהרים 
לגן או לבית הספר - נתקעים מאחורי משאית 
לאיסוף אשפה. המשאיות עוצרות ליד כל פח 
ומרוקנות אותו, והנסיעה אחריהן ברחוב ללא 

כל יכולת לעקוף יוצרת פקקים. 
בעיריית רחובות התקבלו פניות של תושבים 
שנוצרים  הפקקים  על  ותלונות  זה  בנושא 
ההנחיות,  פי  על  מכך.  כתוצאה  בבקרים 
אשפה  מפנות  לא  והגזם  האשפה  משאיות 
ובקרבתם,  חינוך  מוסדות  יש  בהם  ברחובות 
עבור  ממוקד  פתרון  חיפשו  בעירייה  אולם 

התושבים שיסייע במניעת הפקקים.  
את  הרים  דיל  מתן  עו"ד  העיר,  ראש  סגן 
  waze הכפפה ונפגש בנושא עם אנשי חברת
מחלקת  עם  בשיתוף  לפתרון,  עימם  והגיע 
וכן  ותקשוב  חירום  הביטחון,  באגף  התקשוב 

עם וועד העובדים ברחובות.  
מותקן  והגזם  האשפה  איסוף,  במשאיות 
צ'יפ אשר מאפשר לאתר את מיקומן. הנתונים 
אשר  העירוני,  למוקד  ומעברים  נאספים 
מוטמע  המידע   .waze לחברת  אותם  מעביר 
במערכת של waze ועומד לרשות משתמשיה. 
האפליקציה  את  שיפעילו  רחובות  תושבי 
ולהפעיל  הבעייתי  מהמסלול  להימנע  יוכלו 
לנסיעה  יותר  ומהיר  נוח  מסלול  באמצעותה 

לעבודה או לבתי הספר והגנים. 

מעיריית  בהמשך  תקבל     waze חברת 
רלוונטיים  נוספים  בנושאים  מידע  רחובות 
דרכים  חסימת  כגון  העיר  בתוך  לנהגים 
לתושבי  לסייע  מנת  על  בכביש  ועבודות 
מנגד,  מהפקקים.  בהימנעות  רחובות 
לנפחי  בנוגע  מידע  לעירייה  waze  תספק 
תנועה בעיר, עומסים, תאונות דרכים, חסימות 
לייצר  העירייה  תוכל  כך  צפויות.  לא  כבישים 

בהמשך  ניתוחי תנועה עירוניים.
דיל,  מתן  עו"ד  העיר,  ראש  סגן 
סיכם:  "כאבא לשלושה ילדים קטנים גם אני 
מרגיש את עומסי התנועה בבוקר בדרך להסעת 
יצא לי לעמוד בפקק  הילדים לגנים, לא אחת 
שנוצר בשל משאית אשפה שאספה את הפחים 
את  מפעילה  רחובות  עיריית  מסוים.  ברחוב 
להוות  לא  כדי  בבוקר  מוקדם  האשפה  פינוי 
ניתן  לא  אך  מנוחתם  בשעת  לתושבים  מטרד 
עומסי  עם  הזה  המפגש  את  לחלוטין  למנוע 

התנועה. 
בנושא  תושבים  של  פניות  "בעקבות 
 waze חברת  עם  פגישה  ליזום  החלטתי 
ולייצר יחד איתם פתרון. אני שמח על שיתוף 
הפעולה, אין ספק שזו אך סנונית ראשונה ואנו 
נוספים  לאפיקים  בינינו  השותפות  את  נעמיק 
אני  רחובות.  תושבי  רווחת  שיפור  לטובת 
מודה לרמי מדהלה יו"ר ועד העובדים ומנהל 
אגף השכונות ולמחלקת התקשוב באגף בטחון 
הפעולה  ושיתוף  הסיוע  על  ותקשוב  חירום 

להוצאת היוזמה לפועל".

כי  ציין  הציבור  לפניות  הלשכה  ויו"ר  העיר  מועצת  חבר 
"ישנם שינויים לטובת התושבים, שווה לבדוק את זכאותכם 
התקנות  ברשומות  התפרסמו  שעבר  בשבוע    להנחה" 

החדשות של שר הפנים בנוגע לזכאות להנחה בארנונה

מונטג: "שווה לבדוק 
זכאות להנחה בארנונה"

מתנדבי ארגון 'לשבוע' פשטו על המחלקות השונות בבית 
החולים קפלן וחילקו ערכות מיני מתיקה ופרות יבשים לרגל 

ט"ו בשבט  המבצע התנהל בחסות חברת "מור ולבונה"

מתנדבי "לשבוע" 
המתיקו את בית החולים

דיל  מתן  עו"ד  רחובות,  עיריית  ראש  סגן  של  חדשה  יוזמה 
שמטרתה להקל על תושבי רחובות בפקקי הבוקר  האפליקציה 
של waze תאפשר לאתר מסלול עוקף משאיות אשפה וגזם, 
ולבחור מסלול נוח ומהיר יותר להגעה לגן הילדים או לעבודה

שת"פ עם 
waze למניעת 

פקקי תנועה בשל 
משאיות אשפה

הרה"ח מרדכי עיבר לקס, מזקני חסידי 
תורה  ספר  הכניס  ברחובות,  ויז'ניץ 
לבית מדרשו של האדמו"ר בבני ברק

החסיד מרחובות 
הכניס ס"ת
בבני ברק

צילום: משה גולדשטיין
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ובהן  החורף,  מושב  לסיום  עד  נותרו  שבועות  חמישה 
המאמצים  מרבית  את  להשקיע  הקואליציה  בהנהלת  מתכוונים 
הכנסת  חברי  מנגד,   .2019 לשנת  המדינה  תקציב  להעברת 
החרדים חוששים כי תיקון חוק הגיוס יידחה למושב הקיץ ומי 
יודע אם יצליחו להעבירו אז – בהיעדר מנופי לחץ על השותפים 
בישיבת  מיוחד  דיון  )שני(  השבוע  קיימו  לכן  הקואליציוניים, 
סיעת ׳יהדות התורה׳ בו העלו אפשרות לדרוש מראש הממשלה 
להעביר את חוק הגיוס יחד עם חוק התקציב שצפוי לעלות עד 

סוף המושב )חודש מרץ(.
׳קו  עם  בשיחה  החשש  את  הסביר  אייכלר  ישראל  חה״כ 
עיתונות׳: ״קיים חשש שאם החוק לא יעבור לפני התקציב, אף 
אחד לא יסתכל עלינו והחוק לא יעבור״, לכן אומר חה״כ אייכלר 

כי ״צריך להעביר את חוק הגיוס עד לפני פסח״.
יו״ר הסיעה, חה״כ מנחם אליעזר מוזס,  דברים דומים אומר 
שהזכיר בשיחה עם ׳קו עיתונות את מה שהתחולל בעת העברת 
התקציב הקודם יחד עם חוק הגיוס האחרון שבוטל על ידי בג״ץ, 
״לפני שנתיים כשהחלו להעביר את התקציב הדו שנתי, אילצנו 

את ראש הממשלה שיתחייב למועצת גדולי התורה שהוא יביא 
מייד את הגיוס יחד עם התקציב״. 

מנדלבליט  אביחי  דאז  הממשלה  מזכיר  הגיע  בזמנו  כזכור, 
את  להעביר  כדי  התורה  גדולי  מועצת  לישיבת  חריג  באופן 
התחייבות ראה״מ, מוזס מוסיף ומציין בשיחה עם ׳קו עיתונות׳ 
כי גם הפעם ״אנחנו נדרוש מראש הממשלה התחייבות להביא 
את חוק הגיוס המתוקן עוד לפני פסח״, לדברי חה״כ מוזס קיים 
חשש ממשי כי ״יעבירו את התקציב ואז יגידו לנו שזה )העברת 

חוק הגיוס( לא הולך״.
חה״כ בצלאל סמוטריץ )הבית היהודי( מצהיר אף הוא ל'קו 
עיתונות' כי אם וכאשר מהלך כזה יעלה לדיון הוא יתמוך בעניין 

ויגבה את העמדה החרדית.
אשר  המפלגות  ראשי  שבישיבת  עיתונות׳,  ל׳קו  נודע  עוד 
מתכנסת בכל יום ראשון יחד עם ראה״מ, העלו הנציגים החרדים 
הגיוס  חוק  ״בלי  כי  לנתניהו  והבהירו  הגיוס  חוק  נושא  את 
כי  לחברים  אמר  מצדו  נתניהו  בממשלה״.  נשארים  לא  אנחנו 
את  וגם  רבות  מהמורות  עברה  היא  חזקה,  הזאת  ״הקואליציה 

הנושא הזה נעבור בהידברות ובשיתוף פעולה״.
גם שר הביטחון ויו״ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס 

ישיבת  בפתח  האחרונים,  בימים  לכותרות  שעלה  הגיוס  לחוק 
הסיעה הצהיר ליברמן את עמדת 'ישראל ביתנו' בנושא החוק: 
אלקטוראלי,  לנושא  אותו  מלהפוך  חשוב  מדי  יותר  נושא  ״זה 
לניגוח פוליטי, או למכשיר לאיסוף קולות. אנחנו נתמוך אך ורק 
בהצעת חוק שיגבש אותו צוות מיוחד שעובד כרגע בתוך משרד 
הביטחון״, אמר ליברמן שהוסיף וציין ״אני ראיתי כמה נוסחים 
של החוק שניסחו הפוליטיקאים - זה לא מעניין אותנו, ואנחנו 
נתייחס אך ורק לחוק שמי שמביא אותו זה היועץ המשפטי של 
משרד הביטחון, עם כמה אנשים, כולם מנותקים מן הפוליטיקה, 
מן האינטרסים, אנשים שנטו מדברים ביטחון, כולל אנשי צבא, 
הנוסח  זה  מוכן  יהיה  הזה  שהחוק  וברגע  ואחרים,  משפטנים 

שאנחנו נתמוך בו". 
הנושא  את  גם  להפוך  ניסיון  "כל  הביטחון:  שר  הוסיף  עוד 
הזה כרגע ולהוסיף עוד קצת דלק למדורה, אני חושב שזה לא 
נכון מבחינת החוסן הלאומי, מבחינת ההומוגניות של החברה 
ניסיון של כפייה דתית,  נתנגד לכל  הישראלית, ואנחנו בהחלט 
ובטח  ובטח  שקול,  רציני,  באופן  הסוגיות  בכל  נטפל  גם  אבל 
מטבע  לאיזשהו  יהפוך  שזה  אסור  לצה"ל,  בגיוס  כשמדובר 

פוליטי ונעסוק בספקולציות כאלה ואחרות."

החרדיות  ובמפלגות  החורף  מושב  לסיום  שבועות  חמישה 
אותו  להעביר  דרישה  ויוזמים  יידחה,  הגיוס  שחוק  חוששים 
לא  התקציב  שאחרי  ״חוששים  אייכלר:   • לתקציב  במקביל 
מוזס ״נדרוש התחייבות מראש   • נצליח להעביר את החוק״ 
הממשלה להעביר את הגיוס עד לפסח״ • סמוטריץ' הודיע על 

תמיכה בדרישה החרדית

האולטימטום החרדי: 
תקציב תמורת גיוס

פרסום 

ראשון
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המתחדש  בנטל  השוויון  מאבק  רקע  על 
המתוקן,  הגיוס  חוק  חקיקת  הליכי  ופתיחת 
עם  במפגש  ומצהיר  מפתיע  המדינה  נשיא 
חיילים חרדים: ״אני יודע ומבין שיש אנשים 
תורה  של  באוהלה  נהרגים  ובאמת  שלומדים 
ואסור לבוא ולמנוע מהם אפילו דקה אחת של 

לימוד״. 
הדברים המפתיעים נאמרו במסגרת ביקורו 
של נשיא המדינה בבסיס ההובלה של צה״ל, 
החרדים  החיילים  עם  גם  הנשיא  נפגש  שם 
עמותת  רבני  ועם  השחר"  "אבירי  מפלוגת 
"נצח יהודה" שמלווים את החיילים החרדים 

במהלך שירותם הצבאי. 
אמר  החרדית  הפלוגה  חיילי  עם  בשיחתו 
הנשיא: "אני רואה ביכולת של כל אדם לקיים 
את אורח חייו על פי מצפונו וגם לשרת בצה״ל 
ראשונה  משימה  זוהי  כולנו.  של  משימה 
במעלה. אני יודע ומבין שיש אנשים שלומדים 
ובאמת נהרגים באוהלה של תורה ואסור לבוא 
ולמנוע מהם אפילו דקה אחת של לימוד מפני 

זאת,  לעשות  שיכולים  אנשים  אותם  שהם 
שיכולים להתעלות לרמות כאלה״. 

כולנו  זה,  עם  ״יחד  כי  וציין  הוסיף  הנשיא 
שלנו  ליכולת  שותפים  להיות  שצריך  מבינים 
שלא  משכנינו  רבים  יש  עדיין  כי  להתגונן 
מאליו.  מובן  כדבר  כאן  קיומנו  את  רואים 
יכולים  שהם  חושבים  הם  מזה,  יותר  עוד 
לקיים  גם  שלנו  והיכולת  מכאן.  אותנו  לגרש 
היכולת  את  וגם  החברה,  את  הכלכלה,  את 
לגדל תלמידי חכמים משותפת לכולנו ואנחנו 
צריכים להיות מעורבים ועסוקים אלה באלה״.

״אני שמח ביותר על היכולת של צה"ל, גם 
ישראל  מדינת  של  בטחונה  את  לקיים  כמובן 
הם  כאשר  אשר  מבנינו  אלה  לכל  לעזור  וגם 
מתגייסים לצה"ל הם זקוקים גם למעטפת של 
סיוע. אנחנו יכולים במדינתנו לקיים את צבא 
לכל  לאפשר  והחובה  הרצון  כיבוד  תוך  העם 
גם לחיות לפי אמונתו. אני  ובן אדם  בן אדם 
שמח שיש לכם מוטיבציה ויכולת לשרת מבלי 
איזו שהיא מבין  לוותר על  שתצטרכו חלילה 

האמונות שלכם.״

ריבלין מפתיע: ״אסור למנוע 
אפילו דקה אחת של לימוד״
נשיא המדינה אמר את הדברים במפגש עם חיילים חרדים 
ובאמת  שלומדים  אנשים  שיש  ומבין  יודע  ״אני  והצהיר: 

נהרגים באוהלה של תורה״

ריבלין במפגש. צילום: עמוס בן גרשם, לע״מ

הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה 
לציבור החרדי

 ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
 בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

 בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
הסרת משקפיים עושים בבי״ח

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ



כ"ג בשבט תשע"ח 8/2/18ברחובות10

ארי קלמן

הצעת חוק חדשה שיוזם ח״כ בצלאל סמוטריץ' 
ובכל  בניין מגורים  כי בכל  מהבית היהודי תקבע 
למערכת  שבת  פיקוד  מנגנון  יותקן  ציבורי  בניין 
משאבות המים. על פי הצעת החוק לא יינתן היתר 
לבניית בניין שאין בו תנאי המחייב התקנת מנגנון 

פיקוד שבת כאמור.
לפי יוזמתו של סמוטריץ', עליה חתומים חברי 
פיקוד  "מנגנון  יותקן  הבית,  סיעות  מכל  כנסת 
שבת" – מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של 
בדרישות  חילול שבת, העומד  בלא  מים  משאבת 
שקבע שר הפנים. הוראות חוק זה יחולו על בניין 
בניה  להיתר  שבקשה  ציבורי  בניין  או  מגורים 

לגביו הוגשה לאחר תחילתו של חוק זה.
״בשנת  נכתב:  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
2001 התקבל בכנסת תיקון מס' 55 לחוק התכנון 
בבניין  שבת  מעלית  התקנת  המחייב  והבנייה, 
בעקבות  נולד  זה  תיקון  ציבורי.  ובבניין  מגורים 
כי שמירת השבת חשובה לרבים מאזרחי  ההבנה 
ישראל הרואים בכך ערך דתי ולאומי. עד לתיקון, 
אזרחים אלו נתקלו בבעיה כאשר הם היו מעוניינים 
לרכוש דירה בבניינים רבי קומות שכן הם אינם היו 
יכולים להתנייד ולצאת מביתם בשבת ללא מאמץ 
רב של טיפוס קומות. באופן דומה, הצעת חוק זו 
מטרתה ליתן מענה לצורך בפתרון בעיות הלכתיות 
מגורים  בבנייני  המים  משאבות  בנושא  גם  שכן 

התעוררה סוגיה דומה המקשה על ציבור רחב של 
שומרי מסורת לשמור את השבת כהלכתה.

שבהם  בבניינים  כאמור  מקורה  הבעיה  "עיקר 
חמש קומות ויותר – בכל ימות השבוע, כדי לשמור 
קיימת  הגבוהות,  בקומות  גם  תקין  מים  לחץ  על 
תקין  מים  לחץ  המספקות  מים  משאבות  מערכת 
בכל רגע נתון על ידי עצם פתיחת ברז המים בכל 
אחת מהקומות הגבוהות. עם זאת, הדבר נכון גם 
כאשר מדובר בפתיחת ברז המים ביום השבת, כך 
מערכת  מים מתעוררת  ברז  פתיחת  בכל  שבפועל 
המים לפעולה ומספקת את המים הדרושים. הנה 
כי כן, אדם שומר מסורת שפותח את הברז בשבת 
בעצמו  המשאבות  מערכת  את  מפעיל  למעשה 

מבלי שרצה בכך.
"לפיכך, מוצע לקבוע כי בכל בניין מגורים ובכל 
למערכת  שבת  פיקוד  מנגנון  יותקן  ציבורי  בניין 
בניין  לבניית  היתר  יינתן  לא  וכי  המים,  משאבות 
שאין בו תנאי המחייב התקנת מנגנון פיקוד שבת 
שימוש  תאפשר  כאמור  המנגנון  התקנת  כאמור. 
גדול  ציבור  על  ותקל  השבת  שעות  בכל  במים 
בבניינים  לגור  המעוניינים  מסורת  שומרי  של 
מדובר  שבת.  חילול  של  חשש  ללא  קומות  רבי 
אליהם  מודע  אינו  זה  ציבור  שלעיתים  בנושאים 
זולים  פתרונות  מאפשרת  הקיימת  ושהטכנולוגיה 
ופשוטים לעניין. לבסוף, מוצע כי חובת ההתקנה, 
שיאושרו  בניינים  על  רק  תחול  מורכבותה,  בשל 

לבנייה לאחר אישור החוק".

פישל רוזנפלד

רק לפני קצת יותר מחודש זעקו הכותרות על 
מהקוראים  רבים  את  שהביא  חדש-ישן  'כוכב' 
ההשקעה  הנה,  כי  מהירה  למסקנה  להגיע 
והמהירה  הקלה  השיא  תשואת  הם  החלומית 
לרכוש את מטבע  מיהרו  רבים  יד.  בהישג  כבר 
נעצו  דווקא  אחריו  ביטקוין.  המוביל  הקריפטו 
שגורמים  יותר  הזולים  במטבעות  עיניהם  את 
בשוק הקריפטו 'קבעו' שהוא הוא במטבע היקר 
הבא. הכוונה כמובן לאת'ריום, ריפל, לייטקוין 

ודומיהם.
עם זאת, מזה מספר שבועות ששוק הקריפטו 
סוער ונסחר במגמה המאופיינת ברובה בירידות 
שהביטקוין  שלם  שהגיע  כך,  כדי  עד  חדות. 
איבד למעלה חמישים אחוזים מערכות בחודש 
המטבעות  מאה  כל  כמעט  למעשה,  הקודם. 
לשפל  צללו  בשוק  המוכרים  הקריפטוגרפיים 

חדש.
להסביר  אפשר  אי  אמנם  הקריפטו  תורת  את 

הביא  מה  למקרה שתהיתם  אבל  אחת,  רגל  על 
למצב הנוכחי, זה הזמן לחזור לחלק מהדברים 
ב'קו  כאן  בראיונות שערכנו לאחרונה  שצוטטו 

עיתונות' עם בכירים בשוק הקריפטו.
כי  לכם  שאמר  חבר  עם  שנפגשתם  למקרה 
סתם  או  נתונים,  תיקון  זמנית,  בירידה  מדובר 
סביר  מטבעות  של  גדולה  מכירה  של  'מקרה' 
להניח כי בבעלותו מטבעות כאלו, או שבכוונתו 

לרכוש בקרוב. תשאלו מדוע? 
אז הנה התשובה: לכל מטבע יש ערך יסודי, 
שהוא למעשה שווי הערך המקורי של המטבע. 
המטבע,  של  המניפולטיבי  הערך  את  גם  ויש 
שהוא למעשה השער אותו אתם רואים בכל עת 
בדיווחים אודות המטבע המדובר ביותר במאה 
כמשמעו,  פשוטו  מניפולטיבי,  ערך  האחרונה. 
או  תמיכה  ההון,  בשוק  לשיח  בהתאם  נקבע 
כמות  פיננסיים,  גופים  של  פעולות  סירוב 

המכירות והקניות של המטבע.
היסודי  הערך  וירטואלי,  במטבע  כשמדובר 
שלו  הערך  לדייק,  אם  או  לאפס.  שואף  שלו 

הוא למעשה עלות כריית המטבע - ותו לא. כל 
מה שצריך בשביל להפיל את ערכו הן כותרות 
על  הודעה  הכלכליים,  התקשורת  בכלי  ענק 
הקריפטו  בשוק  הונאה  או  רגולטריים  מהלכים 
וגופים פיננסיים גדולים שיצהירו על התנגדותם 
למטבע. ברגע שהשיח המניפולטיבי הוא שלילי 

- שער המטבע ירד בהתאם. וכן להיפך.
כמעט  מתאפשר  לא  בו  הנוכחי,  המצב 
והסוחרים  ביטקוינים  באמצעות  הרכישה 
מתייחסים אליו כהשקעה נטו, מביא לכך שאין 
כל  וככזה,  הכרייה,  לעלות  מעבר  ערך  שום  לו 
כמה  הן  המערכת  את  לסחרר  כדי  שצריך  מה 

כותרות ש'יאיימו' על המשקיעים.
הנוכחי,  לחודש  להתייחס  אם  למשל,  כך 
של  שיא  ובשפל  החדות  בירידות  המתאפיין 
 5,957 של  לשער  )ג(  אמש  שהגיע  הביטקוין, 
שהתרחשו  אירועים  משלל  כתוצאה  נבעה   ,$
קבלו  הקריפטו.  לשוק  הנוגעים  לאחרונה, 

תמצית )של חלק( מהם:
קוריאה  ודרום  סין  באינדונזיה,  הרשויות   •

)שחלק עצום מהמסחר בביטקוין מתקיים שם( 
הודיעו על הטלת רגולציה על שוק הקריפטו.

את  הכוללת  הבריטית  הבנקאות  ענקית   •
הליפקס, MBNA ובנק אוף סקוטלנד, הודיעה 
כי היא חוסמת ללקוחות כרטיסי האשראי שלה 

את רכישת המטבע הווירטואלי.
אמריקה  אוף  ובנק  מורגן  ג'יי.פי  הבנקים   •
אחרים  ומטבעות  ביטקוין  רכישת  על  אסרו 

מסוגו בכרטיס אשראי.
הפרסום  )חברת  פייסבוק  הרשת  ענקית   •
החמישית בגודלה בעולם( הודיעה שהיא תאסור 
קריפטוגרפיים  למטבעות  פרסומות  הופעת  על 

ולהצעות מטבע ראשוניות.
'מפחידות'  כותרות  לשלל  בנוסף  זאת, 
הקריפטו  משקיעי  חברים  בהם  בפורומים 
רבים  ומשקיעים  לקנייה  ביקוש  לאפס  מביאים 
המבקשים למכור מטבעות. הערך המניפולטיבי 
וערכו היסודי נשאר כפי שהיה  ועוד  צולל עוד 

- אפסי.

חה״כ בצלאל סמוטריץ' יוזם הצעת חוק לפיה לא יאושרו הליכי בנייה ללא שתותקן 
במבנה משאבת מים העונה על דרישות ההלכה ומונעת חילולי שבת

סמוטריץ' יוזם: מנגנון שבת 
פרסום בכל בניין מגורים

ראשון

הופתעתם  דולר?  ה-20,000  משער  התלהבתם 
מהצלילה החדה עד לשפל של  ?$ 5,957 פישל 
רוזנפלד עושה סדר בשוק הסוער ומבהיר שההשקעה 
החלומית שהמשקיעים מחפשים רחוקה מהישג יד

שפל וירטואלי: 
הביטקוין מתרסק

אלי כהן

יוצאים  'אשפר'  הבשר  החנויות  ברשת 
הקמת   – הצרכנים  לתועלת  חדשני  במהלך 
מחלקת עופות בכשרות המהודרת של בד"צ 

העדה החרדית. 
פונים  עלמא",  "לכולי  הכותרת  תחת 
החפץ  ונוסף,  חדש  יעד  לקהל  ב'אשפר' 
הכשרות  לצד  זאת  מנהגיו,  פי  על  בכשרות 
המהודרת של בד"צ נווה ציון בנשיאות מרן 

נשיא ה'מועצת' הגאון חכם שלום כהן. 
רבות  פניות  בעקבות  למהלך  "יצאנו 
מהבשר  ליהנות  שחפץ  מהציבור  שקיבלנו 
לצד  זאת  'אשפר'  של  והמשובח  האיכותי 
הקניה  וחווית  והאדיב  המקצועי  השירות 
הייחודית, אך ביקש גם את ההכשר לו הורגל 
'אשפר'.  מנכ"ל  לנו  מספר  אבא",  מבית 
ראשונה,  למטרה  לנו  שמנו  "ב'אשפר' 
הפעם  גם  ולכן  הלקוחות  לצרכי  מענה  לתת 
את  פותחים  אנו  אלו  ובימים  לדרישה  נענו 
'העדה  כשרות  תחת  שתעמוד  המחלקה 

החרדית'". 
של  המנחה  הקו  בולט  הזה,  במהלך  גם 

'אשפר': כשרות. איכות. מחיר. 
הכשרות, שהיא כמובן עיקרו של המהלך, 
שתאפשר  מהודרת,  כשרות  עוד  בהוספת 

'אשפר'.  בחנויות  לצרוך  עלמא'  'לכולי 
יצאה שמעה כבר בכל רחבי הארץ,  האיכות 
המשובחים  מהזנים  והעופות  הבשר  עם 
כשרות  את  המבקשים  גם  כשכעת  ביותר, 
מהמוצרים  ליהנות  יוכלו  החרדית'  'העדה 
השבת  שלחן  את  בהם  ולענג  המשובחים 

והחג. 
האיכות היא לא רק של המוצר עצמו, אלא 
ונקייה  מסודרת  חנות  שמסביב.  מה  כל  של 
בקי  הצוות  גם  מקומו.  על  ניצב  דבר  שכל 
במלאכתו, ועומד הכן לשירותכם, רק תבקשו 
מה  את  בדיוק  מסודרת  הכי  בצורה  ותקבלו 

שרציתם. 
ב'אשפר'  הסלוגן,  של  השלישי  בחלק  גם 
מובילים, עם מחירים שווים לכל כיס. ואם לא 
מבצעים  חגיגת  מתכננים  ב'אשפר'  בכך,  די 

חסרי תקדים, עם השקת המחלקה החדשה. 
שמחים  "אנחנו  מסר:  אשפר  מנכ"ל 
להמשיך ולהתרחב בשוק הבשר, ולתת מענה 
אך  חדשה,  המחלקה  חדש.  צרכנים  לקהל 
איכות  כשרות,  של  מסורת  ותיקה,  המסורת 
ומחיר ללא תחרות. אני מציע לציבור לעקוב 
הקרובים,  בשבועות  הפרסומים  אחרי  היטב 
מאוד  הרבה  עוד  לכם,  מתכננים  אנחנו  כי 

הפתעות, שלא כדאי להחמיץ".

רשת חנויות הבשר 'אשפר' יוצאת במהלך חדש ומקימה מחלקת 
עופות בכשרות בד״צ העדה החרדית • לרגל השקת המחלקה 

מתוכננת שורת מבצעים חסרי תקדים

'אשפר' החנות של כולם
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*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

קרקעות

"רחובות2
החדשה״
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הדרך  מילה מאז שעשה את  עמו  דרעי טרם החליף  אריה 
עם  אבל  השבת,  יום  של  בעיצומו  באשדוד  ביג  למתחם 
כמה  לליברמן  היו   – הביטחון  היועצים המשפטיים במשרד 

שיחות לאחרונה.
השבוע  מפיו  שנשמעה  האמירה  נולדה  הללו  מהשיחות 
לחוק  ורק  אך  נתייחס  "אנחנו  ולפיה,  הסיעה  ישיבת  בפתח 
שמי שמביא אותו זה היועץ המשפטי של משרד הביטחון, עם 
כמה אנשים, כולם מנותקים מן הפוליטיקה, מן האינטרסים, 
משפטנים  צבא,  אנשי  כולל  ביטחון,  מדברים  שנטו  אנשים 
ואחרים, וברגע שהחוק הזה יהיה מוכן – זה הנוסח שאנחנו 

נתמוך בו".
ליברמן קנה ביושר את סרבנות השלום של דרעי, כמו גם 
את היחס הציני שבה מתקבלת כל אמירה שלו בהקשר חרדי 
- בקרב חברי הכנסת. ליברמן אומנם הסביר שהוא לא בחר 
התגברות  רקע  על  מלחמה,  להשיב  נאלץ  אלא  בסיטואציה 
הרדיקליות החרדית - מונח שהוא טבע ומן הסתם עוד יאומץ 

כז'רגון קרב בתוך הנגמ"ש נגד אנשי הפלג.
ונצרבת  נזכרת   – הטענה  ולא  התמונה  שלבסוף  אלא 
ידי  על  שמצולמות  השבת  רכבות  שתמונות  כפי  בזיכרון. 
נוכרי בעל רגש ערבי חם )להפלת נתניהו( שוות יותר מאלף 
לא  באשדוד  ליברמן  של  תמונתו  כך  ממשלתיות,  הבטחות 

תישכח במהרה ותטיל מעתה צל כבד על כל הסבר ואמירה.
אחרי ההקדמה הזאת והשכנוע העצמי – כמיטב המומחיות 
החרדית, שווה להאזין, גם אם בחצי אוזן, לקולות שנשמעו 
המלומדים  להסברים  בניגוד  הביטחון.  שר  מלשכת  השבוע 
של חברי הכנסת מטעמנו, ליברמן מתעקש שאין לו כל עניין 

להגדיל את התבערה ולהעצים את המהומה.
לנוסח שהועלה  שר הביטחון פתח את דבריו בהתייחסות 
לאחרונה בפגישות חברי הכנסת החרדים. "ראיתי כמה נוסחים 
של החוק שניסחו הפוליטיקאים, זה לא מעניין אותנו", הוא 

אמר ולא יסף כיצד התגלגלו הנוסחאות לידיו.
על הנוסחה שמבקשת להקנות ללימוד התורה מעמד חוקי 

בעינינו  )לא  הגיוס  של  לזה  ערך  שווה 
דווח  המחוקק(,  בעיני  אלא  כמובן, 
אלא  חודשים.  כמה  לפני  לראשונה  כאן 
שהנוסח עצמו, כולל הכוונה להעביר זאת 
לא  כלל   – יסוד  חוק  חקיקת  של  בהליך 
החדר  מתוך  זה  בשלב  לדלוף  היה  אמור 
הסגור בו התכנסו בכירי הנציגים החרדים.
הבכירים  מהיועצים  אחד  המזל,  לרוע 
בלי  שמות,  )בלי  המייל  נשלח  אליו 
יש  הנוסח  את  כי  לתומו  סבר  שמות(, 
הנוסח  לו  התגלגל  וכך  הלאה  לשרשר 
החילוניים,  הפוליטיקאים  של  לעיניהם 
שהופתעו מכך שחברי הכנסת החרדים לא 
שוחחו עמם על כך תחילה. במחי פדיחה, 
אחרונה,  לא  שגם  וכנראה  ראשונה  לא 
והתאפשר  ההפתעה  אלמנט  לו  נעלם 
על  וטו  להטיל  החילונים  לפוליטיקאים 
באוזניהם  הושמעה  בטרם  עוד  הרעיון 

ההצעה.

כישלון הגנרל
עד  נותרה  השנה  ממחצית  יותר  קצת 
הגיוס  חוק  של  תוקפו  יפוג  בו  למועד 
שקצב  הבג"ץ  לפסיקת  בהתאם  הנוכחי, 

מועד של שנה. אם הצעת חוק לא תעבור עד אז עלול חודש 
אלול הבא עלינו לטובה, להפוך לספטמבר השחור שבו יהפכו 

כל בני הישיבות לעריקים על פי חוק.
שמונת החודשים ברוטו שנותרו, הופכים לנטו של ארבעה 
חודשים בחישובי זמן פרלמנטרי. הכנסת אמורה לצאת לפגרת 
האביב בעוד כחודשיים, לחזור לאחר מכן לתקופה קצובה של 
וחמה  ארוכה  קיץ  לפגרת  מיד לאחר מכן  ולצאת  קיץ  מושב 
קצוות  לכל  הישראלים  – שבמהלכה מתפזרים חברי הכנסת 

תבל.
ארבעה חודשים הם תקופת נצח במושגים פוליטיים, אבל 
לצאת  אמורה  שהכנסת  העובדה  לנוכח  לנו  אין  זה  את  גם 
לפגרת הפסח לאחר שתאשר את חוק התקציב לשנת הכספים 
בחירות  תקציב  להעביר  שמתכוון  כחלון  של  הפגרה   .2019
גדוש הטבות של לחם ושעשועים, תתחיל מאותו רגע ותימשך 

עד לתום הקדנציה. 
ההנחה הרווחת של חברי הכנסת החרדים היא, כי אם לא 
המושב  לתום  עד  חקיקה  הליך  ויחל  עקרוניות  הבנות  יושגו 
הנוכחי, חוק גיוס מתוקן – כבר לא יחוקק עד לתום המועד 

שקצב בג"ץ.
ניתן להבין אפוא את פשר הבהילות שכנהוג במקומותינו, 
אחזה בחכ"ינו האמיצים רק אחרי שחלפו להם כמה חודשים 
מרובה  המלאכה  קצר,  שנותר  הזמן  עצלה.  התנהלות  של 
פסקת  על  מלאכה.  כלי  ללא  עצמם  מוצאים  והפועלים 
תנאים  וללא  משא-ומתן  ללא  שוויתר,  מי  ויתר  ההתגברות 

מוקדמים, במסגרת מגעיו העצמאיים עם שר האוצר כחלון.
שר הביטחון הזכיר השבוע בשיחות סגורות, שמיד אחרי 
לתמוך  השקטה  הסכמתו  את  הביע  הוא  הבג"ץ,  פסיקת 
ערבים  מתגייסים  של  רכיב  גם  שתכלול  התגברות  בפסקת 
ובני מיעוטים. ליברמן הסביר בשעתו שעם פסקת התגברות 
הרשות  מול  המחוקקת  הרשות  מעמד  בביצור  שתתמקד 
השופטת ותבקש בסך הכל להנציח את המצב הקיים – הוא 

יוכל לחיות. 

מי שהקשה על חיינו היה כזכור שר האוצר כחלון, שמיתוגו 
בממשלת  להישאר  לו  מאפשר  העליון  המשפט  בית  כמגן 
נתניהו בלי אות קלון. כאן היו צריכים חברי הכנסת להפעיל 
את  לו  להזכיר  האוצר.  שר  על  האפשריים  המנופים  כל  את 
הבטחתו בעל-פה )למיטב זיכרונם של חברי הכנסת( לתמוך 
בלי  כי  לו  להבהיר  הגיוס,  לחוק  ספציפית  התגברות  בפסקת 
העברתה גם חוק התקציב לא יאושר ולגייס את כל המשאבים 

להעביר את החקיקה בבליץ. 
במקום שזה מה שיקרה, ההיפך התרחש. לא חברי הכנסת 
הם ששכנעו את שר האוצר, אלא כחלון הוא זה שאילץ את 
חברי הכנסת לוותר ללא קרב על הדרישה להעביר את פסקת 
שהייתה  בוודאות  לקבוע  אפשר  לאחור  במבט  ההתגברות. 
הוותיק  היה  לכך  שהאחראי  למרות  טירונים,  של  טעות  זו 

והמנוסה שבין החברים.

 חכמת המסכן
משהלכה לעולמה בטרם עת ואפילו ללא הספד האופציה 
של העברת פסקת ההתגברות, מצאו עצמם חברי הכנסת בפני 
שוקת שבורה. חוות הדעת שנתקבלה רק בדיעבד הבהירה עד 
כי אם הכנסת לא תכפה את  כמה קשה הסיטואציה. התברר 
עמדתה כנגד פסיקת הבג"ץ, במסגרת אותה פסקת התגברות, 
האופציה היחידה שתישאר היא להתמודד עם רכיב הפגיעה 

בשוויון עליו הצביעו שופטי הבג"ץ.
הגיוס  ביעדי  צולעת  עמידה  של  המציאות  הכרת  מתוך 
שנקבעו, הועלתה ההצעה כי הכנסת תכיר בחוק יסוד בלימוד 
לב"כ  שיתאפשר  כך  צבאי,  לשירות  ערך  כשווה  התורה 
המדינה לעמוד מול שופטי הבג"ץ ולטעון כי מבחינה ערכית 

– אין כאן כל פגיעה בשוויון.
ההצעה הזאת אמורה הייתה להיות מוצגת בתחילה בפניהם 
עליה  לשבת  שהתבקשו  החרדים,  והשרים  הכנסת  חברי  של 
הסעיפים  את  ולנסח  ללטש  נקיים,  שבעה 
מול  המהלך  את  להעביר  שיאפשר  באופן 

החברים החילונים.
הנוסח  כאשר  בדרך  התפספס  זה  כל 
וללא  הכנה  עבודת  כל  ללא  ישירות  נשלח 
לכותרות  ובעיקר  זלג לכל עבר  תיאום,  כל 
בעליל  מסווג  לא  במסלול  והגיע  האתרים, 
ללשכת שר הביטחון ולמחלקה המשפטית 
של  החדש  היועמ"ש  בראשות  במשרד, 

משרד הביטחון עו"ד איתי אופיר.
כל  הפכו  איווט  של  השבת  מסעות 
אזהרה שלו למוטלת בספק, אבל אי אפשר 
ואצל  לשכה  שבאותה  מהעובדה  להתעלם 
תקנות  בשקט-בשקט  עברו  יועמ"ש,  אותו 
מזו  משופרת  בגישה  שאומצו  הגיוס  חוק 
בוגי  בתפקיד  קודמו  בתקופת  שהוכנה 

יעלון. 
אחרות  לנוסחאות  ובניגוד  הזה,  במקרה 
ונותרו  האחרונים  בחודשים  שהועברו 
מתחת לרדאר, הכל זלג ודלף בפומבי כולל 
נוסח הטיוטה של הצעת החוק. התגובה של 
משרד הביטחון שגילה כי החברים החרדים 
לא  העיתונים,  דפי  מעל  איתו  מתכתבים 
היועצים  אחרת.  להיות  יכולה  הייתה 
המשפטיים של משרד הביטחון נעמדו על 
שנעשה  תיאום  ואחרי  האחוריות  הרגליים 

בית ספר לפוליטיקה

ספטמבר השחור

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

ויתר לכחלון, ייאבק מול ליברמן? גפני ופרוש עם שר הביטחון. צילום: יוסי רוזנבוים
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קצת יותר ממחצית 
השנה נותרה עד למועד 

בו יפוג תוקפו של חוק 
הגיוס הנוכחי, בהתאם 
לפסיקת הבג"ץ שקצב 

מועד של שנה. אם הצעת 
חוק לא תעבור עד אז 

עלול חודש אלול הבא 
עלינו לטובה, להפוך 

לספטמבר השחור שבו 
יהפכו כל בני הישיבות 

לעריקים על פי חוק.

מודל של צבא חסכוני, 
יעיל ומקצועי, ייתר את 
הוויכוח על גיוס בחורי 

ישיבות, אך הסיכוי 
שהליך שכזה יתרחש 

כשחרב הבג"ץ מונחת על 
הצוואר, שווה ערך לסיכוי 

שליברמן יעביר חוק 
שיחייב גם את סגירת 
חנויות הנוחות בשבת. 

מכל כיוון שמסתכלים על 
התמונה, דומה כי הפתרון 

היחיד שיכול לעבור 
הוא אימוצה של פסקת 

ההתגברות.

מול לשכת היועמ"ש לממשלה - השמיעו עמדה אחידה ששוללת לחלוטין 
את הנוסח שהציעו החרדים.

בלשכה המשפטית של משרד הביטחון הצביעו על כך שגם בחוק הנוכחי 
מבג"ץ  מנע  מה שלא  התורה,  לימוד  לערך  מעמד  הוקנה  בבג"ץ,  שנפסל 
הסבירו  הבג"ץ",  פסיקת  תהיה  מה  מראש  לנו  "ברור  החוק.  את  לפסול 
שמבחינתם  יבהירו  "השופטים  המשרד,  של  המשפטית  בלשכה  השבוע 
לגיוס, היות ומבחינת הבג"ץ  ערך לימוד התורה לא אמור לבוא בסתירה 
כבר הובהר שלא מדובר בערכים סותרים שאינם יכולים להתקיים בו זמנית. 
כל מי שחושב אחרת לא מבין את הלך הרוח בבג"ץ ולא קרא את הפסיקה 
האחרונה. אם חוק כזה יעבור, לא רק שהוא ייפסל בבג"ץ, אלא גם הליך 

ההכרעה יהיה מהיר ומיידי". 
מכל ההערכה הזאת, המשפט האחרון הוא המדאיג מכל, שכן משמעותו 
היא, כי גם אם הבלתי ייאמן יקרה וחוק במתכונת שהוצעה יעבור – פסילתו 
עלולה להקדים את מועד מערכת הבחירות, להעמיד במוקדה את סוגיית 

השוויון בנטל ולהזניק את החייל האמיץ יאיר לפיד כל הדרך לבלפור. 
הדברים הללו הושמעו לפני שבוע באוזני שר הביטחון, לאחר שנתקבלה 
גם עמדתה התומכת של לשכת היועמ"ש לממשלה - שגם אנשיה לא עודכנו 
בהליך ולמדו על ההצעה ללא עבודת ריכוך מתאימה. חברי הכנסת פירשו 
השבוע את דבריו של איווט כחלק מרצון של האיש להתגלגל לבחירות עם 
קמפיין אנטי-חרדי כללי. על כך שחושדים בו בכל אמירה, איווט יכול לבוא 

בטענות רק לעצמו.
ובאותה נשימה, להתעלם מהפרשנות שנתנו השבוע היועצים המשפטיים 
ולהאשים את כולם באנטישמיות ממסדית – זוהי חוכמת המסכן, עליה אמר 

מה שאמר החכם מכל אדם. 

התקווה האחרונה
לא היו ימים רעים לשופטי הבג"ץ כתקופת שלטונה של שרת המשפטים 
איילת שקד. בשבוע שעבר הוזעק אחרון המוהיקנים, נשיא העליון לשעבר 
'החמוצים',  לביטאון  בראיון  העוינת  השרה  נגד  חמס  שזעק  ברק,  אהרון 

ידיעות אחרונות.
ויחשוש מפסילת חוק מתוקן  פינות  יעגל  כך שבג"ץ  על  מי שבונה  כל 
שיעבור – כדי להימנע מהתנגשות בין הציבורים, לא קורא את המציאות 

אמון  שאריות  את  לעצמו  להשיב  יכול  בג"ץ  שבו  תחום  יש  אם  נכוחה. 
הציבור שאבד, זהו נושא הגיוס.

החלטות הבג"ץ בנושא זוכות לקונצנזוס ציבורי כמעט מקיר לקיר של 
הציבור החילוני והדתי-לאומי. בג"ץ יעוט על האפשרות של ביטוי רחשי 
לב המון העם, אל מול החלטות הממשלה ששקד יושבת בה. אם חוק הגיוס 
לא היה נופל לו מהשמיים, בג"ץ היה צריך להמציא אותו. ובעצם, זה בדיוק 

מה שהוא עשה בהחלטותיו מהשנה שעברה.
החרדים  הכנסת  חברי  של  עיניהם  מול  שתהיה  כדאי  הזאת  התובנה 
המשפטיים.  והיועצים  הכנסת  חברי  עיני  את  ולאחז  ללהטט  שמבקשים 
מתוך מגוון ההצעות שהונחו עד כה על השולחן, אימוץ פסקת ההתגברות, 

הוא הצעד ההגיוני מכולם. 
סגן שר החינוך מאיר פרוש שעלה לפני כשבוע לתוכנית 'פילפוליטיקה' 
)בהגשת יעקב ריבלין והחתום מעלה(, ונשאל על זעמו לנוכח הוויתור של 
גפני לכחלון, התפתל ונמנע מלעלות להתקפה נגד חברו למפלגה. אבל בין 
מהוויתור  רוחו  מורת  היטב  ניכרה  המשפטים,  שבין  ובהפסקות  המילים, 

שלא קיבל מראש את אישורם של החברים וגרם לנזק.
למבוי  נקלענו  כולנו  כי  לחלחל  שמתחילה  ההבנה  ובעקבות  להם  בצר 
להקמת  בעבר,  ונגוז  שעלה  הפתרון  על  השבוע  דיבורים  נשמעו  סתום, 
'צבא מקצועי' בצורה הדרגתית. הרעיון הזה נסמך בין השאר על דו"חות 
לרמן(,  וירון  ארד  בועז  לוקר,  )ועדת  והרחוק  הקרוב  מהעבר  מקצועיים 
שהצביעו על אבטלה סמויה בממדים בלתי נתפסים במסגרת הצבאית. מי 
שדחה את הרעיון בכל פה הוא הרמטכ"ל אייזנקוט שהזהיר מפני בריחת 

מוחות – ולא לישיבות.
מודל של צבא חסכוני, יעיל ומקצועי, ייתר את הוויכוח על גיוס בחורי 
ישיבות, אך הסיכוי שהליך שכזה יתרחש כשחרב הבג"ץ מונחת על הצוואר, 
שווה ערך לסיכוי שליברמן יעביר חוק שיחייב גם את סגירת חנויות הנוחות 
בשבת. מכל כיוון שמסתכלים על התמונה, דומה כי הפתרון היחיד שיכול 

לעבור הוא אימוצה של פסקת ההתגברות.
למרות שהוויתור התמוה לכחלון נתפס כמעשה עשוי, עדיין לא אבדה 
תקוותנו לגשת לכחלון ולהסביר לו את מצב הדברים "ככה שהוא יבין". כל 
עוד לא הועבר חוק התקציב לשנת 2019 יש לחברי הכנסת החרדים כדור 
אחד בקנה. אחרי שזה יקרה, כחלון יוכל לחייך כל הדרך לבחירות ולהגיב 

לכל דרישה בצמד המילים "סרק, סרק".

ליברמן בישיבת הסיעה השבוע
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

א(.  )כא,  ִלְפֵניֶהם  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֵאֶּלה 
פסל  'אלה'  שנאמר  מקום  "כל  רש"י:  פירש 
הראשונים,  על  מוסיף  'ואלה'  הראשונים,  את 
שבארו,  יש  מסיני".  אלו  אף  מסיני,  הראשונים  מה 
שבפרשה הקודמת, פרשת יתרו, התייחד הדיבור ביתר שאת 
על עניינים שבין אדם למקום, ההכנות וההתקדשות לקראת 
במצוות שבין  בעיקר  פרשתנו התמקדה  ואילו  תורה,  מתן 

אדם לחברו.
מצאנו  עצמן  הדיברות  בעשרת  כבר  באמת,  אמנם 
התייחסות לשני סוגי המצוות, אלו שבין אדם למקום ואלו 
"מאי  אמרו:  ע"א(  לא  )קידושין  חז"ל  לחברו.  אדם  שבין 
דכתיב )תהלים קלח, ד(: 'יֹודּוָך ה' ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו 
ִאְמֵרי ִפיָך'? 'מאמר פיך' לא נאמר, אלא 'אמרי פיך', בשעה 
שאמר הקדוש ברוך הוא )שמות כ, ב-ג(: 'ָאנִֹכי' ו'ֹלא ִיְהֶיה 
כיון  דורש.  הוא  עצמו  לכבוד  העולם:  אמות  אמרו  ְלָך', 
למאמרות  והודו  חזרו  ִאֶּמָך',  ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  'ַּכֵּבד  שאמר: 
'רֹאׁש  קס(:  קיט,  )תהלים  מהכא  אמר,  רבא  הראשונות. 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת', ראש דברך ולא סוף דברך? אלא, מסוף דברך 

ניכר שראש דברך אמת".   
הדיברות האחרונים, העוסקים במצוות שבין אדם לחברו 
מתוכם  הראשונים.  לדיברות  החוזק  את  שנתנו  אלו  הם   –
הסיקו אמות העולם שהקב"ה לא דאג לטובת עצמו, אלא 
מצוות  כמה  על  מסתכלים  הגויים  העולם.  לטובת  דאג 
אמונה  בהעדר  שהרי  העולם,  של  היסודות  שהן  בודדות 
בבורא עולם, לא ישמרו הבריות גם את המצוות שבין אדם 
לחברו, כי למי שאין אלוקים – אין דין ואין דיין, והוא יכול 
בצורה  אותן  מפרשים  והם  רוחו,  על  העולה  ככל  לעשות 
הם  גם  אבל  לעצמו"...  "דואג  הקב"ה  שכביכול  מעוותת, 
העוסקות  האחרונים,  הדיברות  לנוכח  פה  פעורי  עומדים 
לזולתו,  איש  כל  להעניק  שצריך  בכבוד  הורים,  בכיבוד 
להם  ומאפשרת  הבריות,  על  השומרת  החוקים  ובמערכת 
לחיות טוב יותר בעולם ]לא תגנוב, לא תרצח, לא תחמוד[, 
העולם  לתועלת  דאג  אכן  שהקב"ה  מבינים  הם  ומתוכן 

ולקיומו.
בני  מאמינים  יהודים  ויעקב,  יצחק  אברהם  בני  אנחנו, 
הקב"ה...  על  סנגוריא"  "ללמד  צריכים  לא  מאמינים, 
אנחנו יודעים שגם הדברות הראשונים, העוסקים באמונה 
יש  נפלאים  חיים  אילו  שלנו!  לתועלת  ניתנו  בהשי"ת, 
ליהודי שחי עם אמונה, משליך על ה' יהבו ויודע שהקב"ה 
עבורנו  מחסורו.  לכל  ודואג  אותו,  והמפרנס  הזן  הוא 

האמונה היא הבסיס לקיום האדם ולקיום העולם. 

החינוך האמתי לגנב
איך  לראות  מפעים  עברי.  עבד  בדיני  פותחת  הפרשה 
להאמין  קשה  כי  עד  אליו,  מתייחסת  הקדושה  התורה 
בידו  ואין  נתפס  כאן על אדם שפל שגנב,  שבעצם מדובר 
ויוכל  כסף  שירוויח  כדי  אותו  מוכרים  דין  ובית  לשלם, 
אותו,  שקנה  האדון  את  מצוה  התורה  גנבתו.  את  לשלם 
ולילדיו,  לאשתו  גם  אלא  בעצמו,  לעבד  רק  לא  לדאוג 
ולפרנס גם אותם.   חז"ל )קדושין כ ע"א( דרשו על הכתוב 
ִעָּמְך"  - "עמך במאכל ועמך  )דברים טו, טז( "ִּכי טֹוב לֹו 
פת  אוכל  והוא  נקיה,  פת  אוכל  אתה  תהא  שלא  במשתה, 
קיבר, אתה שותה יין ישן, והוא שותה יין חדש, אתה ישן 
כל  אמרו:  מכאן  התבן.  גבי  על  ישן  והוא  מוכין,  גבי  על 
הקונה עבד עברי, כקונה אדון לעצמו". והתוספות הביאו 
בשם הירושלמי, ש"פעמים אין לו אלא כר אחת, אם שוכב 
עליו בעצמו - אינו מקיים 'כי טוב לו עמך', ואם אינו שוכב 
נמצא שעל  זו מידת סדום,   - אינו מוסרו לעבדו  וגם  עליו 
בצורה  לעצמו".  אדון  והינו  לעבדו,  למסור  צריך  כרחו 
כזאת, יוכל העבד להשתקם, ולהתחיל לבנות לעצמו חיים 
חדשים, חיים של התחשבות בזולת, דאגה לזולת, ושוב לא 

ישלח ידו בגנבה.
מה יש לקב"ה מזה? מה ה"רוח" שלו מזה? כלום! הרי זו 
עדות ברורה כי הוא נתן את התורה לטובת הבריות, לטובת 
העולם, ולא חלילה "לכבוד עצמו הוא דורש". כך ממשיכה 
לחברו,  אדם  שבין  מצוות  ועוד  לעוד  ועוברת  הפרשה 
ההתחשבות  לזולת,  הדאגה  הוא  לכולן  המשתף  שהמכנה 

ברגשותיו ובצרכיו, וההימנעות מלגרום לו כל עול או נזק. 
סיפר מרן הרב שך זצ"ל, שבצעירותו היה מתלוה לדודו, 
הגאון הגדול רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, בעל "אבן האזל", 
וכיהן  בירושלים,  התיישב  ישראל,  לארץ  עלה  שלימים 
כראש ישיבת "עץ חיים". מטרת הלווי הייתה כדי ללמוד 
ההליכה  בזמן  כי  מאליו  ומובן  והנהגותיו,  מהליכותיו 
עסקו  אלא  חול,  דברי  מעולם  דיברו  לא  הם  המשותפת 

בתורה, וקיימו בעצמם "ְוִדַּבְרָּת ָּבם... ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך".  
יום אחד, מספר הרב שך זצ"ל, הוא ליווה את רבי איסר 
זלמן לביתו. והנה הוא רואה שרבי איסר זלמן עולה לביתו, 
כמה  שהמתין  לאחר  בחזרה.  יורד  מועטות  שניות  וכעבר 
שניות  כעבור  ירד  הפעם  גם  אך  לביתו,  שוב  עלה  דקות, 
שך  הרב  של  בתמיהתו  שהבחין  זלמן  איסר  מעטות.רבי 
עוזרת  בתור  אלמנה  אשה  בבית  מעסיקה  "אשתי  הסביר: 
כשעליתי  למחיתה.  פרוטות  כמה  לה  שתהיינה  כדי  בית, 
שרה.  האלמנה  האשה  את  הדלת  מאחורי  שמעתי  הביתה 
מיהרתי לעזוב את המקום, משום 'קול באשה ערוה'. כעבור 
כמה דקות ניסיתי שוב לעלות הביתה, אך כשהגעתי לפתח 
הבית, שמעתי שהיא עדין שרה, ועל כן מיהרתי שוב לרדת. 
בדברי  ונשוחח  דקות  כמה  עוד  ביחד  כאן  נמתין  "כעת 
אכנס  אז  ורק  ושירתה,  עבודתה  את  תסיים  שזו  עד  תורה, 
הביתה,  להיכנס  יכולת  "הלא  שך:  הרב  שאל  הביתה". 
היתה   - בכניסתך  מבחינה  היתה  שהיא  הרגע  ובאותו 

מפסיקה לשיר?"
לא  אפן  "בשום  בפליאה:  וקרא  זלמן  איסר  רבי  הזדקף 
שהיא  הזו  והשירה  אלמנה,  אשה  היא  הלא  כך!  אנהג 
והרגשה טובה. כלום  נוסכת בה שמחה  השתפכות הנפש, 
יעלה על הדעת שאכנס הביתה, ואגרם לה להפסיק לשיר?". 
לא  ויתום  אלמנה  "כל  כא(:  )כב,  מפרשתנו  פסוק  זה  וגם 

תענון". 
באחת השבתות חזר רבי משה לוין זצ"ל, רבה של נתניה, 
לביתו.  הכנסת  מבית  קדישא,  וחסידא  צדיק  גאון,  שהיה 
את  ניצלו  וילדות  בשבת,  מכוניות  נסעו  לא  רחוב  באותו 
ניתן  לא  בחבל.  הרחוב  רוחב  לכל  ושיחקו  הריק,  הכביש 
היה לעבר ברחוב מבלי לעצור את משחקן. אחד ממלויו, 
שהבחין כי הרב ממתין בסבלנות בצד הרחוב, שאל אותו: 
"האם כבוד הרב מעוניין שאגש אליהן, ואומר להן לעצור 

את משחקן לכמה שניות, עד שהרב יעבר?".
עד  ישראל,  גדולי  תגובתם של  מעניין מאד לשמוע את 
כמה ליבם רגיש לזולת. אין זה אלא פירות העמל והיגיעה 
שלהם על זיכוך מדותיהם. וכה היו דבריו: "חס וחלילה! 
הרי זה עונג שבת של הילדות הקטנות האלו, לקפץ בחבל. 
כלום אגרום להן לביטול עונג השבת, ולו לכמה שניות?!"

לרגשות  הרגישות  את  איבדנו  הרב,  לדאבוננו  אנחנו, 
לא  כדי  הביתה  להיכנס  לא  דעתנו  על  יעלה  וכי  הזולת. 
דעתנו  על  יעלה  וכי  משירתה?  האלמנה  לאשה  להפריע 
זוהי  משחקן?  את  תסיימנה  שילדות  עד  ברחוב  להמתין 
עבודת המידות שדורשת מאתנו התורה הקדושה. מערכת 
המצוות שבין אדם לחברו נועדה כדי שנפתח באמצעותן, 
את המידות הטובות הללו, של רגישות והתחשבות בזולת. 
אמנם כל המצוות של התורה הן גזרת מלך, אבל ברובן 
בזולת,  התחשבות  התחשבות:  מאיתנו  דורשות  הן  הגדול 
חייב  המח  וכדומה.  תורה  בלומדי  באשה,  בעני,  ביתום, 
אני  ב"מה  ולא  מרגיש"  השני  ב"מה  תמיד  עסוק  להיות 
מרגיש", ומכאן באה הדרישה: "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך". וכדי 
ב  )פרק  אבות  במסכת  במשנה  רבותינו  אמרו  לכך,  להגיע 
כל  למקומו".  עד שתגיע  חברך  את  תדין  "ואל  ד(:  משנה 
אדם צריך להציב מראה מול פניו, להביט בה ולבדוק כיצד 
הוא היה מתנהג לו היה נמצא במקומו של חברו? כיצד הוא 
היה מרגיש? למה הוא היה מצפה? מה היה מפריע לו? וכך 

בדיוק ינהג כלפי זולתו...  
"ואהבת לרעך" - איך מגיעים לאהבת הזולת? "כמוך"! 
תעמיד את עצמך במקומו ותתנהג איתו בדיוק כפי שהיית 

רוצה שיתנהגו איתך!

א'  עמוד  ח"ב  אחריך"  "משכני  החדש  מהספר  )נלקט 
ואילך, עיי"ש(. 

ויאכלו וישתו חינוך להתחשבות בזולת

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"מתן תורה" היה האירוע המכונן אשר השפיע אז ולדורות על העולם. 
באותה שעה הר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש... ויחרד 
כל ההר מאד, ויהי קול השופר הולך וחזק מאד..." )שמות יט, יז-יח(. 
לנוכח הקולות, הלפידים וקול השופר וההר העשן בני ישראל נעו לאחור. 
ובעבור  האלוקים,  בא  אתכם  נסות  בעבור  כי  תיראו  "אל  להם:  משיב  ומשה 

תהיה יראתו על פניהם )כ, יז(. 
אין יותר מתאים מזה שאחרי מעמד הוד זה בני ישראל התכנסו בתוך עצמם 
ו'  עם  לפניהם"  "ואלה המשפטים אשר תשים  ה' כמו שנאמר:  ויעסקו בדבר 
הלכו  ישראל  בני  כי  קוראים  אנו  בפרשתנו  והנה  ה'.  בתורת  לעסוק  החיבור. 
לאכול ולשתות, "ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו" )שמות כד, יא(, איך ייתכן 
שמיד עם רואם את האלוקים הלכו לאכול ולשתות? רש"י מביא את המדרש 
תנחומא שאכן היו ראויים שישתלח בהם ידו של ה', אולם גברה מידת הרחמים 

ולא נענשו. והשאלה מדוע סלח ה'?
והמוהלים  בן  לו  נולד  רח"ל,  מילה  מחמת  מתו  ל"ע  שילדיו  אחד  איש 
שאינו  על  גדולה  בעצבות  שרוי  היה  הוא  למולו.  שאסור  לו  אמרו  והרופאים 
יכול למול את בנו. האם בני שהוא מזרע ישראל יישאר ערל כל ימי חייו, שאל?

יעץ לו אחד מאוהביו שיכבד את הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע בסנדקאות, 
צדיק  אותו  ובזכות  כבר,  עליו  עבר  אשר  המאורע  מכל  מאומה  לו  יספר  ולא 
פנחס  רבי  את  הזמין  עשה,  כך  ואכן  הנימול.  לילד  רע  כל  יאונה  לא  בוודאי 
מתו  שאחיו  מזה  מאומה  לו  סיפר  שלא  וכמובן  בסנדקאות,  וכיבדו  מקוריץ 

מחמת מילה, וכפי הנראה שמן השמיים גם כן לא רצו לגלות לו זאת.
גדולה  סכנה  והיה  מילה,  הדם  את  להשקיט  יכולים  היו  לא  הברית  אחרי 
הנעשה  את  אבל  לו,  מה שעשו  את  הבין  מקוריץ  הרה"ק  זאת  כשראה  לילד. 
יכול לישב ולסעוד  והיה שרוי בצער גדול. מחמת צערו לא היה  אין להשיב, 

בסעודת המצווה, אלא יצא לחוץ והסתובב שם ולא ידע לשית עצות בנפשו.
רבי  אל  תיכף  זי"ע שניגש  זושא מאניפולי  רבי  הגיע לשם הרה"ק  בינתיים 
פנחס מקוריץ ושאלו על מה הוא כל כך שרוי בצער? שח לו רבי פנחס את כל 
המאורע. שאלו רבי זושא אם כבר התקיימה סעודת הברית? השיב לו רבי פנחס 
בתמיהה: "איך יעלה על דעתו דמר לערוך במצב כזה סעודת מצוה?" אמר לו 
רבי זושא: "אדרבה, קודם לסעוד את סעודת הברית ואח"כ נראה מה לעשות". 
הסכים איתו הרה"ק מקוריץ, ותיכף כשהגישו את המנה הראשונה באו לבשר 

להם שהוטב לרך הנימול והדם הפסיק. 
כששמע זאת רבי פנחס הוא שאל את רבי זושא מניין לקח סגולה זו? והוא 
ענה לו: "הלא מקרא מלא דיבר הכתוב )שמות כד, יא(: "ויחזו את האלוקים", 
כלומר כשרואים ששורה מדת הדין על ישראל וצריכים להמתיקה, העצה לכך 
הדינים  את  להמתיק  ובכוחה  מצווה  סעודת  לערוך  וישתו",  "ויאכלו  היא: 
ולעורר רחמים וחסדים". זאת הסיבה שבני ישראל אכלו ושתו אחרי שראו את 
האלוקים. הם חששו באותה שעה ממידת הדין שלא ישמרו כראוי את התורה, 

ועל כן ערכו סעודת מצוה להמתיק את הדינים ומשום כך גם לא נענשו.
מסופר שבעיר ברדיטשוב לא היה איש מבני העיר אשר לא הזמין את הצדיק 
רבי לוי יצחק זי"ע ליטול חלק בכל שמחה אשר פקדה את משפחתו. אך תמיד 
כשהיה אחד מתושבי העיר בא להזמין את הצדיק לברית מילה, נוהג היה רבי 
אחד. שתערוך  בתנאי  אך  לבוא,  אני  "מוכן  לאב המאושר:  להשיב  יצחק  לוי 

סעודת מצווה כראוי!" 
לו,  זה לפלא בעיניהם. מה  והיה  זו של רבם,  בני העיר את תשובתו  הכירו 
כלל  תופסים  אינם  למיניהם  ומשקאות  מאכלים  הן  הגונה?  ולסעודה  לצדיק, 
מקום אצל צדיק כרבי לוי יצחק? אך מעולם לא העזו לשאול את רבם על זאת.

בן. כשהגיע להזמין את  נולד  ולאחד האמיצים שבתושבי העיר  ויהי היום, 
הרבי, מיד דרש ממנו כרגיל: "הבטח לי שתערוך סעודה כיד המלך!" היהודי, 

שלא היה כשאר העם, לא הבליג ושאל את הרבי לפשר התנאי?
בכל  אשר  השטן,  נגד  לי  יש  קשים  "מאבקים  ואמר:  יצחק  לוי  רבי  נענה 
כי  זו,  ניצחת  טענה  אני  טוען  ולעומתו  ישראל.  על  לקטרג  דרכים  מחפש  עת 
כשאדם מישראל מקיים מצווה כלשהי הוא עושה זאת בשמחה וברצון. ואילו 
כאשר נכשל יהודי בעבירה גורם לו הדבר עצב עמוק, עד כי ליבו נשבר בקרבו. 
לשמע דברי, מבקש השטן שאוכיח לו את צדקתי", המשיך רבי לוי יצחק, "לי 
יש הוכחה: הנה, מעולם לא ראינו יהודי, ויהא זה הגרוע שבגרועים, שיערוך 
סעודה לרגל עבירה שעבר. לעומת זאת, כאשר מזדמנת ליהודי מצווה- ברית 
מילה, בר מצווה, סיום מסכת, חגים ושבתות- אז שש ושמח היהודי, ואף עורך 

סעודות לרגל מצוות אלו".
זו  "אמור לי אתה", פנה רבי לוי יצחק אל היהודי הניצב מולו, "כלום אין 
הוכחה ניצחת כנגד דברי הקטרוג של השטן? ואכן, השטן יודע את הדבר ועל 
את  והדר  לערוך בשמחה  היהודי  מן  למנוע  ויכולתו  כוחו  בכל  הוא  מנסה  כן 
סעודת המצווה. ומדוע? כדי שתהיה לו סיבה מספקת לקטרג על עם ישראל". 
בכך שבעלי  בכל שמחה  את השתתפותי  אני  "מתנה  הצדיק,  סיים  זו,  מסיבה 

השמחה יכינו לקראתה סעודה ראויה לשמה!"
האכילה והשתיה בשמחה של מצוה היא פועלת להורדת קטרוגים. נתפלל כי 

"סעדני ה' ואושעה". ישלח לנו ה' ישועות במהרה.
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לא רק מסיכותקצרצרים

 GLAMGLOW הלחות-  תכשיר  את  הכירי 
המאיר  לחות  תכשיר   -  GLOWSTARTER
ברגע!  זוהר  מראה  ומעניק  הפנים  עור  את 
 GLOWSTARTER Mega Illuminating
בחומצה  העור  את  מציף   Moisturizer
היאלורונית, ויטמינים ונוגדי חמצון כמו גם בחלקיקי 
פנינים קורנים המטשטשים, מאירים ומבהירים את 
ופועלת  הממשיכה  אולטימטיבית  לחות  עם  העור 
עם הזמן כהיילייטר השוטף את העור בפרצי אור, 
ומשפר את האיפור ואת מראה העור בגוון המחמיא 
לכולן. הנקודות הגבוהות בתווי הפנים קורנות באור 
ומלוטש  מבפנים  כמואר  נדמה  והעור  יותר  בהיר 
לפנים  מחמיאים  התאורה  סוגי  כל  שלמות.  עד 
הודות ל- GLOWSTARTER. זהו התכשיר שלך 
הקרם:  יתרונות  אחת.  במשיחה  והארה  להרוויה 
מעניק לחות, זוהר, ממריץ, קורן, מאיר ומעניק גוון. 

ניתן להשיג: ברשת חנויות אפריל בלבד.

חדש על המדף: נאשוס 'מעולה'

במוצרים  להפתיע  דואגים  'מעולה'  בחברת 
מיוחדים,  בטעמים  חיטה  חטיף  והפעם  חדשים, 
למסיבה  החטיף  לשבת,  הממתק  את  שיהפכו  
'מעולה'  נאשוס  יותר.  לטעים  אחה"צ  הנישנוש  או 
פיצה  ברביקיו,  בצל,  מיוחדים:  טעמים  ב-4  מגיע 
וגריל. החטיף מגיע באריזות של 200 גר' ובאריזות 
מגיע  'מעולה'  נאשוס  חטיף  גם  משפחתיות. 
וניתן  בכשרות מהודרת של בד"צ העדה החרדית 

להשיג ברשתות השיווק ברחבי הארץ.

מעולה בתחפושת
חברת מוצרי המזון 
מפרסמת  'מעולה' 
עד  שבוע  מידי 

בעצם,  שהוא  בתחפושת'  'מעולה  משחק  פורים 
המשחק  פורימית.  באווירה  מילים  בלבולי  משחק 
הקוראים  שהתבלבלו.  מעולה  ממוצרי   24 מציג 
המופיעים  וברווחים  באותיות  להשתמש  מוזמנים 
בכל שורה בכדי לאיית את המוצרים בסדר הנכון. 
מצאתם את 24 המוצרים השבועיים? שלחו אלינו 
את הפתרונות עד ר"ח ניסן + פרטים אישיים לפקס: 
 .meulle3@gmail.com 03-9072426 או למייל
ותיכנסו להגרלה על 15 מארזי מוצרי מעולה בשווי 
100 ₪. ההגרלה תערך ביום חמישי ו' ניסן תשע"ח 
תפזורת  לכל  מארזים   5 יוגרלו  ובה   (22.3.18)
ניתן להשיג ברשתות  'מעולה'  שבועית. את מוצרי 
של  המוצרים  הארץ.  ברחבי  המובחרות  השיווק 
בעולם,  מהטובים  איכות  בקרת  עוברים  'מעולה' 
כדי שאתם הצרכנים תוכלו ליהנות ממוצר איכותי, 

טעים ומזין.

מגינאה וחוף השנהב, דרך שוויץ 
ם  ת ע ד י ה
פולי  כי 
של  הקקאו 
שמרלינג'ס 
ם  י א ב ו י מ
ה  א נ י ג מ
ף  ו ח מ ו

- מקומות הגידול הטובים ביותר בעולם?  השנהב 
מיוצרים   שמרלינג'ס  של  השוקולדים  בנוסף, 

האוויר  ממזג  לטובה  המושפע  שוויצרי  מחלב 
שוקולד  עיסת  מתקבלת  וכך   – לשווייץ  הייחודי 
משובחת המיוצרת מחומרי הגלם הטובים בעולם! 
יבשות מאפיין את  חוצה  גיאוגרפי  רק מסלול  ולא 
ערבוב   בנוסף,  שמרלינג.  של  השוקולד  מרכיבי 
שמביא  דבר  שעות,   72 במשך  נעשה  השוקולד 
וטעם  נימוח  מרקם  של  לתוצאה  דבר  של  בסופו 
מהמגוון  ליהנות  מוזמנים  לו.  דומה  שאין  ייחודי 
הרחב של שמרלינג'ס הכולל את סדרת הרוזמרי 
מסדרת  שונים,  בטעמים  משובח  פרלין  במילוי 
האהובים.  המינור  ומחטיפי  הקלאסית  הסוליד 
בכשרות  הם  שמרלינג'ס  של  השוקולדים  כל 
ציריך   – ישורון  עדת  קהל  "בד"צ  של  המהודרת 
בחנויות  להשיג  השנה.   כל  לפסח  וכשרים 

המובחרות. 

איקאה משדרגת לכם את המטבח

מתכנסים.  המשפחה  בני  וכל  בחוץ...  יורד  הגשם 
ביתית.  אווירה  המשרה  מהביל  למרק  טוב  זמן 
באיקאה תוכלו להתחדש במבחר כלים מרהיבים 
במחירים  מופלאה,  חורפית  ארוחה  המרכיבים 
 DRAGON למרק  מצקת  לקנות:  כיף  שפשוט 
 OFTAST קערה   ,₪  39  - אל-חלד/שחור  פלדת 
לבן - 5 ₪, קערה SOMMAR 2018 אפור כהה - 
15 ₪, מחזיק/מעמד לסיר +IKEA 365 אפור - 15 
₪, סינר +IKEA 365 אפור - 49 ₪, סיר עם מכסה

OUMBARLIG -  75₪

מקדימים את הסופה הבאה 

הגשם המבורך מציף לפרקים את ארצנו הקטנה. 
והלכה,  שבאה  הסופה  רגעי  את  חווינו  כולנו 
במיוחד.  קרים  וימים  קפואים  לילות  לנו  משאירה 
אמצעי החימום השונים נכנסים לפעולה ובמרבית 
24 שעות ביממה. אין דרך  הבתים דולקים במשך 
טובה יותר להתמודד עם הטמפרטורות הנמוכות, 
ולמען האמת – אין כל סיבה להתמודד באופן אחר. 
שמשאירים  במיוחד  חסכוניים  אמצעים  היום  יש 
אמצעי  הפעלת  על  לחיצה  כל  עם  רגועים  אותנו 
מנת  על  ומיהם,  מהם  לדעת  צריך  רק   – חימום 
המיזוג  ענקית  'אלקטרה'  ביוקר.  לשלם  לא 
הפתרונות  את  השנים  לאורך  מביאה  הישראלית, 
ועושה  לקוחותיה,  צרכי  עבור  האולטימטיביים 
שלה,  והקירור  החימום  באמצעי  לשלב  מאמצים 
את  לתת  כדי  ביותר  החסכוניים  האלמנטים  את 
שני  ועכשיו  פשרות.  ללא  המושלמת  החבילה 
שיכין  מחמם  במבצע  'אלקטרה'  מבית  מותגים 
לכל  או  תגיע  שלא  סופה  לכל  בבטחה  אתכם 
 +  PLATINUM אלקטרה  נמוכה:  טמפרטורה 
אנרגטי  דירוג  עם  חסכונית  עיליים  מזגנים  סדרת 
 55 מ-  החל  במחיר  עכשיו  מתקדם,  ועיצוב  גבוה 
CLASSIC+סדרת  ואלקטרה  בלבד.  לחודש   ₪
במיוחד.  חסכונית  העיצוב,  בפרס  זוכה  מזגנים 
עכשיו במחיר החל מ- 48 ₪ בלבד. במזגנים משתי 
התאמה  המאפשר  מובנה  יישום  קיים  הסדרות 
למניעת   - הלילה  במהלך  החדר  טמפרטורת  של 
המבצע  החשמל.  בצריכת  ולחיסכון  יתר  חימום 

בתוקף עד ה- 28.2.2018 או עד גמר המלאי

מוצרים  מגוון  מציעה  כרמית  חברת 
מנות  משלוחי  להכנת  מפנקים 
לחברים  אישי  בטאצ'  מתוקים  
איכותי  בטעם  המאופיינים  ומשפחה 
מהודרת  בכשרות  מתפשר.  ובלתי 
של בד"צ העדה החרדית. ניתן להשיג 

בכל הרשתות המזון המובילות

חדשה  גבינה  משיקה  בארי  מחלבת 
מוצקה,  גבינה   - "מדבר"  בשם 
בטעם  המאופיינת  וחלקה  רכה 
מליחות  של  נגיעות  עם  מתקתק 
יותר  עמוק  והופך  משתנה  וטעמה 
באתר  להשיג  מתיישנת.  שהיא  ככל 

beeridairy.co.il

משיקה  שליסל  ליימן  פורים  לכבוד 
במארז  המוגש  ייחודי  מנות  משלוח 
מגוון  המכיל  ומשמח  צבעוני  פורימי, 
דברי מתיקה המשווקים בארץ על ידי 
לצרכן  מומלץ  במחיר  שליסל.  ליימן 
של 15-16 ₪. כל המוצרים במארז זה 

בכשרות מהדרין

3שנות 
אחריות*

הגרלות   10 יתקיימו  המבצע  במהלך   
נוספות של מוצרים יוקרתיים או ריהוט של 
מגוון  כל  על  המבצע  הבית,  מחדרי  אחד 

מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה

מיליון שקלים לרכישת דירה – זהו הפרס 
העומד  תנובה,  של  השנה  במבצע  הגדול 
בסימן "הזכייה של הבית". בכל שבוע החל 
מיום ראשון, ג אדר (18 בפברואר) במשך 
שבועית  הגרלה  תתקיים  שבועות,   10
ריהוט  או  יוקרתית,  מוצרים  חבילת  של 
הגדולה  ההגרלה  הבית.  מחדרי  אחד  של 
במאי)   21) בסיון  ז  שני,  ביום  תתקיים 
והזוכה בה יקבל 1,000,000 שקל לרכישת 

דירה. 
 10 לאסוף  יש  במבצע  להשתתף  כדי 
אריזות ממגוון מוצרי החלב ותחליפי החלב 
למוקד  רגיל  בדואר  ולשלוח  תנובה  של 
המבצע  בתיבת  לשלשל  או  המבצע, 
נבחרות  מכירה  נקודות  ב-66  המוצבת 
השבועיות  ההגרלות  הארץ.  ברחבי 
החל  בשבוע,  ראשון  יום  בכל  תתקיימנה 
כל  בפברואר).   18) באדר  ג  ראשון,  מיום 
מרגע  ההגרלות  בכל  תשתתף  מעטפה 
בהגרלה  זוכה  המבצע.  למוקד  הגעתה 

השבועית, ישתתף גם בהגרלה הגדולה.
בהגרלות השבועיות יוגרלו חבילת מוצרים 
להלבשת הבית, סט כלים לאירוח, חבילת 
ילדים,  חדר  תינוקות,  חדר  חשמל,  מוצרי 
וארון  אוכל  פינת  הורים,  חדר  נוער,  חדר 
בהגרלה  ומטבח.  יוקרתי  סלון  ספרים, 
הגדולה יוגרלו מיליון ₪ !!!! לרכישת דירה.  
של  "הזכייה  מבצע  על  מלאים  פרטים 
ההשתתפות  ותנאי  הפרסים  הבית", 
03- שמספרו  בטלמסר  מפורטים 

המצורפת  המבצע  ובחוברת   .3739999
לעיתונים.

מתקיים  הבית"  של  "הזכייה  מבצע 
מותג  תחת  תנובה  מבצעי  מגוון  במסגרת 
הבית. "המבצע מאפשר זכיה בפרס גדול 
כמו  דירה,  לרכישת  שקל   1,000,000 של 
גם בזכיות בהגרלות השבועיות  -  מבטא 
היטב את מסר 'הבית' של תנובה והחיבור 
המשפחה  של  הצרכים  שלה  בהבנת 
החרדית", אומר הראל יהודה, מנהל יחידת 

מגזרים בתנובה.  
מובילה  חברה  הינה  "תנובה  כי  ציין  עוד   
מוצריה  ובאיכות  במבחר  דרך  ופורצת 
ומהווה חלק נכבד מהתפריט של כל בית 
האיכותיים  ממוצרינו  כ-300  בישראל. 
כל  של  הבחירה  הם  למהדרין  הכשרים 
בית חרדי ומצויים בתזונה היום-יומית של 
כל משפחה חרדית", הטעים הראל יהודה. 

"הזכייה של הבית" - 
מבצע השנה של תנובה:

 מיליון ₪ 
לרכישת דירה
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להתרחב  ממשיכה  כרמית  חברת 
משולשי  סדרת  לראשונה  ומשיקה 
טעמים   4 ב-  קליל  לנשנוש  פריכיות 
ליחידה.  קלוריות   6 ורק  גלוטן  ללא   -
  SIMPLY GOOD:המותג תחת 
4 טעמים: תירס עם קינואה,  הכוללת 
80- ותירס.  אורז  קטניות,  עם  תירס 
ליחידה. כשרות:   6.90 גרם מחיר:   90

בד"צ איגוד הרבנים ווסטעהיים

בריאות  אנרגיה/  חטיפי  חדש: 
טבעוניים העשויים מחומרים מהטבע 
"תות  מבית   HOME MA בשם 
מיני  מארזי  בסדרה:  מזון".  תעשיות 
גלוטן,  ללא  לוז  ואגוזי  תמרים  בר 
גרנולה,  על  המבוסס  בר  ביס  מארזי 
קינואה וחמוציות ומארזי  חטיפי מיקס 
, גרנולה ושוקולד  מבוססי אגוזים לוז 

מריר מעודן

סידן  גדולה של  מוו מכיל כמות  שוקו 
בטעם מצוין שילדים אוהבים, העובדה 
סוכר  תוספת  ללא  מיוצר  מוו  ששוקו 
הופכת  מלאכותיים  וממתיקים 
הורים  של  הטבעית  לבחירה  אותו 
שמשקיעים מאמץ ומחשבה בתפריט 
יותר  וטעים  יותר  בריא  משפחתי 
העדה  בד"צ  של  המהודרת  בכשרות 

החרדית 

מתכון מנצח: 
מוס קרמל 
מתוק-מלוח

והעוגיות,  הופלים  יצרנית  "מן",  חברת 
מתוק- קרמל  למוס  מפנק  מתכון  מגישה 
למושלמת,  חגיגה  כל  שיהפוך  מלוח, 
גבינה  שמנת  מוס  ולגדולים.  לקטנים 
"מן",  של  החדשות  הקרמל  עוגיות  בשילוב 
מן  של  הקרמל  עוגיות  מלוח.  טוויסט  ועם 
כחטיף  מצוינות  ומתוקות,  טעימות  פריכות, 
מופלאה  תוספת  או  וכבסיס  הקפה  לצד 
ונאות בכדי  לעוגות. בחרו בכוסות שקופות 

לראות את היופי.

מצרכים (לכ- 10 כוסות בינוניות):
2 חבילות שמנת מתוקה

1/2 גביע גבינת שמנת 30% שומן 
1 חבילה אינסטנט פודינג ווניל

1/2 חבילת עוגיות מובחרות בטעם קרמל 
"מן" (300 גר' בחבילה)
50 גרם חמאה מומסת

1/2 כפית מלח גס
1/2 כוס סירופ מייפל איכותי

אופן ההכנה:
 במעבד מזון מפוררים את עוגיות הקרמל 

עד לקבלת פירורים קטנים ואחידים.
בצד,  מניחים  הפירורים  מכמות  מחצית   
ומחצית מפזרים על תבנית אפיה מרופדת. 
ואת  המומסת  החמאה  את  מעל  שופכים 

המלח הגס ומערבבים היטב. 
 אופים למשך כ- 10 דקות בתנור שחומם 

מראש ל- 180 מעלות ומצננים.  
 מקציפים את השמנת המתוקה, הגבינה 
והאינסטנט פודינג עד לקבלת מרקם יציב.

להרכבת המנה: 
בכל כוס מניחים מעט פירורים מלוחים   
ומזלפים מעט סירופ מייפל ומעל ממלאים 

ממוס השמנת והגבינה.
לסיום, מפזרים פירורים ומגישים לאחר   
שהקינוח התייצב לפחות שעתיים במקרר. 

המתכון הופק בשיתוף אתי בטיטו 

"מחריפים את המאבק באפליית נשים עקרות בית ואברכי כולל במוסד לביטוח לאומי"
  להפסיק להפחית את תוספת התלויים לאברכים שמקבלים מלגת כולל  הדרישה היא לבטל את ההבחנה בין נשים עקרות בית לנשים עובדות

להתחשב במספר הנפשות במשפחה ולא רק בשני ילדים

המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת נכות למי 
החוק  בחוק.  הקבועים  הזכאות  בתנאי  שעומד 
שחלו,  האזרחים  על  להגן  שנועדו  והתקנות, 
עברו תאונה, נפצעו ואיבדו את כושר תפקודם 
שפוגעת  ברורה  אפליה  יוצרים  והשתכרותם, 
ביכולתם של האזרחים, לקבל את אותה הגנה 
הפרישו  ושבעבורה  לה,  זקוקים  כך  כל  שהם 

מידי חודש דמי ביטוח לאומי. 
זכאות  מבחני  התקנות  קובעות  לדוגמא,  כך 
בית,  עקרות  לנשים  יותר  ומורכבים  נוקשים 
פרשו  שאלה  אף  עובדות,  מנשים  בשונה 
כי  החוק  קובע  כן,  כמו  מחלתן.  חלף  מעבודתן 
וזכאים  נכות  קצבת  שמקבלים  כולל  אברכי 

משפחתם,  בני  עבור  תלויים  תוספת  לקבל 
שהם  המלגה  מול  אל  זו  תוספת  להם  תקוזז 
קובע  בכך,  די  לא  ואם  מהכולל.  מקבלים 
בלבד  ילדים  שני  עבור  תלויים  תוספת  החוק 
ברוכות  ממשפחות  מתעלם  ובכך  החולה,  של 

ילדים. 
בראשותו  זכויות,  למימוש  המרכזית  החברה 
של הרב שמאי שזירי, החליטה אחרי שנים של 
זכויותיהם  קידום  לטובת  פרלמנטארי  מאבק 
להחריף  רפואית,  בעיה  עם  המתמודדים  של 
שחורצים  אלו,  מהותיים  בנושאים  מאבקה  את 
את גורלן של המשפחות שמתמודדות עם בעיה 

רפואית, לעוני ומחסור. 

אל  מפנה  אני  המאשימה  האצבע  "את 
המחוקקים" אומר הרב שזירי. "שבכוחם לשנות 
את חוק הביטוח הלאומי, לשנות ולקבוע תקנות 
כן את זכאותם לקצבאות, של  נוספות, שיעגנו 
נעשים  באוכלוסייה.  נוספות  חולים  קבוצות 
כמו  הם  אילו  נושאים  אבל  לעת,  מעת  שינויים 
תיבת פנדורה שאף אחד לא מוכן לפתוח. ושלא 
לא  תקציבית,  היא  שהמשמעות  שוב  לנו  יגידו 
האוצר  הנכים,  קצבאות  הגדלת  בנושא  מכבר 
להגדלת  ומעשית  אפשרית  היתכנות  הציג 
פחות.  לא  חשובים  אילו  נושאים  הקצבאות, 
ואת  החוק  את  מיישם  הלאומי  שהביטוח  בעוד 
התקנות, המחוקקים הם אלו שקובעים אותם, 

ולמי  יפחיתו  למי  לא,  ומי  יקבל  מי  שמחליטים 
חייבים לעשות. אנחנו  ולכן את השינוי הם  לא, 
נקבל את המציאות שבה מקזזים לאברכי  לא 
מעניקים  להם,  שמגיעה  תלויים  תוספת  כולל 
ונילחם  בלבד  ילדים  שני  עבור  תוספת  להם 

למיגור אפליית נשים עקרות בית."
מאבק זה שמובילה החברה המרכזית למימוש 
זכויות זוכה לתמיכה ולגיבוי מחברי כנסת רבים, 
ולתיקון  לשינוי  ולהוביל  להצטרף  שמבקשים 
גדולה  באוכלוסייה  שנוגעים  אילו  נושאים 
בעבורם,  רפואיות,  בעיות  עם  שמתמודדת 
המשמעות היא היכולת או אי היכולת לקיים את 

עצמם בעת המשבר הרפואי אליו נקלעו. 
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לאישה
איך יוצרים אהבה במשפחה?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

מתכון למרק חורפי - שילדים אוהבים  

• בפועל רוב ההורים לילדים בוגרים משתפים, שלמרות  נולד חלום גדול על אהבה, קירבה ומשפחה  נולדים  כשילדים 
מאמצים ורצון טוב לאורך השנים, מערכת היחסים מלווה בכעסים ומשקעים בתוך המשפחה • אהבה של הורים היא הבסיס 

של כל אדם בחייו, היא המשאב הכי חשוב בעולם • וכשהיא נמצאת ואפשרית ולא מגיעה במלואה לילדים זה בזבוז

והפלפל  הקישואים  הגזרים,  את  חותכים   ○

לעיגולים, משולשים וריבועים.
○ בסיר עמוק מניחים כף שמן זית, כפית שמיר 

קצוץ, סלרי קצוץ דק , בצל מגורר וקוביות  עוף.
ומביאים  והמלח  הירקות  את  מוסיפים   ○

לרתיחה, מנמיכים ומבשלים כ- 25 דקות.
○ מוסיפים חצי חבילת פסטה כוכבים, מבשלים 

6 דקות , מכבים ומכסים ל- 5 דקות נוספות.

מתכון מאת: אינס ינאי

אופן ההכנה:מצרכים:

טעימה

חצי חבילת פסטת פתיתים של ברילה
2 גזרים 

2 קישואים/ זוקיני גדולים
1 גבעול סלרי קצוץ

200 גרם קוביות חזה עוף
2 שמיר קצוץ

1 גמבה אדומה
1 כוס פרחי כרובית קטנים

1 בצל מגורר
כפית מלח

חצי כפית כורכום
כף שמן זית

פתיתים  אוהבים:  פסטת  שילדים  למרק  מתכון  מציע  ברילה,  באיטליה,  המוביל  מותג הפסטה  הקרה,  העונה  לרגל 
בצורת כוכבים עם קוביות קטנות של חזה עוף וירקות שחתוכים לכל מיני צורות ○ המרק טעים, בריא ומזין. 

מה  לבחון  החליטה  וינר  יעל  שנים  כעשר  לפני 
משפחה  בתוך  ליצור  מנת  על  עוד  לעשות  ניתן 
בכל  ויציבה  ברורה  שתהיה  אהבה  נוכחת.  אהבה 
גיליתי  הדרך  "לאורך  טוב.  ובפחות  בטוב  מצב. 
שחלק מהתפיסות הרווחות, כגון: "ילדים כל הזמן 
מחפשים לשבור גבולות" /"ילדים עושים דווקא" 
/"גיל  לב"  תשומת  בשביל  הכל  עושים  "ילדים   /
שנתיים הנורא" /"רגש הוא בחירה" ו"פירגון ועידוד 
על התנהגות טובה" כבסיס לחיזוק ילדים. הופכות, 
של  ממרכז  והמשפחה  הבית  את  במתכוון,  שלא 
אהבה למקום של מלחמה. ומחלישות את הילדים 
דוגמאות. ונותנת  וינר  מסבירה  הפנימית".  ברמה 

לשבור  מחפשים  הזמן  כל  "ילדים 
גבולות"/"ילדים עושים דווקא"

אחד  יום  סירב  הוא  וחצי  שנה  כבן  היה  כשבני 
הפך  להחלפה  ניסיון  כל  חיתול.  לו  שאחליף 
בטח   שבני  התפיסה  התנגנה  בראשי  למאבק. 
"גיל  מתחיל  ושאולי  גבולות"  לשבור  "מחפש 
"סמכות  ליצור  חייבת  ושאני  הנורא".  שנתיים 
החלטתי  מאבק  של  וחצי  כיום  אחרי  הורית". 

לי  הראה  דיבר,  שבקושי  בני,  שהנחתי.  וברגע  להניח.  פשוט 
רצה  והוא  ראיתי.  לא  שמעולם  חיות  חיות.  יש  החיתולים  שעל 
לבחור את החיה על החיתול. באותו הרגע ירד לי אסימון. הבנתי 
שילדים לא פועלים נגדנו המבוגרים. ילדים פועלים בעדם. ילדים 
שהרצון  הבנתי  בעולם.  עצמם  את  להגשים  כמונו,  בדיוק  רוצים, 
ואולי לפעמים  להגשמה דוחף תינוק לזחול, ללכת, ללמוד לדבר 
גם לבחור את החיה על החיתול. ושלכל גיל יש את ההגשמה שלו. 

"גיל שנתיים הנורא"
תסכול  יותר  חוויתי  גדלה  שלו  הביטוי  ויכולת  גדל  שבני  ככל 
רק  הנורא".  שנתיים  "גיל  של  בעיצומו  שאנו  והתבשרתי  מצדו 
הקטן  שהאיש  הפחד  את  חוויתי  הנורא"  שנתיים  "גיל  מהביטוי 
דרוכה.  עצמי  את  ומצאתי  ההורית.  הסמכות  על  ישתלט  בחיתול 
לי  ברור  היה  לעומק.  הסיטואציה  על  והתבוננתי  שעצרתי  עד 
וכשבחנתי את הסיטואציה הבנתי  דווקא".  "עושה  לא  כבר שבני 
ממסע  חלק  שהוא  שינוי  מהותי.  שינוי  ממני  נדרש  שלראשונה 
ההורות. כשתינוקות נולדים הם נולדים חסרי אונים לחלוטין. כל 
קיומם תלוי אך ורק בנו המבוגרים לאורך תקופה ממושכת מאד. 
מצב בו אנו מתרגלים להחליט בלעדית את רוב מצבי חייהם: האם 
להלביש?  מה  למקום?  ממקום  אותם  לקחת  או  אותם?  להרים 
ילדנו  מהותי.  שינוי  מאיתנו  נדרש  שנתיים  גיל  ולקראת  ועוד. 
יכולים להביע את רצונם. ועלינו לראשונה לוותר מעט על יכולת 
השליטה ולהבין איך ליצור הובלה למול פעוט בעל רצון להגשמה 
משל עצמו. בגיל שנתיים מתחיל למעשה מסע מקביל שילווה את 
ההורות שלנו לאורך כל הדרך. לימוד איך להיפרד משליטה וללוות 
את ילדנו בדרכם ללמידה בטוחה. למידה שתאפשר להם הגשמה. 
לאחריו.  וגם  הבגרות  בגיל  מהותי  שינוי  וידרוש  שיתעצם  מסע 

"ילדים עושים הכל בשביל תשומת לב"
כולנו רוצים לחוות אהבה ושייכות. אך האם כל פעולה של ילדנו. 
גם כזאת שגוררת כלפיהם כעס נועדה באמת רק על מנת למשוך 
את תשומת ליבנו? רק על מנת לבחון אותנו ההורים על אהבתנו? 
האם כל פעולה אכן נעשית בכזאת מניפולטיביות? בכזה תכנון?

התבוננות בעומק הדברים מוכיחה שזה לא המצב.  השלב הראשון הינו 
ההבנה שילדים לא פועלים נגדנו. שילדים פועלים בעדם להגשים.

ונשאלת השאלה מה אנו הכי רוצים להגשים כבני אדם? והתשובה 
האנרגטית  המהות  טיבענו.את  את  להגשים  שואפים  שאנו  הינה 
את  להגשים  אמצעי  הינן  הפיזיות  המטרות  לעולם.  באנו  איתה 
שונה.  מראה  יש  מאיתנו  אחד  שלכל  כמו  הכוונה?  למה  טבענו. 
טביעת  יש  מאיתנו  ואחת  אחד  לכל  ככה  שונה.  אצבעות  טביעת 
מאפיינות".  מ"איכויות  שמורכבת  בעולם  אנרגטית  אצבע 

כמו:  האיכויות  שאר  האהבה.  איכות  את  יש  האנשים  בכל 
סקרנות,  נתינה,  רגישות,  הומור,  שמחה,  אומץ,  לב,  טוב 
ילדים  כאשר  לרוב  לאדם.   מאדם  משתנות  ועוד  יצירתיות 
מאפיינת  איכות  שם  יש  שלילי.  באופן  ושוב  ושוב  שוב  נוהגים 
לשמר  לילדים  לסייע  שעלינו  איכות  בהתנהגותם.  שחבויה 
השלילית. ההתנהגות  את  לאזן  כיצד  הילדים  את  וללמד 
ילדים. אצל  בייחוד  לשינוי.  ניתנות  שהתנהגויות  הבנה  מתוך 

"רגש הוא בחירה"
התפיסה ש"רגש הוא בחירה" הופכת אותנו "ללא בסדר" אם אנו 
נוטים לחוות רגשות כמו: בכי, כעס, תסכול, עלבון, קינאה ועוד. היא 
מלמדת ביקורת עצמית וגורמת להרבה כעסים בתוך מערכות היחסים.

אנחנו  האם  אמת?  זאת  האם   - השאלה  נשאלת 
נובע  שרגש  היא  האמת  רגשות?  בוחרים  באמת 
מתגובה מוחית שקורת במוח באופן עצמאי ללא 
רגש  מופיע  בה  השניה  בחירה!  וללא  שליטה 
אחרי. להיווצר  יכולה  הבחירה  בחירה.  לא  היא 

והאמת הנוספת היא שתקופת הילדות היא תקופה 
ליצור  לילדים  לסייע  יכולים  אנו  בה  משמעותית 

בתוכם הרגלים רגשיים שיסייעו להם כל חייהם.

ככלי  טובות  על התנהגויות  ופרגון  "עידוד 
לחיזוק ביטחון עצמי"

יחסים.  מערכת  בכל  חשובים  ופרגון  עידוד 
הכלי  הם  ופרגון  עידוד  שכאשר  הוא  הענין 
הנלמד  הפנימי  הדפוס  עצמי  ביטחון  לחיזוק 
בהצלחות.  מותנת  שלנו  הערך  שתחושת  הינו 
ועומדים  מצליחים  אנו  כאשר  "שווים"  אנו 
עוגן  ללא  הילדים  את  שמותיר  דפוס  בצפיות. 
אמיתי בתוכם כאשר דברים לא מצליחים.אם נרצה 
ללמד את ילדנו אהבה עצמית נוכחת. תחושת ערך 
שלא מותנת רק בהצלחות. עלינו לחברם חווייתית 

למהות שלהם. לטבע שמאפיין אותם. ל"איכויות המאפיינות". 

אז מה ניתן ללמוד להורות שלנו?
כלים  עם  נבוא  וילדנו  למשפחתנו  מלחמה,  בכלי  נבוא  לקרב 
חשוב  הכי  המקום  היא  משפחתית  יחסים  מערכת  אהבה.  של 
להפוך  הזמן  הגיע  ואהבה.  יחסים  התפתחות,  ללמידה,  בחיינו 
יחסים  ומלמד  לומד  למקום  גבולות  על  קרב  משדה  הבית  את 
הגיע  סביבתו.  ועם  עצמו  עם  אדם  של  ואהבה  יחסים  ואהבה. 
בילדנו  לבנות  מנת  על  כהורים  בקולנו  שימוש  שנעשה  הזמן 
ויציבה  ברורה  ההורית  שהאהבה  יציב.  רגשי  שידרה  עמוד 
טובה. והתנהגות  בהצלחות  רק  מותנת  לא  שהיא  זמן,  בכל  בו 

אשר  לאיכויות  חוויתי  באופן  ילדים  שמחברת  הורית  אהבה 
מאפיינות אותם כעוגן בתוכם. ומלמדת  כלים איך לאזן התנהגויות 
ולהיות  להרגיש  טבעי  שזה  לדעת  קשים  ברגשות  ואיך  שליליות 
בעלי היכולת להירגע, להתחבר לכוחות פנימיים ולבחור התנהגות 
זה המסע הכי משמעותי  ועבור הסביבה. משפחה  מטיבה עבורם 

בחיי אדם לאהבה.

יעל וינר היא עו"ד, מאסטר בשיטת הטיפול N.L.P, מלווה הורים, 
שבלב".  "קסמים  הילדים  ספר  ומחברת  להורים  סדנאות  מנחה 
 ,NLP-מה עקרונות  על  שמבוססים  קצרים  סיפורים  כולל  הספר 
גמישות  עצמית,  קבלה  עצמית,  אהבה  הילדים  לומדים  דרכם 
לרכישת  שלהם.  הפנימיים  לכוחות  להתחבר  ויכולת  התנהגותית 

/https://www.ksamim-shebalev.com :הספר

בני ברק 1228/2/18 כ"ב בשבט תשע"ח
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - בעלי מלאכה ומקצועות

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.עבד לבית שאול המלך.אחר- כך הוא נקרא  "נער 
שאול" )שמואל ב ט ב(

5.כבר זמן רב.  "____ ימים רבים" )יהושע כב ג(
7.אמם של שלושת הגיבורים אשר לדויד : יואב,אבישי 

ועשהאל.  )שמואל א כו ו(
9.בחינה ובדיקה,עיון מעמיק בדבר כדי לגלות את הגלום 

בו. "רישון וכונן ל___ אבותם" )איוב ח ח(
10.כשלון,תקלה.  "את רגלי מ___" )תהלים קטז ח(

12.אחד מחמשת חומשי תורה.
14.תינוק בעברית. ובארמית?

16.תמיהה,דאגה.  "____ היתה לפני שבראתי בו יצר 
הרע" )בראשית רבה כז( )בכתיב חסר(

18.אבי משפחת אליהוא בן ברכאל הבוזי.)איוב לב ב(
19.קהל רב.  "להחית ___ רב" )בראשית נ כ(

1.מקום מובדל על ידי מחיצה,מקום גדור."כלים שב___ טהורים 
טמאה ב___ כלים שבבית טמאין"  )אהלות טו ד( )בהיפוך אותיות(

2.צהבת,מחלת הכבד או הדם,שאחד מסימניה הצבע הצהוב של לובן 
העין. "מי שאחזו ___ מאכילין אותו בשר חמור" )יומא פד.(

3.עצי פרי וצמחי מטע אחרים פגומים שאינם מניבים פרי.
"המקבל שדה מחברו ליטע הרי זה מקבל עליו עשר ____

למאה" )בבא בתרא צה.(
4.קיצור המילים : ארץ ישראל.

6.גם אם כך הוא הדבר,אף על פי-כן,בכל זאת."אפילו ____" )ברכות 
נב:(

8.כנוי לקמח ממין גרוע.  "פת ____" )שבת קיז:(
11.אוי ואבוי לו.  "__ לראשו")מגילה יא.()בהיפוך אותיות(

13.נוהם,צועק.  "ארי-נהם ודב ____")משלי כח טו( )בהיפוך אותיות(
14.בעלה של אביגיל אחות דוד ואביו של עמשא. )מל"א ב ה(
15.סתם,אטם. "גם כי אזעק ואשוע ____ תפלתי" )איכה ג ח(

17.קיצור המילים : ווי עמודים.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

אפה, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור, ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, 
סופר, חטבי עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי, משוט, חרש, אנשי 

אניות

תגארינשטושמישפתגא

הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא

גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא

1.בורית היא...
2. "...אדם", "...חיל", "...בית"

3. מהו אטב?                                                                                                              
4. בת זוגו של מי היא הנאקה?

5. "עשה לך רב וקנה לך..." 
6. "מיגו" פירושו בעברית...

7. "...חטים" כסף שנאסף לצדקה ערב הפסח
8. "עז...", "משוא...", "קבלת..."

9. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?
10. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
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 

לנו:כתבו 

1. סבון 2. בן 3. מהדק 4. גמל 5. חבר 6. מתוך 7. מעות 8. פנים 9. דרום 10. סרק



 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 

מ"ר עם מעלית פנימית, 
6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

כ”ב - כ”ד בשבט תשע”ח  
7/2-9/2/2018
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

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

דופלקסים

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

ש"ח. 2,700,000 בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)34-34(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

אשדוד

4-4.5 חדרים

אלעד

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 בטבריה, 5 חד', חזית, 
ב- 2 מפלסים, בק"א, 

סלון, מטבח ופינת אוכל 
גדולה. בק"ב, 4 חדרים 

גדולים, יש גם דלת כניסה 
נוספת לק"ב מחדר 

מדרגות, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

 ,03-5797756 ,23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בקרית משה 5 חד' 
חזית לגינה, ק"ג+ חניה+ 

מחסן, 2,500,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)39-39(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת ל 3.5 
חד' ול 2 חד' מושכרת 
ב- 6,700 ש"ח בק"ק 

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,900,000 

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

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

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל 
מחסן וחניה, 2,950,000 

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בהזדמנות! 6.5 חד', ק. 
הרצוג, חדשה + סוכה + 4 

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

_____________________________________________)48-14/18(2,050,000ש"ח 054-8402332 

באר שבע

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,220,000. 

_____________________________________________)06-06(תיווך יעקב, 054-4901948

 4 חד' אפשר לחלק ל- 2 
יחידות + אופציה לבניית יחידה 

נוספת + מרפסת ענקית. 
1,100,000 תיווך יעקב,

054-4901948)06-06(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות! קוטג' מיוחד, 
3 מפלסים 200 מ"ר + גינה, 

200 מ"ר, סטנדרט גבוה! 
למהירי החלטה:
052-8935435)03-07(_____________________________________________

 בחפציבה, 4 חד' + 2 יח' 
דיור, 200 מ"ר בנוי + חצר + 

נוף, כניסה פרטית, 2,300,000 
_____________________________________________)03-06(ש"ח, 054-8406303

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א 
+ מחסן, משופצת מאוד, 

1,160,000, גמיש. תיווך יעקב, 
054-4901948)06-06(_____________________________________________

 דירת קוטג' 188 מטר, 
אופציה 130 מ', ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק.הרצוג, 
050-5265899)04-08(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
דירה ענקית, 210 מ', 

ניתן לחלק ל- 3 יחידות 
בהסכמת שכנים, קומה 

ראשונה, 2,920,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

אופקים
_____________________________________________

 דירת 3 חד', משופצת, 
מיקום מרכזי ליד הקהילה, 

_____________________________________________)05-06(455,000 ש"ח, 050-4113791

אחיסמך
 זכות לדירה בפרויקט, 3 
חד', בליווי שכטר אופטקנה 

נדל"ן, החלה בנייה, 
_____________________________________________)05-09ל(054-8407883

 בויז'ניץ, קהילות יעקב, 8 
חד' ענקיים + יחידת הורים + 
מ.פסח + 2 סוכות + מחסן, 

3,900,000 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ל(052-7647185

 ברח' אהרונסון, 3.5 
חד', 92 מ"ר, קומה ג' 
עם גג בטון, משופצת 

ומרווחת, עורפית, 
אופציה ממשית לבניה 

על הגג, 1,880,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' בק"ג 
עם מעלית וכן דירת 45 
מ"ר בקומה א', שניתן 

להשכיר + מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 רק מציאות ורק 
באלעד נכסים!! פאר! 
קוטג' פינתי מושקע, 7 
חד' בנוי 200 מ' + חצר 

200 מ"ר, רק 3,180,000 
לסגירה! רפאל, 
,052-8939050

03-9088872)06-06(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 רק מציאות ורק 

באלעד נכסים!! ד.גן 3.5 
חד' )גינה 50 מ'( הגינה 

מוגבהת ופונה לנוף 
פתוח, רק 1,500,000 

לסגירה! רפאל, 
,052-8393050

03-9088872)06-06(_____________________________________________

 רק מציאות ורק 
באלעד נכסים!! בעליון, 

ד.גן, 4.5 + גינה 100 מ', 
רק 1,750,000. רפאל, 

,052-8939050
03-9088872)06-06(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 ברשי מיקום מרכזי ושקט, 

ק"ב + מעלית + י.הורים, 
מזגן, סוכה, מסוגרת,

_____________________________________________)06-09ל(052-8612233

 הכי מציאה שיש ורק 
באלעד נכסים!! בלעדי 

בבן עוזיאל, 4 חד' + 
מרפסת סוכה מהסלון, 

רק 1,380,000 ש"ח 
לסגירה!! שני, 
 ,050-3756925

03-9088872)06-06(_____________________________________________

 רק מציאות ורק 
באלעד נכסים!! במיקום 
מבוקש )חרדי( - בלעדי, 
ד.גג, 3 חד', )גג בטאבו 
+ הסכמת שכנים(, רק 

1,370,000 לסגירה! 
רפאל, 052-8939050, 

03-9088872)06-06(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבית וגן, 3 חד' + 2 מרפסות, 

בניין קטן, אופ' מוכנה 
_____________________________________________)06-06(להרחבה, 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3 חד', מרווחת 

ומושקעת, 1,320,000 ש"ח, 
_____________________________________________)06-06(גמיש, 052-5752500

 ברובע ג' הדתי, 4 חד', 
גדולה, 136 מ"ר + מרפסת + 
_____________________________________________)06-13ל(מחסן, קו' 1/7, 050-4083324

 בצבי סגל צמוד 
לאוניברסיטה, בית קרקע 

פרטי, מחולק ל- 3, 
אופציה ליחידה נוספת, 
1,550,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 052-774-1000

 דירה מחולקת מושכרת, 
4,000 ש"ח נטו בשכונה יא' 

במחיר מציאה. משה, 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 דירה מחולקת מושכרת, 
3,900 ש"ח נטו, במחיר 

מציאה. משה, 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
ולחלוקה במחירים שפויים עם 

השבחה עתידית. משה, 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 ליווי מקצועי פלוס ליווי 
בנקאי "משכנתאות" ממיטב 

המומחים של חברת 
"אבני-יסוד" מקבוצת 

אבני-דרך, משה מנהל סניף 
ומכירות אבני-יסוד. משה, 

054-3255667)06-06(_____________________________________________

 בית קרקע, 100 מטר 
בשכונה א' המבוקשת, מעולה 

לחלוקה ומגורים במחיר 
מציאה. משה, 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 בית קרקע בשכונה ה', 
מעולה לחלוקה ומגורים, 90 
מטר במחיר מציאה. משה, 

054-3255667)06-06(_____________________________________________

 שכונה ו' החדשה רח' 
בר-לב, 5 ח' עם מחסן בטאבו, 

קומה 2/6, גודל 140 מ"ר, 
קרוב לקריה החרדית, במחיר 

מציאה, 1,120,000 ש"ח. 
סוגדא נכסים, 054-4490025, 

052-6003046)06-06(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, 100 
מטר, מעולה לחלוקה במחיר 

מציאה. משה, 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 במבצע עובדה, 3 חד', 
76 מ"ר, ק"ד, מרוהטת 

ומושכרת ב- 2,100 ש"ח 
לטווח ארוך, 598,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06(אור-לנכס, 050-9500075

 בשכונה ג' ברח' קלישר, 
3 חד', קרוב לאוניברסיטה 

במרחק 500 מ', קומה 2/4 
בגודל של 78 מ"ר, רק ב- 

660,000 ש"ח. סוגדא נכסים, 
052-6003046 ,054-4490025)06-06(_____________________________________________

 שכונה יא' רח' החידא 
קרוב לגרנד קניון, 3ח', 

קומה 2/4, מושכרת, 70 
מ"ר, מתאימה לחלוקה, רק 

630,000 ש"ח. סוגדא נכסים, 
052-6003046 ,054-4490025)06-06(_____________________________________________

 בשכונה ו' החדשה, רח' 
מבצע עובדה 3 ח', קומה 2/4, 

משופצת וממוזגת, 72 מ"ר, 
כניסה מיידית, רק 599,900 

ש"ח. סוגדא נכסים, 
052-6003046 ,054-4490025)06-06(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 ברח' בר אילן, מול קריה 
חרדית, 3 חד', מרפסת + 

אופציה לתוספת אחרי שיפוץ 
יסודי. תיווך יעקב, 

054-4901948)06-06(_____________________________________________

 למבינים, במימון-ביה"כ-
הגדול, דירה ענקית, 160 

מ"ר, חדשה, מעלית, אופציה 
ליחידות דיור. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)06-06(_____________________________________________

 בלעדי ביחזקאל, 
40 מ"ר נטו, דירת-חדר 

+ מרפסות, חזית, 
חצי-קומה לעלות, 

ניתן להפוך ל- 2 ח', 
מיידי, 1,040,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)06-06(_____________________________________________

 רד"ק/סוקולוב, ק"א, 
3 כיוונים, חזית, שקטה, 95 
מטר + אישורי בניה גדולים. 
פנחס מילר מתווך מוסמך, 

050-4103310)06-06(_____________________________________________

 בסוקולוב כ- 55 מ"ר 
אופציה ממשית לעוד 70 מ"ר, 
רק 1,420,000. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בבן-דוד מבחר דירות 3/4 
חד', החל מ- 1,780,000, 

תוכניות במשרד נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות, דירת 
גג, 6.5 חד' + מעלית + 

חניה. ***בפנקס, 5 חד', 
מפוארת ומושקעת + 

חניה + סוכה. **"אלוני 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 052-7610603

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
6,390,000 ש"ח, מתוכם 

דירת 5 חד' מושכרת, 
ב- 6,800 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 053-3357316

 בלעדי- ר' עקיבא 
פינת ירושלים עורפית, 
76 מ' נטו + אופציה, 

מציאה!!! 1,450,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

052-774-1000)06-06(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
3 חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 
+ גינה, 5 + גינה, מפרט 

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)06-06(_____________________________________________

 באזור מימון/רמב"ם, 60 
מ"ר, מחולקת לשתי יחידות, 

ק"א )תוכנית פינוי-בינוי(, 
1,490,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)06-06(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 
130 מ', מחולקת ל- 2 + גג 

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון 120 מ"ר, 
מחולקת,  משופצת, 3 כ"א, 

1,950,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, קו' 
ב' ואחרונה + אופציה, 

1,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 במקובר 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב דירות 3/4 חד' 

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א, החל מ- 1,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 באזור ויז'ניץ/עזרא, 210 
מ"ר מפלס אחד, 4.5 ח' + 

2.5ח' + מרפסת, ק"ג )ללא(, 
חזית, 4 כ"א, 3,000,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)06-06(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', 100 
מ"ר, מחולת ל- 3 + יחידה, 

ק"א, חזית, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 בהר השלום, בית 
פרטי, 600 מ"ר, 6 קומות )2 

קומות מושכרות ב- 7,000 
ש"ח(, משופצת חלקית, נוף 

מרהיב + חניות + גג + גינה, 
6,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 4 חד', 93 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + יחידה, 

ק"ג + גג בטון + חתימות 
שכנים חלקי + פיר למעלית, 

משופצת כחדשה, 2,100,000 
_____________________________________________)06-06(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בנייה חדשה! בבית-יוסף 
דירות 3/4 חד', יפות, החל 

מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 לל"ת בגמר בניה בברויאר 
בבנין בוטיק, מיני פנטהאוז, 
170 מ"ר, 3,200,000 ש"ח, 

055-6781335)06-06(_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז יוקרתי, 200 מ'. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש, 
פנטהאוז מפואר, מעל 200 

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בלוין דירת-גן, 5 חד', 140 
מ' + 80 מ' גינה, 2,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 דירת-נכה, חדשה-
מהקבלן בקריית-הרצוג, 5 
חד', כ- 120 מ"ר + גינה 
גדולה, רק ב- 1,750,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)06-06(_____________________________________________

 לל"ת, בפנקס, חדשה 
מקבלן, דירת גן, 200 מ"ר, 

כניסה פרטית + חצר + חניה, 
055-6781335 - 2,900,000)06-06(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס 
8 חד', 240 מ"ר, קומה 
ג' + מעלית, משופצת. 
3,390,000 ש"ח. "חמד 

_____________________________________________)06-06(נכסים" 053-3357316

 ברב שך, דופלקס 7 חד' 
)4+3(, ק"ד + מעלית + 

חניה, מצב מצוין, חזית, ניתנת 
לחלוקה, 2,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רמב"ם/ירושלים, 
ד.גג, 5 ענקית יפהפיה, 150 
מ"ר, ק"ב, חזית, 2,580,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)06-06(_____________________________________________

 באזור חגי, ד.גג, ענקית, 
240 מ"ר, 6ח' + מרפסות, 
ק"ג, חזית )במקור 2 דירות 

בטאבו(. "אפיק נכסים" 
03-5791514)06-06(_____________________________________________

 בבעש"ט ד.גג, 5ח' + 
מרפסת, שמורה מאוד, ק"ג, 

חזית, 3 כ"א, 2,170,000 
ש"ח! "אפיק נכסים" 

03-5791514)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בסוקולוב, 
דירת-גג, 4.5 חדרים, 115 

מ"ר, משופצת, ק"ג, 
חזית + חניה, 2,000,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! נדירה בחנה 
סנש, דירת גג, 150 מ"ר 

בקומה, ק"א ואחרונה, 
5 חדרים, מעוצבת 

ומושקעת ברמה גבוהה 
+ גג ענק פתוח 150 

מ"ר, ניתן לבנות יחידות 
וכו', 3,650,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! באחיה-
השילוני, דירת-גג, 5 
חדרים, 150 מ"ר, 3 

חדרים למטה, 75 מ"ר + 
2 למעלה וגג ענק, ק"ב 
ואחרונה, משופצת, כ' 

מיידית, 2,290,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס, 
דופלקס, 140 מ"ר, 

קומת קרקע וראשונה, 
מעלית + חצר + חניה 
כפולה, כניסה פרטית, 

2,600,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)06-06(_____________________________________________

 בבן עזאי, דירת גג 
נדירה, 220 מ"ר, ק"ב 

ואחרונה, מושקעת 
ברמה גבוהה, חזית, 

גג ענק, 110 מ"ר 
במפלס, 4,000,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)06-06(_____________________________________________

 בבעש"ט - דופלקס, 6 
חד', כ- 160 מ"ר, משופצת, 
ניתנת לחלוקה, 2,430,000 

ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)06-06(_____________________________________________

+5 חדרים
 באזור בן זכאי בבנין חדשי, 

5 חד' )6 במקור(, 145 מ"ר, 
סלון גדול, מושקעת ביותר 

+ 2 מחסנים למטה צמודים, 
30 מ"ר, ניתן להפוך ליחידה, 

ק"ג + מעלית + חניה, חזית. 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 בעזרא/חזו"א, 5 חד', 
160 מ' חדשה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 במהרש"ל, 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 באזור גורדון, 5, חדשה, 
יפהפיה, ק"ב, חזית + מעלית 
+ י.הורים, מיידי! 2,480,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בפרדו 5.5 
חדרים, 135 מ"ר, חזית, 
ק"ג + מעלית, חניה + 

מחסן, 2,430,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)06-06(והשקעות 052-7652801

 במינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', מושכרת 9,000 

לשנתיים, בטאבו: חניה 
+ גג + סוכה, 3 כ"א, 

מחיר גמיש. "אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)06-06(בועז" 058-3200078

 בגני-גד, 5 חד', כ- 120 
מ"ר, קומה ג', מפוארת, 

2,170,000 גמיש. 
נדל"ן-הקריה, 050-3000121, 

052-7673622)06-06(_____________________________________________

 באבן שפרוט בקומה 
ב', דירה מחולקת ל- 3 
חד' + 2 חד', הדירות 
משופצות ומושכרות, 

1,980,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! בחדש 
בפדרמן, 5 חד', מיידי, 
מפתחות! 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)06-06(בועז' 054-8481204

 בסוף בירנבוים 
)בגבול-ר"ג(, 5 חדרי, 115 
מ"ר, קומה ג', משופצת 

+ מעלית + חניה + 
מ.שמש. "מקסימום-
_____________________________________________)06-06(נדלן" 054-4340843

 לל"ת, בפנקס, בנין חדש, 
6 חד', 135 מ"ר + חניה, 

055-6781335 - 2,900,000)06-06(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, מרכזי 
ושקט, 4 חד', 100 מ"ר + 

מעטפת 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)06-06(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 בתחילת בניה! בשיכון ג', 
4 חד' גדולה + מרפסת שמש, 

חזית, 2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בבנין חדש בברטנורא, 4 
חד', חזית, 2,050,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ, 
דירות 4 חד' אחרונות, 

2,180,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה-חדשה, 4 חד' + יחידה 

החל מ- 2,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 4 חד', 
משופצת, חזית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', חדשה, 
1,950,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 באזור הרצוג/טבריה, 4 
ענקית, מרווחת, סלון ענק, 

ק"ג, חזית, 3 כ"א, מצב מצוין, 
1,980,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06("אפיק נכסים" 03-5791514

 לל"ת בגמר בניה, ברח' 
השניים פ"כ, ק"ד, חזית, 4 

חד', 1,700,000 ש"ח, 
055-6781335)06-06(_____________________________________________

 לל"ת, בגמר בניה ברח' 
השניים פ"כ, ק"ה, כ- 4 חד', 

1,650,000 ש"ח, 
055-6781335)06-06(_____________________________________________

 לל"ת בצירלסון, בנין 
חדש, 4 חד', חזית + יח"ד, 

2,500,000 גמיש! 
055-6781335)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, דב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 
חניה רשומה, פינוי אוגוסט 

2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)06-06(אדוארד

 באזור העיריה, 4.5 חד', 
100 מ"ר + אופציה בגג בטון 

)גג פרטי בטאבו(, ק"ג + 
מעלית, משופצת, נוף פתוח. 

_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 מציאה! בק. הרצוג, 
בתהליכי בניה, 5 חד', מפרט 

גבוה במיוחד, 1,350,000 
 050-4102467)06-09(_____________________________________________



כ”ב - כ”ד בשבט תשע”ח  7/2-9/2/2018 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 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

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

טבריה

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
03-6162228

 ירד המחיר, בדוד 
המלך, ליד העיריה, ק"ב, 
עורפי, מטופח, 75 מ' + 

אופ' ממשי של 15 מ"ר,  
1,500,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

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

מודיעין עילית

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, בטבריה, קרוב לרח' 
עמי, משופצת, עורפית, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

חיפה

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-8/18ל(052-7103979

פתח תקווה

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 50 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,900,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בירמיהו ק"א, עורף, 4 
חד', משופצים, סלון גדול 
מאוד, חד' גדולים, 3 כ"א, 

כולל חניה, 1,890,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברש"י/ 
שפת אמת, 4 חד' + 
סוכה ענקית 105 מ' 

משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

גבעת שמואל

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-25/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
950,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)05-08ל(050-4167200

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 מ' 
לא משופצת, ק"ק עם 

אפש' לכניסה נפרדת ויח' 
להשכרה, 1,750,000 

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

03-5797756
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 4 חד' בהירדן ליד 
רח' הרב שך, ק"ק עם 

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

וילות ובתים

 "הס נכסים" בשכונת 
חדר גנים באזור הוילות 

השקט, 4 בתים חדשים, 220 
מ"ר בנוי + גינה, כ- 100 מ"ר 

+ 2 חניות. יהודה הס, 
050-3003455)51-07/18(_____________________________________________

 לל"ת בחפץ חיים, 3.5 
חד', ק"א, מפוארת, כ- 75 
מ"ר, חזית, הקודם זוכה!!! 

_____________________________________________)03-06ל(054-8481204

 מציאה באלוף הנצחון 
גבול ר"ג, 3 חד', 70 

מ"ר, בק"ג עם מעלית 
וכן יח"ד להשכרה 45 

מ"ר - 25 חד' בק"א, כולל 
כולל חניה ומחסן דירתי 

2,200,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 מציאה! בר' יהודה הנשיא, 
4 חד' + אופציה לחדר נוסף 
+ מקווה + יחידת דיור, ק"ק 
+ 2 גינות, 1,550,000 ש"ח, 

_____________________________________________)04-07ל(גמיש, 08-6555368

 ברח' הלוחמים קרוב 
לרח' רמב"ם בבנין חדיש, 

4 חד' גדולים, משופצת 
מחדש עם נוף בק"ג עם 

מעלית, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 באלוף שמחוני, ק"ב, 
4.5 חד' בשטח של 

120 מ', משופץ, חזית, 
2,200,000, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 ברח' חנקין, 4 חד', 
ק"1, חזית, משופצת, 

כ- 100 מ', 1,850,000, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, סלון 
גדול וחד' גדולים, חזית, 

מעלית, כולל חניה, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 ברחוב בגנו, קומה 
א' חזית, 80 מ', 3 חד', 

1,700,000 ש"ח, גמיש. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

 ברחוב הרצוג, קרוב 
לרחוב ישעיהו, 2 חד' 

גדולים, 70 מ', קומה א' 
ואחרונה, עם תוכניות 

לתוספת של 22 מ"ר בצד 
וכן אופציה עתידית לבניה 

על הגג, 1,650,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 4.5 חדרים, ענקית + 
מרפסת ענקית, ש"כ, מוארת 
במיוחד - 3 כ"א - בחרדי, נוף 
לכינרת, מציאה!!! 780,000 

_____________________________________________)05-06(ש"ח, גמיש, 052-7601490

 באלוף הנצחון 
)בהמשך לאלוף שמחוני( 

בנין חדש בבניה ע"י קבלן 
אמין, דירות גן, 3 חד', 
4 חד' מפוארים, החל 

מ- 1,600,000 ש"ח כולל 
חניה. ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

בס“ד

052-5808034 |
050-6374355 |

אנו חברת בוטיק שנותנת :
 ליווי מקצועי ומיסויי

 רישום בית על שמך 

 חברת ניהול דוברת עברית

 צקים פרטיים כבטחונות 

המלצות חמות מלקוחות !
תשואה נקיה 10% 

בהתחייבות ל-4 שנים = 28,000 & לשנה !!!

מחיר : 280.000 &

GILA
CHAIM

רוצה לקנות בית ב-280.000 &
ולקבל עליו כל שנה 28.000 & ?

הבית שלך בעיר הבירה 
של ניו ג‘רזי !

 בחי טייב, 4 חדרים, 
90 מ"ר, קומה ג', חזית 

פתוחה + סוכה + מעלית 
וחניה + א.הרחבה. 

"מקסימום-נדלן" 
052-2452820)06-06(_____________________________________________

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

ואחרונה! חזיתיתך, 3 
כיווני אוויר! רק 6 דיירים! 
+ א.הרחבה בצד + בגג. 

"מקסימום נדלן" 
052-2452820)06-06(_____________________________________________

 ביהודה נחשוני, טאבו 
משותף, 4 חד' + מרפסת, 85 

מ"ר, 1,200,000 ש"ח, 
03-6765524 ,053-3111238)06-09(_____________________________________________

 בגורדון, 79 מ"ר, קומה 2 
+ מעלית, צפון דרום מערב + 
אופציה להרחבה, 2,190,000 

_____________________________________________)06-09ל(ש"ח, 052-4200019

 בהרב קוק/בן גוריון, 3.5 
+ 1.5 בקומה העליונה + אופ' 

להרחבה, נוף מדהים לגינת 
_____________________________________________)06-07ל(חרל"פ, 052-7886611

 לל"ת בגמר בניה בבנין 
בוטיק בברויאר, ק"א, עורפית, 

4 חד', 95 מ"ר, 2,000,000 
_____________________________________________)06-06(ש"ח, גמיש, 055-6781335

 יחודית! באזור לנדא 
במיקום שקט! בבניה בבנין 
בוטיק, 4ח', יפהפיה, יחידה 

בקומה + מרפסות. 
_____________________________________________)06-06("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבניה בזכרון-מאיר, 4ח' + 
י.הורים + מ.שמש, 2,200,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)06-06(_____________________________________________

 באליהו-הנביא/באלישע, 
4 חד', ק"ב, חזית, משופצת 

כליל, סוכה גדולה, מחיר גמיש. 
_____________________________________________)06-06(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 בלעדי בבירנבוים, 
4 חדרים, 90 מ"ר 
+ מרפסת, ק"א 

בטאבו-משותף, מיידי, 
1,350,000 ש"ח 

)אופציה לרישום מלא על 
הקונה(. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)06-06(_____________________________________________

 צמוד למרום נווה 4 חד', 
מרווחת!! + מעלית + חניה, 

1,970,000 ש"ח. תיווך חכמת 
_____________________________________________)06-09(רחוב, 052-6585808

 בפרויקט-אוסם 
היוקרתי, 4 חדרים, 

משודרת, קומה-ראשונה, 
חזית, ב- 2,150,000 

ש"ח, גמיש. להב נכסים, 
050-4177750)06-06(_____________________________________________

 מציאה! באלישע, 4 
חד', משופצת מהיסוד! 

+ חניה ומעלית + 
מרפסת סוכה, רק ב- 

1,850,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)06-06(נכסים, 050-4177750

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד' + סוכה, משופצת, 

אופציה יפה לבניה, 
1,670,000 ש"ח, גמיש. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
054-8474843)06-06(_____________________________________________

 המחיר ירד, אבוחצירא, 
4 חד', ק"ד, 93 מ"ר, 
חזית, ריהוט, מוצרי 

חשמל, 1,480,000 ש"ח. 
"אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)06-06(_____________________________________________

 המכבים, ק"ק, 4.5 
חד', 125 מ"ר, 3 כ"א + 
יח"ד מושכרת 2,000 + 
70 גינה, ברמת סוויטה, 

מחיר גמיש. 
"אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)06-06(_____________________________________________

 בחיי-טייב, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, קומה ג' + מעלית + 

חניה, 1,800,000. 
_____________________________________________)06-06(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4.5 חד', 
104 מ"ר + סוכה, קומה ב', 

כחדשה, 2,090,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בירמיהו, 4 חד', 85 מ"ר, 
ק"א, 3 כ"א, ניתנת לחלוקה, 

1,850,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בבלעדיות, דירת 4 חדרים, 
מסודרת ויפה, קומה א' עם 

מעלית, בנין חדש ומשוקע עם 
חניה בטאבו ברחוב יגאל. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980-159)06-06(_____________________________________________

 מציאה, 4 חדרים בגן 
וורשא, קומה ב', בבלעדיות. 

תיווך BA יזמות, 
03-6138886 ,054-4980159)06-06(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 ביאליק, 4 חד', 80 
מ', ק"א, חזית, שמורה 

מאוד, 1,580,000 מיידי! 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)06-06(_____________________________________________

 מציאת השנה!!! 
באיזור מינץ!!! 4 חד' 

+ מעלית + חניה + 
סוכה + יחידת הורים!!! 

כחדשה!!! 
1,630,000 ש"ח. 

"אלוני נכסים" 
052-7610603)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' בטאבו 
משותף, 110 מטר בנועם 

אלימלך, משופצת, קומה ד' 
+ מעלית, 1,480,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
 בבלעדיות, בפרדס _____________________________________________)06-06(054-5500263

כץ, 3 חד', 55 מ"ר + 
8 מ"ר סוכה מקורה + 

אופציה ממשית, קומה 
1, חזית. "פנחס נכסים" 

055-6789653)06-06(_____________________________________________

 בגרשטנקורן, 3.5 חד', 80 
מ"ר, משופצת, ק"א, חזית + 

א. להרחבה, מפתחות במשרד 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת + אופציה, 
1,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
גדולה, 80 מ"ר + אופציה 
בצד 30 מ"ר כולל רצפה 
ועמודים ובגג בטון, ק"ג, 
משופצת, ניתן לחלוקה, 

מדרגות מחדר מדרגות לגג, 
מפתחות במשרד. א.פנחסי, 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א + אופציה 20 מ"ר, 

משופצת, 1,440,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 בבניה! בחיים לנדאו, 
דירות 3 חד', 1,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 
+ חניה + מחסן, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 מציאה! ברמב"ם, 3 
חד', קומה א', משופצת, 

1,380,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 3 חד', גדולה 
ומשופצת, ב- 1,500,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בבניה! בניסנבוים, 3 
חד', חזית + יחידת הורים, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 מציאה! בק.הרצוג, 
בתהליכי בניה, 5 חדרים, 

מפרט גבוה במיוחד, 
1,350,000 ש"ח, 

050-4102467)06-07(_____________________________________________

 באזור אבן גבירול/רמבם, 
כ- 3ח', ק"ד )בלי( + שטח 

לבניה, 1,520,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)06-06(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3ח', 
משופצת + יחידת-דיור, ק"א, 

חזית, 2,070,000 ש"ח! 
_____________________________________________)06-06("אפיק נכסים" 03-5791514

 במוהליבר, 3.5 חד', ק"ק 
מוגבהת + רשיון ל- 130 מ"ר 
+ חצר 25 מ"ר, חזית לגינה, 

1,750,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)06-06(_____________________________________________

 בשך-חידא, כ- 3 חד', 
60 מ"ר, ק"א, חזית, אופציה, 
מטופחת, 1,490,000 ש"ח, 

גמיש. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ 2 ח' + 
אופציה קיימת 20 מטר + 

לסוכה, קומה ב', 1,230,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! סמטת-
אז"ר, 3.5, ק"ק, 80מ', 
מפוארת, גינה מרוצפת 

מדהימה! גמיש! 
'אפיקי נדלן בועז'

054-8481204)06-06(_____________________________________________

 בברוכוב, 3 חד', קומה א', 
עורפית, בנין מטופח. תיווך, 

_____________________________________________)06-07ל(050-4196363

 בבלעדיות, יהודה הנשיא 
5 ר"ג )גבול ב"ב(, דירת 3 
חדרים, קומה 2, 50 מ"ר, 

1,285,000 ש"ח. דוד גרוס 
_____________________________________________)06-06(רימקס, 055-9941042

 בבלעדיות הרב דנגור 
6, דירת 3 חדרים, גדולה + 
מרפסות, 65 מ"ר, קומה 4, 

חזית. דוד גרוס רימקס, 
055-9941042)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 3 
חד', 70 מ"ר, מעלית 

וחניה, היתרים לכ- 20 
מ"ר, 1,500,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
054-8474843)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 3 חד', 
70 מ"ר, היתרי בניה 

בצד, 1,390,000 גמיש. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8474843)06-06(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חד', שיפוץ 
חלקי, אופציה להרחבה, 
1,300,000 ש"ח. תיווך, 

054-2345633)06-06(_____________________________________________

 בגניחובסקי! 3 חד', 
קא', חזית, אופציה 

להרחבה, 1,475,000 
ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)06-06(_____________________________________________

 זה הגיע! וגם ילך 
מהר... במכבים, 3 חד', 
קד', 1,270,000 ש"ח, 
אל תחמיצו! מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)06-06(_____________________________________________

 בר"ע, 3 חד', 75 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, קומה ב', 

1,490,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
052-7673622 ,050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חד', קומה ב', 
70 מ"ר, מתוחזקת ויפה + 

אופציה מיידית. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בהרצוג, 3 חד' + יחידה 
מושכרת עם אופציה בגג, 

2,100,000 ש"ח גמיש. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בסומך, 3 חד', ק"ב, 
חזית, 70 מ"ר במחיר 

מצוין! 1,280,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' ברב שך, 
קומה א', משופצת, 

 .1,320,000
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בטאבו 
נויפלד, קומה ב', חזית, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

אלטרנטיב, 
054-5500263)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח', מפוארת 
בפ"כ במתחרדים, קומה ב' + 

מעלית + חניה + סוכה, חזית, 
71 מטר, 1,520,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)06-06(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', 70 
מ"ר + מ.סוכה 13 מ"ר, 

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. "מקסימום נדלן" 

052-2452820)06-06(_____________________________________________

 סוקולוב, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קו' א', אפשרות הרחבה 
כ- 40 מ"ר, 1,400,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)06-06(אדוארד

 בדמי-מפתח בזכרון מאיר, 
2ח' גדולה + מרפסות, ק"א, 

950,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)06-06(_____________________________________________

 חייבת להימכר! באזור 
חתם-סופר, 2 ח', גדולה, 

כ- 70 מ"ר, משופצת + סוכה, 
ק"ג, 1,370,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)06-06(נכסים" 03-5791514

 בבלעידות, ברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 
מ"ר, חזית, 1,250,000. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)06-06(_____________________________________________

 איזור העירייה, 2.5 
חדרים, 63 מ"ר, ק"ג, 

משופצת, אופציות, מחיר 
מתחת לשוק, פשוט 
לחטוף. "אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)06-06(בועז" 058-3200078

 לא להאמין! 
בז'בוטינסקי, 2 חד' 
מרווחים ומשופצים, 

מחולקת לשתי יחידות! 
מושכרות ב- 4,000 

ש"ח! רק 1,175,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)06-06(_____________________________________________

 ירד המחיר!!! בחלוצים, 
2.5 חד', 64 מ"ר, קומה ב' 
ואחרונה, 1,270,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 מציאה בפלמ"ח!!! 
2 חד', ענקית כ- 50 מ"ר, 

אופציה לסוכה, רק 1,230,000 
ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 תיווך. 2.5 חדרים + חצי 
באזור מנחם בגין, קומה ב', 

גדולה, כ- 75 מ"ר + אופציה, 
1.3 מליון, הקודם זוכה, 

054-7477054 ,03-5444815)06-06(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
בכפר-אברהם, קוטג', משופץ 

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
גינה, חניות, אפשרות ליחידה, 

0522-656825)06-06(_____________________________________________

 בבת גנים, בית 7 חדרים 
+ מרתף על המגרש, 350 מ'. 

_____________________________________________)06-06(052-2948691, נטלי

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע 

בנווה-עוז-הירוקה, 6ח', 168 
מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

0522-656825)06-06(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 ברחוב שלומציון בחן 
הצפון, 4.5 חדרים + מרפסת 
שסגרו, דירה יפה, ק"7, חניה. 

_____________________________________________)06-06(פיני רבהון, 052-5943333

 בכפר אברהם ברב 
אונקרמן 3 חד'+ למכירה/
השכרה, כ"א, נוף מדהים, 

משופצת, 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)06-09ל(054-6303990

 באיזור הרב קוק + באיזור 
פרנקפורטר, מרווחת, מעלית. 

_____________________________________________)06-06(052-2948691, נטלי

 "דרך-עיר-נכסים" 
להשקעה, 2 יח' קומפלט 
ברמת-ורבר מושכרות, ב- 

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
_____________________________________________)06-06(נוסף, 0522-656825

דופלקסים
 בכפר גנים ג' מזרח, 

דופלקס פנטהאוז 5 חד', כ- 
150 מ"ר + מרפסות + גג 

פתוח -70 מ"ר, 3,270,000 
ש"ח, 052-2461865, 

03-6769084)47-6/18(_____________________________________________

צפת

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 3 חדרים בדרום העיר, 
אזור מתחרד, פינוי מיידי, 

050-7958795)04-08(_____________________________________________

 4.5 חדרים, ענקית + 
מרפסת ענקית, ש"כ, מוארת 
במיוחד - 3 כ"א - בחרדי, נוף 
לכינרת, מציאה!!! 780,000 

_____________________________________________)05-06(ש"ח, גמיש, 052-7601490

 מציאה בחזון עובדיה, 3 
חד', 75 מ', משופצת, צופה 

לנוף, 475 אלף. שמואל, 
052-8045458)06-06(_____________________________________________

 בהאצל, 3ח', משופצת 
פלוס אופציה 30 מ', צופה 

לנוף, 580 אלף, 
050-3202551)06-06(_____________________________________________

קריית אתא
 באזור החרדי, דירות 
החל מ- 690,000 ש"ח. 

מאיר אלפסי, נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)06-06(פרוייקטים, 052-2790370

 ברקפות, החל מ- 
460,000 ש"ח. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)06-06(_____________________________________________

קריית מלאכי
 להשקעה החל מ- 

590,000 ש"ח תשואה יפה. 
_____________________________________________)06-06(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בבן דוד מבחר דירות, 
3/4 חד', החל מ- 1,780,000. 
תכניות במשרד נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בפרדס כץ, 2 חד' 
+ אופ' קיימת 20 מ"ר + 

לסוכה, ק"ב 1,230,000. תיווך 
_____________________________________________)06-06(אלטרנטיב 054-5500263

 "דרך-עיר-נכסים" 
באונטרמן, 4 חד' גדולים, 

כ- 115 מ"ר, סלון ענק, מעלית 
שבת, נוף פתוח, קומה 7/7, 

_____________________________________________)06-06(מיידי 0522-656825

 "דרך-עיר-נכסים" 
דופלקס חדיש, 6 חד' גדולים 

+ 3 מרפסות, 165 מ"ר + 
זכויות בניה, מ. שבת, נוף 

_____________________________________________)06-06(פתוח, 3 כ"א 0522-656825
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וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

מגרשים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-46/18(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-03/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

משרדים

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-49/18(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-25/18(לקייטרינג, 054-5747012

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-39/18(סולידית, 03-7542233

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-21/18(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-37/18(_____________________________________________

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

פרנסה בשפע, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)47-47(_____________________________________________

 להשכרה לפי שעות 
ברבי עקיבא/הרב קוק, ק"ק, 
30 מ"ר + שרותים )מתאים 
_____________________________________________)47-02/18(להתעמלות(, 052-7658057

 צימר בוטיק באור 
הגנוז, גינה פרטית, 

טרמפולינה+נדנדה. מבצעים 
_____________________________________________)47-06/18(לחורף! 052-7632474

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-36/18(_____________________________________________

בית חורון
 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 054-5461450,
02-5361450 ,052-2611920)36-09/18(_____________________________________________

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

4-4.5 חדרים

 "הטרנד העולמי" - רוצים 
להרווחי עשרות אחוזים לחודש 

ממטבעות דיגיטליים, 
055-8966396 ,054-8562079)50-9/18(_____________________________________________

 בהזדמנות! בקרית 
ים, פרויקט פינוי בינוי, 
מאושרת ע"י מועצה 

מחוזית, ק"ג מתוך 3, 
3 חד', מחיר - 580,000 

ש"ח, ניתנת לחלוקה 
ולהשכיר ב- 5 אלף ש"ח, 

054-5818486)51-06/18(_____________________________________________

גבעת שמואל

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

טבריה

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-40/18(_____________________________________________

 למכירה ברח' רבי 
עקיבא, באזור קניון 

רפאלי, חנות 22 מ"ר+ 
גלריה, לכניסה מיידית, 

בהזדמנות. תיווך 
זילברברג 03-5754412 

052-2236671)52-3/19(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-51/18(_____________________________________________

 הזמנה להילולת רבי 
יעקב אבוחצירא, במערת 

המכפלה, במוצש"ק פרשת 
שמות, זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-18(_____________________________________________

 1 חד' פרטי לבודד, כניסה 
משותפת, רח' חברון, כולל 

חשמל מים וארנונה+ ריהוט. 
054-4400074)52-04/18(_____________________________________________

 5 חד' חדישים ברח' 
הזיתים בין סופר ברקת 
לבית ספר "נריה", עם 

מחסן וחניה, ק"ג, 5,900 
ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)02-02(_____________________________________________

ירושלים

השקעות

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים 
משקיעים, צפויות 
הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 להשכרה  שטח מסחרי 
בכהנמן 106, 15-90מ"ר, 

לטווח ארוך/קצר/ לפי שעות/ 
_____________________________________________)02-05(פגישות יועצים, 050-8883178

 להשכרה/מכירה 
בזול, חנות 20מ' ברח' 

בן גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
_____________________________________________)50-20/18ל(052-7613554

בני ברק

+5 חדרים

 בחנה סנש בבנין של 
4 דירות, להשכרה בק"ק, 

4 חד' עם גינה, 5,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 להשכרה דירה בגן וורשא 
או בהרב קוק, לכל מטרה, 
מרוהטת קומפלט, במצב 
מצוין, 054-6804376 עד 

_____________________________________________)03-06(22:00 בלילה

פתח תקווה

 למכירה קיוסק פעיל + 
זכיון פיס בב"ב, 
 ,050-4111937
050-4131499)03-06(_____________________________________________

 להשכרה משרד/קליניקה 
משופץ קומפלט, 35 מ"ר, 

מיקום מרכזי בק.הרצוג, 
_____________________________________________)03-06ל(054-6893020

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

ביהמ"ד, אפשרות קיטרינג. 
052-7142331)52-12/18(_____________________________________________

 דירה חדשה לזוג לשבתות, 
ימים ותקופת פסח בב"ב ברח' 

_____________________________________________)03-06(מימון, ק"א, 052-7617765

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

מרוהט עד 20 אנשים לאירוח. 
_____________________________________________)04-49(חוויה, 055-9278552

 בגני גד, יחידת דיור, לזו"צ, 
בודד/ת, ק"ד, מאובזרת, 
מוארת, ממוזגת, דוד"ש, 

050-7231178)04-07(_____________________________________________

 דירת חדר באיזור הרב שך 
מרכזי ושקט מאוד + מרפסת 

חזית, 2,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)04-07(_____________________________________________

 להשכרה/מסירה, 
חנות 45 מ"ר + 

בז'בוטינסקי 12 לפיצה, 
מסעדה או לכל מטרה, 

_____________________________________________)04-07ל(לל"ת, 052-2518967

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

 להשכרה 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, מתאים 

לכל מטרה, נגיש למוגבלים, 
050-3060123)04-07(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 להשכרה במרכז החרדי 
בחיפה חנות 22 מ"ר + גלריה 

_____________________________________________)04-06ל(22 מ"ר, 050-4150868

 מציאה! מול קניון איילון 
1/2 חד' מפוארים ומוארים, 

כניסה עצמאין לכל חדר, 
ריהוט מלא, 6 עמדות עבודה, 

050-7602600)04-06(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה ג'קוזי, 300 ש"ח לליה, 

אפשרות לוילה קומפלט, 
_____________________________________________)04-07ל(054-8590909

מבנה מפואר כ- 200 מטר
2 כניסות, מעלון, מושקע, 

מאוורר וממוזג

להשכרה בברכפלד

052-7101756
053-3104707

 בק.הרצוג, חדשה מקבלן, 
4 חד', קומה 5 + מעלית, 
מזגנים, נוף מדהים במיידי. 

_____________________________________________)05-06ל(אתי, 054-4923073

 בעוזיאל, 2 חד' גדולים + 
מטבח + פינת אוכל + חדר 

אמבטיה וחצר, מיידי, 
_____________________________________________)05-06ל(052-2455201

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת + 
_____________________________________________)05-08(פרגולה, 054-4797080

 להשכרה יחידת דיור, 
קרקע, משופצת, מוארת 
ומאווררת, בזכרון מאיר, 

050-5260688)05-08(_____________________________________________

 יחידת דיור מוארת ברמת 
אלחנן, ק"א, ב- 2,200 ש"ח, 

מתפנה עוד חודש, 
050-4110069)05-07(_____________________________________________

 בקרית יובל, דירת סטודיו 
חדשה )ליחיד(, מרוהטת 

וממוזגת, 2,300 כולל ארנונה 
_____________________________________________)05-08(וועד בית, 053-3136650

 בכפר אברהם, דירת 3.5 
חד', 3,400 ש"ח, לל"ת, 

054-8495980 ,054-8119885)05-08(_____________________________________________

 מחפש דירה לקניה 
באשקלון או באשדוד, 

_____________________________________________)05-06ח(053-3176405

 דירות באנגליה באיכות 
גבוהה החל מ- 163,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-08(הון עצמי, 052-7122466

 קונים ומוכרים, קרקעות 
חקלאיות וקרקעות בהליכי 

_____________________________________________)05-12(הפשרה. תיווך, 03-6180103

 בגני טל בב"ב, משרד 
מפואר 15 מ"ר, שירותים, 

_____________________________________________)05-08ל(מיקום מעולה, 053-3105016

 להשכרה בב"ב, משרד 
קטן לפעילות שקטה, מקום 

מרכזי, מזגן, שולחן, 
_____________________________________________)05-09ל(052-7140101

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, אוירה 
כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-15/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-34/18(_____________________________________________

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-25/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 מקום מדהים לשבתות 
חתן/ גיבוש. אולם 

מפואר+ חדרי אירוח כ- 55 
_____________________________________________)52-3/18(מיטות. 050-4198070

058-4154104

להשכרה

לפרטים: 

שטחים מסחריים 
לכל מטרה

באלעד 400 מטר
בבני ברק 400 מטר

מפרטי - ללא תיווך 
- במקום מרכזי

 לתיווך דרושים משכירים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ, 

2-3-4 חדרים, מחירים מתחת 
למחירי שוק, לדיירים טובים, 

אפשרי מרוהטות, 
054-7477054 ,03-5444815)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי, 2 חד' גדולים, 60 מ"ר, 

ק"ק, חדשה, מושקעת, 4,000 
_____________________________________________)06-06(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי, 3 חד', 80 מ"ר, ק"ק, 

חדשה, מושקעת, 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 בשבטי-ישראל, 
חדשה, פנטהאוז, 4 
חדרים + 2 מרפסות 

שמש ענקיות, נוף-
מדהים + מעלית, קומה 

6, חניה, 7,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)06-06(והשקעות 052-7652801

 הרצל, דירת גג, 4 חד' 
+ חדר על הגג, כ- 110 מ"ר, 
קומה ג', חניה, מחיר 4,000 

ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)06-06(אדוארד

 כניסה פרטית! בהאי 
גאון! 3 חד', ק"ק + 

מרפסת יפה בחזית, רק 
3,500 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)06-06(_____________________________________________

 בק.הרצוג בגני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

_____________________________________________)06-09ל(4,900 ש"ח, 052-7127207

 בעוזיאל, דירת 5 חדרים, 
יפייפיה משופצת, ממוזגת, 
קומה שלמה, 4 כיווני אוויר, 

100 מטר, קומה 4 + מעלית, 
_____________________________________________)06-06(054-3455437, לל"ת

 בלעדי בנימין אברהם, 
5 חד', כ- 90 מ"ר, קו' ב', 

מעלית, 4,500 ש"ח. 
 ,050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)06-06(אורי תיווך אדוארד

 בהר השלום, 5 חד' + 
גג גדול, אפשרות ליחדיה 

נוספת, חניה פרטית, 
נוף מהמם, 9,900 ש"ח. 

"חמד נכסים" 
053-3357316)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
רח' שקט, 5 חד' + חצר 

פרטי, 5,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)06-06(_____________________________________________

 בק.הרצוג בעמק יזרעאל, 
ק"א, מטופחת, ממוזגת, 

גדולה, מ.שמש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________)06-09ל(050-4132925

 בורוכוב, 4 חד', ק' קרקע, 
בנין בין 12 שנה, 4,300 ש"ח, 

פינוי 31.01.18. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)06-06(אדוארד

 באזור ויז'ניץ, 4 חד', 
חדשה, 5,500 ש"ח, גמיש. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בפ"כ, 4 חד', חדשה 
מקבלן + סוכה + מיזוג + 

סורגים, ב- 4,500 ש"ח. 
"דלוקס נכסים" 

052-8555594)06-06(_____________________________________________

 בשבטי-ישראל, 3 
חדרים, חדשה, נוף + 

מעלית + חניה, 4,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)06-06(והשקעות052-7652801

 ברב שך - הירדן, חדשה 
לחלוטין 60 מ', 2 שירותים 
+ אמבטיה, ממוזגת, ק"ק, 
_____________________________________________)06-09(4,490 ש"ח, 03-5787042

 בנין חדש בהרב קוק, 3 ח', 
70 מטר, 4,500 ש"ח. פולטוב 

_____________________________________________)06-07(נכסים, 052-3646632

 ברחוב חרל"פ 5, דירת 
3.5 חדרים, קומה שניה, 90 

מ"ר, חזית, גדולה ומרווחת + 
מרפסות, כניסה מיידית. דוד 

_____________________________________________)06-06(רימקס, 055-9941042

 השנים חדש מהקבלן, 
3 חד', ק"ק, 70 מ"ר, 
מעלית, 3,800 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)06-06(_____________________________________________

 באדמור מקוצק, 2 חד', 
30 מ"ר, ק"ג + מעלית, יפה, 

מרוהטת )ללא מ.כביסה( 
וממוזגת, מיידי, 2,800 ש"ח, 

_____________________________________________)06-09ל(054-3345000

 2 חד' + מרפסת 45 מ"ר, 
ממוזגת, בבירנבוים, מיידי, 

_____________________________________________)06-08(2,800 ש"ח, 054-5981262

 בגניחובסקי, 2.5 
חד' + ריהוט + מרפסת 

שמש + ארנונה, 3,400, 
_____________________________________________)06-06(מיידי!תיווך 054-2345633

 באשל אברהם לזו"צ, 
יחידת דיור, 2 חד', מרוהטת, 

משופצת, יפיפיה, מזגן, 
מסורגת, 2,800 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ל(052-6232343

 באבטליון יחידת דיור 
יוקרתית, 30 מ"ר, ק"ג, ללא, 
מרוהטת, מיידי, 2,900 ש"ח, 

_____________________________________________)06-09ל(050-7111483

 בז'בוטינסקי, 1.5 חד', 
כ- 30 מ"ר, עורפית, מרוהטת, 

ממוזגת, כולל ארנונה ומים, 
_____________________________________________)06-09(2,300 ש"ח, 052-7158998

 בטרומפלדור ליד ביה"כ, 
4 חד', יפיפיה, ק"ג, מעלית 

שבת, מזגנים, מרפסת סוכה, 
_____________________________________________)06-07ל(054-7705319

 בבן יהודה, 4 חד', ק'1, 
_____________________________________________)06-06(3,700 ש"ח, 050-3528252

4-4.5 חדרים

 אני מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)06-07ח(באשדוד, 058-3268724

 דרושה לקניה דירה 
בפתח-תקווה ובני-ברק במיליון 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח בערך, 050-6651365

 מחפשים דירת 3 חד' 
לקניה באזור בני-ברק עם 

חניה, עד 1,700,000 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ל(054-8452118

 למשרדנו דרושות דירות 
מושכרות למכירה כולל דירות 

מחולקות. אור-לנכס, 
050-9500075)06-06(_____________________________________________

 למכירה קו חלוקה 
יחודי, ירק מהדרין, 

ללא ריסוס, 
052-8708776

sorogatigal@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים 
אזור העיריה, חנות 40 מ"ר 

+ אופציה 30 מ"ר בתהליך, 
חזית, מיקום מצוין, א.פנחסי, 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 מחפש לקנות חברות 
בע"מ לא פעילות לצורך 

_____________________________________________)06-09ל(השבחה. 055-7240178, רמי

 בב"ב ברוט, זה המזל 
שלך, ק"ק, 3 חד', 72 

מ"ר, מחולקת - שכירות 
 .1,320,000 ,6,300
"אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)06-06(_____________________________________________

 בב"ב בדב גרונר, 
הזדמנות, ק"ק, 90 מ"ר 
+ יח"ד, 4 כ"א, אופציות 

כ- 100 מ"ר, מושכרת 
5,900. "אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)06-06(בועז" 058-3200078

 מרכזי בקוטלר 8, 41 
מטר, כניסה ישירה מהרחוב, 

2 חדרים + סוכה ענקית, 
050-4103310)06-06(_____________________________________________

 באזור המרכז פרוייקט 
פינוי בינוי חתום. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)06-06(_____________________________________________

 שטחים מסחריים למכירה 
בקרית אתא בגדלים שונים. 

מאיר אלפסי, נדלן ושיווק 
_____________________________________________)06-06(פרוייקטים, 04-8441111

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 
בעיר במחיר מציאה, למהירי 

החלטה. תיווך BA יזמות,
0544-980-159 ,03-6138886)06-06(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, יצאה משיפוץ, 

על רבי עקיבא. תיווך
BA יזמות, 03-6138886, 

0544-980-159)06-06(_____________________________________________

 חנות להשכרה בר"ע, 50 
מ"ר במרכז סואן. תיווך

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980-159)06-06(_____________________________________________

 להשכרה! אופנת 
נשים בר' עקיבא לימים, 
שבועות )בלבד(, מכירות 

מעצבות וכו', 
_____________________________________________)06-09(03-5792055, לל"ת

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)06-06(אדוארד

 למכירה/השכרה חנות 
בנחלת יצחק, 27 מ"ר, מתאם 
גם למשרד, חדשה. א.פנחסי, 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
ברבי-עקיבא/דובק 20 

מ"ר, חזית, 8,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)06-06(_____________________________________________

 להשכרה ברח' 
ירושלים/קרוב לר"ע, 
חנות פלאפל עם כל 
הציוד, 4,500 ש"ח 

לחודש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)06-06(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב טבריה 
31 משרד/קליניקה 27 מ"ר, 

משופצת, מחולקת ל- 2 
חדרים, מיידי. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)06-06(_____________________________________________

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)06-06(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 20 
מ"ר על הרחוב, משופצת, רק 
1,800 ש"ח. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)06-06(_____________________________________________

 קרקעות לבניה רוויה. 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)06-06(פרוייקטים, 04-8441111

מבנים
 להשכרה במרכז ב"ב, 
מבנה, כ- 160 מ"ר + חצר 

ענקית 400 מ"ר, מתאים 
למעון, גני ילדים, ביה"ס, ת"ת, 

_____________________________________________)06-09ל(לפרטים: 055-6685076

 "דרך-עיר-נכסים" 
בפתח-תקווה, מכירה/השכרה 

משרד מפואר, 187 מ"ר, 6 
+ חד', ליד בית-המשפט עם 

_____________________________________________)06-06(מעליות וחניות, 0522-656825

 מציאה, משרד להשכרה 
80 מ"ר, מפואר ומשופץ, 
קומה א' עם מעלית ברבי 

עקיבא במרכז במחיר מציאה. 
תיווך BA יזמות, 

0544-980-159 ,03-6138886)06-06(_____________________________________________

 מציאה, משרד 16 מ"ר 
עם שירותים, קומת כניסה, רק 
1,500 ש"ח. תיווך BA יזמות, 
0544-980-159 ,03-6138886)06-06(_____________________________________________

 שטח לבניית משרדים 
בחיפה במחיר מצוין, מתאים 
גם למשקיעים. מאיר אלפסי 

נדלן ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)06-06(_____________________________________________

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-31(ומאובזרת, 052-5207326

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-20/18(לחורף, 050-4145161

ירושלים והסביבה

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-1/19(_____________________________________________

יבניאל

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-24/18(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-22/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-16/18(ריינר 050-4153074

 בסנהדריה ירושלים, 2 
יחידות נופש מפנקות, ללא 
מדרגות, יומי/שבועי/חודשי, 

052-7638702)01-12(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-09/18(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-11/18(השקה!! 052-7134905

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)27-27/18(_____________________________________________

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-13/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-10/18(- "צימר דן" 058-7736573

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-21/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-45/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 
די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, 250 
ש"ח ללילה, 055-6697474 

todatoda.co.il)51-50/18(_____________________________________________

 *בשיכון-ג', 3 חד', 
בבנין חדש, 4,300, 

בלעדי! בהרצוג, 4 חד' 
+ מ.שמש בבנין חדש. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)06-06(_____________________________________________

 בלעדי ברמז, חדשה, 4 
חדרים + מ' שמש, ק"א, 
חזית, ממזוגת, י' הורים 

+ מעלית + חנה פרטית, 
6,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)06-06(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד' 
משופצת כחדשה, 5,500 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________



כ”ב - כ”ד בשבט תשע”ח  47/2-9/2/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

לפרסום
בלוח

03-6162228

הסעות

השכרת רכב

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-02/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-32/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-36/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-20/18ל(052-2514960

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-25/18(_____________________________________________

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)43-11/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-13/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-46/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-36/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות", כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000. לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור. 052-7655660, 
_____________________________________________)48-07/18(אמינדב

אמבטיות

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-06/18(מדהים, 052-7170576

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

כלנית

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

כרם בן זמרה

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-21/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-49/18(_____________________________________________

מושב גורן

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-8126020

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-39/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-25/18(מים מהדרין. 054-5742965

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-18/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-17/18(_____________________________________________

צפת

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-24/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-36/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-37/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/18(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
_____________________________________________)08-13/18(פינת חי 052-8723705

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

ספסופה

 "סוויטות ארגמן" + ג'קוזי 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכת 

בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/18(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-08/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-07/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-47/18(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-17/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-15/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 וילה 5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת + 
בריכה מחוממת, שולחן 

סנוקר, נוף מדהים 
לחרמון, 050-4296661,

050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-18/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

 "בית ארז" - מתחם ארוח 
חרדי ומרווח בהר כנען, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + בית כנסת, 
050-5500964)46-19/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-46/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-4478055)47-47/18(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
052-7113937)49-10/18(_____________________________________________

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

משפ' שטרק 050-6393480 
04-6989511 050-9989500)49-08/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-40/18(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

ברי מים

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

צילום אירועים

050-4115114
050-4130444

 מתארגנת קבוצה בשיתוף 
עם "אגמים" רכישת ברי מים 

יוקרתיים במחירים הטובים 
בארץ, כשרות הבד"ץ ע"ח, 
_____________________________________________)01-12(להזמנות - 1-700-55-29-29

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-52ל(בלבד! 052-4132855

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידיאו + אלבום, 
600 ש"ח - ברית/בריתה. 

בר מצוה/חינה - 900 ש"ח. 
052-8510980)01-12(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

גמ”חים
 גמ"ח גיבוי נתונים 
)*חינם*( קבצים מכל 

מכשירים/שחזור תמונות, 
058-4247557)02-02(_____________________________________________

 במושב גורן וילת 
נופש + בריכה פרטית, 

אפשרות לנופש זוגי 
בצימר המערה, 

050-5990545)03-06(_____________________________________________

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת, ח.פרטית, 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)03-10(_____________________________________________

הובלות
 הובלות המרכבה - 

מחירים ושרות מעולים! 
הפצת חבילות גדולות 

וקטנות גם קירור 
_____________________________________________)03-14(והקפאה! 055-6688870

הוצאה לאור
 'נקודה' - הכול לספר שלך 
מהיום להיום, עריכה, הקלדה, 
ניקוד, עימוד, סריקות, תמלול, 

תרגום, 03-80-600-09
A80699@gmail.com)03-16(_____________________________________________

 שליו משכנתאות: בניית 
תמהיל מותאם אישית

*חסכון בזמן וכסף
*לעסקים - משכנתא לרכישת 

נכסים
*גיוס אשראי לפרויקט נדל"ן

050-6364235)03-14(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 

"ציפי הסעות" 050-4110855, 
052-3821702)03-10(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-50(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-02/19(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-07/18(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק 
ב', שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-17/18(_____________________________________________

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-52ל(052-7333955

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 
בחורים/ות משכילים, דת"ל/

_____________________________________________)03-06(חרדים, 052-3245153

שיעורים פרטיים
שעורים פרטיים

באזור המרכז

אנגלית/מתמטיקה
כל הרמות

053-2252759
chen20152057

@gmail.com

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-25/18(_____________________________________________

 לשכירים בעלי כרטיס 
אשראי עד 70,000 ש"ח, 

לתקופה עד 60 חודשים, בריבים 
מועדפת, לא שוק אפור!

052-5701630)05-08(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-14/18(_____________________________________________

אבידות

 נמצאה שמיכה חדשה 
לתינוק ליד התחנה ברח' אשל 
_____________________________________________)05-06ח(אברהם במוצ"ש 054-8426701

 בשבת פרשת בא, אבדו 
זוג כפפות בצבע כחול כהה 

_____________________________________________)05-06ח(בכותל, 052-7613623

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)28-05/19(_____________________________________________

 בגאולה לשבתות, פנימיית 
בנות, כ- 70 מיטות + חדר, 
_____________________________________________)04-07ל(אוכל ומטבח, 054-8402671

 בספסופה, 4 יחידות 
לעוד 20 אורחים, חדר אוכל, 

_____________________________________________)06-09(משחקיה, 050-5068848

 "זאב אמבטיות" - 
לא שיפצנו רק החלפנו 

אמבטיה!!! תיקון, ציפוי 
והלבשה, 09-9584862, 

03-5445901 ,02-5333862)06-31(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמיים, מבחר גדול באזור 
רחובות, 052-4738511, 

_____________________________________________)06-09ל(08-9458704

 אבדה שרשרת זהב באיזור 
סנהדריה בשב"ק יתרו, פלא': 

_____________________________________________)06-07ח(052-7115443

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 

חיים, צבע אפור, נרתיק 
_____________________________________________)06-07ח(תכלת, 052-7145526

 נאבדה שרשרת זהב ביום 
א' פרשת יתרו באולמי היכל 
_____________________________________________)06-07ח(הפאר בב"ב, 053-3174093

 אבדה בחנוכה טבעת 
זהב באזור בני-ברק, המוצא 
_____________________________________________)06-07ח(להתקשר ל: 054-8435331

 אבד נגן סאן-דיסק 
באוטובוס קו 413 מירושלים 
_____________________________________________)06-07ח(לפני שבועיים, 054-8491154

 אבדה שקית יקרה עם 
פאות ברחוב "דברי חיים" 

בירושלים, טל': 052-6555316, 
_____________________________________________)06-07ח(052-7691990

 אבדו 2 כיפות צבעוניות 
_____________________________________________)06-07ח(של ילד קטן, 054-2045540

 מחפש גיטרה אקוסטית 
טובה במחיר טוב, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8523207

 דרוש בדחיפות מכסה 
חום לקוצץ ירוקות ממיקסר 

קנווד-מיג'ור, לפרטים: 
_____________________________________________)06-07ח(054-8448008

 מעוניינים לקנות 
כיסוי לעגלת אמבטיה 

מאמאס&פאפאס בצבע 
_____________________________________________)06-07ח(שחור, 053-3169113

 מעונין לקנות קלנועית 
סגורה )יחיד( כמו רכב, בערב, 

_____________________________________________)06-07ח(03-6199806

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)06-07ח(תורה, 052-7396092

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)06-07ח(בתרומה, 054-8432271

 מעוניינת לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מצוין, ב- 50 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7163334

 מחפשת נייח בהזדמנות, 
_____________________________________________)06-07ח(ב- 250 ש"ח, 052-2421622

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)05-06ח(תורה, 052-7396092

 דרוש למסירה טלפון 
ישן כשר או תומך סים כשר, 

_____________________________________________)05-06ח(02-6231031

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה + תנור 

_____________________________________________)05-06ח(רדיאטור, 053-3100941

 מעוניין בעמודון לספרים 
+ זכוכית )דלתות( גובה 2.4, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4116799

 מעוניינים בעגלה וטיולון 
לתינוק במצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4116799

 דרוש טרמפ בערב מרמות 
ד' לשרי ישראל י-ם, אפשרות 

_____________________________________________)05-06ח(לתשלום, 054-8481456

 דרוש מצלמות אבטחה 
כולל ממיר במחיר מוזל, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7149509

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 גנרטור גדול, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים מתאים למרפסת, ב- 

_____________________________________________)06-07ח(50 ש"ח, 052-7115498

 נברשת ענתיקה עשויה 
מחרסינה עם חמישה קנים, 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח, 050-6658234

 אוזניות חדשות באריזה 
במחיר רצפה, רק ב- 19 ש"ח, 

למטרת פרסום, בב"ב, 
_____________________________________________)06-07ח(050-4196197

 אקווריום 27 ס"מ גובה 
31 ס"מ רוחב, 20 ס"מ עומק 

כולל כל המכשירים והציוד, 
_____________________________________________)06-07ח(02-6524921

 תרגומון דיגיטלי, 
עברי - אנגלי - צרפתי ועוד, 

כחדש, 250 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)06-07ח(054-8423406

 דיסקים חדשים ארוזים 
באריזה, 8 ש"ח ליחידה, 

פתוחים - 5 ש"ח ליחידה, לא 
חדישים מהשנים האחרונות, 

_____________________________________________)06-07ח(בב"ב, 052-7600336

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7396092

 תנור מסתובב, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(טל': 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין, 120 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342919

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)06-31(מחדש, 054-4543701

 מחשב נייד "15 צורב 
DVD מובנה כולל מערכת 
הפעלה ותוכנות, 500 ש"ח, 

058-7734487)06-06(_____________________________________________

 שירותי מייל 
 GMIAL + JAMBOMAIL

החל מ- 35 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)06-06(בשעות הערב, 052-7153672

 מחשב נייד קטן, במצב 
טוב, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8478353

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול, מגע, 400 ש"ח, נייד: 
052-2437292, כל הקודם 

_____________________________________________)06-07ח(זוכה

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 כיריים גז בילדאין, 4 
להבות, מנירוסטה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-3463482

 מזגן טורנדו עילי + שלט, 
1 כ"ס, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-3463482

 מסך מחשב 15 אינצ', 
ב- 100 ש"ח בלבד, פל': 

_____________________________________________)06-07ח(054-8471038

 מסך דק במצב חדש, 
בהזדמנות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-2421622

 למסירה בחינם מקרר 
בקו, 560 ליטר, 2 דלתות, 

_____________________________________________)06-07ח(זקוק לתיקון, 052-7613645

 מחשב נייח וינדוס 7 
ותוכניות, 500 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)06-07ח(053-3179093

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-4128920

 רדיאטור כחדש, 13 
צלעות, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4128920

 PC 150 מסך דק למחשב 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, "22, 050-6205446

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מקרר כחדש במצב 
מעולה! )1.45X56(, ב- 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-4180199

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 אבד כיסוי של עגלת 
אמבטיה ממאס אנד 
פאפאס בצבע אפור, 

בכביש החוף ביום שישי. 
052-7133153)06-09(_____________________________________________
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ביקוש 
עבודה

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 מייזו נוט 3, 16 ג'יגה, 
חדש בקרטון, גודל 5.5 אינטש, 

_____________________________________________)01-08ל(750 ש"ח, 054-5508500

G4 LG  ביט, במצב 
מעולה )פחות משנה(, 400 

_____________________________________________)01-08ל(ש"ח 058-5556464

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

נטורופתמרפאת יובל

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים, אנמיה,
כאבי ראש, קשב וריכוז,

אירוע מוחי, לחץ, גם לילדים

צומת הבריאות זה הצואר

050-7715452

ייעוץ וטיפול 
בחובות

מתמחים גם 
במקרים קשים

דיסקרטיות מלאה
03-931-5563 

איתניםעמותת 

”אצל בתיה“
מנקים חורף

ירושלים 52 ב”ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

ב- 10ש”ח

 אלפי פריטים

”אצל בתיה"

03-5792841 | 054-5792841

ש"ח100

כל בגדי האירועים

החל מ-

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור

רק השבוע

הקודם זוכה!

 שואב אבק טורבו זינג, 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ קיטור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 מיקרוגל קנדי כחדש, 
_____________________________________________80 )05-06ח(

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-5737813

 אוזניות סמסונג חדשות, 
_____________________________________________)05-06ח(25 ש"ח, 052-7167995

 טאבלט 7 אינץ, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 שואב אבק ביתי, 120 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 מכונת אפילציה 
מקצועית להורדת שיער מיותר 

במצב מצוין, 500 ש"ח, דגם 
Epilot K2000 + דוושת רגל, 

_____________________________________________)05-06ח(052-2515782

 מברגה נטענת לשימוש 
ביתי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8404243

 מייבש כביסה ב- 300 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-3000129

 דוד חשמל ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-3000129

 תנור אפיה תעשייתי עם 
אבנים לפיצה, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 טוסטר אובן נירוסטה, 
_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח, 050-6560424

 גז תעשייתי ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 מכונת תפירה צרפתית 
_____________________________________________)05-06ח(ב- 500 ש"ח, 050-6560424

 טוסטר אובן נרוסטה, 
חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 גריל על גז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 זכרון של G 2000 כולל 
סרטי טבע HD, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7603864

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקורפון, בלוטוס ועוד, חדש 

באריזה, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)05-06ח(052-2437292

 גוף תאורה עגול כפול, 
צבע כחול ג'ינס, מתאים 

לחדרי ילדים, 80 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7600336

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7396092

 למסירה מקרר בקו, 2 
דלתות, זקוק לתיקון, 

_____________________________________________)05-06ח(0527-613645

 למסירה מקרר נורמנדה 
גדול, זקוק לתיקון, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7613645

 טאבלט איכותי 10 אינץ', 
חדש כולל נרתיק, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(טל': 054-7561146

 מחשב נייח וינדוס 7 
ותוכניות, 500 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)05-06ח(053-3179093

 רדיאטור 12 צלעות, גולד 
ליין בב"ב, 90 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7127261

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מעולה, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7154426

כחדש, מציאה, 20 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)05-06ח(050-2897977

DVD  נייד, 9 אינץ כולל 
שלט, אוזניות, מטען לרכב + 
_____________________________________________)05-06ח(תיק, 350 ש"ח, 054-7561146

 דיסקמן מצוין, 150 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(בלבד, טל': 053-3180652

 נגן דוקו bleu בלוטוס, 
חדש באריזה ברחובות, 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-8603699

 פקס, סורק, מדפסת קנון 
_____________________________________________)05-06ח(- 100 ש"ח, 052-7685168

 ,PC מסך דק למחשב 
ב- 150 ש"ח, "22 אינץ', 

_____________________________________________)05-06ח(050-6205446

ריהוט

 ספריה כולל כוננית של 
3 מגירות צבע עץ בשילוב 

פיסטוק - 500 ש"ח. שידת 4 
מגירות על גלגלים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(מצב מעולה, 052-6140800

 ספה 2 מושבים צבע 
קרם/שמנת חזקה/יציבה, 320 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן וינטג' משפחתי 
חום מעץ מלא, נפתח, 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-6370452

 ספת סלון חומה נפתחת 
לכפולה, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בפ"ת, 050-6370452

 כסא משרדי על גלגלים, 
מנגנון סינכרוני מלא, כחדש, 

_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח, 050-6205446

 מציאה, ויטרינה יפה 
להדלקת נרות שבת, ב- 500 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, לפרטים: 050-4119312

 שולחן + 8 כסאות 
שחורים במצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(053-3109817, 054-8444641

 בהזדמנות 8 כסאות 
לסלון, מרופדות, רק 250 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-9089110

 שולחן סלוני + 4 כיסאות, 
אורך 1.80 נפתח ל- 2.80, חום 

אגוז - 250 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-5892020

 שולחן מחשב כחדש, 
סנדוויץ ופורמיקה לבן, רוחב 

50, אורך 77 ס"מ, מדף נשלף 
למקלדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 6 כסאות חדשים, עץ אלון 
טבעי, צבע דבש כחדש, נקנה 
לפני 3 חודשים, 2,300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 שולחנות 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 כסאות למשרד כחדש, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 כסאות פשוטים, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

תינוקות

 במחיר סמלי מיטת תינוק 
מעץ במצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7635530

 מיטת תינוק של "שילב" 
מעץ מלא בצבע עץ טבעי 

במצב מעולה ללא מזרון, 300 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-5385013

 מובייל עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 עגלת Xmax במצב טוב 
מאוד, אמבטיה + טיולון + 
תיק תואם, במחיר מציאה: 

_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח, 052-7134832

 עגלת טיולון בייבי ג'וגר 
סיטי, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7175085

 עגלת תינוק במצב 
מעולה, 300 ש"ח - גמיש, 

_____________________________________________)05-06ח(ירושלים, 052-7611433

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7601490

 מיטת תינוק קטנה במצב 
טוב + מזרון, צבע לבן, 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 03-9307308

 טלפון נוקיה c2 כשר 
במצב מעולה, ב- 380 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 מטען מקורי לסלולאר, 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 שמלה חדשה יפהפיה 
מידה 38 צבע זהב-שמנת, 

300 ש"ח במקום 450 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7676856

 חליפות שלושה חלקים 
לבנים כמעט חדשות, מידה 

7.8.9, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7676856

 חצאיות מאופנת ברכי 
וביאנקו-נרו מידה S, ב- 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-3501624

 3 מטבעות כסף מחצית 
השקל לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7154392

 קילו מטבעות חו"ל, 60 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7154392

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)05-06ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב 40 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(בלבד, 052-5737813

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)05-06ח(054-2509001

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, צבעים אדום/ירוק/
_____________________________________________)05-06ח(לבן, 30 ש"ח, 052-7167995

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק נשיאה חדש, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 גיטרה ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שטיח קטן ויפה, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 אקווריום פנורמי בגודל 
מטר + שולחן, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-5605761

 4 שמלות מהממות 
לאירועים במחיר מציאה, 100 

ש"ח כל אחד, לפרטים: 
_____________________________________________)05-06ח(053-3109937, 03-5709936

 סיילסר-מאסטר סלייסר, 
חד, סגור באריזה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(058-3232026

 לגו 90 חלקים כחדש, 75 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7191512

 חלוק חדש של דיימונד 
מידה S, ב- 220 ש"ח במקום 

_____________________________________________)05-06ח(335, 058-3232026

 תלת אופן לילדים, חזקות 
במיוחד במצב מצוין, 130 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7191512

 חלוק מגבת חדש סגור 
באריזה, צבע לבן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(058-3232026

 ספר מתכונים "פשוט 
טעים המתוקים" של אביגייל 

מייזליק, חדש, לא היה 
בשימוש כלל, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7191512

 זוגות נעליים מידה 45 
ספורט, כ"א 40 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-3000129

 מעיל עור אמיתי שילוב 
פרווה בצבע שחור, חדש 

לגמרי, מידה M, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-3329999

 חליפה מחוייטת בצבע 
כחול לאישה, מידה M, חדשה 

לגמרי, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-3329999

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית, נסיון רב, המלצות ותק 

שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 התפנה שף למיידי 
לעבודה בישיבות, עם נסיון, 

_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 אופטומטריסט מוסמך 
עם נסיון מחפש עבודה במרכז, 

_____________________________________________)05-06ח(052-3486007

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)05-06ח(למבוגרת, 050-5952474

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

 למכבסה בירושלים, דורש 
עובד למשרה מלאה + רשיון 

נהיגה, תנאים מצויינים!!! 
054-3090601)06-07(_____________________________________________

 דרושים עובדים צעירים 
חרוצים לארגון בבני-ברק + 

רשיון גיר רגיל לשעות הבוקר 
ואחה"צ, 054-3236080, 

050-4119440)06-06(_____________________________________________

 לארגון קירוב, מזכירה 
לאחה"צ - ערב, ידע באופיס 

_____________________________________________)06-07(ובהקלדה, 03-6147133

 למרפאת נשים בירושלים, 
דרושה מזכירה במשרה 

חלקית, קו"ח לפקס: 
02-6516585)06-07(_____________________________________________

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני
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שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 לעבודה נוחה ומתגמלת, 
דרוש נהג 12 טון, לקו חלוקה 

בלילה, למאפייה בפ"ת      
)06-07(               054-7708222_____________________________________________

 לדפוס דיגיטלי בב"ב, 
דרוש עובד מוכשר עם נסיון, 

תנאים טובים. קו"ח ל- 
shlomim246@gmail.com)06-07(_____________________________________________

 תנור במחיר מציאה, 
_____________________________________________)05-06ח(053-3109817, 054-8444641

 מכונת כביסה במחיר 
סמלי, 053-3109817, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8444641

 פורז'קטור, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 מברגה Mosta, ב- 200 
ש"ח + ארגז V12, גמיש, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מעסה חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 ווק חשמלי חדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 טוסטר אובן חדש גדול, 
_____________________________________________)05-06ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מאוורר טורבו "20 חדש, 
_____________________________________________)05-06ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מסך "24, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 מסך "17, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 רדיאטור חימום 150 
ש"ח/200 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעונין בעבודות הגהה 

)עיתונים, ספרים וכדו'(, 
_____________________________________________)06-07ח(054-8476500

 נהג ותיק )בלי רכב(, הגר 
בב"ב, מעונין לנהוג עבורכם 

באופן קבוע/מזדמן, בכל 
_____________________________________________)06-07ח(שעות היממה, 054-8476500

 מחפש עבודה באיזור 
הדרום, עוזר לנהג או סידור 
סחורה, אופקים, נתיבות, 

באר שבע, שדרות, 3 פעמים 
_____________________________________________)06-07ח(בשבוע, 054-6418705

 מחפש עבודה בקיוסק, 
יש לי נסיון רב, בירושלים, 

_____________________________________________)06-07ח(054-7933823

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
הסבר טוב, מעוניין ללמד גמרא 

וכד': נער, בחור, ילד, 35 ש' 
לשעה בירושלים אזור מקור 

_____________________________________________)06-07ח(ברוך, 052-7658827

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים, נסיון רב, 
בירושלים, 054-7933828, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7163334

 מחפש עבודה באזור 
ירושלים, בחור זריז וחרוץ, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7167172, 052-6614300

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 
_____________________________________________)06-07ח(קרנות ותורמים 052-7633316

 מנהל חשבונות אחראי 
ומקצועי, פנוי להצעות, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8416527

 ספריית קודש )עץ מלא( 
4 דלתות, צבע חום בהיר, 

מפורקת, במחיר מציאה, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-8464909

 אקווריום פנורמי בגודל 
מטר + שולחן, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5605761

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

 תריסים הזזה, 2 פלטות, 
1.55X1.40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 שולחן מטר 80 נפתח 
ל- 3 מטר, חדש, נקנה לפני 

חודשיים, צבע חום כהה, 
2,700 ש"ח גמיש, - 

053-3348860)06-06(_____________________________________________

 כוורת 8 תאים + שולחן 
כתיבה, רוחב 1.60, צבע אפור, 

052-8883737)06-08(_____________________________________________

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים, כולל מזרון, 

052-8883737)06-08(_____________________________________________

 ויטרינה 4 דלתות זכוכית 
+ שולחן כתיבה מובנה, עץ 

בוק מלא, מחיר מציאה, 
050-4110040)06-09(_____________________________________________

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים כולל מזרון אורטופדי - 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח, 052-8883737

 ספריית כוורת 8 תאים 
+ שולחן כתיבה, רוחב 1.60, 

צבע אפור - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(052-8883737

 שולחן + 8 כסאות 
בשישמו שנה, אפשרות 
לשולחן וכסאות בנפרד, 

052-4227714)06-09(_____________________________________________

 ספות לסלון 3 חלקים 
פינתית מעור אמיתי, חום 

קאמל, מצב טוב, 100 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(בלבד! 054-8063853, בני-ברק

 שולחן סלון גדול ויפה 
וכן ארון 6 דלתות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4183200

 ספריה מעץ טבעי במצב 
מצוין, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5769990

 שידה עם מגירות ודלתות, 
יפיפיה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5769990

 6 כסאות לסלון, כחדשים, 
250 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

 2 ספות נוער כפולות 
מעולות, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום ונגה(, 150 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5705546

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום, 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 260 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 שולחן מחשב מצוין 
בצבע אפור/שחור בפ"ת, 150 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7115498

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-4783220

 ארון קיר בחלקים, כל חלק 
500 ש"ח + כורסא מאוד 

נוחה + הדום לסלון )ריפוד 
בצבע אדום( - 500 ש"ח + 

שולחן מרובע לסלון, 300 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 050-9340317

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי, רק 
ב- 400 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4196197

 אקווריום ושולחן תואם, 
80 ס"מ אורך, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4124181

 ספסל מרופד + משענת, 
צבע חום, 105 ס"מ + ארגז 
)בעומק 8 ס"מ(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4135002

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום כהה, 150 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-4135002

 קומודה, וונגה + מראה, 
4 מגירות, מדהימה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(פ"ת, 052-7122470

 כסא משרדי כחדש, 250 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7122470

 עגלת תינוק דוקטור בייבי 
XMAX כחדשה, אמבטיה, 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח, 054-7773591

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי, איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 עגלת טיולון צ'יקו, 80 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-8471351

 סימילאק 400 גרם 
מהדרין, 30 ש"ח. חלב נוכרי, 

_____________________________________________)06-07ח(25 ש"ח, 050-4135002

 גגון לעגלת מימה בצבע 
אפור, חדש באריזה, ב- 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, לפרטים: 052-7182222

 עגלת פג אמבטיה + 
טיולון, 250 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-7646460

 עגלת תינוק צ'פצ'ולה, 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 פלאפון טאצ' גלקסי, 
תומך 2 סימים + מצלמה, 

ב- 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)06-07ח(054-8591707

 נוקיה c2 באריזה, 210 
ש"ח, באחריות בירושלים, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8411608

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)06-09(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-31(להובלה, 054-7929690

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8454536

 אקווריום פנורמי בגודל 
מטר + שולחן, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5605761

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5705546

 גיטרה קלסית במצב טוב, 
_____________________________________________)06-07ח(ב- 200 ש"ח, 054-8523207

 שמלת ערב מדהימה 
חדשה, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 057-7143037

 גמ"ח תחפושות 
_____________________________________________)06-07ח(בירושלים, 054-8423406

 סיר סולתם 12 ליטר, 
חדש, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8470667

 נעלים שחורות T מידה 
_____________________________________________)06-07ח(34, 30 ש"ח, 054-8470667

 כובע אלגנטי חדש הט 
פוינט, 400 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(054-8480077

 חלוק שחור קטיפה, חדש 
תוצ"ח, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8480077

 ברט לכובע, חדש מהט 
פוינט, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8480077

 תחפושת מוכרת פרחים, 
מושקעת ביותר לגיל 4, רק 

_____________________________________________)06-07ח(150 ש"ח, 050-3329999

 לפורים לבחורי ישיבה, 
צופרי אוויר חדשים לגמרי, 40 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח כ"א, 050-3329999

 בושם טוקסיני לגבר, 100 
M, חדש לגמרי, רק 120 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-3329999

 ספרי ילדים של הרב 
ארוש, 20 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)06-07ח(054-8478897

 ספרי הרב ארוש, חדשים, 
_____________________________________________)06-07ח(30 ש"ח, טל': 054-8478897

 אופנים 26, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(052-2442499

 כלוב ארנבות במחיר 
שחסר תקדים, במבצע 200 

ש"ח במקום 250 ש"ח, 
לפרטים: 055-6756770, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4183541

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות, חדשות 

באריזה, רק 250/300 בב"ב, 
_____________________________________________)06-07ח(050-4196197

 תחפושת יחודית במיוחד 
לגברים, מידה 40-46, להשכרה 
_____________________________________________)06-07ח(בב"ב, 80 ש"ח, 050-4196197

 אקווריום ושולחן תואם, 
80 ס"מ אורך, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4124181

 סורג בטן, 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)06-07ח(054-8478897

 אקווריום 27 ס"מ גובה 
31 ס"מ רוחב, 20 ס"מ עומק 

כולל כל המכשירים והציוד, 
_____________________________________________)06-07ח(02-6524921

 שטר 20 שקלים שישים 
שנה למדינת ישראל, ב- 50 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7174847

 זיכוי למשקפי 
"מולטי-פוקל" באופטיקה 

הלפרין ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)06-07ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 2 מגיני ברכיים חדשים 
לרוכב אופנוע דו גלגלי, 200 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 כלובים לציפור/חיות 
קטנות בגדלים שונים במצב 

טוב, 50-100 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(03-9307308

 גגון מתאים לכניסה 
לבית, לחנות, לביכ"נ וכד', 
1.65X0.85, ב- 180 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(בב"ב, 052-7600336

 תריסים הזזה כולל 
מסגרת, 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

 חלונות הזזה זכוכית 
כולל מסגרת, 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

 תריסים הזזה, 3 פלטות 
כולל מסגרת 3.50X1.40, ב- 

_____________________________________________)06-07ח(250 ש"ח, 050-5925647

 שמלת ערב סגולה, 120 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר, 180 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 כתר לכלה, חדש, היה 
בשימוש פעם אחת, 220 ש"ח, 

נקנה במחיר כפול, מעולה 
לסלון כלות להשכרה, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4176776

 סורג בטן לחלון, 200 
ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)06-07ח(054-8423405

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, בערב, 
_____________________________________________)06-07ח(03-6199806

 מגילת אסתר - 500 ש"ח, 
כתב ספרדי )צריכה תיקון(, 

_____________________________________________)06-07ח(050-6651365

 חלוק בורדו תוצ"ח, חדש, 
300 ש"ח, 054-8470667, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8470667

 תחפושות מיקי מאוס, 
מרדכי, כבאי, פרפר ועוד, עד 

_____________________________________________)06-07ח(50 ש"ח, 054-8470667



כ”ב - כ”ד בשבט תשע”ח  67/2-9/2/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 למדרשה לצעירות 
מתמודדות בבית שמש, 

דרושה מדריכה עם לינה, 
_____________________________________________)03-06ל(052-7672561

 דרושים עובדים לשמעיה 
בב"ב ובירושלים, מוכרים, 
קושרי ציציות ומחסנאים, 

_____________________________________________)03-06ל(052-6242872

 למעון חרדי בפ"ת 
מטפלת בין השעות -14:00

16:00, 30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)03-05(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)06-09(_____________________________________________

 דרושים למ.ספורט 
הדתי: 1. מדריכ/ות התעמלות 
קרקע כדורגל וסל, חדר כושר, 

לחימה. 2. מדריכי קסמים, 
_____________________________________________)03-06(שכר גבוה, 052-6420609

 מורה פרטית לאנגלית 
ומתמטיקה לכל הרמות, באזור 

המרכז, 053-2252759
Chen20152057@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 למאפיה בבני-ברק 
דרושים עובדים כלליים + 

לחנות + אופים,
054-6855447)03-06(_____________________________________________

■ 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

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

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

קו עיתונות דתית / 8144911 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

 לחלוקה ברמת גן/ב"ב, 
עיתון גלובס 18:00-20:00 

בערב, חמישה ימים בשבוע, 
שכר גבוה. גיל- 054-2204060  

_____________________________________________)52-6/18(עם אופנוע/אופניים חשמליות

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

  מלאים  סוציאליים  תנאים    נשק  ללא  העבודה 
הכשרה 4 ימים על חשבון החברה  אין חובת עבר צבאי 

 העבודה מיידית  ללא עבר פלילי

למערך האבטחה בבני ברק

דרושים
בודקים בטחוניים למוסדות חינוך

050-3771616לפרטים חברת ”התאמה“:

מתאים לאברכים/ פנסיונרים

קו עיתונות דתית / 8147481 

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

 מטפלת/גננת חרוצה עם 
לב גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)04-07ל(050-8883909

 איש/ת מכירות תותח/
ית לחברת קידום באינטרנט 

ובניית אתרים בבני-ברק, השכר 
הכי גבוה בהתחייבות! 

jobs@kidumplus.co.il
פקס: 074-7174070
_____________________________________________)04-07(טל': 072-3902280

 דרוש מנהל צוות למוקד 
מכירות גדול בב"ב, חובה נסיון 

במכירות, קו"ח למייל: 
jobs@kidumplus.co.il

פקס: 074-7174070
_____________________________________________)04-07(טל': 072-3902280

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק, 
_____________________________________________)04-07ל(050-6964424

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)04-06(בייגל בגאולה, 02-5375516

 קופאי/ת לחנות צעצועים 
בתל-אביב, תנאים ומשכורת 
מעולים! להתקשר מהשעה 

054-6379400 ,12:00)04-07(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)04-07(מעולים, 050-6857584

 בגבעת שמואל לעזרה 
בבית, גיהוץ, קיפול, 3 פעמים 

בשבוע ל- 3 שעות. פנחס, 
_____________________________________________)02-05ל(058-3324223

 דרושה סייעת חמה 
ומסורה למילוי מקום לגן 

בת"א וגננת לצהרון, 
_____________________________________________)03-06ל(050-4175115

 לישיבה בב"ב דרוש: 1. 
מחסנאי ואחראי. 2. עובד כללי. 

להתקשר בין 10:00-15:00, 
050-5304424)02-05(_____________________________________________

האדמור מפרס 
שליט“א

058-3275870

כ“ק

 דרושים מתרימים לימים 
של פורים, אחוזים גבוהים כולל 

הגעה לכתובות, 
052-7505847)03-06(_____________________________________________

 לשיפודי דרור ברח' 
הרואה 85 פ.ירושלים, חרוץ 

למטבח, עם פס חם, עדיפות 
לנסיון, תנאים טובים. 
גבי: 054-3979321. 
_____________________________________________)03-06(מזל: 054-3452961

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 054-8477787

 דרושה מוכרת לחנות 
אורטופדיה בגבעת שמואל 

ובבית שמש, קו"ח לפקס או 
למייל: 08-9285984

ortorpaz2000@gmail.com)03-06ל(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות. שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 073-2198851
_____________________________________________)03-07(משמרת ערב: 052-5540334

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 

במכירה טלפונית חובה, 
8:30-15:00, לפרטים: 

050-2436777)05-06(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלת סבב 5 ימים, 30 ש"ח 

_____________________________________________)05-06(לשעה, 054-8474393

 למעון איכותי בפרדס-כץ, 
מטפלות חמות וחרוצות, 

בשעות 8.00-16.00. אסתר, 
054-8413913)05-06(_____________________________________________

 לבבית מטפלים/
ות לטיפול בקשישים 

בבתיהם, שפות: 
אנגלית, רוסית, אידיש,

 ,050-4120448
03-5783159)05-06(_____________________________________________

 לבית קפה בבני-ברק 
אחמ"ש בוקר/ערב + עובד 

מטבח, עדיפות לבעלי נסיון, 
052-6607070)05-06(_____________________________________________

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח!

דרושים/ות
סוכני/ות מכירות טלפונים לעבודה ברמת גן

30& לשעה + בונוסים! | משרה חלקית  )6 שעות(
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

??

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

רוצה 
להרוויח 

בגדול

כמהלהחליט רוצה 

 דרושה מתאמת פגישות 
טלפוניות לתחום הביטוח! 

אסרטביות, כושר ביטוי גבוה, 
אוריינטציה מכירתית, 5 ימים 

בשבוע 10:00-14:00, 30 ש"ח 
לשעה + בונוסים, הכשרה ע"י 
החברה בת"א למשך שבועיים 

לאחר מכן, אופציה לעבודה 
_____________________________________________)04-06ל(מהבית! 054-7883544 שלומי

 בבני-ברק עובדת אחראית 
ומסורה למשק בית 3 פעמים 

_____________________________________________)04-07(בשבוע, 052-7625256

 דרושה עוזרת בית קבועה 
לנקיון + עזרה, אמינה, חרוצה 

_____________________________________________)04-07(+ המלצות, 054-8543214

 לעמותה בתל אביב 
דרוש עובד כללי בעל 
רשיון לאופנוע ורכב 

_____________________________________________)04-07(חובה! 052-5676038

 דרושים/ות נציגי/
ות + מנהלי/ות מכירות 

בטלמרקטינג, שכר בסיס 
גבוה + עמלות ותנאים טובים 

למתאימים/ות, טל': 
054-3856999, מייל:

officetax@interb.co.il)04-05ל(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
תלמידת סמינר הפנויה בימי 

_____________________________________________)04-06(שישי 8-12, 052-7144468

 לסופרמקט בבני-ברק 
בהרב קוק 24, דרוש עובד 

חרדי בוקר/אחה"צ, כולל ימי 
_____________________________________________)04-07(שישי, 050-4927000

 לטלמרקטינג באזור בסר 
דרוש/ה מתאמ/ת פגישות 

מתאים למשרת אם, 6 שעות 
ביום. 054-4808222, אורן. 

058-5552552, חן
orenz@newcom.co.il)05-08(_____________________________________________

 לרשת מזון מהיר בב"ב, 
דרושים עובדים רציניים בעלי 

מוסר עבודה גבוהה, נסיון 
בעבודות דלפק - יתרון, 
_____________________________________________)05-08(לפרטים: 050-9755999

 לגן בגבעתיים, סייעת 
לשעות 7:30-16:45 או 

13:00-16:45, תנאים מעולים, 
052-3838484)04-07(_____________________________________________

 לחברה פיננסית מתאמת 
פגישות בפתח-תקווה ל- 4 

_____________________________________________)04-07(שעות, 054-9474755

 דרוש עובד מחסן בתחום 
האלומניום לעבודה פיזית 

במרכז, משרה מלאה, 
_____________________________________________)04-07ל(054-4550099

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בב"ב, תנאים טובים, 

_____________________________________________)04-07ל(053-3391691

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז, 

_____________________________________________)04-07ל(054-4550099

 לפעוטון מסורתי 
בפ"ת, דרושה גננת + 

נסיון לגילאי שנה וחצי, 
052-4491044)05-08(_____________________________________________

 דרושה סייעת חרוצה 
ומסורה לכיתת בוגרים, גיל 3, 
שכר נאה למתאימה, פרטים: 

050-4146721)05-06(_____________________________________________

 למשרד רו"ח, דרושה 
מנהלת חשבונות, 

טל': 077-4316572, 
קו"ח לפקס: 077-5316573

מייל: 
gasmercpa@gmail.com)05-08ל(_____________________________________________

 בקניון איילון מוכר/ת 
לחנות ידאיקה למשמרות 

_____________________________________________)05-08(ערב! 050-6751751

 למעון יום שיקומי וגני 
ילדים, דורשות סייעות 

חינוכיות למשרה מלאה, 
03-6711800)05-06(_____________________________________________

 למעון יום שיקומי 
לילדים מיוחדים, דרוש/ה 
אח/אחות, משרה מלאה, 

03-6711800)05-06(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית, שכר גבוה 

מאוד + בונוסים, 
050-8266772)05-08(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח בירושלים, 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות, קו"ח 
למייל: 

Dani@adanei-hakesef.
co.il)05-08(_____________________________________________

 לעסק ביתי דרושים/
ות אנשים עם יחסי אנוש 

טובים. 054-4282642 - 
_____________________________________________)05-08(בשעות הערב

 למשרד מוביל דרוש/ה 
נציג טלפוני לביצוע 

סקרים, בסיס + בונוסים, 
אפשרות למשרת אם, 

_____________________________________________)05-08ל(052-7646609

 לחנות צילום בב"ב, דרוש 
עובד + ידע בגרפיקה, 

054-5793174 ,03-6199392)05-06(_____________________________________________

 דרוש שליח לשליחויות 
בתוך ב"ב, מ- 16:00-20:00 

על אופנוע/אופנים חשמליים, 
_____________________________________________)05-06(שכר גבוהה, 053-2214038

 למכולת בבני-ברק דרוש/ה 
קופאי/ת לשעות הבוקר, 
אפשרות למשרה חלקית, 

050-2044066)05-08(_____________________________________________

 מעון פרטי ומקסים בפ"ת, 
דרושה עובדת לשעות אחה"צ 

14:00-17:00 תנאים טובים 
_____________________________________________)04-06(למתאימה! 058-4457040

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרושה משפחה לאומנה 
לילדים בגילאים 7 ו-9 

_____________________________________________)03-06(בבני-ברק, 054-5673520

למרכז רפואי מעייני הישועה 

 הנדסאי/ת טכנאי/ת
מיזוג אויר

דרישות:
תעודה בתחום - חובה 

הכרות עם מערכות מיזוג גדולות
טיפול בתקלות, טיפול באחזקה מונעת

vrs דרוש ניסיון במערכות גדולות צ'ילרים, יטאות, מערכות

דרוש/ה

טלפון 03-5771146 פקס 035771144
tzevet10@mhmc.co.il קו"ח למייל

  
  
  

035771144 03-5771146
tzevet10@mhmc.co.il

לרשת בר כל
 ב“ב/ ירושלים/ אלעד/ מודיעין עילית

דרושים
 קופאים/יות 
 סדרנים/יות 

 מחסנאים/יות 
 עובדים כלליים

050-2044031
שכר הולם למתאימים!

 דרושים נהגי אוטובוס 
מגוש-דן, לעבודת בוקר/ערב. 

_____________________________________________)05-08(נ.צ הסעים, 052-3821702

דרושים
מוכרים/ות לחנות 
למוצרי תינוקות 

בפתח תקווה
(קרוב לצומת גהה)

054-2290591
ניסיון במכירות - יתרון

 לחברה וותיקה 
בעיתונות ופרסום דרוש 

שותף פעיל לפיתוח 
מקומון, חרדי בצפת 
והסביבה, ידע מוכח 

בשיווק ומכירות 
kav.magazine@gmil.com)06-09(_____________________________________________

 לחברה גדולה ברמכת גן 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 

במכירה טלפונית חובה, 
8:30-15:00, לפרטים: 

050-2436777)06-07(_____________________________________________

 לפרויקט חדש באיזור 
המרכז, דרושים דיילי שטח, 

כ- 5 שעות ביום, שכר גבוה + 
בונוסים **ללא מכירות.

-מתאים כמשרת אם
-מתאים לפנסיונרים, לפרטים 

_____________________________________________)06-07(נוספים: 050-2312327

 לעמותה חשובה בב"ב, 
דרושות טלפניות מקצועיות 

ומנוסות, תורמים פוטנציאלים, 
שיחות יוצאות ונכנסות, שכר 

מעולה למתאימות + בונוסים, 
משמרת בוקר: 073-2198851. 

_____________________________________________)06-05/19(משמרת ערב: 052-5540334

 למכון רפואי בב"ב, דרושה 
אחות טכנאית רפואית, רצינית 

ל- 3 ימים בשבוע, 
_____________________________________________)06-09ל(053-3197988

 דרושה מוכרת לאופטיקה 
בב"ב, עדיפות עם נסיון ל- 3 

פעמים בשבוע, לפרטים תמי: 
_____________________________________________)06-09ל(054-7848701

 דרוש חשמלאי מוסמך/
רקע מכני, עבודה מאתגרת, 

הכשרה במקום, במרכז, 
03-6160186)06-09(_____________________________________________

 למדרשה לצעירות 
מתמודדות בבית שמש, 

דרושה מדריכה עם לינה, 
052-7672561)06-09(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב 
דרושים/ות: 1( מזכיר/ה 

אחראי/וית למחלקת יחסי 
ציבור, יכולת ניהול משימות, 

וקבלת אחריות, ידע ונסיון 
בתוכנות אופיס, יחסי אנוש 

מעולים, אנגלית יתרון.
2( נציגות שירות טלפוני 
מנוסות ותנאים מעולים

Korotyeshiva@gmail.com)06-07ל(_____________________________________________

 לחברת נתן חרדי, 
דרושים/ות חונכים/ות לליווי 

נפגעי נפש בקהילה בבני-ברק 
_____________________________________________)06-07ל(ובאלעד, 054-4685706

 לרשת מעונות בק. 
הרצוג, דרושות מטפלות 
למשרה מלאה/חלקית, 

תנאים טובים, 
054-4499177)06-09(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מנוסה 
וחרוצה לגן בגבעת 
שמואל, למשרות: 

 ,7:30-13:00
 ,13:00-17:00

7:00-17:00. מרינה, 
054-6449011)06-09(_____________________________________________

 לחברה הנותנת שירות 
משרדי לעסקים, מזכיר/ה 

לעבודה מהבית, לניהול יומנים, 
הקלדות, מענה למיילים ועוד, 

5 שעות ביום, 38 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)06-06(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד עו"ד בירושלים 
מזכיר/ה, א-ה, 9:00-14:00, 

לא נדרש נסיון. קריירה, 
072-22-222-62)06-06(_____________________________________________

 דרוש/ה מזכיר/ה למשרד 
עו"ד בבני-ברק, שעות נוחות, 

שכר 7,500 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)06-06(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)06-09(_____________________________________________

 לחנות תכשיטים בר' 
עקיבא, דרושה מוכרת יצוגית 

ונמרצת, תנאים טובים!! 
050-4121985)06-09(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק דרושים עובדים רציניים 

אין צורך בנסיון, אפשרות 
כהכנסה נוספת, 

053-3185055)06-13(_____________________________________________

 מחפשים מפיצים 
לכל הארץ להפצת ירק 

מהדרין ללא ריסוס, 
052-8708776

tevahabria@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 מחפשת תוספת הכנסה? 
מכירת מוצרי פוראוור )אלוורה( 

בשיטה יחודית, התקשרי 
_____________________________________________)06-06(עכשיו, 050-4123723



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

שינפלד זה מה שעושה את החופשה! הפסח חוגגים 30 שנות פעילות במלון היוקרתי 'מליטון פורטו קאראס'. 
אנו ממשיכים לחדש ולהתחדש ומעניקים לכם את השקט הנפשי, היחס האישי והשירות המקצועי ברמה הגבוהה ביותר.

כל המצויינות בריזורט אחד

פסח 2018

ה
ש
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

שינפלד על המרינה ביוון

לקבלת החוברת המהודרת 
התקשרו 03-6189999

ריזורט ענק
 זו מצויינות

מלון מפואר עם ספא 
 זו מצויינות

שלושה סדרים מהודרים 
 זו מצויינות

מדריכי טיולים מקצועיים
 זו מצויינות

ליווי צמוד של מנהלי שינפלד
 זו מצויינות

אוכל ברמה גבוהה  ובר אירי
 זו מצויינות

ההופעות הגדולות של פסח עם טובי האמנים!

צפו בקליפ של רשמים מהביקור במקום
Www.shainfeld.com/clip76 

ישי 
לפידות

אהרל'ה
נחשוני

החזן
חיים אדלר

 ועכשיו מצטרף
החזן העולמי 
ישראל רנד



הנרצח בפיגוע הירי - 
יליד העיר

נרצח  ההגנה,  ברחוב  מתגוררים  שהוריו  הי"ד  גל  בן  איתמר  הרב 
בפיגוע הירי בכניסה לאריאל בשעה שעשה את הדרך הביתה  מאות 
מתושבי רחובות השתתפו במסע ההלוויה ביישוב הר ברכה בו התגורר 

 את השבת האחרונה עשה ברחובות

לאחר שנים של תכניות: 
'פינוי בינוי' בקרית משה 

יוצא לדרך

שיעור ייחודי 
לבני הנוער

מונטג: "שווה לבדוק זכאות להנחה בארנונה"

מתנדבי "לשבוע" המתיקו 
את בית החולים

שת"פ עם waze למניעת פקקי תנועה בשל משאיות 
אשפה

החסיד מרחובות הכניס ס"ת
בבני ברק

/ עמ' 8

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי ברחובות, נס ציונה, יבנה, ק.עקרון ובאר יעקב  יום חמישי כ"ג בשבט תשע"ח  8/2/18 גיליון מס' 390

ברחובות

ומקצועי,  יעיל  חסכוני,  צבא  של  מודל   
ישיבות,  בחורי  גיוס  על  הוויכוח  את  ייתר 
כשחרב  יתרחש  שכזה  שהליך  הסיכוי  אך 
הבג"ץ מונחת על הצוואר, שווה ערך לסיכוי 
יעביר חוק שיחייב גם את סגירת  שליברמן 
חנויות הנוחות בשבת. מכל כיוון שמסתכלים 
על התמונה, דומה כי הפתרון היחיד שיכול 

לעבור הוא אימוצה של פסקת ההתגברות.

התקווה האחרונה

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

אייכלר: ״חוששים שאחרי התקציב לא נצליח להעביר את החוק״ 

מוזס: ״נדרוש התחייבות מראש הממשלה להעביר את הגיוס עד לפסח״

סמוטריץ' הודיע על תמיכה בדרישה החרדית 

/ עמ' 8

/ עמ' 4

/ עמ' 8

/ עמ' 8

/ עמ' 8

/ עמ' 4

/ עמ' 4

האולטימטום החרדי: תקציב תמורת גיוס

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
!& 820
17.1-20.1  ' -'

 !!  
  

077-5100355
 18-20/2

במלון כינר גליל
3 ימים 

בר' עקיבא לימים
 ושבועות (בלבד)

למכירות, מעצבות וכ'ו

להשכרה
אופנת נשים 

054-7444495 לל"ת

*8510

40 

1

> 40 <

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 
052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

לקראת שנה"ל הבאה: 
הוקמה מינהלת היערכות 
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