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י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:12
17:29
17:08

18:24
18:26
18:25

הקישו   4261          073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת ויקרא

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

אנחת רווחה במפלגות החרדיות ובהיכלי התורה

ויחזור לתלמודו
'קו עיתונות' משרטט את השבועיים הדרמטיים 
שבסיומם הושגה הסכמה על מתווה חוק הגיוס 
המיוחד  המסר  חשיפה:    דקה אחרי  דקה   -
שנשלח מבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
החלטת  לשינוי  והוביל  האדמו"רים  לבתי 
ה'מועצת' - "אין זה הזמן להפיל את הממשלה" 

/ עמ' 32-34

ולזרות  הבטחות  לפזר  מיותר   
יתוקן  לא  הגיוס  חוק  אשליות.  ברוח 
תם,  זמננו  הנוכחית.  בקדנציה 
זה  שנותר  מה  וכל  הוחמצה  העיסה 
לקוות  רק  נותר  לבקש מבג"ץ ארכה. 
תעסוק   – הבאה  הבחירות  שמערכת 
בני  בגיוס  ולא  המדינה  עדי  בגיוס 
הבא,  ומתן  ושבמשא  הישיבות, 
שרשרת  לתחתית  ייזרקו  לא  החרדים 
אם  שעברה.  בקדנציה  כמו  המזון 
הח"כים החרדים ישכילו לפחות מכאן 
השתיקה,  זכות  על  לשמור  ולהבא 
שבמו"מ  הסיכוי  את  יגדילו  הם 

זמננו תם

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 38-40

חשיפת 

'קו עיתונות'

מקסיקו 
של תורה

/ עמ' 26

/ עמ' 22

/ עמ' 12

/ עמ' 16

/ עמ' 18

/ עמ' 22

חבר המועצה מש"ס עבר להתגורר באלעד וטרם 
התפטר מהמועצה כנדרש / חשיפת 'קו עיתונות'

231 יום לבחירות

הגר"א רובין נכנס לעובי הקורה בניסיון להשכין 
שלום בין רחמים מלול ומתן דיל / פרסום ראשון

דגל התורה בצומת דרכים - היעדים, הדילים, 
החששות, החיכוכים הפנימיים והסיכויים / מיוחד

זקן חברי המועצה ממר"צ סירב לפגוש את רב 
העיר - ואיבד את האפשרות לכהן כראש העיר

בחמישי יבחרו תושבי הכפר את ועד כפר חב"ד, 
הכולל שבעה חברים, והם בתורם יבחרו יו"ר 

שטח מוניציפאלי

בני ברק

רחובות

רעננה

כפר חב"ד

מבט ארצי

56 
עמודים

הקרב על ה'קמחא': 
מלכיאלי דורש 'קול קורא'

מעקב

'קו עיתונות'

חשד לשוחד: 
סגן ראש 

העיר מאיר 
תורג'מן נעצר

השר אזולאי 
פרש מהכנסת 

לטובת בנו

איכות חיים? 
הירושלמים 

מאוכזבים

הזוכה במרתון: אם 
לחמישה מהר נוף

/ עמ' 12

אכזבה לברקת: תקציב 
העירייה זהה לאשתקד



03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שלהביתהזכייה

           במבצע

*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.

**בצירוף הפרטים האישיים: שם פרטי, משפחה, טלפון, טלפון נייד, כתובת מלאה ומספר תעודת זהות.

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

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

חדר נוער
ההגרלה השבועית מס׳ 6

תתקיים ביום ראשון בתאריך: ט׳ בניסן תשע״ח )25.3.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )ה׳ בניסן תשע״ח( בשעה 09:00

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(
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חלב בקבוק 3%
1 ליטר בד״ץ העדה החרדית

חלב בקבוק 1%
1 ליטר ועדת מהדרין

מארז שלישיית קוטג׳
3 יח׳ X 250 גר׳ בד״ץ העדה החרדית

מארז מיני קרלו
16 יח' X 100 גר' בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג באדי
2 יח׳ X 500 גר׳ ועדת מהדרין

חדש בכשרות מהדרין לפסח

מארז זוג שוקו תנובה
2 יח' X 1 ליטר בד"ץ העדה החרדית

הביתהזכייה של

גם בפסח אוספים
 

ומשתתפים במבצע

תנובה הבחירה של הבית

פתיתי עמק 
מופחתת שומן 15%

200 גר׳ ועדת מהדרין

מארז זוג חרמון
2 יח׳ X 250 גר׳ בד״ץ העדה החרדית

ועוד מגוון מוצרים חדשים המצטרפים למאות המוצרים הכשרים לפסח למהדרין

עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודות המכירה על ידי הקמעונאי

YOLO WHITE  
  שוקולד לבן

בטעם קרם פטיסייר ופטל
123 גר‘ ועדת מהדרין

המעדניה של עמק
מופחתת שומן 15% 

400 גר׳ ועדת מהדרין

מארז שמינייה באדי תות
8 יח' X 125 גר' ועדת מהדרין

YOLO WHITE  
  שכבות שוקולד לבן וחלב

בטעם קרמל מלוח
122 גר׳ ועדת מהדרין





לבריאות!

הביתהזכייה של

גם  משתתף במבצע

חדש!
פתיתי עמק 15%

ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!





ולקחתיולקחתיולקחתיולקחתי

כשאיקאה מציעה כל כך הרבה אפשרויות 
לשולחן סדר מושלם

תרצו לקחת הכל...

משחקיה והפעלות לילדיםמסעדה חלבית / בשרית כשרה למהדרין

כוס ליין לבן
DYRGRIP

זכוכית

₪ 19

כוס שמפניה
HEDERLIG

זכוכית

₪ 7

כוס
FRASERA

זכוכית

₪ 9

כוס ליין אדום
HEDERLIG

זכוכית

₪ 7

1, מרכז עסקים שורק, איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה  24, באר שבע.  הירדן  איקאה באר שבע: 
כביש פלמחים איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת. נתניה )דרום(. איקאה קריית אתא: תפוצות ישראל 1,
דרך חיפה 52, קריית אתא. שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00, ו' 9:00-14:00, מוצ"ש:
האא )35832*( | בירור מלאי באתר איקאה י משעה אחרי צאת השבת ועד 23:00. שירות לקוחות 



ּבּוִטיק
חנות קטנה ויוקרתית המתמחה

בפריטים ייחודיים ואופנתיים.

קולקציה חדשה וייחודית מחכה לכם בסניפי הבוטיק של רשת קרל
קרל חליפות

לאנשים ששמים לב לפרטים הקטנים

קרל עניבותקרל עניבותקרל עניבות



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

מאוחדת נותנת לך יותר!
בכל תקופת טרום לידה ולידה

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 אחות
 מלווה אישית

בכל הלידות

 בלעדי!
 תוכנה חדשנית 

 למידע גנטי
מותאם אישית

 מעבדה
 דיגיטלית 
עד הבית

 צ׳ק עד
 ₪8,000
 בלעדי ללקוחות
מאוחדת שיא

BABYWATCH 
מערכת חדשנית 

 למעקב
טרום לידה

 הטבות
 בשווי אלפי שקלים

על בדיקות מתקדמות
 בלעדי ללקוחות
מאוחדת שיא

 פנייה מקוונת
 לרופא הנשים

מרשמים, אישורים והפניות



כ"ז באדר תשע"ח 1214/3/18 בירושלים12 121/3/1 כ"ד באדר תש"ע 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, 

פישל רוזנפלד, יעקב אמסלם, יענקי קצבורג, 
יוסי גיטלר, ארי קלמן, חיים בנשק, שרה 

פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
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עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ
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על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

 קפה בכותל
הכותל  באי 
קום,  משכימי 
וזוכרים  מכירים 
את  לטובה 
ר'  החסד  איש 
ויסנשטרן,  דוד 
ב  צ י י ת מ ה
על  בוקר  מדי 
משמרתו ומחלק כוסות קפה ברחבת הכותל לרווחת 
ויסנשטרן  התחדש  השבוע,  המתפללים.  ולרווית 
בדוד מים חדש ענק ממדים, איתו יוכל לעמוד בקצב 

הביקוש לקפה, ויוכל לחלק 1,000 כוסות בשעה

 בית מדרש להורים
חינוך  בנושא  בהרצאות  וגדוש  מלא  ערב  עוד 
להורים'  מדרש  'בית  ביוזמת  מתארגן  ילדים, 
הרב  והפעם  אברהם'.  חזון   - 'שובו  ת"ת  ידי  שעל 
אברהם מרדכי סגל ממכון 'כיוונים', יחד עם סרטיו 
חנוך  הרב  הנודע  המרצה  וכן  והמאלפים,  הידועים 
אדר  כח"  חמישי  ביום  יתקיימו  ההרצאות  דרורי. 
)15.3.2018(, באולם ת"ת שובו חזון אברהם רחוב 

רש"י 60. בואו בהמוניכם.

 ישועות בקיטוב
 , ם י פ ל א
ת  ו ש א ר ב
 , ם י ר " ו מ ד א
ם  י נ ב ר
עלו  ומקובלים, 
להר  השבוע 
לפקוד  הזיתים 
של  ציונו  את 
פועל הישועות רבי גרשון מקיטוב זיע"א, גיסו של 
הבעל שם טוב. במקום הוקמו אוהלי ענק והוכשרו 
נחמן  ר'  של  בניצוחו  ע"י  למהדרין,  גישה  דרכי 

הויזמן.

 שריפה בפורת יוסף
בבניין  אחזו  להבות 
יוסף'  'פורת  ישיבת 
בצהרי  העתיקה,  בעיר 
אש  לוחמי  שני.  יום 
חילצו  בזירה,  שפעלו 
מספר  הבוער  מהבניין 
לכודים, אחד מהם נזקק 
לאחר  רפואי.  לטיפול 
ועבודה  ממושך  זמן 
הצליחו  מאומצת, 
אל  לחדור  הצוותים 
את  למנוע  האש,  מוקד 
הקומות,  ליתר  דילוגה 
האירוע.  על  ולהשתלט 
עולה  ראשונית  מחקירה 
כי השריפה נגרמה ככל הנראה בשל עבודות ריתוך 

וחיתוך ברזל.

 כמה מרוויח הווטרינר העירוני?
שיאן השכר במערכת העירונית הירושלמית הוא, 
שהשתכר  זיטוק,  אלי  הכספים  מנהל  אירוני,  כמה 
שפרסם  מדו"ח  עולה  כך  לחודש,   ₪ בכ-55,000 
טבלת  את  הציג  הדו"ח  האוצר.  משרד  הממונה 
ומתייחס  הציבורי  בשירות  הגבוהים  השכר  מקבלי 

לשנת 2016.
אגף  מנהל  נמצא  הכספים,  מנהל  אחרי  מיד 
 ,₪  46,728 של  חודשית  משכורת  עם  תברואה 

סכום  עם  כללי  מנהל  זהה. היועץ המשפטי אחריו 
מדי   ₪ ב-45,312  פנימי משתכר  מבקר  חודש, 

משתכר  העירוני  והווטרינר   ₪  41,513 מרוויח 
ב-40,696 ₪.

מאת: פישל רוזנפלד

לאחר חודשים ארוכים של מאבק מתמשך, 
נראה היה בתחילת השבוע כי סוף סוף הגיעו 
פקיעת  לפני  ורגע  להסכמות,  וכחלון  ברקת 
הבירה  חוזרת  לצדדים  שהוקצב  הדד-ליין 
לדרך המלך. אלא שמשהו בדרך השתבש שוב.
זימן ביום ראשון את  ניר ברקת  ראש העיר 
בקומה  בלשכתו  לישיבה  העיר  הנהלת  חברי 
השישית בכיכר ספרא, כאשר על הפרק עומד 

תקציב העירייה השוטף לשנת 2018.
ליצור  עניין  ממש  לה  היה  שלא  בעירייה, 
'כל  אתר  לחשיפת  הגיבו  הנושא,  סביב  רעש 
נקבעה  הפגישה  כי  עיתונות'  'קו  מבית  הזמן' 
החלטות  בה  להתקבל  צפויות  ולא  מכבר  זה 

מיוחדות. 
באתר  עיתונות'  'קו  שחשף  שדיווח  אלא 
חברי  התכנסות  לאחר  אחדות  דקות  הרשת 
שלא  בישיבה  הוחלט  ולפיו  העיר,  הנהלת 
'טייס  לאשר  ואף  העירייה  בתקציב  לקצץ 
הביאו  שקלים,  מיליון   150 בגובה  אוטומטי' 
הודעה  לפרסם  העירייה  נאלצה  שבו  למצב 
שכן,  שבדבר.  ההישג  את  שתסביר  מטעמה 
שציפה  מכפי  בהרבה  מזערי  בתקציב  מדובר 

ברקת לקבל.
לא עברה שעה והודעה שיצאה מטעמה של 
העירייה בישרה על "שיא בתקציב ירושלים". 
כל  למעשה,  שיא.  כל  אין  כי  שמתברר  אלא 
שאושר הוא בדיוק אותו התקציב כמו אשתקד 

וההעלאה המדוברת היא בסך הכל על עלויות 
שוטפות שגדלה מדי שנה, מה שמכונה 'טייס 

אוטומטי'.
המרכיבים  אחד  הוא  האוטומטי  הטייס 
לשנת  התקציב  מסגרת  בקביעת  המרכזיים 
והצרכים  ההתחייבויות  לסך  כינוי  תקציב, 
בשנה  נדרש  שתקצובם  החדשים  התקציביים 
נדרש  שלא  ישנות  תוכניות  )בניכוי  הקרובה 
ממשלה,  מהחלטות  הנגזרות  עוד(,  לתקצבן 
והסכמים  בתי-משפט  פסיקות  חקיקה,  שינויי 
הטייס  חישוב  לאחר  המדינה.  את  המחייבים 
האוטומטי הוא מתווסף לבסיס התקציב, ויחד 
את  המשקפים  המעבר,  דפי  את  מרכיבים  הם 

התקציב הנדרש בשנת התקציב הבאה.
כי  אומר  ברקת  צוטט  העירייה,  בהודעת 
"העירייה ממשיכה כל העת בשיח עם משרדי 
את  סופי  באופן  לסכם  בכדי  והפנים  האוצר 
הממשלתית  התמיכה  לגובה  באשר  ההבנות 
כי  העיר,  להנהלת  ברקת  אמר  עוד  בבירה". 
"מסיכומים שמתגבשים בצוות המשותף עולה 
כי משאבי הממשלה ממשרדי האוצר, הפנים 
ומשרדי ממשלה נוספים צפויים להגיע השנה 

לסכום של כ-832 מיליון ש"ח".
הודעת  פי  על  המסתמנת,  הסכום  חלוקת 
יגיעו  אשר  ש"ח  מיליון   700 היא:  העירייה, 
)מענק  ירושלים  בתקנת  האוצר  ממשרד 
של  מתוספת  ש"ח  יגיעו  מיליון   87 הבירה(, 
שיומר  רגיל  הבלתי  לתקציב  האוצר  משרד 
יגיעו  ש"ח  מיליון  ו-45  השוטף,  לתקציב 

מהתחייבויות עבר של משרדי האוצר, החינוך 
כן  כמו  ש"ח(.  מיליון   832 )סה"כ:  והפנים. 
יעביר האוצר כ-50 מיליון ש"ח בגין התחייבות 
התחשבנות  לסגירת  ייועד  זה  סכום   .2017
2017. בנוסף לכך, הוסכם כי עיריית ירושלים 

תעמיד ממקורותיה 20 מיליון ש"ח.
לשדרוג  נוספים  סכומים  יושקעו  כן,  כמו 
וזאת  ירושלים  במזרח  והניקיון  התברואה 
העירייה  בין  בעניין  שיושג  לסיכום  בהתאם 
כי  הוסכם,  עוד  ירושלים.  לענייני  למשרד 
נוספים  משרדים  עם  לסכם  תוכל  העירייה 
מלש"ח(  כ-45  של  )בהיקף  עבר  חובות  על 
ותמיכה תקציבית נוספת בשנת 2018. האוצר 
בפיתוח  השקעות  להגדיל  נכונות  הביע  אף 
כלכלי ותשתיתי. עד כאן כפי שפורסם בהודעת 

העירייה.
'קו עיתונות' מיהר לברר מול משרד האוצר 
העיר  ראש  ידי  על  שהוצגו  המספרים  האם 
ידי  על  אושרו  אכן  ההנהלה  בישיבת  ברקת 
האוצר והופתע לקבל תגובה ולפיה "עדיין יש 
פערים. הסיכום טרם נסגר. המספרים שהציגה 
משרד  עמדת  את  משקפים  אינם  העירייה 

האוצר".
אלא שבשונה מבעבר, הפעם נראה כי הצדק 
בפגישה  שהשתתף  בכיר  גורם  העירייה.  עם 
אף  האחרון  בשבוע  הצדדים  בין  שהתקיימה 
אישר ל'קו עיתונות' כי במהלך אותה הפגישה 

אישרו באוצר את התקציב המדובר.

מאת: ישראל פריי 

זעזוע במערכת העירונית: סגן ראש העירייה 
מאיר תורג'מן נעצר על ידי היחידה המרכזית 
בחשד  באזהרה  ונחקר  הונאה  לחקירות 
אינטרסים  לקידום  בתמורה  שוחד,  לעבירות 
של יזמי נדל"ן בבירה. מעצרו הוארך עד יום 

חמישי בבית משפט השלום בראשון לציון.
תורג'מן, בן בריתו של ראש העיר ניר ברקת, 
הוא אחד האנשים היותר חזקים בכיכר ספרא. 
מלבד תפקידו בסגנות, הוא מכהן כיו"ר וועדת 
תכניות  כל  עוברים  דרכה  והבנייה,  התכנון 
ואישורי הבנייה ושאליה עולים לרגל כל בעלי 

הנכסים ויזמים מקומיים.
תורג'מן  קיבל  הנחקרים,  החשדות  על-פי 
של  ענייניהם  לקידום  בתמורה  הנאה  טובות 
חשוד  הוא  בנוסף,  לחוק.  בניגוד  נדל"ן,  יזמי 
בביצוע עבירות מרמה והפרת אמונים, עבירות 

מס ובשימוש לרעה בכוח.
הדואר'  'בית  בניין  עומד  החקירה  במרכז 
פי  על  כורש.  מלון  הוקם  בו  יפו,  ברחוב 

ויזמי  בעלי  תורג'מן,  נחקר  עליהן  החשדות 
המקום קיבלו הטבות והקלות רבות – בעיקר 
בכל הקשור לשימור המבנה -בתמורה לטובות 
בהם  "פרשיות משנה"  נחקרות  בנוסף  הנאה. 

דברים הקשורים לאולמי 'ארטימסיה'.
בסיס הסיפור נחשף בעבר על ידי כתב גלי 
צה"ל מיכאל שמש, שבאופן חריג ביותר, זומן 
שתורג'מן  לאחר  הכתבה,  בעקבות  לחקירה 

התלונן נגדו וטען כי העיתונאי הטריד אותו.
בדיון להארכת המעצר, אמר נציג המשטרה 
שחיתות  של  בפרשה  "מדובר  כי  רעם  עודד 
פקיד  עם  ושלטון  הון  של  חבירה  ציבורית, 
בכיר בעיריית ירושלים. יש פרשה אחת גדולה 
שבה  שחיתות  פרשת  משנה,  פרשות  בה  ויש 
מעורב על פי החשד מר תורג'מן וכמה פרשיות 
זה  היום  לגביה  נחקר  שהוא  הפרשה  משנה. 
מתיישבת  לא  גרסתו  כורש.  ברחוב  המלון 

כרגע באופן מלא עם חומר החקירה".
פרקליטו של תורג'מן, עו"ד איתן פלג, טען 
כי עניין המלון פורסם כבר לפני שנתיים ותהה 
את  ישבש  שמרשו  חשש  קיים  עדיין  האם 

החקירה. "תורג'מן טוען בתוקף לחפותו, הוא 
בטוח בניקיון כפיו והוא מניח ומאמין שהדבר 

הזה יתברר בהמשך", אמר.
היזם  בפרשה  נעצרו  תורג'מן,  על  נוסף 
דוד קליינר, החשוד במתן שוחד, משה הבא, 
שורת  ובעל  בינלאומי'  'בזק  יו"ר  לשעבר 
חשודים  ושלשה  נכבדים,  ציבוריים  תפקידים 

נוספים.
לא  "אנו  בתגובה:  מסרה  ירושלים  עיריית 
נשתף  כמובן  אך  החקירה,  פרטי  את  מכירים 
פעולה באופן מלא וגורף עם משטרת ישראל 
ורשויות החוק ככל שנתבקש כדי להגיע לחקר 
האמת ולמגר כל שחיתות ציבורית באם ישנה 

כזו ללא פשרות".
כינס  שבועות,  מספר  לפני  רק  כי  יצוין 
תורג'מן מסיבת עיתונאים, בה הכריז בחגיגיות 
על ריצתו לראשות העיר. כעת, הפך תורג'מן 
לחשוד  לראשות  במרוץ  פוטנציאלי  מכוכב 

בפרשיות שחיתות. 

דרמה: סגן ראש העיר מאיר תורג'מן נעצר
ממועמד לראש העיר, הפך מאיר תורג'מן לחשוד בעבירות שוחד ובשימוש לרעה בכוח  כל העצורים 

בפרשה, מלוא החשדות, התלונה על העיתונאי וההשלכות הפוליטיות

לאחר שחשפנו ב'קו עיתונות' את פרטי התקציב, הוציאו בעיריית 
ירושלים הודעה על "תקציב שיא", אך נראה כי מישהו בכיכר ספרא 
ההסכמות  את  להכחיש  באוצר  בחרו  מדוע  וגם:    לחגוג  מיהר 

שהושגו, למרות ששר האוצר אישר את התקציב?

אכזבה לברקת: תקציב 
העירייה זהה לאשתקד

 צילום: חדשות הכותל

צילום: כבאות והצלה י"ם 



השרוף שבתנור?עם השומן קשה לך להתמודד

מה הבעיה?
קחו סנו פורטה פלוס

סנו פורטה פלוס מנקה לכלוך קשה ושומן שרוף מתנורים, תבניות, סירים ועוד
חדש! פורטה פלוס ג'ל מרוכז - ללא ריח חריף לניקוי שומן ולכלוך שרוף.



כ"ז באדר תשע"ח 14/3/18בירושלים1214

מאת: ישראל פריי

ירושלים  עיריית  מועצת  ומליאת  כהונתה,  לסיום  משנה  פחות 
הודיע  'התעוררות'(  )סיעת  יבין  יואב  המועצה  חבר  שינויים.  עוברת 
על החלטתו לפרוש מתפקיד חבר מועצת העיר ולפנות לדרך חדשה. 
במקומו ייכנס דן אילוז, צעיר דתי לאומי, הפעיל בתנועה מזה שנתיים 

וכיום חבר בוועד המנהל ומכהן 
חדשים  עולים  תחום  כראש 
בירושלים. מינויו אושר באספת 
ברוב  התעוררות  של  הפעילים 
של 19 קולות מול מתנגד אחד.

יואב  הפורש  המועצה  חבר 
מסיים  "אני  מסר:  יבין  בקשי 
פעילות  של  עשור  כמעט  היום 
והפוליטית  החברתית  בתנועה 
החברה  שידעה  ייחודית  הכי 
הישראלית. אני מפנה את מקומי 
ממרכיבי  שאחד  הבנה  מתוך 
התעוררות  של  הגדולים  הכוח 
מתנדבים  של  שדרה  הוא 
שמקדישים  השראה  מעוררי 
את מיטב זמנם עבור התעוררות 

ועבור ירושלים וצריך לפנות את המקום לדור הבא של האנשים הללו".
הוא הוסיף: "אני מסיים את תפקידי מתוך תחושה שעוד יש המון 
לעשות ומתוך הבנה שהתעוררות בירושלים בראשות עופר לא תשאיר 
אבן אחת בעיר על מקומה ללא מאמץ גדול למציאת פתרונות ולייצר 

לירושלים תקווה ועתיד טוב יותר".

יו"ר תנועת התעוררות והמועמד לראשות העיר עופר ברקוביץ' אמר 
בתגובה לפרישתו של בקשי-יבין: "אנחנו נפרדים מיואב, אחד מעמודי 
התווך של התעוררות. אני מודה ליואב על שירות אדיר למען תושבי 
נרתע  לא  יואב  בתנועה.  שונים  בתפקידים  האחרון  בעשור  ירושלים 
משום משימה, קטנה כגדולה. הוא מסמל את מה שיפה בהתעוררות 
את הצמיחה מלמטה למעלה. 
בדרכו הייחודית, עם כל הלב 
והנשמה הביא הישגים רבים, 
בשמירת  בביטחון,  בנוער, 
צביונה הציוני של ירושלים". 
דן  הנכנס  המועצה  חבר 
אלה  בימים  הנמצא  אילוז 
צעירים  מנהיגים  של  בטיול 
במרוקו, מסר: "לפני שמונה 
מקנדה  לארץ  עליתי  שנים, 
מהדברים  חלק  להיות  כדי 
כאן  שקורים  המדהימים 
בירושלים. מרגש אותי מאוד 
שתוך שנים בודדות אני זוכה 
כחבר  לשמש  להיבחר  היום 
תנועת  מטעם  העיר  מועצת 
של  הגדול  החזון  את  להגשים  היא  מהותה  שכל  תנועה  התעוררות, 
חלקי  כלל  בין  חיבורים  של  עיר  יחדיו,  לה  שחוברה  כעיר  ירושלים 
החברה הישראלית ועיר הבירה של כולנו. אני מתכוון לעבוד קשה על 
מנת להגשים את החזון הזה ולהפוך את ירושלים למקום בו כל אחד 

ואחת יוכלו להגשים את חלומותיהם".

מאת: משה אברהמי

בדמי  לעולמו  הלך  ביום חמישי  להאי שופרא:  ווי 
ימיו הרב חיים שאול שטיינוביץ ז"ל, והוא בן 46. הוא 
התמוטט בפתאומיות בליל פורים ופונה לבית החולים 
במצב קשה. הרופאים נלחמו על חייו ובחלוף כשבוע, 

השיב את נשמתו ליוצרה.
תשל"א,  באלול  בירושלים  נולד  ז"ל  שאול  ר' 
לאביו המחנך רבי יוסף דב שטיינוביץ, מגיד שיעורים 
בשכונת גבעת שאול, ולאמו הרבנית חנה, מהמחנכות 

החשובות בסמינרים בירושלים.
מוכרת  דמות  היה  משה,  קריית  תושב  המנוח, 
ועמל  חסדים  גומל  תורה,  אוהב  היה  הוא  בירושלים. 

לפרנסתו בחריצות ובנאמנות.
שמחת  את  לחגוג  מביתו  יצא  פורים  בליל  כאמור, 
החג בחצרות האדמו"רים אשר בשכונת מאה שערים, 

שם התמוטט בפתאומיות.
הטוב  להיפרד מהאיש  מיאנו  ומכריו  בני משפחתו 
והחם, שהאיר פנים לכל אדם באשר הוא ושהיה אהוב 

על כל סובביו.
הלווייתו יצאה בצהרי יום שישי מבית הכנסת חניכי 
הישיבות 'אהל יונתן' בגבעת שאול ברחוב עמרם גאון 
זכרו  יהי  עולמים.  למנוחת  נטמן  שם  הזיתים,  להר   9

ברוך.
הותיר אחריו את רעייתו תמר תחי', בתו של ר' חיים 
ויליגר, חבר מועצת עיריית חיפה בעבר, ושלוש בנות 

שנותרו ללא אב ומשענת. ת.נ.צ.ב.ה.

חילופי גברא ב'התעוררות': חבר המועצה יואב בקשי-יבין פורש, במקומו ייכנס דן אילוז, 
דתי, עולה מקנדה • ההודעה תפסה את חבר המועצה החדש בטיול מנהיגים צעירים במרוקו

הרב שאול שטיינוביץ ז"ל צעד בליל פורים 
לחצרות האדמו"רים בשכונת מאה שערים, 
כאשר לפתע קרס • לאחר שבוע, השיב את 

נשמתו ליוצרה

באמצע הטיול למרוקו - 
הפך לחבר מועצה

טרגדיה: התמוטט 
בדרך ל'טיש' 
והלך לעולמו

תמונה 1 ===  ===
תמונה 2 ===  ===

בקשי-יבין. המשמר היוצא צילומים: מתוך פייסבוק דן אילוז. המשמר הנכנס

לכללי בטיחות היכנסו לאתר 
e n e r g y . g o v . i l

בזמן ניקיון הכיריים וההכנות לפסח, עלולות להתרחש 
תאונות שונות, לכן הקפידו על הכללים הבאים:

היזהרו ככל האפשר בעת הזזת הכיריים.  ●
אין לנתק את צינור הגומי המחבר בין הכיריים לברז הגז ללא מתקין מורשה.  ●

חומרי ניקוי עלולים לגרום לקורוזיה בברזי הגז ולדליפת גז.   ●
השימוש בפלטה המונחת על גבי אש הכיריים (פלטת "בלעך") - מסוכן ועלול   ●
לגרום הן לפגיעות מיידיות בנפש והן לנזק בטיחותי לטווח ארוך כתוצאה מבלאי.

קניתם כיריים חדשות? אל תתקינו אותן לבד. דרשו מהספק התקנה על ידי   ●
מתקין מוסמך.

השגיחו על ילדים הנמצאים בקרבת כיריים, תנורים וכדומה ואסרו עליהם   ●
לשחק באביזרי גז כגון בלונים, שסתומים ועוד.

יש לרכוש גז רק מספק גז מאושר - רשימה באתר המשרד.  ●

לפיצוץ  לגרום  יכול  ניצוץ קטן  גז:  זכרו: במקרה של דליפת 
ניתוק  או  חיבור  הרכבה,  פירוק,  פעולת  כל  לכן,  חיים.  ולסכן 

בכיריים ובמערכת הגז, תתבצע על ידי איש מקצוע בלבד!

יש לרכוש גז רק מספק גז מאושר - רשימה באתר המשרד.

חג 
שמח!
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איך יראה ליל  הסדר שלכם?

לקראת חג הפסח, אגף תברואה יתגבר את פעולות הניקיון בעיר 
במסגרת זו יוכפלו המשמרות, יתווספו משאיות לפינוי אשפה ורכבי טיאוט. יתוגברו מועדי 

פינוי האשפה, איסוף פסולת וגרוטאות, ויוצבו מכולות לשריפת חמץ בשכונות העיר.

התושבים מתבקשים להוציא גרוטאות ופסולת חריגה 
החל מיום שלישי, ד' בניסן תשע"ח 20.3.18 עד ליום שלישי, יא' בניסן תשע"ח 27.3.18.

שריפת חמץ 
בשכונות העיר יוצבו מכולות ומיכלים מיוחדים לשריפת חמץ החל מיום חמישי, יג' בניסן 

תשע"ח 29.3.18 עד ליום שישי, יד' בניסן תשע"ח 30.3.18.
לתשומת ליבכם - שריפת החמץ מותרת במיכלי שריפת החמץ בלבד. הציבור מתבקש 

להקפיד על הוראות בטיחות אש.
סיום ביעור החמץ בהקדם יאפשר פינוי המיכלים טרם כניסת החג.

לפרטים על מיקומם של מיכלי שריפת החמץ ולמידע נוסף:
  www.jerusalem.muni.il | 106 מוקד עירוני
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מה הבעיה?
קחו סנו ז'אוול!

הנמכר ביותר בישראל, המוצר האידיאלי לניקוי וחיטוי המבטיח
פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך, מנקה, מלבין וממיס שומנים.

מחיידקים? מבריק וגם נקי רוצים בית

חיידקיםמשמיד 



כ"ז באדר תשע"ח 14/3/18בירושלים1216

מאת: ישראל פריי

מאזור  מרוצים  פחות  הכי  ירושלים  תושבי 
המגורים שלהם, כך עולה ממדד איכות חיים 

הלשכה  השבוע  שפרסמה 
לסטטיסטיקה.  המרכזית 
את  ששקלל  כללי  בחישוב 
איכות החיים במגוון פרמטרים, 
נמצאת ירושלים במקום כמעט 
אחרון ולא מחמיא, אחת לפני 

בת ים שממוקמת בתחתית.
בהרחבה:  ולפרטים 
במקום  נמצאת  ירושלים 
האמון  מידת  במדד  הראשון 
ובמקום  הבריאות  במערכת 
ביחס  ציפיות  במדד  השני 
במדד  זאת,  לעומת  לעתיד. 
המגורים  מאזור  רצון  שביעות 

היא נמצאת במקום ה-14.
הזמינים  המדדים   31 מתוך 
מדדים  ב-22  ירושלים,  עבור 
מהממוצע  טוב  פחות  מצבה 
מצבה  מדדים  וב-9  הארצי, 

טוב יותר מהממוצע הארצי. 
האפליה  תחושת  בירושלים 
בהשוואה  מאוד  גבוהה 
 45.7%( הארצי  לממוצע 

התאונות  ואחוז  בהתאמה(   ,25.1% לעומת 
בדרכים  התאונות  כלל  מתוך  הקטלניות 
 1.1%( הארצי  מהממוצע  נמוך  עירוניות 

לעומת 1.6%, בהתאמה(.
מדדים  על  התבסס  הנוכחי  הדירוג 
הגדולות:  הערים   14 לכל  המשותפים 
שיעור  התעסוקה;  שיעור  הגדולות:  הערים 
חלקית  במשרה  המועסקים 
רצון  ושביעות  מרצון  שלא 
בתאונות  הרוגים  מעבודה; 
דרכים; פצועים קשה בתאונות 
הרוגים  רגל  הולכי  דרכים; 
רגל  הולכי  דרכים;  בתאונות 
פצועים קשה בתאונות דרכים; 
תמותת תינוקות; תוחלת חיים; 
מידת אמון במערכת הבריאות; 
בריאות;  של  עצמית  הערכה 
רצון  שביעות  דיור;   צפיפות 
מאזור המגורים; שביעות רצון 
מהדירה; בני 30 בעלי השכלה 
גבוהה;  והשכלה  על-תיכונית 
בבחירות  הצבעה  שיעור 
רצון  שביעות   ;2015 לכנסת 
מהחיים; ציפיות ביחס לעתיד; 
עם  להתמודד  יכולת  תחושת 

בעיות.
נמצאת  ירושלים  כאמור, 
אחרון(  לפני  )אחד  עשר  השלושה  במקום 
איכות  מדדי  לפי  הגדולות  הערים   14 בדירוג 

חיים.

מאת: ישראל פריי

בישיבת  ראשון  יום  בבוקר  התלקחה  אש 
בחסדי  המערבי.  לכותל  הסמוכה  התורה'  'אש 
שמיים, הצליחו לוחמי האש להשתלט על מוקד 
המבנה.  לכל  התפשטותה  ונמנעה  הדליקה 

ביטחון  איש 
לאזור  שנכנס 
 , ה פ י ר ש ה
קל  נפגע 
ת  פ י א ש מ

עשן.
ן  מ ז
לאחר  מה 
 , ע ו ר י א ה
כי  התברר 
ה  פ י ר ש ה
ה  מ ר ג נ
ה  א צ ו ת כ
ם  י י נ פ ו א מ

לשקע  הבחורים  אחד  חיבר  אותם  חשמליים, 
שאינה  מסיבה  אותם.  לטעון  בכדי  החשמלי, 
ברורה, הסוללה של האופניים התפוצצה וגרמה 

להתלקחות.
הוזעקו  המקרה,  על  הדיווח  קבלת  עם 

אלה  והצלה,  כיבוי  צוותי  שלשה  לישיבה 
ממוקדת  שהייתה  האש  על  להשתלט  הצליחו 
לאזור  שנכנס  ביטחון  איש  החשמל.  בחדר 
השריפה, ללא מיגון נגד אש, והגנה על הנשימה 
מפני עשן כמתבקש. שאף עשן, נפגע קל, ופונה 
טיפול  לקבלת 

רפואי.
יצוין כי המקרה 
הנוכחי הוא השני 
תוך שבוע, כאשר 
הקודמת  הפעם 
שישה  הייתה 
לכן,  קודם  ימים 
ברחוב  בדירה 
שחראי שבשכונת 
באירוע  וגן.  בית 
אישה  נפצעה  זה 

באורח קל.
של  רבות  למאות  מצטרפים  אלו,  "מקרים 
בשנים  דומות  סוללות  התלקחות  אירועי 
הידועים  הארץ  ובכל  בירושלים  האחרונות, 
כיבוי  אנשי  דברי  לישראל",  והצלה  לכבאות 

האש.

 • המערבי  לכותל  הסמוכה  בישיבה  פרצה  שריפה 
שנכנס  ביטחון  איש   • חשמליים  אופניים  הסיבה: 

לאזור בחוסר זהירות - נפצע

אש ב'אש התורה'

 איכות החיים בערים הגדולות, 
 המדד המלא

מדד  בתחתית  כמעט  נמצאת  ירושלים  הגדולות,  הערים  מבין 
איכות החיים • בולט בשלילי: תחושת אפליה • נקודות אור: 

אמון במערכת הבריאות ופחות תאונות קטלניות

איכות חיים? 
הירושלמים מאוכזבים

 צילום: דוברות כבאות והצלה ירושלים 

יֶזה נסיעה
היתה לנו!

ח.
ל.

ט.
 .
ע
צ
ב
מ
ה
י 
א
תנ

ל
 ו
אי

ל
מ
ל
ל 

ב
וג

מ
 ,
ח
ע"

ש
ת
ח 

ס
פ
ד 

ע
ף 

ק
תו

ב
 *

קונים וויז שמור 
מבית הדרן 

 שמרנו
לכם 
 מתנה  

 ומקבלים בוסטר
מהודר לרכב*

072-3994470

מהיום כולם נוסעים! 
מתקדמת  ניווט  מערכת  וויז.  הדרן 
המתעדכנת במצב הכבישים, לנסיעה 
המהירה והחלקה ביותר למחוז חפצך.

באישור בית דין צדק בני ברק.

 ניתן להשיג גם  ברשת מחסני חשמל
המובחרות. הטכנולוגיה  ובחנויות 

מחסני
וטכנולוגיהחשמל

סלולר מחסני
וטכנולוגיהחשמל

סלולר מחסני
וטכנולוגיהחשמל

סלולר

  sales@hadran.net

פשוט עובד, הדרן!
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אלעד: שמעון בן שטח 10, טל' 0737-218-218 אשדוד: הפלמ"ח 40, טל' 0737-219-219

תוקף המבצע בין התאריכים י"ז באדר-י"ד בניסן תשע"ח )4-30.3.18(. לא כולל מחלקת צילום. לא תינתן הנחה בכפולות. למשלמים בכרטיס מקבוצת 
ישראכרט המשויך לתכנית "מגיע לך יותר". הנפקת כרטיס המשויך לתכנית "מגיע לך יותר" בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע"מ. טל"ח.

מתחדשים לחג?
מגיע לכם יותר!!

מגיע לך יותר!!

₪100 הנחה!
ברשת טרקלין חשמל כהלכה

בקנייה מעל ₪350 כולל כפל מבצעים והנחות

הטבה בלעדית רק ללקוחות תכנית "מגיע לך יותר!!" של ישראכרט

"מגיע לך יותר!!" תכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי
לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו!

1-800-22-88-44
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מאת: ישראל פריי

גם הירושלמי הכי לא אתלטי, לא יכול היה 
שהתנהל  הענק  המרתון  אירוע  את  לפספס 
לא בשל  ואם  ביום שישי האחרון,  בירושלים 
והחסימות  לפחות בשל הפקקים  השתתפותו, 
יצר. למרבה ההפתעה, מבין הנשים  שהמרוץ 
היא  ראשון  במקום  שזכתה  מי  הישראליות, 

אישה חרדית, בטי דויטש, משכונת הר נוף.
במרתון הגדול לקחו חלק כ-35,000 רצים, 
עבר  המסלול  העולם.  ברחבי  מדינות  מכ-72 
בין היתר במשכן הכנסת, לאורך חומות העיר 
העתיקה, בריכת הסולטן, משכנות שאננים, הר 
ציון, המושבה הגרמנית, רחביה, טיילת ארמון 

גבעת  הנציב, 
התחמושת, 
הר  סאקר,  גן 
והר  הצופים 

הזיתים.
למרתון יש 
זוכים  מספר 
ות  רי בקטגו
ם  י צ ק מ ו
שונים, כאשר 
ככל  מרבית 
ת  ו מ ו ק מ ה
ם  י נ ו ש א ר ה
על  נתפסו 
זוכים  ידי 

אפריקניים, יוצאי קניה, ליתר דיוק. הישראלים 
המלא  המרתון  מקצה  את  שסיימו  הראשונים 
ודן  רן  תאומים;   – נכון  קוראים  אתם   - הם 

אלתרמן.
המרתון  את  שסיימה  הראשונה  הישראלית 
אם  נוף,  הר  תושבת  חרדית  דויטש,  בטי  היא 
לחמשה ילדים. היא רצה כ-42 קילומטר, בזמן 

של שלש שעות, תשע דקות וחמישים שניות.
חדשה  רוח  גם  הוציא  הספורטיבי  המרוץ 
ורעננה מנבחרי הציבור, כך למשל נצפו במרוץ 
ברקוביץ'  עופר  סגנו  ברקת,  ניר  העיר  ראש 
וחבר המועצה אריה קינג, האופוזיציונר הגדול 

של ראש העיר. 
נדיר,  באופן 
קינג פרגן לברקת, 
ואמר: "יש יוזמה 
אחת  חיובית 
יזם  שברקת 
פרגנתי  ותמיד 
יישר  כך,  על  לו 
העיר  לראש  כח 
ולעובדי  ברקת 
העירייה בראשות 
אמנון  המנכ"ל 
על  מרחב, 
זו  חשובה  הפקה 
כבוד  שמביאה 
חיובית  וחשיפה 

לירושלים".

מאת: משה אברהמי

לאחר מאבק משפטי, הוחזר נשקו האישי של 
מ', תושב העיר העתיקה, בוגר יחידה מובחרת 
בעקבות  שנה  כחצי  לפני  ממנו  שנלקח  בצבא, 
ניסיון הלינץ' שאירע בעיר העתיקה לפני כחצי 

שנה.
שהתרחש  באירוע 
חודשים,  מספר  לפני 
משכניו  אחד  יצא 
בפח  אשפה  להשליך 
לביתו,  הסמוך  הזבל 
ערבים  מספר  כאשר 
והחלו  עליו  התנפלו 
אשר  מ'  להכותו. 
זעקות  מביתו  שמע 
לרחוב  יצא  עזרה 
והותקף  לסייע  בכדי 

גם הוא קשות.
בהם  והכו  השניים,  את  הקיפו  התוקפים 
בכל  מחבלות  נפגעו  השניים  גופם.  חלקי  בכל 
בראשו  נפגע  אשר  מ'  של  ושכנו  גופם  חלקי 
פונה לטיפול בבית החולים בידי כוחות מד"א 

שהוזעקו למקום.

לאחר האירוע הוחרם נשקו האישי, ובייצוגו 
ערר  הוגש  'חוננו'  מארגון  קידר  עדי  עו"ד  של 
כאמור,  נשקו  להשבתו.  בדרישה  לביהמ"ש 
פונים  בארגון  המשפטי.  המאבק  לאחר  הוחזר 
את  להחזיר  ניתן  כי  ליידעם  בבקשה  לאזרחים 
נשקיהם במקרים כאלו. 

קידר:  עדי  עו"ד 
האחרונות  "בשנים 
לתופעה  עדים  אנחנו 
שכל  ונשנית,  חוזרת 
על  מגן  שיהודי  אימת 
הסביבה  ועל  עצמו 
לו  שניתן  הנשק  בעזרת 
הוא  נחקר,  הוא   – כדין 
מוחרם,  נשקו  נחשד, 
בגפו  נשאר  והוא 
את  מסכן  זה  כשמצב 
 - משפטי  מאבק  ורק  משפחתו,  חיי  ואת  חייו 
מיותר יש לציין - שלוקח זמן רב, מביא בסופו 

של דבר להחזרת הנשק".
קידר סיים בתקווה: "שהמאבקים הללו יניבו 
פרי והמדיניות תשתנה, והיד הקלה של ביטול 

רישיונות הנשק תיפסק לאלתר".

נשקו של מ', יוצא יחידה מובחרת ותושב העיר העתיקה, נלקח ממנו 
לפני חצי שנה בעקבות הגנה על עצמו מניסיון לינץ'  השבוע, 

לאחר מאבק משפטי, הנשק הוחזר אליו

הוחזר הנשק שהוחרם 
בניסיון הלינץ' 

עשרות אלפי משתתפים ועיר נצורה בבוקר שישי בעקבות מרתון 
הישראלים -  מבין  קנייתים,   - הראשונים  הזוכים    ירושלים 

תאומים וחרדית  "ריצה" משותפת: קינג מפרגן לברקת

הזוכה במרתון: אם 
לחמישה מהר נוף

 ברקת, ברקוביץ וקינג. צילום: שחף לוי 

 אילוסטרציה 

%

ירושלים:   10:00-23:00 א-ה   .16 שמגר  רח'  שפע,  רב  לקניון  הכניסה  רחבת  עודפים:  אוהל  ירושלים 
שמואל הנביא 59  א’-ה’ 10:00-22:30 רצוף. יום ו': 10:00-1:30 מוצ"ש: משעה לאחר צאת השבת ועד 

22:30 ירושלים תלפיות: פועלי צדק 3 )פינת יד החרוצים( א’-ה’ 10:00-20:00 רצוף, יום ו’ 9:30-13:30

המגוון הגדול בישראל לריהוט ועיצוב הבית

מערכת ישיבה 2+3 עור בעיצוב איטלקי, כריות נשלפות

ספה 3 מושבים עור חזק במיוחד, מתאים לבית עם ילדים

מערכת ישיבה 3+2 100% עור מכל הכיוונים מיוצר באיטליה

ספה 3 מושבים עור נפתחת ל-2 ריקליינרים גב תומך גבוה

₪ 4,790 ₪ 8,790

₪ 4,850
₪ 2,790

₪ 6,990

₪ 3,490

₪ 13,990

₪ 5,790

אנחנו מתחייבים!!!
על כל הצעת מחיר, קבלו $100 יותר זול

מערכת ישיבה 3+2 100% עור מכל הכיוונים מיוצר באיטליה

www.merkazhasapot.co.il   | 073-780-33-80
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משרד העבודה והרווחה קורא לכם, העובדים:  הכירו את הזכויות המוקנות לכם על 
פי חוקי העבודה, עמדו עליהן ופעלו בחוכמה ובנחישות עד שתקבלו אותן במלואן. 

הזכויות שמורות לכם – אל תוותרו עליהן!

בין היתר, מגיע לכם:

הפרשות לפנסיה: להבטחת הכנסתכם העתידית ודאו, שהמעסיק מפריש הפרשות פנסיוניות לקרן הפנסיה.
זכויות נשים:  אסור על פי חוק לפטר או לפגוע בהיקף השכר או המשרה של עובדות בתקופת טיפולים, טרום 

לידה ועד 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה ללא היתר ממשרד העבודה והרווחה. 

שכר מינימום:  השכר המינימלי שחובה על פי חוק לשלם לכל עובד עומד על 5,300 ₪ לחודש או 28.49 ₪ לשעה.

הלנת שכר:  "לא תלין שכר שכיר"; תשלום השכר ותשלומים נוספים צריכים להיות משולמים עד המועד הקבוע בחוק.

employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights :מידע נוסף באתר זכויות עובדים של משרד העבודה והרווחה

רוצים לדעת עוד על זכויותיכם? פנו ליחידה ליחסי עבודה  1-800-800-390
לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו למינהל הסדרה ואכיפה  )ניתן לפנות גם אנונימית(: 2570*

כל הזכויות 
לך!שמורות

יש לך פרנסה? מגיעות לך גם זכויות!
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מאת: ארי קלמן

דרמטית  קוצצו  שעברה  שבשנה  לאחר 
תקציבי ה'קמחא דפסחא' המסייעים לעמותות 
ולחסרי  ילדים  ברוכות  למשפחות  לתת  שונות 

עם  להתמודד  כלים  כל 
העלויות העצומות שמביא 
הפסח,  חג  בעקבותיו 
שסוקר  מאבק  ולאחר 
עיתונות'  ב'קו  בהרחבה 
פונה  האחרונה,  בשנה 
מיכאל  ח"כ  השבוע 
חריף  במכתב  מלכיאלי 
חיים  הרווחה  לשר  בנושא 

כץ.
במכתבו  קורא  מלכיאלי 
להוציא  הרווחה  לשר 
קורא'  'קול  מידי  באופן 
לקראת  בעמותות  לתמיכה 
בעבר  שהיה  מה  פסח, 
על  להקל  כדי  ונפסק. 
ולסייע  להקדים  העמותות 

לנזקקים.
אליך  פונה  "הנני 
בדחיפות עקב פניות רבות 
ללשכתי,  מגיעות  אשר 
רבים  וארגונים  מעמותות 
במשך  פועלים  אשר 

ועזרה  בסיוע  החגים  טרם  ובפרט  כולה  השנה 
למשפחות נזקקות", כותב מלכיאלי.

קמחא  סלי  תקציב  קוצץ  לשנה  "משנה 
דפסחא, עד שהשנה כלל לא פורסם קול קורא 
רבים  ובמקרים  יקשה  אשר  דבר  לתמיכה, 
מעמותות  ימנע 
אלו  וארגונים 
בפעילותם  להמשיך 

המבורכת.
אליך,  פונה  "הנני 
וידיעה  הכרות  מתוך 
על פועלך הרב למען 
משפחות נזקקות אלו 
כולה,  השנה  במשך 
לחידוש  לפעול 
כימים  התמיכה 
תמשך  למען  ימימה, 
זו  מבורכת  פעילות 
המשפחות  ולמען 
אשר זקוקות נואשות 
לכך לשם עריכת ליל 

הסדר כראוי".
עיתונות'  'קו 
להמשיך  מבטיח 
ולעקוב אחרי הנושא 

החשוב.

מאת: ארי קלמן

לאחר שמועות עקשניות, השר לשירותי דת 
בעקבות  מהכנסת  השבוע  התפטר  אזולאי  דוד 
יחליפו  אזולאי,  ינון  בנו,  הבריאותי.  מצבו 

בתפקיד חבר כנסת.
כשר  בתפקידו  לכהן  ימשיך  אזולאי  דוד 
לשירותי דת אך יפנה את מקומו בכנסת לטובת 
הכנסת,  חברי  מותיקי  אזולאי,  השר  בנו. 
הישגים  ולו  הפנים  ועדת  כיו״ר  בעבר  כיהן 

פרלמנטריים רבים.
בין השאר הוביל אזולאי את המאבק בכותל 

הרפורמי בעת כהונתו כשר הדתות.
הוא  במקומו  שיכנס  מי 
ינון אזולאי, בן 36, המוצב 
במפלגה.  ה16  במקום 
אזולאי הבן שימש כיועצו 
במשרד  דרעי  השר  של 
הנגב והגליל ונחשב פעיל 

ש״ס מוכר בעיר אשדוד. 
כי  ציין  אזולאי  השר 
מהכנסת  ״התפטרותו 
פגיעה  למנוע  נועדה 
הפרלמנטרית  בפעילות 
בשל  ש״ס,  תנועת  של 
ממושך  רפואי  טיפול 
בשבועות  שיעבור 
הקרובים״. אזולאי הדגיש 

דת  לשירותי  המשרד  את  להוביל  ימשיך  כי 
בעזרת ה' עד תום הקדנציה בברכתם של חברי 

מועצת חכמי התורה.
״קיבלתי  אמר:  דרעי  אריה  השר  ש״ס  יו״ר 
אזולאי  דוד  הרב  השר  ידידי  בקשת  את  בצער 
הבריאותי.  מצבו  בעקבות  מהכנסת  להתפטר 
לרב אזולאי הישגים רבים בפעילות פרלמנטרית 
וכיו"ר  ש"ס  סיעת  מטעם  ותיק  כח"כ  ענפה 
ועדת הפנים״. דרעי התייחס גם למחליף וציין: 
״את מקומו בכנסת ימלא בנו, ינון אזולאי, נציג 
מסור ונמרץ שצבר בשנים האחרונות ניסיון רב 

בטיפול בנושאים מוניציפאליים וחברתיים״.

 בעמותות המסייעות לנזקקים זועמים על כך שהשנה טרם 
פורסם ה'קול קורא' ממשרד הרווחה לתמיכה לקראת פסח

  בשל מצבו הבריאותי, שר הדתות דוד אזולאי פרש מהכנסת
בנו, ינון אזולאי - ייכנס במקומו  דרעי: לאזולאי הישגים רבים

הקרב על ה'קמחא': 
מלכיאלי דורש 'קול קורא'

השר אזולאי פרש 
מהכנסת לטובת בנו

 
 

 02-6408590: פקס 02-6408589: טלפון. 9195016, גוריון ירושלים-קריית בן, משכן הכנסת
KNESSET, Kiryat Ben Gurion Jerusalem, 9195016, Israel. Tel: 02-6408589; Fax: 02-6408590 

 E-mail: malkielim@knesset.gov.il: ל"דוא
 
 

 חבר הכנסת
 מלכיאלימיכאל 

Michael Malkieli 

Member Knesset 
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 לכבוד מכובדי

 מר חיים כץ, שר הרווחה

 שלום רב!

                      

 2018תקציב קמחא דפסחא הנדון: 

הנני פונה אליך בדחיפות עקב פניות רבות אשר מגיעות ללשכתי, מעמותות 

פועלים במשך השנה כולה ובפרט טרם החגים בסיוע וארגונים רבים אשר 

 ועזרה למשפחות נזקקות.

עד שהשנה כלל לא פורסם משנה לשנה קוצץ תקציב סלי קמחא דפסחא, 

, דבר אשר יקשה ובמקרים רבים ימנע  מעמותות קול קורא לתמיכה

 וארגונים אלו להמשיך בפעילותם המבורכת.

פועלך הרב למען משפחות נזקקות  הנני פונה אליך, מתוך הכרות וידיעה על

אלו במשך השנה כולה, לפעול לחידוש התמיכה כימים ימימה, למען תמשך 

פעילות מבורכת זו ולמען המשפחות אשר זקוקות נואשות לכך לשם עריכת 

 ליל הסדר כראוי.
 

 
 

 בכל הכבוד והיקר
 
 

 מיכאל מלכיאלי
 חבר הכנסת

 

השר אזולאי עם הראשל"צ. צילום: יעקב כהן

מעקב

'קו עיתונות'

פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה
WWW.SVIVA.GOV.IL

בעל רכב דיזל ישן, התקן מסנן לצמצום זיהום 
האוויר או מסור רכבך לגריטה!

בעל רכב דיזל ישן, זה בידיים שלך.
 כ-1,100 איש בשנה מתים מזיהום 

אוויר הנפלט מכלי רכב

"ונשמרתם מאד
לנפשותיכם"

דיזל ישן מקצר 
את החיים



 רוצה גם את לקבל
מחמאות מהשוויגער?

ב-3 דרגות!
התקדמי לוניש קליה גולד לכביסה לבנה.

עם וניש הכביסה לבנה יותר 

יעילות 
מוכחת

אריזת 
חיסכון

מותג 
בינלאומי

 מלבין
ב-3 דרגות
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פישל רוזנפלד

משנת 2014  מנגישה הכנסת את כל הנתונים 
תקציב  הבוחר",  עם  "קשר  לתקציב  הנוגעים 
לו  לספק  מנת  על  כנסת  חבר  לכל  הניתן  ייעודי 
את הכלים הנדרשים לשמור על קשר עם הבוחר. 
דרך  עבור  וטלפונים,  מחשוב  ממערכות  החל 
כנסים ודואר, ועד ל...רכישת  כתבות בתקשורת. 
ראוי לציין כי לשרים, כמו גם לראש הממשלה, 
הבוחר  עם  וקשר  פרסום  לצרכי  ייעודי  תקציב 
לשירות  הזכאי  האזרח  הוא  הזה  )שבמקרה 
מהמשרד הממשלתי( בבסיס תקציב המשרד. כך 
שגם אם השר לא מימש את כספי תקציב "קשר 
עם הבוחר", אין זה אומר כי תקציב פרסום כזה 

או אחר לא יצא מלשכתו.
הממשלה  וראש  דרעי  השר  בעוד  למשל,  כך 
נתניהו 'מככבים' ברשימה כמי שלא נטלו שקל 
שמבדיקה  הרי  הבוחר",  עם  "קשר  מתקציב 
שיטוט  להפליא.  שונה  בשטח  התמונה  בשטח 
וכותרות  פוסטים  למגוון  יביא אתכם  ברשת  קל 
ממומן  באופן  שמקודמות  נתניהו  של  מטעמו 
לכך  ייעודי  תקציב  מתוך  החברתיות,  ברשתות 

הנמצא בבסיס תקציב משרד ראש הממשלה.
למצוא  ניתן  דרעי,  בשר  כשמדובר 
הנוגעות  כתבות  מעט  לא  המקוונת  ברשת 
כותב הידיעה הוא "תוכן  לפעילותו, כאשר שם 
הזמן  זה  ממומן".  "תוכן  או  אינפורמטיבי" 
להיזכר בטרקטורונים ששוטטו בחנוכה אשתקד 
בבני ברק ועליהם דגלים הנושאים את לוגו משרד 
"הסברה"  גיליונות  מחלקים  כשהם  הפריפריה, 
על פעילות השר. גם במקרה הזה מדובר בתקציב 

ייעודי הנמצא בבסיס תקציב המשרד.

 מי, מה וכמה
בסכום  השיא  את  ששברה  הכנסת  חברת 
יפעת  היא  הבוחר",  עם  ל"קשר  התקציב 
מ'כולנו', שהשתמשה בלא פחות  ביטון  שאשא 

מ-136,267.00 שקלים בשנת 2017.
לזכות  העומד  פרלמנטרית  לפעילות  "תקציב 
הקובעים  משתנים,  מכמה  מורכב  הכנסת  חבר 
בנפרד:  הכנסת  חבר  לכל  התקציב  סכום  את 
שר(,  סגן  שר,  )ח"כ,  נושא  הוא  שבו  התפקיד 
עודפי  העברת  השנה,  במהלך  כהונתו  משך 
תקציב שלא נוצל משנה קודמת )להוציא מעבר 
כפי  הכול   – ועוד  הוותק  קדנציות(,  שתי  בין 
)הענקות  הכנסת  חברי  שכר  בהחלטת  שנקבע 
כל  כי  מכך  נובע  התשס"א-2001.  ותשלומים( 
השוואה לדרוג המתבסס על גובה ההוצאה אינו 
נכתב  מהנתונים",  המסקנות  את  ומעוות  הגיוני 

בהודעה שהופצה השבוע מטעם הכנסת.
עשו  מה  עיתונות'  'קו  בדק  מיוחד  בפרויקט 
חברי הכנסת החרדים עם התקציב המדובר, לא 
לפני שבדקנו גם מה היה תקציב הח"כ אשתקד, 
תפקידו  היה  ומה  כעת  הפרלמנטרי  תפקידו  מה 
אשתקד. האם הוא שר ומה היה תקציב משרדו 
לפרסום ותקשורת עם האזרח. למעשה, שילבנו 
הוא  שנותר  וכל  הנדרשים,  האלמנטים  כל  את 
לצפות בנתונים ולשפוט בעצמכם. הרשימה על 

פי סדר א"ב.
שאשתקד  לאחר  אייכלר:  ישראל  ח"כ 
הוציא אייכלר 87,292 שקל, השנה גדל הסכום 
הדפסות  על  אלף   76 מתוכם   ,₪ ל-95,593 
על   3,330 הרשת,  על  שקל   5,200 ופרסומים, 
מכשירי סלולר והשאר על דואר, תקשורת וציוד 

מחשבים.
אזולאי  הסתפק  אשתקד  אזולאי:  דוד  השר 
הסכום  את  הפחית  אף  והשנה   ₪ ב-14,769 
משרד  לצרכי  הרוב  כשמתוכם   ,₪ ל-14,374 
מחשוב  ציוד  קל,  לכיבוד  ומעט  והדפסות, 

והוצאות תקשורת.
רק  לתפקיד  שנכנס  אשר,  אשר:  יעקב  ח"כ 
 ₪  22,917 שנה  באותה  הוציא   ,2016 באמצע 
בלבד. השנה גדל הסכום ל-40,324 ₪, מתוכם 
עובד  שכר  אלף   7 עוד  משרד,  לצרכי  כרבע 
עבור   3,490 הוצאות תקשורת,   7,318 בחפיפה, 
והשאר  קל  כיבוד  עבור   2,501 סלולרי,  מכשיר 

להוצאות מחשב וכדומה.

אשתקד  שהסתפק  אחרי  צור:  בן  יואב  ח"כ 
ב-53,004 ₪, השנה גדל הסכום בו השתמש ח"כ 
הופנו   ₪ 22,824 ל-55,254 ₪. מתוכם  צור  בן 
 2,155 עיתונים,  עבור   2,310 מקצועי,  לייעוץ 
 5 הסברה,  לכנס  הוקצו   ₪  2,181 קל,  לכיבוד 
ושאר  לשכה  שכירות  עבור  שולמו  שקל  אלף 
הסכום עבור הוצאות תקשורת, מחשוב ושימוש 

ברשת.
מתפקידו  שפרש  גואטה,  גואטה:  יגאל  ח"כ 
רק  זו  בשנה  השתמש   ,2017 סוף  לקראת 
ב-12,327 ₪, ביחס ל-34,898 ₪ ב-2016. מתוך 
סלולר  מכשירי  עבור  שולמו  שקל  אלף   7 זה 
צרכי  דואר,  תקשורת,  להוצאות  יועדו  והשאר 

משרד וכיבוד קל.
ח"כ משה גפני: יו"ר ועדת הכספים השתמש 
 ₪ ל-57,057  וגדל   ,2016 בשנת   ₪ ב-46,926 
בשנה האחרונה. מהם 25,679 ₪ עבור הדפסות 
 9,890 ביפר,  מנוי  עבור  שקל  כאלף  ופרסומים, 
כ-7  סלולר,  מכשירי  שלושה  על  שולמו   ₪
דואר  למחשוב,  והיתר  משרד  לצרכי  שקל  אלף 

והוצאות תקשורת.
השר אריה דרעי: כאמור, בשנה זו לא השתמש 
דרעי כלל בתקציב זה, לעומת 2016 בה השתמש 
מתקציב  דרעי  נהנה  שר  בהיותו   .₪ ב-8,199 
ואינו  הבוחר  עם  קשר  עבור  במשרדו  מיוחד 

נדרש לתקציב הזעום יחסית שמוענק לח"כים.
ח"כ יצחק וקנין: בעוד ב-2016 השתמש וקנין 
 ₪ ל23,174  הסכום  צנח  השנה   ,₪ ב-39,375 
 1,200 משרד,  לצרכי   ₪  9,504 מתוכם  בלבד, 
₪ עבור ספרות מקצועית והיתר עבור תקשורת 

והדפסות.
סגן השר יצחק כהן: סגן שר האוצר שהשתמש 
ב-2016 ב-15,845 ₪, צמצם את הסכום ב-2017 
להוצאות  הופנו   4,680 בלבד.   ₪ ל-8,029 
נועדו  והיתר  עיתונים  עבור   2,697 ופרסומים, 

לתקשורת וצרכי משרד.
שב-2016  ליצמן,  ליצמן:  יעקב  השר  סגן 
ב-2017  דרמטית  טיפס   ,₪ ב-16,556  הסתפק 
עבור   51,808 מתוכם   ,₪  86,106 של  לסכום 
הדפסות ופרסומים, 33,914 עבור דואר ומברקים 

והיתר לצרכי משרד.
שב-2016  מוזס,  מוזס:  אליעזר  מנחם  ח"כ 
המריא   ,₪  67,617 של  בסכום  הוצאות  רשם 
 )₪  70,516( רובם  שאת   ,₪ ל-91,933  השנה 
נועד  היתר  ופרסומים,  הדפסות  עבור  שילם 
למנוי ביפר, כיבוד קל, הוצאות מחשב ותקשורת 

ודואר.
של  הצעיר  הח"כ  מלכיאלי:  מיכאל  ח"כ 
 2016 של  האחרונים  בחודשיים  שהספיק  ש"ס 
 2017 כל  במהלך  הוציא   ,₪  15,344 להוציא 
סכום של 84,157 ₪. מהם 49,760 הופנו ליעוץ 
מקצועי, 5,450 ₪ עבור מכשירי סלולר, 7,195 
מחשוב,  להוצאות  והיתר  מקצועית  לספרות   ₪

ביפר, עיתונים, הדפסות וכיבוד קל.
שהוציא  המדע  ועדת  יו"ר  מקלב:  אורי  ח"כ 
או  פחות  שמר   ,₪  44,496 של  סכום  ב-2016 
מהם   ,₪  45,944 עם  ב-2017  ההיקף  על  יותר 
12,668 ₪ לצרכי משרד, 6,208 ₪ עבור כיבוד 
שקל  אלף   7 ומברקים,  לדואר   ₪  7,170 קל, 
מכשירי  עבור  והשאר  ופרסומים  להדפסות 

סלולר, עיתונים, כנס הסברה ותקשורת.
ח"כ יעקב מרגי: מרגי שהספק ב-2016 בסכום 
הוצאותיו  את  יותר  אף  צמצם   ,₪  19,094 של 
בלבד. מהם   ₪ 12,992 לסכום של  עד  ב-2017 
הרוב עבור מחשב וצרכי משרד, 1,257 לכיבוד 

קל והשאר להוצאות תקשורת ודואר.
סגן השר משולם נהרי: אחרי שהוציא ב-2016 
גם  המגמה  נשמרה   ,₪  5,314 של  מזערי  סכום 
מופנים  מחצי  כשיותר   ,₪  6,106 עם  ב-2017 
תקשורת  קל,  לכיבוד  והיתר  משרד  לצרכי 

ועיתונים.
סגן השר מאיר פרוש: סגן שר החינוך ששילם 
ב-2016 רק 14,950 עבור קשר עם הבוחר, גדל 
 17,550 מהם   ,₪  46,526 של  לסכום  ב-2017 
ומברקים,  לדואר   12,100 מקצועי,  יעוץ  עבור 
7,273 להדפסות ופרסומים והיתר לצרכי משרד 

ומחשוב.

קשר עם הבוחר: ספרות מקצועית, 
כיבוד קל ומכשירי סלולר

כמה הוציאו נציגי הציבור ב-2017 עבור הסעיף 'קשר עם הבוחר', מי חסך ומי בזבז ולאלו 
מטרות יועד הכסף?  השיאן במפלגות החרדיות: ח"כ אייכלר, החסכן ביותר: משולם 

נהרי  וכיצד השר דרעי נהנה מקשר עם הבוחר אף שלא הוציא שקל בסעיף זה?

 היכנסו
 לאתר הביטוח הלאומי

 ובדקו את הזכויות שלכם
במהירות ובקלות!

רגע לפני שאתם מתחילים את התקופה 
המרגשת בחייכם, בדקו מהן הזכויות 

שלכם בביטוח הלאומי!

אבא, גם אתה יכול לצאת לחופשת לידה 
 ולקבל דמי לידה לאב: אתה זכאי להחליף
את בת זוגך בחופשת הלידה שלה לצורך 
שבועות   6 שחלפו  לאחר  בילד  ול  יפ ט ה
מהלידה, ובתנאי שההחלפה תעשה למשך 
7 ימים רצופים לפחות, ועד סוף החופשה.
אתה יכול גם להיות ביחד אתה בחופשה
למשך 7 ימים, על חשבון חופשת הלידה 

שלה.

דמי לידה לאם ולאב משולמים להורים 
עובדים, העונים על תנאי הזכאות.

אימא, אבא, מזל טוב!

 עומדים
להיות הורים? 

 הביטוח הלאומי
 דואג לכם גם

לחופשת לידה לאב

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי



חייגו עכשיו:

לצורך קבלת המידע יש לומר את שם התרופה 
והמערכת תענה את התשובה המבוקשת

מוקד כללית לבירור
כשרות תרופות לפסח 

בשיתוף ועד הכשרות שע״י הבד״צ העדה החרדית

מוקד קולי
ממוחשב 
24 שעות
ביממה
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 יום כיפור קטן
 י"ג מידות

 ותקיעת שופר

 פרקי תהילים
 פרטלהצלחה ולישועה לכלל ול

ולשמירת הצאצאים 
 ברוחניות ובגשמיות

 

 
 שמות ל"מי שבר " מ ירת

 מוקד התפילות
   -        

 א"יעמרנא ורבנא רבנו שמואל ב"ר שלמה זלמן אויערבא  ז גאון ישראל וקדושו הטהורה של"נ על
 

 

 

 

 

 ותפילת רבים    
 מוקדם ני ןער"ח  יחמיש יוםב

 
 

 
 
 

 

     בצהרים בדיוק   :  בשעה וחדש מנין נו ף   

 מי שבר 
 לחולים, לזש"ק
 וזיווגים הגונים
 כל שם בפרטות

בני ברק כ"ז באדר תשע"ח 125614/3/18

אלי כהן

אלפי יהודי מקסיקו הגיעו להקביל את פני נשיא מועצת חכמי 
התורה מרן נשיא המועצת הגר"ש כהן באחד האירועים הרוחניים 
הגדולה  העיר  ומעולם.  מאז  סיטי  מקסיקו  שידעה  ההיסטוריים 
את  האחרון  בשבוע  חוותה  אמריקה  בצפון  ביותר  והמאוכלסת 
אחד האירועים המרגשים בתולדותיה. שבעה ימים תמימים של 
הרבצת תורה למאות ואלפים בשיעורי תורה ובכנסי חיזוק בכל 
בתי הכנסת, מעמדי קבלת פנים המוניים לכבוד התורה, ביקורים 
במוסדות החינוך ובהיכלי התורה מבוקר עד ערב בביקור שנחרט 
בתודעת העם המקסיקני והותיר רושם עז אשר לא ישכח במשך 

שנים רבות.
סיטי  במקסיקו  המרכזי  התעופה  בנמל  נחת  כהן  הגר"ש  מרן 
בצהרי יום ראשון כשהוא מלווה בבנו הגאון רבי יעקב כהן ראש 
ישיבת "נזר התלמוד", ונאמני ביתו הרב מאיר פנחס והרב דוד בן 
שמעון, וכן תלמידו הרה"ג ינון רביב, המועמד המוביל לתפקיד 

רב העיר בית שמש. 
נערך  הקהילות  רבני  ע"י  התורה  לכבוד  פנים  קבלת  מעמד 
בשעה שירד מרן מכבש המטוס כשהוא מלווה ברב הראשי הגאון 

נציגי הממשל והשגרירות, ומפקדי המשטרה  רבי שלמה טוויל, 
כל  היו אמונים על אבטחת פמליית הרב לאורך  המקומית אשר 
לאורך  הכבישים  ופינוי  התנועה  צירי  חסימת  גם  כמו  המסע, 

מסלול הנסיעה של נשיא המועצת במהלך כל ימי הביקור.
ובשירת  בהתרגשות  מרן  התקבל  התורה  בתלמודי  בביקורו 
דגול מרבבה" ע"י תלמידי  ו"יחיד א-ל  "שאו שערים ראשיכם" 
תורה  ספרי  במעילי  ולבושים  דגלים  נושאים  כשהם  התשב"ר 
וכתרים לכבודה של תורה. מרן ביקר במוסדות החינוך של ישיבת 
ומוסדות  החיים",  "אור  מוסדות  ולבנות,  לבנים  תורה"  "כתר 
"עטרת יוסף". בקרב הבנים דיבר נשיא המועצת במעלת וחשיבות 
ויגיעת התורה, ובקרב הבנות דיבר על חשיבות הצניעות  לימוד 
של בת ישראל כשרה והצורך לשאוף לשאת תלמיד חכם  ולהקים 

בתים של תורה. 
משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הערב המאוחרות כיתת 
תורה  בשיעורי  למקום,  ממקום  רגליו  את  המועצת  נשיא  מרן 
ושיחות חיזוק כאשר מאות ואלפים צובאים על הדלתות לשמוע 
דברי אלוקים חיים מהכהן הגדול, אשר נשא דברים מנהמת ליבו 
על חשיבות קדושת ושמירת השבת ועל ערכה המיוחד של המתנה 

שבורא עולם נתן לעם ישראל. 

"אנשים לא יודעים מה הערך האמיתי של שבת קודש", פתח 
מרן בדבריו ואמר: "יש הרבה מצוות בתורה - אבל השבת היא 
מעל הכל, כתוב 'כל המחלל את השבת כאילו כפר בכל התורה 
כולה'. וכי מה שווה לו לאדם שמקיים מצוות ומפזר כספו לצדקה 
וחלילה לא מקפיד על שמירת השבת. זה הדבר שהקב"ה רוצה 
התרגשות  ליבו.  מקירות  והתחנן  זעק  אחר".  דבר  מכל  יותר  בו 
רבה ניכרה בקהל, אנשים הורידו דמעות, מתוכם כמה שקיבלו על 
עצמם להקפיד בשמירת השבת החל מהשבת הקרובה. הם ניגשו 
אל מרן לאחר הדברים ובבכייה אמרו לו "פעם ראשונה שמדברים 

איתנו ככה. דברים קשים, אבל אמת לאמיתה".  
"דבריו של מנהיג הדור אשר יצאו מן הלב נכנסו ללבבות עמך 
אדירה  רוחנית  ולמהפכה  עצומה  להתרגשות  וגרמו  ישראל  בית 
מרבני  אחד  אומר  שנים",  עשרות  כבר  במקסיקו  זכורה  שלא 
מקסיקו  כל  את  להפוך  הצליח  "הוא  עיתונות'.  ל'קו  הקהילה 

בשבוע ימים". 
לדברי הגאון הרב שלמה טוויל הרב הראשי לקהילת "מגן דוד" 
ולמקסיקו סיטי, "עצם העובדה שראו כולם את גדול הדור מטריח 
רגליו  ומכתת  לכאן  בא  המופלג  בגילו  עצום  בקושי  עצמו  את 
בשביל לחזק אותנו - זה לבד כבר גרם 
לזעזוע ולהתעוררות, והדברים שדיבר 
פעולתם  את  פעלו  וקדוש  טהור  מלב 
עשרת מונים וגרמו לחיזוק אדיר. לא 
זוכרים במקסיקו ביקור כזה שכל כולו 
זה  ישראל.  עם  וחיזוק  טהרה  קדושה 
הלאה  רבות  שנים  עוד  אותנו  יוביל 

בעזרת השם".

מעמדי   • במקסיקו  כהן  הגר"ש  המועצת  נשיא  מרן  של  הקודש'  'מסע  תם 
בקהילות השונות מהמסע  אדיר  וחיזוק  התורה  לכבוד  פנים' המוניים  'קבלת 
הרוחני אשר חולל מהפכת תשובה אדירה • "מרן ראש הישיבה הצליח להפוך 
את כל מקסיקו בשבוע", אמרו רבני הקהילות, "דברי קדשו נכנסו ללבבות עמך 

בית ישראל וגרמו להתרגשות שלא זכורה במקסיקו כבר עשרות שנים"

מקסיקו של תורה
באדיבות המצלם

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943



מצוחצח
כהלכה!

אורביטול מציגה: סדרת מוצרי אורביטול הידועים ביעילותם. 
בכשרות מהודרת של בד״צ העדה החרדית לפסח.

|  משחת  משחת פלואוריד ומנטה - למניעת עששת והרגשת רעננות  
והברקה,  להלבנה  פה  מי   | עששת  ומניעת  להלבנה  וסודה  פלואוריד 

מניעת עששת, פלואוריד לחיזוק השיניים וריענון נשימה.

כל המשפחה מהדרת לפסח עם אורביטולמאושר לפסח תשע״ח
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מאת יאיר שטיינר     

בחינוך  נקמה  הבטיחה  עילית  ביתר  עיריית 
הפתע  ביקור  לאחר  מקיימת:  והיא  המיוחד 
בתלמוד  הלימוד  באמצע  החשבון  רואה  של 
החשבון  רואה  השניה.  המכה  באה  התורה, 
רובינשטיין שיגר  שמונה ע"י ראש העיר מאיר 
להנהלת המוסד מכתב בו הוא דורש לקבל את 
ועד   2013 וכל המסמכים משנת  האישורים  כל 

היום.
האישורים  כל  כי  הודיעה  המוסד  הנהלת 
והמסמכים הרלוונטיים אשר בסמכות העירייה 
תלמוד  הכולל  מהמוסד  יוגשו  אכן  לבקשם, 
תורה ושתי ישיבות קטנות. אולם יחד עם זאת 
ציינה הנהלת המוסד כי היא רואה בחומרה את 
התנהלותה של העירייה הפועלת בבריונות כלפי 

מי שבסך הכול עומד על זכויותיו. 
מנכ"ל המוסדות הרב אלחנן ויסנשטרן אמר 
חשבון  רואי  העירייה  שלחה  לא  "מעולם  כי 
בדרישה לקבלת מסמכים, גם לא באותם שנים 
אגרות  מתקציב   50% לתקצב  נהגה  שבהם 
"כל  כי  ויסנשטרן  הרב  אמר  עוד  החינוך". 
את  מעבירות  בישראל  המקומיות  הרשויות 
רואי  להפעיל  מבלי  בחוק,  כמחוייב  התקציב 
חשבון ולדרוש מסמכים אזוטריים כמו אישורי 
מוסד  כלפי  מרושעת  התנהלות  זוהי  וטרינר. 
שעושה את מה שעל העירייה היה מוטל לעשות 
– חינוך מיוחד לילדי העיר". עוד אמר כי המוסד 
יעביר את כל האישורים הנדרשים וכולם כמובן 

תקינים לחלוטין.
עורכת הדין המייצגת את המוסד, עו"ד נעמה 
פישר  גדעון  עו"ד  במשרד  שותפה  זר-כבוד, 
אומרת כי אין כל צורך בשום מסמך כדי לברר 
החינוך  ילדי  כלפי  העירייה  של  חובותיה  את 
על  בשחור  כתובת  שהדברים  משום  המיוחד 
גבי לבן בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך הנשלחים 
לכל הרשויות והמוסדות. בחוזר מופיע תחשיב 
ברור של תשלום אגרות עבור כל סוגי הלקויות 
והנכויות. התחשיב בוצע בשיתוף עם השלטון 

המקומי והרשויות המקומיות. 
העירייה  מטרת  כי  השאר,  בין  איפה,  ברור 
ולסחוט  לאיים  לטרטר,  היא  בראשה,  והעומד 
שהעזו  כך  על  ולהענישם  וההורים  המוסד  את 
להם  לגרום  ובכך  בבג"צ  העירייה  את  לתבוע 
וההומניטארית  האלמנטרית  מהתביעה  לסגת 
– לשנות את הגישה כלפי ילדי החינוך המיוחד 
מהקרוואנים  הילדים  את  להוציא  בעיר, 
למבנה  ולהעבירם  שנים   5 לומדים  הם  בהם 
בדין  המגיעים  התקציבים  את  ולהעביר  ראוי, 

והמיועדים לטיפול בילדים. 
"זוהי  ההורים:  אומרים  לביקורת  בתגובה 
עויינים  גורמים  של  ביקורות  המזכירה  ביקורת 
או ביקורות של משטרים אפלים. עיריית ביתר 
המוסד.  חיסול   – ומקיימת  הבטיחה  עילית 
בדיוק כפי שמנהל אגף החינוך הזהיר את מנהל 
המוסד מראש כי במידה וידרוש את הזכויות – 
העירייה תפעל לסגירת המוסד. לא אכפת להם 
שהילדים יצטרכו לנסוע מידי יום ללמוד מחוץ 

לעיר. 
את  למוסד  משלמות  הרשויות  שכל  "בושה 
האגרות ורק עיריית ביתר מתנערת מילדי החינוך 
הכי  בילדים  נוקם  רובינשטיין  מאיר  המיוחד. 
אלא  ופרוטקשן  סחיטה  התנהלות  זו  מסכנים, 
רובינשטיין  החוק.  בשם  נעשה  הדבר  שהפעם 
לרדת  לו  מאפשרת  אינה  וגאוותו  מאגו  מונע 
מהעץ הגבוה שעליו טיפס. אנו קוראים לו מעל 
גבי עיתון 'קו עיתונות' להיפגש אתנו ולהסדיר 

את הנושא ויפה שעה אחת קודם".
ובתוך כך, אומרים רבנים בביתר עילית להורי 
גורם לחילול  רובינשטיין  כי "מאיר  התלמידים 
הרשויות  שכל  השם  חילול  ברבים.  נורא  השם 
המקומיות החילוניות משלמות למוסדות חינוך 
מבנים  ומעמידים  התקציבים  מלוא  את  מיוחד 
ראויים ורק עיריית ביתר עילית המנוהלת על ידי 

אדם חרדי – מתנכרת לילדים המיוחדים". 
הרבנים הביעו תקווה כי פטרונו הפוליטי של 
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן  רובינשטיין,  מאיר 
את  לשנות  לו  ויורה  לסדר  אותו  יקרא  פרוש 
התנהלותו. בשונה מהתנהלותם של נציגי שלומי 
אמונים ברשויות המקומיות – הרב יוסף דייטש 
והרב  באלעד  פרוש  ישראל  הרב  בירושלים, 
נחמן גלבך בצפת – התנהלותו של רובינשטיין 
באשר  אמונים,  בשלומי  רבה  למבוכה  גורמת 
וסכסוכים  במלחמות  מלווה  כהונתו  שנות  כל 
המגזר  בני  עם  כולל  בעיר  שונות  קבוצות  עם 

החסידי המשתייכים לשלומי אמונים.  

מאיר רובינשטיין מציג: 'פרוטקשן בשם החוק'
מעקב פרשת ילדי החינוך המיוחד החסידי בביתר עילית:

רואה חשבון דורש: אישור וטרינר לחיות הטיפוליות | ההורים: "העירייה הבטיחה ומקיימת: חיסול המוסד. מאיר רובינשטיין 
נוקם בילדים הכי מסכנים; סחיטה ופרוטקשן בשם החוק" | הרבנים: "מאיר רובינשטיין גורם לחילול השם נורא ברבים" 

נקמת עיריית ביתר  מכתב רואה החשבון לעמותה

מ

 דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

העבודה כוללת
ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור

דרישות
ניסיון במכירות - חובה
יכולת ניהול משא ומתן

נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
יחסי אנוש מצויינים - חובה ייצוגיות

קו“ח למייל
elimelech@kav-itonut.co.il
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אלי כהן

נגמרו  לא  עוד  לרגע,  נחים  לא  ב'אשפר' 
מתחילים  וכבר  והחורף,  הפורים  מבצעי 
לחג  במרץ  להתכונן  הבשר,  חנויות  ברשת 

החנויות  בהכנת  הפסח, 
וגם  השונים  והמוצרים 
שורת  מתוכננת  כעת 

מבצעים חסרי תקדים. 
אומרים  כשאשפר 
אשפר  כולו  הזה  שהחג 
לכל אחד, הם מתכוונים 
ראשית,  דברים:  לשני 
חוג  מכל  אחד,  שכל 
להיכנס  יכול  ועדה, 
לחנויות 'אשפר' וליהנות 
ממגוון מוצרים בכשרות 
זה  אם  עליו,  המועדפת 
בד"ץ נווה ציון בנשיאות 

כהן  שלום  חכם  הגאון  הישיבה  ראש  מרן 
שליט"א, או בד"ץ העדה החרדית. 

עליו  מקפידים  שבאשפר  השני,  והדבר 
כאמור,  אחד.  לכל  מתאים  מחיר  בעקביות: 
מבצעים,  של  בשורה  יוצאים  החנויות  ברשת 
שוב  ומצליחים  והעופות,  הבשר  מוצרי  על 
להפתיע עם מחירים חסרי תקדים, שמאפשרים 

לכל אחד לענג את החג בבשר משובח ואיכותי. 
המוטו  בדיוק  זהו  לכם,  כידוע  הרי,  כי 
שמוביל את 'אשפר' לאורך כל הדרך: כשרות. 

איכות. מחיר. 
ב'אשפר' אומרים לנו, 
האחרונים  "בחודשים 
שמחנו לשמוע מהציבור 
וחמות  רבות  תגובות 
שביצענו,  למהלכים 
מוצרים  בהוספת  גם 
העדה  בד"ץ  בכשרות 
בשורת  וגם  החרדית 
הגדולה,  המבצעים 
מתכוונים  ואנחנו 
מענה  ולתת  להמשיך 

לציבור הצרכנים. 
נעשה  השנה,  "גם 
מחירים  לתת  מאמץ  כל 
השווים לכל נפש, זאת בהתאם להוראתו של 
שאמר  כהן,  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
שגם  לכך  לדאוג  שנים,  כמה  לפני  כבר  לנו 
אשפר  ממוצרי  לרכוש  יוכלו  התורה  בני 
במחירים המתאימים ליכולותיהם ואנו נאמנים 
השנה  כל  לאורך  בכך  דבקים  להוראותיו, 

ובפרט בערבי חגים". 

הילה פלח

טקס הנחת אבן הפינה של מכון רדיו תרפיה 
בשבוע  נערך  צדק  שערי  הרפואי  במרכז 
יעקב  הבריאות  שר  סגן  בנוכחות  האחרון, 

ראש  ליצמן, 
ירושלים  העיר 
ברקת,  ניר 
המרכז  מנכ"ל 
פרופ'  הרפואי, 
הלוי  יונתן 
אדר  קרן  ונציגי 
להקמת  שתרמו 

המכון. 
הנחת  "טקס 
הוא  פינה  אבן 
למגמה  סימן 
חידוש  של 

הרפואי  המרכז  את  המאפיינת  והתפתחות 
שר  סגן  ציין  האחרון",  בעשור  צדק  שערי 
הבריאות שנשא דברים וברך על הקמת המכון. 
על  שבירך  העיר,  ראש  דברים  נשאו  עוד 
כלל  את  לשרת  שצפוי  חדשני  מכון  הקמת 
תושבי העיר ולהוות נדבך נוסף לביסוסה כעיר 
מובילה במחקר רפואי ובטיפול וד"ר בן קורן, 
אשר מונה לניהול המכון החדש בשערי צדק. 

הקמת המכון היא המסד הראשון של תכנית 
בשלב  ותכלול  כשנה  לפני  שאושרה  האב 
וחניון  לרדיותרפיה  מתקדם  מכון  ראשוני, 
השני  ובשלב  חניה  מקומות   800 של  גדול 
מרכז לחקר וטפול 

במחלות הסרטן. 
הטקס  משתתפי 
מגילת  על  חתמו 
המכון  של  היסוד 
לרדיותרפיה ויצקו 
אותה בלבנת בטון 
אבן  שתשמש 

הפינה לבניין. 
"זהו יום מיוחד 
בית  ועבור  עבורי 
אותו  החולים 
 30 זה  מנהל  אני 
שנה", אמר פרופ' 
המרגש.  לטקס  הפתיחה  בדברי  הלוי  יונתן 
בסיס  על  הבא  הדור  בנין  את  להקים  "זכיתי 
מבנה מרפאות החוץ והיום אני מניח אבן פינה 
רדיו- מכון  בהקמת  מהיסודות.   הבא  לבניין 

תרפיה חורט המרכז הרפואי על דגלו השלמת 
מוביל  אונקולוגי  למערך  השירותים  מכלול 
על כל יחידותיו, כאשר הקמתו מהווה נקודת 
מפנה משמעותית עבור בית החולים", הוסיף.

בכל הכח לחג הפסח  כבר מתכוננים  ב'אשפר'  חגיגות הפורים,  רגע אחרי 
  ומתכננים שורה של מבצעים על מוצרי הבשר והעופות, בכדי שכל אחד 
יוכל לענג את החג בבשר איכותי ומשובח, בכשרות המקובלת עליו ובמחיר 
השווה לכל נפש • מנכ"ל 'אשפר': "שמחנו לקבל מהציבור תגובות רבות 

על המהלכים שביצענו, נמשיך לתת מענה לכולם" 

וחניון ענק בבית החולים  תכנית האב לבניית מכון רדיו תרפיה 
שערי צדק יצאה לפועל בטקס הנחת אבן הפינה 

אשפר – כל החג, לכל אחד הנחת אבן פינה 
בשערי צדק

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

רק 99,000 ₪  

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

*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״

*2943
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אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קרטון בשר 
קומפקטי

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה
רבע טלה

מוגבל ל-2 קרטונים

100% בשר כ-0% שומן

100% בשר ממרעה טבעי
שחיטה מקומית

אשפר, מבינים בבשר.

פילה סלומון נורבגי

כוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פר

כנפייםירכיים

לק"גלק"ג 2990990

קפוא טרי

מחלקת עופות
בכשרות בד"ץ העדה החרדית

הפסח הזה באשפר - חוסכים בקניה, נהנים משירות הקצבים המומחים, 
וגם... נכנסים להגרלת "המקפיא המלא"

4990לק"ג

3590לק"ג

קפוא

חגיגת בשרים

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

חזה
צוואר

כתף

שריר
פילה 
מדומה

3390
2990

4790

4990

4990

קפוא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מצה 
שמורה

קמח 
מצה

בקניית 3 יחי'בקניית 3 יחי'

מצה  קמח 

ליחי' 6390ליחי' 1990

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קרטון כנפיים

790לק"ג

בראשות מרן ראש הישיבהקפוא
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

חוסכים בקניה, נהנים משירות הקצבים המומחים, 

מחיר כזה 
עוד לא 

היה!

פקנטי/חריף
המבורגר/קבב

1790בקניית 2 יחי'

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ליחי'

קונים לפסח באשפר

מתנת 
אפיקומן

המקפיא המלא

+ זכות קניה באשפר בסך: 1000 ש"ח

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג פסח כשר ושמח

ונכנסים להגרלה על 2 מקפיאים

בקנייה מעל 200 ש"ח
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ויחזור לתלמודו
בין בחירות להסכמה: 'קו עיתונות' משרטט את השבועיים הדרמטיים שבסיומן הושגה הסכמה על מתווה חוק 

הגיוס - דקה אחרי דקה  חשיפה: המסר המיוחד שנשלח מבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי לבתי האדמו"רים 
והוביל לשינוי החלטת ה'מועצת' - "אין זה הזמן להפיל את הממשלה" 

ארי קלמן

קואליציוני,  סחרור  פוליטיות,  טלטלות  של  שבועיים 
משברים שעלו וירדו בן רגע חלפו על ראש הממשלה ומפלגות 
הקואליציה. לרגע אחד היה נדמה שהכל בא על מכונו בשלום 
כתיבת  לשעת  נכון  מאבק,  נוערו  כבר  הקלפיות  ובמשנהו 

השורות הושג הסכם, על פיו:
1. וועדת השרים לחקיקה תדון בערר של השרה סופה לנדבר 
ותקבל החלטה לפיה ניתן חופש לכל סיעה להצביע על הצעת 
חוק בן צור לפי עמדה שתקבע ע"י יו"ר המפלגה בכפוף לשני 
פי  על  יצביעו  המפלגה  מאותה  הכנסת  חברי  כל  א.  תנאים: 
החלטתו  את  יודיע  המפלגה  יו"ר  ב.  המפלגה.  יו"ר  החלטת 
ליו"ר הקואליציה בתוך חצי שעה מתום ישיבת וועדת השרים. 
לא נמסרה ההודעה, תחשב הודעת יו"ר המפלגה כמי שהודיע 

שהחלטתו להצביע בעד החוק.
2. עם תחילת מושב הקיץ יגיש שר הביטחון לוועדת השרים 
לחקיקה הצעת חוק ממשלתית לעניין הגיוס בהתאם להמלצת 
מארבעה  יאוחר  ולא  הביטחון,  במשרד  שהתקיימה  הוועדה 
שבועות אחר תחילת המושב. לאחר שההצעה תאושר בוועדת 
השרים לחקיקה ותעבור קריאה ראשונה בכנסת היא תמוזג עם 
הצעת חוק של חבר הכנסת בן צור לצורך הכנתה לקריאה שנייה 
יגובש בהסכמת כל  ושלישית. הנוסח לקריאה שניה ושלישית 

מרכיבי הקואליציה.
3. לא יובאו לוועדת השרים לחקיקה הצעות חוק ממשלתיות 
או פרטיות או מטעם ועדה בענייני דת ומדינה מטעם מי מחברי 
לרבות  כאלה  הצעות  לקידום  דרישה  תהיה  ולא  הקואליציה 
יחול  לא  לעיל   3 בכנסת. האמור בסעיף  נדונות  הצעות שכבר 
על נושאים חדשים שיעלו בעקבות פסיקות של בג"ץ שתינתנה 

לאחר גיבוש הסכם זה.
4. ההצבעה על חוק הלאום בקריאה הראשונה תתקיים בתום 
היום  לסדר  להעלות  יהיה  ניתן  לא  אם  התקציב.  על  ההצבעה 
את חוק הלאום בתום ההצבעה על התקציב, תתקיים ההצבעה 
ראשי  הקרוב.  הקיץ  מושב  של  הראשון  ביום  ראשון  כחוק 
המפלגות מחויבים לוודא כי כל הח"כים של הקואליציה יהיו 
 .61 רוב של  הוא מחייב  בחוק, שכן  ויתמכו  נוכחים בהצבעה 
מרכיבי  כל  בהסכמת  יגובש  ושלישית  שניה  לקריאה  הנוסח 

הקואליציה.
המפלגות  ראשי  כל  לאומי.  צורך  היא  יציבה  ממשלה   .5
מתחייבים לפעול במשותף על מנת שהממשלה תמשיך לפעול 

לאורך זמן.

דקה אחרי דקה
'קו עיתונות' מגיש לפניכם פרויקט מיוחד – דקה אחר דקה, 
ההתבטאויות  האחרונים,  השבועות  אירועי  של  מפורט  לו"ז 
והצעדים  הכוח  מאבקי  המשתנות,  ההחלטות  הדרמטיות, 

הפוליטיים.
יום חמישי ז' אדר: 

ועל הפרק  בירושלים  גדולי התורה מתכנסת  ישיבת מועצת 
אחד  פה  מחליטים  המועצת  חברי  לבסוף,  הגיוס.  חוק  תיקון 
קודם  עוד  הגיוס  חוק  את  להביא  לפעול  הכנסת  חברי  על  כי 

לתקציב.
יום שני י"א אדר: 

בישיבת  אייכלר  ישראל  חה"כ  הכנסת  יו"ר  סגן   :13:15
הגיוס  חוקי  את  להביא  החרדים  "בכוונת  הכנסת  נשיאות 

להצבעה עוד השבוע".
חריג  באופן  מתכנסת  התורה  יהדות  סיעת  ישיבת   :15:30
בחדר ועדת הכספים, כשהקלטות חשאיות ממנה נחשפות ב'קו 
עיתונות'. חברי הכנסת דנים באופציות על השולחן ומצהירים 

"אם חוק הגיוס לא יעבור עכשיו - הוא לא יעבור בכלל".
למושב  התקציב  את  לדחות  דורשים  החרדיות  במפלגות 
גדולי התורה  להוראת מועצת  "בהתאם  ליצמן מצהיר:  הקיץ. 
לפני  הישיבות  בני  גיוס  חוק  את  'להעביר  ישראל  אגודת  של 

אישור התקציב', לא אוכל לתמוך בתקציב המדינה כל עוד חוק 
הגיוס לא יעבור". 

יום רביעי י"ג אדר:
20:00: ראש הממשלה מזמן ללשכתו בליל פורים את ראשי 

המפלגות החרדיות דרעי, ליצמן וגפני. 
00:34: הפגישה מסתיימת. הצדדים מסכמים על הקמת צוות 
בראשות השר יריב לוין שימצא נוסח חדש שיתקבל על מרכיבי 

הקואליציה.
יום חמישי י"ד אדר:

זאת  לבחירות".  הסיכויים  מאוד  "גברו  בליכוד  בכיר  גורם 
לאחר ש"החרדים טיפסו על עץ גבוה". ראש הממשלה בוחן 
כחלון  לקיץ,  התקציב  את  לדחות  האוצר  שר  עם  אפשרות 
יעבור,  לא  לחודש. אם  ה-18  עד  לעבור  על התקציב  מבהיר: 

הוא מוכן ללכת לבחירות.
ואומר:  הרוחות  את  להרגיע  מנסה  בנט  נפתלי  החינוך  שר 
"יש לנו ממשלה לאומית טובה וישנה חשיבות רבה ביציבותה. 
לכן, אני קורא לשני הצדדים לגלות אחריות ולהימנע ממשחקי 
אגו מיותרים. קיים פתרון של מתווה גיוס מתון ומאוזן לחרדים 
דעת  בשיקול  ישראל  מדינת  את  לנהל  להמשיך  לנו  שיאפשר 

ובממלכתיות". 
מוצ"ש ט"ז אדר: 

"אין  למטוס:  עלייתו  קודם  ומצהיר  לארה"ב  יוצא  נתניהו 
סיבה שזה יקרה ועם רצון טוב זה גם לא יקרה. לי יש רצון טוב, 

מקווה שגם לשותפים".
יום ראשון י"ז אדר: 

ליצמן מצהיר בראיון לגל"צ "דורש חוק גיוס בשלוש קריאות 
יעד, ספטמבר. הצעת  יש תאריך  קודם התקציב", מוסיף: "לי 
זמן  יותר  יש  להם  כך.  אחר  חודשים  ארבעה  זה  חוק התקציב 
נניח שלא עובר תקציב בכלל, הבחירות  לי. אגלה לך,  מאשר 

לא יתקיימו לפני הראשון ביולי".
11:00: גפני בפתח דיוני ועדת הכספים "נחכה לראות אולי 
זה יסתדר, ואם זה לא - נלך לבחירות. אני לא רוצה לעשות זאת 

אף כי אנו עולים כל הזמן בסקרים".
18:40: הנשיא ריבלין מתייחס למשבר הפוליטי: "לא ניתן 
לפתור את סוגיית הגיוס בכפייה אלא רק בהסדר. אם לא נשכיל 
ותערער את  לפתור את המחלוקת בהידברות, הסוגיה תמשיך 

יציבות המערכת הפוליטית ותעצים את המתח בין המגזרים".
יום שני י"ח אדר: 

השר כחלון מצהיר בפתח ישיבת הסיעה "אני לא רואה איך 
אוכל להמשיך לתפקד כשר האוצר, לא אוכל לבוא לקשישים 
ולומר להם: כרגע אין לנו הסכמה על חוק הגיוס לכן לא תקבלו 
כסף, והנכים, נגיד להם לא ניתן לכם את התוספות כי אין לנו 
הסכמה על חוק גיוס, בתי ספר, ניצולי שואה וזוגות צעירים, לא 
אוכל לבוא ולומר להם: אין לנו כסף, החוק לא עבר, כי אין לנו 

הסכמה על חוק הגיוס".
ליברמן אף הוא מדבר על המשבר בישיבת הסיעה: "הפתרון 
היחידי הוא בדיוק מה שהצענו. ועדה מקצועית במסגרת משרד 
הביטחון, שתביא הצעה רצינית. אנחנו לא מחפשים לפרק את 
לשום  ממהרים  לא  אנחנו  הקואליציה.  את  ולעזוב  הממשלה 
מקום. קודם כל נתמקד במאמץ מבפנים לעצור את אותן יוזמות 
פסולות ולא מתקבלות על הדעת. אבל אם החוק יעבור בקריאה 
לנו  תהיה  לא  כרגע,  עליו  שמדברים  בנוסח  ושלישית,  שניה 
ברירה אלא לקום ולהסיק מסקנות. אני מקווה שהשכל הישר 

יהיה מורה דרך לכולם".
עם  פגישתו  קודם  בוושינגטון,  ביקורו  את  מתחיל  נתניהו 
שיאפשר  להסדר  להגיע  רוצה  "אני  לכתבים  אומר  טראמפ 

לפתור את המשבר, אבל כרגע זה לא בהישג יד".
יום שלישי י"ט אדר: 

עובר  לא  פסח  עד  "אם  עיתונות':  'קו  לשאלת  כחלון  השר 
מגיב  גפני  ח"כ  מהממשלה".  לפרוש  לחבריי  אומר  התקציב, 

בזלזול: "אז יהיה ליל סדר בלי שר אוצר".
אילטוב  רוברט  חה"כ  ביתנו'  'ישראל  סיעת  יו"ר   :14:30

תרומתו  את  לתרום  צריך  אזרח  "כל  שדרות:  בכנס  מצהיר 
ולכן  לאומי,  ובין אם בשירות  בין אם בשירות צבאי  למדינה, 
יעבור  הגיוס  וחוק  במידה  ברורה,  בצורה  אומרים  אנחנו 
ישראל  סיעת  ושלישית,  שנייה  בקריאה  הנוכחית  במתכונתו 

ביתנו תפרוש מהקואליציה".
17:42: השר דרעי יוצא מחקירה בלהב 433 ומצייץ ברשת 
אני  כעת  בעז"ה.  טוב  יותר  עוד  ויהיה  טוב  "הכל  הטוויטר: 
ושמירת  הגיוס  חוק  משבר  לפתרון  לפעול  הכוח  בכל  מתפנה 

הקואליציה".
גדולי  21:00: חברי דגל התורה שהיו אומרים להיפגש עם 

הדור פוגשים את רבני דגל.
יום רביעי כ' אדר: 

הקואליציה  בו  למצב  להגיע  נח  "לליכוד  במתקפה:  יתד 
מתפרקת כעת בגלל חוק הגיוס ולא בגלל חקירותיו של נתניהו".

בנושא  ועדת הכספים "המשבר  גפני מצהיר בפתח   :09:00
חוק הגיוס פתיר לחלוטין. אין שום סיבה שלא יימצא פתרון, 

אך כפי הנראה מישהו לא מעוניין בכך". 
ומצהיר:  מוושינגטון  למשבר  הוא  אף  מתייחס  החינוך  שר 
היגררות  למנוע  מעוניינים  בממשלה  המפלגות  כל  "ראשי 
ישראל,  לאזרחי  שקלים  מיליארדי  שתבזבז  בחירות  למערכת 
חזרה  שיאפשר  חוק  לקדם  כדי  בתיאום  פועלים  כולנו  ולכן 
אופטימי  מאוד  אני  החרדים.  של  ההדרגתי  הגיוס  למתווה 
ומעריך שכבר בתחילת השבוע הבא נצליח לפתור את המשבר 

ולהמשיך בניהול אחראי של המדינה".
20:00: נתניהו בתדרוך לכתבים בטיסה לניו יורק "מעוניין 
 ,2019 בנובמבר  ימיה,  סוף  עד  יציבה  ממשלה  עם  להמשיך 
2019. אמרתי  זה הבאנו את התקציב מלכתחילה לשנת  בגלל 
לשותפים הקואליציוניים, זה מה שאני מבקש לעשות, להביא 
על  מקובלת  שתהיה  ביותר,  רחבה  הסכמה  עם  חוק  הצעת 
היועץ המשפטי, שתעבור ביותר מהרוב הרגיל, אבל גם לקבל 
סוף  עד  יחד  ממשיכים  שאנחנו  השותפות,  מכל  התחייבות 
2019. אני לא מעוניין בפתרון של לכדרר את הכדור הזה לעוד 
 - מלא  פתרון  במשבר.  עצמינו  את  למצוא  כדי  שבועות  כמה 

מקובל עלי, אחרת נצטרך ללכת לבחירות".
השר אריאל אטיאס מנסה ליזום פשרה, נפגש עם גפני ומקלב 

בלשכת גפני בכנסת.
יום חמישי כ"א אדר:

השרים בנט ושקד מנסים לנסח יוזמה שתביא לסיום המשבר. 
ליצמן מצהיר כי יעלה את הדרישה בפני מועצת גדולי התורה.

יום שישי כ"ב אדר: 
יתד שב ותוקף את ראש הממשלה נתניהו "ברגע של מבחן, 

אשר ומקלב בדיון בכנסת

נציגי 'דגל' בהתייעצות אצל מרן הגרי"ג אדלשטיין
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צלילן  על  כדי להתענג  איפא"ק  לזרועות  בורח מאחריות  הוא 
של מחיאות כפיים, להשתזף באור פלשים ולהתחכך עם שועי 
עולם. כראש ממשלה שחתם והחתים על הסכם קואליציוני, גם 
נתניהו  אם עומד בהתחייבויותיו, הוא אינו עומד במחויבותו. 

ברח" נכתב בין היתר במאמר.
ראשי  את  ומזמן  בישראל  נוחת  הממשלה  ראש   :14:00

הסיעות החרדיות למוצ"ש במטרה לפתור את המשבר.
מוצ"ש כ"ג באדר: 

השר ליברמן מבהיר "בחיים, יש רגעים שבהם צריך ללכת 
עם מה שאתה מאמין ולא עם מה שכדאי או משתלם. זהו בדיוק 

הרגע".
למעונם  התורה'  'דגל  חברי  עולים  השבת  צאת  עם  מיד 
ומרן  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  התורה  גדולי  של 
נחשפת  התורה  שר  מרן  הוראת  קנייבסקי.  הגר"ח  התורה  שר 
לראשונה ב'קו עיתונות', ועיקרה לפתור את נושא חוק הגיוס, 

אבל לנהוג 'באחריות'.
בנוסף, יו"ר ש"ס השר אריה דרעי קיבל הנחיות ממרן נשיא 
המועצת הגר"ש כהן בערב שבת, כששוחח טלפונית עם הגר"ש 
ששהה במקסיקו וקיבל את הנחייתו כיצד לפעול בפגישה עם 
רה"מ. במקביל הורה השר דרעי ליו"ר הסיעה ח"כ יואב בן צור 

לקיים סבב שיחות עם שאר חברי מועצת חכמי התורה.
22:00: ראשי הסיעות דרעי, ליצמן וגפני נפגשים עם ראש 
הממשלה נתניהו בלשכתו בירושלים. בפגישה דורש נתניהו 1. 
 .2 כל המפלגות החרדיות.  ועל  היועמ״ש  על  טיוטה מוסכמת 
הסכמה של כחלון וסיעתו לתמוך בחוק זה בשלוש קריאות. 3. 
התחייבות פומבית של ליברמן, כמו גם שאר הסיעות, לאפשר 

את המהלך ולהמשיך בשותפות בממשלה לאורך זמן
יום ראשון כ"ד אדר: 

בנט במתקפה על ראש הממשלה נתניהו: "עד עכשיו אמרתי 
יתברר  אם  אבל  נתניהו,  מול  הממשלה  לראשות  ארוץ  שלא 
אשקול  אישי,  לצורך  בחירות  ומקדים  במדינה  משחק  שהוא 

זאת מחדש".
דואג לממשלת  היה באמת  בנט  בליכוד משיבים אש: "אם 
הימין, הוא היה מתחייב להישאר בממשלה עד סוף הקדנציה 
זה  בנט  את  שמעניין  האחרון  שהדבר  אלא   .2019 בנובמבר 
שדבריו  כפי  נתניהו.  בראשות  הלאומית  הממשלה  את  לייצב 
ולדאוג  נתניהו  רה״מ  את  להפיל  חותר  בנט  חושפים,  הבוקר 

לעצמו לסידור עבודה".
שלא  מאוד  מקווה  "אני  בנט:  את  הוא  אף  תוקף  ליברמן 
אומר  הדגול'  'המחנך  זה,  את  יזם  מישהו  לבחירות,  הולכים 
במידה  אומר  אוצר  שר  ביטחון,  שר  אני   - הבאות  בבחירות 
ואין תקציב לא יהיה שר אוצר. כל הזמן שמים אולטימטומים 

ואקדחים לרקה, אנחנו לא מוכנים לעבוד כך".
יפרוש  שליברמן  לאפשרות  מתייחס  נתניהו   :10:00
למען  פועלים  "אנחנו  בלעדיו  תמשיך  היא  אך  מהקואליציה 
ממשלה יציבה שתפעל עד תום הקדנציה בנובמבר 2019. יש 
לנו הישגים גדולים ומשימות לא קטנות לפנינו. כדי שזה יקרה, 

כל הסיעות צריכות להגיע להסכמה ולהחליט שממשיכים ביחד. 
אנחנו עובדים כדי לנסות להשיג את זה, כי אזרחי ישראל רוצים 
ממשלה יציבה שתמלא את ימיה. דבר אחד ברור, בממשלת 61 
אי אפשר להחזיק. זה ברור לכולם. כבר הבוקר הבנו שאפילו 
חברים בליכוד מתנים הצבעות תמורת כל מיני דברים. 61 זו לא 

אופציה. לכן נמשיך היום במאמצים להגיע לפשרה".
הצעה  לנסח  התכנסו  ומקלב  פרוש  ליצמן,  הכנסת  חברי 
חדשה יחד עם השר לשעבר אטיאס ועו"ד יצחק מירון בלשכת 

שר הבריאות.
13:30 ישיבת ראשי הקואליציה מתכנסת 

שליברמן  אחרי  מתפזרת  הקואליציה  ראשי  ישיבת   :13:45
נערכה ברוח  נתניהו מבהירה "הפגישה  נעדרו. לשכת  וליצמן 

טובה".
את  דוחים  התורה  גדולי  מועצת  חברי  הודעה:   :18:00
פליליות  סנקציות  יוטלו  לפיה  שולחנם,  על  שהונחה  הפשרה 

אם החרדים לא יעמדו ביעדי הגיוס. הערכה לבחירות גוברת.
חדשה  פשרה  ומציע  נתניהו  ללשכת  ממהר  ליצמן   19:00
- להעביר את חוק הגיוס של יואב בן צור אותו יזמו החרדים 

בקריאה טרומית בלבד. 
במקביל, מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שלח מסרים ברורים 
לגדולי האדמו"רים מאחר והיה נראה שהעניינים יוצאים מכלל 
שליטה, על חשיבות האחריות לגורל בני הישיבות וש"אין זה 

הזמן להפיל את הממשלה".
21:00 הסתיימה פגישת נתניהו – ליצמן, "יש אופטימיות".

ישראל', מאשרת  'אגודת  גדולי התורה של  23:50: מועצת 
חוק  העברת  לאחר  התקציב  בחוק  לתמוך  החרדים  לח"כים 

הגיוס בקריאה טרומית.
יום שני כ"ה אדר: 

כאשר  הגיוס,  חוק  את  דחוק  ברוב  מאשרת  השרים  ועדת 
השרה סופה לנדבר מצביעה נגד.

11:00 השרה לנדבר מגישה ערר לחוק. 
היא  שלנו  "הממשלה  לתקשורת:  בהודעה  נתניהו   14:00
הקואליציוניים  השותפים  לכל  קורא  אני  מצוינת.  ממשלה 
בממשלה  להישאר  ליברמן,  אביגדור  הביטחון  שר  ובראשם 
שגשוג  ביטחון,  להבטיח  כדי  הזאת  השותפות  את  ולהמשיך 
גדולים  ישראל. אנחנו עומדים בפני אתגרים  ויציבות למדינת 
וכולנו יודעים מה הם, וגם בפני הזדמנויות גדולות. לכן חשוב 
להמשיך את השותפות בינינו בממשלה רחבה שרק היא יכולה 

להמשיך לשרת את אזרחי ישראל".
14:30: השר ליברמן בפתח ישיבת הסיעה מכנה את החוק 
חמשת  כל  בתוקף,  נתנגד  ״אנחנו  ומודיע:  טלפונים״  ״ספר 
חברי הכנסת כולל השרה סופה לנדבר. כולנו נצביע נגד החוק 
המוצע". מצהיר כי יתפטר אם ראה״מ יפטר את השרה לנדבר.

לפנות  רוצה  "אני  הכנסת:  במליאת  בנאום  נתניהו   :17:30
מידי.  מאוחרת  לא  אבל  מאוחרת  השעה  בקואליציה,  לחבריי 
יציבה  לממשלה  זקוקה  המדינה  באחריות.  לפעול  צריכים 
איתנה שמתפקדת לאורך זמן. היא זקוקה לממשלה שלנו, וכדי 
נתניהו  יחד״.  להמשיך  צריכים  אנחנו  ההישגים  את  להמשיך 
העצים  מצמרות  לרדת  צריך  הזו  המאוחרת  ״בשעה  כי  ציין 
את  להשאיר  כדי  עליון  מאמץ  לעשות  האחריות,  קרקע  אל 
לעשות  צריך  הזה  את המאמץ  זמן.  לאורך  כנה  על  הממשלה 

הלילה ונעשה אותו״.
20:00: מיקי זוהר מצהיר כי מחר )שלישי( תתקיים הצבעה 
יו״ר  עם  נפגש  נתניהו  רוב.  יש  אם  ברור  לא  הגיוס.  חוק  על 

הכנסת בלשכתו.
23:00 נתניהו נפגש לשיחה לילית עם השר ליברמן ״במטרה 

למנוע בחירות״. 
על  גוברת  אבקסיס   - לוי  אורלי   :2 בערוץ  מנדטים  סקר 
ליברמן  לעומת  מנדטים,  ל-5  וזוכה  ליברמן  של  מפלגתו 

שמקבל 4 בלבד.
יום שלישי כ"ו אדר: 

מתברר, השר ליברמן ונתניהו לא נפגשו בלילה.
״מדובר  הממשלה  ראש  את  תוקפת  שקד  איילת   :09:00
במשבר מדומה. ראש הממשלה, להפיל ממשלת ימין על כלום 
להפלת  בממדיה  דומה  היסטורית  טעות  תהיה  זו  דבר  ושום 

ממשלת שמיר ב92״.
אביב  בתל  להתכנס  שתוכננה  הקבינט  ישיבת   :09:30

מתבטלת.
גם  נתניהו.  עם  פעמיים  הלילה  ״שוחחתי  ליברמן:   :10:10

אחרי השיחה אנחנו נצביע נגד חוק הגיוס״.
השרים  ועדת  ישיבת  את  דוחה  הממשלה  ראש   :11:20
שצפויה לדחות את הערר שהגישה השרה סופה לנדבר לשעה 

18:00 במקום 15:30.
הגיוס  חוק  על  הצבעה  כי  מודיע  הקואליציה  יו״ר   :14:30

תהיה אחרי ההצבעות על חוק לפיזור הכנסת בשעה 20:00.
16:00: נתניהו מקיים סבב שיחות עם ראשי הקואליציה עם 
מתווה פשרה. חוק הגיוס עובר - ישראל ביתנו מתנגדים ולא 

פורשים בתקווה שהדבר יגיע להסדר עם שר הביטחון.
17:25: לבקשת ראש הממשלה, דיון ועדת השרים לחקיקה 

בערר על חוק הגיוס נדחה לשעה 18:45.
18:00 ראש הממשלה פוגש את ראשי הסיעות או נציגיהם 

ומציג בפניהם את המתווה.
18:11: בכירים בקואליציה: נתניהו לא משוכנע שלא לפטר 

את השרה לנדבר, האירוע לא סגור עדיין.
19:12: הושג הסכם, יש מתווה.

בנט מצהיר "פייק משבר" ותוקף את נתניהו

דרעי מנצל את ההמתנה במליאה ללימוד אשר ומקלב מחפשים פתרון בשיחה עם ח"כ ביטןליברמן בישיבת הסיעה

דרעי ונתניהו, אחרי חזרתו לישראל לפני נאומו במליאה, נתניהו בשיחה עם בנט
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יענקי קצבורג

ובעיקר  החרדים  בריכוזים  ילדים  מרובת  משפחה  כל  כמעט 
מוצרים  סל  הפסח  חג  בערב  שנה  מידי  מקבלת  ברק,  בני  בעיר 
חלוקה  על  מדובר  זיהוי,  סימן  ללא  ממוספרים  בקרטונים 
של'קו  אלא  עד,  אושר  רשת  בשיתוף  ברק,  בני  העיר  קופת  של 
עיתונות' נודע כי השנה הוחלט על קיצוץ דרמטי בתקציב ומאות 
משפחות שקיבלו אשתקד לא יקבלו בשנה זו - אם לא יהיה שינוי 
של הרגע האחרון, וזאת בעקבות החלטת אחד הנגידים הגדולים 

שלא להעביר את תרומתו השנה לנושא זה.
על  סומכים  נוספים  חרדים  וריכוזים  ברק  בני  "רבים מתושבי 
מדובר  הפסח,  חג  בערב  קבוע  באופן  שמגיעים  הללו  המארזים 
על ארגזים שמגיעים עד פתח הבית עם משאית מיוחדת ופועלים 
בדומה לחלוקת משלוחים מרשתות השיווק, בארגזים יש מוצרים 
בהכשרים  פעמי,  חד  יין,  שמן,  ממתקים,  ניקוי,  חומרי  כמו 
בחצי  יורדת  החלוקה  השנה  לפסח,  וכשרים  בלבד  מהודרים 
אומר  כך",  על  יידע  שהציבור  וחשוב  כלכליים,  אילוצים  בגלל 
לנו עסקן בני ברקי ומוסיף: "החלוקה הזו הביאה לכך שאין בבני 
ברק חלוקות אחרות כי גם הארגונים סמכו על זה, ויותר מכך, גם 
כרטיסים  באמצעות  תזונה  כמו הבטחת  הרווחה  חלוקות משרד 
מגנטיים של משרד הרווחה לא מחולקות בבני ברק בגלל שגם 
יצטרך  מישהו  זו.  חלוקה  על  בעצם  סומכים  הממשלה  משרדי 

לדאוג לאותן משפחות".
ואולי בעולם היא  חלוקת ה'קמחא דפסחא' הגדולה בישראל 
ללא ספק בירושלים, בחלוקה על פני רחובות שלמים באמצעות 
כרטיסים מיוחדים, מדובר בארגון 'עונג שבת ויום טוב' בראשות 
רבי אפרים שטרן. כמויות אסטרונומיות של מצרכי מזון מחולקים 
בעשרים  והעדות,  החוגים  מכל  בישראל,  משפחות  לכ-12,000 

תתקיים  המרכזית  החלוקה  כאשר  הארץ,  ברחבי  ערים  ושתיים 
ברק,  בבני  חלוקה  מוקדי  שני  בירושלים,  הנביא  שמואל  ברח' 

ומוקד חלוקה גדול ברח' ר' יהודה הנשיא בבית שמש. 
ללמד  אלא  יצא  עצמו  על  ללמד  לא  שכזה  יחיד  מקרה  "כל   
על הכלל כולו יצא, תכפילו סיפור של משפחה אחת שנגע לכם 
בלב בעשרת אלפי המשפחות שיהנו מהחלוקה, ותגיעו למספרים 
אחד  עיתונות'  ל'קו  אומר  עצמם",  בעד  שמדברים  הגבוהים 
ממנהלי החלוקה, ר' פסח דייטש, ומוסיף: "המוטו של הארגון: 
ניקיון  מוצרי  ולא  לחג  והיקרים  העיקריים  המוצרים  את  לחלק 

זולים".
מעל  ביצים,  מיליון  משני  למעלה  יד,  עבודת  מצות  טון   38
מאה אלף בקבוקי מיץ ענבים, כמעט 750 טונות של מגוון פירות 
ויום  שבת  עונג  של  החלוקה  היקף  א',  א'  מסוג  והכל  וירקות 
משלשה  יותר  של  ערך  לשווי  מגיע  שטרן  אפרים  הרב  של  טוב 
מיליון דולרים. כל אלו יחולקו לרבבת משפחות שיקבלו את רוב 
צרכיהם בהרחבה ובעין יפה, על החלוקה האדירה יפקח צוות של 
יצאו שמחים  כדי שכולם  ליל  ועד  מבוקר  סדרנים שיעבדו   350
ומרוצים לחג הפסח. מלבד החלוקה הזאת, מתקיימת בכל שבוע 
לקראת שבת חלוקה למאות משפחות נצרכות עד לבית, וכן לפני 
חג הסוכות נערכת חלוקה נרחבת של מוצרי יסוד, בשר דגים ויין.

חסידות גור מתגלה במלוא עוצמתה הסוציאלית בנושא חלוקת 
בט"ו  כבר  ליוזמה  נערכים  בחסידות  כי  מתברר  דפסחא.  קמחא 
בשבט, ולדברי עסקנים הסכום הכולל של העלויות השונות מגיע 
למיליוני דולרים. בחסידות מעניקים סל מזון בסיסי לקראת החג 
מענק  ובנוסף  בבית,  החג  את  העורכת  ומשפחה  משפחה  לכל 
כספי גדול ויוצא דופן למשפחות. הכסף מחולק לפי דרגות זכאות 
ויסעדו בליל  כשהמפתח הקובע הינו מספר האורחים שיתארחו 
הסדר לצד שולחנו של ראש המשפחה, ולא רק מספר הנפשות, 

בחג  המתארחות  שמשפחות  מצב  למנוע  נועדה  החלוקה  שיטת 
יקבלו את מוצרי החג בעוד המארחים לא יקבלו דבר. בחסידות 
מציינים כי משפחה בה שוהים כל הילדים הנשואים, תקבל מענק 

של כ-8000 שקלים לקראת החג.
בחסידות בעלזא מחלקים סל ששוויו כ-2000 שקלים. המכיל 
עופות ויין, ביצים, פירות וירקות ועוד לכששת אלפים משפחות. 
ר'  הרה"ח  עומד  החסידות  של  דפסחא  הקמחא  מערך  בראש 
ואיש  והעסקן  מבעלזא,  האדמו"ר  מרן  בשליחות  וינד,  אליעזר 
החסד המפורסם הרב אלימלך פירר, יו"ר ארגון "עזרא למרפא".

צבי  אהרן  ר'  הרה"ח  העסקן  עומד  הלוגיסטי  הצוות  בראש 
וטורחים  העמלים  חשובים,  אברכים  עובדים  צוות  ואתו  בריסק 
לכל  יגיעו  שהמשלוחים  ודאגתם  המשלוחים  באריזת  רבות 
מחולקים  מהערים  בחלק  כאשר  כבוד,  בדרך  לביתו  ואחד  אחד 

המשלוחים לכל אחד ואחד בבית.
בחסידות ויז'ניץ מחלקים מידי שנה מזה למעלה מעשרים שנה 
אלפי סלי מזון הכוללים בשר, יין, ירקות ופירות ומוצרי חד פעמי 
לאלפי משפחות החסידות וזאת בשווי של כאלף ₪ ויותר. בנוסף, 
מקבלים מאות האברכים מלגה מיוחדת לחג בשווי מאות שקלים.

מי  כאשר  מויז'ניץ,  האדמו"ר  בית  ע"י  מתבצעת  החלוקה 
כץ  הרשל  ר'  הרה"ח  המשב"ק  הינו  החלוקה  בראש  שעומד 
שמגייס הון עתק על מנת לממן את מפעל הקמחא דפסחא ודואג 
בעצמו לשינוע של כל המוצרים לרחבי הארץ, בכל עיר או יישוב 
בו יש ריכוז של חסידי ויז'ניץ. מאלעד ועד עפולה דרך קרית גת.

מזון  סל  איזה  ישראל':  ב'כל  המלאה  בכתבה  השבוע  בסוף 
תקבלו בכל ארגון או חסידות, כמה מחלקים החברה קדישא ומה 
בנימין  הממשלה  ראש  השנה  ויגיע  יתכן  ולהיכן  הקריטריונים, 

נתניהו?

פישל רוזנפלד

מזה מספר חודשים מנהלת עיריית אלעד משא ומתן עם משרדי 
להיחתם  שעתיד  הגדול  הגג  הסכם  על  והשיכון  הבינוי  האוצר, 
בעיר החרדית. השבוע הבשילה התכנית והועדה לתכנון ופיתוח 
לעיר  הראשון  הגג  הסכם  את  אישרה  האוצר  משרד  של  )ות"פ( 

שכל תושביה חרדים.
על פי ההסכם, במהלך השנים 2018-2020 ישווקו בעיר אלעד 
ערך  דיור שוות  יחידות  כ-13,300  ובנוסף  דיור  יחידות  כ-5,400 
למסחר ותעסוקה בארבעה מתחמים בקרקע מדינה. לאלה עשויים 
להתווסף באישור הוועדה המקומית כ-1,567 יחידות דיור מכוח 
תקנות התכנון והבניה, כך שסך הכל צפי יחידות הדיור שישווקו 

בשנים אלה יעמוד על כ-20,267.
בנוסף, על פי ההסכם שאושר, ליחידות הדיור החדשות יוקמו 
בעיר גם מוסדות ציבור, בהם בתי כנסת, בתי ספר וגנים, מתנ"סים 
מיליארד  בכ-3.1  מסתכם  ההסכם  תקציב  כלל  ספורט.  ואולמות 
₪ מתוכם עבודות הפיתוח מוערכות בכ-2.8 מיליארד ₪ ועלות 

מוסדות הציבור מוערכת בכ-270 מיליון ₪.
הבינוי  משרד  ע"י  ופותחה  הוקמה  תוכננה,  אלעד  "העיר 
וכ-7,500  תושבים  כ-47,000  כיום  ומונה  ה-90  בשנות  והשיכון 
יח"ד", נכתב בהודעת המשרד. "הסכם הגג בעיר מתוכנן להתבצע 
בשני שלבים כאשר בשלב הראשון ישווקו כ-5,400 יח"ד וכ-1.6 

מיליון מ"ר בהם כ-13,300 יח"ד לתעסוקה ומסחר".
"בשלב השני ובכפוף לאישור גופי התכנון המוסמכים ישווקו 
עוד כ-6,500 יח"ד, כך שעם סיום השלב השני העיר אלעד תכפיל 
כי כל הבנייה תתבצע  יחידות הדיור בה. חשוב לציין  את מספר 

כמעטפת לעיר בצורה שווה, מבלי לפגוע במרכז העיר הקיים".
לדברי שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, הסכם הגג "יכפיל את 
מספר יחידות הדיור בעיר אלעד וייתן מענה למשפחות המבקשות 
להתגורר בעיר". עוד ציין גלנט, כי "הסכם גג זה מצטרף לשורת 
לטובת  האחרונות  השנים  בשלוש  מקדמים  שאנו  התכניות 
האוכלוסייה החרדית ובמטרה לקדם מגוון רחב של פתרונות דיור 
כפי שלא נעשה מאז קום המדינה. הדאגה לכלל המגזרים ובכללם 

ומעולם.  מאז  עיניי  לנגד  העומד  מרכזי  ערך  הינו  החרדי  המגזר 
משרד הבינוי והשיכון ימשיך לפעול במלוא המרץ בשיווק תכניות 

הנותנות מענה לכל אזרח ולכל מגזר במדינת ישראל".
כי  רזניק, אמר השבוע  מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מר חגי 
אשר  ראשון  גג  הסכם  זהו  כאשר  ממש,  של  בבשורה  "מדובר 
נוסף  מתוכנן בעיר חרדית. הסכם הגג שאושר היום מהווה צעד 
בשורה של צעדים שמקדם משרד הבינוי והשיכון בהובלת השר 

גלנט לטובת האוכלוסייה החרדית".
מתווה  אישור  על  בירך  פרוש,  ישראל  אלעד,  עיריית  ראש 
הסכם-הגג ואמר כי "מדובר בהסכם היסטורי עבור המגזר החרדי, 

ובעבור אלפי בתי אב הסובלים היום ממצוקת דיור".
לאיכות  ארגונים  שמובילים  להתנגדות  גם  התייחס  פרוש 
הירוקים  בארגונים  גורמים  "ישנם  כי  ואמר  לתכנית  הסביבה 
השונים שמנסים להעלות טענות על סכנות ליערות הסמוכים לעיר 
אלעד, מדובר בטענות שאינן נכונות, משום שבקשת הסיפוח של 
ירוקים בתוך  השטחים הללו היא דווקא כדי לשמור על שטחים 
תחומי העיר. אין ולא הייתה לנו שום כוונה להרוס את היער עבור 

בניה, גם לציבור החרדי מגיע שטחים ירוקים".

חתימה עוד השבוע

לתכנון  בועדת  ההסכם  אישור  עם  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
ופיתוח הופעלו לחצים קדחתניים בעיריית אלעד בכדי לקיים את 
כי  זאת, עקב החשש הגובר  טקס החתימה מוקדם ככל האפשר, 

הממשלה לא תאריך ימיה.
מהמידע שהגיע ל'קו עיתונות' עולה עוד, כי במידה ולא יהיה 
מכשול פוליטי בדרך, כדוגמת חוק הגיוס ותקציב המדינה לשנת 

2019, יתקיים טקס החתימה כבר ביום ראשון הקרוב.
להגיע  שצפויים  המשתתפים  בין  כי  עיתונות',  ל'קו  נודע  עוד 
לטקס נמנה ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר משה כחלון, שר 
הבינוי והשיכון יואב גלנט ושר הפנים אריה דרעי. בנוסף, צפויים 
שכן  חרדים,  שרים  וסגני  כנסת  חברי  מעט  לא  בטקס  להשתתף 

מדובר בהסכם גג ראשון בעיר חרדית.

מודעה ופשרה

על  הביטחון  משרד  הודעת  עם  חודשים,  מספר  לפני  כבר 
לדיווחים על  דיור, בד בבד  יחידות  לבניית  הפשרת שטחי האש 
המגעים המתנהלים בכל הנוגע להסכם הגג, פרסמה עיריית אלעד 

בכלי התקשורת המקומיים מודעה שעוררה סימני שאלה רבים.
שהגיעו  רבות  ל"פניות  העירייה  התייחסה  המדוברת  במודעה 
לעירייה בדבר שיווק קרקעות בשטחים הסמוכים לאלעד", כלשון 
והשיכון  הבינוי  ורק משרד  אך  כי  לציבור  הובהר  ובה  המודעה, 

יכול לשווק את אותן קרקעות.
"הננו להבהיר", נכתב בראש המודעה, "כל השטחים הקשורים 
הדיור  ויחידות  האש  שטח  אלעד,  של  המתגבש  הגג  להסכם 
השונים  בשלבים  עכשיו  ועומדים  לעיר,  להתווסף  שמתוכננות 
לשיווקים  עומדים  ולא  פרטיים  שטחים  אינם  ותכנון  להגשה 

פרטיים, אלא במכרזי משרד הבינוי והשיכון".
כאמור, המודעה הפתיעה את בכירי שוק הנדל"ן החרדי והביאה 

לשיח מורט עצבים בין בכירי הענף שניסו לפענח אותה.
"מה פתאום מגיעות פניות לעירייה", אומר בכיר בעיריית אלעד 
קרקעות  גג, שהם  הסכם  יש  כזה.  הוא  "החשבון  עיתונות'.  ל'קו 
אנחנו מדברים  עליהם  מדינה שצפויים לצאת לשיווק. השטחים 
אומר  נקודה",  פרטיים.  שטחים  ולא  המדינה  של  שטחים  הם 

הבכיר.
אינטליגנטים  מספיק  שאנשים  "חושב  הוא  כי  מוסיף  הבכיר 
אנשים שלוקחים את  זה שיש  אנחנו מתכוונים.  להבין למה  כדי 
מטעמים,  מזה  לעשות  ומנסים  הגג  הסכם  על  שלנו  הפרסומים 
ולהגיד שהפרויקט שלהם קשור להרחבת העיר  להטעות אנשים 

– אני מאמין שבסוף מישהו יתבע אותם".
הבכיר  סירב  אמורים,  הדברים  מי  כלפי  להקשות  כשהוספנו 
לנקוט בשם של פרויקט ספציפי ורק אמר כי על התושבים "לבדוק 
המחזיקים  אנשים  יש  אולי  קונים.  הם  מה  המפות  על  טוב  טוב 

קרקע פרטית באזור – אבל לא משהו שידוע לנו", אמר.

מיוחד: חלוקות ה'קמחא דפסחא' בחצרות האדמו"רים ובארגוני החסד  מדוע מאות תושבי בני ברק לא 
יקבלו השנה קמחא דפסחא?  הכל על חלוקת הענק של 'עונג שבת ויום טוב' על פני רחובות הבירה, 

המדד המיוחד בחלוקה בגור ושווי הסל בבעלזא

טקס החתימה על הסכם הגג באלעד יתקיים כבר בראשון הקרוב • בלעדי: ההודעה המוזרה שהפיצה העירייה והנוכלים 
שהביאו לפרסומה • בכיר בעירייה ל'קו עיתונות': "אנשים מספיק אינטליגנטיים להבין באיזה פרויקט מדובר"

ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכּול ּכל דִּ

אלעד: הבשורה, החתימה והמאבק בנוכלים

הכתבה המלאה בסוף השבוע ב-
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מי שחפצה נפשו לחזות בהצגה הכי טובה בבירת ארה"ב, 
ויזה  נזקק השבוע לעבור את דרך החתחתים של הנפקת  לא 
אמריקאית, וגם לא לרכוש כרטיס טיסה במחיר מופקע ולצאת 
בירושלים,  הכנסת  למשכן  קטנה  קפיצה  בחו"ל.  לחופשה 
בידוק  לרחבה,  הכניסה  בואכה  המשתרכים  בתורים  עמידה 
ביטחוני קפדני - שעת המתנה ברוטו בסך הכל - הכניסו את 
היהודי  השחקן  על  שהשקיף  ליציע  היישר  הסקרן  הצופה 
הטוב בתבל, שעלה על הבמה ונתן את השואו שרק הוא יודע 

לספק. 
יהודים אמריקאים הריעו  שבוע אחרי ששמונה עשר אלף 
למופע היחיד של ראש ממשלת ישראל, עלה נתניהו על דוכן 
הכנסת ביום שני – וסיפק שוב את ההוכחה מדוע ולמה חרף 
הלא  והכותרות  הנוקבות  ההמלצות  הסדרתיות,  החקירות 

מפרגנות, התמיכה הציבורית בו רק הולכת ומתעצמת. 
מול מושבי מליאה מלאים – למעט כסאותיהם המיותמים 
של ראשי מפלגות הקואליציה ומול יציעים גדושים בבחורי 
 - הזמנים'  'בין  החופש  מלוא  שואפים  שנחיריהם  ישיבות 
פעם.  מאי  בטוח  נתניהו  נראה  בחירות,  מריח  שביבי  כפי 
לנו  סיפרו  עשורים  שני  שבמשך  האיש  שזהו  להאמין  קשה 
חרדותיו  על  הנוטפים ממצחו,  הזיעה  אגלי  על  ללא הפסקה 
שהוא  כפי  חזק  האיש  אם  נידף.  עלה  כל  מפני  וחששותיו 
נשמע ונראה – אפשר להסיק שהוא האקליפטוס הכי מושרש 
בחורשה. אם מדובר רק במשחק – ניתן לקבוע אפוא שביבי 

נתניהו הוא השחקן הטוב בתבל.
שנתניהו  הסותרים  המסרים  היו  מכל  יותר  שהרשים  מה 
ועל  הקואליציה  שימור  על  דיבר  הטקסט  להעביר.  הצליח 
חשיבות יציבותה עד לתום הקדנציה המלאה, אך הסאבטקסט 
הכל כך ברור היה: תנו לי בחירות ביוני, ורק תדאגו בבקשה 
האישיים,  בחייו  כמו  בפוליטיקה  שמי.  על  יירשמו  לא  שהן 
מבוקשו  כל  את  לקבל  היא  ראש-הממשלה  של  מומחיותו 

מבלי שהדבר ייזקף לחובתו.
באותם רגעים נדמה היה שביבי לא ממצמץ אפילו לעברו 
הלא  בעבר  רגעים  מאותם  הלקח  את  שלמד  כמי  איווט,  של 
המערכת  את  תיזז  מנדטים  מיעוט  עם  איווט  שבהם  רחוק 
הפוליטית כולה. הרגע הזכור מכל שצרוב בבשרו של נתניהו, 
קדימה כשליברמן  מול  הוא מאותו מוצאי מערכת הבחירות 
בחר להמריא לחופשה וגרם לו להתפתל ולהתייסר כל הדרך 
נהנה  שפשוט  נראה  נתניהו  נראה  בערב,  שני  ביום  לנשיא. 

מההצגה. 
להיראות  מבלי   – לבחירות  ללכת  ביבי  של  הרצון  את 
ציבורית כמי שהוביל את המהלך - זיהו השותפים הנאמנים, 
גם  האחרונים.  השבועיים  במהלך  לאומיים,  כדתיים  חרדים 
זוהתה מלכתחילה. פעם אחר פעם  המטרה שסימן מראש – 
תחילה  החרדים.  עם  לו  שתוכננו  ממפגשים  נתניהו  התחמק 
ובגין  המדינה  עדי  החתמת  בגלל  כך  אחר  ההמלצות,  בגלל 
לבית  כרונית  המאחרים  לילדים  שהורים  תירוצים  שלל  עוד 
לבסוף  כשנפגש  מוצדקות".  כ"סיבות  לכנות  נוהגים  הספר 
ונסיעתו  חקירתו  טרם  דמוקפין,  פורים  ערב  החרדים  עם 
יושב  שהוא  הייתה  החברים  של  התחושה  הברית,  לארצות 
איתם כדי לצאת ידי חובה, כמו בקריאת מגילה ביום השני של 

המחמירים, בשכונות שהם ספק פרזות ספק מוקפין.  
את רשימת השותפים החוששים מבחירות אפשר לדרג לפי 
רמת הסיכון המתבטאת בסקרים. המפלגה החריגה שחוששת 
היהודי,  הבית  היא  המחמיאים  הסקרים  למרות  ונואשת 
שראשיה, שריה ויועציה מזהים את המגמה של תמיכה אדירה 
אומנם  הסקרים  הסרוגות.  הכיפות  חובשי  בקרב  בנתניהו 
מפרגנים למפלגה תחזית דו-ספרתית אך החרדה הגדולה של 

בנט ושקד היא מכך שברגע האמת המצביעים ינהרו לקלפיות 
המדינה  את  להציל  ויחיד:  אחד  מסר  מהדהד  כשבראשם   –

מההפיכה השלטונית.
כפי  מבחירות  שחרדים  לאומי  הדתי  ורעהו  חרדי  שר 
שביבי נרתע מחקירות דיברו ביניהם בסופ"ש האחרון בשעה 
שנתניהו היה באוויר - וסיכמו לשגר טיל נ"מ מונחה מטרה. 
העולם  בבירת  נתניהו  של  ביקורו  מראשית  שנמשך  התיאום 
החברים  את  הוביל  הגמדים,  למדינת  לשובו  ועד  החופשי 
למסקנה שנתניהו מתכוון להקדים את הבחירות לחודש יוני. 
לראש  גם  ואוטוטו  ישראל,  )למדינת  השבעים  חגיגות  אחרי 
הנשיא  של  ביקורו  גם  ואולי  השגרירות  פתיחת  ממשלתה(, 

האמריקאי – שמפרגן לחבר מישראל עד חצי המלכות.   
להבהיר  החליטו   – עמדות  ביניהם  שתיאמו  ובנט  דרעי 
במחדל,  או  במעשה  מצדו  יוקדמו  הבחירות  אם  כי  לנתניהו 
הם ידאגו לכך שהמרוץ לבחירות יהפוך לריצת מרתון ארוכה 
בסוף  שם  אי  אלא  ביוני,  לא  מתישה.  בחירות  מערכת  של 
השנה – במועד המקורי להעברת התקציב, שהוקדם השבוע 
ללא סיבה. המהלך הבא של השניים עם נחיתת נתניהו היה, 

לעשות כל מאמץ כדי שציבור בוחרי הימין יבין – שנתניהו 
מוביל לבחירות ולא מובל אליהן בחוסר ברירה.

בשורה התחתונה, דרעי בנט וכחלון גם יכולים לסמן וי על 
גדול למערכת חדשות  זר פרחים  ולשלוח במקביל  המשימה 
לאורלי  שהעניק  הסקר  את  בערב  בשני  שפרסמה   2 ערוץ 
 - איווט  של  ביתנו  מישראל  יותר  אחד  מנדט  אבקסיס  לוי 
שמתנדנדת על אחוז החסימה. יותר מכל ההסברים, התחינות 
והתובנות, הסקר הזה גרם החדיר את הסיכה בבלון של איווט 
לנתניהו  ולהסביר  אמונים  להצהיר  המחרת  בבוקר  לו  וגרם 
רגע,  באותו  הממשלה.  מפירוק  להימנע  ניתן  כיצד  בפומבי 
איווט גרם לביבי להיראות כאיש הרע – ואילץ אותו לחשב 

מסלול מחדש – מפירוק להבראה. 
המשבר נדחה עד למועד הבא. דרעי ואיווט שחזרו לדבר 
שחרדים  וכחלון  בנט  כמו  סקרים,  מצוקת  אותה  את  וחשים 

לרווחה  לנשום  יכולים   - ביבי  ממשתה המנדטים הצפוי של 
לנוכח  מחייכת  משמאל  האופוזיציה  רק  לא  עתה.  לעת 
התוצאה - כפי שהתבטא נתניהו, אלא גם האופוזיציה שקמה 

לו השבוע בתוך הקואליציה.

אביר שלוש הקריאות
רמת החרדה של הנציגות החרדית – עמדה בניגוד מוחלט 
בש"ס  רק  לא  הממשלה.  ראש  ששידר  הביטחון  לתחושת 
שהיצמדותה, מלמעלה ומלמטה לאחוז החסימה בכל הסקרים 
האחרונים לא נותנת לראשיה מנוחה, אלא גם ביהדות התורה.

ח"כ מסגל ב' של יהדות התורה העריך השבוע כי מנדט או 
יותר של חרדים מודרניים שסתמו את האף והצביעו ג', יזלוג 
נתניהו שקסמו ברחוב החרדי  עבר  אל  הנוכחית  בסיטואציה 
לא זו בלבד שלא פג אלא אף מתגבר והולך. ככל שהוא יותר 

חשוד, כך הוא יותר אהוד.
אלא שהחשש הגדול ביותר, גם במפלגה האשכנזית נטולת 
הסנטימנטים, הוא מכך שבמו"מ הקואליציוני הבא היא תמצא 
לצידה.  תומכת  ספרדייה  אחות  ללא  וגלמודה  בודדה  עצמה 
לא בכדי, אביר מסדר שלוש הקריאות יעקב ליצמן, אף העלה 
השבוע בישיבת הסיעה את אופציית החבירה עם ש"ס לבלוק 

מפלגתי שירוץ בבחירות בראש אחד. לא יחד. ביחד!  
במערכת הפוליטית שאלו השבוע האם החרדים שנחשבים 
מראש  חשבו  לא  א'(,  סגל  א',  )סגל  שבנציגים  לממולחים 
על התהליכים שהם מובילים. את השאלה הזאת יש להפנות 
כמובן לסגן השר ליצמן שהתבצר במרומי הקריאה השלישית 
השני  המפלגתי  השופר  עם  תיאום  ללא  בהמודיע  שהוצגה 
שנתקבלה  לאחר  משבוע  יותר  פתאום,  לפתע  'המבשר', 
החלטת מועצת גדולי התורה. ליצמן מחויב להשיב בהתאם 
לתקנון, אך גם מי שדברר את החלטת מועצת גדולי התורה 
בצהרי יום ראשון ובישר לאומה על התנגדותה למתווה הגיוס 

המתוקן חייב להשיב תשובות. 
מזכיר המועצה הרב מרדכי שטרן, בסוג של גלגול אחריות 
מועצת  כי  היום  למחרת  הזכיר  מתפתלת,  חסידית  בשפה 
גדולי התורה לא קיבלה החלטה על התניית התמיכה בתקציב 
היה  לכולם  קריאות.  בשלוש  הגיוס  לחוק  התיקון  בהעברת 
האדמה  תפוח  בגלגול  אך  בדבריו,  המזכיר  כיוון  למי  ברור 
די. ההודעה הזאת של  היה  לא  הלוהט לצלחתם של אחרים 
הרב שטרן בצהרי יום ראשון, גרמה לכמה שעות של טירוף 
מערכות שהגבירו את תחושת ההליכה לבחירות ובסופו של 
יום הציגה את המועצת כמזגזגת. על תקלה מהסוג הזה, חובה 

לערוך תחקיר, להסיק מסקנות ולהפיק לקחים.
על ליצמן כבר דובר, בשבוע שעבר. האיש עדיין משוכנע 
אלא  ברירה  הייתה  לא  המתמשכת  המעשה  חדלות  שמול 
להתייצב כחומה בצורה. אלמלא הדרישה הראשונית והתניית 
גם   – קריאות  בשלוש  התיקון  באישור  בתקציב  התמיכה 
של  לדידו  לעולם.  באה  הייתה  לא  טרומית  לקריאה  הסכמה 
גיוס  חוק  ללא  לבחירות  להיגרר  גורלנו  נגזר  אם  השר,  סגן 
עם  האמת,  רגע  בהגיע  ולא  כיום  זאת  שנגלה  עדיף  מתוקן, 
לפסיקת  בהתאם  השחור,  בספטמבר  לחוק  התיקון  פקיעת 

הבג"ץ.
בהחלטת  זגזוג  כמו  מהצד  שנראה  מה  עם  כן,  אם  נותרנו 
אינו  פוליטי  מדור  ישראל.  אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת 
שנאמר  כפי  אך  ונכבדים,  לנשואים  ציונים  לחלוקת  המקום 

במקורותינו, תורה היא וללמוד אנו צריכים.
השערורייתית  התקשורתית  להתנהלות  ולא  התשובה,  את 
אלא לדרמה הרבנית-תורנית, מספק ח"כ אגודאי בכיר שהיה 

בית ספר לפוליטיקה

מופע היחיד של ביבי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

מקלט פוליטי ביהדות התורה? ליצמן ודרעי. 
צילום: יעקב כהן
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מול יציעים גדושים 
בבחורי ישיבות 

שנחיריהם שואפים 
מלוא החופש 'בין 

הזמנים' - כפי שביבי 
מריח בחירות, נראה 

נתניהו בטוח מאי 
פעם. קשה להאמין 

שזהו האיש שבמשך 
שני עשורים סיפרו 

לנו ללא הפסקה על 
אגלי הזיעה הנוטפים 

ממצחו, על חרדותיו 
וחששותיו מפני כל 

עלה נידף

החשש הגדול ביותר, 
גם במפלגה האשכנזית 

נטולת הסנטימנטים, הוא 
מכך שבמו"מ הקואליציוני 

הבא היא תמצא עצמה 
בודדה וגלמודה ללא 

אחות ספרדייה תומכת 
לצידה. אביר מסדר שלוש 

הקריאות יעקב ליצמן, 
העלה השבוע בישיבת 

הסיעה את אופציית 
החבירה עם ש"ס לבלוק 
מפלגתי שירוץ בבחירות 

בראש אחד. לא יחד. ביחד!  

ישיבה  שבתום  מירון,  עו"ד  הצעת  מניסוח  החל  העניינים.  בסוד 
נשלחה עקב   - דרעי  זינגר שצורף לבקשת  עו"ד שלום  עם  משותפת 
ידי אחד המשתתפים ללשכת השרים שקד וליברמן.  טעות אנוש על 
וליברמן  שקד  לשרים  גרם  בעבר,  כאן  שנחשף  המוקדם  המשלוח 

לפעול על אוטומט וליירט את ההצעה בעודה באוויר. כמה חבל.
לצרף  ביקש  מנדלבליט  לממשלה  שהיועמ"ש  ואחרי  לשם,  מפה 
אותו   – נזרי  רז  עו"ד  במקום  זילבר  דלית  עו"ד  את  המשפטי  לצוות 
רצו מלכתחילה הנציגים החרדים, הבהיר גם ראש הממשלה באותה 
פגישה דחויה שהתקיימה ערב טיסתו לארה"ב כי מבחינתו, 'חוק יסוד 

עולם התורה', יכול להימשך כלעומת שבא. 
בהיעדר אלטרנטיבה ריאלית להגשת תיקון חקיקה מוסכם, נכנסה 
לתמונה שרת המשפטים איילת שקד, ראשת הוועדה הידועה מתקופת 
ממשלת לפיד שסעיפי חוק הגיוס נהירים לה כחדרי משרד המשפטים 
ברחוב צלאח א-דין. המורווחת הגדולה של הקדנציה שיושבת במשרד 
הבינה  החרדים,  עם  שוטף  קשר  ומתחזקת  חלמה  לא  אפילו  עליו 
המופסדת  תצא  היא  לבחירות,  שיוביל  פוליטי  שממשבר  ראשונה 

הגדולה. 
שקד הניחה הצעה על השולחן שהפיסה את דעתם של כמה חברי 
כנסת חרדים החוששים לכיסאם. אלא שבאגודת ישראל - ובעניין הזה 
- לא הצליחו  נשמעו ליצמן ופרוש כאיש אחד גם אם לא בלב אחד 
להבין איך ניתן לשקול אפילו את קבלת ההצעה. על הנימוקים, בפרק 

הבא.

שבעה מי יודע
שינויים  שבעה  לפחות  ומצאו  בחנו  האגודאים,  הכנסת  חברי 
זו שהם  מול   – שגיבשה שקד  המתוקנת  בהצעה  מהותיים שהוכללו 

ביקשו להביא לפני כחודש לאישור הממשלה והכנסת.
השינוי הראשון והמהותי נגע כאמור לחוק יסוד לימוד התורה. בעוד 
בהצעת עו"ד מירון שהוגשה לפני חודש דובר על חקיקת חוק יסוד – 
לימוד תורה בתוספת תיקון לחוק שירות בטחון שייגזר מחוק היסוד, 
הרי שבהצעה שהגישה שקד נשמט כלא היה חוק יסוד לימוד התורה. 
עמידות  לשאלת  הן  דרמטית  הייתה השלכה  עצמו  בפני  הזה  לשינוי 
החקיקה בעתירה שתוגש לבג"ץ והן לעניין יעדי הגיוס והגדלת מספר 
המשרתים – כשבהצעה המקורית של החרדים, התווסף בצד הסעיפים 
העוסקים בכך סעיף משמעותי: "והכל בשים לב להוראת חוק יסוד – 

לימוד תורה".
גם ברמת הניסוח התיקון הפך לקלקול. בהצעה שהגישו לפני חודש 
זה  פרק  "הוראות  כי:  בחקיקה  לקבוע  החרדים  הכנסת  חברי  ביקשו 
והמשמעות  החשיבות  לאור  נקבעות  תורה  לומדי  של  מעמדם  לגבי 

שנקבעו לגבי לימוד התורה בחוק-יסוד: לימוד תורה".
בנוסח שביקשה שקד להעביר נקבע רק כי: "הוראות פרק זה יחולו 
לשופטי  מאפשר  שהיה  מה  התורה",  לימוד  בחשיבות  ההכרה  נוכח 
הבג"ץ לשנות את ההחלטה עם יד קלה על המקלדת, מבלי שמוראו 

של תקדים ביטול חוק יסוד מרחף מעל לראשם.
התחולה  לסוגיית  נגע  לרעה  שבלטו  הנוסחאות  משינויי  אחד 
והביטול של החקיקה. בהצעה המקורית שביקשו חברי הכנסת להעביר 
הם ביקשו לקבוע כי "עד סיון תשפ"ב יינתן דיחוי ואם תירשם באותו 

מועד עמידה ביעדים, תוקף החוק יוארך בעוד 5 שנים".
בהצעת שקד לעומת זאת, ביקשה השרה לקבוע מפורשות כי החוק 
יתבטל בגין אי עמידה ביעדים – כשהמשמעות הברורה במקרה כזה 
תהיה, החלת חוק שירות ביטחון על כל המשתמע מכך מבחינת הפיכת 
בני הישיבות לעריקים. ההצעה לא כללה אפילו את כבשת הרש, מכסת 

העילויים שיאיר לפיד הסכים להעניק לנו ברוב טובו וחסדו.
השינויים לרעה היו עוד רבים – והם מובאים כאן במלואם לטובת 
בין  רק  ולא  השורות  בין  גם  הישיבות,  בחורי  מבין  הלכת  מטיבי 

השבילים - במהלך חופשת בין הזמנים.
כך, בהצעה שניסח עו"ד מירון דובר על כך כי החל מסיון תשפ"ב, 
ייבדק בכל שנה האם עמדו ביעדים ובמידה ולא תהיה עמידה ביעדים 
החלטתה  את  ותעביר  בנדון  לעשות  מה  תדון  הממשלה  שנקבעו, 
וביטחון  חוץ  ועדת  אם  הצעה  לאותה  בהתאם  ובטחון.  חוץ  לוועדת 
תאשר את החלטת הממשלה, שר הביטחון יחזור וייתן דיחוי ובמידה 
לדיון  הממשלה  החלטת  תועבר  ההחלטה,  את  תאשר  לא  והוועדה 
בכנסת. אם הכנסת תאשר, מה טוב, ואם לאו, החוק יישאר בתוקפו עד 

שהכנסת תחוקק חוק חדש.
בהצעת שקד לעומת זאת נקבע כי החל מסיון תשפ"ב, ייבדק בכל 
תהיה שלילית,  והתשובה  ובמידה  ביעדים  עמידה  נרשמה  שנה האם 
קונקרטיות שתכליתן  בפעולות  ותנקוט  הדברים  את  הממשלה תבחן 
נפקויות  של  עולה  ומתווה  דרך  אבני  הכוללת  הגיוס,  ביעד  עמידה 
כלכליות שליליות בגין אי עמידה ביעדים, אל מול תמריצים חיוביים 
מגיעים  המכובסים  המשפטים  את  כשמנפים  ביעדים.  עמידה  בגין 

לתוצאה בת שתי מילים: סנקציות כלכליות.

המציג הנו ראש ממשלה. נתניהו בכנסת, השבוע. צילום: קובי גדעון, לע"מ
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הצעת החוק של שקד גם ביקשה להפוך את יעדי הגיוס מסעיף 
כי  כוללנית  המורה  הסעיף  במקום  כך,  פרטנית.  להצעה  כוללני 
"יעדי הגיוס יעלו מדי שנת גיוס", ביקשה שקד לקבוע בהצעתה 
כי "יעדי הגיוס יעלו מדי שנה ובלבד שהיעד השנתי הכולל לשנת 
הגיוס שתחילתה בחודש יולי 2013 לא יפחת מ–3,300 מתגייסים 
במספר  לנקוב  )המציעה!(  ההצעה  ביקשה  זה  בעניין  לשירות". 
מתגייסים שיהיו כבר ב-2018 ולהבהיר שהמספר חייב לעלות על 

3,300 מתגייסים.
וכאילו לא די בכך, הרי שלקינוח ביקשה הצעת שקד להוסיף שני 
סעיפים. האחד, מורה למשרד הביטחון לגבש תמריצים חיוביים 
לעידוד הגיוס, ולהביאם לאישור הממשלה. השני, מורה למשרד 
בתעסוקה,  השילוב  לעידוד  חיוביים  תמריצים  לגבש  הכלכלה 

ולהביאם לאישור הממשלה.
מועצת  לשולחן  שהובאה  ההצעה  מדוע  אפוא,  להבין  נקל 
גדולי התורה של אגודת ישראל בסופ"ש שעבר – נדחתה על הסף 
וקוטלגה באותה קטגוריה של תיקוני ממשלת לפיד, שבגינם יצאו 
חצי מיליון חרדים לרחובות. לחברי הכנסת של אגודת ישראל היה 
קטן  להסכים,  יוכל  לא  חרדי  שום  הזה,  מהסוג  שלהצעה  ברור, 

כגדול.
התשובה  ניתנה  בטרם  עוד  בסופ"ש  חלחלה  הזאת  העמדה 
הסופית מטעם כל חברי המועצת. לחברי הכנסת גם נפל האסימון 
זו הנוסחה הסופית שמציעה  כשהבינו עד כמה קשה מצבנו, אם 

שרת המשפטים שנחלצה לסייע – לה וגם לנו. 
האלטרנטיבה שנשלפה בבוקר יום ראשון, כמו מכונת הנשמה 
הצעת  של  אישורה  הייתה  קרסו,  שלו  הגוף  שמערכות  לחולה 
ברור  היה  לכולם  צופים.  ונופת  מדבש  המתוקה   – צור'  בן  'חוק 
ככתבה  פשרה  שום  בה  שאין  הצעה  של  להעברתה  הסיכוי  כי 
עד  לבלוס  מעצמו  יתנדב  סכרת  שחולה  מהסיכוי  קטן  וכלשונה, 
בלי די ממתקים גדושי סוכר. אך הנוסחה שהחלה להתגלגל הייתה 
– לנסות ולהעביר את ההצעה ככתבה וכלשונה בקריאה טרומית, 
ולאחריה, ועדות הכנסת תשבנה על המדוכה ותגלגלנה את המשך 

הטיפול בפרשה לכנסת הבאה.
ראש  בלשכת  הניסוי  בלון  הפרחת  כולל  הזה,  התהליך  כל 
הממשלה, התרחש בה בשעה שמזכיר המועצת הרב מרדכי שטרן 
משלים את גיבוש חזית הסירוב להצעת שקד. את העמדה הברורה 
של שלילת נוסחת שקד על דעת כלל החברים, גיבש הרב מרדכי 
שטרן בשעות אחר הצהריים של יום ראשון. רק שהאיש היקר הזה 
לא לקח בחשבון – את רגישות השעה ואת המהלכים המתנהלים 

באותם רגעים מאחורי גבו.
באותה  שהוצגה  החלופית  ההצעה  פשר  את  לדעת  בלי  גם 
שעה, הרב שטרן היה חייב לתת את הדעת על המשמעות שתינתן 
הכי  האקליפטוס  על  טיפס  ליצמן  השר  שסגן  אחרי  להודעה. 
גבוה בחורשה, אם להשתמש בטרמינולוגיה של ראש הממשלה, 
כשדרש בשבוע האחרון את העברת חוק הגיוס בשלוש קריאות – 
המשמעות המיידית שניתנה להודעה הייתה, גיבוי מוחלט לעמדת 

סגן השר והיצמדות לאולטימטום הישן שניתן.
במהירות  הקול  את  מוליך  השמים  עוף  שבו  צייצני  בעולם 
האור, הודעתו של הרב שטרן על דחיית נוסחת שקד, הפכה תוך 
שניות להכרזה על בחירות. רק בחלוף שעה ארוכה – באה לעולם 
בן  של  החקיקה  ליוזמת  פומבי  ביטוי  שניתן  אחרי  זמנית  גאולה 
צור. מהצעת החקיקה של בן צור, לצרכי תעמולה בלבד ועם אפס 
סיכויי יישום שהוגשה לאישור חברי מועצת גדולי התורה, נשמטה 
כמובן החלת חוק שירות ביטחון במקרה של אי עמידה ביעדים. 
אז היועץ המשפטי לממשלה טען שהחוק אינו חוקתי, וגם חברי 
הקואליציה שהסכימו, ולא פה אחד, להעבירו – דיברו על קריאה 
טרומית בלבד, אך בהתחשב באלטרנטיבה, גם זה נראה לפתע כמו 
מציאה בהיסח הדעת שיש לחטוף תכף ומיד לפני שיבואו הבעלים 

ויתנו בה סימנים.
גם אחרי שנחשפים לתהליכי העומק שהתרחשו באותן שעות, 
יוקרתה  על  צל  שהטילה  העגומה  מהתוצאה  להימנע  אפשר  אי 
שליטה  של  שנים  במשך  התורה.  גדולי  מועצת  של  הציבורית 
בלעדית על סדר היום התורני, הצטיירה המועצת החסידית מרובת 
החברים כמי שהולכת בעקבות המועצת הליטאית שנשמעה לאיש 
הרים,  בין  ראשינו  להכניס  מבלי  ולציין  להדגיש  מיותר  אחד. 
השבוע  נדמה  לרגעים  התקשורתית.  הנראות  ברמת  רק  שעסקינן 
יוזמה,  כי אנו חוזים בחלופת מובילים. המועצת החסידית נטלה 
על  החסידים  שיד  המסר  את  לכולם  ושידרה  הודיעה  הכריעה, 
החסידיים  העסקנים  כי  התברר  שעות  מספר  בחלוף  העליונה. 
שבחשו קצת יותר מדי, לא הרימו יד אלא דחפו רגל – והעבירו 

שוב את הבכורה לדגל. 

חד גדיא
יותר  הרבה  יש  האחרונים  בשבועות  כאן  שהתרחש  מה  על 
מארבע קושיות. נותר רק להתנחם בכך שמדובר בצרת רבים שלה 

שותפים שאר החברים לקואליציה ולא רק החרדים.
הנשימה  עד  שורות  לשבור  שלא  התחייבו  אומנם  השותפים 
האחרונה, אך לכולם ברור שהתחייבות מהסוג הזה ניתנת לאכיפה 
כמו ההסכמים ששמיר ז"ל הציע לתלות על הקיר. אז הקץ אומנם 
יידחה כנראה לצרכי התארגנות וחיפוש אשמים, אך השבוע ניתן 
לקבוע שמערכת הבחירות כבר החלה לחשב את ימיה לאחור. כי 
הרי לא גיוס החרדים הוא הקטליזטור שיוביל לבחירות מוקדמות, 
אלא גיוס עדי המדינה. הקואליציה ששרדה את סערת ההמלצות 
בראשה  העומד  של  האיתותים  את  חשה  מרשימה,  באיתנות 
נגד איווט וביבי  נגד ליצמן, דרעי  ומתפרקת לתוך עצמה. כחלון 
הזמנים  לוח  מבחינת  כאשר  מתרחש  זה  וכל  ואיילת.  נפתלי  נגד 
גרידא, לא הייתה עילה אמיתית לפרוץ המשבר. לתיקון חוק הגיוס 
נותרו עוד חמישה חודשים ולהעברת תקציב המדינה – תשעה. כך 

נראה תירוץ. לא סיבה.
ראש  נטל  מהם  תשעה  לעולם.  ירדו  חשדנות  של  קבין  עשרה 
שמעוניין  העיקרי  הגורם  את  בו  רואים  שכולם   – הממשלה 
בבחירות, בתווך שבין הגשת המלצות המשטרה להחלטת יועמ"ש 

על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע. 
באיווט  חשדו  החרדים  החברים  כולם.  מתחלקים  שנותר  בקב 
שהוא מתואם עם ראש הממשלה, אך בסביבת שר הביטחון דיברו 
בסוגיית  מנשקו  איווט  את  יפרוק  שנתניהו  מכך  הדדי  חשש  על 
הגיוס, כדי ללכת מיד לאחר מכן לבחירות כשלליברמן אין נשק 

בין שרי  והחשד  ולדבר על הררי הטינה  בארסנל. מיותר להוסיף 
הבית היהודי לבין ראש הממשלה. שנאה עזה שכזאת, ביבי רוחש 

רק לעדי מדינה.
אבל עזבו אתכם לרגע מהבית היהודי. בואו נדבר רגע על מה 
שהתרחש השבוע בתוך הבית החרדי. החשדנות והטינה ההדדיים 
 – ליצמן  היה  שנחשד  הראשון  השיאים.  כל  את  השבוע  שברו 
לרגעים  סברו  שכמותם,  כרוניים  חשדנים  החרדים,  שהחברים 
הבין  לא  דרעי  הממשלה.  ראש  עם  גבם  מאחורי  מתואם  הוא  כי 
איך החבר משכבר הימים לא לוקח בחשבון את מצבה של ש"ס 
בסקרים. החברים הליטאיים היו בטוחים כי ליצמן מכוון לפגוע 
עמדת  את  להחליש  כדי  הליטאי  הפילוג  את  ולנצל  הרכה  בבטן 

השישים-ארבעים.
ליצמן מצדו חש שהוא נלחם לבדו, לא רק מול החברים מש"ס 
יום  בצהרי  באגודה.  החברים  שאר  מול  גם  אלא  התורה,  ומדגל 
סימנו  החדר  מתוך  הדיווחים  כאשר  המגמה  התהפכה  ראשון 
דווקא את מאיר פרוש כמי שנלחם לדחות את הצעת שקד. אחד 
פרוש  כי  והסיק  די  בלי  עד  פלפל  הח"כים  בין  הקיצין  ממחשבי 
מעוניין בבחירות ארציות מוקדמות במסגרתן עשוי ברקת לפרוש 
מאיר  מעמנו  בהילקח  לליכוד.  להצטרף  כדי  העירייה  מראש 
תורג'מן לחקירה, התפטרות של ברקת עשויה להוביל את מועצת 
השרביט  העברת  במודל  זמני,  עיר  כראש  דייטש  לבחירת  העיר 

מאולמרט ללופו.
אלימלך  רבי  לתפילת  הפוך  יישום  מעין  הזה,  גדיא  החד 
מליז'ענסק: אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד חסרון חברינו – 

לא תם וטרם נשלם. רק שלא ייגמר לכולנו, כפי שמתואר בהגדה.

גיוס בוחרים
לומר  יותר  נכון  ואולי  הגיוס,  חוק  לתיקון  ההזדמנויות  חלון 
שאת  מלמד  העבר  ניסיון  מזמן.  כבר  נסגר  ההזדמנויות'  'כחלון 
המלאכה העדינה של תיקון חוק גיוס אפשר להעביר רק בישורת 

הראשונה של הקדנציה. בטח שלא באקורד הסיום.
פשרה  לבלוע  שנאלצים  החרדים  הכנסת  חברי  עבור  רק  לא 
הזאת  החקיקה  החילוניים,  החברים  עבור  גם  אלא  פשרה,  אחר 
ורק  היא גלולה מרה. את הגלולה הזאת הם מסוגלים לבלוע אך 
לצד מאכלים ומשקאות רוויי סוכרים: כשהתפקיד המיניסטריאלי 
לקדנציה הקרובה תלוי ועומד בשינוי החקיקה ניתן למצוא מכנה 

משותף ואווירה של פיוס והסכמה.
כך היה בחקיקות הקודמות של חוק טל ז"ל, כך היה בראשית 
סכין  כמו  לפיד עבר  הגיוס של  הנוכחית כשתיקון חוק  הקדנציה 
לעומת  והג'ובים  רחוקה,  נראתה  החילוני  הבוחר  נקמת  בחמאה. 

זאת - היו במרחק נגיעה. 
פסיקת בג"ץ שפסל את החוק נפלה בעיתוי גרוע – לא בחלק 
הראשון אלא בחלקה השני של הקדנציה. קשה לראות קואליציה 
ולא משנה באיזה הרכב, המסוגלת להעביר שינוי חקיקה להנצחת 
הפטור לבני ישיבה במחצית השנייה של הכהונה. על אחת כמה 
ההליך  לוודאי  קרובה  שבסבירות  לכולם  ברור  כאשר  וכמה 
גם  הבאה,  הבחירות  במערכת  נמצא  כבר  כשהלב  בבג"ץ.  ייפסל 
היד מצביעה בהתאם. לא לפי האינטרס של גיוס הבחורים, אלא 

בהתאם להשלכות שתהיינה על גיוס הבוחרים.
הראשון  היה  הוא  הזה  בעניין  שגם  ייאמר  נתניהו  של  לשבחו 
שזיהה. בחודש שלאחר פסיקת הבג"ץ הוא האיץ בחברי הכנסת 
חקיקה.  של  בבליץ  אותה  ולהעביר  נוסחה  עם  לבוא  החרדים 
ההתמהמהות הייתה דווקא של חברי הכנסת – שקידשו מלחמה 

על נושאים אחרים, מרכבות השבת ועד למרכולים.
הדילמה שהובילה לעיכוב ניסוח החקיקה הייתה יותר משפטית 
מפוליטית. קשה לראות חקיקה שיכולה לעבור את מבחן הבג"ץ, 
חיינו  של  הזה  שבשלב  הוא  שנוצר  הרושם  לעבר,  ובניגוד 
הלאומיים ידו של בג"ץ קלה על ההדק. מחקיקה לחקיקה, הולך 
ומצטמצם מרחב הזמן שבין הגשת העתירה לפסילת החוק, לבין 
החדשה  הסיטואציה  גם  לכל.  מראש  שידועה   – הבג"ץ  פסיקת 
ובניגוד  נסיגה, הואיל  ויתור או  הזאת, מחייבת מחשבה לפני כל 

לעבר – כיום גם איננו קונים זמן.
מיותר לפזר הבטחות ולזרות ברוח אשליות. חוק הגיוס לא יתוקן 
בקדנציה הנוכחית. זמננו תם, העיסה הוחמצה וכל מה שנותר זה 
לבקש מבג"ץ ארכה. נותר רק לקוות שמערכת הבחירות הבאה – 
תעסוק בגיוס עדי המדינה ולא בגיוס בני הישיבות, ושבמשא ומתן 
בקדנציה  כמו  המזון  שרשרת  לתחתית  ייזרקו  לא  החרדים  הבא, 
שעברה. אם הח"כים החרדים ישכילו לפחות מכאן ולהבא לשמור 
הקואליציוני  שבמו"מ  הסיכוי  את  יגדילו  הם  השתיקה,  זכות  על 

הבא – תימצא הנוסחה הגואלת לחקיקה.
ח"כ חרדי בכיר הציע בבוקרו של יום ראשון לוותר על התענוג 
מה  "הרי  קלקולים.  מלא  מתוקן  גיוס  חוק  שבהעברת  המפוקפק 
יקרה לנו?" הוא הזהיר וצדק, "גם נאכל את הדגים המקולקלים, 

גם נשלם וגם נגורש מהעיר".
הנה התזה שהוא הציע – ושלבסוף לא התקבלה: "הרי היועץ 
חוקתי.  אינו  המתוקן  החוק  שגם  לנו  אומר  לממשלה  המשפטי 
טרומית.  בקריאה  החוק  של  העברה  תהיה  גדולה  הכי  ההצלחה 
אספקת   – תהיה  שלו  היחידה  והמשמעות  בוועדה  ייתקע  החוק 
חומר תעמולה לקמפיין של יש עתיד. אני גם לא רואה מה הטעם 
בחקיקת חוק מתקן אחרי הבחירות. הרי ברור לנו שבג"ץ יפסול 
כל הצעה במרווח זמן מהיר, ואין שום סיבה לוותר על עוד ועוד 
סעיפים בשביל לא לקבל כלום בתמורה. רבי אהרון לייב הצדיק 
הצליח למשוך את הליכי החקיקה במשך יותר מעשרים שנה והציל 
את עולם התורה, אבל אולי הגיע הזמן להרים ידיים לשמיים ולומר 
די. כמו בגיוס בנות, נבוא לשלטונות ונאמר – מבחינתנו אין שום 
פשרות. אז אולי יאשימו אותנו בכך שר' שמואל זצ"ל צדק ואנחנו 
טעינו, אבל אנחנו הרי יודעים שלא יוצאת תקלה תחת ידי צדיקים. 
את  ומשכנו  רבותינו  בהוראת  שיכולנו  כל  עשינו  הזה  לשלב  עד 

הזמן במשך שנים. למעלה מזאת, זה כבר לא בכוחנו". 
ההצעה כמובן נגנזה ולא צריך להסביר למה ומדוע. גם להביא 
את הדברים בשם אומרם לא ניתן – מחשש פן יבולע לאומר. נותרנו 
לבסוף עם חוק לא רלוונטי שיעבור בקריאה טרומית בחסות הדיל 
רלוונטית  נוספת,  התחייבות  ועם  המואזין,  חוק  על  הערבים  עם 
עוד פחות, להעביר בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק מתוקנת 
אי  ידיים  להרים  אז  הבא.  במושב  הביטחון,  משרד  עם  בתיאום 

אפשר וגם לא לומר די, אך מה שכן נותר, זה לשאול: עד מתי?

"אולי הגיע הזמן להרים ידיים לשמיים ולומר די. יאשימו אותנו בכך שר' שמואל זצ"ל צדק ואנחנו טעינו, אבל אנחנו 
הרי יודעים שלא יוצאת תקלה תחת ידי צדיקים. עד לשלב הזה עשינו כל שיכולנו בהוראת רבותינו ומשכנו את הזמן 

במשך שנים. למעלה מזאת, זה כבר לא בכוחנו"

הליצן העצוב. ליברמן בסרטון הגיוס שפורסם ביום הפורים

אבי בלום      - פוליןבית ספר  בית ספר 
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש“ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית (6 שעות)

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ערק לטובת שטבון

מבקר, חבר ואולי ראש

אחמד טיבי לראשות העיר?

נתניה

נשר

ירושלים

נפרד  נתניה',  'למען  סיעת  יו"ר  קרן,  הרצל 
יוני  העיר  לראשות  למועמד  וחובר  מסיעתו 
בתמורה  לו  הובטח  הערכה,  פי  על  שטבון. 

תפקיד סגן ראש העיר.
הננטשת,  הסיעה  על  הפיקוד  את  שלוקח  מי 
עופר  ברשימה,  השני  המועצה  חבר  הוא 
השבוע,  שכינס  עיתונאים  במסיבת  אורנשטיין. 
בעתיד,  הסיעה  את  יוביל  כי  אורנשטיין  הודיע 
אדיר  עו"ד  שלו:  שתיים  מספר  את  הציג  ואף 
מטעם  לשעבר  העיר  מועצת  חבר  בנימיני 

המפלגה.
חברה  בעבר  הייתה  נתניה'  'למען  סיעת 
בקואליציה העירונית, אך לפני שנה, עם פרסום 
המלצת המשטרה להעמיד לדין את ראש העיר 
ואורנשטיין  מרים פיירברג, הודיעו חבריה קרן 

על פרישתם מהקואליציה העירונית.

האחד  בכובעו  כובעים.  שני  חובש  לוי  רועי 
הוא מכהן כחבר מועצה בנשר, בכובעו האחר, 
משמש הוא מבקר עיריית קריית ים. כעת, מסמן 
לוי את היעד הבא – ראש העיר נשר. את מסיבת 
הוריו  בבית  מכנס  הוא  ריצתו,  על  ההכרזה 

בשכונת בן דור הוותיקה.
לאחד  נחשב  בנשר,  רביעי  דור   ,38 בן  לוי, 
מאבק  והוביל  הדומיננטיים  המועצה  מחברי 
הפוגעת  ובנייה  מחצבה  פעולות  נגד  עיקש 
בעירו. בעירייה הוא מכהן כחבר מטעם מפלגת 

'יש עתיד'.
במסגרת ההתכתשות בין לוי לבין ראש העיר 
לוי,  לפיטורי  להביא  האחרון  ניסה  בינמו,  אבי 
כמבקר  תפקידו  בין  עניינים  לניגוד  בטענה 
במועצה.  חברותו  לבין  ים  קריית  עיריית 
לוי  של  פיטוריו  המחוז,  פרקליטו  בהתערבות 

נמנעו.

האם חבר הכנסת אחמד טיבי עשוי להתמודד 
האחרון,  בשבוע   – ירושלים?  העיר  לראשות 
פרסם יו"ר הכנסת לשעבר אברהם בורג, מאמר 
האפשרות  את  העלה  בה  'הארץ',  בעיתון  דעה 
המוכר  הפלסטיני־הישראלי  "המנהיג  לפיה 
על  יתמודד  טיבי,  אחמד  ח"כ  בדורנו,  ביותר 
ישתף  שבה  ברשימה  ירושלים,  עיריית  ראשות 
פעולה עם אנשי ציבור יהודים בולטים לפחות 

כמוהו".
"לא  וכתב  מהרעיון  טיבי  התנער  בתגובה, 
תודה, זה מתן לגיטימציה לעיר תחת כיבוש. אני 
שומע את ההצעה הזו ערב כל בחירות לעירייה 
מרוכז  לא.  ממש  לא,  השתנתה:  לא  ותשובתי 
נסיים  בואו  לכנסת.  המתקרבות  בבחירות  כולי 
ירושלים  לרבות   67 שטחי  בכל  הכיבוש  את 

המזרחית".
ערבי  עיר  ראש  יעמוד  בו  התסריט  כי  יצוין 
נראה כרגע דמיוני, אך אינו מופרך.  בירושלים 
במזרח העיר מתגוררים מאות אלפים המוגדרים 
זכות  בעלי  שהם  כך  כאזרחים,  ולא  כתושבים 
לבחירות  בניגוד  לעירייה,  בבחירות  הצבעה 

לכנסת.
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עננה
ר סירב לפגוש את הרב ואיבד את הראשות

ביום חמישי, יתכנסו 19 חברי מועצת העיר 
ויבחרו את חבר המועצה שיזכה לכהן  רעננה, 
כראש עיר עד לבחירות הקרובות, בשל פרישת 
ב'מרחק  שהיה  מי  בילסקי.  זאב  העיר  ראש 
)מר"צ(  נדב  צבי  הוא  בתפקיד  מלזכות  נגיעה' 
אך ברגע האחרון פרש מהמרוץ. בעיר מתנהל 
מסע הסתה נגד חברי המועצה הדתיים, בטענה 
נדב עם רב  כי התנו את תמיכתם בפגישה של 

העיר, הגאון רבי יצחק פרץ.
לקרב  האחרון  בשבוע  הפך  הפוליטי  הקרב 
השקטה  העיר  את  שהסעיר  חילונים-דתיים, 
שנרקם  היה  נדמה  הדרך,  בראשית  בשרון. 
נמנה  היותו  בשל  הן  נדב,  סביב  קונצנזוס 
מושבים  בחמשה  המחזיקה  מר"צ  סיעת  על 
המועצה'  חברי  'זקן  היותו  בשל  והן  במועצה 

וגילו נושק לגבורות.
נדב  זקוק  היה  בתפקיד  לזכות  בכדי 

הדתיים,  המועצה  חברי  ששת  של  לקולותיהם 
הדתיים  נדב,  לטענת  סיעות.  במספר  הפזורים 
התנו את תמיכתם בחתימתו על הסכם שמירת 
סטטוס קוו ועל עוד שורת התחייבויות, בראשם 
פגישה בינו ובין רב העיר הגאון רבי יצחק פרץ.
הדתיים,  המועצה  חברי  עם  נפגש  נדב 
ולדבריו, "מהמפגש עלה כי הם אינם מסכימים 
ולטובת  מוקדמים  תנאים  ללא  בעדי  להצביע 
הכלל, אלא עלו דרישות שמעולם לא הסכמתי 
בשבת,  קפה  בתי  סגירת  עליהם:  לוותר  בחיי 
הביניים  לתקופת  כה  עד  סיעתי  הישגי  עצירת 
הרב  עם  להיפגש  נדרשתי  ולבסוף  הנוכחית 

יצחק חיים פרץ".
 כאן עבר נדב להשתלח ברב העיר: "אני בן 
שמונים, ישראלי, רענני, יש לי 40 שנות ניסיון 
בעבודה ציבורית .מדוע הרב פרץ לא בא אליי 
לשמוע לעצת חכמים? האיש שרוצה לסגור את 

כל רעננה בשבת, האיש שבזכות פעילותו נסגר 
קניון רננים בשבת, האיש שלעולם לא ילחץ יד 
של ראשת עיר או יסכים להיות באירוע בו נשים 

שרות, ממנו אני צריך לקבל ברכה?".
את  הודפים  הדתיים  המועצה  חברי  מנגד, 
אומר  גולדמן,  חיים  המועצה  חבר  הטענות. 
לא  מעולם,  דברים  היו  "לא  כי  עיתונות'  ל'קו 
על  כתבתי  שאני  מסמך  היה  תנאי,  שום  היה 
שום  הייתה  לא  הקיים,  קוו  הסטטוס  שמירת 
ביקשה  הדתית  הנציגות  לדבריו,  רב".  התניית 
את חוות דעת הרב פרץ, שהביע תמיכה בנדב 

ו"הביע את רצונו לברך אותו לאחר היבחרו".
כך או אחרת, בעקבות הפלונטר שנוצר, הסיר 
נדב את מועמדותו, שהפכה לחסרת סיכוי. מי 
שצפוי להיבחר ברוב קולות הוא איתן גינזבורג, 

חבר מפלגת ראש העיר היוצא זאב בילסקי.

ברגע  אך  הזמני,  העיר  לראש  היה כפסע מלהפוך  ונציג מר"צ  זקן חברי המועצה  ברעננה:  סוער 
האחרון פרש • במוקד הסערה: רב העיר הגאון רבי יצחק פרץ • ההסתה, ההכחשה והתוצאה

בני ברק עבר לאלעד ונשאר חבר מועצה בבני ברק

דרור בן אפרים, חבר מועצת עיריית בני ברק 
מטעם סיעת ש"ס, עזב לפני מספר חודשים את 
העיר ועבר להתגורר בעיר אלעד. על פי חוק, 
חייב  מועצה  חבר  של  הקבוע  מגוריו  מקום 
להיות בעיר בה הוא מכהן, אך למרות זאת, בן 

אפרים לא מתפטר מחברותו במועצה.
משפחת  של  כתובתה  הרשומות,  פי  על 
ברק.  בבני   18 עוזיאל  ברחוב  היא  אפרים  בן 
בו  לאתר  וניסינו  לבניין  פעמינו  את  החשנו 
את חבר המועצה. התדפקנו על שלש דלתות 
זהה:  הייתה  התשובה  כולם  מפי  שכנים,  של 
לפני  עזבה את הבניין  משפחת חבר המועצה 

מספר חודשים.
מתגוררת  אפרים,  בן  התגורר  בה  בדירה 
לדרור  הדירה,  בעל  לדברי  ק'.  משפחת  כיום 
אין כל קשר לדירה, והיא נמכרה לו כדת וכדין. 
בדיקה שערכנו ברשם המקרקעין מאששת את 
הדברים, ובן אפרים לא מופיע כבר כבעל דירה 

בבניין.
הצלחנו  מאומצת,  איתור  עבודת  לאחר 
המועצה,  חבר  של  החדשה  לכתובת  להגיע 
ברחוב חוני המעגל 39, אלעד. נכנסנו לרחוב 
השקט עטור בתים חד קומתיים הדורים, כאשר 

מצלמות  צמד  פנינו  את  קידמו  הרחוב  בפינת 
לתפארה  תלוי  עץ,  שער  על  תחתם,  אבטחה. 

השלט 'משפחת בן אפרים'.
כהונת  העיריות,  לפקודת   120 סעיף  פי  על 
מקרים,  במספר  פסולה  תהיה  מועצה  חבר 
אחד מהם הוא "מי שמקום מגוריו הקבוע אינו 

בתחום המועצה".
חבר  של  למגוריו  החוקית,  הבעיה  מלבד 
מועצה בתחומי העיר בה הוא מכהן משמעות 
רבה. הוא אמור להתמצא בנעשה בה, מצופה 
ומן  ההחלטות,  בקבלת  מעורב  להיות  ממנו 
יימנה על התושבים שלסביבתם  הראוי שהוא 

הוא דואג.
חבר המועצה דרור בן אפרים ממוקם מספר 
לנציג  ונחשב  ברק,  בני  ברשימת ש"ס  שתיים 
ישיבת 'כסא רחמים' ולאיש אמונו של הגר"מ 
הנהלה  כחבר  מכהן  הוא  בעירייה  מאזוז. 
לתכנון  ועדת משנה  בוועדת הכספים,  וכחבר 
ובניה; שיקום שכונות ובוועדות לענייני פרדס 

כץ ולהנצחת זכרם של נפגעי טרור.
זה  מוכן  אפרים  בן  בעירייה,  גורמים  לפי 
מכבר לעזוב את תפקידו, אך מי שמונע ממנו 
שגוררת  המקומית,  הסיעה  היא  הדבר  את 

ועדיין  מכריעה רגליים  לא 
פורמאלית,  העיר.  למועצת  במקומו  ייכנס  מי 
זכריהו,  יעקב  הוא  ברשימה  הבא  הנציג 
ויו"ר ש"ס אליהו  הרל"ש של סגן ראש העיר 
יהא עליו להתפטר  יכנס למועצה,  דדון. באם 

מתפקידו כעובד עירייה.
כבר  ידעה  ברק  בני  ש"ס  רשימת  כי  יצוין 
זה עם  יותר. היה  פרישה, בנסיבות מחמיאות 
עזיבתו של חבר המועצה יגאל גואטה, לטובת 
הנציג  הוא  ומי שנכנס תחתיו  בכנסת,  חברות 

החמישי ברשימה, יהודה טוויל.
לא  אפרים  בן  דרור  המועצה  חבר  תגובת 

התקבלה
"מבירור  בתגובה:  נמסר  ברק  בני  מעיריית 
העירייה,  מועצת  לחבר  כי  עולה  העניין 
בבני  דירה  כעת  גם  ישנה  פניתם,  שבגינו 
זהות. חבר  והוא מופיע כך גם בתעודת  ברק, 
ישיבות  לכל  סדיר  באופן  מופיע  גם  המועצה 
חובתו  את  ממלא  והוא  העירייה,  מועצת 
לציבור. כללית, נושא מסוג זה נבדק במחלקה 
לפקודת  בהתאם  העירייה,  של  המשפטית 

העיריות, והעירייה פועלת בהתאם".

חבר מועצת העיר דרור בן אפרים )ש"ס( מתגורר מזה מספר חודשים באלעד, אך ממשיך 
לכהן בתפקידו • לפי חוק, על מקום מגוריו הקבוע של חבר מועצה להיות בתחומי המועצה 

• הבא אחריו ברשימה: יעקב זכריהו
יפה

חש

בתיווך הרב: ניסיונות גישור בין מלול לדיל
חדשה  חזית  נוכח  גועשת  רחובות  העיר 
מצד  מלול,  רחמים  העיר  ראש  נגד  שנפתחה 
סגנו ובן טיפוחיו, מתן דיל, לאחר שזה הוביל 
סדרת מהלכים המלמדים על כוונתו להתמודד 
ברחובות  החרדית  לקהילה  העיר.  ראשות  על 
רבני  מגדולי  ואחד  בנעשה,  עמוקה  מעורבות 
בין  לפשר  ולנסות  שלום  להשכין  נקרא  העיר 

הניצים.
התמודד  האחרונות,  בבחירות  רקע:  מעט 
מלול לראשות מטעם סיעת 'הליכוד'. במקביל 
ובתיאום עם מלול, הריץ איש המפלגה מתן דיל 
מפלגה עצמאית בשם 'רחובותי', וזכה לשלשה 
הדוק  באופן  פעולה  שיתפו  השניים  מנדטים. 

ועבדו בהרמוניה מלאה.
שחור'  'חתול  חלף  האחרונים  בחודשים 
בין השניים, כאשר מלול החל להבין כי מידת 
להעפיל  מאיימת  דיל  שצובר  הפופולאריות 

הבן  מצד  יתר  עצמאות  מפני  והחשש  עליו 
המבטיח, החלה לקנן יותר ויותר.

מלול, חבר כנסת לשעבר מטעם ש"ס ושועל 
במשנה  ינקוט  לא  אם  כי  הבין  ותיק,  פוליטי 
טיפוחיו  בן  עם  הגומלין  שיחסי  הרי  זהירות 
ביום  עליו  להתהפך  עלולים  המקומית,  בזירה 
את  להצר  דיל,  אנשי  לטענת  והחל,  פקודה, 
החשובים  לנושאים  תקציבים  ולעכב  צעדיו 

לדיל.
לפני כשבועיים, נפגש מתן דיל עם יו"ר ועד 
רמי  בליכוד,  החזק  והאיש  בעירייה  העובדים 
מדהלה. על פי גורמים מעורים, מדהלה העניק 
לדיל את ברכת הדרך במרוץ לראשות, והבטיח 

להעמיד לרשותו את המנגנון המפלגתי.
הקלפים,  את  טורפות  האחרונות  החדשות 
עשוי  המהלך  במבוכה.  מלול  את  ומעמידות 
או  הציבוריים,  מהחיים  פרישתו  את  לזרז 

מנת  על  קשות  לעמול  אותו  יאלץ  לחילופין, 
להיבחר דרך פלטפורמה אחרת.

מי שנכנס השבוע בעבי הקורה ומנסה לפשר 
רובין,  אברהם  רבי  הגאון  הוא  השניים,  בין 
של  הבולטים  ומרבניה  מהדרין  בד"ץ  ראש 
נמנים  דיל  וגם  מלול  גם  אשר  רחובות,  העיר 
על באי ביתו, כאשר דיל אף נמנה על מתפלליו 
הקבועים של בית הכנסת המרכזי פא"י, העומד 

תחת נשיאות הרב רובין.
שעומדים  הבולטים  הפעילים  בין  כי  יצוין 
תושבים  מספר  נמצאים  דיל,  מתן  מאחורי 
עבורו  שפוקדים  בעיר,  החרדית  מהקהילה 
בין  היחסים  'הליכוד'.  לסניף  מקומיים  מאות 
ידעה  מלול  לבין  בעיר  הליטאית  הקהילה 
עליות ובעיקר מורדות, ונדמה כי ביום בו יוכלו 
סיכוי, הקהילה לא תהסס  בן ברית בר  למצוא 

להעביר אליו את תמיכתה.

רחובות
עתידו הפוליטי 'המובטח' של ראש העיר רחמים מלול, התערער משמעותית, נוכח הכרזת התיגר 

עדישל סגנו הפופולארי ובן טיפוחיו • הגאון רבי הגאון רבי אברהם רובין נקרא להשכין שלום
בל
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ח"כית וחנוכה נכנסו למרוץ

רעיון מתגלגל: רבין לראשות

כפר חב"ד

הוד השרון

חיפה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

הכפר החסידי הולך לבחירות: ביום חמישי, 
יוכלו  קלפיות, שם  העיר לשלש  תושבי  יצעדו 
כפר  ועד  חבר  לתפקיד  בחירתם  את  לשלשל 
חברים,  שבעה  יכלול  הנבחר  הועד  חב"ד. 
לתפקיד  מביניהם  אחד  לבחור  יהיה  עליהם 

הנחשק – יו"ר ועד כפר חב"ד.
בכינוס  התקבלה  הבחירות  על  ההחלטה 
אסיפה כללית של כלל חברי אגודת כפר חב"ד, 
בהשתתפות מאות תושבים ובראשות רב הכפר 
הנוכחי,  הועד  ויו"ר  רבי מאיר אשכנזי,  הגאון 

שמעון רבינוביץ.

'יש  כנסת לשעבר מטעם  חברת  קריב,  יפעת 
עתיד', הכריזה על ריצתה לראשות עיר מגוריה, 
הוד השרון. "אני מאמינה שהוד השרון זקוקה 
להנהגה חזקה, חדשה עם ניסיון והבנה גם ברמה 
המקומית וגם ברמה הלאומית. עלינו לקחת את 
העיר צעד קדימה, לתכנן ולבצע כעיר חדשנית, 
מודרנית ותוססת", אמרה קריב, שכיהנה בעבר 

כחברת מועצה בעיר.
רקע  על  סוער,  להיות  צפוי  המקומי  המרוץ 
הודעתו של ראש העיר הנוכחי, חי אדיב כי אין 

בכוונתו להתמודד בבחירות הקרובות.
באחרונה, הודיע חבר המועצה עוה"ד משה 
בן  רק  חנוכה,  למרוץ.  הצטרפותו  על  חנוכה, 
זוכה  אדיב,  העיר  ראש  של  טיפוחיו  ובן   ,28
תתורגם  זו  אם  ספק  אך  רבה,  לפופולאריות 
יוצא מכאן ביחד אתכם  להצלחה בקלפי. "אני 
למסע משותף", אמר לעשרות תומכיו, באירוע 
חודשים,  שמונה  של  "מסע  הקמפיין,  השקת 
זאת  נעשה  העיר.  ראש  בלשכת  שיסתיים 
וסללו  הזאת  העיר  את  שבנו  אלה  של  לכבודם 
עבור  זאת  נעשה  הראשונים,  הרחובות  את  בה 
אלו שטרם נולדו בה, עבור דור המייסדים ודור 

המחשבים".

המנוח  הממשלה  ראש  של  בנו  רבין,  יובל 
פניות  האחרונים  בימים  קיבל  רבין,  יצחק 
בעיר,  משפיעים  גורמים  עם  נפגש  ואף  רבות 
במטרה להכניסו לפוליטיקה המקומית ולהציבו 
כמועמד לראשות העיר. בניגוד לפניות שקיבל 
לפני כחצי שנה, אותן דחה על הסף, הפעם, רבין 

שוקל את ההצעה בכובד ראש.
היועץ  עם  רבין  נפגש  האחרון,  חמישי  ביום 
האסטרטגי אייל ארד, מי שמוביל את המאמצים 
איש  מטעם  יהב,  יונה  העיר  ראש  להחלפת 
של  חתנו  גם  נכח  בפגישה  זאבי.  גד  העסקים 
בכירי  נכנסו  הפגישה,  פרסום  בעקבות  זאבי. 
מפלגת 'העבודה' לתמונה, והם מנסים להשפיע 
על רבין לקבל את ההצעה, תוך שהם מבטיחים 

לו את תמיכת המפלגה.
ובתוך כך, המועמד לראשות העיר עו"ד דוד 
עציוני, צירף 'שחקן חיזוק' לרשימתו, בדמותו 
של איתמר צ'יזיק,  מנכ"ל מכבי חיפה בכדורגל. 
על  צ'יזיק  הודיע  משותפת,  עיתונאים  במסיבת 
בעבר  לרשימה.  והצטרפותו  בעציוני  תמיכתו 
שקל להתמודד בעצמו לראשות, אך בגלל וטו 
לצד  בעמידתו  הסתפק  הוא  אשתו,  שהטילה 

עציוני.

מבט ארצי בצומת דרכים: רגע האמת של 'דגל התורה'
'שטח מוניציפאלי' יצא מדי שבוע לסקירת עומק בכל אחת מהסיעות החרדיות • והשבוע: כמה ראשי 
ערים תצליח 'דגל' להעמיד, מי מנסה לדחוף את נאמניו לתפקידי מפתח, איך נראים יחסי הכוחות 

הפנימיים וכמה סיכויים יש לנדידת קולות?
אם השמיים לא יפלו, 'דגל התורה' תתעורר 
וזורח במיוחד.  בבוקר כ"ב חשוון ליום בהיר 
ולא, היא אפילו לא צריכה להתאמץ במיוחד 
ההסכמים  מסורת  פי  על  יקרה.  שזה  בכדי 
הגלגל  על  נמצאת  היא  הפעם  והרוטציות, 
למרות  אך  לגדולה.  לעלות  התור שלה  והגיע 
הליטאית  בסיעה  תמצאו  לא  הפתיחה,  נקודת 
או  שלווה  רוגע,  שמשדר  אחד  פעיל  אפילו 

ביטחון.
ראשית, לבסיס: נכון להיום, מחזיקה 'דגל' 
 - גוטרמן  יעקב  מועצות;  ראשי  בשלשה 
מודיעין עילית, איצ'ה רייך – רכסים, אברהם 
רוזנטל – טלז סטון. בבחירות הבאות, אמורה 
הצטיידות  לעומת  מרכסים,  להיפרד  'דגל' 
ביעדים חדשים, בראשם בני ברק. גם ראשות 

אלעד ובית שמש נמצאת על השולחן.
לראשויות,  שמורים  והפיקנטריה  ה'נייעס' 
בכלל  נמצא  'דגל'  של  האמיתי  הסיפור  אבל 
בפריפריה. 'דגל' היא המפלגה הכמעט יחידה 
בעתות  רק  לא  בשטח  עמוק  חריש  שעושה 
במוסדות  בעיקר  מתרכזת  והפעילות  בחירות 

חינוך וזרועות הקירוב.
וההכנה  התזמון,  האידיליה,  למרות 
'דגל  בממלכת  ורוד  הכל  לא  המוקדמת, 
המבחן  הם  הקרובות  הבחירות  התורה'. 
לכת  שלאחר  החדש  בעידן  שלה  הראשון 
זצ"ל.  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
רבות  ידיים  בוחשים  בקדירה  בשונה מהעבר, 

וההכרעות יפלו במשותף.
מרן  לכתו של  הוא  נוסף שמשפיע,  אלמנט 
'בני  של  דרכם  מורה  זצ"ל,  אוירבך  הגר"ש 
תורה'. האופטימיים מבין ה'דגלאיים' סוברים 
הנהגה  גיבוש  ואי  ההסתלקות  בעקבות  כי 
מבין  מעט  לא  לחיקה  לחזור  צפויים  חדשה, 
של  קשה  לגרעין  "מעבר  ממנה.  שנדדו  אלה 
עם  שהזדהו  אנשים  מעט  לא  יש  'שהידים', 
ר'  של  הגדולה  לדמותו  הערכה  בגלל  'הפלג' 
דברי  הביתה",  לחזור  יכולים  וכעת  שמואל, 
חבר בתנועה. לעומת זאת, רבים סבורים כי לא 

באמת צפויה תנודת קולות בין המחנות.
בביצה  ידיים  לחכך  הזמן  הגיע  וכעת, 
'דגל התורה' בכל  המקומית ולבדוק את מצב 

עיר מפתח:
לאחר  הריצ'רץ',  מסורת  פי  - על  ברק  בני 
מגיע  בראשות,  ישראל'  'אגודת  נציג  כהונת 
מ"מ  הם  לכתר  הטוענים  'דגל'.  של  תורה 
וסגן  רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר  ראש 
המוניציפאלית,  המחלקה  ומנהל  העיר  ראש 
האישים  שני  בין  ההתמודדות  שפירא.  מנחם 
וההיררכיה  הפוליטיקה  סוגיית  תמצית  היא 
החדשים, כאשר רובינשטיין נמנה על באי בית 

שר התורה, ושפירא על נאמני ראש הישיבה, 
השטח  אנשי  התנועה,  צעירי  לתמיכת  בנוסף 

וחה"כ גפני.
בנוסף לראשות העיר, תדרוש 'דגל התורה' 
זו  בשכר,  הרביעית  העיר  ראש  סגנות  את 
שתקבל העיר לראשונה בשל חצייתה את סף 

200,000 תושבים.
הליטאית  הסיעה  של  - מצבה  ירושלים 
בירושלים היא מהקשים והמורכבים. במועצה 
הנוכחית, מחזיקה 'דגל' 3 נציגים בלבד לעומת 
5 לאגודת ישראל. הפעם, 'דגל' נחושה לדרוש 

שוויון של לפחות 50-50.
המורכבות הגדולה יותר היא בתוך הסיעה. 
ראוכברגר  פינדרוס,  המועצה,  חברי  שלושת 
בפני  כאוטוריטה  אחד  כל  פועלים  וקלרמן, 
עצמה. לכל אחד יומרות וכל אחד רואה עצמו 

כאיש הבכיר בסיעה.
וקלרמן  פינדרוס  חלקו  מאולצת,  בפשרה 
בקדנציה האחרונה את סגנות ראש העיר ואילו 
ראוכברגר הסתפק בתפקיד יו"ר הסיעה, תואר 
בו הוא מקפיד להשתמש. יצוין כי ראוכברגר 
נחשב לאיש של גפני, ופינדרוס נהנה מתמיכה 

רחבה של מרבית הקודקודים ואנשי השטח.
עדיין  היא  'דגל',  מבחינת  העיר,  ראשות 
במידה  מהשיח.  נעדרת  לא  אבל  רחוק,  חלום 
והתנאים יבשילו, צפוי פינדרוס להתחרות על 
התפקיד מול דייטש האגודאי. בהתקרב העת, 
חשבונות  ויימנו  קדומים  הסכמים  יישלפו 
שהשדרה  נדמה  אז,  עד  אבל  פוליטיים, 
הרוחנית מעדיפה בכלל לראות נציג לא חרדי 

בתפקיד.
בית שמש - העיר בה נורתה יריית הפתיחה 
מפוטנציאל  הפכה  המוניציפאלית,  למערכת 
לקברניטי  קטן  לא  ראש  לכאב  משובח, 
המפלגה. סיעת 'חן' – 'דגל התורה', מחזיקה 
סיעה חרדית אחרת.  2 לכל  נציגים, לעומת   3
משפחות  אלפי  לעיר  נהרו  האחרונות  בשנים 
את  ל'דגל'  להעניק  שאמור  מה  ליטאיות, 

הבכורה, אלא שבדרך – הכל הסתבך.
ושמואל  מונטג  משה  המועצה  חברי  שני 
קמפיין  לבכורה.  עיניים  לוטשים  גרינברג, 
מונטג  את  הוביל  גרינברג,  שפתח  מוקדם 
עם  ברית  שמשמעותם  מהלכים  לסדרת 
לאבוטבול  יפה  שעולים  מהלכים  אבוטבול, 
כמועמד  רלוונטי  לפחות  מונטג  את  הפכו  אך 
בזכות עצמו. גרינברג שימש בעבר כעוזרו של 
גפני ונחשב לאיש אמונו, מונטג נחשב לנציג 

עצמאי, שלא לומר 'בולדוזר'.
עם  ללכת  האם  להכריע  תיאלץ  המפלגה 
גרינברג עד הסוף או שמא לוותר מראש, כאשר 
כאן תגיע השאלה: מה בתמורה? – לצורך כך 

הבה נכניס עיר נוספת למשוואה.
נכרת  האחרונות,  לבחירות  קודם   - אלעד 
תתמוך  הבאות,  בבחירות  לפיו  ברור,  הסכם 
'שלומי אמונים' בנציג 'דגל התורה' לראשות. 
תיאורטית, על 'דגל' רק לבחור את זהות נציגה, 

ולצעוד איתו כל הדרך ללשכת ראש העיר.
אלא שגם כאן, העניינים מורכבים בהרבה. 
שיהיה  נציג  להעמיד  הצליחה  לא  'דגל' 
באלעד,  שהרי  לראשות,  רצינית  אלטרנטיבה 
מסוימת.  אמירה  יש  התושבים  לציבור  גם 
שש  לא  שטרן,  אבי  באלעד,  הסיעה  יו"ר  גם 
יחסים  עם  'דגל'  מתמודדת  בנוסף,  לתפקיד. 
הבכיר  הנציג  מצד  הרמוניים  לא  פנימיים 

הנוסף גרוסברד ומצד קהלים נוספים.
אליבא ד'דגל', המילה האחרונה בעיר תהיה 
בתמורה  לדבריהם,  מזאת,  ויתרה  שלהם, 
פרוש  התחייבו  שעברו,  בבחירות  לתמיכתם 
בבית  וגם  באלעד  גם  'דגל'  בנציג  לתמוך 
ל'דיל'  האופציה  את  מסירים  שהם  כך  שמש, 

בית שמש-אלעד. לדידם – הכל שלהם.
על פי כל הערכות, באלעד 'דגל' לא תתמודד 
לראשות, ותצטרך רק לבחור בין ברית עם ש"ס 
לבין ברית עם 'שלומי אמונים', כאשר למרות 

הכל, המחיר ייגבה בעיר בית שמש.
רכסים - על פי הסכם מסורתי, מגיעה ראשות 
משתעשעים  ב'דגל'  ש"ס.  לנציג  המועצה 
את  להשאיר  להם  תאפשר  שש"ס  באפשרות 
בעתיד.  רצופות  קדנציות  שתי  תמורת  רייך, 
קדם  ש"ס  להוביל  ניסתה  בדיוק  כזה  מהלך 

הבחירות האחרונות אך נבלמה ע"י גפני.
ונציג  הוותיק  המועצה  ראש   - סטון  טלז 
הסיעה, אברהם רוזנטל, צפוי לסיים את דרכו 
לו מחליף. היישוב מתמודד  ודרוש  המקומית 
אופוזיציה  סיעת  ועם  פנימיים  מאבקים  עם 
חזקה, ובבחירת מועמד חדש נלקחים בחשבון 

יכולותיו להתקבל על כולם.
לבן'  'פיל  חיפשתם  אם   - עילית  מודיעין 
ספר.  לקריית  צאו  הליטאית,  בסיעה  אמיתי 
גוטרמן, האיש שכמעט כולם היו רוצים לראות 
אותו מחוץ לתמונה, צפוי להישאר בתפקידו, 

בזכות קשר אמיץ בבית שר התורה.
לח"כ  שייך  זה  במקרה  הגדול  הכישלון 
גוטרמן  מצליח  ניסיונותיו,  כל  שחרף  גפני, 
להוביל בגאון את עיר האברכים. סדק בחומה 
השבוע  למצוא  היה  ניתן  הבצורה,  הליטאית 
מודעת  פורסמה  שם  המפלגתי,  הביטאון  ע"ג 
המועצה  חבר   - רוזנשטיין  קובי  מאת  ברכה 
האזורית מטה בנימין, המחזיק ברשת מוסדות 
את  ומשבחת  המהללת   – לה  ומחוצה  בעיר 

"הרב יעקב גוטרמן".

דידן נצח
צפת פריימריז חסידי: ברסלב, צאנז וביאלא

צמרת סיעת 'שלומי אמונים' הצפינה בסוף 
לרגל  צפת,  הקודש  לעיר  האחרון  השבוע 
עריכת הפריימריז הפנימיים שהכריעו את זהות 
נציגי הקהילות ברשימת 'אגודת ישראל' בעיר. 
 – במפתיע  שלא   – קטף  הראשון  המקום  את 
ברסלב,  חסידות  ונציג  המכהן  המועצה  חבר 
חסידות  נציג  זכה  השני  במקום  גלבך,  נחמן 
משה  השלישי,  ובמקום  קליין  ברוך  צאנז, 

פרוש, איש חסידות ביאלא.
חלק  לקחו  הפנימיים  הפריימריז  בהליך 
מתווה  פי  על  בעיר,  החסידיות  הקהילות 

כל  כאשר  מראש,  הסיעה  עמלה  עליו  מורכב 
חמש משפחות זכו לשלוח נציג אחד, שהצביע 

עבורם בפריימריז.
הפריימריז הנוכחיים מגיעים על רקע פיצול 
האחרונות,  בבחירות  החסידיים  הקולות 
ישראל,  אגודת  לרשימת  הצביעו  שחלקם 
חסידית-ליטאית  לרשימה  הצביעו  וחלקם 
משותפת. כעת, מקווים בשלומי אמונים לאחד 

את כל הציבור החסידי תחת מטרייה אחת.
התכנסו  התוצאות,  על  ההכרזה  לאחר 
המנצחים והנכבדים, בראשות סגן השר מאיר 

בו שרטטו את האופק  ניצחון,  פרוש, לאירוע 
שלשה   – הקרובות  בבחירות  המפלגה  של 

מנדטים.
ראשי הסיעות והמפלגות בעיר מיהרו לשגר 
יעילה  עבודה  להם  ואיחלו  לזוכים,  ברכות 
וחרוצה, לתועלת התושבים. גם חבר המועצה 
והמועמד לראשות העיר, אליעזר לזר, הצטרף 
יחד  לעבוד  "מצפה  הוא  כי  ואמר  למברכים, 
יותר,  עימם בשיתוף פעולה למען צפת טובה 

מצליחה יותר ומשגשגת יותר".

הציבור החסידי בצפת התכנס תחת מטריית 'שלומי אמונים' להליך פריימריז פנימיים, בו נבחרו 
נציגיו למועצת העיר

הסקירה המלאה תפורסם בעיתון 'כל ישראל'

יוחד
מ
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הילה פלאח

והמגמה  האחרונות,  בשנתיים  מכבי  אל  המצטרפים  גל  לאור 
סער  רן  מר  מכבי  מנכ"ל  הגיע   2018 בתחילת  גם  המתמשכת 
לביקור מיוחד בירושלים וערך סיור עם ראש המחוז מר גידי לשץ 
במרכזים הרפואיים של מכבי בעיר, על מנת לעמוד מקרוב אחר 

פיתוח והתאמת השירותים לביקוש הגדול של הציבור.
ראש מחוז ירושלים והשפלה במכבי, מר גידי לשץ, הציג בפני 
המנכ"ל את הפיתוח הגדול ואת תנופת העשייה של מכבי בעיר 
בשנים האחרונות, ראש המחוז ציין כי ירושלים מובילה במספר 
העוצמה  את  להכיר  מתחילים  ירושלים  תושבי  המצטרפים. 
הגדולה של מכבי, בזכות 15 המרכזים הרפואיים שפתחנו, מאות 
מגוון  בכל  אדירה  והשקעה  שהכנסנו  חדשים  ורופאים  מטפלים 

תחומי הבריאות. 
חדש  רפואי  מרכז  ייפתח  כחודש  בעוד  כי  ציין  המחוז  ראש 
בגבעת מרדכי. בכוונת מכבי לפתוח מרכזים רפואיים בשכונות נוה 

יעקב בית וגן וסניף נוסף במרכז העיר, בתקופה הקרובה ייפתחו 
להקים  ובתוכנית  ולמבוגרים.  לילדים  הנפש  בריאות  מרפאות   2
גאסטרו,  מכון  משמעותיים,  רפואה  עוגני  שיכלול  מכונים  מרכז 
מכון הלב, מכון ריאות, מרכז לטיפול יום, ומכונים נוספים במגוון 
בודדות  שנים  בתוך  כי  ציין  המחוז  ראש  הבריאות.  מקצועות 
מכבי  רבה,  בעוצמה  בירושלים  שכונה  בכל  נוכחת  תהיה  מכבי 
תפתח מרכזים רפואיים בכל שכונה בירושלים, בהתאם להחלטה 
שירותי  את  להנגיש  מכבי  בהנהלת  שהתקבלה  האסטרטגית 

הרפואה לכל חבר וחבר בהתאמה מושלמת לאורח חייו.
נוכח  נפעם  עומד  הוא  כי  סיפר  סער,  רן  מר  מכבי,  מנכ"ל 
ההתפתחות הגדולה בממדים אדירים. "ההשקעה הרבה באה לידי 
ביטוי בזכות הצטרפותם של 3,483 חברים חדשים נטו למכבי – 
כפי שראינו בדו"ח הביטוח הלאומי האחרון", אמר סער וציין כי 
בהצטרפות  מתבטא  השירות  שיפור  ברורה:  משוואה  כאן  "יש 
העיר. לשמחתנו  תושבי  לכלל  ברכה  גם  בה  ויש  חברים חדשים 

אנו מקדימים בהכל ולכן זוכים להצלחה רבה כל כך".

פישל רוזנפלד

הפוליטית  המערכת  את  באחרונה  שהסעיר   ,4,000 תיק 
והמשפטית, עם התפתחות חקירת הרשות לניירות ערך, שהעלתה 
כי על פי החשד שימשה החברה שבבעלותו של איש העסקים שאול 
מגיע  נתניהו,  הממשלה  ראש  את  שלה  התקשורת  וכלי  אלוביץ' 
כי היא  השבוע אל הממונה על הגבלים עסקיים, שהודיעה לבזק 
שוקלת לקבוע שבזק ניצלה לרעה את שליטתה בתשתיות תקשורת 
פסיביות על מנת לפגוע בתחרות. כאשר הפגיעה בתחרות נעשתה, 
המבקשות  המתחרות  על  והכבדה  חסימה  של  בדרך  לכאורה, 
לפרוס רשת תקשורת קווית על גבי התשתית של בזק. בכך עלולה 
שירותי  באספקת  התחרות  התפתחות  לעכב  בזק  של  התנהגותה 
עיצומים  בזק  על  להטיל  הממונה  שוקלת  זאת,  בגין  תקשורת. 

כספיים בסכום מצטבר של כ-30 מיליון ש"ח. 
הודעת הממונה יוצאת בתום בדיקה שארכה כשנה ואשר אותה 
את  הרשות  בחנה  במסגרתה  העסקיים.  ההגבלים  רשות  ניהלה 
הפאסיביות  בתשתיות  בשימוש  הקשור  בכל  בזק  של  התנהלותה 
מתחרותיה  בזק,  ובהם  רבים  מגורמים  נתונים  ואספה  שלה 
כן  כמו  התקשורת.  ממשרד  וכן  בזק  של  פוטנציאליות  ומתחרות 

התייעצה רשות ההגבלים העסקיים עם רשויות זרות. 
רשת  לפרוס  חדשות  שחקניות  של  כוונתן  הוא  לפרשה  הרקע 
תקשורת קווית עצמאית מבוססת סיבים אופטיים בישראל במסגרת 
רפורמת השוק הסיטונאי שיזם משרד התקשורת עוד בשנת 2012. 
של  מערכת  שהיא  פסיבית,  תקשורת  בתשתית  מחזיקה  בזק 
המדינה  ברחבי  הפרוסה  נוספים,  ומתקנים  עמודים  צינורות, 
במקומות  בישראל.  הבתים  אל  כבלי תקשורת  העברת  ומאפשרת 
כבלי  לפריסת  היחידה  הזמינה  הפסיבית  התשתית  בארץ  רבים 
פסיבית עצמאית  בזק. הקמת תשתית  היא התשתית של  תקשורת 
בעייתית  היא  מאוכלסים  ביישובים  בזק  של  התשתית  על  נוספת 
החפירה  עבודות  בכך,  הכרוכות  הגבוהות  העלויות  נוכח  ביותר, 
יוצרים  כזאת  תשתית  שהקמת  השיבושים  הנחוצות,  הנרחבות 
כאמור.  להנחת תשתית  הנדרשים  ההיתרים  וריבוי  הרחב  לציבור 
מנת  על  הכרחית  בזק  של  הפסיבית  התקשורת  כך תשתית  משום 
קווית חדשה אל בתי  לפרוס ביישובים מאוכלסים רשת תקשורת 

הלקוחות.
המבקשות  ופרטנר  כסלקום  חברות  של  מצדן  בזק  אל  "פניות 
רשתות  לפרוס  מנת  על  בזק  של  הפסיבית  בתשתית  להשתמש 
נכתב  רבים",  ועיכובים  בקשיים  נתקלו  עצמאיות  קווית  תקשורת 
בהודעת הרשות, בה צוין כי בדיקת הרשות התמקדה בשני קשיים 
מרכזיים אותם הציבה בזק בפני המתחרות שביקשו לעשות שימוש 

בתשתית הפסיבית שלה על מנת לפרוס רשת תקשורת קווית. 
"ראשית, בזק מנעה לכאורה מהמתחרות את הגישה למקטעים 
ברחוב  התשתית  בין  המחברים  הפסיבית,  התשתית  של  הסופיים 
לגוב  עד  שלה  הפסיבית  בתשתית  פריסה  אפשרה  בזק  לבניינים. 
האחרון שלפני הכניסה לשטח בבעלות פרטית. המקטעים בהם בזק 
לא אפשרה פריסה הם חלק ניכר וחיוני מהתשתית הנחוצה להגיע 
המתחרות  שעל  הוא  בזק  של  סירובה  משמעות  הלקוחות.  לבתי 
לחפור ולהטמין תשתית פסיבית עצמאית. הקמה עצמאית כאמור 
כרוכה בין השאר בחפירה, במטרד ציבורי, בהשגת היתרים והסכמה 
מוועדי בתים לשינוי פני השטח. כל אלה מתרגמים לעלויות ניכרות 
המתווספות לפרויקט יקר ועתיר סיכונים וליצירת עיכוב משמעותי 

בהקמת רשת תקשורת קווית", נכתב בהודעה. 
עוד נכתב כי "בזק מונעת את הגישה לתשתית בחצרות הבניינים 
שלא  לחברות  אפשרה  היא  אחרים  במקרים  אולם  ממתחרותיה, 
התחרו בה גישה למקטע הרשת שמוביל מהרחוב אל הבניין. הדבר 
קרה הן עם הוט, בתקופה בה בזק והוט לא היו מתחרות, והן עם 

יס, חברת בת של בזק עצמה". 
דרשה  "בזק  לקנות,  הסיבה  את  לנמק  ברשות  הוסיפו  "שנית", 
סיבים  בסיס  על  תקשורת  רשת  לפרוס  המעוניינות  מהמתחרות 
תוך  הסיבים  את  יפרסו  כי  שלה  הפסיבית  בתשתית  אופטיים 
רב  במספר  האופטיים  הסיבים  כבל  של  מחדש  וחיבור  חיתוך 
זו  דרישה  הלקוח.  בית  היא  היעד,  נקודת  אל  בדרכו  נקודות  של 
משמעותה השתת עלויות ניכרות על החברות וכן, פגיעה באיכות 
רשת התקשורת הנפרסת. עקב דרישתה של בזק מתחרותיה נמנעו 

מפריסה של סיבים ברשת התקשורת הפסיבית שלה". 
לדברי הרשות, "בזק חזרה בה מדרישה זו לחיתוך כבל הסיבים 
כי  הכריע  התקשורת  שמשרד  לאחר  רק  נקודות  של  רב  במספר 
בין  להביא  עלול  שהדבר  כיוון  ותבוטל,  מוצדקת  אינה  הדרישה 

שיסופק  השירות  באיכות  לפגיעה  הרשת,  בפריסת  לייקור  השאר 
בדיקה  בפריסתה.  ולעיכוב  כשל  נקודות  להוספת  באמצעותה, 
שערכה הרשות לימדה, כי כאשר בזק פרסה לעצמה רשת של סיבים 
אופטיים היא לא חתכה את הסיבים באותה תדירות ובאותו היקף 

כפי שדרשה לצורך פריסת הסיבים האופטיים של מתחרותיה". 
עלולות  בזק  "דרכי פעולה אלה של  כי  נכתב  בסיכום ההודעה 
זאת  תקשורת.  שירותי  באספקת  התחרות  בהתפתחות  לפגוע 
ואף  לעכב  להרתיע,  עלולים  הערימה  שבזק  שהקשיים  משום 
למנוע ממתחרות חדשות לפרוס רשתות תקשורת או להרחיב את 
נדחית,  הפחות  לכל  או  מהציבור,  נמנעת  בכך  בתחום.  פעילותן 
התפתחות של תחרות באספקת שירותי תקשורת שביכולתה לגרום 
של  ובמחירים  ללקוחות  המסופקת  הרשת  באיכות  ניכר  לשיפור 
שירותי תקשורת שונים כמו טלוויזיה, אינטרנט וטלפוניה נייחת. 
של  לרעה  ניצול  לכאורה  מהוות  לעיל,  כמפורט  בזק,  פעולות 
מעמד מונופוליסטי וסירוב בלתי-סביר לספק מוצר שבמונופולין. 
בהתאם, שוקלת הממונה להטיל על בזק עיצומים בסכום מצטבר 

של כ-30 מיליון ש"ח".  
כחמישה  לפני  בזק  על  שהוטל  לקנס  מצטרפות  אלו  קנסות 
רפורמת  תקיעת  בגין  שקלים,  מיליון   11.3 בגובה  חודשים, 
טלפוניה  קווי  למכור  סירובה  בעקבות  הסיטונאית,  הטלפוניה 
למתחרות. "קיבלנו הנחיה לפעול בנחישות למילוי הוראות משרד 
התקשורת בנושא, שכן המשרד שוקל לפתוח בהליך נוסף", נמסר 

אז מבזק.
מבזק נמסר בתגובה: “לדעת החברה, מסקנות רשות ההגבלים 
העסקיים בבדיקה המדוברת, שגויות מיסודן. בזק שיתפה פעולה 
פעילותה  כל  כי  והראתה  בעניין,  הרשות  בבדיקת  מלא  באופן 
ופעולותיה התבצעו על פי חוק ובהתאם להוראות משרד התקשורת 
לחברות  סיפקה  בזק  פיזיות.  בתשתיות  לשימוש  השירות  ותיק 
התקשורת האחרות שירותים בהתאם לתיק השירות, ובאופן זהה 
לדרך שבה היא מתקינה את תשתיותיה שלה עצמה. אנו משוכנעים 
כי במהלך השימוע נוכיח כי בזק עשתה כל המוטל עליה ואף מעבר 

לכך במסגרת תיק השירות".

הילה פלאח

השתלות  בתחום  עיניים  ברפואת  מומחה  פאליק,  ישי  ד"ר 
רפואי,  במינהל  ומומחה  ורפרקציה  קטרקט  ניתוחי  הקרנית, 
מאוחדת  של  לדך'  'משגב  החולים  בית  כמנהל  לאחרונה  מונה 
מחלקת  את  שניהל  לאחר  לביה"ח  עבר  פאליק  ד"ר  בירושלים. 
נהלים וסטנדרטים במשרד הבריאות והוביל את התוכנית הלאומית 
למניעת זיהומים. במסגרת תנופת  הפיתוח וההתחדשות של בית 
החולים - קיימים בביה"ח 4 חדרי ניתוח, וחדר התאוששות שבו 
בהרדמה  ניתוחים  במקום  מגוון  יום, מבוצעים  אשפוז  מיטות   9
כירורגיית  כללית,  כירורגיה  בתחומי  כללית,  ובהרדמה  מקומית 
ילדים, אורתופדיה, גניקולוגיה, כף יד, אא"ג במבוגרים ובילדים, 

פלסטיקה, עיניים ואורולוגיה. 
שזוכים  מאוחדת  ללקוחות  בלעדי  שירות  מעניק  החולים  בית 
לקיצור תורים משמעותי במגוון הניתוחים השכיחים וע"י מנתחים 
מהטובים בבירה. לקוחות מאוחדת זכאים לניתוחי סל ללא עלות 

הממושך  ההמתנה  מזמן  בהרבה  גבוהה  בזמינות  המתנה.  וללא 
בבתי חולים ציבוריים. הניתוחים מבוצעים ע"י מיטב המומחים. 
ללקוחות מאוחדת זמינות גבוהה של בדיקות MRI. במכון מכשור 
לצורך  בגוף  מתכות  לבדיקת  בארץ  ייחודי  מכשיר  בכולל  חדיש 
וידוא התאמה לבדיקה במכשיר הMRI החדיש במכון פרופ' משה 
 MRI-בהדסה ומבכירי המומחים בתחום ה MRIגמרי מנהל יחידת ה

בישראל הינו המנהל הרפואי של המכון. 
יום,  אשפוז  בהן  נוספות  רבות  ומחלקות  מכונים  לדך  במשגב 
מכון בריאות האישה, מכון סיטי, מכון אולטרסאונד, מכון גסטרו, 

אי ספיקת לב מכון שינה ועוד.
ד"ר יובל וייס מנהל מחוז ירושלים במאוחדת: "מאוחדת כקופה 
המובילה במחוז ירושלים ובציבור החרדי בכלל, משדרגת כל העת 
בית  מאוחדת  לחברי  יש  וכיום  לקוחותיה,  לטובת  שירותיה  את 
חולים משלהם, ללא עלויות וללא המתנה ועל ידי טובי המומחים 
לשורותינו  הצטרף  פאליק  ישי  שד"ר  שמחים  אנחנו  בתחומם, 

ויתרום מכישוריו וניסיונו העשיר בניהול ביה"ח. 

 הילה פלאח

'כללית'  ירושלים של  לרופא מצטיין במחוז  נבחר  עומרי,  ד"ר 
את  נימקה  הבוחרת,  הוועדה  רופאים.  כ-900  מבין   ,2017 לשנת 
הארגונית  היכולת  הגבוהה,  המקצועית  האיכות  בשל  בחירתה 
והניהולית, לצד הבנת הצרכים וטיפול אישי יוצא דופן במטופלים, 

שמעניקים לו ערך מוסף.
מרפאת  את  לנהל  החל  ילדים,  ברפואת  מומחה  עומרי,  ד"ר 
2015. לאחר מכן, קיבל  'כללית' בבית שמש בשנת  חפציבה של 
כשנה, כשפתחה  לפני  ומנוחה'.  'בית  ניהולה של מרפאת  את  גם 
למנות  הוחלט  לחפציבה,  הסמוכה  סלונים  מרפאת  את  'כללית' 
זאת לאור האיכות הרפואית,  גם למנהל המרפאה החדשה,  אותו 
פעילותו ומסירותו יוצאת הדופן למטופלי 'כללית' במרפאות בית 

שמש.    
הראל  מינהלת  של  של  הרפואית  המנהלת  פלאפר,  אינה  ד"ר 
הבחירה.  על  עומרי  ד"ר  את  בירכה  ירושלים  מחוז  בכללית 
לדבריה: "ד"ר עומרי הוא רופא מקצועי, מסור עם יחס אישי לכל 
מטופל. הוא ניחןביכולת גבוהה ללמוד ולהכיר את המאפיינים של 
למאפיינים  עצמו  את  ולהתאים  משרת  הוא  אותה  אוכלוסייה  כל 
הייחודיים של כל מגזר ומגזר הן מצד המטופלים והן מצד הצוות". 
עוד אומרת ד"ר פלאפר, "הוא בעל ראיה ניהולית רחבה הכוללת 
איכות  למטופלים  להעניק  כדי  ותכניות  תהליכים  והובלת  בנייה 
מהווה  עמרי  ד"ר  בנוסף,  ביותר.  הגבוהה  ברמה  וטיפול  רפואית 
החופשי  מזמנו  לתרום  והנכונות  המסירות  בשל  אישית,  דוגמה 

למען הלקוחות והארגון".
ד"ר עמרי הגיב לבחירה: "מצוינות היא לא פעולה, אלא הרגל 
ודרך חיים. אני מאמין שדווקא את הדברים שהאדם עושה בשגרת 
היום יום ובאופן קבוע, עליו לבצע אותם באופן המיטבי. להעניק 
למטופלים שלי שירות מכל הלב ולראות אותם בריאים, זהו המדד 

להצלחה עבורי". 
במקביל, נבחרה גב' ליאת דמארי, המנהלת האדמיניסטרטיבית 
בריאות  שירותי  מנכ"ל  ממצטייני  לאחת  'חפציבה'  מרפאת  של 
וההשקעה  הרבה  תרומתה  על  נבחרה  היא   .2017 לשנת  כללית 
תהליכים.  ובהובלת  המטופלים  למען  המרפאה  פעילות  לקידום 
בנוסף, היא משקיעה זמן, מחשבה ומאמצים רבים במדדי האיכות 
הרפואית של מטופלי המרפאה ותרמה לעליה משמעותית במדדים.

במשגב לדך זוכים לקוחות מאוחדת לניתוחים המבוצעים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ובידיהם 
של מומחים בלבד, ללא עלות ובזמינות גבוהה 

של  מנוחה'  ו'בית  'סלונים'  'חפציבה',  מרפאות  מנהל 
'כללית' בבית שמש, ד"ר עומרי, נבחר לרופא מצטיין לשנת 

2017 במחוז ירושלים של 'כללית'

ד"ר ישי פאליק מונה כמנהל בי"ח משגב לדך

מצטיין המחוז: ד"ר עומרי "מכבי תפתח מרכזים רפואיים בכל שכונה בירושלים"

בגלל מונופול: בזק עשויה לספוג קנס כבד

  דברים אלו אמר ראש המחוז במהלך סיור מיוחד עם מנכ"ל מכבי מר רן סער בירושלים
סניף גבעת מרדכי ייפתח בחודש הקרוב ובכוונת מכבי לפתוח מרכזים רפואיים בשכונות נוה 

יעקב בית וגן וסניף נוסף במרכז העיר

הממונה על ההגבלים העסקיים הודיעה כי בזק עיכבה את התפתחות התחרות בתחום התקשורת, ומשום כך היא 
עשויה לספוג עיצומים כספיים בסכום מצטבר של 30 מיליון שקל
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ה' ֵאָליו ֵמאֶֹהל מוֵֹעד ֵלאמֹר" )ויקרא א, א(. המילה "ַוִּיְקָרא" לכאורה צריכה 
ביאור, היכן היה משה רבינו שהקב"ה היה צריך לקרוא לו? ועוד, הרי בכל דיבור שדיבר ה' יתברך 
עם משה רבינו בוודאי קרא לו תחילה ורק אח"כ דיבר עמו, וא"כ במילה "וידבר" כלולה כבר הקריאה 

למשה, ומדוע צריך להזכיר זאת שוב? 
אלא מסבירים זאת רבותינו באופן נפלא מאוד )ויקרא רבה א, ז וכן הוא בילקוט רמז תכ"ח(, בכל 
חלק וחלק מבניית כלי המשכן שעשה משה רבינו נאמר "ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה" )שמות לט, א. סה"כ 
ח"י פעמיים!(, ולכאורה קשה, מדוע התורה חוזרת על אותו משפט פעמים כה רבות, היה לה לכתוב 

פעם אחת שמשה רבינו עשה את כלי המשכן על פי ציווי ה' ודיו, לשם מה כל האריכות הזאת?
המדרש עונה על כך במשל, למלך אחד היה ארמון ישן מאוד שהועבר אליו מאבותיו ואבות אבותיו, 
וכעת דנו והחליטו אנשי הממלכה שאין ראוי למלך כה רם ונישא להתגורר בארמון שכזה, ולכן הציעו 

לבנות ארמון רחב ידיים שיספק את כל צרכי ממלכת המלך.
מיד הוציאו הצעת מכרז לבניית ארמונו של המלך ופרסמו בכל עיתונאי המדינה שדרוש ארכיטקט 
הנהר  ליד  דונם  אלפי  של  שטח  על  המשתרע  המלך  של  החדש  ארמונו  בניית  את  שיתכנן  מומחה 
שבקצה העיר ואל מול נוף מרהיב עין של עצים ושושנים. ארכיטקטים רבים הציעו את עצמם, אך רק 

אחד מצא חן בעיני המלך והוא זה שקיבל את התפקיד.
הארכיטקט התבקש לסיים את עבודתו במהרה כדי שהמלך יוכל לחנוך את ארמונו החדש תוך זמן 
קצר. לשם כך הזמין הארכיטקט אלפי פועלים שעבדו יומם ולילה והצליחו להעמיד ארמון מפואר 
ארמונו  את  ימים  מספר  תוך  שעיצבו  אומנות  בעלי  הארכיטקט  הזמין  מכן  לאחר  חודשים,  בששה 
של המלך בצורה נפלאה, ריהט את הארמון בספות מפוארות ובארון ספרים עתיק, ומעל כל רהיט 
ורהיט, ובכל חדר וחדר מחדרי המלך תלה פתק ובו כתוב "כך ציווני המלך לעשות", לאחר שגמר את 

המלאכה העניק למלך את המפתחות, קיבל את כספו והלך לדרכו. 
כשנכנס המלך עם כל פמלייתו, הוא נדהם מיופיו המרהיב של הארמון, ארמון שלא נראה כמותו 
מעולם, אך דבר אחד המלך לא הבין, מעל כל רהיט ורהיט ובכל חדר וחדר הוא ראה שלט שכתוב 
עליו "כך ציווני המלך לעשות", השתומם המלך ואמר בליבו: "הרי לא ביקשתי ממנו לעשות את כל 
הדברים הללו, בסה"כ ביקשתי שיעשה ארמון והוא עשה את כל שאר הדברים מעצמו ועל פי שכלו 

והבנתו, ומדוע כתב על כל דבר ודבר שנעשה על פי בקשת המלך?"
או אז הבין המלך שהארכיטקט שלקח היה אציל הרוח ובעל מידות נעלות שלא רצה לקחת את 
כל ההילה והכבוד לעצמו, הוא ידע שכל המבקרים בבית המלך יתפעלו עד מאוד מהארמון המפואר 
ויפתחו בדברי שבח ופאר לארכיטקט המהולל הממונה על המלאכה, לכן הוא כתב מעל כל דבר שכך 

ציווה המלך, כדי שאת כל הכבוד והתהילה, התפארה והשבחים יתנו למלך בלבד.
שמח המלך שמחה גדולה שהארכיטקט עשה את כל הכבוד הזה למענו, וחשב בליבו: "וכי יתכן 
שאני אהיה בפנים והוא יהיה בחוץ? הרי את הכבוד הזה הוא עשה בשבילי", מיד ציווה המלך שיקראו 
לארכיטקט ויעניקו לו את מפתחות בית המלוכה, כדי שבכל שעה שירצה יוכל להיכנס לארמון המלך 

כבן בית ללא בקשת רשות.  
המלכים,  מלכי  מלך  ארמון  ה',  משכן  את  לבנות  הוראה  קיבל  רבינו  משה  והנמשל,  המשל,  זהו 
רבינו  וידע משה  וכלי הבין  כלי  כל  ומיקום  ציווהו על עשיית המשכן, אך את סדר  הקב"ה בסה"כ 

בשכלו הזך ודעתו הרחבה, ואעפ"כ בשעה שנתן את הוראות הבניה הוא הקפיד כל הזמן לומר "כאשר 
ציווה אותי ה'", כך ציווה המלך, זה לא ממני. כיון שלא רצה לקחת שום הילה וכבוד לעצמו, אלא 

ִּבְלִּתי לה' ְלַבּדוֹ )שמות כב, כט(.
כשהשרה ה' יתברך את שכינתו במשכן אמר: "כל הכבוד הזה עשה לי עבדי משה, הוא  ישאר בחוץ 
ואני אהיה בפנים?" מיד ציווה ה' לקרוא למשה.. וזהו ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה.. ויקרא מלשון חביבות ונעימות 
)רש"י בתחילת הפרשה(, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו שאין ביניהם שנאה קנאה ותחרות, אלא 
הכל בחביבות ואהבה, ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר )ישעיה ו, ג(, כך ה' יתברך קרא לעבדו למשה כביכול 
כמו חבר וידיד, בא בני משה, אתה לא תישאר בחוץ אלא תיכנס פנימה לקודש. יהי רצון שנזכה לדבוק 

במידת הענוה וההכנעה וכל מעשינו יהיו למען שמו יתברך. 

ָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה  ִּכי ָהֽ
אנשים  ישנם  הסבלנות,  מידת  את  מהאילנות  ללמוד  ועלינו  האילנות,  ברכת  לברך  זכינו  השבוע 
צריך  כזאת,  אין מציאות  אך  והשו"ע,  כל הש"ס הראשונים  את  ולדעת  בהיר  ביום  לקום  שחולמים 
להיות בסבלנות, קֵֹבץ ַעל ָיד ַיְרֶּבה )משלי יג, יא(, ילמד בכל יום עד היכן שידו מגעת, וכן ביום למחרת, 
ולאחר תקופה יראה ברכה וסייעתא דשמיא בעמלו. וכשם שבאילן אין מציאות שיזרע האדם היום 
ולמחרת יראה עץ גדול צומח עם פירות, אלא זהו תהליך שנמשך ולוקח מספר שנים, וגם לאחר שגדל 

העץ והוציא פירות צריך להמתין שלוש שנות ערלה וכו'.
בדורנו שהטכנולוגיה מתקדמת הורגלנו שכל הדברים נעשים במהירות, בעבר כדי להגיע מירושלים 
לתל אביב היה צריך לרכוב על חמור במשך מספר ימים, והיום אפשר לעשות זאת תוך פחות משעה. 
וכן בעבר כדי ליצור קשר עם חבר היה צריך להמתין זמן רב, עד שישלח המכתב או עד שיפגשו, 
וכיום ברגע קט יכול לדבר עם חבירו בכל מקום בעולם באמצעות הפלאפון, וכן לעניין האכילה, בעבר 
כדי להכין תבשיל בשר היה צריך לקנות פרה, להזמין את השוחט, לשחוט את הפרה, לחלק את הבשר 
לנתחים, למלוח ולהכשיר אותו ורק אז לבשלו, וכיום קונים את הבשר לאחר שחיטה ומליחה כדת 

ומיד יכולים לבשלו, ולכן הורגלנו שכל הדברים נעשים במהירות. 
העץ,  והוא  בגדילתו  רבה  סבלנות  וצריך  במהירות  גודל  ואינו  שהוא  כמות  נשאר  אחד  דבר  אך 
ָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה )דברים כ, יט(, ללמדו שצריך סבלנות רבה בבנייתו הרוחנית  והאדם נמשל לעץ, ִּכי ָהֽ
והגשמית, בעליית שלב אחר שלב וצעד אחר צעד במעלות התורה, הקדושה והיראה. וכן בענין שלום 
בית, אדם שיש לו סבלנות מצליח בחיי הזוגיות, כשנכנס לבית ורואה שהאוכל לא מוכן, אינו מקים 
קול רעש גדול, אלא מתיישב בסבלנות ומדבר על לב האשה ושואלה ברכות ובחיבה, וכן הוא לענין 
חינוך הילדים, דרוש סבלנות רבה בחינוך והדרכת הילד, כדי לנטוע בו מידות טובות, שכל תבונה 

ואהבת תורה.
יהי רצון שנזכה לתקן את דרכינו ומעשינו, ונראה בקרוב בגאולת ישראל השלימה, אמן. 

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

לרצונו - לפני ה'

כל הכבוד לה' 

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מטרת הקורבנות היא להתקרב לה'. הן קרבן נדבה והן קרבן חובה באים לקרב את נפש האדם אל 
בוראו. אם כך הדגשת הכתוב: "לרצונו לפני ה'" )ויקרא א', ג'( מעוררת תמיהה, מדוע צריכה היתה 
התורה להדגיש "לרצונו", הרי כל מצוות ה' הם לשמו, ושבעתיים בקרבן שזה מטרתו? כמו כן יש 
לתמוה על הציווי: "לפני ה'". הרי זה "מקומו" של הקרבן – במזבח שבבית המקדש, כך שאינו יכול 

להתבצע אלא לפני ה'?
מפרש ה'כתב סופר', שהרי על הפסוק "יקריב אותו לרצונו" דרשו חז"ל )ראש השנה ו, א( "כופין 
אותו עד שיאמר רוצה אני". וכתב הרמב"ם )גירושין סוף פרק ב'( כיצד יתכן הדבר שיחשב כרצונו 
אם כופין אותו לעשותו? אלא שרצונו הפנימי של האדם הוא לעשות רצון ה' ועל ידי הכפייה מתגלה 

רצונו זה.
פעמים שה"לרצונו" הוא פנימי בתוך ליבו של האדם, לעומת המראה החיצוני ששם נראה שכל 
אמירתו: "רוצה אני" אינה אלא כפיה גמורה. אבל לפני השי"ת הבוחן לב וכליות גלוי וידוע הרצון 
הפנימי של איש ישראל. לכן אמר הכתוב "לרצונו לפני ה'"- ללמדנו כי לפני ה' גלוי וידוע שזהו אכן 

רצונו של כל יהודי להתקרב אל ה'.
הנביא ישעיה מוכיח את בני ישראל ואומר להם )א, יא(: "למה לי רוב זבחיכם". גם הנביא ירמיהו 
וזבח".  עולה  דברי  על   ... ציויתים  ולא  אבותיכם  את  דברתי  לא  "כי  כב(,  )ז,  דומה  בלשון  מוכיח 
ולכאורה יש לתמוה הלא חלק נכבד מחמשת חומשי תורה עוסק במעשי הקורבנות ותורת כהנים, 

ואיך אומר הנביא על כך "לא דיברתי ולא ציויתים"?
מבאר המגיד מדובנא בדרך משל. סוחר אחד נוכח לראות כיצד סוחר אחר שהיה ידיד קרוב לאביו 
אינו פוקד את בית מסחרו. זאת ועוד, הוא רואה שהסוחר מתעסק עם שאר הסוחרים בעיר  ורק עמו 
הוא לא בא במגע. הוא היה מיצר וכואב על כך מאד, וחיפש עצה איך לגרום לכך שגם איתו יסחור. 

משלא מצא כל פתח גמר בנפשו ללכת לאותו סוחר ולדבר עמו גלויות. 
הלך אליו ואמר לו: "הלא ידיד נאמן היית לאבא ומדוע אינך פוקד את בית המסחר שלי?" נענה 

לבית  ואסור  בקשתך  את  למלא  אשתדל  ואילך  מכאן  בדבריך,  אתה  "צודק  לו:  ואמר  סוחר  אותו 
המסחר שלך". ואכן מאותו יום והלאה מדי עוברו על פתח בית המסחר היה נכנס אליו ודורש בשלומו 
ובשלום משפחתו כדרך רעים וידידים קרובים והיה מגלגל עמו שיחה על דא ועל הא. אבל לכלל 
עשיית מסחר לא הגיע, ואפילו לדבר על כך לא רצה, אלא המשיך לעשות את עסקי המסחר שלו עם 

שאר סוחרי העיר כפי שנהג בעבר.
יום אחד פקעה סבלנותו של אותו סוחר ואמר לו: "טיפש שכמותך! וכי סבור אתה שבקשתי ופניתי 
אליך שתבקר אצלי כדי שתפטפט עמי בדברים בטלים, הלא כל כוונתי הייתה שתעסוק עמי במסחר?

כך גם עניין הקורבנות. וודאי שהקרבת הקורבנות בבית ה' היא עניין קדוש ונעלה, ברם תכליתם 
ומטרתם של הקורבנות- שעל ידם יתעלה האדם וישמר. אבל כאשר מרוקנים את כל התוכן והמשמעות 
זאת מידכם רמוס חצרי"- שהרי  ביקש  "מי  י"ט(  )שם,  ישעיה  הפנימית של המצווה, אומר הנביא 
עבודת  ידי  על  ה'  בעבודת  להתעלות  אלא  כך,  סתם  בחצר  להסתובב  הייתה  לא  והמטרה  התכלית 

הקורבנות.
חפץ  אינו  הקב"ה  פנימי,  ורצון  התעלות  ללא  קרבנות  אדם  כשמקריב  אם  הנשאלת,  השאלה 
בקורבנו, למה א"כ כופים אותו עד שיאמר "רוצה אני"? הרי גם אם זה חשיפת פנימיותו, הקב"ה 

מחפש את ההתעלות וא"כ אין ערך לקרבן?
י"ל שחשיפת פנימיותו של האדם מועילה כשמדובר ביחיד. במקרה הזה הקרבן יסיר את המסיכה 
ויחשוף את הפנימיות הטהורה. אולם כשיש רבים שחיצוניותם מביעה ריקנות וחוסר מילוי מטרה, 
אין ענין בחשיפת הפנימיות הטהורה, כיון שכל האווירה מסביב לקורבנות נראית כשיחת חולין ולא 

המטרה הקדושה.
חובתנו לעשות אווירה טהורה מסביב לקרבנות ולהתקרבות לה', ואזי גם אם יש יחיד שעדיין אינו 

אומר "רוצה אני" נוכל לחשוף את פנימיותו הטהורה.
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לאישה
ארוחה משפחתית או חברתית - 
לא תאמינו עד כמה היא חשובה 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

להלן רעיון לארוחת ערב מזינה עם כל בני המשפחה של הדס יריב

ביצה בקן - מנת ילדים 

טיפים
ארוחה ביתית משפחתית – משותפת להורים וילדים, זוגות נשואים או חברים, ממלאת תפקידים 
רבים מעבר לשובע ולסיפוק הצרכים האנרגטיים ○ ״היא מפחיתה את הסיכון לדיכאון ולחרדות, 

מפחיתה את הסיכון להפרעות אכילה בקרב בני נוער ולחסרים תזונתיים, מגדילה צריכה של ירקות, פירות 
ודגנים מלאים בקרב ילדים ומתבגרים, ולא תאמינו – גם מקטינה את הסיכון שלהם להשמין״

מצרכים (ל- 2 מנות):
טעימה

ניקוי נכון ובטיחותי של הגז 
והכיריים לפסח

2 פרוסות ברמן אקטיב
2 ביצים

2 כפות שמן זית
קורט מלח

לתוספת הירקות:
2 גזרים

2 מלפפונים
2 פלפלים אדומים

1 כף שמן זית

ספק  ללא  מתרכז  הפסח  ניקיונות  של  המרכזי  החלק 
שבו.  הגז  מכשירי  וגם  הכלים,  הארונות,  במטבח. 
ישנם חלקים במטבח שדורשים את המאמץ הרגיל של 
מים, סבון ומטליות ניקוי, אך כאשר מבקשים לנקות 
את  לסכן  מבלי  להישמר  עלינו  חובה  הכיריים,  את 

בריאותנו וכמובן את שלמות המוצר.
מערכת  לניקוי  כללים  סדרת  עם  יצאה  'פזגז'  חברת 
לצד  ההלכה  דרישות  עם  שעומדים   – והכיריים  הגז 

היצמדות מחמירה לכללי בטיחות וזהירות.  


אלומיניום  בנייר  לכסות  ניתן  הכיריים  גוף  את 
בעובי שאינו ייקרע במהלך החג. מומלץ להשתמש 
ולהישמר   – לפסח  מיוחדים  עילית  וברשת  בחלקים 

מאוד מלכסות את פתחי המבערים.
את המבערים אין חובה לנקות מאחר והם מתחממים 

ושורפים חמץ תוך כדי שימוש בהם.
המזון  רוב  פי  על   – למבערים  מתחת  הצלחת  את 

שנופל לשם אינו נאסף ונחשב לטרף.  
למשך  במטלית  לנקות  יש  כפתור  כל   – כפתורים 

כחמש עשרה שניות לפחות.


ראשית, חשוב לציין: אין לנתק את צינור הגומי של 
הגז בזמן הניקוי. במידה ומנקים את הכיריים במים 
הפעלה  לפני  המים  את  לייבש  מאוד  חשוב  וסבון, 
מוחלט  ייבוש  בטרם  הפעלה  הכיריים.  של  מחדש 
ואף  המבערים  של  התקינה  בפעילות  לפגוע  עשויה 

לגרום לדליפת גז.
עשוי  למיניהם  שומנים  במסירי  מוגבר  שימוש 
להרוס את שכבת האלומיניום של הכיריים, לכן יש 
ולאחר  הברזל,  ורשתות  המכסים  את  תחילה  להסיר 
חומץ  להשפריץ  הכיריים.  גבי  על  מלח  לפזר  מכן 
שלא  רך  ספוג  בעזרת  לשתיה.  סודה  אבקת  ולפזר 
שתיווצר  עד  הכל  לשפשף  יש  הכיריים,  את  ישרוט 
באמצעות  דקות.  חמש  למשך  הכיריים  על  תערובת 
סמרטוט מסירים את החומר, ובמידה ונשארו כתמים 
והסודה  החומץ  המלח,  את  להשאיר  ניתן  עקשניים, 

לשתייה, למשך לילה שלם. 
מבלי  דביקות  כיריים  לניקוי  והיעיל  הפשוט  הסוד 
רותחים  מים  לשפוך  הוא  בכימיקלים  להשתמש 
להתקררות  שעה  כחצי  ולהמתין  הכיריים  משטח  על 
את  מנקים  מטלית,  או  ספוג  עם  מכן  לאחר  המים. 

הכתמים שנמסו בינתיים.
לאחר שסיימתם לנקות, במידה ואתם מריחים ריח 
והגז  ייתכן  דליפה.  שישנה  הדבר  פירוש  גז,  של 
דולף מצינור הגומי או מאחד המבערים שלא הוחזר 
הכיריים,  כפתורי  את  לסגור  יש  כזה  במקרה  כראוי. 
לבדוק שהמבערים מונחים כראוי ובמידה והריח אינו 
מפסיק, יש לסגור את ברז הגז הראשי.  – פתחו את 
חלונות הבית לאוורור מלא. במידה והריח עדיין אינו 
מפסיק, יש ליידע מיד את חברת הגז או במקרה צורך 

את מכבי האש.
זכרו: מערכת גז בטוחה ותקנית לך ולמשפחתך כל 
גז מוסמך של חברה  עוד היא מטופלת ע"י טכנאי 

מוכרת וידועה.
לפסח,  מיוחדות  כיריים  להתקין  רוצים  אתם  אם 
החיבור למערכת הגז יתבצע אך ורק על ידי טכנאי גז 

מוסמך.

אתם  אם  ובין  וילדים  הורים  של  קלאסית  משפחה  אתם  אם  "בין 
 M.Sc,) יריב  הדס  מסבירה  חברים",  או  אחרות  למשפחות  משתייכים 
MBA) טכנולוגית מזון ומוסמכת בתזונה יועצת מדעית בקבוצת מאפיות 
ברמן, "הקפידו לאכול ארוחת ערב בצוותא כמה פעמים בשבוע“, היא 
של  רב  מספר  הנמשכת  והעבודה  התובעני  החיים  "אורח  מדגישה. 
שעות ביממה, כמו גם החוגים של הילדים בשעות שונות, כל אלו גרמו 
לנו לוותר בשנים האחרונות על מוסד ארוחת הערב, ואנו מוצאים את 

עצמנו אוכלים לבד, מהר ובצורה לא מסודרת". 


 

שיחה נעימה ויחס אישי עם בני המשפחה – הזדמנות לשמוע אלו 
חוויות חוו היקרים לנו.

אתנחתא, פסק זמן – מנוחה מיום עמוס בעבודה. 
שהות בחברת יקירינו – לעיתים חולפים ימים רבים ואנחנו בקושי 

מתראים עם הילדים, בעיקר המתבגרים.


עם הוויתור על ארוחות משפחתיות אנו עדים לתופעה של עלייה באחוזי 
בישראל  ילדים  ארבעה  מתוך  אחד  נוער:  ובני  ילדים  בקרב  ההשמנה 
סובל מעודף משקל ומהשמנה. עלייה בשכיחות ההשמנה מגיעה הרבה 
עיקריות,  ארוחות  על  ויתור  רצויים:  לא  חיים  דפוסי  בעקבות  פעמים 
אכילה מזדמנת ורעב תזונתי – אכילה דלה במרכיבים תזונתיים חיוניים 
– פחות ירקות ופירות, פחות דגנים מלאים ויותר מזונות שלא תורמים 
רצויים  לא  הרגלים  של  ואימוץ  זמן  לאורך  כזו  התנהגות  לבריאות. 
עלייה  בעתיד.  וכבוגרים  בהווה  לילדים  בריאותיות  בבעיות  יתבטאו 
לב, בעיות  סוכרת, הפרעות אכילה, שומנים בדם, בעיות  בלחץ הדם, 
נשימתיות, בעיות שינה ואף דיכאון וחרדה, כל אלה כבר אינם נחלתם 
של מבוגרים בלבד אלא גם של ילדים ובני נוער. בסקירה מדעית רחבת 
מחקרים  עשרות  בעקבות  האמריקאי  הבריאות  משרד  שפרסם  היקף 

בנושא, דווח כי לארוחה המשפחתית תפקידים רבים:
מעניקים  וההורים  טוב  הורות  מודל  יש  בהם  בבתים     
דוגמא אישית לאכילה נבונה, קיימת השפעה חיובית על אימוץ הרגלי 

תזונה בקרב ילדים במשפחה.
 – במשפחות 
בהן אוכלים ארוחות משותפות, פוחת הסיכון לעלייה במשקל ולהשמנה 

בקרב הילדים ובני הנוער במשפחה.
 – במשפחות בהן מקפידים 
מלאים,  דגנים  פירות,  ירקות,  הכוללת  קבועה  משפחתית  ארוחה  על 
יותר  ילדים צורכים  ומינרלים לרבות סידן,  ויטמינים  סיבים תזונתיים, 

רכיבים המועילים לבריאותם.
ארוחות  אוכלים  בהם  בבתים   –     
מסודרות, יש לילדים פחות הזדמנויות לאכול מחוץ לבית מזונות עתירי 

שומן, נתרן, סוכר ושאר רכיבים מזיקים.

 
במשפחות   –
ארוחות  בהן 
חלק  הן  משפחתיות 
הסיכון  מהשגרה, 
להפרעות אכילה נמוך 
יותר בקרב בני הנוער.
 
בצוותא  ארוחה   –
נהדרת  "תרופה״  היא 
הבדידות  להפגת 
דיכאון  עמה  שגוררת 
וחרדה, אנשים הנוטים 
מדווחים  ביחד  לאכול 
רוח  במצבי  ירידה  על 

דיכאוניים. 


בשנה החולפת יצא אונסק״ו (ארגון לחינוך מדע ותרבות של האו״ם) 
בקריאה לתזונה ים-תיכונית, וכן גם משרד הבריאות הישראלי ממליץ. 

מהי תזונה ים-תיכונית?
מומלץ לצרוך מדי יום ירקות טריים ומבושלים, פירות, דגנים מלאים 
גרעינים  זית,  שמן  קינואה),  שועל,  שיבולת  אורז,  פסטות,  (לחמים, 
ואגוזים וקטניות (גרגירי חומוס, שעועית לבנה, פול, עדשים), תבלינים 
ועשבי תיבול. לפחות פעמיים בשבוע דגי ים, פעם בשבוע הודו, עוף, 
קראו  עוד  וממתקים.  ולהפחית בשר אדום  וגבינה  ביצים, מוצרי חלב 
משפחתיות  ארוחות  ולאכול  גופנית  בפעילות  להרבות  באונסק״ו 

משותפות.  


אז אחרי שהבנו עד כמה חשובה הארוחה המשפחתית, מומלץ שכל בני 

המשפחה ייקחו חלק בהכנתה:
שתפו את הילדים בהכנות לארוחה.

הכנת  השולחן,  סידור  ירקות,  חיתוך   – בהכנה  תפקידים  להם  תנו 
תבשיל או מנה.

היעזרו בילדים בבחירת התפריט לארוחה תוך הכוונה למנות מגוונות 
ובריאות.

קחו את הילדים לקניית חומרי הגלם – דרך נהדרת ללימוד ולהסברה.
הגישו לשולחן מגוון של ירקות חתוכים, ירקות מבושלים וקטניות. 
גם אם הילדים לא אוכלים אותם בפעם הראשונה, החשיפה לאורך 

זמן חשובה ומגרה.

אופן ההכנה:

לתוספת ירקות: שוטפים היטב את 
הירקות, חותכים אותם לרצועות דקות, 
מניחים סביב הצלחת ומתבלים בשמן 

זית ומלח.

בעזרת כוס עגולה וקטנה או טבעת 
רינג יוצרים חור במרכז פרוסות הלחם. 

מחממים מחבת וקולים את הפרוסות 
משני הצדדים.

כאשר הפרוסות קלויות מספיק מכניסים 
כף שמן לתוך החור ושוברים ביצה אחת 

לכל פרוסה כאשר החלמון מכסה את החור 
שבפרוסה.

כשהחלבון מוכן, מרימים כל פרוסה בעזרת 
פלטה או כף שטוחה ומניחים בצלחת.

בני ברק כ"ז באדר תשע"ח 122814/3/18
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זוכים במבצע החרוזים 
מבצע החרוזים של 
מן הגיע לסיומו עם 

כ-עשרת אלפים 
(!) משתתפים 

ששלחו אלפי חרוזים מקוריים ומקסימים. 
במקום הראשון זכתה בטיסה משפחתית 

בשמי הארץ משפחת שיליץ מפתח 
תקוה שהקליטה שיר בהרכב משפחתי 

מלא בתיבת הטלאול של המבצע. בטיול 
משפחתי בטרקטורונים זכו משפחת 

יפת ממודיעין עילית, משפחת בורנשטיין 
מביתר עילית ומשפחת כהן מירושלים. 

במנוי שנתי לשבועון מרווה לצמא זכו 
משפחת פטאל מאלעד, משפחת גוטליב 

מביתר עילית ומשפחת פנחסי מבני 
ברק. בחוויה משפחתית בחדר בריחה זכו 
משפחת מונדורוביץ מתל אביב ומשפחת 

לוי ממודיעין עילית. בנוסף, חמישים 
זוכים נהנו משובר מתנה של מוצרי מן 
מפנקים. מן - מותג הוופלים והעוגיות 
הנוסטלגי, המוביל בשוק החרדי מודה 

לכל המשתתפים במבצע החרוזים הגדול 
ומבטיח להמשיך להציע מגוון מוצרים 

איכותיים תוך שימת דגש על טעם, איכות 
וכשרות ללא פשרות.



המקפיא ששינה את חיי

לקראת חג הפסח משתפת שיפי על החיים 
של לפני ואחרי בוא המקפיא למטבחה. 
"החיים של אחרי רכישת מקפיא ליבהר 

למטבח הביתי שלי שונים מהחיים שלפני: 
זה קרה בשנה שעברה. ההצעה הגיעה 

דווקא מצדו של בעלי, שהצהיר כי השנה 
הוא רוצה להקל עלי ובעצם גם עליו. לאחר 

סקר שוק שלא מבייש חברת חקירות, 
הוא הופיע בביתנו באמצע היום: מקפיא 

יפהפה של ליבהר. הסתכלתי עליו ולא 
ידעתי עד כמה לשמוח. שבוע לאחר מכן 
ידעתי גם ידעתי. "לא ברור לי מה עשיתי 

עד עכשיו", שחתי לו בזמן שישבנו לארוחת 
ערב חטופה של ערב פסח. "אתה מבין 
שהמקפיא מלא בכל מה שאני צריכה? 
בשרים, עופות, דגים, ירקות קפואים... 

אני רגועה", הצהרתי והוא חייך את החיוך 
המרוצה ביותר שיש לו. גודל המגירות של 

המקפיא מאפשר לי סידור מוצלח של 
הדברים, וצבען השקוף של המגירות מסייע 

לי לדעת מה יש בכל אחת מהן... העיקר 
מבחינתי הוא שאני יכולה לפתוח את 

המקפיא חופשי בשבתות מבלי לחשוש 
לחילולי שבת. אני מסודרת השנה לפסח 

עוד מלפני פורים. ואני? באמת יצאתי 
מעבדות מחשבתית לחירות אמיתית".



בפסח הזה אתם מלכי האירוח 
בחג הפסח הקרוב את לא צריכה להיות 

שפית מקצועית כדי להוציא ממטבחך את 
המאפים והתבשילים הטעימים ביותר. 

מיקסר PROMIX  10  של סאוטר מבית 
'אלקטרה' עונה על כל הדרישות ומתאים 
 PROMIX לחג המושלם שלך. למיקסר

10  מגוון יתרונות 
שכל אחד היה 

רוצה במיקסר שלו. 
קערה בנפח 10 
ליטר מנירוסטה 

מוברשת, תנועת 
ערבול היקפית 

מלאה בכל חלקי 
הקערה, מערכת 

גלגלי הנעה פנימית מתכתית לביצועים 
מושלמים לאורך זמן, מערכת אלקטרונית 

המבטיחה מהירות פעולה קבועה בכל 
עומס, 3 מחברים שונים לאביזרים נלווים, 

ווסת מהירות סיבובי בעל 8 דרגות מהירות  
פעולת PULSE + ועוד.

קולקציית האביב ללא מע"מ
 KEDS קדס גאה להשיק את קולקציות

KIDS ו -KEDS BABY לאביב קיץ 
2018 בצבעוניות קיצית עכשווית, שטיפות 

אופנתיות ושילובי טקסטורות, לחגים 
ושבתות. באופנת בנים–  מגוון רחב של 
חולצות מכופרות, חולצות מבדי אריג, 

ווסטים תואמים, מכנסי אריג, מכנסי 
ברמודה. באופנת בנות–  מגוון רחב של 
שמלות וחצאיות בגווני האביב, למראה 

נינוח. מגוון רחב של שמלות תחרה בלבן 
קלאסי ושמלות לייקרה בשלובי טול 

ותחרה. SMART SAILOR - קולקציה 
בהשראת הים, קלילה וקיצית וקיימת 

בגווני: כחול, לבן, שמנת, קורל וטורקיז. 
BLACK CHIC - הקולקציה האביבית 

מאופיינת במבחר דגמי יומיום ופנאי 
בשילובי הצבעים שחור, לבן ואפור עם 

נגיעות של ורוד סלמון וורוד פודרה רך.גם 
אביזרים, תיקים, נעליים וסנדלים ניתן 

למצוא בקו הקולקציה. ועכשיו לקראת 
החג- כל קולקציית האביב ללא מע"מ 
+ 10% הנחה לחברי מועדון ומצטרפים 

חדשים.



"טיטולים שיק" 
בימים אלו מסתיים מבצע מיוחד של 
טיטולים פרימיום. במסגרת  המבצע 
העניק מותג החיתולים המוכר ואהוב 

בכל שבוע שובר מתנה בסך 300 ₪ ל-50 
זוכים! המבצע נחל הצלה רבה ואלפי 
משתתפים נטלו בו חלק, מתוכם 200 

זוכים מאושרים זכו בשובר מתנה למימוש 
ברשת 'קידישיק', מתנה מקסימה שתמיד 

כיף לקבל, במיוחד בימים אלו, לקראת 
האביב, בהם כולנו 

מתחדשים בבגדים 
חדשים לחג הפסח. 

ע. מור מטיטולים 
פרימיום משתפת: 
"כמותג החיתולים 

המוביל במגזר החרדי 
אנו שמחים להעניק 

לצרכנים שלנו מבצעים מיוחדים. מתוך 
היכרות עמוקה עם האימהות אנו יודעים 
מה ישמח אותן, ומה הן תשמחנה לקבל. 

ואכן קבלנו תגובות מדהימות על המבצע". 



הגיינת הפה לפסח 
לקראת חג הפסח זוכים מוצרי צחצוח 

השיניים והגיינית הפה לביקוש רב, שכן 
כלל הציבור מצטייד במברשות שיניים 

חדשות וכן 
במשחות 

שיניים ומי פה 
כשרים לפסח 

למהדרין 
ללא חשש. 
לקראת חג 

הפסח מציעה 
"אורביטול" 

מברשות שיניים, מי פה דנטליים 
Whitening להלבנת והברקה של 
השיניים, המכילים פלואוריד לחיזוק 

השיניים, למניעת עששת ולריענון נשימה 
 Fluoride לאורך זמן; משחת שיניים

Mint & עם פלואוריד ומנטה למניעת 
עששת ולהרגשת רעננות ומשחת שיניים 

Fluoride & Baking soda עם פלואוריד 
וסודה להלבנה ומניעת עששת – כולם 

בכשרות בד"ץ העדה החרדית גם לפסח.



ממרחי השחר ללא קטניות 
את סדרת ממרחי  'השחר העולה'  אין 
צורך להציג, דורות של ילדים ומבוגרים 

גדלו על הטעם המופלא! כעת עם הגיע 
חג הפסח, סדרת הממרחים האהובה  

ממתינה לכם  בתזמון מושלם  בכשרות 

מהודרת של בד"צ 
עדה החרדית לא 
רק לימות השנה 

אלא גם לפסח 
וללא קטניות. 

סדרת "השחר 
העולה" למהדרין 
כוללת את ממרח 

פרווה וממרח חלבי בכשרות המהודרת של 
בד"צ העדה החרדית.



טונה של טעם
לקראת הפסח, חברת 'מעולה' מציגה 

שימורי טונה בשמן זית בהשגחת הבד"ץ 
של העדה החרדית. זו בחירה בריאה 

וטעימה שהולכת מצוין עם מצה, עם סלט 
או סתם לנשנש ישר מהקופסא. שימורי 

הטונה של 'מעולה' מיוצרים מחומרים 
איכותיים ועוברים בקרת איכות ומבחני 
טעם מוקפדים כדי שלכם תהיה חוויה 

קולינרית מעולה. להשיג ברשתות השיווק 
המובחרות. כשרות מהודרת בד"ץ עדה 

חרדית גם לפסח. 



מכירת ענק לפסח
אתם תוהים איפה הכי זול ומשתלם 

לקנות מוצרים לחג? השנה קרן 'אור רחל' 
בשיתוף 'חסדי נעמי' מקימים מכירת ענק 

של מוצרי מזון כשרים לפסח המיועדת 
לכלל האוכלוסייה. במכירה תמצאו כל 

מה שאתם זקוקים לו בחג: מצות, שתיה, 
עופות, דגים ומוצרים יבשים - במחירים 
שלא תמצאו על המדפים בשום סופר. 

המתינו עם קניות החג עד למועד המכירה. 
המכירה תערך בימים א'-ה' (ט'-י"ג ניסן) 
באולמי קונטיננטל, רח' הרב בן יעקב 21 

בני ברק.



סוף לשומן השרוף
גם אתם דוחים שוב ושוב את ניקיון 

התנורים לפסח? הסרת השומן 
השרוף שהצטבר בתנור כל 
השנה היא אחד האתגרים 

הקשים של ערב פסח. מתקשים 
להתמודד עם הלכלוך והשומן 
השרוף? סנו פורטה הופך את 
האתגר הכמעט בלתי אפשרי 

למשימה קלה ופשוטה ומיועד 
לניקוי לכלוך קשה ושומן שרוף 
מתנורים, תבניות, סירים ועוד. 
סנו פורטה פלוס וסנו פורטה 

פלוס ג'ל מאושרים לפסח באישור בד"ץ 
העדה החרדית.



שרברב ביתי
אתם בעיצומם של הניקיונות 
לפסח והצנרת נסתמת שוב 

ושוב? סדרת אינסטלטור 
של סנו עוזרת לכם להתגבר 

בקלות על הסתימות ולשמור 
על צנרת ניקוז פתוחה: אבקת 

סנו אינסטלטור מיועדת 
לתחזוקה מונעת ולפתיחת סתימות בצנרת 

הביתית, היא ממיסה שומנים ומונעת 
סתימות, וכך פותחת דרך למים הזורמים 

בצנרת. מונעת הצטברות חיידקים וריחות 
רעים, קלה לשימוש ולא מזיקה לצנרת.



סימילאק למהדרין כשר לפסח 

אבוט, חברת תרופות ומוצרי בריאות 
מהמובילות בעולם, שמחה להציג את 
סדרת סימילאק למהדרין – פורמולת 

המהדרין בכשרות מהודרת לפסח 

(קטניות) ולכל ימות השנה. הכשרות 
המהודרת לפסח הינה עבור סימילאק 
למהדרין שלבים 1,2,3 באריזת 900 גר' 

וסימילאק למהדרין שלב 1 באריזת 400 גר' 
בכשרות מהודרת של בד"צ איגוד הרבנים 

בראשות הרב וועסטהיים. כמו כן, סימילאק 
איזומיל וסימילאק איזומיל טף, המיוצרים 
על בסיס חלבון סויה לתינוקות הרגישים 
ללקטוז, גם הם כשרים לפסח בהשגחה 

מהודרת של בד"ץ העדה החרדית.



שומר על הבגדים חדשים
Woolite - המותג מס' 

1 בכביסה בארה"ב משיק 
בישראל סדרה חדשה של 

ג'ל וקפסולות לכביסה. 
הסדרה הייחודית, בתוספת 

קראטין, נועדה לשמור על 
הבגדים שלכם כחדשים 
לאורך זמן. סדרת מוצרי 

וולייט כוללת מספר מוצרים בעלי ניחוחות 
שונים המיועדים למגוון סוגי בדים: 1. 

ג'ל וקפסולות וולייט ששומר על הבגדים 
כחדשים לאורך זמן 2. ג'ל וקפסולות 

וולייט לבגדים כהים 3. ג'ל וולייט לבגדים 
עדינים. הג'ל נמכר בבקבוק של 1.5 ליטר 

(במחיר מומלץ לצרכן של 14.9 ₪) ו-3 
ליטר, הקפסולות נמכרות באריזות של 

15 יחי'. מוזמנים לנסות וליהנות מחוויית 
כביסה מעולם אחר, ריח נפלא ותוצאות 

שיגרמו לכם להמשיך ולקבל מחמאות של 
"תתחדשו על הבגד" לאורך זמן.



איקאה עושה לכם סדר 
לכבוד פסח איקאה מציעה מגוון פתרונות 

אחסון שיסייעו לכם לעשות סדר בכל חדרי 
הבית, והפעם מקבץ מוצרים שעושים סדר 

בסלון: קומבינציית 
ארון לקיר, מדף 
עם מגירה, ארון 

דלת זכוכית, 
שולחן עם תא 

אחסון, סלסילה, 
שולחן אחסון ועוד. 

רשימת הסניפים: 
נתניה:  רח' גיבורי 
ישראל 1, אזה"ת 

פולג. ראשל"צ:  רח' היוזמה 1 מרכז 
עסקים  שורק כביש פלמחים. קריית אתא: 
רחוב תפוצות ישראל (דרך חיפה 52 קריית 

אתא(. חדש!! באר שבע: הירדן 24.



שפע של הרבה טוב
לאחר שהסתובבתי בכל 

העיר ומחוצה לה וחיפשתי 
בין עשרות חנויות פריטים 

שיעשו את העבודה, גיליתי 
מקום אחד שיכל לחסוך לי 
את כל הטרחה והסיבובים 

בעיר. חנות ענק שהכל מרוכז 
בה במקום אחד. הופתעתי מהשפע הגדול 

ומהצוות המקצועי שעזר בכל שאלה. 
"שפע טוב" זו לא עוד חנות לקטגוריה 

ספציפית, יש בה כל מה שדרוש לתחזוקת 
הבית לקראת פסח, פשוט הכל! מגוון גדול 
של: מחלקת צבע הכי זולה בארץ, מנורות, 

ברזים, מחלקת פרזול ענקית לתיקון כל 
בעיה, פחים, פלסטיקה, ארגזי איחסון ועוד 
המון פריטים גדולים וקטנים שהבית שלכם 

צריך. אנשי המקצוע של שפע טוב יתנו 
לכם פתרון לכל בעיה: מהעזרה בעיצוב 

של הנברשת, בחירת מנורה, או צבע 
שיתאים לריהוט של החדר ועד ארונות 

במחירים שלא תראו בשום מקום בארץ. 
מפעל  של רהיטי אירון שנבחרו במיוחד 

עבור המגזר החרדי נותנים פתרון זול ויעיל 
באיכות גבוהה. ארונות עץ החל מ – 300 

₪. הארונות מגיעים בקיט להרכבה עצמית 
מה שחוסך תשלום נוסף לבעלי מקצוע. 

פשוט שלם וקח! האיכות הבלתי מתפשרת 
כבר ידועה בכל מה שמוצע ב"שפע טוב". 

נפחא 3 בני ברק. שעות פעילות: -09:00
23:00 רצוף, יום שישי 09:00-13:45



מבצעים לפסח 
חנות פוד אפיל שנפתחה לאחרונה 

בבני ברק מציעה מבצעים ייחודיים לחג 
פסח, והם זוכים להתעניינות רבה בקרב 

הלקוחות. החנות החדשה במרכז רימונים 

הינה רחבת ממדים ומשתרעת על פני 
כ-200 מ"ר. ללקוחות החנות מתאפשרת 

חניה חינם במתחם.  בחנות מוצעים מגוון 
מוצרי איכות של 'פוד אפיל' שמוצגים 

בתצוגה מרשימה מעל גבי במות מיוחדות, 
על מנת לאפשר לציבור הלקוחות 

להתרשם בצורה הטובה ביותר ממגוון 
הפריטים בייצור הייחודי. לקראת החג 

מוצעים מבצעים מיוחדים ובהם:  סט 6 
חלקים מסדרת השיש הקלאסית הכולל: 

סיר 20 ס�מ 2.4 ליטר + סיר 24 ס�מ 4.5 
ליטר + מצקת + כף מחורצת, מחיר לצרכן: 
499 ₪, מחיר מבצע: 199 ₪. זוג מחבתות 

20+28 ס�מ מסדרת השיש הקלאסית, 
מחיר לצרכן: 499 ₪, מחיר מבצע: 149 ₪. 
כל סדרת השיש השחור המקורית ב-40% 

הנחה! ועוד מבצעים שווים!



הזוכה בהגרלה השבועית 

את שיחת הטלפון המבשרת על הזכייה 
בהגרלה השבועית, הרביעית במספר, 

במבצע תנובה "הזכייה של הבית", קיבל 
הרב דניאל קרוצי, אברך בכולל "קדושת 

יצחק" באלעד, באמירה "תודה להקב"ה". 
הזכייה בהגרלה הרביעית בשווי 5,670 ₪. 

לשאלה של מי  היה הרעיון להשתתף 
במבצע, ענה ללא היסוס: אנחנו בבית 

אוכלים  רק ממוצרי תנובה למהדרין. אנחנו 
והילדים אוהבים את הטעם הטוב של  

תנובה.  כאשר תנובה הכריזה על המבצע 
מיהרנו להשתתף בו בתקווה שנזכה. תודה 

להקב"ה שזכינו – חזר ואמר. 



עניבות משי טהור 
 רשת הבוטיק 
לגברים 'קרל' 

משיקה קולקציית 
עניבות ייחודית 

לקראת חג הפסח 
הבעל"ט הכוללת 

מגוון עיצובים ייחודיים ואיכותיים, כפי 
שלא ראיתם ומביאה איכות שטרם נראתה 

בעולם האופנה החרדי. גולת הכותרת 
של הקולקציה הן עניבות משי טהור, 

חומר גלם איכותי שאין שני לו, הנתפרות 
עבודת יד באיטליה. עניבות דומות נמכרות 

בבתי האופנה היוקרתיים באירופה תחת 
המותגים המובילים בעולם. גם אתם 

תרגישו בהבדל במראה ומגע מרקם המשי 
היוקרתי. העיצובים הייחודיים של עניבות 
המשי הופכות אותם למעשה אומן שכל 
עין תזהה למרחוק. תגיעו לאחד מסניפי 
הבוטיק ' של 'קרל' בבני ברק ובירושלים 

ותתחדשו.



רגע מתוק 

ימי ההכנה לחג  הפסח עמוסים בעבודות 
של  ניקיונות, קירצופים, סידורים, קניות 

ועוד. בשמרלינג'ס מזמינים אתכם להעניק 
לעצמכם כמה רגעים מתוקים בין משימה 

למשימה ולהתפנק עם כוס קפה מהביל 
ושוקולד רוזמרי שיתנו לכם את הכוחות 

להמשיך ולהגיע לחג. השוקולדים בכשרות 
המהודרת של בד"צ ציריך וניתנים להשגה 

ברשתות השיווק ובחנויות מובחרות.

 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

 קצרצרים

לראשונה בישראל: גלידות נסטלה 
משיקה טילון Extreme כשר לפסח. 

כשרות כל השנה: בד"צ העדה החרדית. 
פסח: רבנות קריית מלאכי. מחיר: 9-10 ₪

חטיבת האלכוהול של טמפו משיקה 
 STOCK' :לראשונה לרגל חג הפסח

HONEY 84' הברנדי האיטלקי הנמכר 
ביותר בישראל עכשיו גם בטעם דבש. 

מחיר: 79 ₪ כשר לפסח בהשגחת 
הרבנות 

אנרג'י מרחיבה את מגוון חטיפי הדגנים 
ללא גלוטן ומציעה 3 טעמים אהובים: 

תחתית חלב, תחתית מריר ומצופה חלב  
ללא גלוטן וגם השנה, פריכיות השוקולד 

האהובות במהדורה כשרה לפסח בארבעה 
טעמים: חלב, מריר, לבן ומצופה חלב. 
כשרות: בד"צ בית יוסף לאוכלי קטניות

ליימן שליסל, יבואנית ומשווקת מותג 
הוטפופ - פופקורן להכנה במיקרוגל 

מציעה:  הוטפופ במהדורת חג כשרה 
לפסח לאוכלי קטניות (חת"ס) אריזת 

5 שקיות של 100 קלוריות בשקית – 
במחיר מומלץ של 11.90 ₪

חברת כרמית משיקה לראשונה: 
שוקולד מריר מפנק ללא תוספת סוכר 

כשר לפסח המתאים לאוכלי קטניות, 
ללא גלוטן

שטראוס משיקה סדרת חומוס 
חדשה:"אחלה הסדרה המובחרת" 

עם 20, 30 ו-40 אחוז טחינה גולמית 
המאפשרת לכל אחד לבחור את 

החומוס שהוא אוהב. "הסדרה 
המובחרת" תחליף את סדרת אחלה 

"החומוסייה של אבי"

הגרלה מס׳ 4

חדר תינוקות

6 כ'ז אדר תשע"ח 14/3/18 כ'ז אדר תשע"ח 1414/3/18
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי מטבח

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.נקי כפים,עושה ביושר ובתמים."ויאחז צדיק דרכו ו___   
___ יסיף אמץ" )איוב יז ט(

7.זכרון קיים,מצבת זכרון."ונתתי להם בביתי ובחומתי ___    
___")ישעיה נו ה(

8.עליה לרגל למקדש לשם הקרבת קרבן."והבכורים 
וה____" )פאה א א(

9.מילת קריאה לצער. הוי,אוי."וכשמת אמרו עליו ___ 
חסיד ___עניו" )סנהדרין יא.(

10.כנוי מקוצר לברכת מאורי האש שמברכים על כוס 
הבדלה במוצאי שבת. "ובית הלל אומרים ____ ובשמים 

ומזון והבדלה" )ברכות ח ה(
12.רוח מזרחית-צפונית. "ואל המזרח ואל ה___")דניאל 

ח ט(
13.סוטה,סורר,זד. "ושחטה ____ העמיקו")הושע ה ב( 

)בלשון יחיד(
14.כחוש,יבש,דל,רזה. "פת ____ בקערה מברכין עליה 

המוציא" )ברכות לט.( )בלשון זכר(
15.אחד מבני עזיאל,דוד אהרן הכהן נשיא בית אב של לויים 

)הקהתי( בימי משה. )במדבר ג ל(

1.ארמון,מצודה,בית גדול ומבוצר. "אם חומה היא נבנה עליה____ 
כסף" )שה"ש ח ט( )לא בלשון סמיכות(

2.בארץ הזאת. "בארעא ____" )סוכה מד: (
3.שובע,שפע. "ותוציאנו ל____" )תהילים סו יב(

4.אחד מבני שאול המלך."יונתן ו____" )שמואל א יד מט(
5.זבל. "כ____ על פני השדה" )מלכים ב ט לז(

6.יושר,צדקה,תום."הלך צדקת ודבר____" )ישעיה לג טו(
10.בעל בינה,חכם,פיקח."לב חכם ו___" )מלכים א ג יב(

11.משא,כובד. "כבד אבן ו____ החול" )משלי כז ג(
12.צהל,השמיע קול צהלה."סוס ש____ וחמור שנער" )בבא 

קמא יח: (
13.קיצור המילים : שלושה אבות.

14.פרח,הופיע בו ציץ."____המטה פרח הזדון" )יחזקאל ז י(

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

בפרור, הקערה, נבל, בקבק, וכירים, סיר, הגביע, ונאד, צלחית, הדוד, כד, צנצנת, החמת, כוס, צפחת, המזלג,  
כיור, תנור, הספל, מחבת, כלי משקה, הצלחת, מרחשת, כלי עץ

ישסנהצנצנתמשתשאמא

סשנראעלידהשריחאנא

תאעשיחשארנמיחילשנ

שקנבימנוהואזיששצא

התגתיורשדינאליתיה

שהגרתפתדודהתתגרשא

סנימבתשאדתגקאבישר

נכחשכסנכסתמאשיחאצ

והניששויאנאתשמימע

תתושקסרגליאלחאישי

שריבשיתדבאנתפפילל

שרקישאנאנישסנסצאכ

תברשיירשישראנתהדכ

1.עיר שנכבשה לאחר הנפת הכידון
2. מי ישבה תחת התומר?

3. מי אמרה "אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה"?                                                                                                             
4. עם שבא למלחמה בהיות ישראל ברפידים

5. שר שירת הדוד לכרמו
6. על מי קראו "עלה הקרח"?

7. שם העיר הראשונה
8. בן כמה היה יצחק כשנשא את רבקה לאשה?

9. מה מקור הביטוי "כמים הפנים לפנים"?
10. האדמה בלענ אותם חיים

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. העי 2. דבורה 3. חנה 4. עמלק 5. ישעיהו 6.אלישע 7. חנוך 8. בן ארבעים 9. "כמים 
הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" )משלי כ"ז( 10. קרח ועדתו



 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”ז-כ”ט  באדר  תשע”ח  
14-16/3/2018
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 1,000,000

ם
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
בלו

03-6162228

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(_____________________________________________

וילות ובתים

אשדוד

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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 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, 1,870,000 

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(_____________________________________________

באר שבע

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

לחלק ל- 3 יח' בהסכמת 
שכנים, ק"א 2,920,000 

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

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

 באהרונסון, 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(_____________________________________________

 מיוחדת באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, בבנין חדיש, 
3 חד', 70 מ' בק"ג עם 

מעלית וכן דירת 45 מ"ר 
בק"א, שניתן להשכיר 

+ חניה. וכן מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

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

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

+5 חדרים

 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(_____________________________________________

דופלקסים

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 ברח' העליה השניה, 
דופלקס בק"ג עם 

מעלית, 4 חד' ומעליה 2 
חד' + גג משופץ, חזית 

וחניה,  2,950,000 גמיש. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)08-08(_____________________________________________

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

להחלפה לדירה יותר זולה, 
2,050,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-15ל(054-8402332

 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(_____________________________________________

 ברח' רמח"ל, דופלקס, 
ק"ג, 2.5 חד' ומעליה 

2 חד', אפשרות לטאבו 
משותף, 1,930,000 

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

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברש"י 8, 4 חד' ק"ב 
+ מעלית, חזית, מסורגת, 
מרווחת, מ.מרכזי, י.הורים, 

_____________________________________________)10-17ל(מ.שמש, 052-8612233

 בויז'ניץ במתתיהו, 
דופלקס + גג )3 קומות( + 
חניה כפולה, חזית, 3 כ"א, 
אפשרות לרכישה חלקית, 

050-4123938)10-11(_____________________________________________

 ביגאל אלון, 5 חד', 
ענקית, 115 מ"ר + י.הורים 
+ מ.סוכה + חניה, לל"ת, 

1,900,000 ש"ח, 
_____________________________________________)10-13ל(054-4850066

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

 בבלעדיות! בבן שטח, 
דירת גן, 4 חד' ענקית + 
כניסה פרטית + מחסן, 
2,000,000 גמיש. שראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות חדש! דירת 
דופלקס 5 חד' + יח"ד 2 חד' 

מושכרת, רק 2,380,000 ש"ח. 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)11-11(_____________________________________________

 בעליון, דירת גג מחולקת 
ל- 2 יח"ד מושכרות. שראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)11-11(_____________________________________________

+5 חדרים
 בבלעדיות בעליון! דירת 
6 חד' משודרגת + 100 מ"ר 

גינה. שראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)11-11(הנדל"ן, 052-3251213

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות, דירת 4 חד' 

חדשה! רק 1,500,000 ש"ח. 
שראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 4 חד' ענקית, מאורת 

ומטופחת רק 1,470,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח, 052-5752500

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

בבית וגן, 3 חד' + 2 מרפסות, 
בניין קטן, אופ' מוכנה 

_____________________________________________)11-11(להרחבה, 054-9422194

 בשכונה א' רח' 
משחררים, 11 מ"ר קומה 

שניה מתאימה לחלוקה לד' 
יח"ד, מציאה - 800,000 ש"ח, 

054-2388654)11-11(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד', 
משופצת + מחסן, 1,135,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)11-11(_____________________________________________

 דוב הוז 3 חד' גדולה 
מאוד, ק"א, חזית, 

1,380,000 מעולה! 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)11-11(_____________________________________________

 הקודם זוכה! 
באבוחצירא, 3 חד' + 

מרפסת, חזית, משופצת 
קומפלט, ק"ג, חזית, 

אופציות 45 מ"ר לחזית 
ולצד, רק ב- 1,320,000. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
3 חד', ק"א, מעלית, 
סוכה, אופציות, בנין 

מעולה, רק ב- 1,430,000 
ב'אפיקי נדלן בועז' רואים 

מחירים אמיתיים 
לעיסקה מיידית. 

_____________________________________________)11-11(050-4156080, בועז

 בז'בוטינסקי ק"ג, 100 
מ"ר, מעולה לחלוקה + 
3 מרפסות, בנין מצוין, 

רק ב- 1,350,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בפדרמן, 
5 חד', מעלית, חדשה, 
כניסה מיידית, הדירה 
בגובה, בנין עם דיירים 
מעולים. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)11-11(בועז' 050-4156080

 בבלעדיות במהרש"ל 
לקראת בניה 3/4חד' 

מפוארת, החל 
1,700,000 ש"ח, 
תוכניות במשרד 

פאר הנדל"ן, 
058-7111860)11-11(_____________________________________________

 בחידושי-הרי"ם 
5 - "בית-פתוח"!!! 

למבקרים ביום שישי 
- כ"ט אדר )16.3.18( 

בשעה 10:00-11:00 - 
לל"ת!! ק"ב, חזית, 100 
מ"ר + סוכה + מעלית! 

+ א.הרחבה. 
_____________________________________________)11-11("מקסימום-נדלן"

 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)11-11(_____________________________________________

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה 
לרציניים בלבד. "חמד 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 053-3357316

 בבירנבוים, 60 מ"ר, 
אופציה להרחבה לעוד 
120 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

052-774100)11-11(_____________________________________________

 בסמטאות הרב שך! 
לשתי משפחות! 3 חד' 

)60 מ"ר( + הרחבה + גג 
בטון *בשיכון ג'! 5 חד' 

מפוארת ביותר! שקטה! 
*באזור בעלי מלאכה, 

דירת גג כ- 150 מ"ר + 
מעלית + חניה! 

"אלוני נכסים" 
052-7610603)11-11(_____________________________________________

 בברוט בהזדמנות ק"ק 
שוכרים כבר 4 שנים 

+ ניהול מחולקת ל- 3 
שכירות, 6,300 מיידי, 

1,300,000 גמיש. 'אפיקי 
_____________________________________________)11-11(נדלן בועז' 058-3200078

 בבלעדיות! בברוט 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות 
גדולות, 1,250,000. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)11-11(_____________________________________________

 באבוחצירא, 3 חד', 
גדולה, מרווחת, ק"ג, 

מושכרת ב- 3,300 מחיר 
לחטוף 1,330,000. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)11-11(_____________________________________________

 דב גרונר שתי דירות 
במחיר מצחיק, ק"ק, 90 

מ"ר כולל יח"ד 4 כ"א, 
אופציות כ- 100 מ"ר, 

מושכרת 5,900. 'אפיקי 
_____________________________________________)11-11(נדלן בועז' 058-3200078

 מינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', מושכרת ב- 9,000 

לשנתיים, בטאבו, חניה + 
גג + סוכה, מחיר גמיש! 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בז'בוטינסקי 
עורפי 65 מ"ר, 3 חד' 

ומרפסת, ק"א, אפשרות 
לחלוקה, מחיר מציאה 
ב- 1,300,000 גמיש! 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)11-11(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד', 
ק"ג, מעלית, מושכרת 

3,800 רק ב- 1,440,000 
לחטוף! 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)11-11(בועז' 058-3200078

 בגניחובסקי, ק"א, 
5 חד', 123 מ"ר, יח"ה 

מפוארת מאוד, רק לסגור 
ויש עוד חדר, 3 שירותים, 
מעטפת גדולה, אופציות 
2,200,000. 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)11-11(בועז' 058-3200078

 סומך 3 חד', ק"ב, 
חזית, 70 מ"ר במחיר 
מציאה! אצלנו רואים 

מחירים אמיתיים לסגירה, 
1,220,000, 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)11-11(בועז' 054-8481204

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

מאוד, 1,560,000 מיידי! 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)11-11(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, קומה 
ב' ואחרונה, עורפית לפ"כ, 

מחולקת ל- 3 יחידות מושכרת 
6,000 נטו, 1,350,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)11-11(_____________________________________________

 מציאה!! בשיכון-ה', 
כ- 38 מ"ר, ק"א-ואחרונה, 

א.בצד-ובגג )שכן בנה(, ס"ה 
כ- 155 מ"ר, 1,650,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)11-11(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 במקובר, 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,150,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב, דירות 3/4 

חד' מפוארות וגדולות, חזית, 
3 כ"א, החל מ- 1,650,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 במימון, 3.5 חד', משופצת 
+ יחידה + אופציה גדולה, 

2,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 באיזור-רש"י, 180 מ"ר, 
מחולקת לשניים, חדשה, ק"א, 

3,900,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

03-8007000 ,052-7168090)11-11(_____________________________________________

 באזור קיבוץ-גלויות דירת 
פאר נדירה! 200 מ"ר! ק"א + 
מעלית כל הקומה, 4,200,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)11-11(_____________________________________________

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 מוכרים פרסמו חינם 
ב'אפיקי נדלן בועז' וקבלו 

שירות אמין ומקצועי 
בבלעדיות עם יעוץ 

למחירים אמיתיים, אצלנו 
תראו שמוכרים, למסירת 
פרטים למכירה התקשרו, 

_____________________________________________)11-11(050-4156080, בועז

 בבלעדיות ברמז 
לקראת בניה, 3.4חד' 

מפוארות, החל מ 
1,600,000 ש"ח, 

תוכניות במשרד פאר 
_____________________________________________)11-11(הנדל"ן, 058-7111860

 בשכונת הלל 
היוקרתית דו משפחתי, 

5 חד' בנוי, 150 מ"ר, 
חצר קדמית ואחורית, 

4,290,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 053-3357316

 בהרב קוק, פנטהאוז 
חדשה, מפוארת, מעלית, 
5 חד', ענקית, חזית + גג 
מוצמד, חניה, 3,100,000 

ש"ח, פאר הנדל"ן 
058-7111860)11-11(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
120 מ', משופצת ויפה + 
2 יחי' מושכרות ב- 5,500 

ש"ח, 3,350,000 ש"ח. 
"חמד נכסים" 
053-3357316)11-11(_____________________________________________

 למבינים!! בשיכון-ה', 
פנטהאוז 5 חד', כ- 120 מ"ר 

+ גג-בטאבו, 2,100,000 
)ישנה-חריגה(, פ.תשלומים-
נוחה. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בבניין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז יוקרתי, 200 מ"ר. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורדאו, 
דופלקס, 120 מ"ר, קומה 3, 
מרפסת גדולה, 1,620,000 

ש"ח. "פנחס נכסים" 
055-6789653)11-11(_____________________________________________

 בטבריה, דופלקס ענקית, 
5 חד', 180 מ"ר, חזית, 
מעלית, מ.גדולה, ניתנת 

לחלוקה, 2,900,000 ש"ח, 
_____________________________________________)11-11(פאר הנדל"ן, 058-7111860

 בלעדי! באזור המרכז, 
דופלקס 7 חד', מחולק 3.5 

חד', 80 מ"ר + 2 יחידות על 
הגג מושכרות ב- 5,200 ש"ח, 
ק"ג, חזית, 3 כ"א, משופצת. 

_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור זכרון מאיר, דופלקס 
4 חד' )3+1( + אופציה 

נוספת בגג, ק"ג, חזית )פיר 
למעלית שכנים מעוניינים(, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בסמטת אזר דופלקס, 
6 חד' + גג גדול, קומה 
3, מעלית וחניה, אופ' 
להרחבה, 2,950,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

053-3357316)11-11(_____________________________________________

 #בבלעדיות!! בקובלסקי, 
140 מ"ר, מחולק, אופציה 
לעוד יחידה. במלאכי, 160 
מ"ר, ניתן לחלוקה. תיווך, 

050-4144602)11-11(_____________________________________________

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

בטאבו(. "אפיק נכסים" 
03-5791514)11-11(_____________________________________________

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

חזית, 3 כ"א, 2,090,000 
ש"ח! "אפיק נכסים" 

03-5791514)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)11-11(_____________________________________________

 בזוננפלד, 5ח' גדולים, 
ק"ב + מעלית, 3 כ"א, מטבח 

גדול, 2,300,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בעזרא/חזו"א, 6 
חד', 150 מ"ר, חדשה, כניסה 
מיידית, ק"6 + מעלית, חזית, 

2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בגן הזית בק.הרצוג, 
5 חד', ק"ה, דירה חדשה, 

1,850,000 ש"ח. 
"פנחס נכסים" 
055-6789653)11-11(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 5 חדרים 
+ 2 מרפסות, משופצת, 

קומה ראשונה, מעלית 
+ אופציה גדולה, 

2,200,000 גמיש. מתחם 
_____________________________________________)11-11(הנדלן, 050-4000640

 בפרויקט אדירים מול 
פארק הזית! 5 חד', 

כחדשה, רק 1,850,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)11-11(_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א 5 חד', 160 
מ"ר, חדשה, 2,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 5 חד' גדולה, 

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 במהרש"ל, 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,350,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בצירלזון, 4 חד' מפוארת 
כחדשה, ק"ב, חזית, מעלית 
+ יח"ד מושכרת 2,550,000 

ש"ח, מיידי. פאר הנדל"ן, 
058-7111860)11-11(_____________________________________________

 מציאה!!! בעמק-יזרעל, 
4 חד', ק"א + אופציה + 

חניה, 1,670,000 ש"ח. "תיווך" 
054-2345633)11-11(_____________________________________________

 מציאה!!! מנחם בגין/
אבוחצירא, 4 חד', כ- 100 מ', 

מטבח חדש. "תיווך", 
054-2345633)11-11(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר, 4 מרווחת 
ומושקעת! ק"ב, חזית + 

סוכה, סלון גדול, מיידי, 
2,050,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)11-11(_____________________________________________

 באזור קהילות יעקב, 4 
חד', 85 מ"ר, קד', חזית פינוי 

מהיר!! 1,750,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)11-11(_____________________________________________

 לל"ת בסוקולוב בנין חדיש, 
4 חד', כ- 80 מ"ר מטופחת 

+ מעלית, סוכה גדולה, 
1,790,000 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ל(052-7636346

 בלעדי! באזור הרב שך, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ג, משופצת, 

חדשה, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב-קוק, 110 מ"ר, 
4 ענקית! שמורה מאוד! ק"ג, 

חזית סלון ענק, רק 1,980,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות! במערב 
ב"ב! מציאה אמיתית! 

4 חד' + מעלית + חניה 
+ יחידת הורים + סוכה! 
כחדשה! "אלוני נכסים" 

052-7610603)11-11(_____________________________________________

 מיוחדת!!! 4 חד' 
ברח' יגאל השקטה, ק"א, 

יפה, גדולה ומושקעת, 
3 כ"א, חניה צמודה, 

מיידית, 2,275,000 ש"ח, 
בלעדי ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בנורוק! בבניינים 
המעולים! 4 חד', 
מסודרת ומרווחת, 

1,950,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)11-11(- מתווכים" 03-5701010

 בבלעדיות בגן וורשא, 4 
חדרים, קומה ב', 95 מ"ר, רק 
1,800,000 למהירי החלטה. 

תיווך BA יזמות,
0544-980159 ,03-6138886)11-11(_____________________________________________

 המציאה! פרדס-כץ, 4 
חד', ח.מקבלן, כ- 100 מ"ר 

+ מ.שמש/סוכה, חזית, 
1,640,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

 במנחם-בגין, כ- 4 חד', 
ק"ג, כ- 70 מ"ר, משופצת + 

א.בגג-בטון, 1,315,000 "תיווך-
_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

 השניים, כ- 4 חד', 
כ- 72 מ"ר, ק"א, 3 כ"א 
+ א.להרחבה + חניה, 

1,355,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

 בבניה! בשיכון ג', 4 חד', 
אחרונה + מרפסת שמש, 

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

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ 
דירות 3/4 חד' אחרונות, החל 

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', חדשה, 
1,890,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בנורדאו, 4 חד', חדשה 
ומפוארת, חזית + חניה, 3 

כ"א, 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד' יפהפייה 
בבנין חדש + מחסן, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________



כ”ז באדר - כ”ט באדר תשע”ח  14-16/3/2018 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

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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן  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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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, 

052-7103979)49-20/18(_____________________________________________

פתח תקווה

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

ירושלים

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

נתיבות

 ברח' חנקין, 3 חד', 
ק"א, חזית, משופצת 
מהיסוד, 1,470,000 

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

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)08-08(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

+5 חדרים

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

מרוהט עד 20 אנשים לאירוח. 
_____________________________________________)04-49(חוויה, 055-9278552

 בק.הרצוג בגני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

_____________________________________________)10-11ל(4,900 ש"ח, 052-7127207

 דירה ברחוב דסלר, 7 
חדרים, 170 מטר, למשך 

_____________________________________________)08-11(שנתיים, 052-4788488

4-4.5 חדרים

 בחידא, 3 חד', ק"2, 
עורף, משופצת עם אופ' 
לבניה על הגג, )רעפים( 

אפשרות לטאבו משותף, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
ש.מאירוביץ,  הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 הבית ברוממה! נותרו 
2 דירות אחרונות בקומה 
חמישית: דירת פנטהאוז 
מהממת ודירת 4 חדרים, 

053-3129960)09-12(_____________________________________________

וילות ובתים

וילות ובתים

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(_____________________________________________

 4 חד' בבלוי, 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בחנקין, 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(_____________________________________________

 לל"ת, ברבי עקיבא/חתם 
סופר, 3 ח', יפיפיה, חדשה, 

80 מ"ק, ק"ד + מעלית, סלון 
מרובע, 1,685,000 ש"ח, 

03-6194137 ,050-4156621)09-12(_____________________________________________

חיפה
 3 חד', ק"ג, בקהילה, 

משופצת ברמה גבוהה, 
מזגנים, 054-8438790,

052-7681944)10-12(_____________________________________________

עמנואל

+5 חדרים

 באדמור מקוצק, 2 חד', 
30 מ"ר, ק"ג + מעלית, יפה, 

מרוהטת )ללא מ.כביסה( 
וממוזגת, מיידי, 2,800 ש"ח, 

_____________________________________________)10-13ל(054-3333802

פנטהאוזים ודירות גן

 להשכרה ברחוב דסלר, 
180 מטר, קומה 2, 7 חדרים, 

6,500 ש"ח, טלפון ליצירת 
_____________________________________________)10-13(קשר: 052-4788488

 בק.הרצוג בעמק יזראל, 
ק"א, מטופחת, ממוזגת, 

גדולה, מ.שמש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________)10-13ל(050-4132925

גבעת שמואל

 בחידא, ק"2, חזית, 
משופץ, 80 מ', 4 

חד', אופ' לבניה על 
הגג )רעפים(, אפשר 

לעשות טאבו משותף, 
1,730,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)09-09(_____________________________________________

 2 דירות 4 חד' בחולדה 
הנביאה, טאבו משותף, 

האחד 4 חד' קומפלט 
בק"ג, 1,450,000. 

השניה 4 חד' קומפלט, 
ק"ד, 1,250,000. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)09-09(_____________________________________________

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

כולל חניה, 1,840,000 
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(_____________________________________________

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

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,690,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בגורדון, 4 חד', 79 מ"ר, 
קומה 2 + מעלית, צפון דרום 

מערב + אופציה להרחבה, 
2,190,000 ש"ח,

_____________________________________________)06-12ל(052-4200019

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

1,970,000 ש"ח. תיווך חכמת 
_____________________________________________)10-13(רחוב, 052-2585808

 מיוחדת!!! 4 חד' 
ברח' יגאל השקטה, ק"א,   

יפה, גדולה ומושקעת, 
3 כ"א, חניה צמודה, 

מיידית, 2,275,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 ברב שך - חינקיס, 3 חד', 
65 מ"ר, קד', חזית, אופציה 

בגג, גג בטון, רב חתימות 
שכנים, 1,530,000 גמיש. 

_____________________________________________)11-11("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור הוילות! 3ח' + 
אופציה, ק"ב, חזית, 3 כ"א, 

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)11-11(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה!! 
בתחילת בניה, 3 יפה + 

מ.שמש, 1,290,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב הרב 
ש"ך 51, דירת 3 חדרים 
גדולה ומרווחת, קומה 
2, חזית, 75 מ"ר + 2 
מרפסות. דוד גרוס רי/
_____________________________________________)11-11(מקס, 072-3263850

 בשיכון ו', 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ק + חצר 20 מ"ר, 

1,500,000 ש"ח, גמיש. 
*בשיכון ו', 3 חד', אופציה 
בצד ובגג, ק"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 
60 מ"ר + אופציה 20 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 1,440,000 
ש"ח. *ברמבם, 3 חד', 51 

מ"ר, ק"א, חזית, 1,360,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

משופצת + אופציה גדולה, 
1,700,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בנויפלד! 3 חד' + 
מעטפת של 80 מ"ר, 

1,790,000 ש"ח,  
מפתחות ותוכניות חלוקה 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3 
חד', 75 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
מושקעת, חדשה, 1,750,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד' 
גדולה, 80 מ"ר + אופציה בצד 

30 מ"ר כולל רפצה ועמודים 
ובגג בטון ק"ג, משופצת, 

ניתן לחלוקה מדרגות מחדר 
מדרגות לגג, מפתחות 

במשרד, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי באבו חצירא, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, משופצת, 
קומה א', 1,400,000 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 ביאליק, 3 חד', 72 מ"ר, 
קו' ב' ואחרונה, גג רעפים, 

1,450,000 ש"ח.
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 א.הרצל פרדס כץ, 
3.5 חדרים, 85 מ' + 

חצר 40 מ' בטאבו, חניה, 
קרקע-נכה, 1,500,000 
גמיש. מתחם הנדל"ן, 

050-4000640)11-11(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3.5 חד', 
גדולה בק"ב ע"ע, מושקעת 

ויפה + יחידת דיור. 
_____________________________________________)11-11("תיווך - אריה" 0533-172-172

 בסוקולוב/רד"ק, 3 
חדרים, מרווחת, ק"ב, ע"ע, 
חזית + אופציה להרחבה. 

_____________________________________________)11-11("תיווך - אריה" 0533-172-172

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,600,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 60 
מ"ר + אופציה לבניה 44 

מ"ר. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)11-11(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, דירות 3 
חדרים למכירה באזורים טובים 

בב"ב ופ"כ, לקונים טובים, 
עזרה במשכנתא, 

03-5444815 ,054-7477054)11-11(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ, 
קומה א', חזית, כ- 60 מטר, 

משופצת + אופציה 40 מטר, 
1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח', 70 מטר 
בארנונה, קומה ב', כניסה 
ממנחם בגין, חזית רחוקה 

מאוד מז'בוטינסקי, 1,350,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ, 3ח', 
מסודרת מאוד ומשופצת, 

קומה ב', חזית, 1,250,000 
ש"ח, תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 א.רח'-הצבי, 3 חד', כ- 
67 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, א.בצד-

ובגג לכ- 210 מ"ר, 1,430,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! א.מימון, 
3 חד', ק"א, כ- 57 מ"ר, 
משופצת + א.להרחבה, 

1,340,000. "תיווך-משגב-
_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! בעקיבא-
עורפית, 3.5 ענקית כ- 75 מ"ר 

+ מרפסת 12 מ"ר, שמורה, 
1,540,000. "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.רח'-מכלוף, 
3 חד', כ- 60 מ"ר, ק"ד, 

א.בצד-ובגג לכ- 120 מ"ר, 
1,240,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 "המציאה" א.דנגור, 3 
חד', כ- 66 מ"ר, שמורה + 
מ.סוכה, אופציה 45 מ"ר, 

 ,1,250,000
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 המציאה!!! א.הירדן, 3 
חד', כ- 50 מ"ר, ק"ב, שמורה 

א.בגג-רעפים, 1,180,000. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בבן פתחיה, 3.5 חד', 
משופצת + היתר בניה על 

הגג, 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד' חדשה, חזיתית, מעלית 

+ חניה + מחסן, 1,700,000 
ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בבר-אילן, 3.5 חד' +חצר 
גדולה, 2,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בשבזי, 3 חד', חדשה, 
ק"א, 1,450,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 
מרווחת, 65 מ"ר, ק"ג, 

משופצת כחדשה, חזית, 
1,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 באבו חצירא, 2.5, 
מקורית וגדולה, אפשרות 

להרחבה ל- 5 חדרים במיידי, 
ק.4, ללא מעלית, 1,290,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח, 052-2647458

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 חד' 
+ הול, כ- 55 מ"ר, קו' א', 

חזית טאבו מסודר, 1,150,000 
ש"ח. 077-2050410, 

 ,050-5750880
_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בסוקולוב, 2 חד', 
כ- 50 מ"ר, קו' א', אפשרות 

הרחבה כ- 40 מ"ר, 1,400,000 
ש"ח. 077-2050410, 

 ,050-5750880
_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, 2 חד' 
בטרומפלדדור, כ- 50 

מ"ר, קומה ד', גג רעפים, 
1,230,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 רעידת אדמה! מול 
השומר! דירה מחולקת 

ומשופצת! מושכרות 
ב- 4,000 ש"ח! רק 

1,165,000 ש"ח, הקודם 
זוכה! "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.הפלמח, 
2.5 חד', כ- 60 מ"ר, ק"א, 

משופצת, חניה, 1,250,000. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 המציאה!! בז'בוטינסקי-
עורפית, 2 חד', כ- 60 מ"ר + 
א.רצפה 15 מ"ר + 10 מחסן, 

1,150,000. "תיווך-משגב-
_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 ברמת הדר/בבית וקאנטרי 
דירות 4/5 חד' בגבעת שמואל, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)11-11(_____________________________________________

 מתושב חוץ! במחיר 
של דירה אחת בפ"כ! 3 

דירות ברחוב הגיבורים 
והירדן, מושכרות 

ומנוהלות! 1,300,000 
ש"ח בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)11-11(מתווכים" 03-5701010

 ברמות א': קוטג' 5 )110 
מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר + 

חלל, כ"פ, שמש, ניתן לחלק 
ל- 3! 2,190,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות: מבצע קוטג'ים/
דו-משפחתים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 3,000,000 

ש"ח עד 7,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 054-7540158

 ברמות ג': 4, משופץ 
)104 מ"ר נטו( + מחסן, 

מרפסת נוף לסוכה, גישה 
נוחה, 2,590,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

 בשמואל-הנביא, חדשה 
בשוק, ברחוב עץ-הדר, 4 

חדרים + מרפסת ק.ב, בלעדי 
_____________________________________________)11-11(לתיווך צימוקי, 02-5638221

 ברמות א': 3 חד' + 
אופציה, ק"א, קרוב למכולת, 

לגן ולביהכ"נ, מקום שקט. 
1,560,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 3 חד' + משרד 
+ מרפסת סוכה + ת.ב.ע., 
כ"פ, נוף, שמש. 1,830,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)11-11(_____________________________________________

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף. 
1,850,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

 בהזדמנות, טוב 
להשקעה, בקרית-מנחם, 

3 חדרים מול הסופרמרקט 
ברחוב דהומיי בתהליך מתקדם 

ת.מ.א 38, בלעדי לתיווך 
_____________________________________________)11-11(צימוקי, 02-5638221

2-2.5 חדרים
 בבית וגן 2 חד', ק"א, 
חדשה! מרוהטת קומפלט 

)מוצרי חשמל(, 3,500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ל(050-4111353

 מבחר גדול של דירות 
למכירה ולהשכרה בכל העיר 
נתיבות, להשקעה ולמגורים, 

לפרטים נוספים: 08-9931163, 
 ,052-5253470
_____________________________________________)11-11(תיווך ארץ הצבי

 4 חד', 135 מ"ר + 
אופציה ליח"ד עד 60 מ"ר, 

600,000 ש"ח גמיש - לרציניים 
_____________________________________________)11-14ל(בלבד! 050-7877767

 מציאה! מבחר דירות 
להשקעה שותפים/מפוצלת, 

החל מ- 1,050,000 ש"ח 
בלבד. "בית ישראל" 

0548-070-418)11-11(_____________________________________________

 הזדמנות, באיזור החרדי, 
ענקית, 125 מ"ר, 2 כניסות, 

ק"א, פוטנציאל אינסופי, 
1,675,000 ש"ח. "בית ישראל" 

0548-070-418)11-11(_____________________________________________

 מפוצלת, מושכרת ב- 
8,000 ש"ח רחוב מתפתח 

ללא מוצא, 1,215,000 ש"ח 
בלבד. "בית ישראל" 

0548-070-418)11-11(_____________________________________________

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

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)11-11(חניות, 0522-656825

 בית דו משפחתי בעמישב 
צמוד לגני הדר ישוב על רבע 

דונם. FOX נדל"ן, 
050-6925400)11-11(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע, 

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

0522-656825)11-11(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 4ח' + 
גג )2 כניסות( במיקום מצוין, 
בשיפר, ממ"ד, מ"ש, מעלית 

_____________________________________________)11-11(וחניות, משופץ, 0522-656825

 בבן יהודה, 6 חדרים )דירה 
בקומה(, 165 מטר + 70 מטר 
גג ק.3 + מעלית, 2,350,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח, 050-3528252

 חייבת להימכר! דירת 
4 חד', משופצת + מרפסת, 
באלטרמן, 1,498,000 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ל(052-5316312

 בהזדמנות עין גנים 
השקט, 4 חדרים, ק.1 + 

_____________________________________________)11-11(מעלית, 050-3528252

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה-
עוז-הירוקה, דירת 4 חד', 135 

מ"ר, סלון ומטבח 50 מ"ר, 
חדשה ומושקעת אדריכלית, 

0522-656825)11-11(_____________________________________________

 שכונת הדר גנים, דירת 
4 חדרים, משופצת מהיסוד 
+ תוספות, סורגים, רשתות 

ומזגנים בכל הבית, חניה 
רטית בטאבו, מחיר מעולה, 

רק 1,650,000 ש"ח, לפרטים: 
 ,052-5253470 ,08-9931163

_____________________________________________)11-11(תיווך ארץ הצבי

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

4,100 ש"ח אופציה לחדר 
_____________________________________________)11-11(נוסף וגינה, 0522-656825

FOX  נדל"ן בכפר 
אברהם, דירת 2.5 חד' עם 

אופציה מיקום מושלם, 
050-6925400)11-11(_____________________________________________

צפת

רכסים

רמת הגולן

 שפרינצק המבוקש, 4.5 
ח', מצב טוב פלוס, מרפסת 

לנוף, 880 אלף, 
050-3202551)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 מציאה להשקעה, 3ח', 
משופצת, חצר קטנה, כניסה 

פרטית, 450 אלף, 
052-8045458)11-11(_____________________________________________

 בגבעה ג', 4 חד', חדשה, 
מרפסת סוכה + דירה עם 
כניסה נפרדת, 1,360,000 

_____________________________________________)11-14ל(ש"ח, 050-8714607

 בית חלום למשקיעים!! 
באזור הכי מבוקש במחיר 

מציאה, תשואה גבוהה, חבל 
לפספס!! 052-9430421, 

052-5567617)11-14(_____________________________________________

 בלעדי!! בירמיהו 3 
חד' סלון ומטבח גדולים, 

4,000. *בהרצוג, 4 
חד' + מעלית, 5,000. 

**"יאיר נדלן" 
052-7633978)11-11(_____________________________________________

 נקיה לפסח, באברמסקי, 
מרוהטת, ממוזגת, דוד"ש, 

מעלית, 054-8467258
 052-7113816)11-14(_____________________________________________

 בלוין, פטנהאוז מפואר 
חדש, 5 חד', מיידי, 9,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהאוז 
- 4 חד'!! בשבטי ישראל, 
ח.מקבלן, כ- 135 מ"ר + 

2 מרפסות-ענק, 4 כ"א + 
מעלית-שבת, 6,200 ש"ח, 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בהר השלום, דופלקס, 
5 חד', 200 מ"ר + גג 

גדול, מרווח מאוד, חניה, 
אופ' ליחי' נוספת 2 חד'. 

"חמד נדל"ן" 
053-3357316)11-11(_____________________________________________

 בלעדי בהרצל, 5 חד', כ- 
120 מ"ר, גג מרוצף של 50, 
קומה ג', חניה, 4,200 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בחזון איש - גני טל, 
דירת 4 חדרים חדשה, 
גדולה ומפוארת, 100 

מ"ר + 2 מרפסות סוכה, 
קומה 6 + חניה. תיווך, 

055-9941042)11-11(_____________________________________________

 בדנגור, 4 חד', מיידי + 
ריהוט חלקי, בהזדמנות, 

_____________________________________________)11-14ל(052-3777333

 באזור העיריה רח' שקט, 
4 חד' + מרפסות ענקית 110 

מ"ר + גינה שמורה 4,700 
_____________________________________________)11-11(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בנימין אברהם, 
4 חד', כ- 90 מ"ר, קו' ב', 

מעלית, 4,300 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בקרית הרצוג 
להשכרה בבלעדיות, 

מיידי, 4 חד', דירה יפה 
מאוד, ק"ד, חזית עם 

מעלית, סוכה, ממוזגת, 
מטבח מפואר, רק ב- 

4,000 ש"ח, ריהוט חלקי 
לפי צורך. 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)11-11(בועז' 050-4156080

 בבניין חדש בפ"כ! 4 
חד', חזית, סוכה ומעלית, 

4,500 ש"ח מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)11-11(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 4 חד', 
משופצת כחדשה + מעלית, 

5,200 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 ברזיאל 2, 4 חד', חדשה 
מקבלן, נוף, קה', מעלית, 

לממושכת, 4,400 ש"ח, לל"ת, 
050-4444667)07-10(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 באהרונוביץ, 4 חד', 
חדשה, מרווחת, סוכה, 

מעלית, בנין חדש, 5,500 
ש"ח. תיווך, 

_____________________________________________)09-11ל(054-8040055, שמואל

 באזור דסלר, 3 חד', ק"ג, 
יפה וממוזגת + גנרטור, פינוי 

מיידי, 3,300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ל(050-4126569

 בבלעדיות ח.מקבלן! 
בשבטי-ישראל, 3 חד', כ- 70 

מ"ר + מעלית-שבת + 
מ.סוכה/שמש, 4,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 ברב שך-הירדן 3 חד' 
חדשה לחלוטין 60 מ' 2 

שרותים ואמבטיה ק"ק ממוזגת 
_____________________________________________)11-14(3,350 ש"ח 03-5787042

 דירת 5 ח', ק"א בעמרם 
גאון 10 לא למתווכים, 143 

מ"ר, נגישה לנכים, 3,750,000 
_____________________________________________)11-14(ש"ח, 054-6600198

+5 חדרים
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+5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

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(_____________________________________________

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

 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(_____________________________________________

 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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 
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

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

ביהמ"ד, אפשרות קיטרינג. 
052-7142331)52-12/18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה ג'קוזי, 300 ש"ח 

ללילה, אפשרות לוילה 
_____________________________________________)04-11ל(קומפלט, 054-8590909

 קונים ומוכרים, קרקעות 
חקלאיות וקרקעות בהליכי 

_____________________________________________)05-11(הפשרה. תיווך, 03-6180103

■ 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

 "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

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

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

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-07/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-36/19(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(_____________________________________________

 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

 דירת 4 ח', 10 מיטות, 
יפה, ממוזגת, מאובזרת, 130 

מ"ר לתקפות קצרות, שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 

_____________________________________________)07-18(אש(, שיכון ה', 050-7877492

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)10-18ל(050-2400460

 להשכרה בירושלים באיזור 
בר אילן, חנות/משרד, פינוי 

_____________________________________________)08-11(מיידי, 050-5758688

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר עד 2 חדרים, 
מפוארים ומוארים, כ.עצמאית 

לכל חדר, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)08-11(עמדות עבודה, 050-7602600

 דירה חדשה לזוג, לשבתות 
וימים, לתקופת פסח בב"ב, 

רח' מימון, ק"א, 
_____________________________________________)08-11ל(052-7617765

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-07/19(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 3 ח' 
כחדשה + נוף, לכינרת + 

מרפסת באזור יוקרתי,
050-4145926)08-11(_____________________________________________

 להשכרה 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-30(_____________________________________________

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

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

מחסנים

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

3-3.5 חדרים

עסקים

3-3.5 חדרים

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

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

03-5797756)47-47(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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(_____________________________________________

ירושלים

פתח תקווה
4-4.5 חדרים

 בגני גד, יחידת דיור, 
לזו"צ בודד/ת ק"ד, מאובזרת, 

מוארת ממוזגת, דוד"ש, 
050-7231178)08-11(_____________________________________________

 1 חד' פרטי לבודד, כניסה 
משותפת, רח' חברון כולל מים 
וארנונה + ריהוט, 1,900 ש"ח, 

054-4400074)08-11(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים במרכז 
גאולה ירושלים, ממוזגת 

ומאובזרת לשבתות וחגים, 
052-6500950)08-11(_____________________________________________

 בהזדמנות בבן-יהודה, ליד 
ביה"ח השרון, 4 גדולה, ק"א, 

פינוי 20-3-18, טל':
050-3528252)08-11(_____________________________________________

 בב"ב, אזור פונוביז', 
מכולת/קיוסק פעילה ורווחית, 

לרציניים בלבד!!!
052-7712484)08-11(_____________________________________________

 2 חד', קהילות יעקב ליד 
ויז'ניץ, מרוהטת, ממוזגת, קא', 

_____________________________________________)09-12(מעלית, 054-8406608

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת/פרגולה, 
054-4797080)09-12(_____________________________________________

 יח"ד כחדשה, מרוהטת 
וממוזגת בק.הרצוג 

)אברבנאל(, ק"ג + מעלית, לא 
_____________________________________________)09-12ל(בשבת, 052-2578770

 בכפר אברהם, דירה 
גדולה, 3.5 חד', 3 כ"א, 3,500 

ש"ח, לל"ת, 054-8119885, 
 דירה מיוחדת באלוף _____________________________________________)09-12(054-8495980

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(_____________________________________________

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

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

השקעות

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים משקיעים, 
צפויות הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 למכירה קו חלוקה ירק 
מהדרין, הידרופוני ללא 
ריסוס, לקוחות קבועים 

עם פוטנציאל גדילה רב,  
052-8708776

sorogatigal@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 דירות באנגליה באיכות 
גבוהה החל מ- 163,000 ש"ח 

_____________________________________________)09-12(הון עצמי, 052-7122466

נדל”ן 
מסחרי

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

 באהרונוביץ, 2 חד', 
כ- 40 מ"ר, ק"א, שמורה, 
מרוהטת קומפלט, 2,900 
ש"ח, להתקשר מ- 16:30, 

_____________________________________________)10-13ל(052-7169096

 באבן שפרוט, 2 חד', 
ק"א, מרוהטת קומפלט, 

מסודרת, ממזוגת, מסורגת 
_____________________________________________)10-13ל(ודו"ש, 050-4113059

 בנורוק כחדשה, 2 חד', קב', 
מרוהטת קומפלט לזוג ללא, 
דו"ש, מזגנים, 2,500 גמיש, 

_____________________________________________)10-13ל(054-8425580

 בק.הרצוג, 2 חד', 40 מ"ר 
+ מרפסת קטנה, מרוהטת, 

ממוזגת, דו"ש, מיקום מעולה, 
_____________________________________________)10-11ל(לל"ת, 054-4226703, מיידי

 מציאה! חדר וחצי, כניסה 
פרטית קומת קרקע, מיידי

052-7642780)10-11(_____________________________________________

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)10-11ח(באשדוד, 058-3268724

 עסק בענף המתנות 
בליזר + לקוחות, פרנסה 

_____________________________________________)10-13ל(בשפע, 050-5771738

 להשכרה בב"ב מחסן 
לאחסנה, כ- 15 מ"ר, מיקום 

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)10-13ל(052-7140101

 להשכרה בב"ב, משרד 
חמוד, מקום מרכזי, מזגן, 

שולחן, פעילות שקטה, 
_____________________________________________)10-13ל(052-7140101

 להשכרה בגני טל, משרד 
מפואר, מיקום שקט, 25 מ"ר 

לכל מטרה, כ.מיידית, 
052-7102706 ,052-7134840)10-13(_____________________________________________

 צימר זוגי ומשפחתי + 
ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 

גדולה + ובריכה, 
052-2611920 ,054-5461450)10-9/19(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-31(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4X8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-37/18(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, חדשה, 
קומה ראשונה בקרית הרצוג 
בבני-ברק, לפרטים: ישראל, 

053-3961414)11-14(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 3 חד' 
מרווחים ומשופצים, 

3,700 ש"ח, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)11-11(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים בחזון 
איש, ק"ד + מעלית, 

ממוזגת, 3,200 ש"ח, 
בלעדי "תיווך דירה נאה" 

050-4930222)11-11(_____________________________________________

 2 ח' ריהוט מלא, קד' + 
מעלית בוויז'ניץ, מיידי, 

050-4160805)11-12(_____________________________________________

 2 חד' + מרפסת 45 מ"ר, 
ממוזגת בבירנבוים, מיידי, 

_____________________________________________)11-12(2,800 ש"ח, 054-5981262

 בויז'ניץ יחידה משופצת, 
נקיה, ממוזגת, ללא ריהוט - 

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ל(054-5634160

 במרום שיר, יחידת 
דיור חלומית, כניסה מיידית 
לתקופה קצרה או ארוכה, 
_____________________________________________)11-11ל(2,950 ש"ח, 050-5961147

גבעת שמואל

 בנתניהו, 5 חד', קו' 10 
משופצת מהיסוד, מיידית. רי/

מקס - משה דסקל, 
050-5926021)11-11(_____________________________________________

 בנתניהו, 4 חד', קו'1, 
יחידת הורים, מיידית. רי/מקס 

_____________________________________________)11-11(משה דסקל, 050-5926021

 בשמואל-הנביא, ברחוב 
עץ-הדר, לכניסה מיידית 

ולתקופה ארוכה, 4 חדרים, 
לתקופה ארוכה, מפתחות 

_____________________________________________)11-11(בתיווך צימוקי, 02-5638221

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)11-12ח(לל"ת, 052-7396092

 דרוש גג/מחסן לבניה 
במודיעין עילית משלם במזומן, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4356159

 דרושות דירות בנות 3-4 
חדרים בב"ב ופ"כ לקניה 

במחירים טובים, ללקוחות 
טובים, פרסום ועריכת חוזה 

עלינו, 
03-5444815 ,054-7477054)11-11(_____________________________________________

 קיוסק מצליח למסירה 
ברח' ירושלים בב"ב,

_____________________________________________)11-14ל(052-8819988

 השקעה נדירה במרכז 
ירושלים, דירה רשומה בטאבו, 

פוטנציאל השבחה וודאי 
לשילוש ההשקעה. מעל 

5% תשואה בטוחה מהיום 
הראשון!!! נמכר פחות 

מהערכת שמאי!!! נדרש הון 
עצמי של 1,500,000 ש"ח, 

לפרטים נוספים: 
055-9235896)11-15(_____________________________________________

 רוצה להשקיע בכספך 
ולהרוויח 25%? יש לך 
300,000 ש"ח? אם כן 

תתקשר ל: 08-9931163, 
 ,052-5253470
_____________________________________________)11-11(תיווך ארץ הצבי

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק, בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 20 
מ"ר, קומת קרקע, משופץ 
איזור אבן גבירול, רק 1,700 

ש"ח. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 

בעיר במחיר לא לפרסום, 
 BA למהירי החלטה. תיווך

יזמות, 03-6138886, 
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, רק 4,000 

ש"ח יצאה משיפוץ, על רבי 
עקיבא. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 חנות על רבי עקיבא, 
25 מ"ר בפסג' עם חלון על 
הרחוב, רק 3,500 כול לכל 

ההוצאות, מיקום מעולה. תיווך 
BA יזמות, 03-6138886, 

0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 חנות 20 מטר ברבי 
עקיבא, 143 לכניסה מיידית, 
רק 4,300. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 מציאה, משרד להשכרה 
80 מ"ר, מפואר ומשופץ, 
קומה א עם מעלית ברבי 

עקיבא במרכז במחיר מציאה, 
אפשרות לריהוט ע"י הבעלים. 

תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 מציאה, משרד 20 מטר 
ברבי עקיבא פינת ירושלים, 

קומת גלריה מרוהט עם 
מיזוג רק 2,600 כול לכל 

ההוצאות. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 בבני-ברק השקעה 
מעולה, משרדי יוקרה 
עם לובי מפואר כולל 

ריהוט ומיזוג בקומות 19 
ו- 20 עם נוף לים, שווי 

שכירות כ- 3,500 ש"ח, 
המחיר פצצה, פרטים: 

 ,08-9931163
 ,052-5253470
_____________________________________________)11-11(תיווך ארץ הצבי

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-10/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-10/19(_____________________________________________

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-36/18(חורף 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

כרם בן זמרה
 "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 עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)07-06/19(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מושב גורן

 במושב גורן וילת 
נופש + בריכה פרטית, 

אפשרות לנופש זוגי 
בצימר המערה, 

050-5990545)07-13(_____________________________________________

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)07-18(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 400 

ש"ח ללילה, 750 ש"ח - 2 
_____________________________________________)09-34(לילות, 050-2565636

מגדל
 וילה במגדל, מפנקת 
לפסח, 150 ש"ח למיטה 

מתאים ל- 7 אנשים, מינימום 
_____________________________________________)10-13ל(3 לילות, 058-3242225

 "הצימר במושבה" - 3 
יחידות מאובזרות כהלכה, 

בריכה + ג'קוזי עד 18 איש, 
_____________________________________________)10-21(הנחה לחתנים, 050-4121042

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-1/19(_____________________________________________

 בסנהדריה ירושלים, 2 
יחידות נופש מפנקות, ללא 
מדרגות, יומי/שבועי/חודשי, 

052-7638702)01-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים במרכז 
גאולה ירושלים, ממוזגת 

ומאובזרת לשבתות וחגים, 
052-6500950)08-11(_____________________________________________

 בבית ישראל לזוג, 
מפוארת, נקיה מאוד וממוזגת, 

מרחק הליכה מהכותל, 
_____________________________________________)11-12ל(052-7681369

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
_____________________________________________)08-13/18(פינת חי 052-8723705

מירון
 ממ' שטרק - בעליה לציון 

דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6939480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-10/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-40/18(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-47/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

אלעד
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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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ כולל מע"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 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(_____________________________________________

נקיון ופוליש

מוניות

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

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמיים, מבחר גדול באזור 
רחובות, 052-4738511, 

_____________________________________________)10-13ל(08-9458704

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

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 לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

החזרי מס

הנהלת חשבונות
 חשבונאות לסוגיה 

דוחות חתומים בידי רו"ח, 
דוא"ל:

abaiveraba@gmail.com
 ,Fax 03-9606203

_____________________________________________)07-14ל(מחירים זולים

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים, בנות 

_____________________________________________)07-14(סמינרים, 052-3245153

 "קופיץ הסעות" - 
מיניבוס עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)08-11(רחבי הארץ, 053-4271269

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-07/19(_____________________________________________

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-19(_____________________________________________

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

ברי מים
 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

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 

אמבטיה!!! תיקון,
ציפוי והלבשה,
 ,09-9584862
,02-5333862
03-5445901)06-31(_____________________________________________

 אבחוני אישיות דרך חוש 
הריח למבוגרים וילדים עם 

המלצות ויעוץ: לגבי עבודה, 
חינוך, זוגיות והתפתחות 

אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
יהודית גרוס: M.F.C, טל': 

055-6786818)09-16(_____________________________________________

 מוניות עד 6 נוסעים 
מרווחות וממוזגות, 

מחירים מיוחדים לנתב"ג, 
 ,053-6200064
054-5251530)09-34(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036, 

050-5894918)09-24(_____________________________________________

צילום

מכוניות

קניית רכבים

 "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)10-13/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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 "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 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(_____________________________________________

נתניה

נהריה

 "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(_____________________________________________

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-18(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-06/19(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות נופש 
לזוגות/משפחות, מאובזרות 

ונעימות, גינה ונוף מרהיב, 
054-8483088)07-18(_____________________________________________

טויוטה

הונדה

מיצובישי

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-33ל(מושיק, 055-6662393

 טויוטה הולינדר שנת 
2012, יד שניה, ריפוד עור, נפח 
מנוע 3.5, יבוא אישי, 133,000 

ש"ח, שמורה מאוד!! מצב 
_____________________________________________)08-12(מצוין, 054-5500299

 בהזדמנות, מציאה, 
מיציבושי ספייס ווגאן, 7 

מקומות, 2001, מטופלת 
בזמן טסט ל- 10 חודשים, 

מצבר חדש, מזגן מצוין, 
8,000 ש"ח, גמיש, 

054-8527470)08-11(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-08/19(15 נפשות 050-4666403

 צימר חדש וממזוג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה, מומלץ!! 

052-8184336)09-15(_____________________________________________

 2015LUX הונדה אקורד 
שמורה מאוד, מצב מצוין, יד 2, 

_____________________________________________)09-12ל(054-9372112 - לא בשבת

 מיציבושי 2013 אוטלנדר, 
7 מקומות, יד 1, 112,000 

ק"מ, 99,000 ש"ח, 
_____________________________________________)09-11ל(052-3502365, 050-8430063

מכירת רכבים

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-4ל(054-5726412

 "אחוזת מרום" - 7 
צימרים מפוארים + בריכה + 

בריכת ספא מחוממת וסאונה, 
 ,052-5254569/70

04-6980419)10-11/18(_____________________________________________

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 

+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 2 
לילות - 1,100 ש"ח. 
_____________________________________________)10-21(אבי, 054-4623705

שלומית

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006
(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

073-7320899050-9275777

חדרי מדרגות, בתי כנסת, בתי ספר
ישיבות, גני ילדים, אולמות, משרדים

עובדים מצוינים
 המחיר כולל חומרים

התחדשנו לפסח

חברת ניקיון העיר

כל סוגי הפוליש מחירים מוזלים

צבע
 צבעי וותיק ומקצועי + 
המלצות,צבוע דירות וחדרי 

מדרגות, מחירים נוחים, 
_____________________________________________)10-13ל(050-5829142, 03-6736961

הבית בצפת

04-6972555
למהדרין - לא שרויה וללא קטניות

 7800    לזוג

8 לילות 
פנסיון מלא

פעילות לכל המשפחה
ש“ח

פסח תשע“ח

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-36(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-11/19(למירון, 050-2606535

 מבחר דירות וצימרים 
למשפחות וקבוצות בצפת 
וסביבותיה, מחירים נוחים, 

050-4105896)11-29(_____________________________________________

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות ולפסח, 
054-5259470)11-15(_____________________________________________

 יחידת נופש מהממת, 
2 חד' + מרפסת גדולה 

ומשקיפה לים, 052-5674310, 
_____________________________________________)11-14ל(053-4283107

פז’ו

קרייזלר

 פז'ו 308, 2009 אוטומטי 
120,000 ק"מ + טסט במצב 

מצוין, 5 מקומות, 18,500 
_____________________________________________)11-11(ש"ח גמיש!! 055-9447381

 קרייזלר וואגר 2007 7 
מקומות אוטומט 150,000 

ק"מ טסט לשנה! הכי מפואר 
+ כיסאות עור, 34,000 ש"ח, 

050-2222077)11-11(_____________________________________________

אירועים
 מתחתנים ב"ה, מזל 
טוב! עכשיו צריכים לדאוג 
לזמר, תזמורת וכו', פשוט 

תחייג 055-6779705 עובדים 
_____________________________________________)11-14(עם הרבה זמרים. פנחס לוי

 הובלות גדולות וקטנות, 
דירות ומשרדים במחירים 
טובים, הנחה לבני תורה, 

_____________________________________________)11-12ל(053-7703552

אבידות

■ 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 
_____________________________________________)28-31/18(הלקוח, 054-2821847

 אבד כיסוי של עגלת 
אמבטיה ממאס אנד 
פאפאס בצבע אפור, 

בכביש החוף ביום שישי. 
052-7133153)06-09(_____________________________________________

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף,  צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)08-11(כסף, 052-4040221

 נמצא מד סוכר חדש! 
לפני כחודשים באזור ק.הרצוג/

_____________________________________________)09-10ח(פרדס כץ, 052-5111141

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)10-11ח(1-599-500-003

 נשכח/נאבד ביום פורים 
 ,JBL בעיר אלעד בוקסה של

_____________________________________________)10-11ח(טל': 050-4171765

 דרושה ספה בצבע חום, 
יד שניה במצב מצוין! 

_____________________________________________)10-11ח(050-4188923

 דרושה כורסא יד שניה 
_____________________________________________)10-11ח(במצב מצוין! 050-4188923

 מעונין לקנות קלנועית 
סגורה )יחיד(, כמו רכב, 

_____________________________________________)10-11ח(03-6199806 בערב

 דרושה בדחיפות 
למשפחת אברך עגלת 

תאומים איכותית למספר 
_____________________________________________)10-11ח(חודשים, 052-762-1791

 נמצאו אוזניות לפלאפון 
ביום חמישי כ"א אדר בקו 422 

_____________________________________________)11-12ח(לב"ב, 058-3243125

 אבדו אוזניות בלוטוס 
יקרות באוטובוס מב"ב 

לירושלים, המוצא מתבקש 
_____________________________________________)11-12ח(להתקשר: 052-5111141

 אבדה מזוודה היקרה 
לבעליה בערש"ק פרשת 

תרומה בתחנה של עזרא/
_____________________________________________)11-12ח(השומר בב"ב, 052-7160743

 נלקחה בטעות שקית עם 
נעלי ספורט בחנות מיכל 11 

בגאולה ירושלים, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7636996

 נמצא פלאפון ברחוב רבי 
עקיבא ב"ב, לפרטים: 

_____________________________________________)11-12ח(052-7694956

 אבדה בחנוכה טבעת זהב 
_____________________________________________)11-12ח(באזור בני-ברק, 054-8435331

 נאבדה שקית מלאה 
במכשירי כתיבה באזור 

גאולה/ת.מרכזית ירושלים, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4194225

 אבד כרטיס זיכרון החשוב 
לבעליו, בחנות פוטו ספיד ב"ב, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7120388

 נמצאה אוזניית בלוטוס 
באזור ישיבת "אור ישרים" 
בבית שמש ב - כ"א אדר, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7131907

 לפני מספר חודשים נמצא 
ארנק ובו סכום כ- 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בחזו"א, 03-5791033

 דרוש פלאפון כשר עד 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7167391

 דרוש דלת פלדלת כולל 
_____________________________________________)11-12ח(משקוף, 052-7149509

 דרוש ארון "כתר" במחיר 
_____________________________________________)11-12ח(סמלי, 054-5871817

 מעונין לקנות מצלמת 
אודיאו במצב טוב + מכשיר 
D.V.D במצב טוב, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(054-4714256

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)11-12ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)11-12ח(תורה, 052-7396092

 דרושה בדחיפות 
למשפחת אברך עגלת 

תאומים איכותית למספר 
חודשים, 

_____________________________________________)11-12ח(052-762-1791/7

 דרוש לאברך אופנים 
חשמליים בהשאלה בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)11-12ח(052-762-1791

 זקוק לתרומה )אפשרות 
לרפואה, לע"נ(, עבור הוצאה 

לאיגרת התורה ממרון הרב 
עובדיה יוסף זצוק"ל, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7176547

 מחפש לרכוש בובת 
שימל'ה שנמכרה בעבר, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2509001

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין בירושלים, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4160457

 מעוניינת לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מצוין, ב- 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7163334

 מכשיר הדרן ווייאז חדש, 
מזל, ומעונין לקנות מכשיר 

משומש בכל מחיר של הדרחן 
_____________________________________________)11-12ח(או בהחלפה, 052-7107798

 דרוש טרמפיסט לעגלת 
סטוקי במצב טוב ובמחיר 

_____________________________________________)11-12ח(סביר, 054-8467929

 דרוש לאברך אופנים 
חשמליים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7621791
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ריהוט
 ספרית קודש 8 דלתות, 
ג- 240, ר- 340 ושולחן + 8 

_____________________________________________)07-10(כיסאות, 050-4196874

מרפאת יובל
נטורופת
עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים וראש,
 קשב וריכוז, אנמיה, 

אירוע מוחי, לחץ,
 גם לילדים

050-7715425

פתרון טוטאלי לפטריות

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

תינוקות
 עגלת סטוקי במצב 

מציאה, ב- 700 ש"ח, 
052-7146087)07-10(_____________________________________________

 עגלת סטוקי מהממת 
צבע אפור ג'ינס כולל אמבטיה, 
טיולון ותיק, מצב מצוין, 2,200 

_____________________________________________)09-11ל(ש"ח, 054-8528651

 בהזדמנות גדולה, 300 
ש"ח, שולחן קטן - 4 כיסאות, 

_____________________________________________)09-10ח(חדש, טל': 054-5482231

 שולחן חדש לסלון בצבע 
_____________________________________________)09-10ח(חום, 054-5482231

 שולחן, מיטות ספריה 
במחיר מוזל, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(077-9525130

 ספת סלון חומה בהירה 
נפתחת, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן לסלון אליפסה 
נפתח במצב טוב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(גמיש, ירושלים, 050-4133546

 4 כיסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-5705546

 שולחן זכוכית מפואר, 
1.4X85 ו- 6 כיסאות, פל': 

_____________________________________________)09-10ח(053-3110366

 שולחן פינת אוכל שחור 
במצב טוב, דרוש תיקון קל, 

_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח, 052-7669361

 שולחן זכוכית לכל 
מערכת סלון, כחדש, ללא 

סריטות, מהמם!!! 
_____________________________________________)09-10ח(052-7601461

 שולחן סלון מעולה עם 
2 הגדלות ו- 6 כיסאות, 450 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8409064

 שולחן וכיסאות, כ"ח 500 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, טל': 054-8483032

 4 כסאות פלסטיק 
למטבח כחדשים, צבע שחור 

רגליים כסופות, 70 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8450582

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסה במחיר 

מציאה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-762-1791

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-47/18(ועוד, 050-5770355

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-31(מחדש, 054-4543701

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

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4110991

 למסירה בחינם מקרר 
גדול, 2 דלתות, 560 ליטר, אינו 

עובד - זקוק לתיקון, 
_____________________________________________)10-11ח(0527-613-645

 פלטת שבת 4 סירים, 40 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 מכונת תספורת לגילוח 
לפי שלבים, חברת פנסוניק, 

_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח, 054-8444245

 טוסטר אובן תנור במצב 
מעולה מהדרין, לא היה 

בשימוש בחמץ, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 מדפסת פקס למסירה 
- דרוש תיקון קל - 

_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 מכשיר מסאז' לרגליים + 
אופציות ונורת חימום אולטרה 
כחדש של ד"ר גב, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 סיר חשמלי לחמין, 120 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 רמקול נייד מעולה של 
פיליפס חדש באריזה, 79 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(058-3263264

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מעולה, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7154426

 מאוורר הוריקן מצב מצוין, 
ב- 280 ש"ח, )נקנה ב- 400 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח(, 052-7154426

 מזגן סופר הייטק, 3 כ"ס 
בב"ב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4150659

 רדיאטור 14 צלעות של 
ברדר, 2 עוצמות + מפזר חום, 

בב"ב, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8476805

 גוף תאורה עגול כפול צבע 
כחול ג'ינס, מתאים לחדרי 

ילדים, 80 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7600336

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח, 052-3463482

 מחשב עם 2 מסכים 
במחיר - 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8416294/7

 מיחם מים לשבת, לחיצה, 
מצב מצוין, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 תנור בילדאין, 100 ש"ח, 
מצב מצוין, מציאה,

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 + LG כונן מחשב תוצרת 
מסך + מקלדת במצב מצוין, 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, 054-7294664

 טאבלט איכותי 7 אינץ 
במצב מצוין כולל נרתיק 

ומטען, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-8380655

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-9342918

 קמין חשמלי חדש, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-9342918

 תנור מסתובב, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(טל': 03-9342918

 ווק חשמלי חדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מסך "24 דק, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מפזר חום, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש "20, 
ב- 120 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מסך "17, 50 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 פלטה לשבת 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מיחם מים לשבת, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מיקסר גביע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מיקרוגל קנדי כחדש, 80 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מאוורר עמוד 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 4 רמקולים קטנים, 60 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
ליתיום כחדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מכונת תספורת 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 תמי 4 דיגיטל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 עם מיכל, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 כיריים חשמלי, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 תנור חימום ביתי, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 מיקסר קנווד קומפלט 
900W, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מגהץ קיטור נקסומי, 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, כחדש, 054-4273857

 מיקסר בוש קטן כולל מס' 
חלקים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(058-3289108

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטורמגנטית המיוחדת 

"בס"ד", 500 ש"ח, נקנתה ב- 
_____________________________________________)10-11ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 MP3 רדיו דיסק מקורי 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8435872

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8435872

 גוף תאורה שנדלירים, צבע 
מעטפת סגול, קוטר 50, 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-2241214

 טוסטר במצב מצוין, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8471351

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)10-11ח(499 ש"ח, 054-4783220

 קומודה ונגה מדהימה 
שלוש מגירות ומראה במציאה, 

350 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7603865

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-5705546

 ארון 4 דלתות, ב- 300 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-8496186

 שידה של שתי מגירות, ב- 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח, 054-8496186

 למסירה, 2 מיטות חדר 
שינה, צריך תיקון קל, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8496186

 שולחן אוכל גדול מעץ 
מלא, חום, נפתח, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-6370452

 ספת סלון קטיפה חומה 
נפתחת, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן סלון קטן 
120X70X40 )חום וונגה(, 

_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח, 052-3463482

 דלת פלדלת מדגם חסם 
במצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4110991

 למסירה מיטת יחיד + 
ארגז מצעים ממתכת, 

_____________________________________________)10-11ח(053-3160767

 שולחן קטן בצבע ונגה, 
מידות 60X60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 כיסאות פלסטיק עץ/
_____________________________________________)10-11ח(ברזל, 10 ש"ח, 054-4273857

 שולחן קמפינג מתקפל, 
_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח, 054-4273857

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים כולל מזרון אורטופדי, 
500 ש"ח. ספריה + שולחן 
לתלמיד, צבע אפור, רוחב 
1.60 מ"ר כמו חדש, 500 

_____________________________________________)10-13(ש"ח, 052-8883737

 8 כסאות ושולחן 
לסלון, אפשרות לשולחן או 
כסאות בלבד. ספות 2+3 
מעור איטלקי בצבע שחור 
- כחדשים, שנה בשימוש, 

_____________________________________________)10-13ל(052-4227714

 מיטות לחדר שינה מצב 
טוב, 80 ס"מ, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(בב"ב, 052-7154426

 שולחנות מתקפלים, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות למשרד כחדש, 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, 054-4273857

 שידת טואלט 1.24 מטר 
סגנון עתיק, חום כהה, 150 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4135002

 שולחן יפה לסלון אליפסה, 
נפתח משני הצדדים, 150 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4135002

 מציאה! אורגנית 
מקצועית Roland e60, מסך 
מגע, 6 אוקטובות, לא היתה 

_____________________________________________)11-14ל(בשימוש, 052-7151164

 זוג נברשות לסלון/פינת 
אוכל, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(050-8616829

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4110991

 כיריים גז מזכוכית, 5 
להבות, מצוינות, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 פלטת גריל חדשה 
בקוספא, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 תנור חימום מסתובב, 60 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7188017

 שמיכה חשמלית חדשה, 
_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח, 052-7188017

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת ללא 

צלעות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 מכשיר אדים קר, 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483032

 מסכי מחשב דק בגדלים 
שונים, 120 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

D.V.D  + קריוקי, 150 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483032

 מנגל חשמלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 מערכת מיני, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(חדשה, 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי, 
מעוצב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 HP4500 מדפסת דיו 
כחדשה, 100 ש"ח! 

_____________________________________________)11-12ח(054-6927766

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים, מתאים למרפסת, 

_____________________________________________)11-12ח(ב- 50 ש"ח, 052-7115498

 מדפסת, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7167391

 למסירה בחינם - מקרר 
בקו גדול כסוף, 2 דלתות - 

זקוק לתיקון )יתכן תיקון קל(, 
_____________________________________________)11-12ח(לפרטים: 052-7613645

 למסירה מכונת כביסה 
"באוקנט" 6 ק"ג, דרוש תיקון, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5892020

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7396092

 פקס נייר כימי בתוספת 5 
גלילי נייר, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(053-2441442

 מחליק שיער, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(איכותי וחזק, 054-8452961

 שואב אבק במצב טוב 
מאוד, 200 ש"ח, 

 054-6418705 ,052-7163334
SMS)11-12ח(_____________________________________________

G.P.S  מצב חדש כולל 
מטען ומחזיק לרכב, 300 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 053-8779992

 ברה"ע למכירה מ.גילח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7966786

 מברגת בוש 12V עם 
בטריה חדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(055-6788716

 תנור בילד אין - בליני 
במצב טוב, 300 ש"ח, 

 ,054-5451044
_____________________________________________)11-12ח(054-63681827

 מדפסת HP משולבת 
פסק וסורק + צבעוני, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8487449

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-2727474

 גז 2 להבות, ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(גמיש, 053-9800003

 5I מציאה - מחשב נייח 
)איי 5(, מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(לפרטים: 054-8453370

 מתקן תמי 4 למסירה, 
_____________________________________________)11-12ח(050-5296356

 מקרר קטן )מתאים לבית 
אבות(, אישי, במחיר מציאה, 
_____________________________________________)11-12ח(400 ש"ח, טל': 03-6773671

 מקרר XL ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(500 ליטר, בז', 03-5791261

 מצלמת קנון דגם 145 + 
מטען, מצב מצוין, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4135936

 מצלמת פוג'יפילם + 
מטען + 2 סוללות, מצב 

מצוין, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4135936

 מדפסת סמסונג 4824 
משולבת, 250 ש"ח, כל 

_____________________________________________)11-12ח(הקודם זוכה! 054-6927766

 מקרר מצב מצוין, 500 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 קיטורן מורפי ריצ'רד במצב 
מצוין, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(052-7675008

 מחשב נייד 11 אינץ', 
מתאים בעיקר לכתיבה )ללא 

סוללה(, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8478353

 מכשיר הדרן ווייאז חדש, 
מזל, ומעונין לקנות מכשיר 

משומש בכל מחיר של הדרחן 
_____________________________________________)11-12ח(או בהחלפה, 052-7107798

 תנור בנוי בוש גרמני 
כשר, 500 ש"ח, גמיש, במצב 

_____________________________________________)11-12ח(חדש!!! 054-3977457

 נגן זיפ כחדש עם תוכנת 
רוקבוקוס רק ב- 125 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4184086

 מצלמת קנון חזקה 
במיוחד על בטריות, רק ב- 
_____________________________________________)11-12ח(170 ש"ח, 050-4184086

 בבית שמש, כיריים 4 
להבות כמו חדש, כשר לפסח, 

250 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)11-12ח(054-8459363

 מערכת שמע קולנועית 
 USB + ,סוני + רמקולים

MP3, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(053-3121020

 מצלמת ניקון מעולה 
+ תקלה בתריס, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(053-3121020

 מקרר אמקור 500 ליטר 
במצב טוב מאוד, זקוק 

לטיפול, בירושלים, 
_____________________________________________)11-12ח(053-3165377

 AEG מייבש כביסה 
מעולה 399 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3263264

 מיקרוגל "גרץ" 20 ליטר 
ללא צלחת, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 400 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)11-12ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)11-12ח(052-2437292

 מכשיר תמי 4, צבע 
כסף כמו חדש, אפשר לחבר 

ולבדוק, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-9345788

 מגהץ קיטור קנווד, מילוי 
מים רציף וגיהוץ אנכי, 150 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8409064

 תנור דו תאי, 5 להבות, 
מיוחד לפלטת בלאק, ב- 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8452231

 גי.פי.אס חדש באחריות, 
400 ש"ח, 03-6187374 או 

_____________________________________________)11-12ח(053-3179093

 קומקום חשמלי פיליפס, 
_____________________________________________)11-12ח(80 ש"ח, 054-7561146

 )wahe( מכונת תספורת 
תקינה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

zm- שלט חדש דגם 
9067n, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 03-9342918

 קמין חשמלי חדש, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 03-9342918

 תנור מסתובב, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(טל': 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין, 120 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
באריזה, 240 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7653548

 תנור לאפית מצות גז, 300 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4109392

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-5737813

 פקס מכונת צילום משולב, 
100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שואב אבק רכב, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(חזק וטוב, 052-5737813

 תנור אלקטרה שחור, מצב 
מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 מכונת תספורת מגרמניה 
באריזה, 300 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)11-12ח(חדשה באריזה, 054-8462699

 2 רחפנים, אחד עם 
מצלמה - משומש, והשני 

- חדש! כ"א 150 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7689823

 כיריים 3 להבות )כשר( 
לפסח דגם ישן, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש, 052-7686858

 מצלמת קנון מצב מצוין, 
_____________________________________________)11-12ח(320 ש"ח, 052-7686858

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)11-12ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-4831449

 מסך מחשב מצוין, 70 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 שואב אבק ביתי, 110 
ש"ח, חזק וטוב,
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 רדיאטור מעולה, 150 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד, 050-5737813

 מפזר חימום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 טוסטר אובן, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שעון יד חכם עם מצלמה, 
מיקרופון, בלוטוס ועוד.. חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)11-12ח(052-2437292

 אוזניות חדשות באריזה 
במחיר רצפה, רק ב- 19 ש"ח, 

למטרת פרסום בב"ב, 
_____________________________________________)11-12ח(0504-196-197

 שואב אבק ביתי, 110 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 למסירה טוסטר אובן מצב 
_____________________________________________)11-12ח(מצוין, 054-8472277

 שואב אבק פילוט, 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מדיח כלים קינג גדול, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מברגה חדשה סזוקי, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 פרוז'קטור, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מקפיא גדול, עובד מצוין 
מדגם ישן, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 שואב אבק, מצב טוב, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8444245

 כיסא בר מעץ צבע חום, 
כמו חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8430577

 ספרית קודש )עץ מלא(, 
4 דלתות, צבע חום בהיר, 

מפורקת, במחיר מציאה, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8464909

 שידה ואיפור מעץ מלא 
במצב טוב + מראה + כסא 
תואם, צבע לבן, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(03-9307308

 שידה עם שתי מגירות 
במצב טוב, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8496186

 שולחן אוכל בצבע חום 
לפינת אוכל + כסאות, 

160*100 נפתח ל- 2.4 מטר, 
_____________________________________________)11-12ח(350 ש"ח, 054-4578091

 שולחן אוכל + כסאות 
160X100 נפתח ל- 2.40 

במצב טוב מאוד, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-4578091

 בהזדמנות עמודון לספרים 
עם דלתות מזכוכית במצב 

מצוין, 290 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4116799

 דלת פלדלת מדגם חסם 
במצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4110991

 מיטת נוער + מזרון 
איכותי, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 ארונית לנעלים כחדשה, 
_____________________________________________)11-12ח(150 ש"ח, 052-7188017

 קומודה/שידה לחדר 
הורים, מפוארת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 ארון אמבטיה כחדש, 60 
ס"מ כסף ונגה ב- 350 ש"ח. 

_____________________________________________)11-12ח(א.ברז, 052-7148004

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 054-8483032

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)11-12ח(499 ש"ח, 054-4783220

 ארון פורמייקה בצבע 
שמנת, מתקן למיקסר ומגירה 

נוספת, 480 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8435682

 פינת אוכל: שולחן + 
6 כיסאות במצב טוב, צבע 

וונגה, מחיר מציאה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(טלפון: 054-8416705

 שולחן וכיסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483032

 שולחן מחשב מצוין 
בצבע אפור/שחור בפ"ת, 150 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7115498

 שולחן סלון מעולה עם 
2 הגדלות ו- 6 כיסאות, 450 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8409064

 4 כיסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5705546

 מיטת הייריזר נפתחת 
במצב מעולה, צבע כחול 

רויאל, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8452231

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום וונגה(, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-3463482

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-762-1791

 שולחן פדיקור במצב 
מצוין במחיר 400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7690601

 שולחן + 4 כסאות יפיפה 
בצבע חום כהה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש, גם כשר, 054-3977457

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7621791

 שולחן פדיקור/מניקור 
במצב מצוין, במחיר 400 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש, 052-7690601

 שולחן אוכל קטן, מעולה, 
100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 כורסת יחיד, חזקה 
ויציבה, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום ככה, 150 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4135002

 שולחן יפה לסלון, 
אליפסה, נפתח משני הצדדים, 

50 ש"ח באלעד, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4135002

 מזרונים איכותיים קינג 
קויל במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ליחידה, 052-7180792

 שולחן סלוני לספות, 
רגלים ניקל, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7655653

 מיטת נוער איכותית 
 )1.95X0.85( )אנגלנדר(

נפתחת + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 2 כורסאות חדשות אפור/
אפור מנומר, 300 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7656181

 למסירה למשפחת אברך, 
מיטת הייריזר משולשת, במצב 

_____________________________________________)11-12ח(טוב, 054-8435331

 3 כיסאות לסלון, ריפוד, 
_____________________________________________)11-12ח(כ"א 50 ש"ח, 052-7686858

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים כולל מזרון במחיר 140 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד, 0525-737813

 מזרון יחיד, 60 ש"ח, 
מצב אורטופדי מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 מדפים "כתר" גדולים 
מפלסטיק, חזק ויציב, 110 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 0525-737-813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 240 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 ארון 2 דלתות ומדפים 
מתכת חזק ויציב, 230 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 0525-737-813

 ספת עור חזקה ויציבה, 
240 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי, רק 
ב- 400 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)11-12ח(0504-196-197

 שולחן לסלון + 5 כיסאות 
במצב טוב, רק ב- 500 ש"ח - 

_____________________________________________)11-12ח(לחטוף! 0504-196-197

 זוג ספות מבד 2+3 ב- 
_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 0504-196-197

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות צבע חום 
עץ מלא רוחב 80 ס"מ, 240 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 ארונית 4 מגירות צבע עץ, 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 052-7148004

 עגלת תינוק חדשה 
בקופסא, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 מיטת תינוק חברת 
משכל במצב מצוין, צבע 
תכלת/פסטל, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7655653/2

 לול במצב מצוין, מזרון 
חדש, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7655653/2

 למסירה מיטת תינוק 
מעץח, צבע קרם במצב טוב, 
_____________________________________________)11-12ח(1.3X0.75, טל': 02-5379135

 למסירה לול בלי מזרון, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8471351

 ארגז כדורים גדול לילדים 
כחדש ממש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7191512

 עגלה במצב מצוין, 
אמבטיה + טיולון ועוד, במחיר 

מציאה - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8499015

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 מציאה, עגלת איזי בייבי 
כחדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-4110991
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

עם ישראל נותן יד לאחד 
שהכי קשור לרבי (חב"ד) 
בשביל לבטל השמדת הכל 

ק"ו השמדת המונים 
(מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א)

058-3275870

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-31(להובלה, 054-7929690

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 890 ש"ח

054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 במציאה!! פאת סמי 
קאסטם 100% טבעי, חדשה 

בקופסא! רק 890 ש"ח, 
054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 עגלת יחיד מאונטין באגי 
+ אמבטיה, משומש, 350 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4119092

 פגוש לבייבי ג'וגר, 100 
ש"ח, טרמפיסט מקורי, חדש, 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 050-4119092

 כיסא אוכל + לול 
פלסטיק + אמבט ומעמד 

לתינוק, 380 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-7561146

 מציאה, עגלת איזי בייבי 
כחדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4110991

 לול קטן מפלסטיק לתינוק 
+ גלגלים ללא מזרון, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(03-9307308

 עגלת תינוק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 עגלת טיולון, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-5385013

 סימילאק 400 גרם 
מהדרין, 30 ש"ח. חלב נוכרי - 

_____________________________________________)10-11ח(25 ש"ח, 050-4135002

 עגלת ביביג'וגר קרם 
שחור מצוינת, 500 ש"ח כולל 

_____________________________________________)10-11ח(מזרון, 054-8427842

 למסירה מיטת תינוק 
במצב טוב, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)10-11ח(02-5379135

 אביזרים לבוגבו בי - כוס, 
פגוש, גגון ונילון לגשם, ס"ה 

_____________________________________________)10-11ח(420 ש"ח, 050-4119092

 אמבטיה לבייבי ג'וגר 
גדולה, 450 ש"ח, אפשרות 
_____________________________________________)10-11ח(לעגלה גם, 050-4119092

 עגלת תאומים לאורך 
ABC דיזיין ארוכה! 400 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4119092

 מיטת תינוק עץ מלא 
כולל מזרון + אמבט תינוק 

כולל מעמד, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)10-11ח(054-7561146

 נוקיה c2 לא כשר, 170 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7101799

 נוקיה c2 כשר באריזה, 
תומך פאלפון וסלקום, 180 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7101799

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4783220

 סלולרי אקסניום כשר, 79 
ש"ח. סלולרי טלגו כשר, 149 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 058-3263264

 טלפון סלולרי דור 3, שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8484675

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)10-13(_____________________________________________

 למכירה גליונות המודיע 
הצעיר של השנים - תשנ"ט - 

תש"ע, שקל לגליון )וכן גליונות 
_____________________________________________)10-14(עלים לתרופה(, 050-4145811

 שק אגרוף מקצועי של 
חברת Everleast חדש ממש! 

מחיר מיוחד - 360 ש"ח. 
_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-5705546

 מציאה! וילון חוטים צבע 
לבן כחדש, מהמם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4110991

 כיסוי לחורף לקלונעית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)10-11ח(בערב

 מלבן הקפאה שומר קור, 
חדש באריזה, כ"א 4 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 מקל צבע מקצועי, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8444245

 סט גמרא עוז והדר 
"ובלכתך בדרך" כחדש ממש, 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 054-8444245

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5705546

 שעון לאישה בצבע זהב, 
חדש בקופסה, יפהפה, במחיר 

_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח, 052-762-1791

 ספר תהילים מעור )כוונת 
הלב(, חדש בצבע חום, 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 058-3232026

 חלוק מגבת חדש, סגור 
באריזה, מידה L, צבע לבן, 

_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, 058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7191512

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 20 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(כ"א, 058-3232026

 שמלת שיפון שמנת 
מהממת, 38, מתאימה 

לחתונה שניה, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8427842

 כלי נחושת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סט סירים, 50 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 ג'ק בוכנה, 50 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סודה סטרים + בלון, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 כיסא לרכב, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 אופניים לילדים, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 סיר לחץ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 טלית תימנית כחדשה, 
_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 תאג' תורה מפורשה, 
חדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן כחדש, 400 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 מנשא לאופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 כלי דייג, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סקט בורד, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סקטים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מעיל צמר, חדש, מידה 
_____________________________________________)10-11ח(42, 150 ש"ח, 050-4131038

 עליונית פייטים אלגנטית, 
מידה 40, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4131038

 ספרי קריאה להימן, 
סיפורי צדיקים, 20-30 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4131038

 חלון 1X1 מטר, זכוכית 
חלבית, 500 ש"ח, מצב חדש, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7157622

 אופני ילדים מידות "12 
לגיל 3. "12 לגיל 5. "18 לגיל 
6, כל זוג אופנים - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-9340317

 כסא ילדים, 40 ש"ח. 
סבל, 10 ש"ח. כידון, 10 ש"ח. 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 צמיגים 18-20-24-26, 5 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-3177932

 גאנטים לאופנים, 
14-20-24-26. 10-30 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(קדמי ואחורי, 054-3177932

 כל חלקי אופנים רגילים 
מ- 3 ש"ח עד 40 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 משנה ברורה, הוצאה 
חדשה ע"י מכון "פאר 

המקרא" ירושלים, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(050-3337530

 אופנים 350 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(050-3337530

 נעלי "טימברלנד" 
שחורות, מידה 42, חדשות, 

300 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8468225

 חליפה חדשה - צמר - 
עבודת יד, L - שלושה חלקים 

_____________________________________________)10-11ח(- 450 ש"ח, 050-6658234

 חמישה חומשי תורה רב 
פנינים ומקראות גדולות, כל 
המפרשים במצב חדש! 100 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד, 050-8806806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)10-11ח(300 ש"ח, 054-5385013

 אופני ילדים BMX ב- 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 אדניות עצי נוי, כלובים 
לציפורים, ויטמינים, אוכל 

לתוכים, 8 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8435872

 צמיג 5 ש"ח, 19-20-24 
אינץ. סבל - 5 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 גאנט קדמי - 10 ש"ח, 
24 אינץ. סלסלה - 5 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 גאנט 20 קדמי - 15 ש"ח. 
אחורי - 25 ש"ח הילוכים, 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 בתים מפלסטיק למזוזות, 
1 ב- 3. 10 ב- 20, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8478897

 שאל )שכמיה( יד שניה 
_____________________________________________)10-11ח(בשימוש מועט, 054-8471351

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8478897

 למנצח בצורת המנורה, 
_____________________________________________)10-11ח(80 ש"ח, 054-8478897

 סורג בטן 78X109, ב- 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, טל': 054-8478897

 אביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)10-11ח(052-2727474

 זיכוי למשקפי 
"מולטי-פוקל" באופטיקה 

הלפרין ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)10-11ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 חלון 1X1.20 מטר זכוכית 
חלבית, 500 ש"ח, מצב חדש, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7157622

 דררה האכלת יד יפה 
ומטופחת, ב- 170 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(03-5740868

 זוג תוכים קוואקר, 300 
ש"ח כ"א, בני שנה, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 שמלת ערב סגולה, 120 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר, 180 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-9342918

 ארון כיור + מראה + ברז, 
_____________________________________________)10-11ח(450 ש"ח, 050-4150659

 כיסא תינוק של צ'יקו מצב 
מעולה, איכותי וחזק עם מגש, 

_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 054-8452961

 מזרון למיטת תינוק + 
ציפה, 120ס60, כחדש, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון - 
אדומה צ'יקו בחולון, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-5206337

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל ב- 

_____________________________________________)11-12ח(150 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא + מזרון, 
_____________________________________________)11-12ח(ב- 490 ש"ח, 052-7966786

 עגלת אמבטיה חברת 
"צ'יקו" גלגלי אוויר, נוחה 

וטובה, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 סימילאק 400 גרם מהדרין 
- 30 ש"ח. חלב נוכרי - 25 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4135002

 אמבטיה בייבי-ג'וגר, 
חדשה, 450 ניתן גם את כל 

_____________________________________________)11-12ח(העגלה, 054-8462699

 עגלת בוגבו דגם מיוחד, 
כחדשה, אמבטיה + טיולון, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8597376

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-5385013

 משאבת חלב חשמלית 
חדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-6499997

 עגלת צ'פצ'ולה לתינוק, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 050-6499997

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 120 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 תרמפולינה לתינוק, 70 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7148004

 עגלת בלו 2 חלקים + 
אמבטיה, כחדשה, 450 כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7148004

 סלקל לתינוק, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7148004

 אמבטיה לתינוק + מעמיד 
+ צינור, 75 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7148004

 אמבטיה בייבי ג'וגר אדום 
כחדשה, חלקים נלווים, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8472277

 פלאפון כשר נפתח, דור 3, 
כחדש, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7642805

 פלאפון אלקטל דומה 
לנוקיה 208, לא כשר, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-8616829

 פלאפון מיני גלקסי כחדש 
ממש )חודש בשימוש( עם 

מילים והודעות, לעבודה בלבד! 
_____________________________________________)11-12ח(054-8452961

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-2421622

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-4783220

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7966786

 מטען מקורי לסלולאר 
איפון, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 פלאפון נוקיה 208 חדש, 
250 ש"ח + מגן, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 נוקיה 208 תו"כ פלאפון 
120 ש"ח בלבד + אוזניות, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 נוקיה 1208 כחדש, 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8472277

 מנייד קו סלולר? בוא 
תעשה מהניוד של הקו שלך 

משכורת קבועה! 
_____________________________________________)11-14ל(053-3142824

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מציאה וילון חוטים צבע 
לבן כחדש מהמם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4110991

 מכשיר לסלט סלייסר, 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7188017

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח לתוכי, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 מתקן חדש לאופניים 
לרכב חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 תיק גברי שחור, חדש, 150 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483032

 דיסקים D.V.D סרטים 
חרדים, כ"א 10 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 למסירה גליונות מרווה 
לצמא מהשנה האחרונה - 
_____________________________________________)11-12ח(בחינם, טל': 077-5161338

 ספר "שאלת המטוטלת" 
חדש, במחיר 40 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-762-1791

 למסירה ש"ס טל-מן 
במצב טוב, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(058-3233280

 אופני כושר ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8452961

 תוכי חמוד ב- 70 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4196874

 מאסטר סלייסר חדש, 
סגור באריזה, 50 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(058-3232026

 חלוק הנקה חדש של 
דיימונד מידה S, ב- 220 ש"ח, 

במקום 335 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(058-3232026

 ספר תהילים מעור )כוונת 
הלב(, חדש, בצבע חום, 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 058-3232026

 חלוק מגבת חדש, סגור 
באריזה, מידה L, צבע לבן, 

_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 058-3232026

 ספר מתכונים "פשוט 
טעים המתוקים" של אביגייל 

מייזליק, חדש, לא היה 
בשימוש כלל, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7191512

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 20 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(כ"א, 058-3232026

 צמיג, 5 ש"ח, 20-24-19 
אינץ. סבל - 5 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-3177932

 גאנט קידמי 10 ש"ח 24 
אינץ. סלסלה - 5 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-3177932

 גאנט 20 קידמי, 15 ש"ח. 
אחורי - 25 ש"ח הילוכים, 

_____________________________________________)11-12ח(054-3177932

 גלגל קדמי קומפלט, 24 
_____________________________________________)11-12ח(אינץ, 30 ש"ח, 054-3177932

 סורגים בגדלים שונים, 
150 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4109392

 שעון לאישה בצבע זהב, 
חדש בקופסה, יפהפה במחיר 

_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח, 052-7621791

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב 40 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 052-5737813

 כסא בטיחות ילדים, רכב 
מעולה וחזק, 70 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 052-5737813

 שמלת ערב סגולה, 120 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר, 180 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 תוכי מסוג קוואקר יכול 
לדבר, במחיר מציאה, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483305

 תוכי מאולף מסוג קוואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה, 380 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483305

 קרש גיהוץ חזק ויציב, 50 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-5737813

 ציוד לרכיבת אופנים כול 
לביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי, 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)11-12ח(052-2727474

 ספרי קריאה ליהמן, ספרי 
צדיקים 20-30 כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3289108

 עליונית חדשה לארוע מס' 
40, פייטים שחור/זהב, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4131038

 נעלי ניו באלנס חדשות, 
מס' 37.5, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3289108

 זיכוי למשקפי "מולטי-
פוקל" באופטיקה הלפרין 

ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעדי, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)11-12ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 3 תוכונים האכלת יד + 
כלוב גדול + אוכל + מתקנים, 

_____________________________________________)11-12ח(300 ש"ח, 050-4149122

 קילו מטבעות חו"ל, 60 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7154392

 אקווריום גדול + פילטר 
+ דגים במחיר מציאה, 480 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7656181

 חלוק רחצה צבע לבן, 
חדש בשקית, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 חלוק קטיפה חדש 
מארה"ב, נקנה ב- 600 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח()450 ש"ח(, 054-8462699

 עיתוני "קולמוס" ישנים 
מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(לגליון, 052-7698191

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו"בתוך"(, כ- 100 

גליונות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-7458429

 אקווריום 40 ס"מ כולל 
אביזרים, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(050-8616829

 סורג מברזל, בטן, 
140/109, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-4458973

 אופני הילוכים 26" 300 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-5385013

 אופני ילדים BMX, ב- 
_____________________________________________)11-12ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 כלוב לארנבת, וורוד, חדש, 
_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח, 058-3245685

 שטיח צמר מצב מצוין, 
_____________________________________________)11-12ח(400 ש"ח, טל': 050-4172700

 סט ליקוטי הלכות, משך 
_____________________________________________)11-12ח(הנחל, 40 ש"ח, 054-8478897

 ספרי ילדים חדשים של 
הרב ארוש, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8478897

 קופסא לפאה צבע שחור, 
חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 שמלה חדשה לאירועים, 
מיוחדת, מידה 44, ב- 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8462699

 פטר-אין 100 מ"ל מלא, 
50 ש"ח במקום 250, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 ספרי הרב ארוש חדשים, 
_____________________________________________)11-12ח(30 ש"ח, 054-8478897

 כסא לילד כבן שנתיים 
לאופניים, חסר חלק, 120 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7686858

 כובע בורסלינו כחדש 
ממש, מידה 56, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7117723

 פונטים גופנים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות, ימי 

הולדת, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-4783220

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)11-12ח(19 ש"ח, 054-4783220

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות מראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-3286875

 פריטי לבוש נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 זוג אוגרים + כלוב חדש, 
כולל גלגלת, מתקן לאוכל 

ולשתיה, רק 80 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8423151

 הובר בורד רגיל במצב 
מעולה, 250 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7694956

 מכשיר סודה סטרים חדש 
כולל 3 בקבוקים, ב- 190 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 053-3166396

 2 מגיני ברכיים חדשים, 
לרוכב אופנוע דו גלגלי, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 שמלות צבע אפרסק 
לחגים ושבתות, מידה 16-18 

כולל: חולצת בסיס, קשת 
לשיער, חגורה מעוצבת. מחיר 

מציאה - 180 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8416704

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות חדשות 

באריזה, רק 250/300 בב"ב, 
_____________________________________________)11-12ח(0504-196-197

 מכשיר כושר לגב, בטן 
וידיים בקופסה כחדשה, 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8450576

 תיק פאה גבוה כחדש, ב- 
_____________________________________________)11-12ח(90 ש"ח, 052-7148005

 כסא לרכב מתכוון במצב 
מצוין, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7148004

 טוש"ע נדה שירת דבורה 
קפג - ר"ב ב- 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 קצות החושן הוצאת 
מאורי אור, חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 קובץ מפרשים קידושין 
חלק א' ב' 70 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 משנה ברורה חדש 
הוצאת ברוכמן, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 שיטה מקובצת כל הסט  
חדש לגמרי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 תוספות הרא"ש חדש 
לגמרי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 אקווריום 70/60 עומק 30 
+ אביזרים, 250 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 6 אוגרים סיברי + כלוב 
מאובזר מאוד, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 052-3463482

 אופנים במצב מצוין, 120 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 תיבת דואר ל- 28 דיירם 
לבניין משותף, 500 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 050-8616829
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רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
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גב
ם ו

שי
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ת 
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מיו
ה 
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מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית, נסיון רב, המלצות ותק 

שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)05-06ח(למבוגרת, 050-5952474

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות בפ"ת 
שעות גמישות! שכר 
_____________________________________________)10-13(הולם! 052-4751951

■ 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(_____________________________________________

 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

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 054-8477787

 לפעוטון מסורתי 
בפ"ת, דרושה גננת + 

נסיון לגילאי שנה וחצי, 
052-4491044)09-12(_____________________________________________

 למכולת בבני-ברק דרוש/ה 
קופאי/ת לשעות הבוקר, 

_____________________________________________)09-12(משעה 6:45, 050-2044066

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק דרושים עובדים רציניים 

אין צורך בנסיון, אפשרות 
כהכנסה נוספת, 

053-3185055)06-13(_____________________________________________

 מחפשים מפיצים בכל 
הארץ למכירה מהבית 
ירק מהדרין ללא ריסוס 

ומוצרים אורגניים
052-8708776

tevahabria@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 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

מזכיר/ה
12 שנות לימוד ומעלה

OFFICE שליטה מלאה ב
שליטה בשפה האנגלית יתרון
מנהל/ת חשבונות

12 שנות לימוד
סוג 2 ומעלה

OFFICE שליטה מלאה ב
נסיון ב SAP יתרון

 info@rekah.co.il  קו"ח
או לפקס 03-5576101

לחברת תרופות בחולון
דרושים

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

 לחלוקת עיתון גלובס - 
ברמת גן, 6:00-8:00 בערב, 
חמישה ימים בשבוע, שכר 

גבוה, עם אופנוע/אופני 
_____________________________________________)07-16(חשמליות, 054-2204060

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת למשרה 
מלאה, התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ, קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
03-6180638 בציון משרה 

1018)07-10(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל בר"ג 
בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/ות 
שרות וגביה טלפונית, העבודה 

במשרה מלאה/משמרות, 
מתאים לסטודנטים, עדיפות 
לשנה ג-ד, אפשרויות לקידום 
וניוד מהיר, למתאימים תיבחן 

אפשרות להתמחות במשרדנו, 
35 ש"ח כולל בונוסים, קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 

_____________________________________________)07-10(לפקס: 03-6186181

 לחברה מובילה, דרוש 
שליח קטנוע לעבודה בפ"ת, 

_____________________________________________)08-11ל(050-5888912

 למעון יום בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת, ת.מעולים 
_____________________________________________)08-15(למתאימה, 050-8342228

 למיזם חדש דרושים 
עובדים רציניים, ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)08-11(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

_____________________________________________)08-11(לפרטים: 052-7686713

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית(, דרושה 

מובילת כיתה ולתינוקיה )נדרש 
3 ש' נסיון(, מ.מלאה/חלקית, 

מ- 7:30-16:45, שכר גבוה 
מאוד! קרוב לב"ב, ת.מעולים, 

054-2391308)08-11(_____________________________________________

 למעון בב"ב דרושה 
אחראית צהרון, חרוצה ומסורה 

+ נסיון, שעות נוחות, שכר 
_____________________________________________)08-11(גבוה, 054-5841018

 דרושות מטפלות למעונות 
הגיל הרך בכל הארץ! משרה 

מלאה )המעון לא חרדי(, 
_____________________________________________)08-11(לפרטים: 053-2321446

 מטפלת/גננת חרוצה עם 
לב גדול למעון בגבעת שמואל, 
לתינוקיה/בוגרים, 6,000 ש"ח 
+ תנאים סוציאליים מעולים, 

_____________________________________________)08-11ל(צוות נחמד! 050-8883908

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

נסיון למעון בגבול ב"ב/
_____________________________________________)08-11(רמת-גן, 050-8938869

לעבודות ניקיון
בשעות גמישות

לפרטים 
058-6692614

בחורים חרוציםדרושים

 לציוד משרדי מכשירי 
כתיבה, דרושה פקידהלמענה 

טלפוני ללקוחות+ הקלדת 
הזמנות, 5 ימים, לפרטים - 

פקס: 03-7520856. מייל:
mbezalel@smile.net.il)09-13(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
עורכי דין בבני-ברק, קו"ח 

_____________________________________________)09-12(לפקס: 077-7060059

 לרשת מזון דרושים/
ות קופאים/ות + 

עובדי מחלקת בשר, 
משמרות חובה, אפשרות 

למשמרת ערב בלבד, 
054-6676947)09-12(_____________________________________________

 בחור מעונין להשגיח 
ולטפל בקשישים 

עצמאים בבית פרטי או 
בבית חולים, לפרטים: 

050-5333934)09-13(_____________________________________________

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

קו עיתונות דתית / 8158466 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

למעון ב"ב דרושה 
מטפלת לכיתת בוגרים

052-7660483
אוירה צעירה ונעימה

07:30-16:00
13:00-08:30

 למרפאה פרטית בב"ב, 
מזכירה, ראש גדול, תפיסה 
מהירה, ימים א', ב', ד', ה', 

9:00-17:30, קו"ח: 
_____________________________________________)10-11ל(03-6749925

 למסעדה חלבית בב"ב, 
עובד אחמ"ש - בוקר/ערב, 

רחוץומסור ועובד מטבח 
מ.בוקר + נסיון, 

052-6607070)10-11(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
דרושות נשים רציניות להכנסה 

נוספת, אפשרות עבודה 
מהבית, 

054-8428788)10-11(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושות:

1. גננת לגילאי 3-4
2. סייעת בוקר

3. סייעת צהרים
תנאים מצויינים, 

052-7177524)10-12(_____________________________________________

 לחברה וותיקה 
בעיתונות ופרסום, דרוש 

שותף פעיל לפיתוח 
מקומון חרדי בצפת 
והסביבה, ידע מוכח 

בשיווק ומכירות, 
050-4090474)10-11(_____________________________________________

 עוזר מחסנאי/נהג 
לעבודה קבועה ברמת 

גן, תנאים טובים לטווח 
ארוך, אחראי ורציני, 5 

פע' בשבוע, 
052-6364614)10-11(_____________________________________________

 דרושים עורכי ליל הסדר 
בבית הכלא - מגיל 18 - ללא 

_____________________________________________)10-13ל(משפחות, 054-8486242

 לישיבה בב"ב דרוש/ה 
טבח/ית לארוחת בוקר 
לפרטים: 03-6714809 

_____________________________________________)10-11(להתקשר מ- 10:00-15:00

 לחברה גדולה ברמת גן 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 
בשרות לקוחות חובה. **לא 

מכירות 8:30-15:00, לפרטים: 
050-2436777)10-13(_____________________________________________

 דרושות עובדות 
לטלמרקטינג בבני-ברק, 30 

ש"ח לשעה + בונוסים, אווירה 
נעימה, עדיפות לבעלות ניסיון, 

03-6001411)10-11(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)10-13(ק"ס, וירושלים, 052-6580906

 למכבסה שלגית 
בב"ב, עובדים לעבודה 
זמנית )פסח( + שליח, 

רשיון נהיגה ב', 
050-8460282)10-11(_____________________________________________

 למעון חסידי, 
בפתח-תקווה, דרושה: 

מנהלת מעון, בעלת 
נסיון, בתחום הגיל הרך, 
רצוי אקדמאית, תנאים 

טובים למתאימה, תחילת 
עבודה מיידית, קו"ח 
_____________________________________________)10-11(לפקס: 03-9093288

 דרושים צלמים מקצועיים 
לצילום אירועים במגזר החרדי, 

נסיון 10 שנים לפחות, 
_____________________________________________)10-13ל(058-7662852

 לרובין חד פעמי דרוש עובד 
חרוץ לסידור מדפים לשעות 

 ,054-8475501 ,13:00-16:00
_____________________________________________)10-13(להשאיר הודעה

 לאל גאוצו רמת גן, דרוש 
טבח + נסיון, תנאים טובים 
_____________________________________________)10-13(למתאימים, 050-6072688

 נציגי שירות בב"ב לשיחות 
נכנסות סבלני/ת ומסור/ה

A0722217545@gmail.com
פקס: 072-221-75-44
_____________________________________________)08-11(טל': 072-221-75-45

 למעון חב"ד בת"א 
מטפלת/גננת למשרה מלאה, 

שכר גבוה ותנאים מעולים, 
053-4281067)08-11(_____________________________________________

 מזכירת מנכ"ל למשרד 
בב"ב, מנוסה, דייקנית 

ואחראית
A0722217545@gmail.com

פקס: 072-221-75-44
_____________________________________________)08-11(טל': 072-221-75-45

 לנקיונות בפסח בירושלים, 
דרושים חרוצים מכל הארץ, 

_____________________________________________)09-12ל(שכר נאה 054-8538959

 בחור חרוץ חרדי מעונין 
לעבוד בשעות אחה"צ והערב 

_____________________________________________)10-11ח(בירושלים, 052-7167172

 בחור חרדי מעונין לעבוד 
באיזור הדרום כעוזר בהובלה/ 

מחסנאי, בשעות הערב 
_____________________________________________)10-11ח(ובמוצ"ש, 053-3147562

 מנכ"ל עמותה, רב, מגייס 
כספים, תקציבים ממשרד 

הממשלה והחינוך, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7633316

 למעון בגבעת שמואל 
מטפלת לתינוקיה/גדולים, 
מלאה/חלקית עד 13:00, 

_____________________________________________)10-13(תנאים טובים 050-7884864

 לחברה בין לאומית 
מצליחה, דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א.עבודה מהבית, 

_____________________________________________)10-11(גברים/נשים, 055-6783785

tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח יש לשלוח למייל 
או לפקס 03-5771144 לפרטים: 03-5771146

למרכז הרפואי מעיני הישועה
דרוש אינסטלטור

דרישות התפקיד: משרה מלאה, השכלה מתאימה

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

למשרד העוסק באיתור נכסים
עבור גופים ציבוריים גדולים

דרושות מאתרות 
באתרי האינטרנט

עבודה מהבית
הכנסה מובטחת על בסיס הצלחה

052-2770505

 לרשת חרדית באזור 
המרכז דרושות פקידות ידע 

בהנה"ח - יתרון, קו"ח:
racheli@netivc.co.il)11-12(_____________________________________________

 לרשת חרדית באזור 
המרכז דרושה מנה"ח עם נסיון 
של 10 שנים, עד להכנת מאזן, 

קורות חיים למייל:
chana@netivc.co.il)11-12(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית, שכר גבוה 

מאוד + בונוסים, 
050-8266772)11-15(_____________________________________________

 דרושה טבחית לעבודה 
במעון, תנאים מצויינים, 
_____________________________________________)11-12(לפרטים: 054-5841018

 באזור ירושלים דרוש נהג, 
רשיון 15 טון ומעלה, חרוץ 

ובעל נסיון לחברה קטנה, יחס 
חם ואישי, תנאים מצויינם, 
משכורת מעולה, לפרטים: 

052-3330524
office@ana-log.co.il :11-12ל(מייל(_____________________________________________

 מעונין בכנסה נוספת? 
לחברת שיווק דרושים 

עובדים רציניים ואחראים, 
אין צורך בניסיון קודם, 

053-4210898)11-22(_____________________________________________

 דרושה עובדת לשירות 
לקוחות - חברת חרדית בב"ב 
בטלפון ובקבלת קהל, קו"ח 

לפקס: 03-6161865, ידע 
_____________________________________________)11-14(בחשבשבת חובה

 דרוש סוכן עצמאי 
)פרילנסר( למכירת מוצר 

מצליח, רווחים טובים, 
050-7877492)11-18(_____________________________________________  לשמעיה דרושים עובדים 

קושרים, סוכנים, מוכרים, 
מפיצים בב"ב ובירושלים, 

_____________________________________________)11-14ל(052-6242872

 לאיחוד הצלה בירושלים, 
דרושה אחראית משמרת 

מנוסה לערב, 03-6001411 
_____________________________________________)11-12(לציין עבור "אחראית-משמרת"

 לאיחוד הצלה בירושלים, 
דרושה עובדת לפרוייקט 
מאתגר, תנאים טובים 

למתאימה, נסיון בגיוס תרומות 
חובה!! 03-6001411 לציין 

_____________________________________________)11-12(עבור "פרויקט מאתגר"

 לת"ת בבני-ברק מזכירה 
+ ידע בתוכנות האופיס, ראש 

גדול וזריזה, ק"ח למייל: 
r053310310@gmail.com)11-12(_____________________________________________

 מטפלת צעירה + רכב 
לבת - 8, א-ה, 16:45-19:00 

בגעת שמואל, להתקשר 
_____________________________________________)11-14(בשעות הערב, 052-6100610

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה לתינוקיה למעון במרכז 
ב"ב, ת.מצויינים! אווירה חמה, 

054-5841018)11-12(_____________________________________________

 למזנון חלבי במרכז ב"ב, 
דרוש עובד אמין וחרוץ, עם 
שירות לקוחות אדיב, שכר 
הולם למתאימים למחזיקי 

טלפון כשר בלבד, 
_____________________________________________)11-12ל(052-7629533

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ ומנוסה, 

_____________________________________________)11-12ל(052-4003742

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)11-15(מעולים, 050-6857584

 למשרד תיווך בבני-ברק 
דרוש סוכן לשעות אחה"צ, 
_____________________________________________)11-11(קו"ח לפקס: 03-6195923

 למכון חינוכי מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית נוחה, 3-4 שעות 
ביום - גמיש, 45 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)11-11(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד חרדי בירושלים 
פקיד/ה לעבודה משרדית 

נוחה, 7,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)11-11(_____________________________________________

 לחברה יזמית בתחום 
הנדל"ן מתאם/ת פגישות 

סמוך לבני ברק, 6 שעות ביום, 
שכר 8,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)11-11(_____________________________________________

 דרושים למאפיה בב"ב + 
_____________________________________________)11-15(נסיון, לפרטים: 054-2146510

 דרוש/ה עובד/ת חרוצ/ה 
מבני ברק לעבודה במשרד 

תיווך, אין צורך בניסיון, שעות 
גמישות תמורת עמלות 
_____________________________________________)11-11(ואחוזים, 054-7477054

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
לשעות הערב באזור ב"ב, 

תנאים טובים, 
_____________________________________________)11-14ל(03-5494080

 אדם אחראי מעונין לעבוד 
_____________________________________________)11-12ח(בנקיון, 055-6672036

 נקיון חדרי מדרגות,  
משרדים, בתי כנסת, יסודי 

_____________________________________________)11-12ח(לפסח, 052-7137135

 חרדי מעונין לעבוד בתחום 
הפיזותרפיה במוסד שיקומי/
_____________________________________________)11-12ח(פנוי להצעות, 054-7938941

 מחפש עבודה בכל תחום, 
בחור חרוץ, בירושלים, אפשרי 

בשעות הערב והלילה, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7167172

 מחפש עבודה בכל תחום, 
6 שעות, אפשרי אחה"צ 
באיזור הדרום - אשקלון/

באר שבע, 052-7163334, 
_____________________________________________)11-12ח(054-6418705

 מנכ"ל עמותה, רב, מגייס 
כספים, תקציבים ממשרד 

הממשלה והחינוך, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7633316

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
הסבר טוב, מעונין ללמד: נער, 
בחור, ילד, גמרא וכד', 45 ש"ח 

לשעה בירושלים אזור מקור 
_____________________________________________)11-12ח(ברוך/גאולה, 052-7658827

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים, נסיון רב, 
בירושלים, 054-7933828, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7163334

 מחפש עבודה בכל תחום, 
בחור חרוץ, בירושלים, אפשרי 

בשעות הערב והלילה, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7167172

 אופטומטריסט מוסמך 
עם נסיון מחפש עבודה במרכז, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3486007

 התפנה טבח/מנהל 
מטבח עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)10-11ח(052-2935219

050-6528522

לרשת גני ילדים חרדית גדולה ומבוססת בפ“ת 

דרושות
סייעות מסורות למ“מ בוקר/צהרונית 

תנאים טובים למתאימות!
לפרטים בין השעות: 8:00-15:00

 לקונדיטוריית שמרית 
באלעד, דרוש/ה, אופה, 

מוכר/ת, עובד מטבח + נסיון 
_____________________________________________)11-14(בהכנת סלטים 0507352393

 לחב' שליחויות נהג, רשיון 
ג מאזור המרכז לעבודה בין 

השעות  16:00-23:00 
052-5376015)11-14(_____________________________________________

 לנגריית רפאל בב"ב 
דרוש בדחיפות נגר עם ניסיון 

_____________________________________________)11-12(לפרטים: 03-6774992

 חרוץ, מלווה, מטפל, 
משגיח, מנקה, מבשל, מבצע 

סידורים, קניות ובכלל, 
_____________________________________________)10-11ח(050-9007275
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