
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי כ"ב באדר תשע"ח  9/3/18 גיליון מס' 1256

י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:07
17:24
17:03

18:19
18:21
18:20

הקישו   4261          073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת ויקהל פיקודי

אאאאאא

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

03-6199285

מצות כוסמין 
עבודת יד
בהשגחת הרב 

שמואל מאיר כ“ץ מליקווד 
והרב מרדכי גרוס מבני ברק
02-5377568

ישנה אפשרות 
לקבל מספר 

תלמידים יר“ש 
(אפשרות לפנימיה 
שמורה ומפוקחת)

לישיבה קטנה 
בירושלים

052-7188825

עם דגש על ייחס אישי 
וצוות מסור. 

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

משבר הגיוס - גדולי ישראל בהוראה נחרצת
סום

פר

אשון
ר

"בנפשנו הדבר"
מרן שר התורה:

"לעשות הכל"
מרן נשיא המועצת:

ליצמן ל'קו עיתונות': "לא רוצים בחירות, אך לא חוששים מהן"  מלכיאלי: "ש"ס 
מחויבת לאפשר ללמוד באין מפריע"  מוזס: "טענות כחלון הן אחיזת עיניים"

/ עמ' 18

 לא יותר משבועיים של יציבות נדרשים כדי להעביר חוק גיוס מתוקן בקריאה טרומית ובכך לנטרל את מוקש 
'ספטמבר השחור', עם תום השנה שקצב בג"ץ לביטול חוק הגיוס המתוקן והפיכת כל בני הישיבות לעריקים. 

העברה בקריאה טרומית הייתה מאפשרת לפרקליטות לעמוד בבג"ץ ולבקש ארכה להשלמת הליך חקיקה.

ספטמבר השחור

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 26-27

מאמינים לנתניהו, רוצים את סער
הכריעו:  ו'הסקופים'  עיתונות'  'קו  בסקר  מצביעים  אלף  מ-20  יותר 
 15% רק  נתניהו,  אחרי  הליכוד  בראשות  סער  את  מעדיפים  כ-60% 

לברקת • כמה מאמינים לראש הממשלה וכמה למשטרה?
/ עמ' 16

'קו עיתונות'סקר

לא מחכים לרגע האחרון:
משגיחי הכשרות של פתח 
תקווה נמצאים כבר עמוק 

בהכנות לחג הפסח • 
המאמצים, החידושים וכל 
מה שאתם צריכים לדעת

/ עמ' 4

/ עמ' 12

חדש! חדש!חדש!/ עמ' 6

מבצע מטורף
פרטים בעמוד 14

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

פורים פתח תקוואי
המסיבות, הפעילויות, התהלוכות והחגיגות - 

סיכום צבעוני במיוחד / עמ' 8-14

הישג למטה 
מאבק סירקין – 

מכה לכחלון

פסח כשר ומוקדם



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**

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(

חדר ילדים
ההגרלה השבועית מס׳ 5

תתקיים ביום ראשון בתאריך: ב׳ בניסן תשע״ח )18.3.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )כ״ז באדר תשע״ח( בשעה 09:00
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ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

חדש! 
עמק 15% באריזה 
משפחתית 400 גרם

הביתהזכייה של

גם  משתתף במבצע



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















 97
החל מיום ראשון כ"ד באדר ה- 11/3/2018

במסלולו החדש יצא הקו מהדר גנים עד צומת סירקין 
ומשם יפנה לכביש 40 ולרחובות הרב הרצוג ושטמפפר

 ומשם במסלול המקורי לתחנה המרכזית. תשומת ליבכם 
כי התחנות ברחובות השוק, חיים עוזר, וולפסון ועין גנים מבוטלות.
שינוי המסלול משפר את החיבור בין השכונות כפר אברהם והדר גנים.

*6686 

40

40 



25 בפתח-תקוהכ"ב באדר תשע"ח 9/3/18

 במשתה של הרב שוורץ
עמוס  תוסס,  פורים  משתה 
ריקודים  ומלא  במאכלים 
פורים  בליל  התקיים  סוערים, 
בביתו של מנהל האגף לחינוך 
שוורץ.  מנחם  הרב  חרדי, 
ראש  גם  השתתפו  במשתה 
העיר ברוורמן, חברי המועצה 
מנהלי  וברוכי,  פרידמן 
שיעורי  משתתפי  מוסדות, 

תורה ותושבים רבים.

 החגיגה השקטה
ובשקט בשקט, 
של  בסיומו 
עמוס  לילה 
ת  ו ב י ס מ
 , ם י ע ו ר י א ו
ראש  חמק 
ברוורמן  העיר 
של  לביתו 
המועצה  חבר 
ל  א ר ש י

פרידמן, שם המתיקו השניים סוד וחלקו לגימה מקרבת 
לבבות.

 גרינברג גרף אהדה
חבר המועצה 
ד  מ ע ו מ ה ו
ת  ו ש א ר ל
עו"ד  העיר 
גרינברג,  רמי 
ף  ת ת ש ה
ת  ו ב י ס מ ב
ם  י ר ו פ
ובתהלוכות 

מאלפי  גוברת  ולאהדה  חם  לחיבוק  וזכה  'עדלידע' 
בכרזות  קושטו  המרכזית  התהלוכה  רחובות  חוגגים. 
הופרחו  ותמונתו  שמו  עם  בלונים  ומאות  בו  תמיכה 

באוויר

 מתחמים, מאות ילדים
ס  " נ ת מ ב ו
ש  ד ח ה
ל  א ו מ ש
 , ד י ג נ ה
ו  ס ר פ ת ה
ת  ו ג י ג ח
על  הפורים 
שלשה  פני 
 , ם י מ ח ת מ

בהם נהנו תושבי כפר אברהם ממשחקי מדיה, שולחנות 
משחק, בובות ענק והופעה מיוחדת לפורים. 

רה"ע  בסיוע  לאומי'  הדתי  'הפורום  ביוזמה של  מדובר 
יהודית  לתרבות  האגף  דיעי,  איציק  מ"מ  ברוורמן, 
יותר  גם  ומגיעה  זלצר,  ופלדמר שמואל  בראשות משה 
ולנציגי  סרור  משה  המתנ"ס  למנהל  טובה  ממילה 
הקהילות יעקב ויסברג ממעלות קדושים, אבי מאירוביץ 

ואשר צאירי מחן הצפון.

 נפל מקומה שנייה
ה  ש ד ח ל ו
ת  ו ח פ ה
נער  משמחת: 
נפל   17 בן 
מדירת  השבוע 
בקומה  מגורים 
ברחוב  שנייה, 
ראובן  דגל 
כוננים  בעיר. 
ם  י ב ד נ ת מ ו

ראשוני  רפואי  טיפול  לנער  העניקו  למקום,  שהובהלו 
בילינסון.  החולים  בבית  טיפול  להמשך  הועבר  והוא 

מצבו קל עד בינוני ונסיבות המקרה נבדקות.

על המקום
החדשות המקומיות של    פתח- תקווה

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:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
מלי מתתוב, שרה מור 

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת: משה אברהמי

מאות מתושביה החרדים של פתח תקווה 
'קיימו וקיבלו' את יום הפורים בלימוד תורה, 
במסגרת פעילות ייחודית במינה שערך האגף 
בראשות  תקוה,  פתח  בעירית  חרדי  לחינוך 
הרב מנחם שוורץ, יחד עם חברי הנהלת העיר 
כן  פרידמן.  ישראל  והרב  ברוכי  אליהו  הרב 
נערכו מגוון רחב של פעילויות תורניות מגוון 
לציבור החרדי בחסות ראש העיר מר איציק 

ברוורמן.
הכנות קדחתניות נערכו באגף לחינוך חרדי 
יום הפורים, כדי שתושביה החרדים  לקראת 
של העיר, יקיימו את מצוות היום בהידור רב, 
הענפה  הפעילות  של  הכותרת  גולת  כאשר 
הייתה 'כולל בין מגילה למגילה', לאור דברי 
מי  שכל  רבו  בשם  כתב  אשר  סופר'  ה'חתם 
שעוסק בתורה בין מגילה של לילה למגילה 

של יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא.
ציבור  בקרב  שנערך  מוקדם  ברישום 
האברכים, הייתה היענות גדולה מאוד בחצות 

מגילה,ולאחר  מסכת  על  סיום  נערך  הלילה 
עד  תזמורת  בליווי  היין  משתה  נערך  מכן 
שעות המאוחרות של הלילה את הערב הנחה 
ופתגמים  מאמרים  והביא  טורצקי  אבא  הרב 
שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  ממרן 

זצוק"ל.

פעילות מיוחדת נערכה עבור הילדים בבתי 
הכנסת בעיר שבזמן שהאמהות שמעו קריאת 
ממופע  שעה  באותה  נהנו  הילדים  מגילה. 
מתופפים מרהיב במיוחד. הפעילות התקיימה 

מוסטבוי,  הישיבות-רחוב  חניכי  כנסת  בבית 
הכנסת  בבית  סופר,  חתם  חוג  הכנסת  בבית 
דברי חיים, בבית הכנסת חברון ובבית הכנסת 

בית אבא.
בקהילת  פורים  מסיבת  נערכה  כן  כמו 
אהרון  בית  הכנסת  ובבית  סופר  חתם  חוג 
חסידים  קהל  הכנסת  בבית  רוטשילד  רחוב 

בהשתתפות עשרות מתושבי העיר וילדיהם.
אבות  התכנסו  מנחה  לפני  פורים  ביום 
בבתי  בניו'  'בני  עמלינו  לישיבת  וילדיהם 
של  משותף  בלימוד  העיר  ברחבי  הכנסת 
בבתי  גם  התקיים  הלימוד  בנים.  עם  אבות 
הכנסת 'אהל אברהם', בית הכנסת חברון בגני 
הדר, בית הכנסת בעש"ט ובבית הכנסת חניכי 

הישיבות.
היין  משתה  נערך  'שואפים'  במדרשית 
ערב  מידי  שמגיעים  מהמדרשיה  לבחורים 
למדרשה ללמוד ולהתחזק. בתכנית: שיעורי 
שעות  עד  תזמורת  בליווי  וריקודים  תורה 

הלילה המאוחרות.

מאת: משה אברהמי

השבוע  שהתקיים  רושם  רב  בטקס 
פתח  תושבי  יוצרים,   6 קיבלו  ב'עולמות', 
תקווה, את הפרס לספרות תורנית ע"ש הרב 

משה מלכה זצ"ל.
והיצירה  המפעל החשוב לעידוד הכתיבה 
ידי  על  זו הפעם השישית  התורנית, מתקיים 
תקוה,  פתח  בעיריית  יהודית  לתרבות  האגף 
בסמוך  תמיד  ונערך  זלצר  שמואל  בניהול 
ליום פטירתו של הרב מלכה זצ"ל, מי שכיהן 
משלושים  למעלה  העיר  של  הראשי  כרבה 

שנה.
לפתח  הראשי  הרב  השתתפו  בטקס 
הזוכים  את  שברך  הלוי  מיכה  הרב  תקוה 
ושרטט קווים לדמותו ולדרכו הייחודית של 
ואת  הזוכים  את  בירכו  בנוסף  מלכה.  הרב 
ברוורמן,  איציק  העיר  ראש  המשתתפים, 
ועדת  ויו"ר  האגף  ראש  העיר,  מועצת  וחבר 

הפרס משה פלדמר.
חברי  בשם  דיבר  עמר  משה  פרופ'  הרב 
בשם  ברך  קליין  שלום  ד"ר  והרב  הועדה 
וידידים  משפחה  בני  מלבד  הפרס.  מקבלי 
ראש  מ"מ  דעי,  איציק  רבנים,  בטקס  נכחו 

העיר, חברי מועצת העיר ואישי ציבור.

ציבור,  מנציגי  המורכבת  הפרס  לועדת 
אשר  ספרים,  מ-20  למעלה  השנה  הוגשו 
תורנית  לספרות  הפרס  בקטגוריות  התחרו 
ופרס לספרות מדעית-תורנית. נושאי הספרים 
הלכה,  היהדות,  במחשבת  עוסקים  שזכו 
בעניינים  ותשובות  ושאלות  שבוע  פרשת 

אקטואליים.
ואלה הזוכים:

פרס לספרות תורנית – הרב שלמה מועלם, 
על ספרו 'יריעות שלמה', הרב הלל מרצבך, 
יהושע  אביעד  והרב  הים'  'שירת  ספריו  על 

סגרה, על ספרו 'כתובים במשפט.
ד"ר  הרב   - תורנית-מדעית  לספרות  פרס 
מן  'שו"ת  ספרו  על  גולדשטיין,  מרדכי 
'ספר  על  קליין,  שלום  ד"ר  השמיים',הרב 
הנר, פירוש על הרי"ף למסכת עירובין" והרב 
'כיצד לקרוא את  על ספרו  רוט,  ד"ר אריאל 

ספרות חב"ד'.
שמואל זלצר מזכיר הועדה מסר כי השנה, 
והיצירה  הכתיבה  את  לעודד  כוונה  מתוך 
הועדה  החליטה  הנוער,  בני  בקרב  התורנית 
תלמיד  וידר,  דוד  אלעד  לנער  פרס  לתת 
ובקשתי'  'בחרבי  חיבורו  על  נחלים,  ישיבת 

בנושא התפילה. 
הפרסים לזוכים בכל קטגוריה היו; במקום 

הראשון – 10,000 ₪, במקום שני – 5,000 
₪, ולמקום השלישי – 2,500 ₪.

פרופ'  הרב  נמנו:  הפרס  ועדת  חברי  על 
הרב  רבינוביץ,  שלמה  הרב  עמר,  משה 
עמנואל שרעבי, ד"ר אפרים יצחקי והרב ד"ר 

יעקב חבה.
- מלבד  את המפעל החשוב אשר מטרתו 
וטיפוח  עידוד   - זצ"ל  מלכה  הרב  הנצחת 
היצירה היהודית, כמו גם הפקת הערב ולווי 
לתרבות  האגף  ומפיק  מארגן  הפרס,  שלבי 
צוות  עם  יחד  זלצר  שמואל  בניהול  יהודית 
ושלום  המאירי  שולמית  המסור  האגף 
שטימלר. הנחה בחן: עו"ד שלומי גולדברג. 
ליוותה: מקהלת 'בזמירות' בניצוחו של יותם 

סגל. 

כולל באישון ליל, 'אבות 
ובנים' ואבא טורצקי

העיר,  רחבי  בכל  תלמודם  על  שקדו  אברכים  מאות  התורה:  בני  של  הפורים 
משתה יין מוזיקאלי, מסיבות באווירת שמחה וקדושה, וגם הפעלות לפעוטות 

בזמן קריאת המגילה
 לומדים תורה בליל פורים 

אבא טורצקי מבדר את האברכים

שמוקדש  הפרס  את  חגיגי  באירוע  קיבלו  תקוואים,  פתח  כותבים   6
לזכר רבה הראשי המיתולוגי של העיר, הרב משה מלכה זצ"ל  מה 

היו הקריטריונים, מי זכה ובאיזה קטגוריות, ובכמה כסף מדובר?  צילום גידי לויתן 

צילום: מתוך הפייסבוק של צביקה וישנגרד

צילום: הצלה פתח תקווה

הכירו: ששת הזוכים 
בפרס ספרות תורנית
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מנפצים  'לא  ליוזמת  נאה  הצלחה 
את שמחת הפורים', של אגף השכונות 
לאחר  אלימות'.  ללא  'עיר  ותכנית 
העיר  ילדי  אימצו  מאומצת,  פעילות 
טובות  דרכים  ומצאו  המסרים  את 
הנפצים  בלי  משמחה,  ליהנות  יותר 

המסורתיים.
נתנה  לפרויקט  הפתיחה  יריית 
פתיחה  בטקס  פורים,  לפני  כחודש 
שנערך בגינת הרב משורר. מאות ילדים 
ניידת  לצד  המקום,  את  גדשו  והורים 
על  הילדים  הוחתמו  סביבה  הסברה 
'אמנה' לפיה יימנעו משימוש בנפצים.

ברוורמן  העיר  ראש  נכחו  בכנס 
מנהל  בוסו,  אוריאל  מקומו  וממלא 
אגף השכונות ירון טייסי ומנהל תוכנית 
ערה,  שלומי  בעיר,  אלימות  ללא  עיר 

שחתמו בעצמם על האמנה.
בשבועות שלאחר מכן, עברה ניידת 
ומרכז  הציבוריות  גינות  בין  הפעילות 

אמנה  על  הילדם  חתמו  שם  העיר, 
תמורת שי אישי. בנוסף, הילדים יציעו  
משחקים  לא  'למה  בנושא  סיסמאות 
המנצחות  כשהסיסמאות  בנפצים', 
יקרות  במתנות  כותביהן  את  מזכות 

ערך.
ראש העיר ברוורמן בירך את הילדים 
לא  במבצע  חלק  ליטול  אליהם  ופנה 
בוסו  אוריאל  הפורים,  את  מנפצים 
השכונות  אגף  וראש  העיר  ראש  מ"מ 
הוסיף בדבריו אודות שמחת החג ובקש 
בזהירות  לנהוג  וההורים  מהילדים 
מיותרות  על  עצמם מפגיעות  ולשמור 

במהלך חגיגות הפורים.
ירון טיירי מנהל אגף השכונות  וסגן 
מנהל המינהל הכללי סיירו בין סדנאות 
ובירכו  בשטח  פרוסות  שהיו  ההפעלה 
הילדים  את  עודד  טיירי  הילדים.  את 
לחברים  ולפנות  האמנה  על  לחתום 
ומשימוש  מפגיעות  להיזהר  שלהם 
בחומרים מסוכנים במהלך חג הפורים.

מאת: משה אברהמי

חסידי חב"ד בפתח תקווה שימחו את תושבי העיר 
מגילה  בקריאת  רבבות  וזיכו  פורים,  אירועי  בשלל 

וביתר מצוות היום.
תקווה  בפתח  הטרור  ונפגעי  השכולות  משפחות 
חב"ד  בית  ממתנדבי  מפואר  מנות  משלוח  קיבלו 

שפקדו כל משפחה ומשפחה בחג הפורים.
אלפי ילדים שהשתתפו ב'עדלאידע' קיבלו מפעילי 
בית חב"ד משלוחי מנות והחליפו את המשלוח עם 

חבריהם ובכך קיימו את המצווה בעיצומו של חג.
במרכז העיר הוקמו 2 אוהלי ענק שבהם התקיימה 
וניתנה  הפורים,  יום  כל  ברצף במשך  מגילה  קריאת 
בהם האפשרות לקיים את כל מצוות החג. זאת בנוסף 
רבים  מסחריים  במרכזים  שהוקמו  פורים  לדוכני 

ברחבי העיר.
את  גם  הפורים  בחג  פקדו  חב"ד  בית  פעילי 
האש  במכבי  הכבאים  את  סירקין,  במחנה  החיילים 
ואת הפרמדיקים במגן דוד אדום. וכן את המאושפזים 
במרכזים הרפואיים ואת גיל הזהב בבתי אבות ברחבי 

העיר.
השונות  בשכונות  חב"ד  של  החדשים  הפעילים 
מגילה  קריאת  של  אינטנסיביות  פעילויות  קיימו 
דקלים,  שבנווה  נפלאות  במתנ"ס  מנות  ומשלוחי 
אחדות  בשכונת  המושבות,  אם  קהילתי  במרכז 

ובקריית מטלון.
הרב אשר דייטש שליח הרבי מליובאוויטש לפ"ת 
שבזכותו  הענק  המתנדבים  לצוות  להודות  ביקש 
של  התורני  האגף  ענק.  לממדי  הגיעה  הפעילות 

העירייה סייע בלב נדיב לפעילות הענפה.

חב"ד 'הרימה' את 
פתח תקווה

עם משפחות שכולות ונפגעי טרור, במסיבות 
רצופות,  מגילה  בקריאות  'עדלאידע', 
עשו  החב"דניקים  חיילים  ועם  במתנ"סים 
את הפורים של פתח תקווה שמח במיוחד

א' באדר תשע"ח 16/2/18

בזכות פעילות הסברה 
יסודית, חביבה ומאירת 
עיניים, ובעזרת פרסים 
ותחרויות לילדים, נהנו 
תושבי פתח תקווה מימי 
פורים שקטים, בלי רעשי 
נפצים מחרישי אוזניים 

ומחרידי לב

עבר בשלום

האגף
לתרבות יהודית

האביבקונצרטהאביבקונצרט
בשירה ופיוט

נוסח ספרדי – ירושלמי

כרטיסים ניתן להשיג: במשרדי האגף לתרבות יהודית טל: 9052455
ואצל החזן רפאל ברזני 054-6200218

בע"ה ביום ראשון ט' בניסן (25/3/2018) בשעה 20.30 בערב
באולם שרת רח' חיים עוזר צמוד לבנין העיריה.

הפייטן-חזן הבינלאומי הדגול

רפאל ברזני  הי"ו
הפייטן-חזן הבינלאומי הדגול

יהודה נפתלי  הי"ו
בליווי תזמורת בת שמונה נגנים

ותלמידי המכון לחזנות ספרדית ירושלמית

ברכות - משה פלדמר - חבר מועצת העיר וראש האגף לתרבות יהודית





כ"ב באדר תשע"ח 9/3/18כ"ב באדר תשע"ח 129/3/18 בפתח-תקוה12

מאת: משה אברהמי

סירקין  המאבק  מטה  אנשי  רשמו  השבוע 
ניצחון זמני וחשוב, לאחר שבוועדת הפנים של 
הותמ"ל.  להארכת  רוב  אין  כי  התברר  הכנסת 
המשמעות – נכון לכעת ועד להצבעה חדשה, 

תכניות הבנייה בסירקין מתעכבות.
שלא  החליט  קיש  יואב  הפנים  ועדת  יו"ר 
לקיים הצבעה ביום רביעי על הארכת הותמ"ל 

הארצית  )הוועדה 
של  ולבנייה  לתכנון 
מועדפים  מתחמים 
בשל  זאת  לדיור(, 
חברי  בין  רוב  העדר 
כי  יודגש  הכנסת. 
מדובר על הארכת תוקף 
שפוקע  הותמ"ל  חוק 
אך  השנה.  באוגוסט 
מה שכבר נכנס לותמ"ל 

יישאר בותמ"ל.
ונרשמו  במיוחד  סוערת  הייתה  הישיבה 
חברי  בין  גם  מאוד,  קשים  דברים  חילופי  בה 
הקואליציה לראש מטה הדיור אביגדור יצחקי 

והנהלת הותמ"ל.
ראש  את  הנוכחים  תקפו  הדיון,  במהלך 
המועצה  ראש  יצחקי.  אביגדור  הדיור  מטה 
האזורית שדות נגב תקף אותו במילים: "אתה 

עובד מאחורי גבינו. לא דיברת איתי כלום לפני 
שנתת שטחים לנתיבות".

עו"ד  תקוה  פתח  העיר  ראש  בדיון:  נכחו 
האזורית  המועצה  ראש  ברוורמן,  איציק 
דרום השרון מוטי דלג׳ו, וחברי מטה המאבק 
ועד  יו"ר  פישר,  משה  המטה  יו"ר  סירקין; 
ירון  נאים, הפעיל החברתי  בן  גילה  גנים  הדר 

קדושים, אודי ויזנר, רועי סער ונוספים.
ראש העיר איציק ברוורמן זעק במהלך הדיון 
חונק  "הותמ"ל  הסוער: 
מאפשר  לא  הוא  אותנו. 
אתם  עירונית,  התחדשות 
את  לשקם  עוזרים  לא 
אותי  לוחצים  רק  העיר, 
סירקין.  את  לאפשר  חזק 
וחייבים  צריכים  אתם 
להחזיר את התכנון לועדה 
סמכויות  עם  המחוזית 

נרחבות".
ירון  החברתי  הפעיל 
נלחמים  "אנחנו  המאבק:  מטה  חבר  קדושים 
לשמור על פתח תקווה. וזה מעודד לראות את 
בכלל.  פשוט  לא  זה  החכי"ם,  של  השותפות 
פירות  נושאת  שלנו  הקשה  העבודה  ה'  ברוך 
ביכורים אבל הדרך עוד ארוכה. אנו מאמינים 
עד  קושי,  משום  נחשוש  ולא  דרכינו  בצדקת 

לניצחון"

הישג למטה מאבק 
סירקין – מכה לכחלון

חברי מטה מאבק סירקין "חרשו" את וועדת הפנים של 
הכנסת, והצליחו לבלום את התקדמות התכניות  לאן 

כל זה הולך?

מאת: משה אברהמי

צוות ההיגוי של מחלקת הכשרות באחריותו 
של הרה"ג הרב מיכה הלוי שליט"א רב העיר 
פ"ת וממונה על הכשרות בעיר,  בניהולו של 
ומר  הכשרות  מחלקת  מנהל  פרסיק  ינון  מר 
כבר  עמלים  פסח,  כשרות  לרנר מפקח  משה 
רבים למפות את העסקים לקראת מתן  ימים 

כשרות למסעדות בפסח.
חג  חל  "השנה  המחלקה:  מנהל  לדברי 
כל  במהלך  המועד  חול  וימי  בשבת  הפסח 
עסקים  של  רבה  דרישה  ישנה  לכן  השבוע, 
עושים  אנו  הפסח,  חג  במהלך  לפתוח 
מאמצים רבים להקל עליהם בעלות הכספית, 
להגיע  כדי  אזורית,  השגחה  של  מצב  ליצור 
טרם  רבות  להכנות  נדרשים  אנו  זה  למצב 
תוצרת  לשמירת  מחסנים  הכנת  כגון:  החג, 
והקפדה  אורז טרם החג  לקראת פסח, הכנת 

על כשרותם של חומרי הגלם".
חברה  ע"י  יתבצעו  ההכשרות  השנה  גם 
הכשרה  שעברו  צוותים  תשעה  עם  חיצונית 
מיכה  הרב  הרה"ג  של  אישורו  ואת  מיוחדת 
ביום  יתבצעו כבר  הלוי שליט"א. ההכשרות 
כך  הפסח(,  חג  לפני  )יומיים  בלילה  רביעי 
שביום חמישי כל העסקים שמתכננים לפתוח 

את העסק  בפסח יהיו "כשרים לפסח"  וימכרו 
כבר מיום חמישי תוצרת כשרה לפסח בלבד.

בנושא הקטניות יצאה הוראה כי יש למכור 
קטניות אך ורק באריזות סגורות או במשקל 
ובלבד שהמכירה תהיה מאחורי ויטרינה וע"י 
שהלקוח  ותבלינים  קטניות  בלבד,  המוכר 
לוקח באופן אישי לא יהיה באחריות הרבנות 

פ"ת ויוצב שלט המעיד על כך.
מסתיימים  לא  הכשרות  מחלקת  מאמצי 
בנתינת הכשרות אלא בהגברת המודעות של 
המשגיחים והצרכנים לאחריות הכשרות. "יש 
לשים לב לתעודות הכשרות שיהיו מקוריות 
לכשרות  הכח  הם  הכשרות  צרכני  ותקפות, 
כשרות"  לדרוש  העסקים  בעלי  את  והמניע 

מדגיש פרסיק.
הדתית  המועצה  מנכ"ל  אברהם,  עופר 
מנהל  של  בניצוחו  הכשרות  "מחלקת  פ"ת: 
המחלקה כבר מתורגלת בהפעלת המשגיחים 
בפסח , משימה מורכבת הדורשת מצד אחד 
שני  ומצד  הכשרות  לפיקוח  צמודה  השגחה 
ההשגחה.  בעלות  העסקים  בעלי  על  להקל 
תתבצע  במלואה  המשגיחים  הפעלת  השנה 
הרבנות  מטעם  ויופעלו  כפ"ל  חברת  ע"י 

מפקחים לפיקוח עבודת המשגיח".

פסח כשר ומוקדם
משגיחי  האחרון:  לרגע  מחכים  לא 
כבר  נמצאים  תקווה  פתח  של  הכשרות 
המאמצים,  הפסח  לחג  בהכנות  עמוק 
החידושים וכל מה שאצתם צריכים לדעת

 הגעלת כלים

בדיון

הכינוס התורני השביעי יוקדש השנה
לקּולות וחומרות בכשרות החלב
יתקיים אי"ה ביום שני, ג׳ ניסן תשע"ח

 )19 במרץ( במלון פרימה פאלאס
)בעבר מלון המרכז(,  רח' פינס 4, ירושלים

בד״צ ועדת מהדרין

שעת פתיחה: 9:30 בבוקר | שעת סיום: 3:00 אחר-הצהריים

בתוכנית:
דברי פתיחה:

הרב זאב וייטמן, רב תנובה:
עיקר וטפל בכשרות מוצרי חלב  

שיעורי פתיחה: 
חומרות במהדרין תנובה:

הגאון הרב מרדכי גרוס, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין
חליבה בשבת:

הגאון הרב יעקב מאיר שטרן, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין
הטכנולוגיה בשרות הכשרות:

הגאון הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל 
ניתוחי פרות והשפעתם על כשרות הפרה והחלב:

הגאון הרב גדעון בן משה, אב"ד בית הוראה מרכזי "יורו משפטיך" 
ואב"ד ממונות רבנות ירושלים 

הגבלות הלכתיות על הרופאים הוטרינרים: 
ד"ר גבי קניגסוולד, הרופא הראשי של החקלאית

שבת ברפת מהדרין:
הגאון הרב דוב לנדאו, חבר בד"צ ועדת מהדרין

אמינות מערכות בקרה ומצלמות:
מר אבי שטרית, מנהל ביטחון ואבטחת מידע

הכשרת מפעלים בחו"ל:
הגאון הרב אברהם י. הורוויץ, חבר בד"צ ועדת מהדרין

הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ חומרי גלם בד"צ ועדת מהדרין
הנאה ממעשה שבת:

הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב מרכז לב,
רב אלון שבות דרום

לקראת הכינוס - ניתן לשלוח שאלות הלכתיות לחברי בד״צ ועדת מהדרין 
Bdz.tnuva@tnuva.co.il :בפקס: 03-6133699 או בדוא"ל

השאלות ייענו ע"י חברי הבד"צ במהלך הכנס.

אישורי השתתפות:
טלפון: 03-6133555 בימים א׳–ה׳ בין השעות: 16:00 - 10:00

tnuvakashrut@gmail.com :פקס: 03-6133699 | מייל

הציבור מוזמן

שו"ת הלכתי עם חברי בד"צ ועדת מהדרין, הרבנים הגאונים:
יושבי הראש: הגאון הרב מרדכי גרוס, הגאון הרב יעקב מאיר שטרן

חברי הועדה: הגאון הרב עמרם אדרעי, הגאון הרב אברהם י. הורוויץ,
הגאון רבי דוב לנדאו, הגאון רבי פנחס לייבוש פדווא,

הרב זאב וייטמן, רב תנובה, הרב יוסף מרדכי זילבר.
דברי פתיחה:  הרב אברהם שלזינגר, מפקח בד״צ ועדת מהדרין

מנחה: אהרן וולקן, בד"צ ועדת מהדרין
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מאת: משה אברהמי

משרד האוצר פרסם השבוע את נתוני שיאני 
כמו   .2016 לשנת  הציבורי,  במגזר  השכר 
בעלי  רופאים  כיכבו  הרשימה  בראש  תמיד, 
ויש גם  שכר של מאות אלפי שקלים לחודש, 
זווית מקומית – רשימת המשכורות הגבוהות 

של עיריית פתח תקווה.
במשרד  השכר  על  הממונה  נתוני  פי  על 
מבין  ביותר  הגבוהה  המשכורת  את  האוצר, 
עובדי עיריית פתח תקווה, קיבל מנהל הכספים 
- 49,937 ₪ לחודש. אחריו עומד חשב מנהל 
 .₪ 47,516 חודשית של  עם משכורת  הנדסה 
הווטרינרית  סוגרת  הראשונה  השלישייה  את 

העירונית עם משכורת של 46,116 ₪ לחודש.
מנכ"ל העירייה מסתפק במשכורת "צנועה" 
בהרבה, 43,535 ₪ בלבד, מנהל אגף וממלא 
מקום הגזברית משתכר בכ-41,000 ₪ ומנהל 

אגף ההכנסות משתכר ב-36,271 ₪ לחודש.
המקומות   200 את  פרספקטיבה:  ומעט 
הגבוהים,  השכר  מקבלי  בדירוג  הראשונים 
תפסו 198 רופאים, רובם משתכר ביותר ממאה 
אלף שקלים לחודש. השניים היחידים שאינם 
הם  לרשימה,  "להסתנן"  ושהצליחו  רופאים 
מנהל מדור בכיר בבנק ישראל - 118,922 ₪ 
 98,254 בנמל אשדוד שהשתכר  ונתב  לחודש 

שקל לחודש.

מאת: משה אברהמי

ננעלה השבוע  נמרץ  ניידת טיפול  נעים:  לא 
שטמפפר,  ברחוב 
המפתחות  כאשר 
משום-מה  נשכחו 
אנשי  הרכב.  בתוך 
החליטו  מד"א 
במתנדבי  להיעזר 
שהוכיחו  'ידידים' 

יעילות רבה.
הדיבור  זכות 
ומנהל  למתנדב 

"הגעתי  שאול:  אבא  שמריה  רב  מרכז,  מוקד 
את  לפתוח  דחוף  צורך  שיש  והתברר  למקום 
החולה  את  לפנות  שיוכלו  מנת  על  האמבולנס 

הקשה במהירות לבית החולים. על אף שמדובר 

ברכב לא קל, לאחר מאמצים משותפים הצלחנו 

לפתוח את ניידת הטיפול נמרץ ולאפשר לצוות 

להמשיך בטיפול ובפינוי".

כאמור, צוות האמבולנס 

מבצעי  אירוע  במהלך  היה 

והתעסק באותו זמן בביצוע 

בבניין  חולה  על  החייאה 

הפריצה  ובזכות  סמוך, 

בהשתתפות  המהירה, 

המתנדבים משה חיים יהושע, שאלתיאל קהלת 

ויוסי כליפא, יכול היה להמשיך מהר בדרכו.

מאת: משה אברהמי

צוות שיטור עירוני שתפקד למופת והשתלט 
על אירוע שוד בתחנת דלק בעיר, קיבל השבוע 
נצ"מ  המרחב,  מפקד  מידי  הוקרה,  תעודת 

מוטי אדרעי.
כאשר  כחודשיים,  לפני  התרחש  המקרה 
דלק  בתחנת  שוד  ניסיון  על  דיווח  התקבל 
של  לבוש  תיאור  כלל  הדיווח  בעיר.  סד"ש 

החשוד שברח מהמקום.
לטובת  הופעלו  המשטרה  כוחות  כלל 
נרחבות  בסריקות  והחלו  באירוע  הטיפול 
הלבוש  תיאור  ע"פ  החשוד  איתור  לצורך 

שמסר המודיע.

אברהם  השוטר  בהם  עירוני,  שיטור  צוות 
בחשוד  הבחין  בבזיוק,  דוד  והמפקח  אשתה 
העונה לתיאור אשר נמלט לרחוב סמוך וניסה 
ביצע  הצוות  החונים.  רכבים  בין  להסתתר 
אקדח  גופו  על  ובחיפוש  החשוד  על  מעצר 

איתו ביצע את השוד.
יצוין כי אותו חשוד שדד שלושה ימים לפני 
כן את אותה תחנת הדלק וגנב סכום של 8,000 

₪. הוא נעצר והוגש כנגדו 2 כתבי אישום.
ביום שלישי, התקיים, כאמור, טקס הוקרה 
בתחנת המשטרה המרחבית, בו חולקו תעודות 
הוקרה לצוות השיטור העירוני שהיה באירוע. 

כמה מרוויחה 
הווטרינרית העירונית?

הפריצה שהצילה

עשרות אלפי שקלים בחודש: קבלו את רשימת בעלי השכר 
והנתב  הבנקאי  וגם:    תקווה  פתח  בעיריית  ביותר  הגבוה 

שהצליחו "להתסנן" לראש הרשימה

לאחר שביצעו פעולות החייאה ובדרכם לפינוי החולה, גילו כונני 
מד"א כי האמבולנס ננעל והמפתחות בפנים  הפתרון  'ידידים'

 צילום: דוברות העירייה

תפסו שודד סדרתי, 
וזכו להוקרה

צעיר  שדד  מאז  חלפו  ימים   3 רק 
עד   ,₪  8,000 סד"ש  הדלק  מתחנת 
  נוסף  שוד  בניסיון  לשם  שחזר 
אלא שהפעם, הצליחו אנשי השיטור 

העירוני להניח עליו את אזיקיהם 

מבצע מטורף

חדש! חדש!חדש!

בית אופנה לנשים ונערות
 בקו צנוע, שיקי ובסטייל כובש 

ובמחירים שווים לכל כיס! 

לרגל הפתיחה מבחר דגמי אביב 
/קיץ מהממים

 ב-49 ש"ח בלבד!!!!

כל החנות

49₪-120₪ 

(לשעבר בסגולה ליד קלאב אופנה)  

 חובבי ציון 15 פ"ת 
שעות פתיחה 10:00-19:00
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לסניפנו החדש
בפתח תקווה

לתיאום ראיונות ניתן לפנות בטלפון
053-7774783 או 053-9618835

• מערך הסעות מסודר הלוך וחזור
• העבודה הינה במשמרות • שכר גבוה למתאימים/ות 

• תנאים סוציאליים מלאים • ארוחות מסובסדות

דרושים/ות

עובדים/ות
למגוון תפקידים 

במחלקות השונות של הסופר

הרבנות הראשית
פתח תקוה

המועצה הדתית
פתח תקוה

בברכת פסח כשר ושמח
הנהלת המועצה הדתית

פינוי גניזה
לקראת חג פסח

המועצה הדתית נערכת למבצע 
פינוי גניזה יומי לקראת הפסח

הציבור נדרש להוציא 
את תשמישי הקדושה לגניזה

עד ליום ראשון ט‘ בניסן 25.3.18
על מנת שנוכל להכנס לחג 

כאשר מיכלי הגניזה ריקים מתוכן



רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
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ארי קלמן

במאבק  ש"ס  של  מכיוונה  ממושכת  שתיקה  לאחר  בלעדי: 
לראשונה  מתבטא  כהן  הגר"ש  המועצת  נשיא  מרן  הגיוס, 
בחריפות רבה ודורש מנציגי המפלגה להיאבק בכל הכח. הגר"ש 
התפנה לנושא במהלך מסע החיזוק במקסיקו, והתבטא בשיחה 
עם מקורביו כי ״בלי לימוד התורה, אין סיעתא דשמיא בכלום, 
צריך לעשות הכל כדי לתקן את החוק". בהמשך, במהלך שיעור 
גדול. מתפלל  לי צער  גורם  שמסר לאברכים, אמר בכאב: ״זה 

שכולם יבינו מהו ערך לימוד התורה".
ל׳קו עיתונות׳ נודע כי בטרם המריא מטוסו של נשיא המועצת 
יו״ר ש״ס השר דרעי לטרקלין  במוצאי השבת האחרונה, הגיע 
לקראת  מרן  את  ללוות  בכדי  גוריון  בן  התעופה  בנמל  מצדה 
נסיעתו, ונועד עמו באריכות בנושא משבר הגיוס. נשיא המועצת 
זו מול ראש  רגישה  כיצד לפעול בסוגיה  דרעי  הנחה את השר 
לפתרון,  להגיע  מנת  על  הקואליציוניים  והשותפים  הממשלה 
"מבלי להתפשר על קוצו של יו״ד", בדבר שאותו הגדיר כ״בסיס 

הקיום של עם ישראל הוא לימוד התורה״. 
אל מרן הצטרפו למסע מספר מקורביו ואנשי ביתו, בנו הגאון 
רבי יעקב כהן ר״י ״נזר התלמוד״, ונאמני ביתו הרב מאיר פנחס 
והרב דוד בן שמעון, וכן מועמדו לרבנות העיר בית שמש הגאון 
׳קבלת  מעמד  נערך  במקסיקו  התעופה  בנמל  רביב.  ינון  רבי 
פנים׳ לכבוד התורה ע״י רבני הקהילות היהודיות ובראשם הרב 
הראשי למקסיקו הגאון רבי שלמה טוויל אשר נכנסו לקבל את 
מרן נשיא המועצת מכבש המטוס, ולאחר מנוחה קלה בטרקלין 
בכוחות  מלווה  כשהיא  ׳בוסקס׳  אזור  לכיוון  הפמליה  יצאה 
לאורך  וביטחון מקומיים האמונים על אבטחת המסע  משטרה 

כל השבוע.
דברי  בעקבות  עיתונות'  ל'קו  אומר  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
והאברכים,  הישיבות  בני  של  לצדם  תעמוד  "ש"ס  הגר"ש: 
אנחנו מחויבים לאפשר להם להמשיך לשקוד על תלמודם באין 

מפריע".
גורם בש"ס מסביר ל'קו עיתונות' כי מפליא שעד כה התנועה 
נשארה מאחור, "הרי המאפיין המרכזי של ש"ס בשנה האחרונה 
הוא הפנייה לאברכים ובני התורה וההתבססות עליהם, לא יתכן 

שבנושא כה מהותי לעולם התורה ש"ס תישאר מאחור".
הגר"ח  התורה  שר  מרן  כי  עיתונות'  ל'קו  נודע  במקביל, 
קנייבסקי הורה לנציגי יהדות התורה בכנסת כי "בנפשנו הדבר 

וצריך לראות לפתור העניין באחריות".
בינתיים, המאבק שהחל עם פרסום נוסח החוק שנחשף ב'קו 
עיתונות' הוביל למשבר קואליציוני של ממש, מאחר והחרדים 
דורשים להביא את אישור החוק עוד טרם ההצבעה על התקציב, 
במושב  כבר  התקציב  את  להעביר  דורש  כחלון  השר  ומנגד 
הממשלה  ראש  עם  נפגשו  הסיעות  ראשי  הכנסת.  של  הנוכחי 
צוות בראשות השר  גובש  ובהסכמה  לוושינגטון  יציאתו  טרם 
יריב לוין שיגבש נוסח מחודש, אלא שהשר יעקב ליצמן הודיע 

כי לא יתמוך בתקציב לפני שחוק הגיוס יעבור במלואו. 
חוק  תיקון  הוא  לקואליציה  נכנסנו  "הדבר המרכזי בשבילו 
הגיוס. זהו נושא עקרוני וערכי שיאפשר המשך דחיית גיוס בני 
הישיבות שתורתם אומנתם בדיוק כפי שהיה כאן לאורך השנים. 
כל מרכיבי הקואליציה חתומים על ההסכם לתמיכה בזה, כולל 
ליברמן שהצטרף בהמשך", אומר סגן השר יעקב ליצמן בשיחה 
עם 'קו עיתונות'. ליצמן מציין כי "אנחנו השותפים הכי נאמנים 
גם  עוררין  ללא  תמכנו  הצבעה  בכל  ולקואליציה,  לנתניהו 
זו  כי  לנו כלל  וגם בדברים שלא חשובים  לנו  בדברים שקשה 

טיבה של קואליציה משותפת". 
ליצמן,  מוסיף  מתוקן",  חוק  להציג  נדרשים  אנו  "כעת 
בכתב  לנו  הורתה  ישראל  אגודת  של  התורה  גדולי  "מועצת 

שלא לקחת סיכון להפקיר את בני הישיבות ולא להצביע בעד 
התקציב לפני שיאושר חוק גיוס מתוקן". ליצמן מציין כי "צריך 
להבין בעוד דד ליין תקציב זה בסוף דצמבר, דד ליין בג"צ גיוס 
זה ספטמבר. ההתעקשות של כחלון לאשר כבר עכשיו תקציב 

ל2019 לא ברורה. מה בוער עכשיו דווקא".
לטענת סגן השר ליצמן, "אנו לא רוצים בחירות ולדעתנו גם 
לכן  מבחירות.  חוששים  לא  אנו  אך  רוצה  לא  הממשלה  ראש 
לליכוד  הצבנו  לשנותה.  נוכל  ולא  ברורה  שקיבלנו  ההוראה 
פתרון בדמות חוק יסוד לימוד תורה אך הם פסלו אותו, בבקשה 
לאשר  כדי  אתו  לחיות  יכולים  חלופי שאנו  מתווה  לנו  שיציגו 
חוק מתוקן. אם אין מספיק זמן, אז יש לדחות את התקציב למס׳ 

חודשים ובינתיים נאשר את החוק ונתמוך אחר כך בתקציב".
משה  האוצר  שר  החרדיות  המפלגות  דרישת  שלמרות  אלא 
כחלון הודיע אתמול במענה לשאלת 'קו עיתונות' כי "עם ישראל 
יישב לליל הסדר או עם תקציב או בלי שר אוצר", לדבריו "לא 
אם  יעבור.  לא  התקציב  אם  אוצר  כשר  לכהן  להמשיך  אוכל 
גדולות  באוכלוסיות  פוגעים  אנחנו  התקציב  אישור  את  נעצור 
מהויכוח.  חלק  להיות  צריכות  שלא  ומשפחות  קשישים  של 
הוויכוח על הגיוס הוא ויכוח פוליטי. אם לפני פסח התקציב לא 

יעבור, אמליץ לחברי לפרוש מהממשלה".
מוזס  אליעזר  מנחם  חה"כ  התורה  יהדות  סיעת  יו"ר  מנגד, 
אחיזת  הם  כחלון  "טענות  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  אומר 
זה  זה לא תקציב של השנה  כי למרות מה שהוא אומר  עיניים 
קום  מאז  ומעולם   2018 במרץ  אנחנו  בכלל,   2019 של  תקציב 
יש זמן כדי להעביר  זמן, לו  המדינה לא גמרו תקציב, לנו אין 
את התקציב". לדברי יו"ר סיעת יהדות התורה "אחרי התקציב 
להעביר  איך  לנו  יהיה  ולא  מכדורים  ריק  יהיה  שלנו  האקדח 
את חוק הגיוס. אין תלונות על ליברמן, אנחנו לא מצפים ממנו 

שיתמוך בחוק".
פשרה  נוסח  שום  כה  עד  הניחו  לא  בליכוד  כי  מספר  מוזס 
שירגיע את הרוחות וכי האופציה של הצבעה בקריאה טרומית 
על חוק הגיוס לפני התקציב והמשך החקיקה במושב הקיץ לא 
רלוונטית משום ש"הליכוד לא מביא שום נוסח". לדבריו "כל 
מה שאנחנו דורשים כעת הוא זמן, שר האוצר צריך להבין שיש 
לו שתי אופציות: או לדחות את התקציב לתחילת מושב הקיץ 

או ללכת לבחירות בלי תקציב בכלל". 
בשעת כתיבת השורות חברי הכנסת של 'דגל התורה' נפגשו 

עם רבני התנועה להתייעצות בסוגיה הרגישה.
במערכת הפוליטית נעשים מאמצים כבירים לסיים את המשבר, 
ובמפלגות החרדיות ממתינים לשובו של ראש הממשלה נתניהו 
מארה"ב - שם נפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - בתקווה 
שידרוש משר האוצר כחלון לדחות את התקציב או שיפזר את 

הכנסת ויכריז על בחירות מוקדמות. 
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מרן הגר"ח קנייבסקי: "לפתור העניין באחריות"  מרן הגר"ש כהן: 
"זה גורם לי צער גדול, בלעדי זה אין סייעתא דשמיא, צריך לעשות 
 ליצמן ל'קו עיתונות': "אנו לא רוצים  הכל כדי לתקן את החוק" 
 מלכיאלי: "ש"ס מחויבת לאפשר  בחירות, אך לא חוששים מהן" 
לבני הישיבות ללמוד באין מפריע"  מוזס מאשים: "טענות כחלון הן 

אחיזת עיניים, לא מצפים שליברמן יתמוך"

מרן נשיא המועצת לש"ס: "לא להתפשר" 
 מרן הגר"ח: "בנפשנו הדבר"

גפני דורש: תוספת 
3 מיליון שקל 

ל'קמחא דפסחא'

 
ארי קלמן

'קו  חשף  האחרונים  שבחגים  לאחר  עיתונות':  'קו  מעקב 
ה'קמחא  בתקציבי  האוצר  משרד  שביצע  קיצוצים  עיתונות' 
איום  משגר  גפני  משה  חה"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  דפסחא', 

למשרד האוצר בנושא, כדי לתקן את המצב. 
שר  בהשתתפות  הכספים  בועדת  השבוע  שהתקיים  בדיון 
האוצר  לנציגי  גפני  חה"כ  פנה  כץ,  חיים  והרווחה  העבודה 
ואמר "אם לא תוסיפו ולא יהיה את הכסף של קמחא דפסחא, 

ככה אתם רוצים שנעביר את התקציב?"
זה!  את  להוסיף  מבקש  אני  זה,  את  להוסיף  מבקש  "אני 

אמרו לי במשרד הרווחה שיש את הכסף אבל ביררתי עכשיו 
בועדה ואין את הכסף", אמר גפני שהצהיר כי "יהיה בקמחא 

דפסחא שלוש מיליון שקל".
גפני אף הוסיף איום מפורש וביקש מנציגי אגף התקציבים 
באוצר "אל תשחקו עם העניין הזה, אני לא רוצה תירוצים, 
אני בשנה שעברה קיבלתי התחייבות שיוסיפו על ה14 מיליון, 
תוסיפו את זה גם השנה, לא השתנו הצרכים של עם ישראל". 
גפני הוסיף: "תחליטו מה אתם עושים בעניין, אם המצב 
יהיה שאתם תישארו בקשיחות הזו ותצפצפו עלי, אני פשוט 
אוסיף את הכסף בבסיס התקציב אם נצביע על התקציב. עדיף 

לעשות את זה בטובות". 

יו"ר ועדת הכספים איים על נציגי האוצר "אם תצפצפו 
עלי, אני פשוט אוסיף את הכסף בבסיס התקציב" 

צילום: לע"מ



הודעה משמחת
הננו להודיע כי לאור הבקשות הרבות להגיע לייעוץ אצל טובי 
הרופאים מתחומם, עלה בידינו לארגן קבלת קהל חינם מיוחדת 

לקהל הרחב על ידי בכירי הרופאים במגוון תחומים:

א.א.ג ילדיםעמוד שדרהאורטופדיהעור ולייזר

ד”ר יצחק 
שלקוביץ

מומחה לרפואת 
העור ודרמטולוגיה 

אסתטית

ד”ר דניס 
פושקוב
מומחה 

נוירוכירורגיה 
וניתוחי עמוד 

שדרה בית חולים 
בלינסון.

ד”ר משה 
חייצ’יק 

מומחה לא.א.ג 
ילדים במרכז 
הרפואי א.ר.ם 

באסותא

ד”ר איתי הולצר
 מנהל מחלקה 

אורתופדית בבית 
חולים מעיניי 

הישועה. מומחה 
למחלות וניתוחים 
במפרקי ירך וברך 

במבוגרים.

קבלת הקהל תתקיים ביום א’ | ב’ בניסן | 18.3.18
במתנ”ס מאור יהודה, רחוב קלאוזנר 13, פתח תקוה

לקביעת תורים ללא עלות יש לפנות למשרדי רפואה שלמה:
office@refua-s.com :טלפון: 03-807-0666 פקס: 077-555-8639 מייל

התורים יקבעו ע”ב מקום פנוי וללא התחייבות | השירות הינו התנדבותי וללא כל תשלום.
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מ”מ ראש העיר וראש אגף השכונות

הרב יוסי מרגלית 
יו”ר עמותת רפואה שלמה
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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

במסגרת מערך המידע הארצי לזכויות רפואיות
שמפעילה החברה המרכזית למימוש זכויות

תתקיים קבלת קהל לתושבי העיר פתח תקווה

ע"י צוות החברה המרכזית למימוש זכויות

בנושא זכויות רפואיות

ביטוח לאומי     מס הכנסה     חברות הביטוח

בראשות הרב שמאי שזירי הי"ו

החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

בתיאום מראש בלבד בטלפון:

*5700

אשדוד
ר' מאיר בעל 

הנס 24

ירושלים
יפו 216

ביתר עילית
ישמח ישראל 1

מודיעין עילית
רשב"י 38

חיפה
רח' השילוח 1

בית שמש
נחל משמר 6

רמת גן
ז'בוטינסקי 5

נתניה
ברחוב המלאכה 

8, כניסה ב'

בני ברק
ז'בוטינסקי 160
ז'בוטינסקי 12

קבלת הקהל תתקיים במשרדינו

ביום שני ג' בניסן תשע"ח )19.3.18(

 אל תשלם 

 שקל לפני 

שתקבל

לא קיבלת

לא שילמת



מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
"ושובו בנים" - פדיון שבויים חט״ב גולדה

בהשתתפות האלוף אילן בירן
בחטיבת גולדה21:00-18:00

מגמת תיאטרון 
תיכון ברנר

18:00 "קרנפים"
"מיצמיצ לימונדה"

19:00 "אוכלים" 
"ההולכים בחושך"

20:00 "קרנפים"
"מיצמיצ לימונדה"

21:00 "אוכלים"
"ההולכים בחושך" 

הפקות ברחבי 22:00-18:00
בית הספר

חט"ב אחד העם - 
רמת ורבר

חטיבה - אולם הספורט22:00-20:00הפרעות קשב-שמר ארזי

יום חמישי, 8.3.18

יום שישי, 9.3.18

יום ראשון, 11.3.18

יום רביעי, 14.3.18יום שני, 12.3.18

יום חמישי, 15.3.18

יום שישי, 16.3.18

יום שישי, 16.3.18

יום שלישי, 20.3.18

כל שבוע החינוך, 11-16.3.18

יום שלישי, 13.3.18

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
אודיטוריום12:00-10:20תחרות "אלוף העברית"חט״ב פיינשטיין

מרוץ אם המושבות חט״ב גולדה
לזכרו של טל רון

תחילת המרוץ 12:00-08:00
מהחטיבה

בחטיבה11:30-10:00שוק קח תןחט״ב ברנר
מגמת חנ"ג

מגמת הסטוריה
תיכון ברנר

פרוייקט "מגרות זכרון"
הרצאה ומצגת על דב קרמסר, 

בוגר ביה"ס

אודיטוריום12:00-07:45
רחבת בית הספר

שש שנתי אחד 
העם

הפנינג - "מקבלים את האביב 
ומחבקים את הקהילה"

ביה"ס יסודי בר-לב12:30-10:00

פיק"א10:00-08:15מופע ויריד תוצריםפיק"א
דבורה עומר13:30-09:30יריד האור- לכל המשפחהדבורה עומר

סמכות הורים וגבולות בחינוך - הס
ע"י הדס פוליצר

הס09:30-08:00

תוצרת הארץ- ארועים, אישים, אריק איינשטיין
מקומות ותרבות

אריק איינשטיין12:00-10:00

אולם מכבים09:00יום ספורט הורים וילדיםאגף גני ילדים
גן דהרי רונית, 09:30-08:30קונצרט פיוטי - "בואו לגני"אגף גני הילדים

רח' אסף שמחוני 13
וגן שמח מיטל, 

רח' רחל המשוררת 8
שולחנות עגולים - קירבה חט"ב בן-צבי

ואיכפתיות
בבית הספר08:25 - 10:00

בר לב12:00-10:00יריד מופעים והתרמהבר לב
האגף לשרותי 
חינוך ומיחשוב

סיפורה של העיר, משחק 
MPTX2 מינקראפט עירוני

ביה"ס נתן יונתן09:40-08:50

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
12:00-10:00הרצאה - גלעד האןחט״ב פיינשטיין

13:35-12:10
אודיטוריום "שושנה 

דמארי"
הפעלת תלמידים ע"י תלמידות רב תחומי א

י"א
בית ספר שמעוני12:00-08:30

פסטיקט ופסתיכון עירוני. אגף הנוער
בערב תחרות כשרונות צעירים

12:00-10:00
21:30-19:30

היכל התרבות

הצגה בסימן 70 למדינהנעמי שמר
תלמידים והורים

18:30
וב-20:30

אולם שרת

תאטרון אסקלירא - "הגץ מעלות חיים
המאיר"

אודיטוריום אולפנת 18:30-17:00
רעות

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
"החיים זה לא משחק ילדים"חט״ב רשיש

מיצג חוויתי חינוכי בנושא 
האלימות

אודיטוריום עמל בשעות הבוקר

"רבותיי ההיסטוריה חוזרת"-חט״ב ברנר
אירוח ניצולי שואה

חט"ב ברנר12:00-10:00

ביה"ס13:00-09:30שכבת ח: נייידת מדעיםחט״ב בן צבי
ביהס13:40-08:25יציבה נכונהחט״ב בן צבי

אגף חינוך על 
יסודי + ומוזיאון 

אדם והסביבה

שבוע החינוך המדעי 
 "חדשנות פורצת דרך"

 12:00-09:00
שני: 10:00 

שלישי: 11:00 

במוזיאון אדם והסביבה
ברח' שרת 16 

חט״ב ישיבת 
אמית כפר גנים

ישיבת אמי"ת09:00- 13:00פעילות בעקבות הרב גץ

טורניר כדורגל אגף הנוער
פאנל ספורטיבי בהשתתפות 

אנשי ספורט וספורטאים

פאנל וארוחה ישראלית 20:00-16:00
במרכז הכנה לצה"ל

"פשוט לצלם" - סיור צילום מרכז פסג"ה
מודרך על ידי הצלם בועז 

פסטרנק

מרכז פסג"ה18:00-16:00

מינהל חינוך
מינהל תרבות

מדברים גלויות - טקס סיום של 
פרוייקט "גלויה לעיר"

קריית המוזיאונים - 16:30 
יד לבנים

רח' ארלוזרוב 30
מתנ"ס רמת ורבר20:15מופע חגיגי ליום האישהאגף גני הילדים

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
חט״ב שש שנתי 

אחד העם
יום המעשים הטובים למען 

הקשיש
מרכז יום לקשיששעות הבוקר

חט"ב רשישמהלך היום"קמחא דפסחא"חטיבת רשיש
חט״ב רשיש 

קבוצת המשצ"ים
בית החולים שניידרבשעות הבוקרחלוקת מתנות לילדי שניידר

יום המעשים הטובים למען תיכון גולדה
ארגונים שונים

ברחבי העיר12:00-08:30

 חט״ב ישיבת 
אמית כפר גנים

ישיבת אמי"ת כפר גנים09:00- 13:00פעילות מעשים טובים

חט"ב אחד העם-
רמת ורבר

חט"ב אחד העם-12:00-10:30סדנאות והפעלות
רמת ורבר

הפעלת דוכני עיצוב חן נעמת
לתלמידי ומורי חטיבת ביניים 

בן גוריון.

חטיבת בן גוריון13:00-10:00

תיכון בן גוריון10:30-08:30יום המעשים הטוביםתיכון בן גוריון
הנתינה לאחר על דילמות אגף הנוער

ואתגרים של המציאות 
הישראלית

אגף הנוער21:00-18:00

נתינת דוחות חיוביים וטעימות אגף הנוער
שיוכנו על ידי שף

שוק פ"ת12:30-08:00

אולם שרת13:00-09:30תחרות מחולהדר
קניון כפר גנים18:00-16:30פסטיבל אביבביאליק

שופרסל דיל מתחם 12:00-10:00גברת עם סליםבי"ס מעוף
סגולה

יוזמות ומודלי גן חדשים בגיל אגף גני ילדים
הרך

מרכז פסג"ה17:00-15:30

יום למידה אחר, 70 שנה חט"ב בן-צבי
למדינה

140 שנה לפתח תקוה

בבית הספר12:55-08:25

 גן נע"מת11:55-10:20יום המעשים הטובים
תחנות הפעלה, חידון, שירה חטיבת רבין

בציבור וריקודים
ביה"ס רבין13:00-10:45

חינוך מיוחד

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
אגף חינוך על 

יסודי
כנס עירוני לכיתות המדעיות 

בעיר
חט"ב שש שנתי 14:00-11:00

אחד העם
"עד להודעה חדשה" - הצגה חטיבת רשיש

בנושא שיימינג ברשת
אולם שרת09:00

חברי פרלמנט הנועראגף הנוער
פעילות חוויתית משותפת

אגף הנוער19:30-17:00

סמכות הורית - זו לא מילה אהוד מנור
גסה, דיאנה כהן, פסיכולוגית

אהוד מנור22:00-20:00

כנס חשיפה להורי הילדים אגף גני הילדים
העולים לגנים העירוניים

מתנס עמישב18:00

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
אגף חינוך על 

יסודי
טקס עירוני אות פעיל מצטיין - 

תלמידי כיתות י"ב
באולם שרת12:30-10:00

בי"ס קורצא'ק - 12:00-09:00הפסקה פעילה והומוריסטיתרב תחומי א'
חינוך מיוחד

ערב גשר בסימן 70 שנה אגף הנוער
למדינת ישראל

אגף הנוער21:00-18:00

הופעת הרכב מוסיקלי במרכז בי"ס מעוף
יום לקשיש

מרכז יום לקשיש נווה 12:45-11:30
רעים

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
רחבת ביה"ס11:50-10:30שוק יד שנייהחט״ב פיינשטיין

מרוץ ע"ש אבי גרינצוויגתיכון גולדה
בוגר בית הספר

שכונת אם המושבותשעות הבוקר
תחילת מרוץ מבית 

הספר
יום ההורה המעשיר- הורים שמעוני

מרצים
שוק איכרים - מאכלי עדות

שמעוני11:30-08:00

נתן יונתן12:00-08:00חוויה בתחנות למידהנתן יונתן
קבוץ גלויות11:15-10:15יום פתוח וחנוכת חדר האוכלקבוץ גלויות

אורנים11:30-09:30הפנינג יד שנייהאורנים
גורדון09:30-08:30סדר פסח מסורתיגורדון

יריד יום טוב - מכירת פריטים יסודות לאומנות
יד שנייה

יסודות לאומנות11:00-09:30

סיפורה של המדינה והעיר - אלימלך כנר
מצדיעים לפ"ת

אלימלך כנר10:00-08:15

הדר09:30-08:30"שישי אחר" - הפנינג אביבהדר
גלישה בטוחה ברשת - מעגלי הדר

שיח
הדר11:40-10:20

כלל הפעילות והלמידה בנושא: קפלן
70 שנה למדינת ישראל

קפלן12:00-08:00

נתינה באהבה - מכירת חפצים בי"ס אלונים
יד שנייה לקהילה

בי"ס חינוך מיוחד- 11:00-09:45
אלונים

גן טופז, רח' יהודה 09:00פסטיבל שירי ארץ ישראלגן טופז
הנשיא 17

גן "אודם", רח' טייב 08:3012העיר לאורך 140 שניםגן אודם
בבית הספר08:25 - 10:00 משפט מבויםחט"ב בן צבי

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
גן אביטל גילה, 08:45קונצרט "בואי לגני" אגף גני ילדים

רח' יהלום 15
גן כהנה ורד,לסין 09:306קונצרט "בואי לגני" אגף גני ילדים
גן משולם מוריה, אלתר 11:15קונצרט "בואי לגני" אגף גני ילדים

מיהוד 7

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
עמיטל20:00-18:30חגיגה בבית הספרעמיטל

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
מיצג על התפתחות החברה אגף הנוער

הישראלית
במהלך כל 

השבוע
20:00 - 16:00

אגף הנוער

ביה"ס רעות13:00-08:00תחנות הפעלה ושירה בציבורביה"ס רעות
חינוך מיוחד
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מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
"ושובו בנים" - פדיון שבויים חט״ב גולדה

בהשתתפות האלוף אילן בירן
בחטיבת גולדה21:00-18:00

מגמת תיאטרון 
תיכון ברנר

18:00 "קרנפים"
"מיצמיצ לימונדה"

19:00 "אוכלים" 
"ההולכים בחושך"

20:00 "קרנפים"
"מיצמיצ לימונדה"

21:00 "אוכלים"
"ההולכים בחושך" 

הפקות ברחבי 22:00-18:00
בית הספר

חט"ב אחד העם - 
רמת ורבר

חטיבה - אולם הספורט22:00-20:00הפרעות קשב-שמר ארזי

יום חמישי, 8.3.18

יום שישי, 9.3.18

יום ראשון, 11.3.18

יום רביעי, 14.3.18יום שני, 12.3.18

יום חמישי, 15.3.18

יום שישי, 16.3.18

יום שישי, 16.3.18

יום שלישי, 20.3.18

כל שבוע החינוך, 11-16.3.18

יום שלישי, 13.3.18

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
אודיטוריום12:00-10:20תחרות "אלוף העברית"חט״ב פיינשטיין

מרוץ אם המושבות חט״ב גולדה
לזכרו של טל רון

תחילת המרוץ 12:00-08:00
מהחטיבה

בחטיבה11:30-10:00שוק קח תןחט״ב ברנר
מגמת חנ"ג

מגמת הסטוריה
תיכון ברנר

פרוייקט "מגרות זכרון"
הרצאה ומצגת על דב קרמסר, 

בוגר ביה"ס

אודיטוריום12:00-07:45
רחבת בית הספר

שש שנתי אחד 
העם

הפנינג - "מקבלים את האביב 
ומחבקים את הקהילה"

ביה"ס יסודי בר-לב12:30-10:00

פיק"א10:00-08:15מופע ויריד תוצריםפיק"א
דבורה עומר13:30-09:30יריד האור- לכל המשפחהדבורה עומר

סמכות הורים וגבולות בחינוך - הס
ע"י הדס פוליצר

הס09:30-08:00

תוצרת הארץ- ארועים, אישים, אריק איינשטיין
מקומות ותרבות

אריק איינשטיין12:00-10:00

אולם מכבים09:00יום ספורט הורים וילדיםאגף גני ילדים
גן דהרי רונית, 09:30-08:30קונצרט פיוטי - "בואו לגני"אגף גני הילדים

רח' אסף שמחוני 13
וגן שמח מיטל, 

רח' רחל המשוררת 8
שולחנות עגולים - קירבה חט"ב בן-צבי

ואיכפתיות
בבית הספר08:25 - 10:00

בר לב12:00-10:00יריד מופעים והתרמהבר לב
האגף לשרותי 
חינוך ומיחשוב

סיפורה של העיר, משחק 
MPTX2 מינקראפט עירוני

ביה"ס נתן יונתן09:40-08:50

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
12:00-10:00הרצאה - גלעד האןחט״ב פיינשטיין

13:35-12:10
אודיטוריום "שושנה 

דמארי"
הפעלת תלמידים ע"י תלמידות רב תחומי א

י"א
בית ספר שמעוני12:00-08:30

פסטיקט ופסתיכון עירוני. אגף הנוער
בערב תחרות כשרונות צעירים

12:00-10:00
21:30-19:30

היכל התרבות

הצגה בסימן 70 למדינהנעמי שמר
תלמידים והורים

18:30
וב-20:30

אולם שרת

תאטרון אסקלירא - "הגץ מעלות חיים
המאיר"

אודיטוריום אולפנת 18:30-17:00
רעות

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
"החיים זה לא משחק ילדים"חט״ב רשיש

מיצג חוויתי חינוכי בנושא 
האלימות

אודיטוריום עמל בשעות הבוקר

"רבותיי ההיסטוריה חוזרת"-חט״ב ברנר
אירוח ניצולי שואה

חט"ב ברנר12:00-10:00

ביה"ס13:00-09:30שכבת ח: נייידת מדעיםחט״ב בן צבי
ביהס13:40-08:25יציבה נכונהחט״ב בן צבי

אגף חינוך על 
יסודי + ומוזיאון 

אדם והסביבה

שבוע החינוך המדעי 
 "חדשנות פורצת דרך"

 12:00-09:00
שני: 10:00 

שלישי: 11:00 

במוזיאון אדם והסביבה
ברח' שרת 16 

חט״ב ישיבת 
אמית כפר גנים

ישיבת אמי"ת09:00- 13:00פעילות בעקבות הרב גץ

טורניר כדורגל אגף הנוער
פאנל ספורטיבי בהשתתפות 

אנשי ספורט וספורטאים

פאנל וארוחה ישראלית 20:00-16:00
במרכז הכנה לצה"ל

"פשוט לצלם" - סיור צילום מרכז פסג"ה
מודרך על ידי הצלם בועז 

פסטרנק

מרכז פסג"ה18:00-16:00

מינהל חינוך
מינהל תרבות

מדברים גלויות - טקס סיום של 
פרוייקט "גלויה לעיר"

קריית המוזיאונים - 16:30 
יד לבנים

רח' ארלוזרוב 30
מתנ"ס רמת ורבר20:15מופע חגיגי ליום האישהאגף גני הילדים

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
חט״ב שש שנתי 

אחד העם
יום המעשים הטובים למען 

הקשיש
מרכז יום לקשיששעות הבוקר

חט"ב רשישמהלך היום"קמחא דפסחא"חטיבת רשיש
חט״ב רשיש 

קבוצת המשצ"ים
בית החולים שניידרבשעות הבוקרחלוקת מתנות לילדי שניידר

יום המעשים הטובים למען תיכון גולדה
ארגונים שונים

ברחבי העיר12:00-08:30

 חט״ב ישיבת 
אמית כפר גנים

ישיבת אמי"ת כפר גנים09:00- 13:00פעילות מעשים טובים

חט"ב אחד העם-
רמת ורבר

חט"ב אחד העם-12:00-10:30סדנאות והפעלות
רמת ורבר

הפעלת דוכני עיצוב חן נעמת
לתלמידי ומורי חטיבת ביניים 

בן גוריון.

חטיבת בן גוריון13:00-10:00

תיכון בן גוריון10:30-08:30יום המעשים הטוביםתיכון בן גוריון
הנתינה לאחר על דילמות אגף הנוער

ואתגרים של המציאות 
הישראלית

אגף הנוער21:00-18:00

נתינת דוחות חיוביים וטעימות אגף הנוער
שיוכנו על ידי שף

שוק פ"ת12:30-08:00

אולם שרת13:00-09:30תחרות מחולהדר
קניון כפר גנים18:00-16:30פסטיבל אביבביאליק

שופרסל דיל מתחם 12:00-10:00גברת עם סליםבי"ס מעוף
סגולה

יוזמות ומודלי גן חדשים בגיל אגף גני ילדים
הרך

מרכז פסג"ה17:00-15:30

יום למידה אחר, 70 שנה חט"ב בן-צבי
למדינה

140 שנה לפתח תקוה

בבית הספר12:55-08:25

 גן נע"מת11:55-10:20יום המעשים הטובים
תחנות הפעלה, חידון, שירה חטיבת רבין

בציבור וריקודים
ביה"ס רבין13:00-10:45

חינוך מיוחד

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
אגף חינוך על 

יסודי
כנס עירוני לכיתות המדעיות 

בעיר
חט"ב שש שנתי 14:00-11:00

אחד העם
"עד להודעה חדשה" - הצגה חטיבת רשיש

בנושא שיימינג ברשת
אולם שרת09:00

חברי פרלמנט הנועראגף הנוער
פעילות חוויתית משותפת

אגף הנוער19:30-17:00

סמכות הורית - זו לא מילה אהוד מנור
גסה, דיאנה כהן, פסיכולוגית

אהוד מנור22:00-20:00

כנס חשיפה להורי הילדים אגף גני הילדים
העולים לגנים העירוניים

מתנס עמישב18:00

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
אגף חינוך על 

יסודי
טקס עירוני אות פעיל מצטיין - 

תלמידי כיתות י"ב
באולם שרת12:30-10:00

בי"ס קורצא'ק - 12:00-09:00הפסקה פעילה והומוריסטיתרב תחומי א'
חינוך מיוחד

ערב גשר בסימן 70 שנה אגף הנוער
למדינת ישראל

אגף הנוער21:00-18:00

הופעת הרכב מוסיקלי במרכז בי"ס מעוף
יום לקשיש

מרכז יום לקשיש נווה 12:45-11:30
רעים

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
רחבת ביה"ס11:50-10:30שוק יד שנייהחט״ב פיינשטיין

מרוץ ע"ש אבי גרינצוויגתיכון גולדה
בוגר בית הספר

שכונת אם המושבותשעות הבוקר
תחילת מרוץ מבית 

הספר
יום ההורה המעשיר- הורים שמעוני

מרצים
שוק איכרים - מאכלי עדות

שמעוני11:30-08:00

נתן יונתן12:00-08:00חוויה בתחנות למידהנתן יונתן
קבוץ גלויות11:15-10:15יום פתוח וחנוכת חדר האוכלקבוץ גלויות

אורנים11:30-09:30הפנינג יד שנייהאורנים
גורדון09:30-08:30סדר פסח מסורתיגורדון

יריד יום טוב - מכירת פריטים יסודות לאומנות
יד שנייה

יסודות לאומנות11:00-09:30

סיפורה של המדינה והעיר - אלימלך כנר
מצדיעים לפ"ת

אלימלך כנר10:00-08:15

הדר09:30-08:30"שישי אחר" - הפנינג אביבהדר
גלישה בטוחה ברשת - מעגלי הדר

שיח
הדר11:40-10:20

כלל הפעילות והלמידה בנושא: קפלן
70 שנה למדינת ישראל

קפלן12:00-08:00

נתינה באהבה - מכירת חפצים בי"ס אלונים
יד שנייה לקהילה

בי"ס חינוך מיוחד- 11:00-09:45
אלונים

גן טופז, רח' יהודה 09:00פסטיבל שירי ארץ ישראלגן טופז
הנשיא 17

גן "אודם", רח' טייב 08:3012העיר לאורך 140 שניםגן אודם
בבית הספר08:25 - 10:00 משפט מבויםחט"ב בן צבי

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
גן אביטל גילה, 08:45קונצרט "בואי לגני" אגף גני ילדים

רח' יהלום 15
גן כהנה ורד,לסין 09:306קונצרט "בואי לגני" אגף גני ילדים
גן משולם מוריה, אלתר 11:15קונצרט "בואי לגני" אגף גני ילדים

מיהוד 7

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
עמיטל20:00-18:30חגיגה בבית הספרעמיטל

מקום האירועשעותתאור אירועהמוסד החינוכי
מיצג על התפתחות החברה אגף הנוער

הישראלית
במהלך כל 

השבוע
20:00 - 16:00

אגף הנוער

ביה"ס רעות13:00-08:00תחנות הפעלה ושירה בציבורביה"ס רעות
חינוך מיוחד
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ארי קלמן

הפגין  לפיד  יאיר  חה"כ  עתיד  יש  יו"ר 
בראשית השבוע בתחנת רכבת מרכז בתל אביב 
נגד חוק הגיוס המתוקן אותו יוזמים במפלגות 
בנטל'.  'שוויון  של  המוטו  תחת  החרדיות, 
לבוש  גבר  היה  בהפגנה  בנוכחותו  שבלט  מי 
כחרדי, שעמד לצד לפיד בעת שנשא הצהרה, 

הכיתוב:  עליו  בשלט  ואחז 
"מי שמאמין לא משתמט".

ההפגנה  שלאחר  אלא 
התברר כי אותו מפגין "חרדי" 
יש  במפלגת  פעיל  בכלל  הוא 
לשם  העונה  שהתחפש,  עתיד 
אינו  ואשר  מנדלשטם  דייב 
פרסם  אף  מנדלשטם  חרדי. 
ברשת  מחופש  תמונתו  את 
לתגובות  וזכה  החברתית 
מחבריו המשועשעים, שכתבו 
גם  צריך  "היית  היתר:  בין 
ו"עדיף  כובע",  לחבוש 

שתתמקד בכתיבת שירים".
למבוכה  גרם  הפעיל 
הדיון  את  והסית  למפלגה 
חה"כ  של  הפוליטי  מההישג 
להביא  שהצליח  לפיד 
להפגנה  וקהל  התעניינות 

בשעה 7 בבוקר של יום ראשון. 
"אכן  בתגובה:  מסרו  עתיד  יש  ממפלגת 
לחרדי  ביוזמתו  התחפש  עתיד  יש  של  פעיל 
ונשא שלט לגיטימי שעליו נכתב 'מי שמאמין 
לא משתמט'. היינו לוקחים יותר ברצינות את 
הם  אם  להם  מפריע  שזה  שטוענים  אלה  כל 
במאה  התלויות  הבובות  את  קודם  מגנים  היו 
החרדים  החיילים  על  ההתקפות  את  שערים, 

ואת שריפת תמונותיו של לפיד במדורות בל"ג 
בעומר".

שונים  תקשורת  בכלי  שהתראיין  הפעיל 
במהלך היום חשף בין היתר כי הוא עצמו לא 
התגייס לצה"ל, לדבריו זאת משום שהפרופיל 
שהוא  ולמרות  מדי,  נמוך  היה  שלו  הרפואי 
אותו.  גייסו  לא   - התעקש 
ל'בחדרי  בראיון  אמר  דייב 
חרדים' כי "בגלל זה אני תורם 
למען  שלי  העבודה  ואת  כסף 
נכי  ולמען  בודדים  חיילים 

צה"ל, בחינם". 
בין  לפיד  אמר  בהפגנה 
המרכולים  חוק  "אחרי  היתר: 
חוק המשתמטים. החוק  מגיע 
הזה הוא עלבון לחיילי צה"ל, 
ולתורת  ישראל  למדינת 
בתורת  מקום  בשום  ישראל. 
שמותר  אומרים  לא  ישראל 
להיהרג  אחרים  לשלוח 
בתורת  מקום  בשום  בשבילך. 
שמותר  כתוב  לא  ישראל 
לאומי  משירות  להשתמט 

במד"א או בעזרה לקשישים או נכים".
של  חולשתו  את  מנצלים  פשוט  "החרדים 
נתניהו בגלל החקירות כדי לדרוס את הציבור 
ישראל.  במדינת  והמסורתי  הדתי  החילוני, 
בצה"ל.  חייל  לכל  עלבון  הוא  הזה  החוק 
עוצרים את חוק ההשתמטות, חוזרים לשוויון 

בנטל".

ארי קלמן

לאחר שראש העיר יונה החרים סדרת דיונים 
הספר  בית  תלמידי  בתנאי  שעסקה  בכנסת 
הופיע  שלא  ולאחר  בחיפה  משה'  'נתיבות 
בדיוני הוועדה לזכויות הילד, הציע חה"כ אורי 
מקלב יחד עם יו"ר הועדה לזכויות הילד חה"כ 

יפעת שאשא ביטון להטיל סנקציות על יהב.
אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו"ר  הודיע  השבוע 
יהיה  וכי  זה,  מצב  עם  להשלים  ניתן  "לא  כי 
עם  סיכם  לכן  ואחיד"  מערכתי  לטפל  נכון 
ויו"ר  שפיר  סתיו  חה"כ  השקיפות  ועדת  יו"ר 
הקואליציה חה"כ דוד אמסלם כי תוקם וועדה 
שתעסוק בנושאים הללו, בה יהיו חברים יו"ר 

אחד   - ראש  יושב  סגני  שני  עם  יחד  הכנסת 
עם  יחד  מהאופוזיציה,  ואחד  מהקואליציה 

אחד מיושבי ראש הוועדות. 
פי  על  להתייצב  שמחויב  ציבור  נציג  אם 
החוק בפני ועדה בכנסת ולא הופיע יעלה לדיון 
תוכל  הוועדה  הכנסת.  יו"ר  שהקים  בוועדה 
בהם:  עונשים  בשלל  הנעדרים  את  להעניש 
או  הכנסת  למשכן  קבוע  כניסה  היתר  לשלול 
את ההיתר להיכנס עם רכב, לאסור על ממלא 
הגוף  לראשות  לפנות  לכנסת,  להיכנס  מקומו 
לשלול  אפשרות  וכן  בקובלנה  עובד  הוא  בו 
לקיים  מייצג  הוא  אותו  הגוף  או  ממשרדו 

דיונים בועדות הכנסת השונות.

'חרדי' שעמד סמוך ללפיד בהפגנה בעד השוויון בנטל, התגלה 
כפעיל חילוני של המפלגה, שבעצמו לא שירת בצה"ל

לאחר שראש העיר יונה יהב סירב להגיע לכנסת לדון באפליית 
בית הספר 'נתיבות משה' בעיר, הוצע להעניש את מי שמשתמט 
מהגעה לדיון • בתפריט: שלילת היתר כניסה לכנסת ומניעת 

קיום דיונים מטעמו בועדות השונות

מבוכה ב'יש עתיד': התחזה 
לחרדי והתגלה כמשתמט

בעקבות דרישת מקלב: 
הכנסת תעניש את יונה יהב

ע:
וב
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'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר
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תנור בילד אין + 
כיריים נירוסטה

 תנור דו תאי 
סאטור לבן

 שואב אבק 
רטוב יבש 
 Gold Line

תנור דו תאי

 Miele מכונת כביסה
מילה – 8ק"ג, 
1400 סל"ד, בלעדי , 

תנור בילד 
אין בוש
מכני

תנור טכנוגז , איטלקי, 
צבעים :שחור/כסוף/לבן

כל הרוכש ממודעה זו , 
בקניה מעל 1000 ₪ :

מקלדת

תבנית פיירקס 
של בראון

קומקום 
נירוסטה

כירה 
חשמלית

בלנדר 
ידני

מקצף 
ידני

בשקל!
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מחיר 
בחנות.

3 שנים אחריות

שואב אבק 
 Normande
ציקלון – 
– 1600W

1730
ש”ח

מקפיא 6 
מגירות
No-Frost

מחיר 
בחנות.

מקפיא 7 
מגירות
No-Frost

שואב אבק 
 Dyson V8
 – Absolute

מקפיא 6 
מגירות

899
ש”ח

תנור 
עומד צר 

380
ש”ח

 מנקה חלונות 
LEIFHEIT גרמני 

399
ש”ח

מטחנת בשר 
מולינקס  
  2000W

1050
ש”ח

תנור דו תאי 
דלונגי

באישור 
הרב הלפרין 

תוצרת גרמניה

6 כרטיסים
מזכים

במשולש פיצה

3 כרטיסים
מזכים

 בשקית פופקורן /
 כוס שתיה ברד /

סוכר

הכניסה ליריד חופשית בהצגת כרטיס כניסה שיחולקו ע"י הרכזים בסניפי עמלינו

יריד ענק
לילדי עמלינו  ופארק מתנפחים

לקראת סיום זמן חורף יתקיים

בחסות ראש העיר
 מר איציק ברוורמן

הסעות 
מרחבי 
השכונה 
יפורסמו
בסניפים

גן החי
יעמוד לרשות הילדים והכניסה חופשית

היריד יתקיים 
ביום שלישי ד' ניסן בגן יד לבנים
ברחבת הגן החי ברח׳ שרת פ״ת

בין השעות 14:00-18:00

הפתעות

תחרויות

הפעלות

כל שעה עגולה

מופע מיוחד
לילדים

דוכני
משחק 

בלוניםקוסם

₪ 550

₪ 30-45

₪ 180 ₪ 150 2

₪ 100 2

50%
₪ 100 2 60 

₪ 90 2 50

₪ 100 2 60

₪ 220-300

30

 
17:00-22:00 10

650

590

480

150480

חלוקת הלבשהחלוקת הלבשה

הננו להודיע כי בס״ד
עלה בידינו להקל על ציבור בני התורה

ומשפחות ברוכות ילדים

הננו להודיע כי בס״ד
עלה בידינו להקל על ציבור בני התורה

ומשפחות ברוכות ילדים



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

שינפלד על המרינה ביוון

לקבלת החוברת המהודרת 
התקשרו 03-6189999

צביקה בן ישר גבי מור יוסף
עורך סדר

אבי לנקריאריה שגב

המדריכים

בן קלה

אמן החושים השפים
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אדל חנה מויאל
תואר ראשון וניסיון רב 

בתחום החינוך

חיה פריד
תואר ראשון בחינוך מיוחד

ומאמנת כושר ותזונה

אודל חבני
תואר ראשון בחינוך ובפסיכולוגיה

אורית ארקוס

הפעלות למשפחות וילדים

עקב הביקוש 
הוספנו מטוס 
מיוחד לבאים 
אחרי ליל הסדר

ישראל רנד
חזן ועורך סדר

שמואל גרוס
מרצה ועורך סדר

חיים אדלר
חזן ועורך סדר

אהרל'ה נחשוני
המאסטרו

ישי לפידות
זמר ומפיק מוסיקלי

האמנים

ישראל שינפלדצבי שינפלד

ההנהלה

נשארו מקומות אחרונים במטוס השישי והאחרון!

הכל בריזורט אחד

הפתעה 
נוספת 
הרצאה 

מעמית סגל

שעושה את החופשה
מה 

ה 
ז
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כ"ב אדר תשע"ח 9/3/18 12 בפתח-תקוה24

כ' אדר תשע"ח 27/3/18

פישל רוזנפלד

שוק המט"ח סוער החל מסוף השבוע האחרון והדולר צולל עוד 
ועוד לעומת השקל המתחזק. זאת, על אף התחזקות הדולר בעולם 
בתקופה זו באופן משמעותי, לעומת רוב המטבעות (3% לעומת 
אינדקס המטבעות, כאשר רק בסוף השבוע מקוזז 1% מהתחזקות 

זו). 
התנהלות בנק ישראל בכל הנוגע למסחר בשוק המט"ח, לאור 
מגמת התחזקות השקל לעומת הדולר, צברה לא מעט כותרות בעת 
הכנסת,  בוועדת הכספים של  חירום  לדיון  הגיעה  ואף  האחרונה 
חריגה,  פעילות  מזהה  הבנק  כי  לאחרונה  הבנק  נציגי  טענו  שם 
מנטר אותה ומתמודד כנגדה באמצעים חדשים. "חכו ותראו כמה 

ישראל  בנק  נציג  הבטיח  בינואר",  התערבנו 
לחברי הועדה הזועמים. ואכן, הופתענו לגלות 
כי במהלך חודש ינואר רכש הבנק 1.8 מיליארד 
מזה  כמותה  ראינו  דולר, התערבות שיא שלא 
שלוש שנים. למרבה הפלא, על אף ההתערבות, 
חזר הדולר בסוף ינואר לרמת 3.40 כאילו לא 

התערב הבנק כלל במסחר.
עם זאת, לרגע נראה היה כי סוף סוף הצליח 
במסחר,  להתערב  חדשות  בטכניקות  הבנק 
הדולר  של  עלייה  מגמת  זיהה  שלראשונה 
למשך למעלה משבועיים ברצף. תוך שבועיים 
המטבעות.  סל  לעומת  ב-4%  השקל  נחלש 
היחלשותו  למרות  וזאת   3.54 ל  הגיע  הדולר 
בעולם. האירו הגיע ל 4.42 והליש"ט נשקה ל 
5.00. על אף שאותן הטכניקות, כמו גם אופן 
מי  היה  לחלוטין,  חסויות  הבנק,  התנהלות 
שקיווה כי סוף סוף השוק נרגע. אלא שהחודש 
הנוכחי, שנפתח בסוף שבוע שקדמו לו ימי חג 

הפורים, שינו את פני המצב.
כי  פעם  לא  הצהירו  ישראל  שבבנק  למרות 
שישי,  ובימי  חופש  בימי  גם  בשוק  יתערבו 
נראה כי הפעם לא עשו זאת. בבנק ישראל ככל 

הנראה חשבו כי השוק יפנים ויירגע. או שמא ציפו שהאמריקאים 
את  לחלוטין  כמעט  הפסיקו  ולמעשה,  העבודה,  את  יעשו 

המעורבות במסחר. 
די בכך, ביום שישי פרסמו שתי הבנקים הנחשבים  כאילו לא 
בעולם, מורגן סטנלי ומריל לינץ', הודעה משותפת ובה המליצו 
לקנות שקלים משום שלדבריהם "אין לבנק ישראל רצון להילחם 
במגמות הנוכחיות". מעבר לכך שמדובר בסקירה המגיעה מבנקים 
חשיבות  המט"ח  בשוק  הפעילים  ייחסו  הפעם  בעולם,  מובילים 
שאנליסטים  לאחר  קצר  זמן  הגיעה  זו  שכן  לסקירה,  מיוחדת 
מאותם הבנקים ביקרו בישראל ואף תודרכו על ידי בנק ישראל. 
היו אף מי שטענו כי בנק ישראל אומר דבר אחד ומבצע דבר אחר.

נימקו הבנקים את ההמלצה, בביצועי  זו, כמו בעבר,  בסקירה 
גם  נכלל בה  המקרו החיוביים של המשק הישראלי. אך כאמור, 
ניתוח יוצא דופן של מדיניות ההתערבות של בנק ישראל במסחר 
במט"ח. "התערבות בנק ישראל אינה מספקת כדי לבלום את מגמת 
ישראל  בנק  לדבריהם,  לינץ'.  במריל  מסרו  השקל",  התחזקות 
"ממשיך להיות מחויב לבלום זינוקים פתאומיים וחריגים בשערי 
החליפין של השקל מול הדולר והאירו, אך אין די בהתערבויות 

שלו כדי לשנות את המגמה". 
במריל לינץ' הוסיפו להסביר כי "תחת ההנהגה הנוכחית שלו, 
בחודש  דולר  מיליארד  מ-2  יותר  מעולם  רכש  לא  ישראל  בנק 

ולעתים נדירות רכש מעל 1 מיליארד, מה שאומר שאין לו רצון 
במט"ח  ישראל  בנק  התערבות  הנוכחיות.  במגמות  להילחם  רב 
סובלת מחוסר בציפיות ומצטיירת כנמוכה בהיקפה ביחס להיקף 
הזו  המובנית  ההטיה  לנוכח  במט"ח.  במסחר  הנכנסות  התנועות 
ומדיניות ההתערבות הרפה של הבנק בשווקי המט"ח, המשקיעים 
המוסדיים בישראל מגדרים את עצמם באופן מאסיבי בהשקעות 

שלהם במט"ח".
היא  ישראל  בנק  "התערבות  כי  האנליסטים  הודו  זאת,  עם 
הסיכון הגדול ביותר להמלצתנו לעשות שורט על הדולר והאירו 
מול השקל", לא לפני שהעריכו כי "לבנק נוח עם העובדה שהשקל 
נחלש ב-3% כתוצאה מההתערבות שלו בינואר - ולכן התערבות 

אגרסיבית של הבנק אינה צפויה".
מדיניות  כי  עולה  מהם  לדברים,  להגיב  מיהרו  ישראל  בבנק 

הבנק לא כוללת התערבות צפויה, ומסרו כי "אין שינוי במדיניות 
שפורסמו  והנתונים  המט"ח,  בשוק  ישראל  בנק  של  ההתערבות 
על  מעידים  האחרונה  ובשנה  האחרון  בחודש  ההתערבות  לגבי 

כך". 

"ברור שיש כאן עיוות"

יוסי פריימן, מנכ"ל קבוצת ההשקעות והפיננסים פריקו, התייחס 
למתרחש בשוק ואמר כי "בחמישי ובשישי לא נקבע שער יציג של 
בנק ישראל על רקע העובדה שבנק ישראל לא נמצא במסחר והיו 
גורמים שניצלו את העובדה הזאת ומכרו מט"ח בהיקפים גדולים, 
אחד  מצד  נרשמו  גדולים  מט"ח  היצעי  ספקולנטים.  גם  חלקם 
והמעבר השני בנק ישראל הוריד את היקפי ההתערבות שלו בשוק 
המט"ח בצורה דרמטית. אם בנק ישראל לא ירכוש 2-3 מיליארד 
דולר בחודש, אזי יירשמו בכל חודש היצעי מט"ח בהיקף זה שאין 

מי שיספוג אותם בשוק".
לדבריו, "נכון לעכשיו יש עיוותי שוק ובנק ישראל ער לעובדה 
הזאת. אם הדולר מבצע מהלך התחזקות אל עבר 1.21 דולר לאירו 
אז  השקל,  מול  נופל  הוא  בעולם  מתחזק  שהדולר  הזמן  ובאותו 

ברור שיש כאן עיוות ופועלים שחקנים כנראה זרים. בנק ישראל 
יהיה חייב להתערב במסחר ובצורה עקבית, אם לא נחזור לרמות 
השפל של 2008 כשהדולר נסחר בשער של 3.22 שקלים", אמר. 

עם  בפגישה  העביר  ישראל  בנק  כי  עולה  שונים  "מפרסומים 
המט"ח  בשוק  להתערב  מתכוון  אינו  הוא  כי  מסר  זרים  בנקים 
לפני  שהשקל  בנקים  אותם  החליטו  ולפיכך  משמעותית  בצורה 
מהלך התחזקות" אמר פריימן בהתייחס לסקירה של מריל לינץ'. 
יביאו להמשך  "אנחנו ממשיכים להעריך שעודפי מט"ח גדולים 
חסויה  מדיניות  על  ששומר  ישראל  בנק  אולם  השקל,  התחזקות 
ורוצה לייצר אי וודאות, לא בהכרח יחשוף את הקלפים שלו וייתן 

לכוחות השוק לדרדר את שער הדולר לשפל במהירות".
את  מגדיל  ישראל  "בנק  כי  והעריך  הוסיף  פריימן 
שיעור יתרות המט"ח ביחס לתמ"ג. ברור שבנק ישראל 
יכול  כן  הוא  אבל  גלובלית,  מגמה  לשנות  יוכל  לא 
להתערב כשיש עיוותי שוק וכשהוא מזהה שיש גורמים 

אינטרסנטים".

הפוליטיקאים אשמים

רכישת  המלצת  הנחשבים,  הזרים  הבנקים  לסקירת 
וחופשת הפורים שככל הנראה השביתה את  השקלים 
אירועים  שלל  גם  מצטרפים  במסחר,  הבנק  מעורבות 
והסכמי סחר שיצאו לדרכם בתקופה האחרונה. הידיעה 
גם  כמו  שעבר,  בשבוע  שהתפרסמה  הגז  הסכם  על 
הידיעה על השקעת הענק של אינטל בישראל, והמרוץ 
עיתונאים  מסיבות  לכנס  לשעון  מסביב  הפוליטי 
הכלכליים  ההישגים  על  מידיות  הודעות  ולהוציא 

שבהסכמים, אחראים גם הם על המצב השוק.
שכן בעוד השרים וחברי הכנסת התגאו בהסכמים ותוכנם, הם 
שכחו לציין חלקים, שסביר להניח שהיו משנים את תמונת המצב 
בשוק. כך למשל, כל מה שהיו צריכים באוצר לציין בהודעה על 
עסקת הענק עם אינטל, הוא שכחלק מהעסקה תפקיד אינטל את 
ההשקעה  את  ותקבל  ישראל,  בבנק  הדולרים  מיליארד  חמשת 
מהמדינה בשקלים. כך גם בהודעות והתמונות שהופצו על הסכם 
הגז ההיסטורי, לא טרח אף אחד להסביר לציבור כי השפעתו על 
שוק המט"ח תהיה אפסית, שכן 60% מהתקבול הולך למדינה ולא 
יומר, 38% לנובל אנרג'י וגם חלק זה לא יומר וגם אם תומר כל 
פני עשר  על  דולר בשנה  מיליון  כ-200  היתרה הרי שמדובר על 
השקל  בהתחזקות  גולמה  כבר  שלבטח  זניחה  השפעה  שנים. 
נכון שהועבר  הגז. המסר הלא  גילויי  בשנים הראשונות שלאחר 
לפעילים בשוק המט"ח הביא למסחר ספקולטיבי, כפי שהוא בא 

לידי ביטוי כעת.
על אף שבבנק ישראל לא ציפו שבמשרד האוצר יימצא המבוגר 
האחראי שיסביר זאת לציבור ויציין את הנתונים בהודעת המשרד, 
לא פרסם הבנק עצמו את הדברים - והתוצאה, כאמור, מסתכמת 
בצלילה חדה של הדולר לעומת השקל, למעלה מאחוז רק ביום 
שני בלבד, בעוד לעומת שאר המטבעות ממשיך הדולר להתחזק.

שוק המט"ח כמרקחה: 
הדולר צולל

האם לבנק ישראל "אין רצון להילחם במגמות" של התרסקות הדולר מול השקל, 
כפי שטוענים במריל לינץ'? ○ בבנק מכחישים וממשיכים לרכוש דולרים בסכומי 
עתק, אך הפוגת פורים קלה גרמה לשקל לטפס שוב ○ מנכ"ל פריקו: "יש עיוותי 

שוק, ופועלים שחקנים זרים" 
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אוהב מתנות??

אוהב מתנות??
מי לא 

המתנות הם למקררים. מכונות כביסה. מייבשים. מקפיאים. מדיחים. תנורים. שהעלות למוצר הוא  מעל 1000 שח ליח'

לא כולל תצוגות

חשמל החסד מחלקת מתנות לכבוד החגים!!
קונים ממגוון מוצרי החשמל שבחנות ומקבלים מתנה שווה במיוחד!

₪ 500₪ 500
בשווי

₪ 500₪ 500
בשווי

₪ 600₪ 600
בשווי

₪ 500₪ 500
בשווי

₪ 500₪ 500
בשווי

₪ 950₪ 950
בשווי

₪ 600₪ 600
בשווי

₪ 600₪ 600
בשווי

טוסטר
אובן
45 ליטר

מיקרוגל
23 ליטר
כסוף
תפריט בעברית

שואב
אבק

דירט דוויל

 מערכת שמע
+ שלט
בלוטוס,
כניסת
USB, ונגן

כיריים
4 להבות

תוצרת איטליה

סט סירים
מתאים גם

לכיריים
אינדוקציה

מיקסר
5 ליטר,
 1000 ואט,
 קערה נירוסטה

מכשיר
לגלידת
סורבה

בלנדר
מוט
+ קוצץ
ומקציף,
700 ואט,
נירוסטה
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בכל קנה מידה יפני - נתניהו כבר היה מבצע מזמן חרקירי. 
על  המפתחות  את  בטוקיו  כאן  הניחו  האחרון  בעשור  רק 
הרבה פחות, שני ראשי ממשלה ושרים לרוב. כמה מהם הפכו 
 - עצמם  של  ותרשים  לבגתנים  המביכות  החשיפות  בעקבות 

בעצה ובמעשה, לא עלינו ולא על איש ציבור ממדינתנו.
אנשי  בינלאומי.  מידה  בקנה  ישראלי  אייקון  הוא  נתניהו 
העסקים ואישי הממשל בהונג קונג כמו דייגי הטונה משכימי 
הבלתי  מנהיגה  עם  ישראל  את  מזהים   - טוקיו  בנמל  הקום 

מעורער בעשור האחרון. 
בישראלים  סימנים  נותנים  הם  ביבי",  ביבי,  "יזראל? 
המבקרים, בהתלהבות של חוגגי אסרו חג פורים במשתה של 
מירי רגב. כמו הטונה לטוקיו ומגדלי המגורים להונג קונג - 

הפך נתניהו לסמלה הלאומי של ירושלים. היידה.
מדיני  ביקור  עוד  השבוע  שסוגר  נתניהו  של  הטרגדיה 
המדינית  בגדלותו  משתקפת  האמריקאית,  בבירה  מוצלח 
בזהירותו  המביכה,  האישית  התנהלותו  מול  אל  המרשימה 
של  השיא  משבירת  נגיעה  מרחק  אותו  שמביאה  הפוליטית 
בן גוריון ברצף שנות הכהונה אל מול מה שמתגלה כרשלנות 

בלתי מוסברת שמסבכת אותו בפלילים.
ובירא  רמה  איגרא  דיפרסיה.  ביבימאניה  שנקרא:  מה  זה 
המוסר  חכמי  לימדונו  בלעם  בפרשת  אחד.  באיש  עמיקתא 
שנפש האדם יכולה להכיל באיש אחד ניגודים בלתי נתפסים 
של טוב ורע, גדלות ושפלות, חכמה עד אין קץ וחמדנות שאין 

לה גבולות.

חפץ חשוד
לפני מספר חודשים צוטטו כאן דבריו של השר דאז יעקב 
ליצמן שהעריך כי היועמ"ש מנדלבליט ישמור לבוס לשעבר 
על הגב ויימנע מהגשת כתב אישום. ליצמן שנאמנותו אומנותו, 
והלחישות  השיחות  את  האישים,  שבין  הדינמיקה  את  ראה 

והעריך שהיועמ"ש ישמור אמונים, כסנגור ללקוחו.
טעה.  החזאי  כי  כעת  כבר  לקבוע  אפשר  הזאת  מהבחינה 
עם החתמתם של פילבר וחפץ כעדי מדינה באישור היועמ"ש 
מנדלבליט הוכרעה התוצאה. מעשה מעין זה שמעניק חסינות 
מוחלטת לחשודים אחרי ימים ארוכים של מעצרים ולחצים, 
במבחן  אישום  כתב  להגיש  צד  שתפס  היועמ"ש  את  מחייב 

התוצאה. 
למנדלבליט נקרתה הזדמנות פז ללחוץ על הברקס על סף 
התהום ולדרוש בשם המדינה את שחרור כל העצורים ונטילת 
פסק זמן לתחקור פנימי - תכף ומיד עם חשיפת ההתכתבות 
שמנדלבליט  אלא  לפרקליט.  השופטת  בין  השערורייתית 

אפילו לא האט - ובמקום זה לחץ על הגז ביתר עוצמה.
ואילך  מעתה  שייבחן  החדש  האלשיך  הוא  מנדלבליט 
בכדאיות עסקת החתמת עדי המדינה. הואיל והיועמ"ש הוא 

ניתן  לשעבר,  מעסיקו  עבור  לעצמו  חרקירי  שיבצע  האחרון 
לקבוע אפוא כי לא רק הרו, פילבר וחפץ )חשוד( אמרו את 

דברם אלא גם מזכיר ממשלת נתניהו לשעבר.
כמו בסיום הצגת טענות התביעה, מנדלבליט אישית אמר 
השבוע על כל אנשי ביבי לשעבר "אלו עדיי". העמדה שנקט, 
גם אם עשה זאת כמי שכפאו עד, חוסמת בפניו כל פתח מילוט 
אחר, לבד מהגשת כתב אישום חמור. כל תוצאה אחרת תהפוך 

את שומרי הסף ומנדלבליט בראשם, ממאשימים לנאשמים.
למרות שתקדים ההתפטרות עם הגשת כתב אישום - הוחל 
להמשיך  יתקשה  נתניהו  ממשלה,  ראש  על  ולא  שרים  על 
לתפקד לכשיוגש נגדו כתב אישום בעבירת השוחד. החקיקה 
אומנם  שרון  אריק  המאותרג  הזכאי  בממשלת  שתוקנה 
רק אחרי שניתן פסק  מחייבת את התפטרות ראש-הממשלה 
דין חלוט )אחרי ערעור( בעניינו, אך קשה לראות את המערכת 
ממשלה  ראש  לצד  יושבים  כחלון  את  ובעיקר  הפוליטית 
שמסובך במשפט פלילי המתנהל בפומבי. גם בג"ץ עשוי בכל 

מקרה לומר את דברו, בהנאה מרובה.

ים המוות
במזרח  כאן  המוכרים  האייקונים  הם  ונתניהו  המוות  ים 

מכנה  לשניים  נמצא  גם  שהשבוע  דומה  הישראלי.  בהקשר 
משותף של היעדר חיות במקום הכי נמוך בעולם. כמו שנהג 
לומר בעבר החשוד פואד בן אליעזר המנוח על מי שסיים את 

הפרק הפוליטי: "הנ"ל ז"ל". 
בין אם יקדים את מערכת הבחירות ויזכה ברוב מחודש ובין 
אם ידחה את הקץ, דומה בסבירות גבוהה כי בשבוע הזה נקבע 
ונחרץ גורלו של האיש הדומיננטי ביותר במערכת הפוליטית 

הישראלית החל מ-96'. 
מול קהל אוהדיו - נתניהו חזק מאי פעם ולא בגלל התכונות 
כך  כל  נהנית  המתנשאת  הישראלית  שהתקשורת  השליליות 
ליחס להמון העם שבמשך שני עשורים מסרב לציית מאחורי 
הפרגוד ככל שיורו לו ידיעות אחרונות והארץ, מעריב וערוץ 

.2
יש  בסקרים  בביבי  לתמוך  שממשיכים  ההמונים  לחכמת 
בהחלט על מה להתבסס. מכל ההדלפות, העדויות, החקירות 
והטלטולים למיניהם - ניתן להסיק שביבי לא קיבל מעטפות, 
לא מעל בכספי צוללות ולא שמר מיליונים בכספות עלומות. 
בעניינים הללו, שאחרים נתפסו בגינם, דומה בשלב זה שאכן 

אין כלום.
את השיטה של שמור לי ואשמור לך - נתניהו לא המציא 
ואפילו לא שיכלל. אם צבא כזה של חוקרים היה פושט על 
איש   - ומהעבודה  ממפא"י  הממשלה  ראשי  של  לשכותיהם 

מהם לא היה זוכה להיקבר בחלקת גדולי האומה.
אי אפשר להתעלם מהטענה שננקטת כלפי נתניהו אכיפה 
בררנית. הדעת לא סובלת את העובדה שדווקא הרפורמטור 
את  קודמיו שחילקו  מול  לתחרות,  את המשק  הגדול שפתח 
משאבי המדינה למקורבים - ייתפס לבסוף על אקט בירוקרטי 
של  להכלה,  ניתנים  אך  זרים  משיקולים  לטייקונים  שהיטיב 

רכישת אהבת הקהל שמוסת נגדו במשך שני עשורים. 
ידקדקו כחוט השערה  ביבי  בלתי מתקבל על הדעת שעם 
הכחלחלה/כסופה/לבנבנה )בהתאם למצב הרוח - של הספר(, 
בעוד עם הנשיא לשעבר פרס איש לא בא חשבון בשעתו על 
ניפוח תקציבי בזבזני של כספי לשכת הנשיא ומימון מסיבות 

ראווה בסגנון צפון קוריאני. 
שראש  המתוסכל,  הליכודניק  עצמו  שואל  ייתכן,  איך 
חסד  של  אחד  ליום  זכה  לא  שנה  עשרים  שבמשך  ממשלה 
יוקע אל   - ותשעה אחוזים מהתקשורת הישראלית  מתשעים 
עמוד הקלון רק בגלל שסירב לקבל את השפלתו וניסה לשנות 

את הכללים בכוחות עצמו. 
שמצפה  מי  תמים  אך  ונכונות,  ראויות  טובות,  השאלות 

לקבל תשובות שישנו את התוצאות הצפויות.

סתימת הגולל
תדיר  הסובל  החרדי  שהציבור  הללו,  ההגנה  טענות  כל 

בית ספר לפוליטיקה

כמי שכפאו עד

אבי בלום, טוקיו      - פולין בית ספר לפוליטיקה

סתימת הגולל. היועמ"ש אביחי מנדלבליט. צילום: ויקיפדיה



27  27בירושליםכ' באדר תשע"ח 7/3/18

 כמו בסיום הצגת טענות 
התביעה, מנדלבליט 

אישית אמר השבוע על 
כל אנשי ביבי לשעבר 

"אלו עדיי". העמדה 
שנקט, גם אם עשה 

זאת כמי שכפאו עד, 
חוסמת בפניו כל פתח 

מילוט אחר, לבד מהגשת 
כתב אישום חמור. כל 

תוצאה אחרת תהפוך את 
שומרי הסף ומנדלבליט 

בראשם, ממאשימים 
לנאשמים

 האזהרה שהושמעה כאן 
בשעתו מפי ח"כ חרדי בכיר 

שחשש מבזבוז כל התחמושת 
על חוק המרכולים, מתממשת 

לצערנו בסיטואציה שמסובכת 
ממנה לא ניתן היה לדמיין. 

כשרגליו של בעל הבית 
עומדות בוושינגטון בעוד 

ראשו ורובו מצויים בחדרי 
החקירות - אין לחרדים 

כתובת ממוקדת להטלת 
אחריות. במרחב המזרח-
תיכוני - מהתחום הצבאי-

מדיני ועד לפוליטי-חקיקתי, 
אין לך קטסטרופה גדולה 

יותר מזירה שאין בה כתובת 
ברורה

מתחושת רדיפה - מאמץ בסלחנות וללא שאלות, כמו פרקליט נלהב 
שהופך עדות מדינה לעדותו של יודע תעלומות, לא רלוונטיות במישור 

המשפטי על רקע ההתפתחויות האחרונות.
נתניהו  על  הגן  סנגור בנשמתו,  וינשטיין,  יהודה  היועמ"ש הקודם 
מפני פתיחה בחקירה והציל את איווט מהגשת כתב אישום בעבירת 
אישי  של  עבר  תקדימי  בפניו  שהוצגו  אחרי  שלו,  במשמרת  השוחד 

ציבור אחרים שנסלח ונמחל להם על מעשים דומים. 
החל משלב ההודעה על פתיחה בבדיקה לאחר גרירת רגליים של 
הממשלה  ראש  במעון  המקצועי  למפגש  עבור  שנה,  מחצי  למעלה 
ביום ההודעה על מעבר מבדיקה לחקירה )כפי שנחשף כאן בשעתו( 
מהפרקליטות  שיצאו  המזלזלות  וההדלפות  המשטרה  להמלצת  ועד 
יעשה  מנדלבליט  היועמ"ש  האמת  ברגע  כי  היה  נדמה   - בעקבותיה 

לנתניהו את העבודה.
שהתקווה  להבין  כדי  וינשטיין  לא  וגם  אינשטיין  להיות  צריך  לא 
עם  האפלוליות  העסקאות  נחתמו  שבו  מהרגע  השבוע.  נגוזה  הזאת 
עדי המדינה - שמחייבות כל יועמ"ש חפץ חיים להגיש כתב אישום, 
ניתן לקבוע בסבירות גבוהה שנתניהו הוא חלל פוליטי. מקום קבורתו 
ורק המועד  נקבעה מראש  המתוכנן כבר הוכרז, סיבת המוות הצפוי 

הסופי של יציאת הנשמה - טרם נודע.
בניגוד למנוח הפוליטי אהוד אולמרט שנפח את נשמתו הפוליטית 
עם אפס אחוזי תמיכה עוד לפני שהוגש נגדו כתב אישום, הרי שביבי 
כדרכו יוסיף לבטוש ולבעוט עד נשימתו האחרונה. "אני פייטר ואלחם 
עד הסוף", הוא אמר השבוע לקרוביו )ולא למקורביו - שהפכו כולם 

לעדי מדינה(.
זה ייקח חודשים ואולי אפילו חודשים ארוכים, עקובים מדם ומדיו 
נתניהו  ייסתם הגולל הפוליטי.   - - לכשיוגש כתב אישום  אך לבסוף 

ימצא עצמו ממשיך להתגונן, אך לא על משרתו אלא על חירותו.
בשביל המדינה ובשביל האיש שעשה כה רבות למענה )וגם למענו 
ראש  אצל  תסתיים  לא  מהבמה  שהירידה  לקוות  רק  נותר  ולמעונו( 
שערים  טריקת  של  כך  כל  הצורם  באקט  ברציפות,  השני  הממשלה 

כבדים.
של  הפומבי  שהאיחול  לעצמו  לייחל  רק  יכול  נתניהו  הזה  בעניין 
וסבל  צער  עוד  יידע  ושלא  כלשונו  יתקיים  לאחרונה  אולמרט  אהוד 

עם לכתו.

ספטמבר השחור
הראשונים לבד מבני המשפחה שיוצאים מופסדים מהמצב הסופני 

אליו נקלע נתניהו הם החרדים.
גיוס  חוק  להעביר  כדי  נדרשים  יציבות  של  משבועיים  יותר  לא 
מתוקן בקריאה טרומית ובכך לנטרל את מוקש 'ספטמבר השחור', עם 
בני  כל  והפיכת  תום השנה שקצב בג"ץ לביטול חוק הגיוס המתוקן 

הישיבות לעריקים.
המדינה  לפרקליטות  מאפשרת  היתה  טרומית  בקריאה  העברה 
 - החל  שכבר  חקיקה  הליך  להשלמת  ארכה  ולבקש  בבג"ץ  לעמוד 
מהלך שלא יהא בר מימוש אם הכנסת תצא לפגרה כשאפילו צעד קטן 

של ראשית חקיקה לא נעשה.
האזהרה שהושמעה כאן בשעתו מפי ח"כ חרדי בכיר שחשש מבזבוז 
בסיטואציה  לצערנו  מתממשת  המרכולים,  חוק  על  התחמושת  כל 
שמסובכת ממנה לא ניתן היה לדמיין. כשרגליו של בעל הבית עומדות 
בוושינגטון בעוד ראשו ורובו מצויים בחדרי החקירות - אין לחרדים 
- מהתחום  המזרח-תיכוני  אחריות. במרחב  להטלת  כתובת ממוקדת 
יותר  גדולה  אין לך קטסטרופה  ועד לפוליטי-חקיקתי,  הצבאי-מדיני 

מזירה שאין בה כתובת ברורה.
המפתח  לאו,  אם  ובין  הבחירות  בהקדמת  חפץ  נתניהו  אם  בין 
לתיקון חוק הגיוס כבר לא בידיו. אם בסיטואציה הנוכחית, חרף כל 
המכשולים הח"כים החרדים יצליחו להעביר ולו קריאה טרומית, נוכל 
יציאה  של  עכשווית  תחושה  עם  הקרובה  הפסח  חופשת  את  לחגוג 

משעבוד לגאולה.

אלו עדיי, נתניהו וניר חפץ, מקורבו לשעבר. צילום: חיים צח, לע”מ
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ְוכֹל ִאיׁש ֲחַכם ֵלב ֲאשֶׁר ָנַתן ה' ָחְכָמה 
ל  כָּ ֶאת  ַלֲעשֹׂת  ָלַדַעת  ה  ֵהמָּ בָּ ּוְתבּוָנה 
כדי  א(.  )לו,  ֶדׁש  ַהקֹּ ֲעבַֹדת  ְמֶלאֶכת 
ודקדוקיו,  פרטיו  לכל  המשכן  את  להקים 
יש  אולם  מרובה.  חכמה  ספק,  ללא  דרושה, 
לזכור כי יראת שמים היא הבסיס לקנין החכמה, 
שיראת  "כל  ט(:  ג,  )אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
חטאו קודמת לחכמתו - חכמתו מתקיימת, וכל 
חכמתו  אין   - חטאו  ליראת  קודמת  שחכמתו 
יז(:  )שם משנה  וכן בהמשך הפרק  מתקיימת", 

"אם אין יראה - אין חכמה".
השמים,  ירא  של  במעלותיו  הפליגו  חז"ל 
בו  שיש  אדם  "כל  ע"ב(:  ו  )ברכות  ואמרו 
אומר  הכתוב  נשמעים".  דבריו   - שמים  יראת 
הגאון  אֹוָצרֹו".  ִהיא  ה'  "ִיְרַאת  ו(:  לג,  )ישעיהו 
ואומר,  צחות,  בדרך  זאת  מפרש  זצ"ל  מוילנא 
אוצר מדברים  דרך המלכים לעשות לעצמם  כי 
שיש  מה  אבל  במדינתם.  והיקרים  החשובים 
שהמלך  בכדי  דיו  חשוב  אינו   - הרבה  ומצוי 

יעשה ממנו אוצר. 
שברא  הוא  ברוך  הקדוש  אצל  זאת,  לעומת 
הכל, אין נחשב אצלו כלום לעשות ממנו אוצר, 
זולת דבר אחד: היראה, שאותה,  כי הכל שלו. 
חוץ  שמים  בידי  "הכל  שכן  לו,  אין  כביכול, 
יראת  את  ע"ב(.  לג  )ברכות  שמים"  מיראת 
"מעמך",  הוא  ברוך  הקדוש  שואל  השמים 
ִיְׂשָרֵאל  "ְוַעָּתה  יב(:  י,  )דברים  הכתוב  כמאמר 
ֶאת  ְלִיְרָאה  ִאם  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ׁשֵֹאל  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ָמה 
היא  ה'  ש"יראת  מובן  שכך,  כיון  ֱאֹלֶקיָך".  ה' 

אוצרו".
זאת ועוד, אצל הקב"ה אין משג של "יראה". 
לו ממי או ממה לפחד. משום כך אדם לא  אין 
יכול לבקש ממנו יראה, שכביכול אין לו אותה, 
עצמו:  בכוחות  היראה  את  לפתח  עליו  ושומה 
"הכל  כך  משום  מעמך".  שאל  אלקיך  ה'  "מה 
שלא  משום  שמים",  מיראת  חוץ  שמים  בידי 
שייכת כל יראה ביחס לקב"ה, וכביכול הוא אינו 

יכול לתת לאדם את מה שאין לו. 
חז"ל )במדבר רבה יח, כא( אמרו: "אין בכל 
אמרו  עוד  וענוה".  מיראה  יותר  גדול  המידות 
הוא  ברוך  הקדוש  "אמר  ו(:  יא,  רבה  )דברים 
דבר  התורה  וכל  החכמה  כל  חייכם,  לישראל: 
אחד קל הוא, כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי 

תורה - כל החכמה וכל התורה בלבו".
לא  הכל!  לו  יש   - שמים  יראת  לו  שיש  מי 
נותנת לו חיים, כמו שאמרו  זו בלבד אלא היא 
יא(:  ל, ב( על הכתוב )תהלים טז,  )ויקרא רבה 
"אמר   - ְׂשָמחֹות"  ׂשַֹבע  ַחִּיים  אַֹרח  "ּתֹוִדיֵעִני 
אמר  חיים'.  ארח  'תודיעני  הקב"ה:  לפני  דוד 
לו הקדוש ברוך הוא: אם חיים את בעי - צפה 
ליראה, שנאמר )משלי(: 'ִיְרַאת ה' ּתֹוִסיף ָיִמים'". 
ולשמרה  היראה  את  להחזיק  כדי  אולם 
היטב - יש צורך "לעטוף" אותה. ה"כלי" שבו 

"עוטפים" את היראה הוא הענוה!
ו(:  כב,  רבה  )במדבר  במדרש  חז"ל  אמרו 
ְוַאל  ְּבָחְכָמתֹו  ָחָכם  ִיְתַהֵּלל  ַאל  ה'  ָאַמר  "'ּכֹה 
ִיְתַהֵּלל ַהִּגּבֹור ִּבְגבּוָרתֹו ַאל ִיְתַהֵּלל ָעִׁשיר ְּבָעְׁשרֹו' 
)ירמיהו ט, כב( - מתנות אלו, בזמן שאינן באין 

מן הקדוש ברוך הוא - סופן להפסק".
בעולם,  עמדו  חכמים  שני  רבותינו:  "שנו 
אחד מישראל ואחד מעובדי כוכבים, אחיתופל 
מישראל ובלעם מאמות העולם, ושניהם נאבדו 
בעולם,  עמדו  גיבורים  שני  וכן  העולם;  מן 
שמשון  העולם,  מאמות  ואחד  מישראל  אחד 
מישראל וגולית מאמות העולם, ושניהם נאבדו 
מן העולם; וכן שני עשירים עמדו בעולם, אחד 
מישראל  קרח  העולם,  מאמות  ואחד  מישראל 
והמן מאומות העולם, ושניהם נאבדו מן העולם. 

הוא,  ברוך  הקדוש  מן  מתנתן  היה  שלא  למה? 
אלא חוטפים אותה להם".

בשלמא  באור:  טעונים  הדברים  לכאורה 
גבורה או עושר, נתן להבין שאפשר "לחטוף", 
אבל מה שייך "לחטוף" חכמה, והרי מקרא מלא 
ָחְכָמה",  ִיֵּתן  ה'  "ִּכי  ו(:  ב,  )משלי  הכתוב  דבר 
ָנַתִּתי  ֵלב  ֲחַכם  ָּכל  ואומר )שמות לא, ו(: "ּוְבֵלב 

ָחְכָמה", הרי שהקב"ה הוא שנותן את החכמה?
הקודם  אחד  דבר  שיש  היא,  לכך  התשובה 
בלי  תורה  שלומד  מי  שמים!  יראת  לחכמה: 
יראת  והתייגע לרכש  יראת שמים, מבלי שעמל 
שמים, נקרא "חוטף את התורה", ותורה שכזאת 
לא תתקיים בידו, ולא זו בלבד אלא הוא נאבד מן 
העולם. זהו שאמר הכתוב )איוב כח, כח(: "ֵהן 
ִיְרַאת ה' ִהיא ָחְכָמה", רק כאשר אדם לומד תורה 
השמים  יראת  את  לפתח  והתייגע  שעמל  לאחר 

שלו – הוא זוכה לקנין אמתי בתורה! 

הערך היקר מכל

ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  קֶֹדׁש  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום 
ַלה' )לה, ב(. השבת שייכת ליהודי. גוי אינו יכול 
תורה  שומר  יהודי  הוא  ֶּבְרְנַהְרד  ִקיּוִוי  לקנותה. 
ומצוות מדרום אפריקה. לפני מספר שנים הוציא 
מסוימות  תכונות  ליישם  כיצד  המלמד  ספר 
הספר  המודרני.  בעידן  הקשוח  העסקים  בעולם 
מדה  בקנה  מכר  לרב  והפך  רבה,  להצלחה  זכה 
בינלאומי. במקביל הביקוש להרצאותיו ברנהרד 

גבר, והוא הוזמן להרצות בכנסים בכל העולם.
מסמנכ"ל  טלפון  שיחת  מקבל  הוא  אחד  יום 
בכיר בחברת מיקרוסופט העולמית, הלה הזמין 
מנהלי  כל  ישתתפו  שבו  בכנס  להרצות  אותו 
הרצאת  תהיה  ברנהרד  של  הרצאתו  החברה. 
להזמנה,  בחיוב  לענות  רצה  ברנהרד  הפתיחה. 
יומו  כי  גילה  יומנו,  את  כשפתח  אולם  כמובן, 

הראשון של הכנס אמור להיות בשבת.
ברנהרד  הודיע  עובד",  לא  אני  "בשבת 
לסמנכ"ל. התגובה היתה נדהמת. הוצע לו סכום 
כפול ומשולש, אבל ברנהרד בשלו: "בשבת אני 
לפתור".  יכול  שכסף  משהו  לא  וזה  עובד,  לא 
הענקית  מיקרוסופט  חברת  דבר  של  בסופו 
נאלצה לשנות את תאריכי הכנס, ולהתחילו ביום 
זו היתה הדרך היחידה שלהם לקבל  ראשון, כי 

הרצאה פותחת מקיווי ברנהרד.
ברנהרד  קבל  הכנס  לאחר  ספורים  חודשים 
שיחת טלפון נוספת מאותו סמנכ"ל. לפני מספר 
במטוסו  גייטס  ביל  עם  יחד  שהה  הוא  ימים 
הפרטי. דברו שם על הכנס ועל ההרצאה, והוא 
סיפר לבוס על הסכום האדיר שהוצע לברנהרד, 
ועל עקשנותו שלא להרצות בשבת. כעת התקשר 
בתגובתו  ברנהרד  את  לשתף  כדי  הסמנכ"ל 
כל  לקנות  יכול  "אני  גייטס:  מר  המתפעלת של 
דבר שארצה - כל בנין, כל מטוס או כל יאכטה 
כל  "אבל  המיליארדר,  אמר  בהם",  שאחפוץ 
של  אחת  שבת  לקנות  כדי  מספיק  אינו  כספי 

יהודי..."
ושומר  קדש,  את שבתו  עושה  היהודי  כאשר 
בכך  מכירים  הגויים  גם  משמר,  מכל  עליה 
יודעים  ואף  עבורו,  עליון  ערך  היא  שהשבת 
ששמירת  והעקביות  הנחישות  את  להעריך 

השבת מעידה עליהן.

המשכן הממושכן יראת שמים – משמים?

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

משכן  המשכן  פקודי  "אלה 
העדות..." שואל רש"י: מדוע נכתב 
'משכן'?  המילה:  בפסוק  פעמיים 
פעמיים  שנתמשכן  למשכן  רמז  ומשיב; 
– בשני חורבנין על עוונותיהם של ישראל – 

חורבן בית ראשון וחורבן בית שני.
רש"י  למד  מהיכן  מדובנא:  המגיד  שואל 
שהפסוק רומז שהכוונה היא דווקא למשכון, 
וכי זה שנאמר בפסוק פעמיים "משכן", שזה 
שכינת  להשכנת  שנבנה  הבית  של  שמו  היה 
הקב"ה בתוך בני ישראל, צריך לגרום לעוות 

את משמעות המילה "משכן"?
אנשים  שני  על  במשל  כדרכו  משיב  הוא 
שהגיעו לחנות תכשיטים, האחד עשיר והאחר 
אדם פשוט שביקש לשמר את כספו בתכשיט 
והלכו  כספם  במיטב  קנו  שניהם  ערך.  בעל 
לביתם. רק שיש שוני כשיגיעו לביתם: העשיר 
לענוד  ביתו  לבני  וייתן  התכשיט  את  יוציא 
אותו ולהראות לכולם את יופיו. אין לו צורך 
לרשום בכמה קנה אותו כי מטרתו ליהנות. מה 
רושם  לביתו  לכשמגיע  השני,  אצל  כן  שאין 

הוא מיד את שוויו ומניחו במקום מסתור. 
קשה  היה  לרש"י  הוא:  אף  ברור  הנמשל 
דבר  כל  של  מדוקדק  פירוט  נצרך  מה  לשם 
ודבר במשכן? והבין מכאן שכנראה המספרים 
והרישום נצרכים כיוון שלבסוף נידרש לצערנו 

לדעת אותם לצורך מישכון.
נענה:  לשלומינו,  וישאלונו  בנו  יפגשו  אם 
"ברוך ה'", חיים, מתפרנסים, יש קורת גג ויש 
משפחה אוהבת. לחם לאכול ובגד ללבוש. אם 
ודאי,  נשיב:  בקשות?  לנו  יש  האם  ישאלונו 
הלוואי  ועושר.  נחת  בריאות  גבול.  אין  לטוב 

שימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה.
את  שהנהיג  ומצליח,  אמיד  בסוחר  מעשה 
שנה  מדי  נוסע  והיה  וברווחה,  בעושר  ביתו 
לימים  אוצרותיו.  את  ולהגדיל  ביריד  לסחור 
אמרה  רכושו.  כל  והפסיד  הגלגל  עליו  נהפך 
הפנה  שהמזל  אתה  רואה  "הן  אשתו:  לו 
ונחיה  ליריד  השנה  תיסע  אל  עורף,   אליך 
נסע  ולא  לקולה  האיש  מחסכונותינו". שמע  
והחל להשתמש בחסכונותיו עד אשר  ליריד, 
תם הכסף. כשהגיעו לפת לחם שאלה האישה: 
"מה יהיה, עד מתי תחבוק ידיים?" השיב לה 
לנסוע  ביקשתי  לעשות?  בידי  :"מה  הבעל 
ליריד ויעצת לי להישאר בבית, שמעתי לקולך 
ונשארתי. רצונך שאסע, אשמע לקולך ואסע... 
עמי  לוקח  הייתי  אז,  נוסע  הייתי  אילו  אולם 
מזלי,  את  שוב  ומנסה  חסכונותינו  שיירי  את 
כשידיי  אסע  איך  הכל,  כשבזבזנו  עכשיו, 

ריקות?" 
ענתה לו אשתו ואמרה: " ההיפך, אילו היית 
ממשיך  היית  בשפל,  מזלך  כשהיה  אז  נוסע 
להפסיד. עכשיו שהגענו לשפל המדרגה הנך 
יכול רק לעלות. ונתפלל שיעלה מזלך ויזרח! 
הנה לי תכשיטים יקרים: טבעת יהלום וצמידי 
אמשכן  ועגילים,  פנינים  מחרוזות  מרגליות, 
וה'  בהם,  תסחר  כסף.  תמורתם  ונקבל  אותם 
תכשיטיה,  האישה  משכנה  דרכך".  יצליח 
באלף  אותו  והזהירה  הכסף  את  בידו  מסרה 
אזהרות: "ראה והישמר, השגח על הכסף לבל 
כל  תקנה  ואל  עסקה  לכל  תתפתה  אל  יאבד. 
סחורה. דע שאם נפסיד מעות אלו –לא יהיה 
לנו עוד תמורתם. הם סיכויינו האחרון, ובהם 

תקוותנו, בלעדיהם אין לנו עוד מאומה".
בו  והתקיים  אשתו,  לקול  שמע  הסוחר 
ותתעשרו".  לנשותיכם  "כבדו  חז"ל:  מאמר 
לעירו,  עמה  וחזר  משובחת  סחורה  קנה  הוא 

מכרה ברווח נאה ונסע שוב ליריד. החיוך שב 
לשרור בבית ורמת החיים עלתה כבתחילה.

הגיעה עת עריכת המאזן. ישב הסוחר וערך 
ושב  וסיכם,  ורשם  ובחן  בדק  חשבונותיו, 
אשתו:  אותו  שאלה  מאירות.  בפנים  לביתו 
ענה  עושה?"  זו  מה  לשמחה  לי,  נא  "אמור 
מאומה,  לנו  היה  לא  קצר  זמן  "לפני  ואמר: 
ב"ה  וכעת  חסכונותינו,  כספי  את  אף  כילינו 
והחנות  בהרווחה  חיים  אנו  למעמדנו.  שבנו 
מכספי  נגרע  לא  זאת  ועם  סחורה,  מלאה 
סחורה חדשה  לקנות  וביכולתי  מאומה  הקרן 
ושמח  חלקי  על  הודאה  אפוא  נותן  –והריני 

בהצלחתי".
כפיה  ספקה  הדברים,  את  האישה  שמעה 
נרעש הבעל  לך אשתי?",  ופרצה בבכי. "מה 
יש  מקום  "מה  האישה:  אמרה  בדאגה. 
היקרים  תכשיטי  כי  שכחת  כלום  לשמחה, 
דעתך  הסחת  כלום  במשכון.  עדיין  נתונים 
של  מפניו  נמחה  החיוך  מלפדותם?!"... 
הבעל. אכן הוא שכח את הקרבתה והסיח דעת 

מתכשיטיה הממושכנים. 
מופלגים  עשירים  היינו  בעבר  והנמשל: 
וחכמי  נביאים  לנו  היו  ובגשמיות.  ברוחניות 
בדוכנם,  ולוויים  בעבודתם  כוהנים  סנהדרין, 
הרבים.  בעוונותינו  הפסדנו  אלה  כל  את 
עדייו  הוריד  כאשר ראה הקב"ה את חטאינו, 
כביכול ומישכן אותן בעבורינו. ככתוב: "אלה 
פקודי המשכן משכן העדות", ודרשו חכמים: 
של  עוונותיהם  בשביל  פעמיים  שהתמשכן 
ישראל. שפך הקב"ה חמתו על עצים ואבנים 

כדי להצילנו ולהשאירנו בחיים.
והנה  המרה,  בגלות  עברנו  קשה  תקופה 
הפציעה שמש הרווחה. ברוך ה' אשר לא חסר 
ללבוש.  ובגד  לאכול  לחם  לנו  יחסר  ואל  לנו 
ושוטחים  המאזן  את  אנו  עורכים  וכאשר 
בני  ל"חיי  מעבר  מבקשים  איננו  בקשותינו, 
ומזוני". גם ברוחניות כן הוא: כשרואים אנו כי 
התפללנו, למדנו, קיימנו מצוות –שמחים אנו 
בחלקנו, ונותנים עליהם הודיה. אך שוכחים כי 
המשכונות נתונים עדיין בעבוט, ובית המקדש 

עדיין חרב. ועל זה יש לנו לבכות.
אם המשכן נקרא על שם היותו משכון על 
זצ"ל,  הגר"ז  שאל  ישראל,  של  עוונותיהם 
דין  הלא  זצ"ל:  מוולוז'ין  הגר"ח  של  אחיו 
כפי  להחזיר,  צריך  שמשכון  הוא  מפורש 
תשיבנו  השמש  בא  "עד  התורה  שאומרת 
לו..." )כב,כה(, מדוע אפוא לא מחזיר הקב"ה 

את בית המקדש שהוא המשכון? 
בהמשך  טמונה  לכך  שהתשובה  אלא 
)שם  ושמעתי"  אלי  יצעק  כי  "והיה  הכתוב: 
וגם  מבקשים.  ואיננו  צועקים  איננו  ואנו  כו(. 
אינה  כוונתנו  ומבקשים,  צועקים  כשהננו 
דואגים  אנו  אלא  המקדש,  בית  על  להתחנן 
הפרטיות  ולצרות  שלנו  הבנק  לחשבון 
שאיננו  ייפלא  לא  כן  ואם  אותנו,  שפוקדות 

זוכים להשבת המשכון ולבניין הבית.
– המשכון  על  ולצעוק  לזעוק  שנדע  יה"ר 

את  לנו  יחזיר  הרחמים  ובעל  המקדש,  בית 
המשכון ויבנה בית מקדשינו בב"א.
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פישל רוזנפלד

האוצר  שר  כי  נדמה  מתלהטת,  הפוליטית  הזירה  בעוד 
משה כחלון לחוץ יותר ויותר להציג קבלות בנושא הדיור. 
הרחבה  בראשן,  לציבור,  בשורות  מספר  השר  הציג  השבוע  גם 
הגרלות  מודיעין-עילית,  החרדית  לעיר  ומיידית  משמעותית 

נוספות של מחיר למשתכן ועוד. 
על אף שאין זו הבשורה הראשונה של כחלון השבוע, אי אפשר 
למגזר  ביותר  המשמעותית  בהודעה  הכתבה  את  לפתוח  שלא 
החרדי, מבין כל החלטות משרדי האוצר, הבינוי והשיכון השבוע. 
מדובר כמובן באישור הצעתו של שר הבינוי והשיכון יואב גלנט 
החרדית  בעיר  תשתיות  ולתקציבי  משמעותית  בנייה  לתוספת 

מודיעין עילית.
על פי התכנית, שאושרה ביום שני השבוע ותצא בקרוב ממש 
לדרכה, ייבנו עוד 3,500 יחידות דיור בעיר, בהשקעה של כ־123 
מיליון שקל מצד המדינה בשיפור תשתיותיה של העיר. למעשה, 
מדובר בחלק מתוך 5,400 יחידות דיור המתוכננות להיבנות בעיר 
החרדית ביו"ש, כאשר כעת ניתנו 3,500 מהן לבנייה בטווח הזמן 
העיר  תושבי  מספר  את  משמעותית  להגדיל  שצפוי  מה  המיידי. 

מכ-70,000 נפש כיום לכ-110,000. 
העיר, שמדורגת באשכול סוציו־אקונומי מספר 1, הנמוך ביותר, 
משרד  שבכוונת  החרדיות  הערים  ברשימת  לאחרונה  נמצאת 
האוצר להרחיב אותן כחלק מהתכנית האסטרטגית לפתרון מצוקת 
הדיור החרדית, אך מחסור חריף בתשתיות מהווה חסם משמעותי 
עד  בניה  היתרי  להוציא  לעירייה  אפשר  ולא  ההחלטה  ליישום 
כה. מעבר לכך, בשונה מכל רשות מקומית אחרת, אין ביכולתה 
שכן  תשתיות,  לבניית  משלה  תקציבי  מקור  להשיג  העירייה  של 
מיקומה של העיר ביהודה ושומרון אינו מאפשר לה לגבות היטלי 

השבחה, שהחוק לגבייתם אינו חל ביו"ש. 
את  לאפשר  בעיקרן  נועדו  זו  בהחלטה  הנכללות  "הפעולות 
מענה  באמצעות  עילית,  במודיעין  החדשות  השכונות  הקמת 
לפערים בתשתיות העל של העיר, הקיימים בעיקר בתחומי הניקוז, 
תשתית  שתתקיים  כך  חינוך,  ומבני  פארקים  ציבורית,  תחבורה 
משמעותי",  בהיקף  נוספים  תושבים  קליטת  המאפשרת  עירונית 

נכתב בהצעה שאושרה השבוע בקבינט הדיור.
על פי החלטת קבינט הדיור, תמורת התחייבות עיריית מודיעין-

עילית להוציא את היתרי הבנייה עבור כלל יחידות הדיור בתוך לא 
יותר משלוש שנים, תעביר המדינה תקציב בסך 21.5 מיליון שקל 
להקמת מבני ציבור, 17 מיליון שקל לטובת הקמת מערכת ניקוז 
עירונית, 19 מיליון שקל להקמת שני פארקים עירוניים, 17 מיליון 
לשדרוג  שקל  מיליון   28.3 התחבורה,  תשתיות  לשדרוג  שקל 
להיערכות  שקל  מיליון  ו־20  ציבורית  תחבורה  תומכות  תשתיות 

לחירום. סך הכל כאמור, כ־123 מיליון שקל. 
"תכנית ייחודית זו תגדיל את היצע הדיור לאוכלוסייה החרדית 
מרכזי  ערך  הינה  המגזרים  לכלל  הדאגה  דיור.  יחידות  באלפי 
העומד לנגד עיניי מאז ומעולם והדברים נכונים במיוחד לנושאי 
מאמץ  ממקדים  אנו  האחרונות  השנים  בשלוש  והשיכון.  הבינוי 
של  רחב  מגוון  לקדם  כדי  החרדית  האוכלוסייה  לטובת  מיוחד 

פתרונות דיור", אמר השבוע השר גלנט.

מחיר למשתפר

מועצת מקרקעי ישראל, בראשותו של שר האוצר משה כחלון, 
ובקו  לאומית  עדיפות  באזורי  דיור  יחידות  כי  השבוע  אישרה 
לשווקן  המתאימים  בקריטריונים  עומדות  אינן  אשר  עימות, 

במסגרת תכנית מחיר למשתכן – ישווקו למשפרי דיור.
אינן  דיור, אשר  יחידות  כ-3,000  כולל  סבב ההגרלה הראשון 
בהחלטת  כהגדרתה  רוויה"  "בניה  של  ההגדרה  תחת  נכנסות 
המועצה (דירות גן/גג לדוגמא). המגרשים הנזכרים, מכילים לרוב 
יחידות דיור גדולות ומרווחות בבניין "בוטיק" (שלוש עד חמש 
יחידות דיור בבניין). למעשה, מדובר בהחלטה שתאפשר לחסרי 

הדיור ומשפרי הדיור לזכות בהנחה ברכישת דירה.
בנוסף, אישרה המועצה את הארכת תוקף ההחלטה המאפשרת 
הטבה בבניית צמודי קרקע באזורי עדיפות לאומית. זאת, בהמשך 

להארכת השיווק בשיטת מחיר למשתכן, עד סוף 2019.
ההחלטה קובעת כי מחוסרי דיור שירכשו מגרשים לבניה עצמית 
במכרזי הרשמה והגרלה ישלמו 21% באזור עדיפות לאומית א' ו- 
41% באזור עדיפות לאומית ב' במקום 31% ו- 51% בהתאמה. 
יצוין, כי ביישובי קו עימות, בצפון, ברמת הגולן וביישובי עוטף 

עזה ישנו פטור מלא מתשלום עבור הקרקע.
בנוסף, אישרה המועצה את ההסכם שנחתם עם חברת החשמל, 
הקובע כי חברת החשמל תמסור לידי רשות מקרקעי ישראל 16 
ציבוריים,  פארקים  יח"ד,  אלפי  של  שיווקן  יאפשרו  אשר  נכסים 
אזור  בלב  המצויים  ותיירות  תעסוקה  שטחי  של  מ"ר  ואלפי 
במימון  תשתתף  ישראל  מקרקעי  רשות  כי  סוכם  עוד  הביקוש. 
עלויות הפינוי והבינוי, הכרוכות בהעתקתם של הנכסים לגן שורק 

ותשלם לחברת החשמל סך של כ-670 מיליון ₪.
במהלך דיון המועצה, אושרו גם עקרונות מתווה הסדר מקרקעין 
בהליך מו"מ להפרטת תע"ש. לפי ההסכם שאושר, יידחה הפינוי 
של מפעל תע"ש רמת השרון בשנה נוספת, נוכח העיכוב בהליך 

ההפרטה של החברה ודחיית התשלומים והקנסות בהתאם.
בנוסף, אישרה המועצה הקצאת 486 מגרשי מגורים עם עורף 
חקלאי בישוב ביר הדאג', לתושבי הפזורה הבדואית של ביר הדאג 
בנגב. זאת, לאחר שמשפחות רבות ביקשו להסדיר את התיישבותם 
של  הבדואית  בפזורה  אכיפה  פעולות  הגברת  בעקבות  בישוב, 

הישוב ביר הדאג' בנגב.
להקצות  בנגב  הבדואים  להסדרת  לרשות  אישרה  המועצה 
דופן  צמודי  מגורים  מגרשי   486 מהפזורה  זכאים  לתושבים 
של  ממוצע  גודל  הדאג'.  ביר  ביישוב  חקלאי  ביעוד  למגרשים 
 – חקלאי  ליעוד  דונם   3.5 ועוד  דונם  כ-1.5  המגורים  מגרשי 

המוגדרים כיחידה אחת.

מהפכה במבני ציבור

בדיון אחר של המועצה, החליטה רשות מקרקעי ישראל לחתום 
על הסכם עם השלטון המקומי במסגרתו יוסכם על מנגנון הטיפול 
בשטחי הציבור, כאשר חלק מהשימושים יופקעו על ידי הרשויות 
רשות  ידי  על  בחכירה  ימסרו  מהשימושים  וחלק  המקומיות 

מקרקעי ישראל.
בתוכניות  נרחבים  שטחים  מייעד  והבנייה  התכנון  חוק 
המקודמות על מקרקעי ישראל לצורכי ציבור (כגון מוסדות חינוך, 
פארקים עירוניים, דרכים וכיו"ב). שטחים אלו מוקצים לרשויות 
המקומיות על ידי רשות מקרקעי ישראל בהסכמי חכירה  ולעיתים 

הרשות המקומית פועלת להפקעתן במסגרת הוראות התב"ע.  
מצב העניינים בפועל מקשה על ניהול יעיל של נכסי המקרקעין 
לצרכי ציבור, בהעדר מדיניות אחידה וברורה וניהול הנכסים לפי 
המציאות שנוצרה בשטח. ההחלטה, שבאה כחלק ממסקנות צוות 
שהוקם על ידי יו"ר המועצה, נועדה להביא לייעול ניהול הקרקע 

על ידי רשות מקרקעי ישראל.
חלק   – לשניים  תפוצל  הציבור  צרכי  רשימת  המתווה,  פי  על 
ידי הרשויות המקומיות ללא  יכלול שימושים שיופקעו על  אחד 
כל מעורבות רמ"י ואילו החלק השני יימסר בחכירה על ידי רשות 
מקרקעי ישראל. כחלק מההסכם, יתחייבו הרשויות המקומיות כי 
שימושים מסוימים יוקצו אך ורק בחכירה ורשות מקרקעי ישראל 

תתיר לרשויות המקומיות את כל השימושים במקרקעין.

שחיקה בתשואה

במשרד  הראשי  הממשלתי  השמאי  שערך  סקר  מנתוני 
 2017 של  הראשונה  במחצית  כי  עולה  עיני,  אוהד  המשפטים, 

נרשמה ירידה קלה בתשואה בכלל סוגי הנדל"ן המניב.
פי הסקירה, התשואה על השקעה בשטחי משרדים עמדה  על 
בחציון הראשון של 2017 על 7.6% לעומת 7.8% במחצית השנייה 
של 2016. בתשואה על שטחי מסחר חלה ירידה מעט חדה יותר, 
ואילו   .2017 של  הראשון  בחציון  ל-7.2%   2016 בסוף  מ-7.6% 
בנכסי תעשייה ולוגיסטיקה מדובר על תשואה של 7.7% לעומת 

7.9% במחצית השנייה של 2016.
עוד עולה מסקירת השמאי הממשלתי, כי מאז המחצית השנייה 
הנדל"ן  של  השוק  מפלחי  אחד  בכל  ירידה  נרשמה   2015 של 
ירידה  על  מדובר  ותעשייה  לוגיסטיקה  משרדים,  בנכסי  המניב. 
על  מדובר  משרדים  בנכסי  ואילו  בתשואה,  כ־5%  של  בשיעור 

ירידת תשואה בשיעור של 6.5%.
על  לוותר  ממהר  ממש  לא  כחלון  כי  נראה  זאת,  כל  אף  על 
תכנית הדגל שלו 'מחיר למשתכן' והשבוע הוא פתח את ההרשמה 
שתכלול  למשתכן",  "מחיר  של  הרביעית  הגדולה  להגרלה 
כ-6,770 יח"ד בכל רחבי הארץ. לאחר תוספת שבס המספר יעמוד 

על למעלה מ-8,000 יח"ד.
תקווה,  גני  שוהם,  נתיבות,  ברחובות,  יח"ד  יוגרלו  לראשונה 
פרדס חנה ביתר עלית ואלעד, בנוסף לדירות בירושלים, מבשרת 
ציון, נהריה, בית שמש ועוד. סה"כ תכלול ההגרלה 6,770 יח"ד 
ב-27 יישובים. כל ההגרלות מיועדות לסדרות א' וב', כאשר תינתן 
עדיפות לסדרה א'. תוצאות ההגרלה יימסרו לזוכים לקראת סוף 

חודש מרץ.
כ-650  יוגרלו  למשתכן"  "מחיר  פרויקט  במסגרת  לראשונה 
יח"ד במסגרת ה"קול הקורא". בין היתר ביישובים – פתח תקווה, 
מקרקעי  מועצת  החלטת  פי  על  ועפולה.  חיפה  ירושלים,  חולון, 
ישראל 1518, פנתה רשות מקרקעי ישראל ליזמים, והציעה להם 
לזכאים במסגרת מחיר  ידם,  יחידות הדיור שיבנו על  לשווק את 

למשתכן, בהנחה משמעותית בתמורה למענק.
אכלוס  בשלבי  נמצאות  הקורא,  הקול  במסגרת  מיח"ד  כ-30 
מיידי (ירושלים ועפולה). כ-300 יח"ד בשלבי בנייה שונים (נהריה, 
חיפה, פתח תקווה, מגדל העמק ועפולה). ללמעלה מ-220 יח"ד 
וקרית  (עפולה  עבודות  התחלת  לקראת  והן  מלא  בניה  היתר  יש 
ביאליק). שאר יח"ד בשלבים שונים בהליך הרישוי להוצאת היתר. 

כל יח"ד יימסרו בין השנים 2018-2020. 
ולספק  הכוח  בכל  הדיור  במשבר  להיאבק  ממשיכים  "אנחנו 
נפרסם  הקרובים  בחודשים  הוגנים.  במחירים  לצעירים  דירות 
הגרלות נוספות לאלפי יחידות דיור במחירים מוזלים", כתב השר 

כחלון ברשת החברתית עם ההכרזה.

"ערפל בנתונים"

התייחס  בריק  רוני  הארץ  בוני  התאחדות  נשיא  זאת,  עם 
רואים  אנחנו  האחרונים  "בחודשים  כי  ואמר  הדיור  שוק  לנתוני 
התנהלותה  על  שלנו  הביקורת  את  להפנים  מתחילה  שהממשלה 
בשוק הדיור בשנתיים האחרונות. השר כחלון לא מודה בזה, אבל 
לומר,  ממשיכים  ואנחנו  אמרנו  עצמם.  בעד  מדברים  המספרים 
ש'מחיר למשתכן' היא תכנית טובה אבל הממשלה מוכרחה לבצע 
בה התאמות לשוק. אמרנו שוב ושוב שהחלטת הממשלה לשווק 
 80% מעל  מפקירה  למשתכן  למחיר  שלה  קרקע  כל  את  כמעט 

מרוכשי הדירות – משפרי הדיור והמשקיעים".
של  חלקה  שינוי.  ראינו  כבר  הקודם,  "ברבעון  בריק,  לדברי 
לכ-50%  השיווקים  מכלל  מכ-75%  ירד  למשתכן  מחיר  תכנית 
לא  וזה   – השיווקים  מספר  את  להגדיל  צריכה  הממשלה  מהם. 
ירידה  קורה. כבר מעל שנה אנחנו רואים עמידה במקום ואפילו 
דיור  יחידות  אלף  ל-69  קרקע  נמכרה  ב-2017  הקרקע.  בשיווק 
לעומת כ-71 אלף ב-2016. התוצאה של ההחלטה, שלא לשווק 
יותר קרקע, היא ירידה בהתחלות הבנייה מ-14 אלף יחידות דיור  
ברבעון הראשון של 2017  ל-11 אלף בשני הרבעונים האחרונים. 
אסור שזה ימשך ואנחנו פועלים בכל הכלים שיש לנו שהשווקים 

יורחבו".
בנתונים  הערפל  הדיור.  שוק  נתוני  על  פסיכולוגי  מאבק  "יש 
מכוון על ידי האוצר כדי לייצר בציבור ציפייה מלאכותית לירידת 
מחירים". אמר גם חיים פייגלין, יו"ר ארגון קבלני חיפה והמפרץ 

בכנס שנערך במלון דן כרמל בחיפה.
ומכרזי  ההגרלות  של  הפעילות  על  שומעים  "כולנו  לדבריו, 
מחיר למשתכן אך ישנה אי בהירות בכל נתוני שוק הדיור. חלקם 
חסרים וחלקם לא אמינים. לדוגמא, מדד הדיור של למ"ס כולל 
ערבוב של דירות בשוק החופשי ודירות במחיר למשתכן שהמחיר 
שלהן מסובסד במאות אלפי שקלים לדירה. לכן קשה לדעת באמת 

מה המצב של שוק הדיור". 
פייגלין אמר עוד כי "אומנם הנתון לגבי מלאי הדירות שעומד 
האמתיים  המספרים  אבל  משנה  למעלה  פורסם  לא  למכירה 
רחוקים מ- 50 אלף דירות בהן נקב שר האוצר. מבדיקה שנערכה 
במחלקת המחקר בהתאחדות בוני הארץ, עולה כי בפועל יש בין 
אלף לאלפיים דירות מוכנות בלבד עם אישורי אכלוס המוצעות 

למכירה".
עם  עובדת  הארץ  בוני  התאחדות  כי  ואמר  הוסיף  פייגלין 
בנייה  עלויות  מדד  לייצר  כדי  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
חדש. לדבריו, "מדד תשומות הבנייה מזמן איננו מייצג בפועל את 
ההתייקרות בענף הבנייה. מדובר במדד שמשפיע על התקשרויות 
בהיקף של כ-100 מיליארד שקל בשנה. המבנה של המדד בעייתי 
עם  הדירות.  במחירי  מתקן  הוא  במדד  מאמין  לא  השוק  וכאשר 
יוקר בנייה  זאת, אני שמח לומר שהלמ"ס מגבש יחד אתנו מדד 

חדש שיהיה רלוונטי לשוק של היום".

אושרה הצעתו של שר השיכון יואב גלנט לבניית 3,500 אלף דירות בעיר, ותקצוב תשתיות בסכום של כ-123 מיליון שקל • 
עוד בבשורות השבוע: שיווקים למשפרי דיור, הסכם עם חברת החשמל ומהפכה בתחום מבני הציבור • נתוני השמאי הראשי 

מגלים: שחיקה קלה בתשואה על השקעות בנדל"ן • וגם: בהתאחדות בוני הארץ מבקרים את התנהלות האוצר 

בשורת כחלון: אלפי דירות במודיעין עילית
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עשרות תחפושות מרשימות ו-4 זוכים 

לקראת חג הפורים ערך סימילאק למהדרין מבצע 
תחפושת  לתינוקם  ליצור  ההורים  את  שהזמין 
מקורית ומתוקה של מדען, תחת הסלוגן ’סימילאק 
בתחרות  השתתפו  רבים  הורים  המדע‘.  בגלל   –
סימילאק  של  הגדולה  המדענים  תחפושות 
מתוקים  תינוקות  של  רבות  ותמונות  למהדרין, 
אל  הגיעו  אבוט  מדעני  של  יפהפיות  בתחפושות 
התחפושות  ארבע  מתוכם,  התחרות.  כתובת 
המוצלחות ביותר שנבחרו על ידי שופטי התחרות, 
למהדרין  סימילאק  פחיות  ב-5  היוצרים  את  זיכו 
התרשם  השיפוט  צוות  מהם.  אחד  לכל  גרם   900
בארבע  והבחירה  שצולמו  התמונות  מן  מאוד 
תחפושות בלבד מתוך מבחר היצירות המוצלחות 
בהנהלת  מאתגרת.  משימה  הייתה  שנשלחו, 
המדענים  תחפושות  מכמות  הופתעו  סימילאק 
לאימהות  ומודים  התחרות  במסגרת  שהוכנו 
ולאבות שהשתתפו והביעו באמצעות התחפושות 
המרהיבות והמושקעות את הערכים של סימילאק 
למהדרין. ניכר שהושקעו בהכנת התחפושות זמן, 
יעל רבהון, מנכ“לית  לב.  והרבה תשומת  מחשבה 
ילדיה  את  שמגדלת  אימא  ”כל  ישראל:  אבוט 
מעוניינת  להתפתחותם,  ודואגת  ובחום  בסבלנות 
לפתח את היכולות שלהם ולסייע להם להגיע אל 
השנה,  ובכל  בפורים  שלהם.  היכולות  מקסימום 
הרכב  עם  ההורים  לצד  עומד  למהדרין  סימילאק 
בשביל  מדעיים  מחקרים  במאות  מגובה  ייחודי 
אני מודה בחום  לגדול להתפתח.  לסייע לתינוקם 
עם  במבצע  שהשתתפו  המשפחות  ולכל  לזוכות 
ויפות, ומאחלת לכולן הרבה  תחפושות מושקעות 

נחת מן המדענים הקטנים והמתוקים שלהן“.

בהגרלה השלישית במבצע תנובה 

בהגרלה השבועית, השלישית מבין עשר, במבצע 
תנובה 'הזכייה של הבית', זכתה משפחה מהישוב 
של  מגוון  כללה  הזכייה  הארץ.  בדרום  תפרח, 
מוצרי חשמל ביתיים ובהם – תנור אפיה, מקפיא 5 
מגירות, מכונת כביסה, מייבש כביסה ומקרר 450 

ליטר.
בהגרלה הראשונה זכה בחבילת מוצרים יוקרתיים 
ובהגרלה  גן  מרמת  צעיר  זוג  הבית,  להלבשת 
השניה משפחת רוזנבאום מקריית מלאכי שזכתה 
ההגרלה  סועדים.   24 עבור  לאירוח  כלים  במגוון 
תינוקות  לחדר  איכותי  ריהוט  יוגרל  בה  הרביעית 

תתקיים ביום ראשון הקרוב, כד באדר.
"הזכייה  השנה  מבצע  על  הכריזה  תנובה  כזכור, 
 ₪ במיליון  לזכות  ניתן  שבמסגרתו  הבית"  של 
 10 במשך  שבוע  בכל  ובנוסף,  דירה.  לרכישת 
חבילת  של   שבועית  הגרלה  מתקיימת  שבועות, 
מוצרים יוקרתית, או ריהוט של אחד מחדרי הבית. 
 21) בסיון  ז  שני,  ביום  תתקיים  הגדולה  ההגרלה 
במאי) והזוכה בה יקבל 1,000,000 שקל לרכישת 

דירה. 
כדי להשתתף במבצע יש לאסוף 10 אריזות  ממגוון 
להכניס  תנובה,  של  החלב  ותחליפי  החלב  מוצרי 
ולשלוח  רגילה  למעטפה  או  המבצע  למעטפת 
בתיבת  לשלשל  או  המבצע,  למוקד  רגיל  בדואר 
נבחרות  מכירה  נקודות  ב-77  המוצבת  המבצע 
ברחבי הארץ. כל מעטפה משתתפת בכל הגרלה 
בהגרלות  הזוכים  המבצע.  למוקד  הגעתה  מרגע 

השבועיות, ישתתפו גם בהגרלה לזכייה הגדולה.

חופשת פסח בהשגחת בד“צ
כמו  נשמע  היה  תמיד  בפסח  אמיתי  יהודי  נופש 
חלום בלתי מושג. כי מה לעשות שלא דיינו במלון 
במיקום  או  במיוחד  עשיר  בתפריט  גבוהה,  ברמה 
מקפיד  הפסח  בחג  מרהיבים?  נופים  עם  מעולה 
התורה  שומרי  הנופשים  ציבור  מתמיד  יותר 
והמצוות, על כשרות מהודרת ברמה גבוהה אשר 
גבוהה  מלונאית  לרמה  הדרישה  עם  בשילוב 
ממומש.  ולא  רחוק  לחלום  פסח  נופש  את  הפך 
לציבור  המשמעותית  הבשורה  הגיעה  השנה,  אך 

הנופשים: מלון הפאר ’כינורות‘ בטבריה גאה להציג 
המהודרת  בכשרות  המושלם  הפסח  נופש  את 
הכשרות  לחותמת  החרדית.  העדה  בד“צ  של 
והמגוון  העשיר  התפריט  מתווספים  המהודרת 
מעוצבים  חדרים  איפרגן,  מאיר  השף  של  בניצוחו 
ברמה גבוהה ונופים עוצרי נשימה. לאורך כל החג 
יתקיימו תפילות מרוממות בבית הכנסת המהודר 
מדי  גרינבוים.  קובי  והחזן  הזמר  בליווי  המלון,  של 
בהשתתפות  מאלפים  תורה  שיעורי  יימסרו  יום 
עבור  הראשונה.  מהשורה  שיעור  ומגידי  רבנים 
ואטרקציות  פעילויות  מגוון  ממתינות  הילדים 
במהלך כל החג עם מיטב האמנים ומשמחי הלב. 
עינינו  לנגד  עמד  המלון,  של  ההקמה  ”בתהליך 

את  והחרדי  הדתי  הנופשים  לציבור  להביא  עמד 
”גוף  ”כינורות“.  בהנהלת  אומרים  ביותר“  הטוב 
הכשרות אשר מלווה אותנו ואת אורחינו גם בפסח 
הינו אישור הכשרות של בד“צ העדה החרדית. אנו 
בטוחים כי הקהל האיכותי המבקש לנפוש בפסח 
הכשרות  הידורי  ומתוך  יוקרתית  באווירה  בגליל 
ייחודית  נפלאה,  לחוויה  יזכה  ביותר,  הגבוהים 
וכשרה למהדרין במלון הפאר“. עשרות משפחות 
המלכותי  בנופש  מקומן  את  כה  עד  הבטיחו  כבר 
מציע  המלון  ב“כינורות“.  הפסח  בחג  למהדרין 
חלומי.  ונוף  מפוארים  חדרים  מושלמים,  תנאים 
לחג  שיא  ביקוש  על  מדווחים  המלון  בהנהלת 
אחרונים  חדרים  נותרו  כי  ומעדכנים  ובא  הקרב 
לחופשת פסח בהרמוניה מושלמת. לפרטים: -04

.950-9000

מאונו לבית המשפט המחוזי 

האקדמית  שהקריה  ברציפות  שנים  ארבע  כבר 
אונו מובילה בשביעות רצון הסטודנטים מהמרצים 
ביותר, עפ“י סקר התאחדות הסטודנטים  הטובים 
וטיב  באיכות  מתבטאת  זו  מובילות  הארצית. 
 - דבר  של  ובסופו  הלימודים,  ברמת  ההוראה, 
בכירים  לתפקידים  להגיע  שמצליחים  בבוגרים 
ד“ר  שגם  מפתיע  לא  כעת,  הישראלי.  במשק 
בקריה  למשפטים  בפקולטה  מרצה  גורמן,  אבי 
האקדמית אונו מצטרף למערכת המשפט בישראל 
המשפט  בית  לשופט  שעבר  בשבוע  מינויו  עם 
שהקמפוסים  עשורים  שני  זה  מרכז.  המחוזי 
יהודה  באור  אונו  האקדמית  הקריה  של  החרדיים 
משפטים,   לימודי  של  מסלול  מקיימים  ובירושלים 
בוגרי המסלול.  הדין במגזר הם  עורכי  רוב  כאשר 
שכירים  דין  כעורכי  הן  חיל  עושים  אונו  בוגרי 
במשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, הן כעורכי 
דין עצמאיים וכן בתחומים שונים נוספים אשר גם 
בהם – תואר במשפטים הוא המפתח להתקדמות 
במגזר  הציבורי,  במגזר  בבנק,  ובשכר:  בתפקיד 
הפרטי, בחברות ביטוח בחברות ממשלתיות ועוד. 
המכינות לגברים מתחילות בקרוב. לפרטים: -072

223-7551

ספרונים ותקליטורים חדשים 

”חסדי  של  השמע  ותקליטורי  הסיפורים  ספרי 
הילדים.  בקרב  דבר  לשם  מכבר  זה  ,הפכו  נעמי“ 
ממאה.  למעלה  כבר  יש  התקליטורים  בסדרת 
ברמה  מסופרים  וקולחים,  מעניינים  הסיפורים 
חינוכיים  מסרים  ומעבירים  לילדים  המותאמת 
והתקליטורים העשירה  במיוחד. לסדרת הספרים 
כותרים  נוספו  נעמי“  ”חסדי  מבית  והמרתקת 
חדשים. לסדרת הספרים נוספו הכותרים הבאים: 
מצלמה.  של  סיפורה  לטובה,  זו  גם  אריאל,  הרב 
הדפוס:  מכבש  על  אלו  בימים  נמצאים  בנוסף, 
באגף  גם  לאמא.  עוזרים  ואיך  לים  נוסע  ישראל 
ורבקה,  יצחק  מרעננים:  חידושים  התקליטורים 
ועמורה.  סדום   נעמן,  צרעת  לאמא,  עוזרים  איך 
נעמי  חסדי  ע“י  נמכרים  והתקליטורים  הספרים 
ללא כוונת רווח ונמכרים במחירי עלות: מחיר ספר 
– 5 ₪ מחיר תקליטור – 3 ₪ במטרה לאפשר לכל 
וחינוכית  נעימה  חוויה  לילדיה  להעניק  משפחה 
והתקליטורים  הספרים  את  אפסי.  כמעט  במחיר 
 41 ניתן לרכוש בחסדי נעמי רח‘ האדמור מקוצק 

בני ברק. לבירורים והזמנות: 03-6781515

משיקים את עונת הגלידות

גלידות ”נסטלה“ פותחת את עונת 2018 עם מגוון 
מוצרים חדשניים וממשיכה להוביל את מגמת ה- 
 La מסדרת  טעימות  חדשות  עוד  עם   Wellness
Frutta. בין מגוון המוצרים המיוחדים לשנה זו ניתן 
למצוא אתLa Frutta  שלגוני פירות בשילוב יוגורט 
וגלידות עם חתיכות פרי. גלידות נסטלה ממשיכה 
להוביל את מגמת ה- Wellness בעולם הגלידות, 
לצרכנים  המאפשרים  מוצרים,  מגוון  ומשיקה 
ליהנות מגלידות מאוזנות יותר תזונתית, מופחתות 
 La שלגוני  הצלחת  לאור  ושומן.  סוכר  קלוריות, 
להרחיב  הוחלט  כשנתיים,  לפני  שהושקו   Frutta
של  חדשות  שלגונים  מאגדות  עם  הסדרה  את 
פרי בשילוב יוגורט עם חתיכות פרי בשני טעמים: 
יוגורט.  יוגורט ומנגו פסיפלורה ואננס עם  תות עם 
השלגונים יגיעו במאגדות שאותן ניתן יהיה למצוא 
חדש  שלגון  יושק  בנוסף,  המזון.   רשתות  בכלל 
עם שילוב חדש ומרענן של פירות – רימון ותפוח. 
מוצרי La Frutta המכילים 50% פרי, מתאפיינים 
בכל  מפתיעים.  טעמים  ובשילובי  נימוח,  במרקם 
שלגון בין 67-90 קלוריות בלבד. בגזרת הפינוקים 
השיקו בנסטלה את רולר שוקולד לבן ומאגדת מיני 
חדשניים  מוצרים  יושקו  העונה  בהמשך  קראנץ, 
העדה  בד“צ  למהדרין  כשרות  נוספים.  ומפתיעים 

החרדית.

חדש ומפנק במיוחד

קרם  במילוי  שוקו  הקרמוגית  את  משיקה  אסם 
הייחודי,  במרקם  מוכרת  קרמוגית  אותה  אגוזים, 
לאחר  אגוזים.  של  עשיר  בטעם  ממולאת  כשהיא 
לשיעורי  זכתה  שוקולד  במילוי  שהקרמוגית 
אסם  החליטה  הישראלי,  בשוק  ניכרים  הצלחה 
הסדרה  את  שירענן  החדש  המוצר  את  להשיק 
לאהוב  הנחשב  אגוזים  של  נוסף  טעם  לה  ויוסיף 
אסם  שערכה  במחקר  הצרכנים.  בקרב  במיוחד 
שנערכו  הטעם  במבחני  גם  כמו  המוצר,  עבור 
לפני העברתו לפס הייצור, זכה המוצר לביקורות 
טעם  בין  הייחודי  השילוב  גבוה.  ולדירוג  חיוביות 
מצליח  לשילוב  נחשב  האגוזים,  לטעם  השוקו 
הטעמים  חובבי  במיוחדעל  ואהוב  ופופולרי 
המתוקים. כל אחד, בכל גיל, יוכל ליהנות מהעוגיות 
ארוחות.  בין  לארוחהוכנשנוש  כקינוח  הייחודיות 
לדברי דפנה ברנר, מנהלת שיווק המאפה באסם-
חלק  היא  חדש  בטעם  קרמוגית  ”השקת  נסטלה, 
מהמאמץ שלנו לאפשר מגוון של טעמים לחוויית 
אכילה מושלמת. סדרת קרמוגית של אסם נותנת 
החמה  השתייה  לצד  פינוק  שמחפש  למי  מענה 
לאירוח  נפלא  פתרון  גם  והיא  טעים,  לנשנוש  או 
של משפחה וחברים לקינוח לאחר הארוחה“. את 
אגוזים,  ובמילוי  שוקו  בטעם  החדשה  הקרמוגית 
השיווק  וברשתות  המזון  בחנויות  להשיג  ניתן 
החרדית‘,  ’העדה  בד“ץ  של  המהודרת  בכשרותם 
סעודה  לאחר  גם  וחגים,  לשבתות  מתאימות  והן 

בשרית. 

עובדת פי שניים

ז‘אוול  סנו  את  מציגה  סנו  הפסח,  חג  לקראת 
מאושר  תשע“ח,  לפסח  מיוחד  בייצור  אקונומיקה 
האקונומיקה  החרדית.  העדה  בד“ץ  מטעם 
אתכם  תשאיר  ולא  לפסח,  בהכנות  לכם  שתסייע 
אקונומיקה  ז‘אוול  לסנו  בעצמו.  בפסח  גם  לבד 
מנצח:  למוצר  אותה  ההופך  כפול  פעולה  אפקט 
סוגי הלכלוך  ביסודיות את כל  ומנקה  גם מלבינה 
ומותירה אותו  וגם מחטאת את המשטח המטופל 
שומן  ממיסי  חומרים  של  צירוף  מחיידקים.  נקי 
בקלות  המתמודד  לחומר  ז‘אוול  סנו  את  הופך 
ויכולת החיטוי המוכחת שלה  גם עם לכלוך קשה 
בהצלחה.  והחיטוי  הניקיון  פעולה  את  משלימה 
סנו  בסדרה:  עוד  ולבנדר.  לימון  בריח  להשיג  ניתן 
מרוכזת  אקונומיקה   – סמיכה  אקונומיקה  ז‘אוול 
במרקם סמיך נוחה לשימוש ויעילה במיוחד לניקוי 

משטחים אנכיים.

מוצרי ניקיון ב-5 ₪ בלבד

רשת ’שוק מהדרין‘, הרשת היחידה ששמה בראש 
של  האמתית  טובתו  את  שלה  העדיפויות  סדרי 
בהתאמה  השנה,  ימות  כל  לאורך  החרדי  הצרכן 
שוק  שובר  במבצע  יוצאת  חג,  ולכל  עונה  לכל 
תוכלו   ₪  200 מעל  בקניה   . הניקיון  בממלכת 
בית,  בכל  ובסיסיים  הכרחיים  ניקיון  מוצרי  לקנות 
במחיר כמעט בלתי אפשרי של 5 ₪ בלבד למוצר! 
כך, תמצאו בין יתר המבצעים לאורך תקופת ערב 
 ₪  5 של  במחיר  הבאים  המוצרים  את  הפסח,  חג 
מוריץ  סנט  שומנים  מסיר   :₪  200 מעל  בקנייה 
750 מ“ל, נוזל כלים פיירי 1.35 ליטר, מרכך כביסה 
מג‘יק 4 ליטר, פיסגה נוזל לשטיפת רצפות 4 ליטר 
’שוק  רשת  סנו.  ליטר   4 ג‘ט  כללי  לניקוי  נוזל  סנו, 
לדרישות  רבה  חשיבות  מתוך  שהוקמה  מהדרין‘ 
עמו,  אמיץ  לקשר  רצון  ומתוך  החרדי  הצרכן 
מתפשרות  בלתי  החמרות  על  הקפדה  מקיימת 
שירות  מוצרים,  איכות  מהדרין,  כשרויות  כגון 
וכמובן מחירים הוגנים. היכנסו לאחד מ-20  אדיב 
הסניפים ברחבי הארץ ותיהנו ממבצעי פסח נקיים 
התאריכים  בין  תקפים  המבצעים  ומשתלמים. 
גמר  עד   או   4-17.3.18 תשע“ח  ניסן  א‘   – אדר  י“ז 

המלאי, המוקדם מביניהם.

אפילו הנירוסטה נוצצת

להעניק  מעוניינים 
הנירוסטה  למשטחי 
שלכם מראה מבריק 
לכבוד  במיוחד  ונוצץ 
במיוחד  הפסח?  חג 
לשם כך, סנו מציעה 
נירוסטה  סנו  את 
לניקוי  יעיל  מוצר   –
של  יעילים  והברקה 
מנקה  נירוסטה. 
ביסודיות את משטחי 
ומותיר  הנירוסטה, 
מבריקים  אותם 
סימנים  וללא 
האופייניים  וכתמים 
מסוג  למשטחים 
נירוסטה  סנו  זה. 
לניקוי  מתאים  גם 
משטחי  ולהברקת 
ודלתות  ניקל  כרום, 
פלדה ומשאיר עליהן 

שכבת מגן עוטפת הדוחה סימנים ולכלוך.

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

קצרצרים
חברת "הגלידות של פלדמן" ממשיכה 
 Life מוצרי  אסטרטגיית  את  לחזק 
הגלידות  עונת  את  ופותחת   Style
הילדים  סדרות  הרחבת  עם   2018

 Bellissimo וסדרת

ברקן',  'יקבי 
נראות  משיק 
חדשה ומשודרגת 
סדרת  לתוויות 
'רזרב' לקראת חג 
הסדרה  הפסח 
כוללת את היינות: 
סוביניון,  קברנה 
שרדונה,  מרלו, 
ריזלינג  אמרלד 

וגוורצטרמינר

סגל'  'יקב  לראשונה 
בישראל  להשיק  גאה 
היינות  סדרת  את 
 'Free Run' החדשה: 
יינות  שני  הכוללת 
 – חדשים  אדומים 

קברנה סוביניון ומרלו

ה  ר ו א פ י
סדרת  משיקה 
משקאות חדשה 
ה  ר ו ד ה מ ב
בטעמי  מוגבלת 
על   שייקים 

בסיס  בננה: 
 m i x ה נ נ ב
של  בטעמים 
ס  ו ק ו ק - ה נ נ ב

ובננה-מנגו

וודקה  מותג  לראשונה, 
איכותי  בינלאומי 
כשרה  וודקה  משיק 
קטניות,  לאוכלי  לפסח, 
 OU-ה בהשגחת 
הרבנות  ובאישור 
לישראל.  הראשית 

מחיר מומלץ 79 ₪

מפתיעה  כרמית  חברת  הזה  בחג  גם 
ומציעה מגוון מוצרים כשרים לפסח

נסטלה  גלידות  בישראל:  לראשונה 
לפסח.  כשר   Extreme טילון  משיקה 
העדה  בד"צ  השנה:  כל  כשרות 
מלאכי.  קריית  רבנות  פסח:  החרדית. 

מחיר: 9-10 ₪
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האדם  של  בריאותו  ממצאי  רוב  כידוע, 
שאנו  מה  דם,  ספירת  בעזרת  לזיהוי  ניתנים 
בדרך  חולים,  בקופת  דם  בדיקת  לו  קוראים 
דם  ערכי  נמדדים  רגילה  דם  בבדיקת  כלל 
דם  כדוריות  כולסטרול,  סוכר,  כגון  בסיסיים 

לבנות ואדומות וכו'.
כמו כן כסף כידוע נקרא גם כן דמים ועל כן 
עני חשוב כמת, חלילה וחס שאינו מת פיסית, 
דחוק  כלכלי  במצב  שנמצא  מי  כל  זאת  עם 
להתנהג  ובעיקר  לחשוב  יכולתו  את  מאבד 
כמו אדם שיש לו פרנסה. מידותיו של האדם 
קשורות כידוע למצב רוחו ובעיקר ללבו כפי 
אל  נכנסים  הלב  מן  היוצאים  דברים  שכתוב 
ואם  בגופנו  הדם  משאבת  הוא  והלב  הלב, 
חלילה נדם ליבו קיפח חייו. כבר ניתן להתחיל 
להבין שהחיים שלנו אינם בשני ממדים בלבד 

כי אם בשלשה.
1. בריאות הגוף
2. בריאות הנפש
3. פרנסה טובה

חשוב לציין שכל מה שנכתוב כאן לפניכם 
אישית  כעצה  ולא  כלליות  חכמות  בגדר  הינו 
דומה לחברו  וזאת משום שאין אדם  פרטנית 
ולכן כל אחד צריך לקבל הדרכה פרטנית עם 
הנוגעות  כלליות  חכמות  שישנן  וודאי  זאת 

לכולנו כאחד. 
בשורת  בשמחה,  מרבים  אדר  משנכנס 
הצומח  ולבלוב  פריחה  ועמה  מגיעה  האביב 
קטן  עולם  הינו  האדם  כידוע  שסביבנו, 
ולכן  עליה,  ומשפיע  מסביבתו  המושפע 
על  משפיע  וודאי  הצומח  ולבלוב  התחדשות 
שנבין  בתנאי  וזאת  וכלכלתנו  נפשנו  גופנו, 

ונפנים את הכוח הזה שבבריאה. 
את  המאפיינת  הבוטנאיות  התופעות  אחת 
הרבים  הירוקים  העלים  הינה  האביב  תחילת 
הירוק  הצבע  ובשדות.  העצים  על  המופיעים 
פוטוסינתזה,  הנקראת  טבעית  מתופעה  נובע 
האדם  של  העיקרי  המזון  הם  ירוקים  צמחים 
החיים  שבעלי  נראה  בטבע  נתבונן  אם  והחי, 
ביותר  הגדול  המשקל  ובעלי  ביותר  החזקים 
היונקים  אחד  שהינו  הפיל  צמחונים,  הינם 
מעלים,  ורק  אך  ניזון  אדמות  עלי  הכבדים 
כן  גם  ביותר  החזק  יונק  שהינו  הקרנף  חברו 
ניזון אך ורק מעלים ירוקים, גם סוסים וכדומה 
צמחים  מזונם  ועיקר  מצמחים  ניזונים  כולם 

ירוקים.
הכבד,  הינו  בגופנו  הגדול  המסנן  האבר 
תפקידו לקבל מהתריסריון את מיצי העיכול, 
לסנן אותם ולהטעין אותם בנוזל הדם שזורם 
עמוס,  הכבד  כאשר  בגופנו.  תא  כל  ומזין 
כלומר המסנן סתום, האיכות של הדם משתנה 
האדם  יום  ובסופו של  תא  לכל  מגיע  גם  וכך 
כולו נחלש במקרה הטוב ובמקרה אחר חולה 

חלילה וחס. 
ביותר.  חשובה  הכבד  תחזוקת  כן  על 
בחודשי  נעשה  ביותר  הטוב  הכבד  ניקיון 
ניקיון  לביצוע  ביותר  הטוב  והמזון  האביב 
זה הינו החלק הירוק שבצמחים, נכון שבכדי 
זקוקים לאכול הרבה עשבים  לנקות כבד אנו 
מהם,  עשיר  אינו  ימינו  של  והתפריט  ירוקים 
מוכרים  כמו בבתי טבע  כן בבתי מרקחת  על 
או  כלורופיל  הנקראים  ירוקים  עלים  ריכוז 

ספירולינה. 
משפיעה  אינה  מזון  תוספי  אותם  לקיחת 
את  היטב  לקרוא  מומלץ  זאת,  עם  לרעה, 
הוראות השימוש. כאשר אנו זוכים לנקות את 
וחיוני  צלול  יותר  לדם  מאפשרים  אנו  הכבד, 
לזרום בגופנו, לזון את תאינו בערכים משפרי 
איכות חיים ובכך להרגיש את כוח התחדשות 

הטבע בגופנו.

בחורף  ויובש  בסתיו  שלכת  שעבר  עץ  גם 
וכמעט מת.  לעיני המתבונן כחסר ערך  נראה 
ואינו  מאד  עמוס  שלו  שהכבד  אדם  גם  כך 
עצבני  עייף  חיוניות,  חסר  נראה  כראוי  פועל 
וכעוס, ובאם ננקה לו את הכבד בלא שיעשה 
ירגיש  כבר  רגשיים  וטיפולים  פעולות  עוד 
חשוב  פחות  ולא  בגופו  הן  משמעותי  שינוי 

בנפשו.
יום לפני החג עוסקים בהלכותיו,  שלושים 
הלכות הפסח. תקופה זו של האביב היא גם כן 
מחדש  וחשיבה  להתחדשות  מסוגלת  תקופה 
על כלכלתנו. זהו זמן המתחלק לשניים, מצד 
מנות  ומשלוח  לאביונים  מתנות  חובת  אחד 
איש לרעהו כלומר בעולם העשייה נחדש לעני 
אדם  בבחינת  יהיה  שלא  כלכלתנו  את  ונחזק 
שאין לו דמים, נתינה זו מאפשרת לנו לחדש 

את כושר הקבלה והנתינה שהינו משא ומתן.
החליפין  היסוד של מטבע  זהו  ומתן  משא 
זה מצרכי  זה עם  בני אדם, פעם החלפנו  בין 
יסוד שכל אחד גידל בביתו ובחצרו וכיום אנו 
הנקרא  המטבע  גם  אולם  בכסף,  זאת  עושים 
כסף שהיה פעם בעל ערך עצמי משום שהיה 
וכיום  ונחושת עבר שינויים  כסף  עשוי מזהב 

אנו קונים באמצעות כרטיסי אשראי.
ארנק  נקראים  למיניהם  אשראי  כרטיסי 
שלו,  והחסרונות  היתרונות  עם  אלקטרוני 
אחד  בטלפון  לאיבוד  לו  הלך  אם  אחד  מצד 
ניתן לבטלו ובכך למנוע מעצמינו עוגמת נפש 
מהפסד אמתי שהיה נגרם לנו אם כסף אמתי 
מאפשרת  אשראי  בכרטיס  קניה  נאבד.  היה 
גם כן לאדם לקנות בתשלומים וליהנות ברגע 
אחד משימוש בכסף שאין לו לשלם בחודשים 
הבאים, אם היינו משתמשים ביתרון זה פעם 
או פעמיים אז הכל היה נפלא, אבל מה שקורה 
הוא שצורת התשלום הזו הופכת להיות חלק 

מאורך חיינו.
החג  הוצאות  והנה  בא  פסח  הגיע  אביב 
שלא  במוצרים  להתחדש  רוצים  גם  גדולות 
היינו קונים סתם ככה וחשבון ההוצאות לחג 
מגיע, לדוגמה 12,000 ₪ שאינם בידינו כרגע, 
ל12  אני מחלק את ההוצאה  בכרטיס אשראי 
תשלומים ויוצא שמח לחיים. אחרי חצי שנה 
מגיעה תקופת החגים של חודש תשרי שאז גם 
כן ההוצאות מרובות ונגיד שקנינו שוב אך ורק 
ב 12,000 ₪ ושוב ב 12 תשלומים, עד כה הכל 
נפלא עברנו את החגים בשמחה רבה ואז שוב 
תשלומים...   12 ב  קונים  ושוב  האביב  מגיע 
סלולריים,  מכשירים  רכישת  על  נדבר  שלא 
ותקשורת,  ארנונה  חשמל  חשבונות  תשלום 

חינוך ועוד.
כלומר כל חודש מתוסף תשלום חדש. ואז 
גובה  עולה על  סכום כל התשלומים הקטנים 
והפתרון  רבים  נחלת  הינו  זה  ההכנסות. מצב 
רוצה  שהוא  החליט  אדם  אם  פשוט,  מאד 
לשאת לתת במזומן אז בכל פעם שיקנה חפץ 
הוא  וכך  מטבע  המטבעות  מערמת  לו  ירד 
ידע מה מצבו הכספי, אבל אם החליט  תמיד 
חייב  הוא  אלקטרוני  בכסף  להשתמש  האדם 
למצוא או להמציא לעצמו מנגנון שישקף לו 

בכל רגע בדיוק כמה יש לו או אין לו.
אשראי  כרטיסי  המציאו  האשראי  חברות 
שמחליפים את הארנק של פעם ונותנים לצרכן 
לקנות אך ורק עם מה שקיים לו בחשבון הבנק 
וכך אותו אדם לא מוצא את עצמו בגן המבוכה 
האלקטרוני וירטואלי. ידיעות אלו כולן כאחת 

מחזקות הן את גופנו והן את נפשנו.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

בריאות חינוך ופרנסה - 
והקשר ביניהם
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הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilתתחדשו...

האופנה  רשת 
 SOLOG לילדים 
סוף  במבצע  יוצאת 
עונה לילדים: פריטי 
חורף  קולקציית 
מ-   החל   2017/18

19.90₪ בלבד

 OneBlade -פיליפס, משיקה את מכשיר ה
המהפכני שיכול לקצר, לעצב או לגלח, בכל 
אורך של זיפים. מחיר ברשת מחסני חשמל 

משיק: וברשת שקם אלקטריק 699 ₪ ג'ייד 
פודרה בשני גוונים 
העור.  לטיפוח 

מחיר: 99.90 ₪ 

מפנק   L'ORÉAL PARIS
קונים  לקוחותיו:  את 
ממוצרי   ₪  199 מעל 
 20 מוסיפים  המותג, 
ערב  תיק  ומקבלים   ₪
מוצרים   2 כולל  אופנתי 
מתנה!  מלא–  בגודל 
 (  ₪  157 ההטבה  (שווי 

עד ה-30.06.18

 FARCOM PROFESSIONAL
הבינלאומי  הטיפוח  מוצרי  מותג 
לשיער, מציג: מארז טיפוח מפנק 
ללא  קונדישינר  ספריי  לפסח: 
מט  ווקס  מולדינג  קרם  שטיפה, 
 170 המארז:  מחיר  ברק.  וספריי 
ברחבי  במספרות  להשיג:    ₪

FARCOM הארץ ובאתר

מציע  בעולם  הטוב  הגילוח  סכיני  מותג  דורקו 
לרגל חג הפסח מארז טיפוח הכולל תיק רחצה 
גילוח  סכיני  ורביעיית  ידית   ,  Dorco המותג  של 
להשיג  חינם.  משלוח  בלבד!   ₪  79 ב-  פרימיום 
בלעדית ב- MyDorco.co.il החל מה - 25.3.18  

ועד ה- 8.4.18

הבינלאומי  השיער  טיפוח  מותג 
טיפוח  מארזי   4 מציע   label.m
חלק,  לשיער  הפסח:  חג  לקראת 
לבירור:  ובלונדיני.  עבה  מתולתל, 

03-5172550

הנסיעות  עונת  לקראת 
חברת   2018 אביב-קיץ 
 30% מציעה   סמסונייט 
הנחה על קולקציות מזוודות 

B-LITE 3

"הסטוק"  לבית  המובילה  הדיסקאונט  חנויות  רשת 
מציעה בכל מחלקות החנות במיוחד לכבוד חג הפסח 
עד  בתוקף  הנחה!   20%  70%- של  ענק  הנחות  מגוון 

ה-7.4.18 או עד גמר המלאי

פותחים את האביב ברשת רהיטי הילדים 
כל  על  חינם!   3+1 "עצמל'ה":  והנוער 
מוצרי החנות. בנוסף, מציעה הרשת שלל 
ללא  ה-30.4.18.  עד  בתוקף   * מבצעים. 

כפל מבצעים

במבצעים  וישי  הדרמו-קוסמטיקה  מותג 
וקבלי  מוצר  קני  במיוחד:  וחגיגיים  מפנקים 
את השני ב- 50% הנחה החל מה- 7.3 ועד 
8.3 כולל  ו/או עד גמר המלאי. ובנוסף,  ה- 
אופנתי  תיק  קבלי   ₪  299 מעל  בקנייה 

מתנה! עד סוף חודש מרץ

ניו  מייבלין 
יורק, יוצא החל 
מ-8.3 למבצע: 
כ-ל המסקרות 
 ₪ ב-35 
עד  בלבד! 
ו/ ה-11.4.18 
גמר  עד  או 

המלאי

אמנית  יצרה  הפסח,  לכבוד 
מגוון  קמחי,  נירה  הויטראז', 
משמחות:  אך  קטנות  מתנות 
סוקולנטים  עם  שקופים  עציצים 
יד  בעבודת  הכל  (קקטוסים) 
על  לב  ותשומת  ובהשקעה 
שקלים.   70 מ  החל  פריט.  כל 

לפרטים: 054-6444700

סדרת פאזלים, תלת מימד של מגדלים מפורסמים 
ברשת פאזלנד, במיוחד לפסח ובכלל. עשויים מעץ, 

מכיל: 32 חלקים. מחיר: 49.90 ₪  

ערכה    –  VIVIAN מ  חדש  לפסח:  מיוחד 
והברקת  לניקוי  ביתי  לשימוש  מקצועית 
טלסקופי.  ומוט  סיליקון  מגב  עם  חלונות 
מחיר: 84.90 ₪ להשיג ברשת חנויות "אייס" 

ובחנויות מובחרות למוצרי בית

 ,Bibu Baby התינוקות  מותג  של  קרטיב  נשכן 
להשיג ברשת בייביסטאר ורשת מוצצים ברחבי 

www.bibubaby.com :הארץ ובאתר

קולקציית החג החגיגית 
 FOX של  והאופנתית 
מגוון  מציגה   WOMEN
לבן  בצבעי  פריטים 
רקמות  עם  ושמנת 
ססגוניות ובגזרות נוחות, 

חדשות ועדכניות

"יוצרים  משיקה:  קלסיקלטת 
חג  סמלי  את  בפלסטלינה 
משחק  פיסול,  ספר   – הפסח" 
המשלב  לילדים  חגיגי   ויצירה 
את  המשפרים  ותוכן  משחק 
אצל  העדינה  המוטוריקה  יכולות 
ילדים. מחיר קטלוגי: 89.90 ₪ ₪ 
הספרים,  בחנויות  להשיג:  ניתן 
רשתות  הצעצועים,  בחנויות 

המזון ובאתר הבית

בלב ליבו של שוק הפשפשים 
קסומה  חנות  לה  שוכנת 
 ,"One Bedroom" ונדירה, 
כובש  אקלקטי  אוסף  עם 
עיצוב  פריטי  של  ומרהיב 
פריז,  מדנמרק,  בייבוא 
שהמכנה  ומאיטליה  בלגיה 
אופי.  הוא  להם  המשותף 

יהודה מרגוזה 12 ת"א

שעון  משיקה:  השוויצרית  השעונים  יצרנית   - סווטש 
במהדורה מוגבלת עם אריזה תואמת בצורת נרתיק קטן

הרשת  "הגרעין", 
לגינון  המקצועית 
 FIX משיקה:  וחקלאות, 
ידידותי  פתרון   –  GEL
נמלים  להדברת 
פתיון.  ג'ל  באמצעות 
יחידות  שתי  מחיר: 
08- בלבד    ₪ ב-79 

9320466

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

קו"ח ותיק עבודות:

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, שליטה בתוכנות

Illustrator, Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

דרוש/ה
גרפיקאי/ת

תנאים טובים למתאימ/ה!

Yakov@kav-itonut.co.il
או לפקס: 03-5796645

פינוי שוכרים שמפרים חוזה פינוי פולשים לנכס 
גביית חובות גביית צ'קים חוזרים ביצוע של 

פסקי דין איחודי תיקים פשיטות רגל

בית פנינת האילון, יגאל אלון 155, ת"א
טלפון: 03-6880011 | פקס: 03-6880012

Robby_law@hotmail.co.il :דוא"ל

ייצוג בבתי המשפט ובהוצאה לפועל

לבקשת לקוחות רבים התחלתי לקבל צילומי חוץ באיזור המרכז באופן 
קבוע זאת בנוסף לצילומי הסטודיו בירושלים.

זה הזמן לנצל את פריחת האביב ולהנציח רגעים קסומים שלא ישכחו...
מחכה לכם ולמתוקים שלכם... 
שרה.

ניו בורן / קייק סמאש/ חלאקה/ ילדים/ בת מצווה/ הפקות/ 
תדמית/ צילומי חוץ ועוד...

להנציח רגעים בלתי נשכחים

השקדיה פורחת ובשורה משמחת!

שרה צברי סטודיו לצילום
052-6102024
studiosaratz.co.il דוא"ל

www.saratz.co.il בקרו באתר שלי

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
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 
גרפיקאי/ת
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סלט קל להכנה וטעים ללעיסה, נטול עלעלים, למטיבי לסת ואוהבי האוכל הפריך ○ מתכון של שף 
BLACK צחי בוקששתר, רשת

לאישה

איך נפתרים מהתשוקה למתוק?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סלט עדשים מונבטות 

טיפים
בא לכם משהו מתוק באמצע היום? אתם מרגישים עייפות ורק השוקולד מעיר אתכם?                        

○ מסתבר שיש דרכים אחרות לעקוף את המתוק המתוק הזה

קוצצים את הבצל הירוק ואת הגזר 
חותכים לגפרורים. 

מקפיצים בווק יבש ולוהט את העדשים 
והגזר 

מוסיפים אחרי כשתי דקות בסדר הזה את 
הבצל הירוק, שמן הזית, הפפריקה והמלח. 

מקפיצים עוד דקה ומסירים מהאש. 
מוסיפים רק עכשיו את השמן, את מיץ 
הלימון ועלי התרד, מערבבים ומגישים 

מיד. 
 על צלחת הסלט של כל סועד מטפטפים 
בכף פסים של טחינה גולמית. מגישים עוד 
טחינה ליד המנה, אם מישהו ירצה תוספת.  

במסעדות Black  תמיד פיזרו על המנה שיני 
שום אפויות.

אופן ההכנה:רכיבים ל- 6 מנות:

טעימה

דילוג על ארוחת הבוקר והשמנה 
– לא מה שחשבתם

2 כוסות עדשים מונבטות
½ ק“ג עלי תרד צעירים, שטופים 

היטב
4 גזרים 

צרור בצל ירוק
מרוקאית  פפריקה  כפות   2

גרוסה
כפית שטוחה מלח

½ כוס שמן זית
½ כוס מיץ לימון טרי
טחינה גולמית מעולה

יותר טוב עדשים שחורות קטנות במים 6 שעות, מסננים  ועוד  אין דבר קל כמו להכין עדשים מונבטות: משרים עדשים חומות 
ומחליפים מים, אחרי 6 שעות מסננים ומשאירים בחום החדר עד נביטה. שומרים במקרר בקופסא סגורה. בכל יומיים שוטפים, 
מסננים ומחזירים לקופסא. אבל אחרי שמכירים את המוצר הוא לא שורד במקרר: אפילו ילדים אהבים לנשנש את הנבטוטים האלה. 

ולהימנע  ״יש הרבה סיבות לאכול ארוחת בוקר 
ישועה  איתמר  לנו  אומר  עליה״,  מהדילוג 
״אחת  החלב.  למועצת  ויועץ  קליני  דיאטן 
מדברת  מהמקרים  בהרבה  שעולה  הסוגיות 
ביום״,  ״החשובה  הארוחה  על  שדילוג  כך  על 
שלא  אחרי  רעבים,  היום  את  להתחיל  לנו  גורם 
היום  אכלנו במשך כל הלילה. כשמתחילים את 
מה  היום,  במהלך  יותר  ונאכל  יתכן  רעבים, 
הגיע  לא  הזו  הטענה  להשמנה.  להוביל  שעלול 
תצפית  מחקרי  על  הסתמכה  היא  מקום,  משום 
ארוחת  על  דילוג  בין  קשר  שהראו  מעטים  לא 
במבוגרים״.  וגם  בילדים  השמנה  לבין  הבוקר 


במיוחד  תזונתית,  חשיבות  יש  בבוקר  לאכילה 
כשאנחנו מדברים על ילדים. ה-USDA האמריקאי 
בוקר: לארוחת  המיוחסים  יתרונות  מספר  מונה 

תלמידים  בקרב   -    
שאכלו ארוחת בוקר, נמצא כי הצריכה משפרת 
במבחנים. וביצועים  קריאה  מתמטיות,  יכולות 

שאוכלים  ילדים   -   
גבוה  סיכוי  בעלי  הם  בוקר  ארוחת 
גילם,  בני  ליד  יותר  טובה  בצורה  לנהוג 
בוקר. ארוחת  אוכלים  שלא  לאלו  בהשוואה 

    
אבל  מרכזי,  תפקיד  משחק  ההיגיון  כאן    -
שתלמידים  לכך  ישנה  מחקרית  הוכחה  גם 
גבוהה  כמות  צורכים  בוקר  ארוחת  שאכלו 
דוגמת  חשובים  תזונתיים  רכיבים  של  יותר 
וחלבון.  פולית  חומצה  תזונתיים,  סיבים  סידן, 

 אכילה של ארוחה -
מדי בוקר, מסייעת לילד לפתח הרגלי אכילה טובים 
יותר, שישמשו אותו לאורך כל חייו גם כמבוגר.


 USDA-קשה להגדיר מה זו ארוחה בריאה. לפי ה
האמריקאי3, ארוחת בוקר בריאה היא כזו הכוללת 
המלצת  שונים.   מסוגים  מזונות  של  רחב  מגוון 
ה-USDA היא לשלב בכל ארוחה מהמזונות הללו:
חלב מלא או חלב דל שומן בחלב ומוצריו יש כמות 
גבוהה של חלבון איכותי, סידן, ויטמינים ומינרלים 
הילד. של  תקינה  להתפתות  החשובים  נוספים 

וגם  קרקרים  לחם,  כגון  דגנים 
סוכר. עתירי  שאינם  בוקר  דגני 

בסיבים  העשירים  ופירות  ירקות 
ומינרלים. ויטמינים  תזונתיים, 

בשר ותחליפי בשר דוגמת ביצה קשה, בשר רזה, 
גבינת קוטג׳. תחליפי בשר הוגדרו במסמך זה של 
ה-USDA  כמוצרי מזון עשירים בחלבון מן החי 
יותר מחלבון מן  שמוגדר כחלבון מלא ואיכותי 

הצומח.

״הסוכר נמצא כמעט בכל מקום, ובלי שנרגיש אנו צורכים הרבה יותר 
מוגזים, בקטשופ, ברטבים,  נמצא במשקאות  ממה שצריכים. הסוכר 
סוזן  אומרת  כך  ובלחם״.  עגבניות  ברסק  ואפילו  מעובד  מאכל  בכל 
הרבלייף  בחברת  וכושר  תזונה  הדרכת  מחלקת  ראש   – באוורמן 

העולמית. 

או ממתק  זה מאכל מעובד  בין אם  אוכלים מתוק,  לדבריה, ״כשאנו 
כמו עוגייה או קוביית שוקולד, גם אם היא קטנה, הסוכר שנכנס לגוף 
אנו מרגישים  וכתוצאה מכך  וצונח מהר,  עולה מהר אל מחזור הדם 
כדי  מתוק  ועוד  עוד  מאתנו  דורש  מיד  שלנו  והגוף  חלשים,  עייפים, 
נגמר,  במעגל שלא  עצמינו  מוצאים  אנו   כך  הסוכר.  רמות  את  לאזן 
יותר,  לאכול  לנו  גורמות  ויורדות  שעולות  הללו  הסוכר  תנודות  וכל 

ועלולות בנוסף לגרום לסוכרת, למחלות לב ולהשמנה."

אז איך אפשר לצאת מהמעגל? מומחי התזונה של הרבלייף, הדוגלת 
כיצד   ועצות  טיפים  מספר  ליקטו  נכונה,  ובתזונה  בריא  חיים  באורח 

להתמודד עם התשוקה למתוק: 

 - פתחו את הבוקר בשתיית מים 
רבע שעה  מים. לאחר  כוס  עוד  ולאחר מכם שתו  לימון  עם  חמימים 
את  תתחילו  אל  למתוק,  מהמתמכרים  אתם  אם  בוקר.  ארוחת  אכלו 

הבוקר עם ארוחה מתוקה שתפתח את החשק למתוק כל היום.

 - מעבר לכך שקינמון ממתיק מעט את האוכל, מחקרים 
בהורדת  ולעזור  למתוק  החשק  את  להפחית  עשוי  שהתבלין  מצאו 
השומן הבטני. הכניסו מקלות קינמון לתה במהלך היום כשמתחשק 
לכם משהו מתוק, הכניסו אבקת קינמון לדייסת  הבוקר, פזרו קינמון 

על תפוחים והכניסו לתנור או ערבבו עם יוגורט.

 - רגע לפני שמגיעה השעה 16.00, או השעה 
למכה  תרופה  הקדימו  ביום,  עייפים  הכי  שאתם  יודעים  אתם  שבה 
מזין שיחליף את החשק לממתקים,  כמו למשל תפוח  ואכלו משהו 
עם שקדים, פרוסת לחם שיפון עם גבינת ריקוטה וריבה ללא סוכר או 

יוגורט עם פרי.

(ועדיף  מתוק  משהו  אוכלים  אתם  אם   -     
למתן  שיעזרו  מזין,  שומן  או  חלבון  שלכם  למתוק  הוסיפו  בריא), 
דוגמאות: לתמר מוסיפים שקדים  את העלייה החדה ברמות הסוכר. 

ולשוקולד מריר 85% מוצקי קקאו אגוזי מלך.
ארוחות מסודרות-   מה שגורם לרובנו  לרצות לנשנש כל הזמן ובעיקר 
מתוק, זה ארוחות לא מסודרות. כדי למנוע זאת, עלינו לתכנן את סדר 

ת  ו ח ו ר א ה
גם  יום,  מדי 
נמצאים  אם 
לבית.  מחוץ 
ארוחת  אכלו 
ביניים,  בוקר, 
ביניים  צהרים, 
יש  ואם  וערב 
הוסיפו  צורך 
ארוחה.  עוד 
תדלגו  אל 
ארוחות  על 
תאכלו  ואל 

וכל מה שאתם  גדולות מדי. הימנעו מנשנושי ביסים קטנים  ארוחות 
אוכלים החשיבו וספרו כארוחה.

- במשך היום הקפידו לשתות כמה שיותר מים. הכינו 
לעצמכם קנקן תה צמחים ללא סוכר או עם לימון, קינמון וג׳ינג׳ר ושתו 
נסו להימנע מהוספת סוכר לקפה או לשתייה  ממנו לאורך כל היום. 

החמה.

לחם  או  שיפון  בלחם  הלבן  הלחם  את  החליפו   -   
מחיטה מלאה, את הפסטה הלבנה בפסטה מחיטה מלאה ובאופן כללי 
הוסיפו סיבים תזונתיים לתפריט שיגרמו לתחושת שובע ויפחיתו את 

הצורך לנשנש.

אפשרות  ואין  בחוץ  נמצאים  אתם  אם   -    
לאכול ארוחה בריאה כרגע, העדיפו לאכול חטיף מאוזן המכיל חלבון 
ימלא את הצורך במתוק,  תזונתיים, שיגרום לתחושת שובע,  וסיבים 

ולא יגרום לעלייה חדה ברמות הסוכר.

שמתוק  מה  כל  את  שזוללים  לפני  רגע   -    
באמת  אתם  האם  מתוק.  כעת  צריכים  אתם  למה  בדקו  מסביבכם, 
רעבים? אם כן, אכלו משהו בריא, אם לא – תבדקו מה גורם לצורך 
העז. אולי אתם עצבניים או מבואסים? אל תאכלו ממקום לא מאוזן. 

הפרידו את הצורך באוכל מהרגש.

 - הרגילו עצמכם לקרוא את הרכיבים והערכים התזונתיים שעל 
נסו  תחליפיו,  או  סוכר  שם  יש  אם  קונים.  שאתם  לפני  האריזות  גבי 
לוותר עליו. דעו שגם תחליפי סוכר יגרמו לעליות חדות ברמות הסוכר 

וכתוצאה מכך לחשק עז במתוק.

בני ברק 1228/3/18 באדר תשע"ח כ
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי חרס במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.הבדלה,התקנת מחיצה בין דברים שונים."לא אמרו ____ 
בפחות משלש" )זבחים יט.(

6.גאוה,יהירות. "לכן קראתי לזאת____" )ישעיה ל ז(
7.מפרשיות השבוע.

9.צינור בגוף החי המוביל דם מחלקי הגוף אל הלב."עד 
שישחט את ה____" )חולין ב א( )בלשון יחיד(

11.חית טרף גדולה בעל גוף כבד ומסורבל."ופגעו ה____" 
)עמוס ה יט(

12.שכל,הבנה,תבונה. "רוח חכמה ו____" )ישעיה יא ב(
13.כלי קיבול גדול למים או לנוזלים אחרים."ואת המכנות 

ואת____ הנחשת" )מלכים ב כה יג(
14.סנדלר. "רבי יוסי בר יהודה אומר אף ה___")פסחים ד 

ו( )בלשון יחיד(
16.כל הקצוות , מפינה אל פינה."וימלא בית הבעל ____  

ל____" )מלכים ב י כא(
17.קיצור המילים : זכות אבות.

18.סוד,דבר סתר. "מי גילה לבני ____ זה" )שבת פח.(
19.שטח אדמה שגדלות בו גפנים. "כי תבא ב___ רעך" 

)דברים כג כה(

1.משל למזון מצומצם ודל ביותר.  קב ____"וחנינא בני די לו 
בקב ___" )ברכות יז: (

2.חצות היום. "ערב ובקר ו____" )תהלים נה יח(
3.מלך חצור. )יהושע יא א(

4.תן. "לעלוקה שתי בנות _____    _____")משלי ל טו(
5.הרוס ועזוב. "והבית הזה ____" )חגי א ד(

8.בן רחוב,מלך ארם צובה שהיה המלך החזק ביותר    בימיו של 
דוד. "ויך דוד את ____" )שמ"ב ח ג(

10.קפיצת הסוס הדוהר. "עקבי סוס מ___   ___ אביריו" 
)שופטים ה כב( )בלשון יחיד( )לא בסמיכות(

15.דיבר,השמיע נאום,דיבר בפני קהל שומעים."לשונם ו____ 
נאם" )ירמיה כג לא()בלשון יחיד,עבר(

16.כנוי לזהב מובחר. "עטרת ____" )תהלים כא ד(

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

אגן, סיר, אסוך, סיר רחץ, בקבוק, ספות, גביע, ספל, גולה, פרור, דוד, צלוחית, כד, צלחת, כוס, צמיד, כיור, 
צנצנת, מחבת, צפחת, מרחשת, קלחת, משארת, קערה, משרת, קשוה, נבל

תאאכרותתרנגתאסנתא

קשוהישרגדודתדתכגה

נסירשצפחתפגדתחדרא

אמנשיחנארנמיילערת

דיגעתרדותבחמשקאוד

תנאידררגשדגצנתגית

יבנבתיתנחתאתשודכי

תלאגיספלריחאתפוצא

סנותאצשנמלגמשסנלק

שלשתנאתגצונשיתאוש

התגצאאתרגשתאנאבחת

תדנאתשסנשגירשקאיא

תתתאגנאסאמשתבתאתא

1.מלה נרדפת למלה "לקחת"
2. "לכבד את הבית" פירושו...

3. הוריק או הריק את הפח?                                                                                                             
4. פעם רצו לקרוא לו "שח-רחוק"

5. ארנונה היא...
6. המלה "דחפור" מורכבת מהמלים...

7. שש או ששה ביצים?
8. מה גבוה יותר: גבות או עפעפיים?

9. מה פירוש שליט"א?
10. המהמר "מניח כספו על..."

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. ליטול 2. לטאטא 3. הריק 4. טלפון 5. סוג מס 6. דחף-חפר 7. שש 8. גבות 9. 
שיחיה לאורך ימים טובים, אמן 10. טפשות



 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’  באדר -כ”ב באדר 
תשע”ח  7-9/3/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שאן

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

4-4.5 חדרים

אלעד

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

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

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 
45 מ"ר בקומה א', שניתן 
להשכיר. 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
 לל"ת בנורדאו, דופלקס 

5.5 חד', קומה ג', ד', מעלית, 
גג בטון, 1,950,000 ש"ח, 

054-8455015)07-10(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 בלעדי באזור דובק, 4 
חד' גדולים, סוכה גדולה, 

עורף פתוח ושקט, 
1,940,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)07-10ל(אבינעם 054-3970130

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

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

 בבלעדיות! למכירה 
פנטהאוז כ- 170 מ"ר באמצע 

בניה, מפוארת + אופציה, 
1,700,000 ש"ח, גמיש, 

054-8413551)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות, 
סמוך לרובע ז' כארבעה חד' 

+ תמא הרחבת סלון, מטבח 
ומפרסת סוכה וממד, בנין 

הרבה אנ"ש, 1,220,000 ש"ח, 
_____________________________________________)10-10(לפרטים: 054-8413551

 בבלעדיות לאנ"ש 
באדמו"ר מבעלזא, קומה 

ראשונה, שלושה חד' + התירי 
בניה לחדר רביעי, מטבח 

חדש, שירותים ואבטיה חדשים 
ב- 1,430,000 ש"ח, לפרטים: 

054-8413551)10-10(_____________________________________________

 מציאה שלא תחזור בבעל 
הנס אנ"ש, 3.5 חד', קומה ג' 

+ אופציה ענקית, תוכניות 
בעיריה, רק 1,410,000 ש"ח, 

_____________________________________________)10-10(פינוי גמיש, 054-8413551

 4 חד', ק"א עם מרפסת 
שמש ליד האוניברסיטה, טובה 

להשקעה, מחיר מציאה, 
680,000 ש"ח. אלי בתיווך 

_____________________________________________)10-10(המזרחי, 054-2388654

 מציאה שלא יחזור, 4 חד', 
קא', מושכרת ב- 1,600, רק 

_____________________________________________)10-10(402,000 ש"ח, 053-3154818

 מציאה שלא יחזור בבית 
שאן, 3 חד', מושקעת, רק 

355,000 ש"ח, משוכרת ב- 
_____________________________________________)10-10(1,500 ש"ח, 053-3154818

 בבילו, 4 חד' + 2 יח"ד 
המכניסות 6,000 ש"ח, ק"א 
+ חצר ענקית!! בבלעדיות. 

"תיווך-נדל"ן-שרה" 
052-7670757)10-10(_____________________________________________

 בחידושי-הרי"ם 5 
)בחלק השקט!(, "בית-

פתוח"!!! למבקרים 
ביום שישי - כ"ט אדר 

)16.3.18( בשעה 
10:00-11:00 - לל"ת!! 
ק"ב, חזית-פתוחה, 100 
מ"ר + סוכה + מעלית, 

במיקום מבוקש מאאאד! 
+ א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)10-10(נדל"ן" 052-7683068

 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)10-10(_____________________________________________

 חייב להימכר, במימון-
רמבם, בנין חדש, מעלית, 

170 מ"ר + מרפסות, אופציה 
ליחידות דיור. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)10-10(_____________________________________________

 באבן גבירול-שפרוט, 
ק"ק, מפוארת, 100 מ"ר 

+ חצר מרוצפת 30 מ"ר + 
מחסן 20 מ"ר, אופציה ליחי"ד, 
1,930,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)10-10(_____________________________________________

 המציאה!! בז'בוטינסקי-
עורף, ק"ב, כ- 60 מ"ר 

+ מחסן + א.להרחבה, 
1,150,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
לרציניים בלבד. "חמד 
_____________________________________________)10-10(נכסים" 053-3357316

 בבירנבוים, 60 מ"ר, 
אופציה להרחבה לעוד 
120 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

052-774100)10-10(_____________________________________________

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 60 
מטר, מחולקת ל- 3 יחידות 

מושכרת, 7,000 ברוטו, קומה 
ב', גג רעפים, 1,350,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)10-10(_____________________________________________

 בבן-דוד מבחר דירות 3/4 
חד', החל מ- 1,690,000 ש"ח, 
תוכניות במשרד נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

גג מוצמד בטאבו. תיווך 
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 במקובר, 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,150,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

 במימון, 3.5 חד', משופצת 
+ יחידה + אופציה גדולה, 

2,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בצייטלין! לשתי 
משפחות! 3 חד' )60 

מ"ר( + הרחבה מהצד + 
בניה על הגג, 1,750,000 

ש"ח. "אלוני נכסים" 
052-7610603)10-10(_____________________________________________

 באזור-רש"י 180 מ', 
מחולקת לשניים, חדשה, 
קו'-א', 3,900,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,052-7168090)10-10(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית, דו משפחתי, 

5 חד', בנוי, 150 מ"ר, 
חצר קדמית ואחורית, 

4,290,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)10-10(נכסים" 053-3357316

 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)10-10(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 60 מ"ר + 60 
מ"ר, דירה יפה, מרפסת גדולה, 

1,600,000 ש"ח. "פנחס 
_____________________________________________)10-10(נכסים" 055-6789653

 מציאה! דופלקס 70+30 
מ"ר, 1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

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

050-4123938)10-11(_____________________________________________

 באזור מימון, ד.גג, 5 
ענקית, משוקעת, 150 מ"ר, 
ק"ב חזית, 2,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

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

בטאבו(. "אפיק נכסים" 
03-5791514)10-10(_____________________________________________

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

חזית, 3 כ"א, 2,090,000 
ש"ח! "אפיק נכסים" 

03-5791514)10-10(_____________________________________________

 ביונה-הנביא, דופלקס, 
170 מ"ר, ק"ג, אופציה 

למעלית, חזית, ניתן-לפיצול, 
2,200,000 ש"ח, גמיש. תיווך-

_____________________________________________)10-10(הנדלן, 050-4177419

 בסמטת אזר, דופלקס 
6 חד' + גג גדול, קומה 
3, מעלית וחניה, אופ' 
להרחבה, 2,950,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

053-3357316)10-10(_____________________________________________

 שתי דירות עם יציאה 
נפרדת, משופצות, ממ"ד 

ומ.שמש. אסתי ג'ובני, 
052-3524841)10-10(_____________________________________________

 באזור בעלי מלאכה!! 
דירת גג, 2 מפלסים, 

כ- 150 מ"ר + מעלית + 
חניה. אלוני נכסים, 

052-7610603)10-10(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי, דופלקס 6 ח', 
190 מטר, קומה 2.5, באזור 

חבקוק, מפוארת, חזית + 
רוב חתימות מוכנות למעלית, 

2,900,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב, 054-5500263

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

ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בנורדאו, 4.5 חד', דופלקס 
כ- 100 מ"ר, 3 כ"א, ניתנת 
לחלוקה, 1,420,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בגני גד 11, 6.5 חד', ק"א, 
בחזית, מרווחת. 

עמית, 053-7130570. 
_____________________________________________)10-10(מלכה, 052-7650753

 באזור גורדון, 5, חדשה, 
יפהפיה, ק"ב, חזית + מעלית 

+ י.הורים, מיידי! 
2,480,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)10-10(_____________________________________________

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

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)10-10(_____________________________________________

 בזוננפלד, 5ח' גדולים, 
ק"ב + מעלית, 3 כ"א, מטבח 
גדול, 2,300,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)10-10(_____________________________________________

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

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

 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)10-10(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 5 חדרים 
+ 2 מרפסות, משופצת, 

קומה ראשונה, מעלית 
+ אופציה גדולה, 

2,200,000 ש"ח, גמיש. 
מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)10-10(_____________________________________________

 הזדמנות ברוזובסקי!! 5 
חד', ק"ק, 140 מ"ר, משופצת 

+ יחי דיור ואופציה. מ.כהן 
_____________________________________________)10-10(נכסים, 052-7684074

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

2,150,000 גמיש. 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה-חדשה, 5 חד', גדולה, 

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 במהרש"ל 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,350,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות, 4.5 חד', 
מושקעת, 3 כ"א פתוחים, 

ק"ב, ברח' יהושע, 2,300,000 
ש"ח. "תיווך-נדל"ן-שרה" 

052-7670757)10-10(_____________________________________________

 בחי טייב, 4 חד', 95 
מ"ר, ק"ג, חזית-פתוחה 
+ סוכה + מעלית וחניה 

+ א.הרחבה. 
"מקסימום-נדל"ן" 

054-4340843)10-10(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור 
חבקוק, 4.5 ח' + סוכה, 

סלון גדול, 3 כ"א, מיידית, 
רק 1,990,000 ש"ח! 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)10-10(_____________________________________________

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

ק"ג, חזית, 3 כ"א, 
1,980,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

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

2,200,000 ש"ח.
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

 בגבול ב"ב/ר"ג, 4.5ח', 
יפהפיה, ק"ג + מעלית + נוף 

+ מחסן, 1,930,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד' + סוכה, משופצת, 

אופציה לבניה, 
1,650,000 ש"ח. 'אפיקי-
_____________________________________________)10-10(נדלן-בועז' 054-8474843

 ברבי-מאיר, 4 חד', 110 
מ"ר, ק"א, משופצת כליל, 

מטבח-פסח, אופציה ליחי"ד. 
_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 א.המכבים, כ- 4 חד', 
כ- 68 מ"ר, ק"ג, משופצת 
+ א.בגג-בטון, 1,325,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 א.השניים, כ- 4 חד', כ- 
70 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, שמורה 

+ א.להרחבה, 1,360,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', 100 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + יחידה, 
ק"א, חזית, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

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

מעטפת 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)10-10(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרצוג, 4.5 חד', 93 
מ"ר, מחולקת 3 + יחידה + 
אופציה בגג בטון, משופצת 
כחדשה, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

 באנילביץ בבנין חדיש, 4 
חד', 90 מ"ר, קומת כניסה, 
משופצת, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

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

1,800,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)10-10(_____________________________________________

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

בנין מטופח עם חניה בטאבו 
ברחוב יגאל. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בגן וורשא, 
4 חדרי, קומה ב', 95 מ"ר, 

רק 1,800,000 ש"ח, למהירי 
החלטה. תיווך BA יזמות, 

054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 בבניה! בשיכון ג' 4 חד' 
אחרונה + מרפסת שמש, 

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

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 במתחם אוסם 
היוקרתי, 4 חדרים, 

משודרגת, קומה 
ראשונה, חזית לשדרה, 

ב- 2,120,000 ש"ח. 
"עוזיאל להב" 
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 באזור הרצוג בטאבו 
משותף, 4 חד', 90 מ"ר, 

מחולקת 3+1, מושכר 
ב- 6,000 ש"ח, משופצת. 

_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ, 
דירות 3/4 חד' אחרונות, החל 

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', חדשה, 
1,890,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בנורדאו, 4 חד', חדשה 
ומפוארת, חזית + חניה, 3 

כ"א, 1,850,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות! למשקיע 
הנבון! באיזור הראשונים, 

4 חד' + מעלית + חניה 
+ סוכה + יחידת הורים! 

כחדשה! 1,630,000 
ש"ח. "אלוני נכסים" 

052-7610603)10-10(_____________________________________________

 מיוחדת!!! 4 חד' 
ברח' יגאל השקטה, ק"א,   

יפה, גדולה ומושקעת, 
3 כ"א, קניה צמודה, 

מיידית, 2,275,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בראשונים בבנין חדש, 
4 חדרים + מרפסת סוכה 

ושמש + חניה בטאבו, 
רק ב- 1,850,000 ש"ח, 

גמיש. "עוזיאל להב" 
050-4177750)10-10(_____________________________________________



כ’ באדר - כ”ב באדר תשע”ח  7-9/3/2018 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

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

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

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(_____________________________________________

גני תקווה

דופלקסים

פתח תקווה

דימונה

 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

קריית אתא

 בדוד המלך, ק"ק, 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, משופצת מהיסוד 

כולל אינסטלציה, חצר צמודה, 
_____________________________________________)07-10ל(1,680,000 052-7171748

 לל"ת בקוק/חרל"פ, 
3 חד', ק"ב + מרפסות, 

מושקעת, מוארת ומאווררת, 
_____________________________________________)07-10ל(077-4100980

+5 חדרים
 זכות לדירה 5 חד', 

מפוארת באברהם רביץ, נווה 
יעקב, בבניה, מציאה, 

_____________________________________________)07-10ל(053-3159993

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"1, 
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

 שווה מאוד!! בהזדמנות 
בבלעדיות! ברוטשילד, 4 
חדרים, גדולה, משופצת 

קומפלט ברמה גבוהה!! יחידת 
הורים, כיורים כפולים, ממוזגת, 
מאווררת, רק 1,495,000 ש"ח, 

_____________________________________________)10-10(רם נכסים, 054-5566145

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(_____________________________________________

 בלעדי גניחובסקי 
4חד'+סוכה משופצת 

אופציה לבניה 1,650,000 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)09-09(_____________________________________________

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

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד' + חצר 
גדולה, 2,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בשבזי, 3 חד', חדשה, קו' 
א', 1,450,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבגין, 3 חד', 60 מ"ר + 
אופציה מיידי. רי/מקס, משה 

_____________________________________________)10-10(דסקל, 050-5926021

 בפרדס כץ, 55 מ"ר 
+ 8 מ"ר סוכה, מקורה, 

ק"א, אופציה מאוד גדולה, 
1,260,000 ש"ח. "פנחס 

_____________________________________________)10-10(נכסים" 055-6789653

 ברב שך, 3 חד', 65 
מ"ר, יש עליית גג + אופציה 
עם רב חתימות, ק"ד, חזית, 

1,530,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

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

ק"ב, חזית, משופצת. 
"מקסימום-נדל"ן" 

054-4340843)10-10(_____________________________________________

 באזור הוילות! 3ח' + 
אופציה, ק"ב, חזית, 3 כ"א, 

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)10-10(_____________________________________________

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

חזית, 1,990,000 ש"ח! 
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי באבו חצירא, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, משופצת, 
קומה א', 1,400,000 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בקובלסקי, 3 
חד' + סוכה, מעלית, 

היתרי בניה לכ- 20 מ"ר, 
1,480,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 3 חד', 
65 מ"ר היתרים ל- 25 

מ"ר, 1,375,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז', 

054-8474843)10-10(_____________________________________________

 חייבת להימכר, מפוארת 
ומטופחת, בר"ע-דובק, נוף, 

3.5 חד', בנין-חדש, מחיר 
גמיש. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)10-10(_____________________________________________

 בשך-חידא, כ- 3 חד', 
ק"א, חזית, אופציה, משופצת 
ומטופחת, גמיש. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)10-10(_____________________________________________

 בסוקולוב-אזר, 3 חד', 
חדשה, חזית/עורף, 80 מ"ר, 

1,700,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 המציאה!!! א.הירדן, 
כ- 3 חד', כ- 55 מ"ר, ק"ב, 

שמורה, א.בגג-רעפים, 
1,180,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

 לתיווך בהזדמנות, דירות 3 
חדרים למכירה באזורים טובים 

בב"ב ובפ"כ, מתחת למחירי 
שוק, לקונים טובים, עזרה 

במשכנתא. 
054-7477054/03-5444815)10-10(_____________________________________________

 באזור הנביאים בבנין חדש, 
3 חד', ק"ב + מעלית, חזית, 

מצב מעולה, 1,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

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

חזית, משופצת + אופציה, 
1,700,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
גדולה, 80 מ"ר + אופציה בצד 

30 מ"ר כולל רצפה ועמודים 
ובגג בטון, ק"ג, משופצת, 

ניתן לחלוקה, מדרגות מחדר 
מדרגות לגג, מפתחות 

במשרד, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

 א.הרצל פרדס כץ, 3 
חדרים, כ- 80 מ. + חצר 

40 מ., קרקע - נכה, 
1,500,000 גמיש. 

מתחם הנדלן, 
050-4000640)10-10(_____________________________________________

 מירושה! במנחם 
בגין! 3 חד', מרווחת, 
רק 1,270,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 בנויפלד! 3 חד' + 
מעטפת מוכנה ומושלמת 
של 80 מ"ר, 1,790,000 
ש"ח, מפתחות ותוכניות 

חלוקה ב"אביחי - 
_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 הזריז נשכר! 
באברבנאל! 3 חד', קג' 
ואחרונה, בבנין מצוין! 

1,390,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)10-10(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי!! בראב"ד-חפץ 
חיים, 3 חד', גדולה, ק"א, 
חזית + אופציה להרחבה, 

1,760,000 ש"ח. "יאיר נדלן" 
052-7633978)10-13(_____________________________________________

 בסוקולוב המבוקש 
בקרבת השלושה, 3 חד' 

גדולים, ק"ב, חזית עם 
אופציה ממשית של 15 
מ', כולל חניה בטאבו, 

1,600,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בהשומר/עזרא, 3 
חד', 80 מ"ר, ק"ג עם 

מעלית, שמורה, עורפית 
+ אופציה של 25 מטר, 

1,730,000 ש"ח, גמיש, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 א.אבוחצירא, כ- 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ד, א.בצד-ובגג, 

לכ- 120 מ"ר, 1,300,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 בהזדמנות!! רח'-קוק, 
3 חד', כ- 78 מ"ר, ק"ב, 

משופצת ומרווחת, 1,520,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח', קומה ב', 
חזית, 71 מטר בארנונה, 

כניסה ממנחם בגין, חזית, 
רחוקה מאוד מז'בוטינסקי, 

1,400,000 ש"ח, גמיש. תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים, חזית + מעלית 
+ סוכה + חניה, 1,450,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)10-10(_____________________________________________

 מציאה בר"ע-טרפון, 3.5 
חד', ק"ה-מעלית, חדשה 

ומפוארת, נוף, רק 1,620,000 
ש"ח. מ.כהן נכסים, 

052-7684074)10-10(_____________________________________________

 בחנקין, 3 חד', ק"א, 
כ- 70 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

1,450,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
052-7673622 ,050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 חד', ק"ד, 
כ- 65 מ"ר + אופציה בצד 

ובגג, שכנים בנו, 1,690,000 
ש"ח. #בגניחובסקי, 3 חד', 

כ- 65 מ"ר, 1,390,000 ש"ח, 
גמיש. # בגניחובסקי, 7 

חד', כ- 130 מ"ר, מפוארת, 
1,890,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בחיים-לנדאו בתהליך 
בניה, 3 חד', כ- 70 מ"ר, 

1,330,000 ש"ח, תוכניות 
במשרד 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 
+ חניה + מחסן, 1,700,000 
ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבני-ברק אבו חצירא, 
2.5 מקורית וגדולה, אפשרות 
להרחבה ל- 5 חדרים במיידי, 
ק.4 ללא מעלית, 1,320,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח, 052-2647458

 באזור-רמבם, 2.5 חד', 
65 מ"ר + אופציה, 3 כ"א, 
מיידית, מפתחות במשרד, 

1,420,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.הפלמ"ח, 
2.5 חד', כ- 60 מ"ר, ק"א, 

משופצת, חניה, 1,280,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 באזור נחום, 2ח' + 
מרפסות, ק"ב, מיידי, 

1,380,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד' + הול כ- 55 מ"ר קו' 

א', חזית, טאבו מסודר, 
1,150,000 ש"ח. 

 ,050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)10-10(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
_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בטרומפלדור, 2 
חד', כ- 50 מ"ר, קומה ד', גג 

רעפים, 1,230,000 ש"ח.
 ,050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 בהזדמנות!! ברמב"ם, 
ק"א, 2.5 חד', כ- 55 מ"ר, 

משופצת + א.להרחבה, 
1,340,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

 רעידת אדמה! מול 
השומר - על ציר הרכבת! 
דירה מחולקת ומשופצת! 

מושכרות ב- 4,000 
ש"ח! רק 1,165,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)10-10(_____________________________________________

 117 מ"ר, ק' ד' ללא, 
חזיתית, שמורה עם מחסן, 
_____________________________________________)10-10(052-3524841, אסתי ג'ובני

 בבלעדיות! דירת 3 
חד' בשכ' לדוגמא, 68 מ"ר, 
קו' 3/4, משופצת ונעימה, 

440,000 ש"ח! 
052-6053897, אלון 

 "Golsen lion")10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות! דירת 3 
חדרים! ברח' סנהדרין, 63 

מ"ר, ק' 2/2, זקוקה לשיפוץ, 
כניסה מיידית מחיר 260,000 
ש"ח בלבד! 052-6053897, 

"Golden lion" 10-10(אלון(_____________________________________________

חיפה
 מתושב חוץ! במחיר 
של דירה אחת בפ"כ! 3 

דירות ברחוב הגיבורים 
והירדן, מושכרות 

ומנוהלות! 1,300,000 
ש"ח בלעדיי 

ל"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)10-10(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 4, משופץ 
)104 מ"ר נטו( + מחסן, 

מרפסת נוף לסוכה, גישה 
נוחה, 2,590,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' + 
אופציה, ק"א, קרוב למכולת, 

לגן ולביהכ"נ, מקום שקט, 
1,560,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)10-10(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)10-10(_____________________________________________

 בקהילה, מבחר דירות 
החל מ- 690,000 ש"ח. "תיווך 

_____________________________________________)10-10(ארץ הצבי" 052-5253470

 דירות עם ממ"ד ומעלית 
להשקעה החל מ- 700,000 

ש"ח. "תיווך ארץ הצבי" 
052-5253470)10-10(_____________________________________________

 3 חד', ק"ג, בקהילה, 
משופצת ברמה גבוהה, 

מזגנים, 054-84838790, 
054-7681944)10-11(_____________________________________________

 להשקעה ברחוב 
הגיבורים, קומת כניסה, 3 
חדרים, 64 מ"ר, מושכרת 
2,050 ש"ח, רק 650,000 

ש"ח. "תיווך ארץ הצבי" 
052-5253470)10-10(_____________________________________________

עפולה
 מציאה שלא יחזור 

בעפולה במרכז העיר, 145 
מ"ר, ענקית, ניתנת לחלוקה 
ל- 3, רק 620,000 ש"ח, שווי 
שכירות אחרי חלוקה, 6,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח, 053-3154818

 מציאה שלא יחזור 
בעפולה, דירה מחולקת ל- 2, 

מושכר ב- 3,300, רק 605,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח, 053-3154818

 מציאה שלא יחזור 
בעפולה, דירה ענקית, 

מחולקת ל- 2, ב- 4,500 ש"ח, 
רחוב יוקרתי, רק 775,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח, 053-3154818

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

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
_____________________________________________)10-10(גינה, חניות, 0522-656825

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע, 

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

0522-656825)10-10(_____________________________________________

 בברנדה בבנין חדש, 
פנטהאוז ענק, 5 חדרים, 
מרפסת ענקית, מעלית-

שבת, מחסן, כניסה מיידית, 
2,500,000 ש"ח. ללא-תיווך, 

058-5000262)10-10(_____________________________________________

 בלוחמי הגיטו מיני-
פנטהאוז, 5 חד', מפלס אחד, 

משופצת, 2,490,000 ש"ח. 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)10-10(טרגט

 ביטקובסקי, כפר גנים ג', 
מיני פנטהאוז, מפלס אחד, 

2,250,000 ש"ח. 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)10-10(טרגט

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה-
עוז-הירוקה, דירת 4 חד', 135 

מ"ר, סלון ומבטח 50 מ"ר, 
חדשה ומושקעת אדריכלית, 

0522-656825)10-10(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. עסקה 
חלומית, בגני הדר, דירת 4 

חד', מיקום מושלם, למהירי 
_____________________________________________)10-10(החלטה, 050-6925400

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מרווחת, 3 כיוונים, סוכה, 
מפרט גובה, ללא תיווך, 

058-5000262)10-10(_____________________________________________

 מפרטי, 4 חדרים, 100 
מטר, מרכז העיר, משופצת, 

סוכה, 1,470,000 ש"ח, 
052-5554180)10-11(_____________________________________________

 בסלומון, 4.5 חדרים, 120 
מטר, קומה 3, משופצת, 

גדולה, מעלית, 1,890,000 
ש"ח. 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)10-10(דרים טרגט

 בשכונת הדר גנים בפ"ת, 
דירת 4 חדרים בהזדמנות! 

קומה ראשונה, עם מעלית, 
משופצת מהיסוד, מוארת נוף 

פסטורלי ופתוח )לדרום-מזרח(, 
נעימה, מאווררת ומרווחת, 

מרפסת שמש )סוכה מלאה( 
ומרפסת שירות, חניה בטאבו, 
סורגים, רשתות ומזגנים בכול 
החדרים, פינוי בדצמבר 2018 

)עם סיכוי גדול להקדמה(, 
1,700,000 ש"ח. "תיווך ארץ 

_____________________________________________)10-10(הצבי" 052-5253470

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

לסוכה, רק 1,240,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף, 
1,850,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים

 5 חד', 3 + 2 על הגג 
במרכז השקט, חדשה, מעלית 

שבת, מרפסת סוכה. נטלי, 
052-2948691)10-10(_____________________________________________

 בקיש, דירת גג, 3 חדרים 
עם אפשרות לחצי חדר נוסף, 

85 מטר, כניסה נפרדת 
לגג, קומה 3 ללא מעלית, 

1,450,000 ש"ח, 
054-3320655)10-10(_____________________________________________

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
7 חדרים, ענקית, 4 כיוונים, 

סוכה, 2 חניות, מפרט גבוה, 
_____________________________________________)10-10(ללא תיווך, 058-5000262

 בבן יהודה 6 חדרים )דירה 
בקומה(, 165 מטר + 70 מטר 
גג ק.3 + מעלית, 2,350,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח, 050-3528252

 בהזדמנות רוטשילד/
הרב קוק, 6 חד' גדולים )דירה 
בקומה(, ק.ג + חניה ומרפסת 

שמש, 1,970,000 ש"ח, 
050-4464170)10-10(_____________________________________________

 2.5 + חצי באזור רוטשילד 
השקט, משופצת, פינוי גמיש. 

_____________________________________________)10-10(נטלי, 052-2948691

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

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
_____________________________________________)10-10(נוסף וגינה, 0522-656825

 בברנדה/בלפור, 2.5 חד' 
)כ- 3 חד'(, ק"ק, מסודרת 
ויפה, רק 1,140,000 ש"ח. 

050-4811122)10-10(_____________________________________________

 ברוטשילד/ואלטר מיהוד, 
3 חד' גדולה מאוד, קומה 
3 )לא אחרונה(, מיידית, 

1,240,000 ש"ח. 
050-4811122)10-10(_____________________________________________

 בהרצל, 3.5 חד', מעלית 
+ חניה מקורה, כ- 100 

מ"ר, קומה 2, חזית, מיידית, 
1,480,000 ש"ח, 

050-4811122)10-10(_____________________________________________

 במציאה! 100 מ"ר!!! 
בכ"א בחרדי! ק"ב, דופלקס 
ודירת גג!! רק 1,485,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח!!! תיווך, 052-8787160

 בהזדמנות! ביהלום 
השקט החרדי והמבוקש! דירת 

3 חדרים ענקית!! )אופציה 
ל- 4(, מרפסת סוכה, רק 
1,390,000 ש"ח, לפרטים 

נוספים: רם נכסים, 
054-5566145)10-10(_____________________________________________

 בפיק"א השקט! 3 
חדרים גדולה! משופצת 
חלקית, סלון רחב, חניה 

בטאבו, בנין יפה ומטופח, רק 
1,260,000 ש"ח, לפרטים 

נוספים: רם נכסים, 
054-5566145)10-10(_____________________________________________

 ק'א' חזית, 1,050,000 
ש"ח. אסתי ג'ובני, 

052-3524841)10-10(_____________________________________________

 נדיר! בשכונת שביט! 
חצי בנין יפיפה בודד! 
)2 דירות( + הרחבות 

קיימות + שכויות בניה 
אדירות, משופץ ומושכר! 

1,500,000 ש"ח בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)10-10(_____________________________________________

 המציאון! להשקעה דירות 
החל מ- 460,000 ש"ח - 

_____________________________________________)10-10(אלפסי נדל"ן, 052-2790370

3-3.5 חדרים
 בחרדי, דירות 3 חד', החל 

מ- 690,000 ש"ח - אלפסי 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן, 052-2790370

 לתיווך דרושים משכירים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ, 

2-3-4 חדרים, מחירים מתחת 
למחירי שוק, לדיירים טובים, 

אפשרי מרוהטות, 
054-7477054/03-5444815)10-10(_____________________________________________

 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

 בלעדי!! בהרצוג 4 חד', 
ק"א בבנין חדש + מ.שמש, 
5,000. *** בירמיהו, 3 חד', 

חזית, 4,200 ש"ח. "יאיר נדלן" 
052-7633978)10-10(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד', יוקרתית 
+ מטבח חדש בבנין חדש 

+ מ.שמש + מעלית, חזית, 
5,500 ש"ח. "יאיר נדלן" 

052-7633978)10-10(_____________________________________________

 בוינרב, מבחר דירות 3/4 
חד' מפוארת החל מ- 3,590 

ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)10-10(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בלוין פנטהאוז מפואר, 
חדש, 5 חד', מיידי, 9,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בהר השלום, דופלקס, 
5 חד', 200 מ"ר + גג 

גדול, מרווח מאוד, חניה, 
אופ' ליחי' נוספת 2 חד'. 

"חמד נדל"ן" 
053-3357316)10-10(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב דסלר, 
180 מטר, קומה 2, 7 חדרים, 

6,500 ש"ח, טלפון ליצירת 
_____________________________________________)10-13(קשר: 052-4788488

 בלעדי בהרצל, 5 חד', 
כ- 120 מ"ר, גג מרוצף של 50 

קומה ג' חניה, 4,200 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 מציאה! באזור דסלר 
בן זכאי, 7 חד' + גג 

גדול מרוצף, מיידי, רק 
ב- 6,300 ש"ח, מיידי. 

"עוזיאל להב" 
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 בשיכון ה', 5 חדרים, 
מפוארת ויוקרתית 

ביותר! כ- 150 מ"ר + 
חניה ומעלית, ב- 8,500 

ש"ח. "עוזיאל להב" 
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בבנימין אברהם, 
4 חד', כ- 90 מ"ר, קו' ב', 

מעלית, 4,300 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)10-10(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)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
רח' שקט, 4 חד', 110 מ"ר 

+ גינה, ק"ק, שמורה, 4,800 
_____________________________________________)10-10(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבנין חדש בפ"כ! 
4 חד', חזית, סוכה, 

ומעלית, 4,500 ש"ח 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 בק.הרצוג בעמק יזראל, 
ק"א, מטופחת, ממוזגת, 

גדולה, מ.שמש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________)10-13ל(050-4132925

 "דרך-עיר-נכסים" דירה 
חדישה 5ח', 138 מ"ר, מרפסת 
שמש/סוכה, מעלית שבת, נוף 

_____________________________________________)10-10(לפארק, 052-2656825

גבעת שמואל
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מגרשים
■ קמפוס מפואר וממוזג, 

במרכז ובצפון, מדשאות, 
אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 

בלבד, 70-350 מקומות, 
03-5700040 ,10:00-16:00)45-46/18(_____________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

משרדים

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-49/18(_____________________________________________

אלעד

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)24-10/18(לקייטרינג, 054-5747012

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

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

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

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-13/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-10/18(- "צימר דן" 058-7736573

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-21/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 בב"ב בכהנמן המבוקש, 
חנות בשטח, 250 מ"ר 

מרווחת ומוארת להשכרה 
לכל מטרה לפרטים. תיווך, 

050-6840111)07-10(_____________________________________________

 בב"ב ברבי עקיבא 
המבוקש, חנות 20 מ"ר, 

משופצת ומוארת לכל 
מטרה. תיווך, 
050-6840111)07-10(_____________________________________________

 למכירה חנות תכשיטים 
מצליחה במרכז ב"ב, 

_____________________________________________)07-10(פוטנציאל גבוה 054-6046921

 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

 למכירה חנות ביוקנעם, 
10 אחוז תשואה, חוזה לתווך 

_____________________________________________)08-10(לשנים רבות, 03-6180103

 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(_____________________________________________

 בגני גד 11, 10 מ"ר, ק"ק 
למשרד/סופר + מטבחון, 

שירותים מקלחת, 
_____________________________________________)09-10ל(052-6555301

 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

 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, 

_____________________________________________)09-10ל(054-8040055, שמואל

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

 ברב שך - הירדן, חדשה 
לחלוטין 60 מ', 2 שירותים 
+ אמבטיה, ממוזגת, ק"ק, 
_____________________________________________)06-10(3,500 ש"ח, 03-5787042

4-4.5 חדרים

 באבטליון יחידת דיור 
יוקרתית, 30 מ"ר, ק"ג, ללא, 

_____________________________________________)06-10ל(מרוהטת, מיידי, 050-7111483

 בקובלסקי, 3 חד,' יפה, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

חדש, דוד שמש, מיידית 
_____________________________________________)07-10ל(לממושכת, 050-4141766

 ברח' חנקין בב"ב יח"ד 
כ- 30 מ"ר, משופצת, יפה, 
מרוהט מלא, מתאים לזו"צ, 

2,200 ש"ח לחודש, 
054-2282660)07-10(_____________________________________________

 בגבעת שמואל, יחידת 
דיור 30 מ"ר, חדשה, משופצת, 

מרוהטת, 054-8469411, 
050-4102618)07-10(_____________________________________________

1-1.5 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

 2ח', ריהוט מלא, קד' + 
מעלית בויז'ניץ, מיידי, 

050-4160805)09-10(_____________________________________________

 2 חד' + מרפסת 45 מ"ר, 
ממזוגת בבירנבוים, מיידי, 

_____________________________________________)09-10(2,800 ש"ח, 054-5981262

 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

 בדירת שותפים להשכרה 
זולה כולל הכול! מים חשמל 

וכו' מה- 8/4/18 עד 8/5/18 - 
_____________________________________________)09-10(גמיש, 054-4982115

 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 
יחודי, לקוחות קבועים, 

פוטנציאל גדול, ירק 
ומוצרים אורגניים מהדרין, 
ללא ריסוס 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

 מגרש בבאר שבע לבניה 
של 10 יח' דיור, יזמות של 

24 דירות בשכונת הג' קרובה 
לאוניברסיטה ולסורוקה, 

במחיר מציאה. "תיווך בית 
_____________________________________________)10-10(בית" 052-4462863.

 דירות להשקעה בסביבת 
אוניברסיטה, מ- 600 אלף 

ש"ח ומעלה. "תיווך בית בית" 
.052-4462863)10-10(_____________________________________________

 קוטג' חדש מהיסוד, 180 
מ"ר + גג 60 מ"ר, אופציה 

ל- 5 יח' דיור, 1,600,000 ש"ח. 
"תיווך בית בית" 
 .052-4462863)10-10(_____________________________________________

 בהרצוג אזור ירמיהו, 
4 חדרים, ענקית + חניה, 
כניסה מיידית, אפשרות 

לטווח ארוך, ב- 5,200 
ש"ח. "עוזיאל להב" 

050-4177750)10-10(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד', 
משופצת כחדשה + מעלית, 

5,200 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

1.מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת 5.5 חדרים ברח'  יונתן 
בן עוזיאל 61/1  אלעד, הידועה גם כגוש 5758 חלקה 46 

2.  ביקור בדירה  יעשה בתאום עם כונסי הנכסים הח"מ בלבד.

3. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש עד ליום  15/4/2018 
-  למשרדי כונסי הנכסים הח"מ.

4. להצעה יש לצרף, נספח חתום להצעה והסכם מכר חתום 
(בנוסח שיימסר  למציע) והמחאה בנקאית  בשיעור של  10% 
מסכום ההצעה אשר תחולט אם לא יממש הזוכה את הצעתו.

5. הדירה תימכר במצבה הפיסי, התכנוני והמשפטי  כפי שהיא 
ואחריות המציע לבדוק את מצב הדירה ,הזכויות בה, מצבה 
הפיסי, התכנוני והמשפטי  והוא יהיה מנוע מכל טענה בגין כך.

6. נוסח הנספח להצעה והסכם המכר מצוי במשרדי הח"מ.

7. אין הח"מ חייבים לקבל הצעה כל שהיא ויהיו רשאים 
לערוך התמחרות בין המציעים על פי שיקול דעתם הבלעדי.

8. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה 
בפתח תקווה.


כונס הנכסים

מרח' רבי שמעון בן שטח 38 אלעד
נייד 0502330220  פקס' 15339339749

reuven613@walla.co.il 

פקס' 6723521 03

כונס הנכסים


מרחוב  ארלוזורוב  39 רמת גן
טל' 6729131 03 

hagai@kurzweil-law.com

הזמנה להציע הצעות 
לרכישת דירה באלעד

 ברחוב חרל"פ 5 דירת 
3.5 חדרי, קומה שניה, 

90 מ"ר, חזית גדולה 
ומרווחת + מרפסות, 

כניסה מיידית. דוד גרוס 
_____________________________________________)10-10(רימקס, 072-3263850

 בבלעדיות ברחוב הרב 
שך 51, דירת 3 חדרים, 
גדולה ומרווחת, קומה 
2, חזית, 75 מ"ר + 2 
מרפסות. דוד גרוס רי/
_____________________________________________)10-10(מקס, 072-3263850

 בבלעדיות! בשבטי-ישראל 
ח.מקבלן!! 3 חד', כ- 70 מ"ר 

+ מעלית-שבת + מ.שמש, 
4,000 ש"ח. "תיווך-משגב-

_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 כניסה פרטית! בהאי 
גאון! 3 חד', ק"ק + 

מרפסת יפה בחזית, רק 
3,500 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)10-10(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 3 חד', 
מרווחים ומשופצים, 

3,700 ש"ח, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)10-10(_____________________________________________

 באזור דסלר, 3 חד', ק"ג, 
יפה וממוזגת + גנרטור, פינוי 

מיידי, 3,300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ל(050-4126569

 באהרונוביץ, 2 חד', 
כ- 40 מ"ר, ק"א, שמורה, 
מרוהטת קומפלט, 2,900 
ש"ח, להתקשר מ- 16:30, 

_____________________________________________)10-13ל(052-7169096

 לזו"צ ברח' הרב שר, 2 
ח' מרווחים, מטבח נפרד, 
מרוהטת, ממוזגת, 3,200 

ש"ח, 03-5704670, 
054-3975683)10-10(_____________________________________________

 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, 2,600 

_____________________________________________)10-10(ש"ח, 052-7642780

 חודש ראשון חינם!!! 
יח"ד מרוהטת במרום שיר, 

מיידי + דו"ש + מזגן, 2,950 
_____________________________________________)10-11ל(ש"ח, 050-5961147

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)10-11ח(באשדוד, 058-3268724

 דרושות דירות בנות 3-4 
חדרים בב"ב ופ"כ לקניה 

במחירים טובים, ללקוחות 
טובים, פרסום ועריכת חוזה 

עלינו, 
054-7477054/03-5444815)10-10(_____________________________________________

 עסק בענף המתנות 
בליזר + לקוחות, פרנסה 

_____________________________________________)10-13ל(בשפע, 050-5771738

 בבאר שבע בשכונה ד', 
דירת גן, מחולקת ל- 4 יחידות 

דיור מושכרות ב- 5,200 
ש"ח לחודש, מחיר מציאה, 
750,000 ש"ח. אלי בתיווך 

_____________________________________________)10-10(המזרחי, 054-2388654

 בקרית-מלאכי מבחר 
דירות להשקעה החל מ- 

620,000 ש"ח, תשואה יפה 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 פרוייקט פינוי בינוי חתום 
לבניה! אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)10-10(פרוייקטים, 04-8441111

 בקרית אתא מתחם 
חנויות ומשרדים, רק 1,500 
ש"ח למ"ר בוני ומתאכלס, 

המלצת השבוע, מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

04-8441111)10-10(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבנ-ברק, בשביל 
זה אנחנו כאן בשבילך. 

תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
054-4980159)10-10(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 20 
מ"ר על הרחוב, משופץ, איזור 

אבן גבירול, רק 1,800 ש"ח. 
תיווך BA יזמות, 

054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 

בעיר במחיר לא לפרסום, 
למהירי החלטה. 
תיווך BA יזמות, 

054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, רק 4,000 ש"ח, 
יצאה משיפוץ על רבי עקיבא. 

תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 חנות על רבי עקיבא, 25 
מ"ר בפסג' עם חלון על הרחוב 

רק 3,500 ש"ח כול לכל 
ההוצאות, מיקום מעולה. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
054-4980159)10-10(_____________________________________________

 חנות 20 מטר ברבי עקיבא 
143 לכניסה מיידית, רק 4,300 

ש"ח. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב מחסן 
לאחסנה, כ- 15 מ"ר, מיקום 

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)10-13ל(052-7140101

 להשכרה בגני טל, משרד 
מפואר, מיקום שקט, 25 מ"ר 

לכל מטרה, כ.מיידית, 
052-7102706 ,052-7134840)10-13(_____________________________________________

 למכירה קרקעות 
חקלאיות טאבו: *בגדרה 

5-20 דונם. *ביסודות, 8 דונם 
בשלמות. *בבת-שלמה, 80 
דונם. *בנס ציונה - 3 דונם 

בשלמות. *ברמות מאיר - 7 
דונם בשלמות. *בלב השרון, 

110 דונם בשלמות. *בחרוצים 
- 80 דונם. *קונים קרקעות 
בכל הארץ. אור צח נכסים, 

052-2457617)10-10(_____________________________________________

 מגרשים לבניה רוויה 
מגורים/עסקי - אלפסי נדל"ן 

ושיווק פורייקטים, 
04-8441111)10-10(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, משרד 
חמוד, מקום מרכזי, מזגן, 

שולחן, פעילות שקטה, 
_____________________________________________)10-13ל(052-7140101

 להשכרה ברחוב 
טבריה 31 משרד/
קליניקה 27 מ"ר, 

משופצת, מחולקת ל- 2 
חדרים, מיידי. דוד גרוס 
_____________________________________________)10-10(רימקס, 072-3263850

 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, 
054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 מציאה משרד 20 מטר 
ברבי עקיבא פינת ירושלים, 

קומת גלריה, מרוהט עם 
מיזוג, רק 2,600 כולל כל 

ההוצאות. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 בקרית אתא משרדים 
במחיר מציאה! רק 425,000 

ש"ח. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)10-10(_____________________________________________

 בבני-ברק, השקעה 
מעולה, משרדי יוקרה עם 

לובי מפואר כולל ריהוט ומיזוג 
בקומות 19 ו- 20, המחירים 

נעים בין 400,000 ל- 510,000 
ש"ח, תלוי בגודל ומיקום 

המשרד. "תיווך ארץ הצבי" 
052-5253470)10-10(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

050-8677520

להשכרה באלעד - לפסח
וילה מפוארת ומדהימה!!

 4 כיווני אוויר.
נוף מהמם, פינתית, איזור שקט.

חצר  גדול,  ומטבח  סלון  שינה,  חדרי   7
דשא ענקית מתאימה לעד 30 איש

 בני ברק בקוקה-קולה, 
400מ"ר לכל מטרה )גם 

כיתות לימוד(, בנין מפואר, 
כניסה פרטית, מחיר מיוחד, 
_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן 050-4177419
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לפרסום
בלוח

03-6162228

הסעות

השכרת רכב

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-02/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-32/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-36/18(_____________________________________________

 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

לפרסום
03-6162228

 "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(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 

"ציפי הסעות" 050-4110855, 
052-3821702)03-10(_____________________________________________

 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

קריאת תהילים
 התפנה אברך לקריאת 

תהילים, לימוד משניות, 
לרפואה/להצלחת יקירכם, 

_____________________________________________)09-10ל(בתשלום, 054-8413979

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(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
_____________________________________________)08-13/18(פינת חי 052-8723705

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום
 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(_____________________________________________

מירון

 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(_____________________________________________

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

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-8126020

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-39/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-25/18(מים מהדרין. 054-5742965

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-18/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)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(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-47/18(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-17/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-15/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-18/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

 "בית ארז" - מתחם ארוח 
חרדי ומרווח בהר כנען, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + בית כנסת, 
050-5500964)46-19/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-46/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-47/18(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
052-7113937)49-10/18(_____________________________________________

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

משפ' שטרק 050-6393480 
04-6989511 050-9989500)49-08/18(_____________________________________________

נתניה

נהריה

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת, ח.פרטית, 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)03-10(_____________________________________________

 "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 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי 

נוף פסטורלי לחרמון. מושיק, 
_____________________________________________)08-33ל(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!! 

052-8184337)09-13(_____________________________________________

 2015LUX הונדה אקורד 
שמורה מאוד, מצב מצוין, יד 2, 

_____________________________________________)09-12ל(054-9372112 - לא בשבת

 מיציבושי 2013 
האוטלנדר, 7 מקומות, יד 1, 
112,000 ק"מ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)09-10ל(052-3502365, 050-8430063

מכירת רכבים

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

 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
 צימר גדול עם 2 חד' + 

מרפסת גדולה ומשקיפה לים, 
_____________________________________________)10-13ל(לפרטים: 053-4283107

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(_____________________________________________

הבית בצפת

04-6972555
למהדרין - לא שרויה וללא קטניות

 7800    לזוג

8 לילות 
פנסיון מלא

פעילות לכל המשפחה
ש“ח

פסח תשע“ח

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
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”אצל בתיה"

03-5792841 | 054-5792841

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור

הגיע חדש!!!
לחג הפסח

קולקציה חגיגית
50-200 ש"ח

הקודם זוכה!

ריהוט
 ספרית קודש 8 דלתות, 
ג- 240, ר- 340 ושולחן + 8 

_____________________________________________)07-10(כיסאות, 050-4196874

”אצל בתיה“

ועוד מנקים חורף

ירושלים 52 ב”ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

ב- 10ש”ח

3 מכנסי בנים  
ב-100 ש”ח

מרפאת יובל
נטורופת

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים וראש,
 קשב וריכוז, אנמיה, 

אירוע מוחי, לחץ,
 גם לילדים

050-7715425

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע 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(_____________________________________________

תינוקות

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-31(להובלה, 054-7929690

 עגלת סטוקי במצב 
מציאה, ב- 700 ש"ח, 

052-7146087)07-10(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(050-6499997

 עגלה לתינוק, צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק-שחור, 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת טיולון חברת מון 
צבע טורקיז מצב טוב, 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-7669361

 שידת החתלה מעוצבת 
"רהיטי טל" 1.20 רוחב + 

מיטת תינוק תואמת, כ"א 500 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8450582

 עגלת צ'יקו טובה, 
אמבטיה 190 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 בוסטר תינוק רכב, 40 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 עגלת אמבטיה טובה, 
_____________________________________________)09-10ח(160 ש"ח, 052-5737813

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 120 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת Maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-5385013

 עגלת טיולון צ'יקו, 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8471351

 כסא אוכל במצב טוב, 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8471351

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 מודול עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 כסא בטיחות לתינוק + 
סל-קל, רק 200 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

 סימילאק 400 גרם מהדרין 
- 30 ש"ח. חלב נוכרי - 25 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-4135002

 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

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-47/18(ועוד, 050-5770355

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-2421622

 נוקיה 208 כשר במצב 
מצוין, שמור מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-9164663

 נוקיה c2 לא כשר, רק 
_____________________________________________)09-10ח(210 ש"ח, 055-6787836

 נוקיה c2 לא כשר, 220 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-6442824

 נוקיה 2730 לא כשר, 180 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-6442824

 מטען מקורי לסלולאר, 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח לתוכי, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

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

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

 אבד כיסוי של עגלת 
אמבטיה ממאס אנד 
פאפאס בצבע אפור, 

בכביש החוף ביום שישי. 
052-7133153)06-09(_____________________________________________

 קונה זהב במזומן במחירי 
שיא, מומחים למטבעות, 

053-3107977)07-10(_____________________________________________

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף,  צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)08-11(כסף, 052-4040221

 נמצא סידור בכותל ע"ש 
"שולמית קרופניק" 

_____________________________________________)09-10ח(050-4188923

 נמצאו מפתחות רכב 
סמוך לקניון סיטי בירושלים, 

ביום חמישי ז' אדר, 
_____________________________________________)09-10ח(055-6730737

 נמצא כובע ועניבה ביום 
שלישי ה' באדר ברחוב ירמיהו 

_____________________________________________)09-10ח(בירושלים, 052-7150605

 נאבדו תפילין רבינו תם, 
בקו 39א' בירושלים בשקית + 

_____________________________________________)09-10ח(מכשיר וויז, 053-4110577

 נלקח בטעות כובע בקו 
413 מירושלים לב"ב במוצ"ש 
_____________________________________________)09-10ח(פרשת תרומה, 052-7681581

 נמצא מד סוכר חדש! 
לפני כחודשים באזור ק.הרצוג/

_____________________________________________)09-10ח(פרדס כץ, 052-5111141

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  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

 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

 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

 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

 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

 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

 מקפיא גדול, עובד מצוין 
מדגם ישן, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 שואב אבק, מצב טוב, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8444245

 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

 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

 ספות לסלון בצבע חום 
3+2+1 במצב מצוין, 1,000 

_____________________________________________)10-11ל(ש"ח, גמיש, 054-8405183

 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, 

_____________________________________________)10-10ל(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

 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

 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

 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

 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(

 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

 ארגז כדורים גדול לילדים 
כחדש ממש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7191512

 חלוק הנקה חדש של 
דיימונד, מידה S, ב- 220 ש"ח, 

במקום 335 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(058-3232026



כ’ באדר - כ”ב באדר תשע”ח  7-9/3/2018 6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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

 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(_____________________________________________

  מלאים  סוציאליים  תנאים    נשק  ללא  העבודה 
הכשרה 4 ימים על חשבון החברה  אין חובת עבר צבאי 

 העבודה מיידית  ללא עבר פלילי

למערך האבטחה בבני ברק

דרושים
בודקים בטחוניים למוסדות חינוך

050-3771616לפרטים חברת ”התאמה“:

מתאים לאברכים/ פנסיונרים

 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 
לכל הארץ להפצת ירק 

ומוצרים אורגנים מהדרין 
ללא ריסוס 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

 למשרד הנה"ח דרושים 
מנה"ח עצמאי עד מאזן, 

לפקס: 03-7601100, קו"ח ל:
sharona@cpa.co.il)09-10ל(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן בת"א 
לעבודה מיידית, מוסד חרדי, 

תנאים שכר מלאים, 
_____________________________________________)09-10ל(054-4591535

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א שכר גבוה מהיום 

הראשון, הקודמת זוכה, 
_____________________________________________)09-10ל(03-5477777

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה, תנאים מעולים במיוחד 
_____________________________________________)07-10(+ בונוסים, 052-7144468

 דרושים עובדים להובלת 
דירות בירושלים, עדיפות לבעלי 

נסיון, תנאי שכר טובים, 
_____________________________________________)07-10ל(050-5809092

 בהזדמנות, שיננית 
במסגר סטאג', במכללה בר"ג, 

מבצעת ניקוי אבנית )כמעט 
שנה( + בדירה + צילומים 

חינם )מעל גיל 30(, 
050-2261665)07-10(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)07-10(_____________________________________________

 לגלדריה בב"ב גבול גבעת 
שמואל, דרושים עובדי דלפק/
אחמשי"ם למשמרות, תנאים 

טובים למתאימים, 
052-8183423)07-10(_____________________________________________

 לחברת הובלה במרכז, 
דרושים נהגי משאיות עד 12 

_____________________________________________)07-10(טון. ארי 058-6888994

 לחברת נטו פיננסית 
בתל אביב נציגי/ות 

שירות ומתאמי פגישות, 
תנאים מעולים, שכר 

בסיס + בונוס
ron@neto-finance.co.il)07-10(_____________________________________________

 לעבודה תפעולית בעולם 
הפנסיה, דרושה מנהלת 

חשבונות מתחילה למשרה 
מלאה בפ"ת, סביבה חרדית, 

קו"ח למייל:
office@malam-gemel.com

_____________________________________________)07-10(או לפקס: 03-9205309

 דרושה מתאם/ת פגישות 
לסוכנת ביטוח בפתח-תקווה, 

חצי משרה, שעות גמישות. 
אודי, 050-5701933

udi@benshach.com)07-10ל(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחברת הדברה גדולה, 
דרושים מדבירים ועובדי 

הדברה, תנאים מצוינים, שכר 
_____________________________________________)07-10ל(נאה, 053-2491255

 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, 

 jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)07-10(משרה 9988

 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 בר"ג דרוש: 
1. נהג לחלוקה רכב עד 4 טון. 
2. מחסנאי להכנת הזמנות + 
רשיון יתרון, לפרטים - פקס: 

03-7520856. מייל:
mbezalel@smile.net.il)09-13(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן, דרושה 
עובדת לאחה"צ זריזה ל- 5 

_____________________________________________)09-10(ימים, 5-6 שעות, 03-5782080

 למשרד רו"ח דרושה 
רו"ח למשרה מלאה, נסיון 

מוכח בעמותות יתרון לידע 
בביקורת פנים וביקורת רשויות 

מקומיות, צוות חרדי וסביבת 
עבודה מעולה, קו"ח למייל:

korotoffice@gmail.com)09-10ל(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
עורכי דין בבני-ברק, קו"ח 

_____________________________________________)09-12(לפקס: 077-7060059

 אופנת נשים "אלגנט 
פריז" ב"ב, מוכרת רצינית 

ואחראית, למשמרות, 
תנאים מעולים, 

_____________________________________________)09-10ל(054-5547954

 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(_____________________________________________

 מחפש עבודה בקיוסק, 
יש לי נסיון רב, בירושלים, 

_____________________________________________)09-10ח(054-7933823

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
כושר הסבר טוב, מעונין ללמד 
ילד/נער/בחור גמרא וכד', 45 
ש"ח לשעה באזור מקור ברוך/

גאולה בירושלים, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7658827

 לחיותה בלארג'-בני 
ברק, מוכרת מנוסה 

לחנות חדשה, לנערות 
במידות גדולות, תודעת 

שרות גבוהה, תנאים 
_____________________________________________)09-10(טובים 052-8319913

ֹ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

דרוש/ה

למילויי מקום וצהרונים
סביבת עבודה מקצועית וחמה

ניסיון- יתרון

סייע/ת לגן ילדים עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית.

ganim@shalva.org

למעון ב"ב דרושה 
מטפלת לכיתת בוגרים

052-7660483
אוירה צעירה ונעימה

07:30-16:00
13:00-08:30

 דרוש מדריך רווק בעל 
ניסיון עם נוער מתמודד, בצפון, 

054-8425253)10-10(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-ברק 
דרוש סוכן לשעות אחה"צ, 
_____________________________________________)10-10(קו"ח לפקס: 03-6195923

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושות:

1. גננת לגילאי 3-4
2. סייעת בוקר

3. סייעת צהרים
תנאים מצויינים, 

052-7177524)10-12(_____________________________________________

 מזכיר/ה לקופת חולים 
לעבודה מהבית, לניהול קשרי 

קהילה, שעות נוחות, שכר 
שעתי גבוה. 

_____________________________________________)10-10(קריירה, 072-22-222-62

 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(_____________________________________________

 לחברת בניה בירושלים 
איש/ת שטח, למשרה 

משרדית ושטח, 8,000 ש"ח + 
רכב צמוד. קריירה,
072-22-222-62 )10-10(_____________________________________________

 למשרד בתחום הנדל"ן 
סמוך לבני ברק, מזכיר/ה, א-ה 
9:00-15:00, שכר 6,500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(קריירה, 072-22-222-62

 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

 לחברה בין לאומית 
מצליחה, דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א.עבודה מהבית, 

_____________________________________________)10-11(גברים/נשים, 055-6783785

 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

 חרוץ, מלווה, מטפל, 
משגיח, מנקה, מבשל, מבצע 

סידורים, קניות ובכלל, 
_____________________________________________)10-11ח(050-9007275

 התפנה טבח/מנהל 
מטבח עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)10-11ח(052-2935219

 כרכים של "יתד שלנו" 
במצב מצוין בב"ב, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7616750

 מתקן רב תכליתי למטבח, 
_____________________________________________)09-10ח(45 ש"ח, 02-5021356

 כד עם פילטר, 30 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(בלבד, 02-5021356

 כסא בטיחות לילדים 
לרכב, מעולה וחזק, 70 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בלבד, 052-5737813

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(בלבד, 052-5737813

 קרש גיהוץ חזק ויציב, 80 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-5737813

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, מארז 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 
_____________________________________________)09-10ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)09-10ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 אופנים במצב מצוין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 פריטי לבוש נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)09-10ח(0525-737-813

 שעון סייקו צלילה 200 מ' 
אוטומטי כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7671681 בערב

 שטר 20 ש"ח, 60 שנה 
למדינת ישראל, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8466867

 סט ליקוטי הלכות, משך 
_____________________________________________)09-10ח(הנחל, 40 ש"ח, 054-8478897

 קרם לחות חדש באריזה 
ותיק כחדש לאישה, רק 20 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-7950006

 חמישה חומשי תורה רב 
פנינים ומקראות גדולות, כל 
המפרשים במצב חדש! 100 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד, 050-8806806

 מזוודה קטנה, שמורה, 
במצב מצוין, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-2633790

 אופני ילדים BMX ב- 
_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 אופני הילוכים 26", 300 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-5385013

 אופני כושר לבית 
)להתעמלות( מצב מצוין, 

כחדש, בבני-ברק, 480 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7641400

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(052-2727474

 חליפה חדשה שחורה של 
"בגיר" לבחור ישיבה מידה 44 

ב- 400 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)09-10ח(058-6770546

 שמלות ערב מפוארות 
במחיר סמלי, 150-200 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(058-6770546

 צמיגים 20-24-26, ב- 10 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-3177932

 גלגלים 20-24 אינץ, קדמי 
ואחורי, 10-30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-3177932

 צמיגים 24 אינץ - 10 
ש"ח. פדלים - 5 ש"ח. כידון - 

10 ש"ח. רגלים - 5 ש"ח. 
_____________________________________________)09-10ח(054-3177932

 נגרר לאופניים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8520505

 מבחר קלטות חדשות 
וארוזות, שירים וסיפורי ילדים, 

8 ש"ח לקלטת, בב"ב, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק נשיאה חדש, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 2 מגיני ברכיים חדשים 
לרוכב אופנוע דו גלגלי, 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 תחפושות לפורים, שקית 
מלאה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה בגיר, 4 חלקים כחדשה, 

290 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)09-10ח(050-4160457

 זיכוי למשקפי 
"מולטי-פוקל" באופטיקה 

הלפרין ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-4135002

 למעון בגבעת שמואל 
מטפלת לתינוקיה/גדולים, 
מלאה/חלקית עד 13:00, 

_____________________________________________)10-13(תנאים טובים 050-7884864
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