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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

אמור

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:40
18:58
18:37

19:55
19:57
19:57

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אמונים'  כש'שלומי  ירושלים,  העיר  לראשות  חרדי  מועמד  להציב  גובר  לחץ 
ביניהן  ההסכם  נחשף  שנחתם,  לאחר  עשור   • בתפקיד  חושקות  התורה'  ו'דגל 
בבחירות האחרונות  כי הסיכום הסתיים  עולה  על הרוטציה לראשות העיר, ממנו 

במועמדות ליאון • עוד בהסכם: הבנות על מינויים בתוך העירייה / עמ' 10
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יום לבחירות

רשימה ישראלית-פלסטינית תנסה 
לראשונה להביא את ערביי ירושלים 
לשנות  שעשוי  במה  לקלפיות, 
לחלוטין את מפת המשחק • פעיל 
כיצד  מסביר  בסקין  גרשון  השלום 
הרשימה  חברי  מי  היוזמה,  נוצרה 

ומה סיכוייה 

 / עמ' 14 / עמ' 10על סדר היום / עמ' 18בית ספר לפוליטיקה / עמ' 16-17 

לראשונה: 
רשימה יהודית-ערבית למועצה

ש"ס נערכת לבחירות

בלי שטח, עם יעדים מרחיקי לכת
טרם תשקע השמש בשם הרב

סום
פר

שון
רא

הגיע  ואלעד,  ירושלים  ביתר,  אחרי 
תורה של בית שמש לארח מאבק פנים 
חרדי. לראשונה נצפה בשני מועמדים 
המאזניים  לשון  אחרי  רודפים  חרדים 
בקרב  נחזה  החילוני,  המיעוט  של 
יוקרה אישי בין דרעי שבית שמש היא 
תקוותו היחידה לראש עיר מש"ס, ובין 
מאנשיו,  אחד  את  לקדם  שירצה  גפני 
ובעיקר, נעקוב אחרי עימות פנימי בין 
שני הקדקודים של 'דגל התורה' בעיר, 

להם אינטרסים מנוגדים.

אחד מרבני דגל שעוקב אחר הכאוס 
ניתן לזהות, האם  בכאב, נשאל הכיצד 
ישראל  גדולי  בשם  הנאמרים  דברים 
משב"ק  מפי  ולא  מפיהם  נשמעו  אכן 
המשרה.  בכוח  לרעה  שימוש  שעושה 
נביא  בין  תורה  שנתנה  בסימנים  כמו 
שלושה  על  הרב  הצביע  לשקר,  אמת 
מדובר  האם  להעיד  שיכולים  סימנים 
בהוראת גדול בישראל ממנה אין לסור 
משב"ק  בהנחיית  או  שמאל,  או  ימין 

שמנהל קרב-רב כביכול בשם הסב. 

אבי גרינצייגאבי בלום

אחרי עשור

נערכים  התורנית-ספרדית  במפלגה 
רשימת  עם  המקומיות  לבחירות 
דרעי  השר  משמעותית:  אתגרים 
ערים  ארבע  ראשות  שיכבוש  הכריז 
האחריות  את  לפצל  החליט  חרדיות, 
בין הח"כים ועשוי לאבד את ה'שטח' 
כיצד   • סופי  באופן  בפריפריה 
המאוכזבים?  עם  במפלגה  יתמודדו 

ומה הוצע לגואטה אחרי פרישתו?

נחשף הסכם דגל התורה - שלומי אמונים

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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. 

חופשה וואוו!
באחוזת סנדרין 

820!&

077-5100-355
הרצאות, מופעים, ארוחות, 

הזמרת כינרת מניו יורק

ל-10 תשלומיםאפשרות 

יקירי ויקירות העיר: רבניות והרב זמרוני ציק

סערה: ההמנון הלאומי 
בלחן פלסטיני

בחשד  כהן,  אריה  הרב  לציון,  ראשון  ש"ס  יו"ר  נגד  ראייתית  תשתית  התגבשה 
ומדשדש  משפטית  מסתבך  כהן  בעוד   • שקלים  אלפי  מאות  בהיקף  למרמה 

פוליטית, רשימה דתית-חרדית חדשה צוברת תאוצה / עמ' 12

 / עמ' 6

 / עמ' 6

אריה כהן מסתבך, מפלגה 
חדשה צוברת תאוצה

בתודה, בתפילה ובשירה: עצמאות 70

בוגר  ויוצר,  כותב  זמר,  סעדון,  דניאל 
ישיבות ותושב בת ים, שחרר קליפ בו 
שילב בין מילות 'התקווה' ללחן ערבי 
ומה  התגובות  העצומה,  החשיפה   •

באמת היו כוונותיו?  
/ עמ' 10



הביתהזכייה של

           במבצע

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

 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

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 
ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

לשליחת מעטפות להגרלה הגדולה מיליון ₪ לרכישת דירהנותרו ימים ספורים 

ניתן לשלוח עד ל״ג בעומר - י״ח באייר תשע״ח )3.5.2018(

מיליון ₪ לרכישת דירה
 זה יכול/ה להיות את/ה!!

*לפני ניכוי מס במקור

1,000,000

*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( *התמונה להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט 
 בתקנון המבצע *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018( *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *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.
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בחולון בת ים י"א באייר תשע"ח 626/4/18 י"א באייר תשע"ח 26/4/18

החדשות המקומיות של    חולון ובת ים
על המקום

121//1 ר תש"עבא " 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, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, 

חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, אלחנן רבינסקי 

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

 עשה שבתך חולון
שזכו  חולון,  העיר  תושבי  על  עברה  מרוממת  שבת 
לארח בקרבם את הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף. 
האורח הנכבד קבע את אכסנייתו בבית אחיו, הגאון רבי 
אברהם יוסף. במהלך השבת, עבר הרב בין בתי הכנסת 

בעיר, ומסר שיעורי תורה והלכה, מוסר וחיזוק.

 בנהיגה: אוכלים וקוראים עיתון
מתנדבי עמותת 'אור ירוק' ערכו לאחרונה תצפיות בכל 
הנהגים  של  דעתם  כמה  עד  לבחון  בכדי  הארץ  רחבי 
הישראלים מוסחת בזמן הנהיגה. במהלך הפעילות נצפו 
ברחבי  מקומיות  רשויות   041 במעל-  נהגים  כ-000,9 

הארץ.
בתצפיות בדקו המתנדבים האם הנהגים מדברים בטלפון 
ללא דיבורית, מחזיקים את הטלפון ביד, קוראים עיתון, 
מתגלחים, מתאפרים, אוכלים או מתעסקים עם הנוסעים 

או חפצים במושב האחורי.
רוצים לדעת מה עושים הנהגים בבת ים? הנה: 3 נהגים 
נצפו מדברים בפלאפון ללא דיבורית, 3 נהגים החזיקו 
 3 ספר,  או  עיתון  קראו  נהגים   2 בידם,  הפלאפון  את 
נהגים עסקו באכילה.  ו-3  נהגים התגלחו או התאפרו, 
סך כל הנהגים הנצפים היו 04, כך שמדובר ב-%53 של 

נהגים "מוסחי דעת".

 מסע פריצות לילי
אותן  התפרצויות  בסדרת  מואשם   ,63 ים,  בת  תושב 
בעיר  "ביקור"  במהלך  אחד,  לילה  תוך  לבצע  הספיק 
לפנות   00:3 מאוחרת,  בשעה  התחיל  המסע  רחובות. 
סמארטפון  שהכיל  תיק  מאשה,  תיק  בגניבת  בוקר, 

ו-007,1 ₪ במזומן.
משם עבר העבריין לפארק המדע, שם פרץ לרכב, וגנב 
ממנו משקפי שמש ומעיל בצבע שחור. לאחר מכן פרץ 
לרכב בנס ציונה, לאחר ששבר את החלון, ולקח מתוך 
הרכב את השלט. באופן די תמוה, את השלל מהגניבה 

הראשונה, הותיר הנאשם ברכב הפרוץ.

 השריפה והחילוץ
לשמונה נפגעים באורח קל טופלו ע"י מתנדבי רפואת 
חירום של איחוד הצלה סניף חולון, לאחר שחולצו ע"י 
כיבוי משריפה שפרצה בבניין ברחוב הלוחמים  צוותי 
בחולון. הנפגעים )חלקם ילדים ונערים( שסבלו מבעיות 
נשימה עקב שאיפת עשן טופלו בזירת האירוע וחלקם 

פונו לבתי חולים. נסיבות המקרה בבדיקה.
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מקבלי  בין 
יקיר  אותות 
ופרח  העיר 
ים  בת  העיר 
שהוענקו   -
חגיגי  באירוע 
בימת  על 
 - פיס'  ה'אמפי 
דמויות  נמצאות 
בחיים  בולטות 
של  התורניים 
ים.  בת  העיר 

היה  שאמור  ציק,  זמרוני  הרב  חב"ד  שליח 
נפילתו  בעקבות  נעדר  האות,  את  לקבל 
למשכב, ומי שעלתה לבמה לקבל את האות 

במקומו, הייתה רעייתו, הרבנית לאה.
שנים  מזה  העיר  את  שמלוות  דמויות  שתי 
הן  הלא  ולהוקרה,  לכבוד  הן  גם  זכו  רבות, 
וינגרטן,  ואלוירה  שלום  בר  יעל  הרבניות 
גמילות  פעילות  על  משותף  אות  שקיבלו 
וועדת  בהחלטות  תוארו  הן  וכך  חסדים. 

הפרס:
יעל בר שלום: מתגוררת בעיר בת- הרבנית 
יוסף  הרב  אלמנת  שנה.  חמישים  כמעט  ים 
בר שלום זצ"ל הרב הראשי לבת-ים שכיהן 
במשך 04 שנה. כבר 24 שנים שהיא מנהלת 
גמ"ח )גמילות חסדים( עזרה לכלות ולמעלה 
מ- 05 שנים שמחזיקה גמ"ח עזרה לנזקקים. 
ימות  כל  במשך  פועלת  שלום  בר  הרבנית 
השנה למען אוכלוסיות נזקקות וביתה פתוח 

לעניי העיר במשך כל שעות היום.
התגוררה  וינגרטיין:  אלוירה  הרבנית 
הראשי  הרב  אלמנת  שנה.   04 כמעט  בעיר 
האשכנזי לבת-ים הרב שאול יוסף וינגרטיין 
גמ"ח  מנהלת  שנה.   04 בעיר  שכיהן  זצ"ל 
חולים  למען  מתנדבת  בסתר,  מתן  לנזקקים 
ומשפחותיהם בבית חולים וולפסון, מנהלת 
בעיר  האשכנזית  הקהילה  נשות  ענייני  את 

בת-ים.

ועוד ברשימת מקבלי האות:
ים  בבת  מתגוררת   ,26 בת   - אשכנזי  אתי 
עוד  להתנדב  החלה  אשכנזי   .2591 משנת 
ובמשך  במד"א.  תיכון  תלמידת  ביותה 
מורה הטמיעה את ההתנדבות  בתור  השנים 

בקרב תלמידיה.
כבר שנים רבות שהיא מתנדבת למען חיילי 
דרום  ועד  מצפון  בבסיסים  מסיירת  צה"ל, 
היא  במקביל  בודדים.  חיילים  ומאמצת 
מתנדבת למען חולי סרטן ומלווה משפחות 

נזקקות במסגרת עמותת יד ביד.
בן עמי מיכאליס - בן 98, מוותיקיה של העיר 
 9391 בשנת  ים  לבת  מגרמניה  עלה  ים.  בת 
עם משפחתו ומאז מתגורר בה. עוד בהיותו 
נער הצטרף בן עמי לשורות ה"הגנה" ופעל 

בהגנה על הישוב.
לחטיבת  גוייס  העצמאות  מלחמת  פרוץ  עם 
לשער  הפורצים  ראשוני  בין  והיה  "הראל", 
ציון ולעיר העתיקה. בפעולה זו נפצע וראייתו 
רבות  שנים  מזה  פעיל  היה  עמי  בן  נפגעה. 
באגודת רוטרי, בשבט צופי ובעמותת ותיקי 

בת וגן. חייו ופועלו מספרים את סיפורה של 
העיר בת ים מראשיתה ועד ימינו.

שאול הדדי - נולד לפני 48 שנים בטריפולי 
שבלוב ועלה ארצה בגיל 61 לעיר בת ים. את 
רוב חייו העביר בים. תחילה בשירותו הצבאי 
ובמשך כימאי בצי הסוחר. הדדי  בחיל הים 
בישראל  הראשון  המצילים  קורס  בוגר  היה 
בחוף  שנים   53 במשך  כמציל  ועבד   3591
הסלע, בחוף ירושלים ובעיקר בחוף לדוגמא.

הוא אסף נערים מהרחוב וממשפחות מצוקה 
שנות  במהלך  כמצילים.  אותם  והכשיר 
עבודתו הציל עשרות אנשים מטביעה וביצע 
נשימה.  ולא  דופק  ללא  באנשים  החייאה 
ים,  בת  של  מייסדיה  דור  על  נמנה  הדדי 
מעמוד התווך של קהילתה העיר וכמי שתרם 

רבות לפיתוח חופיה.
רבי  צעירים  לשני  הוענק  העיר  פרח  אות 

זכויות ומעש:
גולני,  12, מפקד בחטיבת  בן   - וטורי  עודד 
פנה  עודד  לפני שנתיים  אדרת.  ישיבת  בוגר 
למרכז הצעירים עם רעיון להוביל מיזם בעיר 
בעזרת  לקשישים.  יומיומי  מענה  ייתן  אשר 
ליווי ומתן כלים עודד יצא לדרך עם המיזם 
לקשישים  צעירים  בין  המחבר  "בייגלה", 

בפעולות היומיומיות שלהם.
לגמלאים  סיוע  מוקד  מפעיל  הפרויקט 
המופעל על ידי מתנדבים שיכולים לתת מענה 
רב  בכישרון  מצליח  עודד  שונים.  בנושאים 
בעלי תפקיד  עם  ליצור קשרים משמעותיים 
נוספים. מפגין  ולסחוף אחריו צעירים  בעיר 
החברתית  ועשייתו  גבוהות  הנהגה  יכולות 

מלווה תמיד בחיוך גדול.

באגף  משרתת   ,32 בת   - ג'אנשוילי  אלינור 
כח אדם בצה"ל וסטודנטית למשפטים שנה 
מתנדבת  רבות שאלינור  שנים  כבר  רביעית. 
סיוע  ובמרכזם  חברתיים,  בפרויקטים 

בחלוקת מזון ועזרה למשפחות נזקקות.
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העצמאות  יום  את  ציינה  התורנית  ים  בת 
נסים  שנות   07 על  ושמחה  הודאה  באווירת 
ונפלאות, בשיעורי תורה ובאחוות רעים ובני 
משפחה. מאות תושבים ניצלו את יום החופש 
ללימוד התורה, ובתי הכנסת מלאו מתושבים 

שהאזינו לשיעורי תורה והרצאות.
הדתי  הציבור  לרשות  הועמדה  ייעודית  במה 
הערב  העירייה.  ברחבת  העצמאות,  בליל 

נפתח בתפילת ערבית נרגשת, בהובלת החזן 
העולמי הרב דודו דרעי.

מאות תושבים נהנו מאטרקציות ענק; באנג'י, 
מתחם  ענקית,  זחל  מערת  משחק,  ביתני 
בתי  הופעות  ותוכן,  יצירה  דוכני  ג'ימבורי, 
להקת  של  והרקדה  ליווי  החמ"ד,  של  הספר 

"כלים שלובים" ועוד.
הגאון  בראשות  התורה'  'אורות  בקהילת 
בתפילות  היום  את  ציינו  הכהן,  חי  דוד  רבי 
חגיגיות, לאחריהן פצחו בני הקהילה בריקודי 

בכר  יוסי  העיר  ראש  לכבד:  הגיעו  שמחה. 
וחבר המועצה אורי בוסקילה, רפי ברנז ואיתי 

קרמר.

יום  את  ציין  ים  בבת  התורני  הציבור 
תפילה  תורה,  בלימוד  העצמאות 
לכל  ססגונית  דתית  במה    והודאה 
רקדו  העירייה  בכירי    המשפחה 

ב'אורות התורה'

יקירי ויקירות העיר: רבניות והרב זמרוני ציק
סוף הכבוד לבוא: הרבניות וינגרטן ובר שלום קיבלו את אות יקירות העיר  רעייתו של הרב זמרוני ציק 

עלתה לקבל את האות בשמו  הכירו את האנשים המיוחדים שעושים את בת ים

 הרב זמרוני ציק 

 בן עמי מיכאליס

עודד וטורי

בתודה, בתפילה ובשירה: עצמאות 70

 אורות ב'אורות התורה'  
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כתבו עליכם בעיתון. צילום: 'אור ירוק'

צילום: איחוד הצלה
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שנתיים אחרי שהתחילו להפעיל את שיעור 
המשניות בבית הכנסת 'אוהל אברהם' בשכונת 
עמידר, נענו מאור ושילי כהן לבקשתו של מ"מ 
את  להגביר  והסכימו  ברנז,  רפאל  העיר  ראש 
רמת  בשכונת  נוסף  שיעור  ולפתוח  הפעילות 

הנשיא.
המחנכים  מעבירים  אותם  המשניות  שיעורי 
מאור כהן ואסי לוגסי תפסו תאוצה ושמם יצא 
למעלה  מגיעים  שיעור  לכל  כאשר  למרחקים. 
כל  ובסיום  משניות,  משננים  ילדים,  ממאה 
פופקורן  סבתא,  שערות  ילד  כל  מקבל  שיעור 
ערך  יקרי  לפרסים  בנוסף  זאת  חינם,  וברד 

שמחולקים לתלמידים המצטיינים.
מי שדוחף ותומך בפרויקט החשוב, זה מ"מ 
הדרך  בתחילת  שעוד  ברנז,  רפאל  העיר  ראש 
המחלקה  דרך  הפעילות  את  לתקצב  הצליח 
לתרבות תורנית ותנועת אל המעיין. כעת, אחרי 
ביקש  עמידר,  בשכונת  פעילות  של  שנתיים 
ברנז לפתוח שיעור שבועי נוסף בשכונת רמת 
הנשיא, לשם כך הוחלט שהשיעור יתקיים בכל 
יום שלישי בשעה 17:30 בבי"כ ע"ש אלי כהן 
ברחוב יצחק ניסים על גבול קרית מיכה. לטובת 
השיעור הנוסף, רכש ברנז מכונות נוספות של 

שערות סבתא, פופקורן וברד.
מ"מ ראש העיר רפאל ברנז: "ישנם עשרות 
הציבור  לכבוד  עושים  שאנו  פעילויות  ומאות 

אבל  היקר, 
דעתי  לעניות 
האלו  הפעילויות 
החשובות  הן 
מלבד  ביותר, 
שזאת  העובדה 
לכבוד  פעילות 
עולם,  בורא 
על  מדובר 
שאנו  פרויקט 
בו  משקיעים 
אלפי  עשרות 
בשנה,  שקלים 

וההשתתפות בו היא ללא שום עלות".
הוא מוסיף ואומר: "תנסה לחשב כמה עולה 
 2000 ועוד  פופקורן,  של  מנות   2000 בחודש 
מנות של שערות סבתא, ועוד 2000 כוסות ברד 
ועוד רכישה של עשרות פרסים יקרי ערך, ותבין 
יקר אך הכי חשוב  שמדובר על פרויקט מאוד 
ונצרך. אני באמת מודה למחנכים היקרים, גם 
האחים התאומים היקרים מאור ושילי כהן וגם 
מזמין  אני  קודש.  עבודת  שעושים  לוגסי  אסי 
שעושה  בפרויקט  להשתתף  הילדים  כל  את 

הרבה רעש בשמים".
מארגן השיעורים מאור כהן: "זה היום עשה 
מתרגשים  כולנו  אנחנו  בו,  ונשמחה  נגילה  ד' 
מאוד לפתוח שיעור נוסף של פרויקט המשניות 
בשיעורים  ההצלחה  אחרי  בארץ.  הגדול 
רמת  שכונות  לילדי  גם  מגיע  עמידר,  בשכונת 
משיעורים  ליהנות  באבוב  וקרית  הנשיא 
עם  יחד  כולנו  אנחנו  ומרנינים.  מאתגרים 
הילדים וההורים שלהם, מודים מקרב לב למ"מ 
תומך  שדוחף,  ברנז  רפאל  הרב  העיר  ראש 
מכיר  לא  אני  שלנו.  החיים  לפרויקט  ומפרגן 
עוד שיעור משניות אחד בארץ שמגיעים אליו 
באופן קבוע יותר ממאה ילדים בכל פעם, והכל 
אנחנו  עולם.  לבורא  רוח  נחת  לעשות  ורק  אך 
קוראים לכל ההורים לא להתעצל ולהביא את 
מרוצים  הבית  יחזרו  הילדים  לשיעור,  הילדים 

ושמחים".
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ל"ג בעומר מתקרב, ועמו ההכנות להדלקות 
להישמר  אסונות,  למנוע  בכדי  המסורתיות. 
ונעימה,  נקיה  מנזקי סביבה ולהשאיר על עיר 

מתחמים  הוכשרו 
בהם  ייעודיים 
יוכלו תושבי בת ים 
מדורות,  להדליק 
נקרא  והציבור 
ורק  אך  להבעיר 

בהם.
רשימת  להלן  
שבהם  המגרשים 
להבעיר  ניתן 
בל"ג  מדורות 

בעומר:
חוף  האחורי,  בחלק   –  33 הגיבורים  רח' 
הנפרד(,  )החוף  החניה  במגרש   – הים  שירת 
 – תאיו  חוף  החניה,  במגרש   - הדקלים   חוף 
הריק,  במגרש   – הים  רחוב  החניה,  במגרש 

רחוב דליה 6 – בחלק האחורי, דב הוז – חצי 
מגרש המסומן.

ומדורות  אש  להדליק  מוחלט  איסור  "חל 
מדגישים  הציבוריות",  ובגינות  הים  בחוף 
ומוסיפים:  בעירייה, 
ל"ג  ערב  "במהלך 
בעומר יסיירו פקחים 
השונות  בגינות 
ויוודאו  הים  ובחופי 
אש  הבערת  שאין 
במקביל  במקום, 
של  סיורים  יתקיימו 
והשיטור  הפיקוח 
במגרשים  העירוני 
המותרים  ובאתרים 
אש  בטיחות  על  שמירה  ויוודאו  להבערת, 
מצד החוגגים. יש לעזוב את המתחם המדורה 
רק לאחר כיבוי מוחלט של האש ולשמור על 

בטיחות באש".

הכירו: שיעור המשניות 
הגדול בישראל

ל"ג בעומר: כאן תדליקו מדורות

מהפכה תורנית שקטה: מאות ילדים מתכנסים לשיעורי משניות בבת ים ונהנים 
משעה של קורת רוח ומהפתעות, ממתקים, פרסים והגרלות • כך זה נראה

לקראת ההדלקות המסורתיות לכבוד התנא האלוקי רשב"י, קבלו את רשימת 
המתחמים שהוכשרו לעריכת ההדלקות

 שמן ששון מחבריך". צילום: עוזי ברק" 

בס"ד 

בשורה משמחת להורי הילדים והגננות בחינוך המיוחד 
העולים לכיתה א' בשנה"ל תשע"ט

הכניסה חינם אך ורק להורים שיש להם ילד בחינוך המיוחד
ההרשמה מראש חובה בטלפון: 03-9074252  בין השעות 9:00-15:00

מצפים לראותכם
ההנהלה והצוות 

הורים יקרים וגננות יקרות!

בת"ת "אוהל אשר" לחינוך מיוחד - באלעד

ביום חמישי  י"ח באייר - ל"ג בעומר
בין השעות 12:00-16:00 בצהרים, ברח' ראב"ד 9 באלעד

שמחים להזמינכם ל

והפנינג מהנה  פתוח יום

יום זה  מיועד  לילדי החינוך המיוחד ובני משפחותיהם, 
ולגננות האחראיות על הפניית התלמידים.

לקבל הערכה ומידע ראשוני על מסגרת חינוך מיוחד
לבדוק האם יש קושי בקריאה, חשבון

לבדוק מוטוריקה גסה ועדינה
לראות את היציבות ושיווי המשקל

לראות את תקינות התקשורת והשפה

וכן מענה לשאלות, התלבטויות וכדו'

בנוסף תוכלו להנות  משלל פעילויות במתחם הת"ת: 

טרמפולינות, פופקורן , סוכר, ארטיקים, בלונים, פינת חי  ועוד...

במהלך  היום  יוקרן סרט  "סיפורו של ילד" 

שי לכל תלמיד 
העולה לכיתה א'

 ביום זה  תינתן אפשרות  ע"י הצוות המקצועי:

יעמוד לרשות ההורים נציג 
ה'חברה למימוש זכויות'

מופע של מאיר הקוסם -בשעה 13:30

www.talpiot.ac.il ,מכללת תלפיות  יטבתה 7 חולון

הרשמי בהקדם אצל: 
Hishtalmut@talpiot.ac.il  |  03-5128500 :קרן | ilanithy@talpiot.ac.il  |  03-5128525 :אילנית

יום הלימודים למורות וגננות במגוון התמחויות ומסלולים ביום שלישי בשבוע

 אם את בוגרת סמינר חרדי ורוצה להשלים מתעודת בכיר או מתואר אקוויוולנטי 
לתואר אקדמי B.Ed בזמן קצר, בתכנית ייחודית וגמישה שמותאמת לכל סטודנטית

הגעת למקום הנכון!

במכללה האקדמית תלפיות בחולון, הממוקמת בקרבה לתחנת רכבת 'יוספטל' תמצאי אפשרות ללימודים
בקבוצה לנשים, באווירה נעימה ויחס אישי, תוך שמירה על זיקה של תכני הלימוד לרוח החרדית. הלימודים 

יתקיימו במשך שנה, בשלושה סמסטרים כולל סמסטר קיץ מרוכז )יותר מיום בשבוע(.

מספר המקומות בקבוצה מוגבל.

המכללה האקדמית לחינוך בחולון

 בוגרת סמינר?
התאמנו לך תואר בחינוך

לשנת הלימודים תשע"ט



בבית שלנו גולשים חכם,
 גם בסלולר

 להצטרפות חייגו:
1-800-222-234 

חודש ראשון מתנה על חבילת הספק. בכפוף לתקנון. אינטרנט רימון ישראל 2009 בע״מ, ח.פ. 514256437

30,000,000

ומהירה  מדויקת  הגנה  מערכת   REAL TIME PIXEL
הסורקת יותר מ-30 מיליון סרטונים ביום ומאפשרת 

ללקוחות רימון לגלוש מהר ובראש שקט.

ההגנה המהירה בעולם

למצטרפים חדשים חודש מתנה!
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הסכם דגל-שלומי אמונים נחשף לראשונה

לראשונה: רשימה יהודית-ערבית למועצה

עשור לאחר שנחתם, נחשף ההסכם בין דגל התורה לשלומי 
אמונים על הרוטציה לראשות העיר, ממנו עולה כי הסיכום 
עוד   • ליאון  של  במועמדותו  האחרונות  בבחירות  הסתיים 

בהסכם: הבנות על מינויים בהסכמה
בעוד הנהגת הציבור החרדי טרם נתנה את 
מילתה ולא הכריזה על זהות המועמד שייתמך 
על ידה לראשות העיר ירושלים, הסכם פוליטי 
כאן  לראשונה  ושנחשף  עשור  לפני  שנחתם 

ב'קו עיתונות', עשוי להשפיע על ההחלטה.
הנה קיצור תולדות הפוליטיקה הירושלמית: 
כשהוא   .2008 בחירות  ערב  הם  הימים 
חבר  מחליט  פוליטית,  שפל  בנקודת  נמצא 
לזירה המקומית,  הכנסת מאיר פרוש להיכנס 
לשם  ירושלים.  העיר  ראשות  על  ולהתמודד 
כך הוא פועל לגייס את תמיכת כל הקבוצות 

החרדיות בתוספת מאגר קולות חילוניים.
המהמורה הגדולה אותה צריך פרוש לצלוח, 
היא סיעת 'דגל התורה', שכבר טעמה את ריח 
ספרא,  בכיכר  השישית  הקומה  של  הפסגות 

דרך ראש העיר לשעבר אורי לופוליאנסקי.
חשוון  כ"ז  בתאריך 
סביב  מתכנסים  תשס"ט, 
הכנסת  חבר  אחד  שולחן 
פרוש ויוסי דייטש – מצידה 
אמונים',  'שלומי  של 
ויצחק  מקלב  הכנסת  וחבר 
'דגל  של  מצידה  פינדורס 
על  חותמים  הם  התורה'. 
'דגל'  של  תמיכה  הסכם 
למה  בתמורה  בפרוש, 
שנראה ברפרוף ראשון כמו 

רוטציה עתידית.
חתומים  עליו  ההסכם, 
אמונים'  'שלומי  בכירי 
עוסק  התורה',  ו'דגל 
המפלגות  בין  בהבנות 

לקראת ריצתו של סגן שר החינוך מאיר פרוש 
לראשות העיר ירושלים, והוא כולל הבנות על 
אי התערבות של כל צד בענייני השני, מובהר 
כי כל מינוי של בכיר בעירייה ייעשה בהסכמת 
המשמעותי  והסעיף  המקומית  התורה'  'דגל 
שמתחילה  בקדנציה  כי  מוצהר   – ביותר 
בתשע"ד, כלומר זו האחרונה, יכהן איש 'דגל' 

בראשות בעיר.
הבחירות  לקראת  כי  מצוין  סעיף  באותו 
בתשע"ד, יושג הסכם חדש שיתייחס לבחירות 
שאחריהן, כלומר למערכת הבחירות הנוכחית. 
למעשה, ההסכם החתום אינו כולל את מערכת 
אינה  התורה'  ו'דגל  הנוכחית,  הבחירות 

מחויבת לתמוך במועמד 'שלומי אמונים'.
בבחירות  כה,  עד  הרווחת  הדעה  פי  על 
של  תורה  זה  יהא   ,2018
לשלוח  אמונים'  'שלומי 
שהלא,  לראשות,  מועמד 
התמודד   2008 בבחירות 
הקודמות  בבחירות  פרוש, 
ליאון,  משה  התמודד 
'דגל'  של  לבחירה  שנחשב 
חלוקות  כך  על  וגם   –
מימשה  בכך  אם  הדעות 
 – תורה  את  התורה'  'דגל 
הקרובות,  בבחירות  ואילו 
חוזר הכדור למגרש הסיעה 
שמנוסח  אלא  החסידית. 
כי  כאמור  עולה  ההסכם 
ריצ'רץ'   – הרוטציה  שיטת 

אם תרצו – פגה זה מכבר.

ובזמן שהקרב על ראשות העיר תופס את 
מרבית הכותרות, הרי שגם בזירת הרשימות 
חידושים  נרשמים  בירושלים,  המתמודדות 

מפתיעים.
רשימה  מתגבשת  האחרונים,  בימים 
שתבקש  חדשה,  ישראלית-פלסטינית 
העיר.  למועצת  מטעמה  נציגים  להכניס 
ניסיון  ייעשה  בו  דרמטי  במהלך  מדובר 
מזרח  ערביי  את  להביא  לראשונה  לגרום 
העיר לקלפיות, לגרום להם להיות מעורבים 
מטעמם  נציג  ולהכניס  העירונית  בעשייה 

למועצה.
בשכונות מזרח ירושלים מתגוררים מעל 
רובם  ערבים-ירושלמים,  מיליון  מרבע 
ישראלית  באזרחות  מחזיק  לא  המוחלט 
הם  אך   – לבקשה  יכולים  שהם  למרות   –
נמצאים במעמד של 'תושב', המעניק להם 
גורמים  ניסו  בעבר  בעירייה.  הצבעה  זכות 
העיר להתמודד בבחירות  מסוימים במזרח 
אוימו  מהרה,  עד  נהדפו  הם  אך  מקומיות, 
של  כמשת"פים  הערבית  בחברה  והוצגו 

הציונים.
מי שעומד מאחורי הרשימה החדשה הוא 
ירושלמי  בעבר,  אמריקאי  בסקין,  גרשון 
שהיה  ומי  מפורסם,  שלום  פעיל  בהווה, 
ממובילי המו"מ לשחרורו של גלעד שליט.

גרשון, "הערבים ינהרו לקלפיות"?
אני  בתחום,  שנה   40 שעוסק  "כמישהו 

חושב שבניגוד לעבר, יש סיכוי להצליח".
מה נשתנה?

היעדר  הלאומי,  במישור  משהו  "קורה 
בירושלים  שלפלסטינים  העובדה  שלום, 
אין אבא, הרשות לא יכולה לתפקד, במזרח 
העיר מבינים היום שהאסטרטגיה בה נקטו 
50 שנה של אי השתתפות בבחירות – לא 
היטיבה עמהם. גם בצד הישראלי יש מיאוס 
אנשים  והמסוכסכת,  הפלגנית  מהדרך 
נהיה  אחרת.  פוליטיקה  לראות  רוצים 

רשימה מכילה, בה כולם ישבו יחד".

בעבר התקפלו בגלל איומים.
מדובר  היה  לרוב  גם  בעבר  אבל  "נכון, 
קשורים  שהיו  אינטרסנטים,  באנשים 
הם  עבודות.  קיבלו  או  למכרזים,  לעירייה, 
ייצגו את הקו הלאומי הפלסטיני. עצם  לא 
אנשים  הם  אלינו  שהמצטרפים  העובדה 
כן  שהם  מלמדת  ומוערכים,  נחשבים 

מנהלים מאבק לשימור זכויותיהם בעיר".
מי תהיה הצלע הערבית ברשימה?

שרה,  אבו  עזיז  יעמוד  הראשון  "במקום 
ג'אז,  מוואדי  במקור  צעיר,  עסקים  איש 
המפורסמת  סנינה  אבו  למשפחת  משתייך 
לא  היתר   .2 מספר  אהיה  אני  מחברון. 
ליהודים  ערבים  בין  שוויון  יהיה  הוחלט. 

ובין גברים לנשים".
לטובת  עשיתם  כבר  פעולות  איזה 

המפלגה?
שלישי  בשבוע  נמצאים  "אנחנו 
להתארגנות, אנחנו מנהלים בעיקר פגישות 
עם  הלאומית  ברמה  וגם  הפלסטיני  בצד 
להבטיח  היא  המטרה  ברמאללה.  ההנהגה 
שבצד הפלסטיני הרשמי לא 'יחסלו' אותנו, 
רעיונית, לא פיזית, לפני שאנחנו מתחילים 

וכבר היו דברים".
תהיו חלק מהקואליציה העירונית?

"אנחנו רוצים לשבת בקואליציה ולהיות 
מתושבי   38% ההחלטות.  ממקבלי  חלק 

ירושלים הם ערבים, צריך לעבוד למענם".
ולא  ברכה  היא  הפלסטינית  "המעורבות 
קללה. היא תביא למצב בו ירושלים באמת 
יחד  חיים  לאיך  וסמל  לגויים,  אור  תהיה 

בעיר רב אתנית, דתית ותרבותית".
"חשוב  להבהיר:  בסקין  מבקש  לסיום, 
את  להפחיד  צריך  לא  שהמהלך  לומר  לי 
היהודים. אני מבין את הפחדים ואת הסכנות 
מדברים  אנחנו  אבל  שנלוות,  הביטחוניות 
שכמו  מסר  העברת  ועל  בשלום  חיים  על 
להפחיד  צריך  לא  חרדי  שכן  לי  שיש  שזה 
אותי, כך כולם יכולים לחיות יחד בשלום".

פרסום 

ראשון

מאת: משה אברהמי

593,022 צפיות )נכון לשעת כתיבת השורות( 
הכוכב  העולם  לאוויר  ששחרר  לקליף  נרשמו 
הבת ימי דניאל סעדון, וזאת בתוך שבוע אחד 

שהופך  ומה  בלבד. 
ההצלחה  את 
ת  י ר ו א ט מ ה
לסנסציה של ממש, 
כי  העובדה  היא 
"מלביש"  בקליפ, 
מילות  את  סעדון 
המדינה,  המנון 

'התקווה', על לחן ...פלסטיני.
ככוכב  מסתמן  ויוצר,  כותב  זמר,  סעדון, 
בין  שמשלב  פורה  כאמן  ובעיקר  עולה, 
ישיבות,  בוגר  ים,  בת  תושב  הוא  עולמות. 

ומושפע בסגנונות רבים ומגוונים.
קליפ  סעדון  השיק  העצמאות,  יום  לקראת 
לבין  הישראלי  ההמנון  מילות  בין  שילב  ובו 
המפתיע  השילוב  ערבית-פלסטינית.  מנגינה 

זכה לחשיפה רבה והוא אף הוזמן להשמיע את 
הביצוע באולפני תכניות צפייה.

אך מסתבר שהיו גם מי שלא ראו בעין יפה 
בעיניהם  מה שהצטייר  על  וזעמו  השילוב  את 
המדינה.  כביזוי 
תגובות  "קיבלתי 
באנטי  אותי  שהאשימו 
תחת  ובחתירה  ציוניות 
המדינה",  של  זהותה 
והבהיר:  סעדון,  הגיב 
אני  להגיד.  לי  "חשוב 
ולא  פוליטיקאי  לא 
שגם  מוזיקאי  פשוט  אני  הממסד,  נגד  נלחם 

מאד אוהב את ישראל".
אמצעי  הכל  בסך  הוא  שהלחנתי  "השיר 
לא  'עוד  כמו  שמילים  לכך  מחשבה  לעורר 
בארצנו'  חופשי  עם  להיות  תקוותנו,  אבדה 
פחות  לא  אחינו  עבור  לרלוונטיים  כיום  הפכו 

מאשר עבורנו", נימק.

מאת: ישראל פריי

השבוע  הודיעה  המשטרה  ומסתבך:  הולך 
ש"ס  יו"ר  נגד  ראייתית  תשתית  גיבוש  על 
בראשון לציון, סגן ראש העיר הרב אריה כהן. 
בצדקתו,  ובטוח  חפותו  על  ילחם  כהן  בעוד 
בעיר,  שמוקמת  חדשה  דתית-חרדית  סיעה 
הולכת וצוברת תאוצה, ושואבת אליה קהילות 
וקהלים, כשהכוח המניע מאחוריה היא קהילת 

חב"ד.
חקירה  בתום  המשטרה,  הודעה  פי  על 
של  לדין  להעמדתו  תשתית  נמצאה  ארוכה, 
בתחום  עבירות  לביצוע  בחשד  כהן,  אריה 
יו"ר  בהיותו  החשד,  פי  על  המידות.  טוהר 
הזמנות  כהן  אישר  חרדית,  לתרבות  האגף 
ששולמו  מאלו  בהרבה  גבוהים  בסכומים 
היא  המיוחסת  המרמה  היקף  כאשר  בפועל, 

מאות אלפי שקלים.
את  כהן  עם  שחולק  מי  אירוני,  באופן 
מאיר  המועצה  חבר  הוא  המשטרה  המלצות 
כהן  של  שתיים  כמספר  שנכנס  מי  עקיבא, 
בשל  הבחירות  לאחר  מיד  ממנו  נפרד  אך 
על  חשדות  מיוחסים  לעקיבא  מרה.  יריבות 
בנסיבות  במרמה  דבר  קבלת  בעבירות  חלקו 
עובד  בידי  וגניבה  אמונים  הפרת  מחמירות, 

ציבור.
בדרכו  מהמורה  עוד  היא  המשטרה  הודעת 
להמריא,  מצליח  שלא  כהן,  של  הפוליטית 
לקראת הבחירות הבאות. כהן, הסובל מתדמית 
לא אהודה בעירו, מנסה לצרף 'גושים' נוספים 
שיתמכו במפלגתו. לאחר שהסתכסך עם מספר 
לצרף  כהן  מתכוון  עקיבא,  מאיר  שלו,  ה-2 
אליו את חבר המועצה אוהד אוזן, נציג סיעת 
הירוקים ואיש דתי לאומי, בניסיון להרחיב את 

קהלי היעד של מפלגתו.
מנגד, מפלגה חדשה הולכת וצוברת תאוצה. 

כוחה  עיקר  את  ששואבת  במפלגה  מדובר 
מקהילות חב"ד בעיר, אך פועלת להפוך אותה 
וכלל-ישראלית.  רעננה  ניטראלית,  לרשימה 
שמואל  הוא  הרשימה  בראש  שיעמוד  מי 
ג'מיל, יו"ר ש"ס לשעבר שהודח על ידי דרעי 
וכהן, שהתמודד בבחירות הקודמות ברשימה 
נכנס  לא  אך  קולות,  כ-1,700  הביא  עצמאית, 

למועצה.
גושן,  שרון  יעמוד  ברשימה  השני  במקום 
חב"ד,  חסידות  ואיש  ונמרץ  צעיר  עו"ד 
אופטימי  נשמע  עיתונות'  'קו  עם  שבשיחה 
החדשה.  במפלגה  הטמון  לפוטנציאל  ביחס 
חודשים  מספר  ובמשך  ארוך  במהלך  "בנינו 
כספים,  השקענו  ומאחדת,  רעננה  רשימה 
הקמנו מטה חרדי, מטה ציבור חילוני, אנחנו 
ותמיכת  הפתעות  עוד  ויהיו  נוספים  במגעים 
הגונה  אלטרנטיבה  בנו  רואים  רבים  רבנים. 

ובשורה מבטיחה".
בחלל אוויר ראשון לציון הופרחו בחודשים 
כלל  בין  לאיחוד  רבות  יוזמות  האחרונים 
לריצה  ולהביא  הדתיות-חרדיות  הסיעות 
כעת,  נראים  שהדברים  כפי  אך  משותפת, 
שונים,  אישים  בין  האיבה  ויחסי  המשקעים 

יגברו על הרצון הטוב.
המקומית  ש"ס  ליו"ר  מאחל  מצידו  גושן 
ומחמיא  המשטרה  מחקירות  כשלג  זך  שיצא 
את  מסתיר  לא  אך  בעיר,  הרבות  לזכויותיו 
בעיר  שערכנו  "בסקרים  הפוליטית.  הבעיה 
גילינו שהמחסום העיקרי היה חיבור למפלגה 
עם קונוטציה "חרדית", ועם אריה כהן שמושך 
מסורתיים  בפרט  רבים,  ציבורים  בקרב  אש 
בשורה  ונביא  חדשה  לדרך  נצא  וחילונים. 

ליהדות בראשון לציון".

סערה: ההמנון הלאומי 
בלחן פלסטיני

אריה כהן מסתבך, מפלגה 
חדשה צוברת תאוצה

דניאל סעדון, זמר, כותב ויוצר, בוגר ישיבות ותושב בת ים, שחרר קליפ בו 
שילב בין מילות 'התקווה' ללחן ערבי • החשיפה העצומה, התגובות ומה 

באמת היו כוונותיו?

כהן,  אריה  הרב  לציון,  ראשון  ש"ס  יו"ר  נגד  ראייתית  תשתית  התגבשה 
• בעוד כהן מסתבך משפטית  בחשד למרמה בהיקף מאות אלפי שקלים 

ומדשדש פוליטית, רשימה דתית-חרדית חדשה צוברת תאוצה

 מתוך הקליפ ביוטיוב 
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יענקי קצבורג. צילומים: הכנסת אורחים רשב''י מירון

שמעון  רבי  הילולת  את  ישראל  עם  יחגוג  בדיוק  שבוע  בעוד 
יש  האם  לבדוק  לשטח  יצאנו  במירון,  בעומר  ל"ג   - יוחאי  בר 
שינוי משנים הקודמות, מתי הזמן הטוב ביותר לעלות להר, והאם 

המשטרה מגבילה את מספר העולים.
דובר המשטרה שבתאי גרברצ'יק אומר ל"קו עיתונות": "השנה 
תופעל גם רכבת ישראל עד לתחנת כרמיאל בהתאם ללוח הזמנים 
ציבורית  תחבורה  באמצעות  למירון  ממשיכים  ומשם  הרגיל 
בתשלום. הורדה ואיסוף של חוגגים המגיעים בתחבורה ציבורית, 
לנוסעים  מוסדרים.  בטרמינלים  ההילולה  לאתר  בסמוך  תתבצע 
בתחבורה הציבורית הוסדרו תחנות ריענון בכביש 6 - "אלונית", 

בכביש 722 -צומת השומרים ובכביש 90 - מחסום בזק".
יש שינוי בחניונים?

בעין  לחניונים  יופנו  פרטיות  הסעה  חברות  של  "אוטובוסים 
ההילולה  לאתר  החוגגים  יוסעו  משם  ופרוד.  צבעון  הוזים 
באמצעות שאטלים ללא תשלום, גם השנה ימשך סימון החניונים 
וצירי הולכי הרגל המובילים אליהם בצבעים שונים: אדום, צהוב, 
כחול וירוק – טרמינל 89 שהוקם השנה לרווחת החוגגים - באופן 

התואם לצבע כרטיס הנסיעה".
מה עם האישורים המיוחדים "עד הציון"?

יגיעו  בלבד,  בהליכה  המוגבלים  נכה,  תעודת  בעלי  "נכים, 
גוש  דרך מחסום  חניון צבעון  או  צומת שבע,  דרך  פרוד  לחניון 
להסעת  יעלו  שם  הזיתים,  כיכר  דרך  הוזים  עין  חניון  או  חלב 
עזר מציון עד לציון, או לחילופין, לחניון עין הוזים דרך מחלף 
אליפלט. אח"מים בעלי אישור מוסדר מהמרכז למקומות קדושים 
יגיעו בתיאום מראש לצומת שש )חלפתא( שם כוח ליווי משטרתי 

יוביל אותם". 
כאשר המתפללים מסיימים את התפילה לאן פונים?

הרגל  הולכי  לציר  לפנות  יש  מהאתר,  היציאה  בעת  "בסיום 
התואם בצבעו, בתאורה ובדגלים, את כרטיס הנסיעה".

צועדים  אלפים  התחבורה  קריסת  בעת  ראינו  שעברה  בשנה 
על הכבישים...

איסור מוחלט על החוגגים  "בכל שלב במהלך ההילולה, חל 
לצעוד בכבישים המובילים לאתר מחשש לסיכון חייהם, קיימת 
חשיבות רבה להעברת המסרים והדגשים לציבור משתמשי הדרך 
ולציבור החוגגים עוד בטרם האירוע. לא תתאפשר הגעה למתחם 
ההילולה ובסמוך לו בכלי רכב פרטיים לכל אורך השלב העיקרי 
של האירוע כמצוין לעיל. אין טעם לנסות להתחכם ולעקוף את 
המחסומים היות וכוח גדול של שוטרים ממערך התנועה יתפרסו 

בצירי התנועה וגם בשבילי העפר המובילים למירון". 
הצירים  פרטי:  רכב  עם  להגיע  כן  שבחרו  הנהגים  לידיעת 
הבאים ייחסמו לתנועת כלי רכב פרטיים החל מיום רביעי בשעה 

07:00 בבוקר ועד לסיום האירוע:
כביש 866 מצומת חנניה לכיוון מירון.

הכיוונים  לשני  אליפלט,  מחלף  ועד  חירם  מצומת   89 כביש 
)דרך צומת ג'יש(.

כביש 886 מצומת דלתון ועד כיכר עין זיתים.

כביש 8900 מצומת יער בירייה ועד כיכר עין זיתים. 
היציאה מצפת לכביש 89.

כניסה או יציאה מצפת תתאפשר דרך כביש 8900, מכיוון ראש 
פינה בלבד.

בהתאם  כי  בחשבון  לקחת  הדרך  ציבור משתמשי  על  בנוסף, 
צירי  לחסימת  היתכנות  קיימת  ההילולה  ימי  במהלך  לצורך, 

התנועה הבינעירוניים הבאים:
כביש 65 מצלמון לכיוון קדרים.

כביש 85 מצומת ראמה לצומת עמיעד, לשני הכיוונים.
שוחחנו עם הרב אליעזר קרליבך, איש ארגון 'הכנסת אורחים 

רשב"י' במירון, כדי להבין את הנעשה בימים אלו על ההר.
להערכתך, יהיו יותר מתפללים השנה?

"בהחלט. משנה לשנה, הציבור גדל ברוך השם, ונוספים עוד 
ועוד יהודים מכל קצוות תבל אשר עולים לשפוך שיח אצל הצדיק 
ביום ההילולא ולקחת חלק בזכות הגדולה. לפי הערכת המשטרה 

וכוחות המשטרה יגיעו מעל חצי מיליון איש".
יש שינויים בדרכי הגישה לציון?

"השנה, שיפצו את העלייה לציון מהכניסה למירון עד הציון, 
והוסיפו מדרגות ושבילים נוחים לרווחת הציבור. 

צריך לעקוב אחרי שלטי ההכוונה".
האם יש נוהל חדש בנושא חלוקת האוכל?

"השנה נשכרו 12 חדרי קירור ענקיים, שיכילו 
את כמויות האוכל והשתייה, הכוללים לא פחות 
אלף   600 ירקות,  טון   20 בורקסים,  אלף  מ-60 
אלף   80 שתייה,  ליטר  אלף   200 שתייה,  כוסות 
שקיות  אלף  ו-25  לחמניות  אלף   50 שניצלים, 
שוקו לארוחת הבוקר, ועוד כמויות ענק של אוכל 

ושתייה לרווחת ציבור המתפללים".
מתי זמן השיא?

האדמו''ר  הדלקת  בעת  בעומר  ל''ג  "בליל 
בשעת  בעומר  ל''ג  וביום  הציון,  בגג  מבויאן 
מתולדות  האדמו"רים  הדלקת  בעת  השקיעה 

אהרון ותולדות אברהם יצחק". 
מה ה'עשה ולא תעשה' לציבור?

"הציבור מתבקש לשתות כמה שיותר, מדובר 
בימים חמים במיוחד ויש להקפיד על שתיית מים מרובה. כמובן 
יש כל הזמן מים באוהלי הענק של 'הכנסת אורחים רשב''י מירון' 
לצד סעודות ענק. לא תעשה – הציבור מתבקש שלא להגיע עם 

רכבים פרטיים". 
מתי הזמן הטוב ביותר להגיע?

התפילות  שמעון  רבי  אצל  שלו,  היכולת  לפי  אחד  "כל 
מתקבלות תמיד, בכל יום, בכל שעה, ובכל רגע. כדאי הוא רבי 

שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק".
ח"כ מנחם אליעזר מוזס, יו"ר סיעת יהדות התורה, שפועל כל 
השנה בנושא ציון הרשב"י במירון, מספר ל'קו עיתונות': "כתבתי 
כרמיאל  עד  הרכבת  של  הרגיל  הזמנים  לוח  התחבורה,  לשר 
מסתיים ב 20:30. זה לא נותן את המענה הנדרש. אני מבקש כי 
הרכבת תפעל לאורך כל הלילה, אני אף מבקש להביא את העניין 
מועד  מבעוד  ולפרסם  הנוסעים  ציבור  לידיעת 
הרכבת  בפיתוח  ברכבת.  הנסיעה  אפשרות  את 
ידי  על  מיליונים  עשרות  הושקעו  ובתשתיות 
לריק  תהיה  משרד התחבורה. חבל שההשקעה 
ולא תנוצל עד תום להסעה המונית של הנוסעים 
האורחים  אלפי  את  כולל  היממה,  כל  לאורך 
להשתטח  כדי  במיוחד  מחו"ל  לארץ  שמגיעים 

על ציונו של רשב"י".
כמות  הגבלת  על  לפרסומים  באשר  מה 

הכרטיסים?
לאפשר  קורא  אני  זו.  הנחיה  על  מוחה  "אני 
ביום  למירון  להגיע  בכך,  חפץ  שליבו  מי  לכל 
מספר  על  הגבלה  שום  אקבל  לא  זה.  חשוב 
תופעל  אם  שהרכבת,  מקווה  אני  הנוסעים. 
בהתאם,  ותתוגבר  הלילה  כל  לאורך  כבקשתי 
העומסים  את  ולווסת  מכובד  מענה  לתת  תוכל 

מהכבישים וממספר האוטובוסים שיידרש".
יהיו השנה יותר עולים למירון?

בגלל  א.  סיבות,  משתי  מתפללים  יותר  יהיו  "להערכתי 
ודמי  הוזלו  הכרטיסים  ב.  קודש.  שבת  בערב  השנה  שההילולא 
וחמישי,  רביעי  בימים  אלף   400-450 יגיעו  נמוכים.  הנסיעה 

ב-6,000 נסיעות של אוטובוסים ציבוריים ופרטיים".
ומה יש השנה בתחבורה?

כרטיסים  למכור  הרגולטורים  מרצון  הנגזרים  שינויים  "יש 
כמספרם לפני שנתיים, בטרם הוזלו המחירים. כמו כן ל"ג בעומר 

עומד להיות יום לימודים רגיל".
הנוהל החדש בנושא חלוקת המזון יכול להפריע?

להפרעת  דוכנים  להעמיד  אפשר  אי  צודק.  החדש  "הנוהל 
לכל העסק  היה  הניקיון, אם  על  וללא אחריות  ושבים  העוברים 

בעל בית הסיפור היה שונה".
מתי זמני השיא?

גמר  ולמחרת  באיאן  הדלקת  זמן   –  22:00 הם  השיא  "זמני 
ורחמסטריווקא,  אהרן  תולדות  יצחק,  אברהם  תולדות  הדלקת 

שמתנקזים לשעת השקיעה כמעט".

מתי הזמן הנכון להגיע?
"לקראת תפילת שחרית ועד חצות היום, כלומר: יציאה מהבית 

במשך הלילה והגעה בבוקר".
המרכז  מנכ"ל  שוינגר  יוסף  ר'  ההילולא,  של  הבית'  'בעל 
'קו  עם  השיחה  את  פותח  הקדושים,  המקומות  לפיתוח  הארצי 
עיתונות' בהערכה לגבי מספר המתפללים: "ככל שמסדירים יותר 
את התשתיות ההערכה שיגיעו יותר, לדעתי יגיעו כארבע מאות 

אלף".
יש שינויים במערך התחבורה השנה?

התקבלה  לא  הכרטיסים,  כמות  את  שמגבילים  שמועות  "יש 
הם  ההכרעות  את  ומקבל  שקיבל  מי  החניונים  לגבי  החלטה. 

מהנדסי תנועה של משטרת התנועה, גם את המיקום והגודל".
יש שינוי בדרכי ההגעה לציון?

ויש בעבודה  גישה  דרכי  הורחבו  "הורחבו משטחי ההדלקה, 
טרמינל נוסף. כל שעה יש עוד שיפור".

יש נוהל חדש בנושא חלוקת האוכל?
"יש נוהל חדש של משרד הבריאות, הוראות שנועדו לשפר את 
איכות המוצרים וההיגיינה כדי שחלילה לא יהיה מישהו שיפגע".

מהו זמן השיא?
"יש שני זמני שיא, יש את ההדלקה של האדמו"ר מבאיאן ביום 
רביעי בערב בשעה 20:00 ויש את ההדלקה המסיימת של חסידות 
תולדות אהרן לקראת השקיעה ביום חמישי לקראת השעה 19:30 
ההדלקה  איש,  אלפי  עשרות  זורמים  הללו  ההדלקות  לשתי   –
של תולדות אהרן מסיימת יום של למעלה מעשרים הדלקות של 

חצרות אדמו"רים ורבנים".
מתי אתה ממליץ להגיע? 

אלו  וגם  עמוס  פחות  גם  ל11:00   7:30 בין  בבוקר  "חמישי 
הרגעים המרגשים של החלאקס".

בשעת הדחק
להילולת  כשבוע  בעוד  למירון  יגיעו  מתפללים  מיליון  חצי 
400- יגיעו  "להערכתי  עיתונות':  ל'קו  מוזס  ח"כ    הרשב"י 
450 אלף בימים רביעי וחמישי, ב-6,000 נסיעות של אוטובוסים 
ציבוריים ופרטיים", תוקף: "אין בעל הבית להילולא"  מנכ"ל 
ממליץ  שוינגר  יוסף  הרב  הקדושים  המקומות  לפיתוח  המרכז 
מתי להגיע: "חמישי בבוקר בין 7:30 ל-11:00 גם פחות עמוס 

וגם אלו הרגעים המרגשים של החלאקה"
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הקדימו להירשם! קבלו את המחירים 
והתנאים הטובים ביותר! אל תישארו בלי 
מקומות כפי שקרה לחלק מהלקוחות 

בחופשות האחרונות

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

שינפלד בהילטון דיסלדורף 
מושלם לנופש ולטיולים באירופה ה מלון המפואר במקום  ה

חלום מתגשם! ה

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

בשינפלד אחוז הלקוחות 
החוזרים הגבוה ביותר!

מבצע 1,000 ₪ הנחה
להרשמה מוקדמת עד שבועות

מלון ה
אירוח במלון היוקרתי הילטון 
דיסלדורף, הממוקם ליד נהר 
הריין, הגן היפני, הפארקים 
המרהיבים והעיר העתיקה

האתרים של קהילות אירופה, 
בית הכנסת והכוך של רש"י, 
ציון הבעל שם ממיכאלשטאט 

אתרים היהודיים ה

כשרות, איכות וכמות של צוות 
השפים המעולים, ארוחות בוקר 
וערב בבארים ענקיים ואפשרות 

להכנת מזון להמשך היום

אוכל ה
שינפלד עם 30 שנות מצויינות 

ממשיכים לחדש ולהשתפר 
כדי להבטיח לכם 

את החופשה המושלמת

אירוח ה
דיסלדורף העיר לשופינג - 

שדרת הקניות היוקרתית, אזור 
בוטיקים, חנויות אופנה ובתי כלבו 

כמו פריימרק, P&C ועוד

שופינג ה
בואו להכיר את דיסלדורף 

היפהפיה עם עשרות אתרים 
מעניינים לראות, פארקים,
מרכזי בילוי ואזורי קניות

יעד החדש ה

גדולי הלונה-פארקים באירופה, 
מתקני שעשועים, גני חיות, 

מסלולי הרפתקאות ועוד

אטרקציות למשפחות ה מדינות לטיולים ה
מיקום מושלם לטיולים 

ל-4 מדינות: בלגיה, הולנד, 
לוקסמבורג ומערב גרמניה
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הילה פלאח

תפילה,  בית,  פשוטה,  בשגרה  מתאפיין  שלנו  האפרורי  היום 
שאיפה  לנו  יש  תמיד  אבל  ואירועים,  סידורים  עבודה,  לימודים, 
קטנה או גדולה להשלים עוד משהו שחסר לנו ביומיום של החיים. 
אם מדובר בעול הכספי המעיק, או תיקון או התחדשות מסויימת 

בבית שנדחתה שוב ושוב מחוסר אמצעים.
וחיות  צבע  להכניס  זוכה  ועדיין  שזכה  "עורה"  הענק  הארגון 
לחיים של עשרות אלפי יהודים ברחבי העולם, נותן גם לכם צ'אנס 
להגשים את החלומות ואת השאיפות שלכם, בהגרלה השנתית של 
עורה קיים מגוון ענק של פרסים בשווי של מאות אלפי דולרים, 

חלקם פרסים יקרי ערך, וחלקם כסף מזומן!
12 כרטיסי טיסה  בין חמישים הפרסים תוכלו למצוא: חבילת 

6,000 דולר, כלי כסף בשווי אלפי  לחו"ל, כרטיס אשראי בשווי 
דולרים, 18,000 דולר במזומן, ועוד.

וגולת הכותרת של ההגרלה היא כמובן, ההגרלה הגדולה ע"ס 
36,000 דולר במזומן, כן כן! וכל מילה נוספת מיותרת. רק תכינו 

מקום בכספת...
מעניין  אחד  פרס  בקטלוג  יש  שנה  בכל  השנה?  מיוחד  ומה 
ויצירתי, לא שיגרתי, ואולי אפילו יעלה חיוך לאנשים מסויימים... 
לא  כן,  "בקבר"!  לזכות  שאפשר  הוא  המעניין  הפרס  הפעם 
התבלבלתם, אפשר לזכות בחלקת קבורה בארץ ישראל. יש כאלה 
שיהיו בהלם מעצם הרעיון, יש כאלה שיהנו מהרעיון. יש אומרים 
שאם רוכשים חלקת קבורה מחיים – זו סגולה מיוחדת לאריכות 

ימים. בכל אופן, זו מתנה שאנשים מתים על זה...
ההגרלה הגדולה מתקיימת בכל שנה בשילוב אירוע ענק, ורגעי 

השיא של האירוע הם  כמובן הרגע שבו מתחילים את ההגרלה 
הגדולה. 

הענקיים.  הפרסים  עורה,  מבית  והמסורתית  האדירה  ההגרלה 
הם נותנים לנו את הכוח ואת האפשרות להביא את היהדות לעוד 
ילד יהודי, לממן את שכר הלימוד של עוד ילד לבית ספר יהודי, 

ולקרב יהודים נוספים אל אביהם שבשמים.
עכשיו זה הזמן לנצל את הימים האחרונים ולהצטרף להגרלת 
הענק של עורה, להצטרף ולזכות בפרסים יקרי ערך ב20 ₪ בלבד 
לכל פרס! ובנוסף לזכות גם לקרב עוד נשמות לאביהם שבשמים. 
03-9290699, או באתר  ניתן להצטרף במוקד של עורה בטלפון 

oorah.co.il :של עורה
ההצלחה של עורה זו ההצלחה של עם ישראל!

הגרלה שנתית עם פרס נדיר: זכיה ב"קבר"!
ארגון "עורה" ממשיך עם מסורת ההגרלה השנתית  בין הפרסים הגדולים הגרלה על 36.000 דולר מזומן!

ישראל פריי

ובכיר  נציג  פעיל,  כל  בפי  מילת הקסם שמתגלגלת  "השטח", 
פרשנותו  תחושתו,  שעל  ערטילאי  מושג  אותו  ש"ס.  במפלגת 
ואשליותיו, קמות ונופלות מערכות בחירות, יגיע ביום כ"א חשוון 

למבחן מחודש.
כשאריה דרעי עמד בבוקר יום שני, י"ז חשוון תשע"ח, והציג 
במהלך ישיבת סיעה את רשימת היעדים שלו לבחירות המקומיות, 
המערכה  את  שפתח  הראשון  החרדי  לפוליטיקאי  הפך  הוא 

המוניציפאלית.
מבטו של דרעי היה בטוח. אמירותיו נחרצות. שום מצמוץ לא 
נראה בעיניו כשהציג רשימת יעדים עמוסה, הכוללת את ראשות 

הערים בית שמש, אלעד, רכסים ועמנואל.
זה  היה  בפומבי.  הקלפים  את  פתח  הוא  מכן,  לאחר  חודשיים 
במהלך ביקור רשמי וחגיגי בעיר בית שמש, שם עמד וקרא לגפני 

ופרוש לא לחבל במועמדות משה אבוטבול.
מבט  תישירו  או  ש"ס  קברניטי  של  לנעליהם  רגע  תיכנסו  אם 
דרך זגוגיות משקפיהם, תמונת המצב נראית ורודה מתמיד. שתי 
שבתות גיבוש לנציגים מקומיים בהפרש של כשנה, נציגי המפלגה 
מתזזים חדשים לבקרים בין הערים השונות, מסיירים במוסדות, 
גם  המקומיים.  לנציגים  תנופה  ומעניקים  השטח,  את  מעירים 
עמידתו של יו"ר התנועה בראשות משרד הפנים, לא מזיקה לאיש.

גם מי שנכח במפגן הכוח האחרון של התנועה, מעמד הקבלת 
בלהט  להידבק  שלא  היה  יכול  לא  פסח,  המועד  בחול  רבו  פני 
היו  האנרגיות  גדותיו,  על  מלא  היה  האצטדיון  הבוער.  הש"סי 
בשמים והשירה בקעה מגרונות אוכלי קטניות, הנמנים על טובי 

מניינה ובניינה של היהדות הספרדית.

תולדות החריקות

אלא שמאחורי החזות הבוטחת, מסתתרת אמת מורכבת. כאשר 
מתחילים לפרוט את התחושות למספרים, ומתיישבים לנתח את 
מצב התנועה הקדושה בכל עיר, מועצה ויישוב, מצטיירת תמונת 
מצב לא זוהרת במיוחד, מפלגת ש"ס מגיעה לבחירות המקומיות 

כשהיא בעמדת נחיתות מובנית.
הצל הגדול שמרחף על התנועה הוא ללא ספק לכתו של המאור 
האחרונות  המקומיות  הבחירות  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן  הגדול, 
והרושם  הגדול  ההלם  פטירתו.  אחרי  שבועות  שלשה  התקיימו 
הבלתי ימחה מהלוויה ההמונית, תורגם לסחף בקלפי. הסלוגנים 
כיתובים  התנוססו  והסטיקרים  הפליירים  על  אחידים,  היו  לא 
שונים, אבל המסר, היה אחד: הצביעו ש"ס וקיימו את צוואת מרן.

פעמי  חד  מזינוק  ש"ס  נהנתה  רבות  בערים  מצוין,  עבד  וזה 
כך  המקומית.  לרשות  נציגים  של  שיא  מספר  ובהכנסת  בכוחה 
למשל באשקלון, שם החזיקה ש"ס באופן מסורתי בנציג בודד. 
השיגה  תקדים,  חסר  באופן  התנועה  זינקה  האחרונות,  בבחירות 
לא פחות משלשה מנדטים. אגב, במקרה הזה, ריבוי המנדטים לא 

תורגם להצלחה, וש"ס נותרה מאחור נטולת השפעה.
אלא שכעת, ארבע שנים ללכתו של הרועה הגדול, המצב שונה 

בתכלית. לאיש אין ספק שתמונת מרן תמשיך להטיל את צלליתה 
בלבד  שכרזות  ספק  אין  גם  לאיש  אך  השונים,  ש"ס  מטות  על 

יתקשו לסחוף את ההמונים.
ההנהגה הרוחנית הנוכחית של תנועת ש"ס, מקבלת את מרבית 
תהודתה ברחוב החרדי, בהיכלי התורה ובעולם הישיבות. זה אולי 
הביטוי הטוב ביותר לשינוי שעוברת התנועה, ממפלגה ישראלית-

מזרחית למפלגה חרדית הארד קור.
בתרגום לשטח, אותם רבבות מסורתיים, תושבי פריפריה, אנשי 
עמל ואמונה, ששלשלו את פתק ש"ס לקלפי בחרדת קודש ותחת 
יניפו את  השפעתו המאגית של נשיא התנועה זצ"ל, לא בהכרח 

ידם שוב להצביע ככל אשר יורו אותם גדולי ישראל.

פאזל בלתי אפשרי

הבעיה העמוקה יותר היא בזירה המקדימה – גיבוש הרשימות. 
מתנהלות  שם  הפריפריה,  בערי  שבעתיים  בולטים  הדברים 
ואלפי  מאות  נוהרים  אחריהן  ענק  חצרות  תורניות,  'אוטוריטות' 
משפחות  את  תגלו  שם  לדרום,  מבט  להעיף  די  משפחות. 
המקובלים אבוחצירא, חצר משפחת המקובל המנוח הגאון רבי 

יורם אברג'ל, חצר הרבנים פינטו ובן חמו ועוד.
מאוכזבים.  תמיד  מותירה  הרשימות  הרכבת  הדברים,  מטבע 
ישבו  ובצלו  לחסות,  כולם  הצליחו  הגדולה  מטרייתו  שתחת  מי 
שבכוח  זצ"ל,  מרן  היה  פגועים,  רבנים  לצד  מצליחות  חצרות 
אישיותו איחד את כל נציגי הציבור הספרדיים. אך כעת, הדברים 
שיתאכזבו,  קהילות  וראשי  רבנים  מעט  לא  הכר.  לבלי  השתנו 
יצליחו  שלא  ולאחר  התנועה,  להנהגת  מחויבים  עצמם  יראו  לא 
למקסם הישגים בתנועת האם, ימהרו לקרוא דרור לצאן מרעיתם 

ויעבירו תמיכתם למפלגות אחרות.
כבר  ערים,  מעט  בלא  דמיוניים.  בתסריטים  רק  מדובר  ולא 
כיום, שותפות קהילות חרדיות-ספרדיות בהתארגנויות פוליטיות 
בחיבורים  אלא  'יחד',  בתנועת  מדובר  בהכרח  ולא  חדשות, 
ברשימות  שילובים  או  מקבילות  וחרדיות  דתיות  לקהילות 

מקומיות, בתמורה למקומות או להבטחות.

כצאן ללא איש שטח

בעיה נוספת נעוצה בהיעדר איש שירכז תחת ידיו את כל התחום. 
לשטח  מחיבור  כוחה  עיקר  את  השואבת   - ש"ס  מפלגת  עבור 
והנחשבת למפלגה בעלת מספר הנציגים הגדול ביותר ברשויות 
המקומיות - לתפקיד האחראי על המערכת המוניציפאלית ישנה 
שחייה  מלאה,  כמעט  משרה  מצריך  התפקיד  קריטית.  משמעות 
עריכת  לשטח,  ירידה  הפועלות,  הנפשות  כל  הכרת  בנתונים, 
ונציגים וקבלת הכרעה על  פשרות והסכמים בין קהילות, רבנים 

זהות חברי המועצה.
מי שאמור היה להיכנס בכל הכוח לתפקיד, הוא חבר הכנסת 
לאורכה  הארץ  את  "לחרוש"  החל  שכבר  גואטה,  יגאל  לשעבר 
תכניות,  והגה  נתונים  מיפה  סדורות,  רשימות  הרכיב  ולרוחבה, 

נפל  גואטה  של  כוכבו  שאז,  אלא  הקרובות.  הבחירות  לקראת 
ב"תאונה" בלתי מתוכננת, והתפקיד נשאר מיותם.

מי  בקרוב  להכריז  דרעי  יו"ר ש"ס  הבטיח  רבות,  בהזדמנויות 
ייכנס לנעליים הגדולות, ויקבל את התפקיד. בין הבטחה לדחייה, 
עשה דרעי כל אשר לאל ידו, על מנת למצוא איש הולם, במקביל 
לשיגור אינספור שליחים והפצרות בפני גואטה שיואיל לקחת את 

התפקיד.
מחדש,  מסלול  לחשב  עליו  כי  דרעי  הבין  נקף,  שהזמן  ככל 
ימונה מישהו ספציפי  לא  כי  הודיע  חי',  ל'קול  ובראיון שהעניק 
של  הכנסת  חברי  בין  יחולק  התפקיד  וכי  מוניציפאלי  לאחראי 
יקבל אחריות על מספר ערים בהן הוא  התנועה שכל אחד מהם 

מתמצא ושולט.
ל'קו  והסבירו  בהחלטה,  טעם"  "נתנו  דרעי  של  בלשכתו 
עיתונות' כי "השר ראה שמדובר בתפקיד שדורש עיסוק מלא, וכל 
מי שהוא רצה נמצא בתפקיד שהוא לא יכול לעזוב אותו, ולהביא 
החליט  הוא  לכן  טוב,  לא  זה  העניין  את  מהתחלה  שילמד  אדם 

לחלק את הארץ לאזורים ומנהלים נפרדים".
מי שבפועל מבצע כיום את המלאכה, הוא חיים ביטון, מנכ"ל 
המקומיות,  ברשויות  עמוקות  שמעורב  יוסף',  'בני  החינוך  רשת 
של  הכנסת  חברי  בנוסף,  בשטח.  עמוק  חריש  באחרונה  ועושה 
המקומיים  הנציגים  בחיזוק  רבים  מאמצים  מקדישים  התנועה 
ח"כ  הוא  שבהם  הבולט  הפריפריה.  בערי  בעיקר  ומסיירים 

מלכיאלי.

ערים ללא מקלט

יהיה  ניתן  בפריפריה,  התנועה  כישלונות  או  הישגי  על  בעוד 
תמיד להתווכח, הרי שבזירת הערים החרדיות המרכזיות, להצלחה 
ולכישלון יש פנים ברורות. על ש"ס להביא קבלות מוכחות, בכדי 
להציג חזות של ניצחון. לפחות על פי החזון והיעדים שהציג דרעי 
בתחילת הדרך, התנועה שואפת לזכות בארבעה ראשי ערים; בית 

שמש, אלעד, עמנואל ורכסים.
אם תבקשו לפרוט את היומרות לעובדות, ברי שארבעת היעדים 
מחזיקות  עדיין  האשכנזיות  המפלגות  במלואם.  ייכבשו  לא 
מהלך,  להוביל  היחידה  והדרך  התוצאות,  על  מכרעת  בהשפעה 

נעוץ ביכולת לכרות ברית פוליטית ולפתח ציר.
פי  על  פיהן,  את  סוכרות  עדיין  החרדיות  המפלגות  כל  כרגע, 
הערכה, בסופו של דבר, יעדיפו רכיבי 'יהדות התורה' ללכת בציר 
משותף, בעיקר בגלל המשמעויות הנלוות של הפיצול וההשלכות 
על עבודה שוטפת במגוון נושאים, מה שיותיר את ש"ס עם מרחב 

תמרון מצומצם עוד יותר.
תזכה  וש"ס  במידה  כי  להעריך  מסוכן  הימור  זה  יהא  לא 
תהא   - לעצמה  שהציבה  הערים  ארבעת  מתוך  שתיים  בראשות 
זו סיבה מצוינת לשלוף במוצאי הבחירות בקבוק שמפניה כשר, 

ולהרים כוסית 'לחיים'.

בלי שטח, עם יעדים מרחיקי לכת
במפלגה התורנית-ספרדית נערכים לבחירות המקומיות עם רשימת אתגרים משמעותית: השר דרעי הכריז שיכבוש 
ראשות ארבע ערים חרדיות, החליט לפצל את האחריות בין הח"כים ועשוי לאבד את ה'שטח' הפריפרי באופן סופי 

 כיצד יתמודדו במפלגה עם המאוכזבים? ומה הוצע לגואטה אחרי פרישתו?

ש"ס נערכת לבחירות

הכתבה המלאה תפורסם בסוף השבוע במוסף



משרד העבודה והרווחה קורא לכם, העובדים:  הכירו את הזכויות המוקנות לכם על 
פי חוקי העבודה, עמדו עליהן ופעלו בחוכמה ובנחישות עד שתקבלו אותן במלואן. 

הזכויות שמורות לכם – אל תוותרו עליהן!

בין היתר, מגיע לכם:

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

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

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

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

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

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

כל הזכויות 
לך!שמורות

יש לך פרנסה? מגיעות לך גם זכויות!
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ישבו  המשואות,  הדלקת  לטקס  הגנרלית  החזרה  של  בעיצומה 
ירושלים  ממלונות  בלובי  ורגב  נתניהו  של  החצר  מאנשי  כמה 
ההדלקה  טקס  להיראות  הולך  כיצד  המסובים  באוזני  ותיארו 
המרכזי של השנה - עם הרבה שמן שיישפך למדורה ואוד מוצל 

מאש שיישלף מהבעירה.
המקורבים מדושני העונג דיברו על האלמנט שלא ייכלל בחזרה 
הגנרלית אלא יינקט אך ורק ברגע האמת. הם סיפרו שאדלשטיין 
מראש  בדיעבד(  גנבים'  של  )'מילה  כבוד  של  מילה  קיבל  אומנם 
מגילת  ברוח  קצרים  ברכה  דברי  יכלול  שנאומו   – הממשלה 
העצמאות, אך הפנו את תשומת הלב לכך ששרת הטקס מירי רגב 
סירבה להתחייב בקולה לכל פשרה שהיא ואף התחמקה ממפגש 
סולחה בו נתבקשה להשתתף. אפשר לומר רבות לזכותה ולגנותה 
ראש  על  עדיפה  היא  לפחות  אחד  בדבר  אך  התרבות,  שרת  של 

הממשלה: יש לה מילה.
המקורבים הצוהלים ולא רק בגלל החג הממשמש ובא, תיארו 
את המרורים שנתניהו באמצעות רגב הולך להאכיל את אדלשטיין. 
הם דיברו על השפנים שיישלפו מהשרוול תוך כדי הטקס ותיארו 
שאנשי  צבעוניים  ביטויים  בשלל  הצפויות  ההתרחשויות  את 

התרבות הישנה היו מתקשים להכיל. 
אנשי נתניהו את רגב התייחסו בשבועות האחרונים ומתייחסים 
גם השבוע לאדלשטיין כמטרד שיש לסלק כלאחר יד, כבן טיפוחים 
שסרח, כאסיר ציון בכנסת ישראל. הם ציינו שוב ושוב את העובדה 
שאדלשטיין מנסה לעשות סיבוב ניצחון ממלכתי על האיש לו הוא 
חב את כס יו"ר הכנסת, אחרי שנתניהו גירש מהכס בזמנו את היו"ר 

הקודם רובי ריבלין. 
נתניהו כדרכו אומנם הדיח את ריבלין למענו ולא למען היורש 
שהכתיר במקומו – אך הנרטיב השולט היה שהגולם קם על יוצרו. 
"חכו, חכו", אמרו המקורבים בהגיע מנות הקינוחים, "נחיה ונראה 
על  שהשתלטה  התרבותית  ובעגה   - שולט"  פה  מי  הטקס  אחרי 

חיינו, הם הוסיפו ולעלעו בלשונם בהגיעם לאות טית. 
אוהב  פוטין  הרוסי  שהנשיא  השבוע  סיפר  לזר  בערל  הרב  אם 
הממשלה  ראש  שעל  הרי  השנה,  ימות  כל  במשך  מצה  לאכול 
המכהן ניתן לסכם ולומר שהוא נהנה להאכיל את בכירי מפלגתו 
מנות של מרורים – בכל יום מימות השנה. יש לו יום יום חג, יש 

לו חג יום יום. 
כמעט  נאמנות  כלפיו  שגילה  כנסת  ביו"ר  נתניהו  נהג  כך  אם 
עיוורת, יחשוב כל ח"כ ושר, במפלגתו ומחוצה לה, כיצד ינהג בו 
נתניהו ביום שיהפוך גם הוא לאידיוט השימושי התורן. החרדים 
ובקדנציה  אוצר  כשר  ביבי  של  בקדנציה  פעמיים,  זאת  חוו  כבר 
החלילן  אחרי  ולנהור  להמשיך  מהם  מונע  שלא  מה   – הקודמת 

מבלפור.

ריקוד הדגלים
הסדקים בממלכתיות הישראלית בעיצומן של חגיגות השבעים 
כותבי  את  ארוכים  שבועות  במשך  לפרנס  יכולים  היו  למדינה, 
המאמרים בביטאונים החרדיים שנהנים תמיד לזהות את ההבדלים 
בינינו לבינם. "ראו מה בין בני לבן חמי", וכל שאר משפטי הנצח 

הידועים שמשווים בין שתי העגלות – המלאה והריקנית. 

המציאות  לנוכח  נאלמה  הלשון  כי  היה  דומה  שהשנה  אלא 
בריקוד  לצאת  הניצים  יכולים  הצדדים  בשני  דומה.  כה  שנראית 
הדגלים ולתאר בחדווה את קרבות החצרות ומריבות המקורבים. 
הדרמה רוויית היצרים שהתרחשה סביב דגל המדינה בהר הרצל, 
בדגל  לאחרונה  שקורות  ההתרחשויות  את  לאחת  אחת  מזכירה 

התורה. 
דומה כי גם בתקופה שבה הדו שיח - שלא לומר 'דו קרב' - בין 
ז"ל לבין המזכ"ל הרב משה  יו"ר דגל התורה הרב אברהם רביץ 
גפני יבדל"א התנהל על גבי כותרות העיתונים – לא חזינו כדבר 
הנכדים  אלא  ביניהם,  שמתגוששים  הפוליטיקאים  לא  אלו  הזה. 
והמש"בקים – ולא באמצעות דפי המפלגתונים הכשרים למהדרין 
ואפילו לא על גבי השבועונים בעלי תווית הכשרות של הרבנות, 

אלא באמצעות כותרות האתרים וציוצי הציפורים במרשתת.
לא  כמוה  הבהרה  הודעת  השבוע  להוציא  נאלצה  התורה  דגל 
יצאה מבין שורותיה )תרתי משמע( מאז היווסדה. אחרי שנציגיה 
בנתניה, חדרה וטלז סטון קראו על החלפתם דרך הכותרות ובבית 
יצאה  לציוץ,  - מציוץ  הנציגים על מעמדם המשתנה  שמש עקבו 
ולפיה:  התורה  דגל  של  הרשמי  הלוגו  תחת  חתומה  לא  הבהרה 
"בכדי להחליף נציג בישוב, או בכדי למנות נציג חדש, יש לקיים 
את  לקבל  מטעמה,  מצומצם  גוף  או  התורה  דגל  בהנהלת  דיון 

אישור ועדת הרבנים של התנועה והכרעת גדולי התורה שליט"א.
"בימים האחרונים התפרסמו ידיעות שכביכול התקבלו החלטות 
לגבי נתניה, קרית יערים ובית שמש. הפרסומים אינם נכונים. כל 
המוניציפאליות  הבחירות  לקראת  ישוב  בכל  שתתקבל  החלטה 
תתפרסם באופן מוסמך ע"י דגל התורה". גם ההודעה הזאת, אגב, 
לאחר  התורה,  דגל  של  הרשמי  ביטאונה  גבי  מעל  פורסמה  לא 
שאחד הנפגעים הישירים בחצרות הרבנים, הפעיל את כל קשריו 

בחלונות הגבוהים.
במקום בו צריך להצהיר אמונים על דברים שהיו חדים וברורים 
כל השנים – שולטים הבלבול וחוסר האונים. אלא שגם ההבהרה 
חסרת התקדים הזו לא הועילה כאשר תכף ומיד החלו ההסברים על 
כך שמכלל לאו אתה שומע הן – וכי המקומות המוזכרים בהודעה 
מעידים על אלה שהושמטו ממנה וגורלם כבר נקבע. בקצב הזה, 
הציפורים  ציוצי  לקול  בבוקר  יקומו  עוד  הארציים  הנציגים  גם 
שירננו על החלפתם באחרים. כך נראה כאוס, כך נראית אנרכיה – 

ולא במפלגה שאוחזת בדגל המדינה אלא בדגל התורה.
אחד מרבני דגל התורה שמלווה את המערכת מזה כשלושים שנה 
ועוקב אחר ההתפרקות והכאוס בכאב בלתי מוסתר, נשאל השבוע 
דבר מה שבתנועה מעולם לא הוטל בספק. הכיצד ניתן לזהות, האם 
דברים הנאמרים בשם גדולי ישראל אכן נשמעו מפיהם ולא מפי 

משב"ק שעושה שימוש לרעה בכוח המשרה. 
כמו בסימנים שנתנה תורה להבחנה בין נביא אמת לנביא שקר, 
האם  להעיד  שיכולים  סימנים  שלושה  על  הנשאל  הרב  הצביע 
מדובר בהוראת גדול בישראל ממנה אין לסור ימין או שמאל, או 
שמא בהנחיית משב"ק שלא מאותת במעבר מנתיב שמאלי לימני 
רב  על  מתעבר  תרצו:  אם  או  הסב.  בשם  כביכול  קרב-רב  ומנהל 

לא לו.
ראשית, יש לבחון האם הכותרת על ההכרעה פורסמה עוד בטרם 
כדבר  ניתנה  התשובה  אם  השאלה.  הרוחני  המנהיג  בפני  הוצגה 

לובנה  בטרם  פורסמו  והכותרות  השאלה  נשאלה  בטרם  נבואה 
הסוגיה לעומק, אות היא כי המפרסם מדבר בשם עצמו ולא מביא 

את דבר המנהיג בשמו הוא מתיימר לפעול ובעיקר להפעיל.
המוסמכים  הגורמים  אם  המתייעצים.  עדות  הוא  השני  הסימן 
ראשון  מכלי  להעיד  יכולים  התנועה  רבני  או  הכנסת  חברי  שהם 
כי נכנסו לקודש פנימה וליבנו את הדברים עם המנהיג ששמע את 
הצדדים לכאן או לכאן והכריע בדבר, יש להתייחס להכרעה כאל 
קביעתו והנחייתו של גדול בתורה. אם הרבנים וחברי הכנסת לא 
זכו לשמוע את הדברים באוזניהם מפיו של גדול בישראל אלא אך 
ורק מפיו של הדובר או הצאצא המקורב – יש להתייחס להודעה 

כאל 'פייק הכרעה'.
בימים  כמו  אם  ההתדיינות.  לעצם  נוגע  השלישי  ההיכר  סימן 
על  שהתנהל,  ומתן  משא  על  לספר  המתייעצים  יודעים  עברו, 
בפני  ולהביא  לספק  נדרשו  שהם  תשובות  ועל  שהועלו  שאלות 
המנהיג – ניתן לראות בכך עדות נוספת לכך שההוראה, כמו פסק 
הלכה, יצאה מפי הדיין שליבן את הצדדים והכריע, ולא מפי הנכד 

המקורב שנטל את פתיליו וחותמו שלא על דעתו.
השבוע  הוחלפו  שנציגיהן  הקטנות  אחיותיה  כמו  שמש,  בית 
כותרות לבקרים, הן רק הסימפטום למצב הכאוטי אליו נקלעה דגל 
התורה. לא נעים לחיות בתקופה שבה מרחף סימן שאלה גדול מעל 
כל הכרעה וכל כותרת מיוחסת לקרב הבתים שמנוהל ברבים, אך 
במקומות  שאלות  שנשאלות  כך  על  וחשבון  דין  ליתן  שצריך  מי 
בהם הוצב בעבר סימן קריאה ברור, הם לא התלמידים המשתאים, 

אלא אלה המתיימרים לומר דברים שלא בשם אומרם. 
התנועה,  ורבני  הכנסת  חברי  של  המשותפת  לרגל  העלייה 
גם  הקרובים  ובימים  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  של  לביתו  השבוע, 
לביתו של מרן הגר"ח קניבסקי - כדי לדון ארוכות בסוגיות ולשמוע 
את ההכרעה מפיהם של המנהיגים ולא מפי מקורביהם - מלמדת 
שמישהו שם למעלה, בצמרת הפוליטית של התנועה, מנסה לתפוס 
פיקוד ולהעלות את התנועה על המסלול. למען כבוד התורה נותר 
רק לקוות שבקרב על 'פסקת ההתגברות' הזאת – של ח"כי ורבני 
התנועה על המקורבים הצעירים שפועלים ללא אחריות, הגוורדיה 

הישנה והאחראית, היא שתנחל הצלחה.

מכת שמש
התורה  דגל  של  ישראל  גדולי  יצטרכו  בהם  הנושאים  אחד 
להכריע הוא בפרשת בית שמש. ההתלבטות אינה קלה. מצד אחד 
רכבת  שני  מצד  בעיר.  ביותר  הגדולה  המפלגה  היא  התורה  דגל 

שיצאה לדרך קשה מאוד לעצור. 
לדגל התורה הייתה הזדמנות לתפוס את כיסא נהג הקטר בחורף 
לראשונה,  זה  טור  גבי  מעל  לה,  הציע  אבוטבול  כאשר  שחלף, 
ההצעה  את  דחתה  דגל  מונטג.  משה  יהיה  הנהג  אם  אותו  לקבל 
בינתיים  מטעמה.  הנציג  יהיה  מי  לה  יגיד  לא  אחד  שאף  בנימוק 
תפס אבוטבול תאוצה וסגר כמעט סופית עם אגודת ישראל )למעט 

סיעת כח( והליכוד. 
להריץ כעת מועמד חרדי נגדו זו מלחמת גוג ומגוג שלאף אחד 
בעיר השמש העולה לא ברור מדוע צריך להיקלע אליה. מה שגם 
שלחלק מנציגי דגל בעיר )אחד מהם צוטט כאן בשבוע שעבר( נוח 

בית ספר לפוליטיקה

בשם הרב

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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כמו בסימנים שנתנה 
תורה להבחנה בין 

נביא אמת לנביא שקר, 
הצביע הרב הנשאל 
על שלושה סימנים 

שיכולים להעיד האם 
מדובר בהוראת גדול 

בישראל ממנה אין 
לסור ימין או שמאל, 

או שמא בהנחיית 
משב"ק שלא מאותת 

במעבר מנתיב שמאלי 
לימני ומנהל קרב-רב 
כביכול בשם הסב. או 
אם תרצו: מתעבר על 

רב לא לו

נותר רק לקוות 
שהכניסה למסלול 

החדש של דיונים 
מעמיקים בבתיהם 

של גדולי ישראל ללא 
הכרעות ספורדיות 

של מקורבים ונכדים, 
תביא להחלטה 

שתמנע זירת קרב 
מדממת נוספת בתוך 
הציבור החרדי בבית 
שמש. עם כל הצרות 
שיש לנו בחוק הגיוס, 
ירי בתוך הנגמ"ש זהו 

הדבר האחרון שאנו 
זקוקים לו

החדש  למסלול  שהכניסה  לקוות  רק  נותר  אבוטבול.  של  כהונתו  בהמשך 
של דיונים מעמיקים בבתיהם של גדולי ישראל ללא הכרעות ספורדיות של 
נוספת בתוך  זירת קרב מדממת  ונכדים, תביא להחלטה שתמנע  מקורבים 
הציבור החרדי. עם כל הצרות שיש לנו בחוק הגיוס, ירי בתוך הנגמ"ש זהו 

הדבר האחרון שאנו זקוקים לו. 
כך או כך, נראה כי השיקולים והלבטים הפנים תנועתיים יהיו רלוונטיים 
עד לרגע שבו תיפול בדגל התורה ההכרעה הפנימית – על ידי גדולי התורה. 
כשההוראה תישמע מפיהם של גדולי ישראל ולא מפי נכדיהם ותהיה ברה 

כבוא השמש בצהריים, איש בדגל התורה לא יעז לצייץ או להטיל ספק.

תחום המושב 
מסיקור שלב הבתים בדגל התורה נחזור לקרבות המשכן שעליו מתנוסס 
דגל המדינה. יריות הזיקוקים שנשמעו היטב בחוצות ירושלים לא הצליחו 
הקיץ  למושב  הליכוד.  בצמרת  הפנימיים  הוויכוחים  רעשי  את  להחריש 
הקרוב נתניהו יגיע בשבוע הבא כשהוא מגלגל באוויר ותופס בזה אחר זה, 
ארבעה לפידי אש בוערים: חוק הגיור, חוק הגיוס, פסקת ההתגברות וחוק 
היום  בסדר  ששולט  הנקם  תאוות  חדור  הכנסת  יו"ר  עם  העימות  הלאום. 

הפרלמנטרי, עוד עלול לעלות לנתניהו בהקזת דם שבועית.
ולמרות כל האמור לעיל, דומה שבמישור הפוליטי אין צורך לדאוג יתר 
על המידה לראש הממשלה. עבור מי שהצליח להעלים את כל בכירי הליכוד 
שניסו לקרוא תיגר, במעשה ואפילו במחשבה, על מנהיגותו – ההתמודדות 
המישור  הוורדים.  בגן  קליל  אביבי  כטיול  נדמית  אדלשטיין  יולי  עם 
המשפטי, שם נתניהו מסובך עד צוואר, הוא שמדיר שינה מעיניו, ובמישור 
נתניהו רק יתחזק  יערים קשיים במושב הקיץ הבא,  הזה – אם אדלשטיין 

באמונתו כי עליו להקדים את הבחירות בטרם יאמר היועמ"ש את דברו. 
את הרימון הנפיץ מכולם של פסקת ההתגברות, נתניהו מותיר בידיו – 
במטרה  שעבר  בשבוע  שהקים  הוועדה  הנצרה.  את  לשלוף  ומזומן  מוכן 
מבריק  פוליטי  תרגיל  עוד  היא  לחקיקה,  האפשריות  החלופות  את  לבחון 
הליכה  של  מנצח  קלף  לחזהו  צמוד  נתניהו  מותיר  כך  מדרשו.  מבית 
שמצוי  נושא  אין  מידיו.  לשלוף  יוכל  לא  הימין  מבכירי  שאיש  לבחירות, 
בקונצנזוס בקרב ה'בייס' כמו קריאת התיגר על שלטון הבג"ץ ונתניהו יוכל 
הרוח  והלך  הסקרים  לתחזיות  בכפוף  נתון,  רגע  בכל  שימוש  בזה  לעשות 

בלשכת היועמ"ש לממשלה.
מנדטים  שני  מפחית  אומנם   2 ערוץ  בחדשות  השבוע  שפורסם  הסקר 
מוחלש  כחלון  מול  ולהבא  מכאן  להתנהל  לנתניהו  יאפשר  אך  מהליכוד 
קולותיה  את  בקשית  ששותה  אבקסיס  לוי  אורלי  של  מפניה   – ומפוחד 
מכולנו של כחלון. שר האוצר שכבר ראה את האור לנוכח הירידה העקבית 
לצלוח,  שניתן  אתגר   – מוקדמות  בבחירות  לראות  והחל  הדיור  במחירי 
יחשב מסלול מחדש לנוכח הסקרים הבלתי מחמיאים, מה שיוסיף לנתניהו 

לחפיסה עוד כמה קלפים.

שייפתח  במושב  היום  סדר  על  שיונחו  הנפיצים  ההליכים  ארבעת  מכל 
בשבוע הבא, הגיוס היא הסוגיה היחידה שהוצמד לה שעון חול – ההולך 
ואוזל. בספטמבר הקרוב יפוג המועד בן השנה שקצב בג"ץ לפקיעת התיקון 
לחוק הגיוס. זה אומר שההכרעה חייבת ליפול במושב הקיץ שייפתח בשבוע 
הבא )י"ד באייר( ויינעל למחרת תשעה באב, על בטן ריקה. מהברוטו הזה 
של שלושה חודשים יש להפחית כמובן שבתות וחגים – כך שהזמן קצר 
נוכל  זאת  המשנה?  כמאמר  עצלים,  הפועלים  גם  האם  מרובה.  והמלאכה 

לדעת ולקבוע רק כשיגיע מועד הנעילה.
בלתי  עד  קשה  החרדים,  הכנסת  חברי  של  לפתחם  שמונחת  המשימה 
אפשרית. העברת חוק גיוס מתוקן היא משימה לתחילת קדנציה ולא לסופה 
ולא  המפלגתי  בבוידעם  מאופסנים  האידיאולוגיים  שהדגלים  בשעה   –
נשלפים ממנו. קשה לראות את ליברמן שהכריז על ועדה צבאית מקצועית, 

מקפל את הדגל ופושט את המדים דווקא בשנת בחירות. 
חברי הכנסת החרדים אומנם מעודדים מהשקט ששורר מאז תום המושב 
להצהרות  שבניגוד  כך  על  גם  ומצביעים  הביטחון  שר  בלשכת  הקודם 
ועד  אנשי  את  גם  הפסח  חג  אחרי  זימנה  הצה"לית  הוועדה  המוקדמות, 
הישיבות, ועדיין – דומה שהאופטימיות מוקדמת. הזמן שעובר לא משחק 
לטובתנו, ובמבחן העבר נוכחנו לראות שאיווט לא מסוגל להגיע לפשרות 
בענייני דת ומדינה – כשברקע נשמעים תופי מערכת הבחירות. המקסימום 
לתיקון  התנגדותו  ולפיהן  איווט  עם  שקטות  להבנות  הגעה  הוא  האפשרי 

שיגישו החרדים תהיה הצהרתית – ללא אקט של פרישה מהממשלה.
אשר לחקיקת ההתגברות שנדחתה לפחות בשבוע לדרישתה של נשיאת 
הסיכויים  המושב,  פתיחת  שלפני  בשבוע  נראים  שהדברים  כפי   - העליון 
חוק  פסילת  על  להתגבר  חברים  ל-61  שיאפשר  התגברות  חוק  להעברת 
סיכויים  היעדר  היא,  עבורנו  המיידית  המשמעות  למדי.  קלושים  בבג"ץ, 
וזאת משום  הגיוס,  חוק  לתיקון  בנוגע  התגברות  פסקת  להעברת  ממשיים 
אצבעות  ואחת  משישים  יותר  יורמו  שבה  קונסטלציה  לראות  שקשה 

במליאה, שלא לדבר על שבעים.
נוספת  ארכה  למחוקקים  יתנו  הבג"ץ  כך ששופטי  על  לבנות  גם  מיותר 
לצרכי השלמת הליכי החקיקה. בימים בהם הבג"ץ נלחם על מעמדו – אין 
כדי  בנטל,  השוויון  בסוגיית  דווקא  עוצמה  בעלת  לעומתית  אמירה  כמו 
לשקם במשהו את האמון הציבורי. לרוע מזלנו, אין בנמצא סוגיה אחרת, 
וליהנות  אנטי-ממשלתית  עמדה  לנקוט  יכול  בג"ץ  שבה  הגיוס,  זולתי 

מקונצנזוס ציבורי ומאהדת דעת הקהל.
אם על כל המשוכות הללו, יצליחו חברי הכנסת החרדים לדלג ומהמושב 
הם   – קריאות  בשלוש  מתוקנת  גיוס  חקיקת  כשבידיהם  ייצאו  הם  הקרוב 
יהיו ראויים לטקס הדלקת משואות משל עצמם, עם זיקוקים בשמי בית וגן 
אבוי   – תהיה שונה  אם התוצאה  ברחובות מאה שערים.  והפגנות תמיכה 

להם ואבוי לבוחריהם.

האחריות מחייבת. ר"ע בית שמש משה אבוטבול עם נציגי דגל התורה משה מונטג ושמואל גרינברג ונציג אגודה ישעיהו ארנרייך
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טרם תשקע השמש

מכיוון שבית שמש עדיין מעורבת והרוב החרדי בה אינו מוחץ דיו, מהווה המיעוט הלא מבוטל שאינו חרדי בעל 
משקל של ממש, בשני היבטים. היבט אחד הוא החשש התיאורטי שמאבק פנים חרדי יאפשר לכיפות הסרוגות 
ולחילונים בעיר להתלכד מאחורי מועמד מוסכם וליטול את הראשות לידיהם, מהלך בעל השלכות מרחיקות 
כי במקרה כזה יתערבו ראשי  לכת. עם זאת, מדובר בחשש תיאורטי בלבד, גם החילונים בעיר מבינים היטב 

המפלגות ברמה הארצית ויכפו מועמד חרדי מוסכם. איש לא יסתכן באבדן עיר משמעותית כל כך

נפתח בחידה, מי אמר ומתי: "נקבל את ההחלטות שלנו בלי 
יותר  קיבלה  התורה  יהדות  אבוטבול,  של  להתמודדות  קשר 
קולות מש"ס, כך שאין סיבה שנחבור למישהו אחר"? התשובה 

ממתינה לכם בסוף הטור.
הסתמנה  האחרונות  הבחירות  ממערכות  אחת  ובכל  'זכינו' 
זירה פנים חרדית, תוססת, כואבת ולפעמים גם משאירה צלקות 
בהתמודדות  בביתר,  יותר מעשור  לפני  התחיל  זה  זמן.  לאורך 
בה  ירושלים,  זו  הייתה  עשור  לפני  לפינדרוס.  רובינשטיין  בין 
הפיל מיעוט חרדי את הסיכוי לבחירתו של סגן שר החינוך מאיר 
פרוש לראשות העיר. לפני 5 שנים הייתה זו אלעד, בה הובער 
שבמבט  איתנים  קרב  והתחולל  העדתי  השד  לסירוגין  ונכבה 

לאחור נראה גדול במעט על העיר המנומנמת משהו.
בבחירות הקרובות, נראה שהיעד כבר סומן ושום מתיחויות 
את  יסיטו  לא  אחר  יישוב  במיני  או  יערים  בקרית  מקומיות 

הפוקוס מבית שמש.
המעורבות,  מאלו  וביותר  החרדיות  הערים  למרבית  בניגוד 
בית שמש מהווה מיקרו קוסמוס של ממש לציבור החרדי כולו, 
וקהילות  חרדיות  מפלגות  מחמש  פחות  לא  בה  יש  לחינם  לא 

נוספות שנעות בין 'אסור להשתתף' למייסדי מפלגת 'טוב'.
המצב הנוכחי פשוט למדי: ראש העיר המכהן מזה כעשור, 
כפי שנחשף  מנגד,  עד הסוף,  ריצה  על  משה אבוטבול, הכריז 
להציב  ההחלטה  התקבלה  התורה  בדגל  גם  עיתונות',  ב'קו 
עומדות  השורות  כתיבת  לשעת  נכון  העיר.  לראשות  מועמד 
בפני הדגלאים שלוש אופציות: סגן ראש העיר שמואל גרינברג, 
כוכב  לייבא  והאפשרות  מונטג  משה  ובניה  תכנון  ועדת  יו"ר 
זר מבחוץ. תיכף נעמוד על היתרונות והחסרונות במועמדויות 

השונות.
כי  אבוטבול  טוען  גיסא,  מחד  הבסיס.  לטיעוני  תחילה  אך 
הוא היה נציג כלל הציבור החרדי לכבוש את בית שמש מידיים 
חילוניות, וכי כולם היו מרוצים )פחות או יותר, כי מושלם אין( 

בתקופת כהונתו ומדוע לתקן את מה שאינו מקולקל?
טיעון הבסיס הדגלאי פשוט גם הוא. אין שום סיבה שמפלגה 
לקדנציה  תזכה  במועצה,  נציגים  שני  רק  ששווה  מינורית 
שלישית ברצף בראשות העיר במתנה, בזמן שהאחות המקומית 
 - הקרובה  בקדנציה  נציגים   5 לה  צופות  שההערכות  הגדולה 

תסתפק בפירורים.
מכיוון שבית שמש עדיין מעורבת והרוב החרדי בה אינו מוחץ 
דיו, מהווה המיעוט הלא מבוטל שאינו חרדי בעל משקל של 
ממש, בשני היבטים. היבט אחד הוא החשש התיאורטי שמאבק 
להתלכד  בעיר  ולחילונים  הסרוגות  לכיפות  יאפשר  חרדי  פנים 
מאחורי מועמד מוסכם וליטול את הראשות לידיהם, מהלך בעל 
השלכות מרחיקות לכת. עם זאת, מדובר בחשש תיאורטי בלבד, 
גם החילונים בעיר מבינים היטב כי במקרה כזה יתערבו ראשי 
לא  ויכפו מועמד חרדי מוסכם. איש  המפלגות ברמה הארצית 

יסתכן באבדן עיר משמעותית כל כך.
ההיבט השני והיותר רלוונטי, הוא השפעת הכוח החילוני על 
זהות המועמד המנצח. באופן אבסורדי ואולי לראשונה אי פעם, 
אנו עשויים לצפות בשני מועמדים חרדים מחזרים אחר הקול 

החילוני כלשון מאזניים מכרעת. 
במשה  לתמוך  הוחלט  בליכוד  רק  כה  עד  רשמי  באופן 
סיכומים  שסגרו  משום  אם  ממתינים,  השאר  כל  אבוטבול. 
שמדובר  משום  ואם  פקודה  ביום  לפרסום  הממתינים  שקטים 
מי  ידוע  לא  עוד  כל  קלפים,  לחשוף  מדי  מוקדם  בשלב  עדיין 
נגד מי. מלבד זאת, חבר המועצה מאיר בלעיש נחשב גם הוא 
ל'סניף' חילוני של אבוטבול במועצה והוא יתמוך בו ללא סייג. 
חשוב גם לציין כי בקרב חילונים רבים קיימת התנגדות של ממש 
לאבוטבול, מאחר והוא מזוהה בעיניהם כמי שנתן גב לקהילות 

הקיצוניות בעיר.

בקלפים גלויים

עתה ננתח את מצבם של המועמדים עצמם: משה אבוטבול 
הליכוד  תמיכת  מלבד  חזק,  כמועמד  עצמו  את  למצב  השכיל 
דרעי,  השר  הסיעה  מיו"ר  מבטיחות  אמירות  אבוטבול  חילץ 
שענה אמן בעל כורחו ובהיעדר ערים אחרות בהן ש"ס מסוגלת 
להתמודד ברצינות על ראשות העיר, אם מחוסר מצביעים ואם 

מחוסר מועמדים מתאימים.
אבוטבול גם השיג תמיכת החסידויות הגדולות, גור ובעלזא, 
ובשקט בשקט מאחורי גבו של פרוש )שכזכור מהסיבוב שעבר 
מחסידויות  כמה  עם  נפגש  בשיניים(  עבורו  שנלחם  זה  היה 

שלומי אמונים והבטיח לעת עתה את תמיכתן.

אבל כל זה מתגמד לעומת ההישג הממשי של מוישה, היכולת 
לתחזק בן ברית משמעותי בדגל התורה עצמה, בדמותו של חבר 

המועצה משה מונטג.
קוראי 'קו עיתונות' מן הסתם זוכרים את חשיפתו המהדהדת 
אבוטבול,  של  הטריק  על  בלום,  אבי  עו"ד  הבית,  פרשן  של 
על  קרב  ללא  ויתור   - במיוחד  קוסמת  הצעה  לדגל  שהציע 
מונטג.  את  מוסכם  כמועמד  תציב  בתנאי שהמפלגה  הראשות, 

כל זאת כמובן למען השלום.
קצת קשה להבין מדוע הצעה שנועדה למען השלום הוגבלה 
בזמן קצוב, אך עובדה היא כי לאחר שבועות אחדים ומשבדגל 
ונצמדו  המועמד  זהות  על  חיצוניים  תכתיבים  לקבל  סירבו 
הזירה  על  מדברים  לא  הפסח  אחרי  גפני שעד  היו"ר  להצהרת 
ופתח  ההצעה  תוקף  פקיעת  על  אבוטבול  הודיע   - המקומית 

בקמפיין בחירות מאסיבי.
הנשק  כלי  מיצוי  היא  אבוטבול  של  המרכזית  הבעיה 
שברשותו. נדמה כי חוץ ממכתבו של נשיא מועצת חכמי התורה 
שפורסם השבוע, שאבוטבול עודנו מחויב למנות לבקשתו את 
שפן  שום  המכהן  העיר  לראש  נותר  לא  העיר,  כרב  רביב  הרב 

נוסף לשלוף מהכובע.

עימות פנימי

מנגד, הפוליטיקאים המשופשפים של דגל שכבר ראו דבר או 
שניים, שמרו את כל הקלפים צמוד לחזה. רק בשבועות הקרובים 
צפויים להודיע רשמית על התמודדות ועל זהות המועמד, ואז 
מצפה לנו ללא ספק קרב תרנגולים מרהיב, שעשוי להאפיל על 

המחזות הבלתי נעימים שהכרנו מביתר, ירושלים ואלעד.
השונים  המועמדים  לעסוק במצבם של  בלתי אפשרי  כמעט 
שכלי  מהסוג  מהם  מוקשים,  וכמה  בכמה  לגעת  מבלי  בדגל 
תקשורת חרדי אינו יכול לסקר כלשונם. ננסה ללכת בין הטיפות 

והקורא המשכיל יעיין בין השורות.
שמואל  העיר  ראש  סגן  הוא  האידיאלי  המועמד  פניו,  על 
גרינברג, הן משום שהוא מחזיק בתפקיד הבכיר מטעם הסיעה 
על  'מאיימים'  לא  הקהילתי  ושיוכו  שאופיו  משום  הן  בעיר, 

המגזר החילוני והוא עשוי לסחוף לקלפי אחוזים ניכרים ממנו.
מקורביו  כל  בתפקיד,  כלל  חפץ  אינו  מונטג,  משה  משנהו, 
תיק  את  מעדיף  מציינים שהוא  עצמו(  הוא  שגם  אומרים  )ויש 
התכנון והבניה, שם הוא מלך לדבר אחד, מעיסוק כפוי בבעיות 

ביוב והסרת שלטי הקנאים בצו בית משפט.
סיעת  תמיכת  מוקדמות  הבנות  פי  על  בה,  וקוץ  אליה  אבל 
תהיה  העיר,  לראשות  דגל  במועמד  המקומית  אמונים  שלומי 
גרינברג  והבניה. או בעברית מדוברת, אם  תמורת תיק התכנון 

יזכה בראשות, מונטג ייאלץ להיפרד מהתיק החביב עליו.
מצב דברים זה מותיר בפני מונטג שתי אפשרויות, ונדמה כי 
הוא שוקל את שתיהן בו זמנית - האחת, שיתוף פעולה 'מעבר 
לקווי האויב' עם אבוטבול בתרגילים מדומים ובבחישה במוקדי 
ההכרעה של דגל, והשנייה, התמודדות על ראשות העיר. קיימת 
גם אפשרות שלישית ומורכבת, לפיה תצליח דגל התורה לרקום 
והבניה  התכנון  תיק  הותרת  שיכלול  אמונים  שלומי  עם  הסכם 

בידי מונטג, במקביל לריצתו של גרינברג.
או  מונטג  של  בידיהם  נתונה  אינה  הכי  בלאו  ההחלטה,  אך 
 - התנועה  שצמרת  אחרי  ישראל  גדולי  אותה  יקבלו  גרינברג, 
קרי חברי הכנסת, מקורביהם של גדולי ישראל ואנשי המחלקה 
והסיכויים,  האפשרויות  את  בפניהם  ישטחו   - המוניציפאלית 
המבוססים על סקרים וניתוח עומק וכמו גם על דעת רבני העיר. 
שמונה רבנים מזוהים ברמה כזו או אחרת עם דגל התורה בבית 
שמש, חלקם סבורים כי גרינברג עדיף, חלקם מבכרים את מונטג 

ויש גם שימליצו לוותר לאבוטבול.
ראשי  הם  בעיר  משקלם  כובד  כל  את  שמים  שעוד  מי 
המפלגות הארציות. החל מגפני שגרינברג הוא מקורבו ועוזרו 
לשעבר ועבורו מדובר קודם כל במבחן יוקרה אישי, האם יצליח 
לקדם אחד מאנשיו, עבור בדרעי שכאמור בית שמש היא הסיכוי 
אמונים,  בשלומי  המשך  עיר מש"ס,  לראש  שלו  יחיד  הכמעט 
שם ממתינים במתח להכרעת דגל כדי להתחיל קמפיין ולאסוף 
חזרה את החסידויות הקטנות שכבר חיבקו את אבוטבול, מתוך 
תקווה שהליכה יד ביד עם דגל תתבטא במקומות נוספים כמו 
אלעד וכלה בליצמן, שלא יוותר על מעמדה של הסיעה המרכזית 

בעיר.
ולקוות  ההתפתחויות,  אחר  במתח  לעקוב  רק  נותר  לנו 
שהמאבק הצפוי לא ישאיר שסעים בעיר, שגם ככה חולקה לה 

יחדיו.
העיר  ראש  הוא  הדובר  פתחנו:  בה  החידה  פתרון  ולסיום, 
המחלקה  מנהל  ב-2008,  ואז,  זייברט,  חנוך  כיום  ברק  בני 
באבוטבול  לתמוך  שסירבה  ישראל,  באגודת  המוניציפאלית 

והלכה דווקא עם מועמד הציבור הכללי לרנר...

אבי גרינצייג / על סדר היום

המאבק בבית שמש צובר תאוצה, ראש העיר המכהן כבר חשף את כל הקלפים, וכעת הגיע 
תורה של דגל • מי המועמדים האפשריים, אלו הבנות יש עם 'שלומי אמונים', מדוע דרעי 

תומך באבוטבול ומה תהיה השפעתו של הקול החילוני בעיר?



החופשה בה"א הידיעה

מאת: יבניאל שירם

עם כל שנה שחולפת, מסתבר שאין תחליף לניסיון: אחרי 30 
שנות שירות, מציגה שינפלד תיירות את היעד החלומי הבא: מלון 
הילטון דיסלדורף שבמערב גרמניה, מהמלונות הנחשבים והיוקרתיים 

באירופה.
כבר 30 שנה שאורחי שינפלד תיירות מכירים את הנוהל: חופשה 

חלומית במקומות הטובים ביותר בעולם. 
השנה, לקראת קיץ תשע"ז- 2018, הצבנו לעצמו מטרה: להביא 
את אורחנו למלון הילטון דיסלדורף, אחד ממלונות הפאר הנחשקים 

באירופה, הנמצא באחד המקומות האסטרטגיים במערב גרמניה.
אנו מכינים לכם חוויה אירופאית בלתי רגילה, עם אירוח במלון 
הילטון המפואר במיקום נהדר בעיר דיסלדורף ליד נהר הריין 
והפארקים, אפשרות לסיורים בערים יפות עם המראה האירופאי 
הקלאסי, טיולים למדינות הגובלות הולנד, בלגיה ולוקסמבורג, 
מסעות שופינג, אטרקציות לגדולים ולקטנים, הופעות של גדולי 
הזמר )בתאריכים נבחרים( וכמובן כמו תמיד תקבלו את האירוח 

המלכותי של שינפלד על כל המשתמע מכך. 
הקיץ בחרנו למענכם את מלון הילטון דיסלדורף 5 כוכבים, מלון 
מפואר ויוקרתי עם חדרים בעיצוב הילטון, בית כנסת, , מרכז ספא 
מפנק, חדר כושר, לובי מפואר, חדרי אוכל מרווחים ואינטרנט חופשי 
בלובי. המלון ממוקם  במרחק הליכה מרוב הנקודות המתויירות 

והמעניינות ביותר ליד הגן היפני ופארקים מדהימים. 
מחוץ לדיסלדורף תוכלו לטייל בנופים פסטורליים של המדינות 
השכנות – הולנד, בלגיה ולוקסמבורג. משפחות יהנו במגוון פרקי 
שעשועים, גני חיות ומסלולי הרפתקאות, וחובבי ספורט אתגרי 
ימצאו פעילויות כגון ג'יפים, טיפוס הרים, רפטינג, אומגות, מערות 

נטיפים, טרקטורונים, סוסים, ועוד.
מסלולי הטיולים שלנו כוללים טיולים לזוגות ולמשפחות – 
למוזיאונים הנחשבים, לפארקים העצומים, למונומנטים ההיסטוריים 
ולאטרקציות המרתקות ביותר במדינות הסמוכות: הולנד, בלגיה 

ולוקסמבורג. 
כבר 30 שנה ברציפות ששינפלד תיירות היא סמל לרמה בלתי 
מתפשרת. אלפי לקוחותינו נהנים מידי שנה מחופשות במלונות 
המפוארים ביותר במקומות היפים בעולם. אנו מציעים לכם שפע 
בלתי מתפשר, אם זה במטבח גורמה כשר עליו אחראים השפים 
והקונדיטורים שלנו, בארוחות בוקר וערב בברים ענקיים, בטרקלין 
אירי חופשי המגיש כיבוד ושתייה במהלך היום, בהופעות של גדולי 
הזמר )בתאריכים נבחרים( ובטיולים לאתרים מרתקים עם צוות 

מובחר של מדריכים דוברי עברית.
מעל לכל אנו שמים את שביעות רצונכם והנאתכם מעל לכל, 
לכן אנו מקפידים על נוכחות של מנהלי שינפלד תיירות אתכם 
במלון לאורך החופשה - כדי שתמיד יהיה מי שידאג לכם. שינפלד 
תיירות ממשיכה לחדש ולהתחדש, וגאה להרחיב את שיתוף הפעולה 
העולמי עם רשת מלונות הילטון - הילטון דרזדן, הילטון סופיה, 
הילטון הואה-הין בתאילנד, הילטון דאבל טריי ברטיסלבה, הילטון 
קפריסין, הילטון פודגוריצה והתוספת האחרונה הילטון דיסלדורף.

במשך 30 שנה שומרת שינפלד תיירות על מעמדה כסמל לרמה 
בלתי מתפשרת. שלושה עשורים שאלפי לקוחותינו זוכים להנות 
מחופשות במלונות המפוארים ביותר, וטיולים למקומות היפים 
בעולם. אנו אוהבים לפנק את אורחינו ולהעניק להם את הטוב ביותר. 

כשרות איכות וכמות 

ואיך אפשר לדבר על שינפלד תיירות מבלי להזכיר את המטבח 
המפורסם וצוות השפים והקונדיטורים. מי שטעם כבר יודע שכשזה 
מגיע לאוכל, מלווים אותנו שלושה נכסי צאן ברזל: כשרות, איכות 

וכמות. 
הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית תחת פיקוחו של 
הרה"ג משה נחשוני שליט"א. האיכות מורגשת בריחות ובטעמים 

של כל מנה ומנה היוצאות מן המטבח.
הבארים הענקיים בחדרי האוכל הם משהו שחייבים לראות כדי 
להאמין. אנו מביאים צוות בינלאומי של שפים וקונדיטורים המתמחים 
במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות מזרח ואשכנז. הכמות והמגוון 
שתמצאו בחדרי האוכל במלון עולים על כל דמיון. ארוחות בוקר 
וערב מלאות בבארים המלאים בכל טוב, מיני בשרים, דגים, מרקים, 
סלטים, תוספות, קינוחים, עוגות, קונפיטורות ומעדנים. בשבת אתם 

נהנים מפנסיון מלא עם הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי, שף מטבח חם, שף 
סלטים, שף ארוחת בוקר, שף מאכלים יהודיים, שף קונדיטור פרווה, 
שף קונדיטור חלבי ושף קינוחים. כולם שפים וקונדיטורים מהשורה 
הראשונה שזכו בפרסים בינלאומיים. בשיתוף צוות עוזריהם הם 
יעמלו ויכינו עבורכם תפריט אוכל מסעיר ומלהיב הכולל שפע של 
טעמים, צבעים וניחוחות, מטבח גורמה וסגנונות המטבח היהודי 

על מגוון עדותיו, בטעם נפלא של עוד.
במהלך היום פתוח לפניכם באופן חופשי הטרקלין האירי הייחודי 
של שינפלד. מתחשק לכם לנשנש משהו? היכנסו לטרקלין ותהנו מבר 
עם שתיה קרה, שתיה חמה, יינות מובחרים, קוקטיילים מרעננים, 
פירות העונה ומבחר העוגות המיוחדות והקינוחים שטובי השפים 

של שינפלד מכינים עבורכם. העיקר שלא תישארו רעבים!
בשלושים השנים האחרונות למדנו שלמעלה משאר הדברים, 
שביעות רצונכם והנאתכם הם הכי חשובים, ועל כן השירות שתקבלו 
מאתנו תמיד יישאר מקצועי ואישי, עם תשובה לכל שאלה ומענה 
מיידי לכל פנייה. כי אנחנו בשינפלד מאמינים שעל חופשה ברמה 

לא מתפשרים.

הילטון דיסלדורף - המלון הכי טוב

כשמדברים על מלון אירופאי ברמה הגבוהה ביותר אי אפשר 
שלא להזכיר בראש הרשימה את מלון הילטון דיסלדורף. לא בכדי 
בחרה רשת המלונות היוקרה את העיר במערב גרמניה בכדי לשכן 

שם את מלון היוקרה שלה .
ברוכים הבאים למלון הילטון דיסלדורף, התוספת החדשה לשרשרת 
מלונות הילטון היוקרתיים, מהמפוארים שבמלונות האירופאים. 

עבורנו, מדובר בחלום שהתגשם.
מלון הילטון דיסלדורף ממוקם במרכז העיר במרחק קצר מרוב 
האטרקציות התיירותיות החשובות והמעניינות. ניתן להגיע בקלות 
לארמון בנרט, הגן היפני, בית הנרייך היינה, הטיילת החדשה על 
הריין, העיר העתיקה, בית העירייה, שדרת המלכים ועוד מקומות 

שלא תרצו לפספס בזמן שהותכם כאן. גם הקניונים ומרכזי השופינג 
נמצאים בקרבת מקום, לנוחיותכם המירבית. 

אנו ב'שינפלד תיירות' שמחים לארחם אתכם במלון יוקרה זה, 
מלון של חמישה כוכבים שנבחר בקפידה על מנת להבטיח שהייה 
והנאה מקסימלית בתנאי אירוח מהגבוהים ביותר בתנאים מעולים 
ובאווירה יוקרתית כמיטב המסורת של "שינפלד תיירות" ורשת 

המלונות העולמית "הילטון".
בבית המלון "הילטון דיסלדורף" תיהנו מחדרים מרווחים ומפנקים, 
מרכז ספא חדיש עם מגוון טיפולי בריאות ויופי, בית כנסת, חדר 
כושר ענק ומאובזר במיטב המכשירים כולל הליכונים ומשקולות, 
לובי יפהפה עם ספות מרווחות, חדרי אוכל מעוצבים וגדולים עם 

אוכל בשפע כיד המלך, אינטרנט חופשי בלובי ועוד ועוד.
החדרים והסוויטות בהילטון דיסלדורף תוכננו ועוצבו בסגנון 
מודרני וסולידי וכוללים איבזור עשיר שיבטיח לכם שהות נעימה 
ומפנקת בכל ימי החופשה. בכל חדר ממתין לכם מיני בר, פינת 

עבודה, פינת ישיבה, חדר אמבטיה, מיזוג אוויר ועוד.
לרשות אורחי המלון עומד הספא המפואר של הילטון, בו תוכלו 
ליהנות ממגוון טיפולים בריאות ויופי וליהנות ממגוון טיפולי מסאג' 
מידיהם של צוות מטפלים ומטפלות מקצועיים ומנוסים, המתמחים 
במגוון סגנות העיסוי: שיאצו, רפואי, אבנים חמות, שוודי, תאילנדי, 

סאונה, ג'קוזי, חדר כושר ועוד.
לרשות האורחים יעמוד גם חדר כושר מאובזר במיטב המכשירים 
והמשקולות. מובטחת לכם חוויה בלתי נשכחת באחד המלונות 

המפוארים ביותר באירופה.

פנינה אירופאית

בנוסף, אנו משקיעים זמן רב ומחשבה מעמיקה בבחירת מסלולי 
הטיול עם המדריכים המוכשרים שלנו, המתכננים עבורכם ימים של 
כיף ומלווים אתכם במסעות למקומות מרתקים.דיסלדורף בגרמניה 
היא ללא ספק אחד היעדים החדשים והמפתיעים שהקהל הישראלי 

זוכה להכיר רק בשנים האחרונות. 
דיסלדורף מושלמת לטיולים מאחר והיא משלבת את הטוב מכל 
העולמות. תמצאו בה מכל טוב, מהישן ומהחדש, אזור עירוני ופארקים 
ירוקים, נמל שוקק, ומזג אוויר נעים במיוחד בימי הקיץ. מדובר בעיר 
קומפקטית למדי, כך שניתן להגיע בקלות ובמהירות ממקום למקום 

ולהספיק לראות את כל האתרים המעניינים בעיר. 
דיסלדורף הינה פתח מושלם לטיולים במדינות אירופה. קל ונוח 
לנסוע מהעיר לטיולי כוכב וטיולי משפחות במערב גרמניה, הולנד, 

בלגיה ולוקסמבורג.
לטובת אורחי "שינפלד תיירות" הפקנו עיתון מיוחד ובו מיטב 
המקומות, המסלולים, הטיולים והאטרקציות במערב גרמניה ובמדינות 

הסמוכות.

אם אתם מעוניינם לדעת על טיולים בהולנד, בלגיה, לוקסמבורג ומערב גרמניה, אם אתם מעוניינים בטיולי ערים, 
טיולי טבע, טיולי מסלול יהודיים וטיולים למשפחות, אתם מוזמנים להתקשר למשרדי שינפלד תיירות 

כדי לקבל את העיתון המיוחד: 03-6189999.

ברוכים הבאים לחופשת הקיץ המושלמת ביותר 
של שינפלד תיירות: המלון המפואר ביותר, 
המיקום המושלם ביותר, האוכל הטעים ביותר, 
החופשה המהנה ביותר, טיולי הטבע המרתקים 
והאווירה המושלמת ביותר, כמיטב  ביותר 
המסורת הטובה ביותר • ברוכים הבאים למלון 
הילטון דיסלדורף במערב גרמניה, מהמלונות 

המפוארים ביותר באירופה – גיליון מיוחד

כתבת תשקיף
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

לפלא נדר או נדבה דוגמא אישית 

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

או  נדר  לפלא  לה',  שלמים  זבח  יקריב  כי  "ואיש 
בו"  יהיה  לא  מום  כל  לרצון  יהיה  תמים  נדבה... 
 – נדר  לפלא  מפרש:  רש"י  כ"א(  כ"ב,  )שמות 
להפריש בדיבורו. אנחנו מכירים עוד שימוש במילה: 
פלא"  עושה  תהילות  "נורא  הקב"ה:  על  שנאמרה  "פלא" 
)שמות ט"ו, י"א(. מדוע הפרשה לקרבן נדר או נדבה נקראת 
בתורה "פלא" ובמקביל גם "נס" ואירוע נדיר נקרא אף הוא 

"פלא"?
הים  בשירת  הפסוק  על  זצ"ל  הירש  רפאל  שמשון  רבי 
"עושה פלא", מפרש ש"פלא" הוא איננו "נס". בעוד שנס 
הוא שידוד מערכות הטבע, הרי שפלא מציין את ההתרחשות 
של  והיומיומי  הרגיל  החזיון  האובייקטיבית.  תכונתה  לפי 
הגדולה  להתפעלות  וראוי  עצום  פלא  הוא  הטבע  קיום 
ביותר. וכמו שפלא הוא מעשה אלוקי הנובע רק מרצונו של 
הקב"ה ואיננו תלוי כלל בסדר הקיים של הדברים, כי הרי גם 
הטבע הוא מונהג על ידי בורא העולם. כך נדר הוא החלטה 
הנובעת רק מרצונו של אדם ואין היא תלויה במצוות החובה 
המכוונות בדרך כלל את רצונו של האדם. לכן "נדר" נקרא 
"פלא". כלומר: שלפלא נדר אינו מורה על קיום הנדר, אלא 
על עצם קבלת הנדר, שהיא נובעת מרצון חופשי להוסיף על 

עצמו התחייבות כנדבה או כנדר. 
פירוש נוסף על פסוק זה ניתן לומר על פי הסיפור כדלקמן: 
המקום,  תושב  חסיד  שבמולודוביה  ליאסי  חזר  אחת  פעם 
חבריו  באוזני  האיש  סיפר  שבאוקריאנה.  במז'בוז'  ששהה 
לו  והכל הקשיבו  ותלמידיו,  בנפלאות הבעש"ט  המקומיים 
שם  את  מזכירים  יאסי  בני  כשהיו  אז  מני  עצורה.  בנשימה 
הבעש"ט, הם עשו זאת בחרדת קודש. לכן כשהגיע ליאסי 
ר'  הגביר  של  העילוי  לבנו  שידוך  והציע  ממז'יבוז'  שדכן 
לייבל ברגר את בתו של רבי זאב וולף קיצעס זצ"ל מחשובי 
תלמידי הבעש"ט הסכים הגביר מיד להצעה ונדברו להפגש 

בעיירה בגבול.
ביניהם  העניינים  את  סגרו  המחותנים   – עצמה  בפגישה 
צלחת  שברו  וכמנהג  הסכמתם.  את  הביעו  והכלה  והחתן 
וולף  זאב  רבי  הכלה,  מצד  המחותן  ה"תנאים".  את  וכתבו 
לפרנס  נדוניה,  דמי  רובל  אלפיים  לתת  התחייב  קיצעס, 
ולהעניק לחתן מתנות  הזוג חמש שנים אחרי החתונה,  את 
טובה  בשעה  נקבע  החתונה  זמן  גבירים.  אצל  כמקובל 
ומוצלחת ל"שבוע אחר פורים בעיה"ק ירושלים, ואם חלילה 

לא יבא משיח – תתקיים החתונה במועד הנ"ל במז'בוז". 
כל הבגדים  כי  דרך לדעת  כל  לגביר השתדלן  הייתה  לא 
התנאים  בעת  והכלה  המחותנים  שלבשו  והתכשיטים 
הושאלו למשפחת המחותנים על ידי ידידים טובים שביקשו 
זאב  לר'  בפועל  אולם  המתרקם...  השידוך  להצלחת  לסייע 

וולף אין אפילו מזון כדי סעודה אחת.
כשבועיים אחרי השידוך היה קצת מוזר לחבריו של החתן 
שהוא עדיין לא קיבל את שעון הכיס המוזהב עם השרשרת 
המתנודדת אנה ואנה מכיס אפודת הווסט, כדרכם של חתני 
"מה  לפעם:  מפעם  אותו  ושאלו  לו  הציקו  חלקם  גבירים. 
השעה?" והחתן הנבוך לא ידע את נפשו. בצער גדול התלונן 
לפני אביו על כי החברים מציקים לו בעניין השעון. התיישב 
מדוע  נוקבת:  שאלה  ובו  למז'בוז'  מכתב  לכתוב  המחותן 

מתמהמה ר' זאב וולף עם המתנה לחתן. 
ושוב כתב  וכל תשובה לא הגיעה.  חלפו מספר שבועות 
המחותן מיאסי מכתב בסגנון נוקב, בציינו כי "כך לא ראוי 
לנהוג בין מחותנים". ושוב לא הגיעה תשובה. המחותן כבר 
לא עמד בזה, וכעסו היה גדול, עד שהודיע לר' זאב וולף כי 
אם עד חמישה עשר בשבט לא יקבל החתן את שעון הזהב 

והש"ס – ישקול לבטל את השידוך. 
והציג לפניו את  וולף אל הבעש"ט  זאב  ר'  נכנס  לו  בצר 
המכתב מהמחותן. הוא סיפר כי אצלו בבית "תשעה באב". 
שמים  רחמי  לעורר  בנסיון  צמה  המחותנת  בוכה,  הכלה 
במיוחד  גדול.  נפשי  בלחץ  נתונה  כולה  המשפחה  וכל 
ופרט.  פרט  בכל  מעורב  היה  ובעצמו  בכבודו  כשהבעש"ט 
הוא אשר הורה לתלמידו לשגר את השדכן ליאסי ולהבטיח 
את הנדוניה הנדיבה ואת דבר פרנסת הזוג והמתנות. ועכשיו 
אבי החתן דורש בתוקף את המתנות. זמן החתונה מתקרב גם 
הוא, ועל ר' זאב וולף לשלם אלפיים רובל בזמן שאין בידו 

אפילו פרוטה אחת.
בעיניו המאירות הביט הבעש"ט זמן מה בתלמידו. לאחר 
מכן אמר בקול רך: "שכחת וולף שהעצבות מקורה בסטרא 
הגמרא  הלוא  עולם?  של  בריבונו  הביטחון  היכן  אחרא?! 
אומרת במפורש שארבעים יום קודם יצירת הוולד מכריזים 

בשמים בת פלוני לפלוני, והלוא זהו הזיווג של בתך!"
בבת  לגמרי.  אחר  אדם  הבעש"ט  מפני  יצא  וולף  זאב  ר' 
אחת הסיר מכתפיו את שק הדאגות. הוא חזר לביתו כשניגון 
עולז מתנגן בפיו. בראותם את אבי משפחתם שמח, חדלה 

הכלה לבכות, המחותנת התעודדה וכך כל יתר בני הבית.
כאילו  וולף  זאב  ר'  אמר  לחתונה",  להתכונן  צריך  "נו, 
פסח  בערב  כמו  ממש  התהפכה.  בבית  האוירה  לעצמו. 
הוציאה זוגתו של ר זאב וולף את כל תכולת הבית החוצה. 
ומפת  הרצפה  על  פוזר  זהוב  חול  מחדש,  סוידו  הקירות 
ונתן  כסף  לווה  וולף  זאב  ר'  השולחן.  על  נפרשה  קטיפה 

לאשתו לצורכי החתונה וההכנות.
מהמחותן  מכתב  הדוור  הביא  אחד  בוקר  יום.  רדף  יום 
בימים  לחתונה  בואו  את  להקדים  רוצה  האחרון  מיאסי. 
אחדים. ר' זאב וולף לא התרגש מכך. אדרבה, ככל שהמחותן 
יקדים את בואו כך גם יקדים הרבונו של עולם לדאוג לנדוניה, 
למתנות החתן, להוצאות החתונה ולכסף לפרנסת הזוג... הרי 
הרבי אמר מפורשות שזהו זיווג משמים – אז מדוע לדאוג?

הגיעו שלושה ימים לפני החתונה. במז'בוז' התכוננו שהנה 
והאורחים.  המחותנים  החתן,  עם  העגלות  יגיעו  רגע  בכל 
בתפילה,  הכנסת  בבית  וולף  זאב  ר'  התעכב  יום  באותו 
ולאחריה התיישב ללמוד את שיעוריו הקבועים. כשהשמש 
שקית  את  וולף  זאב  ר'  לקח  השמים,  באמצע  עמדה  כבר 

הטלית תחת בית שחיו ופנה לביתו לטעום משהו.
בצאתו מסמטת בית הכנסת ראה פתאום ר' זאב וולף עגלה 
רתומה לשני סוסים ולידם עומד יהודי גבה קומה. זקן שחור 
נאה עיטר את פני האיש, בגדיו בגדי גביר ובידו תיק מסע. 
"היכן גר הבעל שם טוב"? שאלו הזר. ר' זאב וולף הצביע 
נוהגים  כך  לא  חשב:  כך  אחר  מיד  אבל  לכיוון,  באצבעו 
באורח. "בוא נא עמי ר' יהודי, ואלווה אותך אל הרבי", אמר.

ביקש  הוא  למישהו.  כמצפה  ביתו  בחזית  עמד  הבעש"ט 
להיכנס  לאורח  וקרא  המפתן  ליד  להמתין  וולף  זאב  מר' 
ברכה  לאה  בן  פנחס  עצמו:  את  הציג  האורח  פנימה.  עמו 
כמחצית  לפני  הוא.  יערות  סוחר  פינסק.  יד  על  מפוהוסט 
אלף  בארבעים  יער  חלקת  הפריצים  אחד  מאת  קנה  השנה 
רובל. כשנסע אל הפריץ עם הכסף, הוביל אותו העגלון הגוי 
אל מעבה היער, שדד ממנו את כל כספו וקשר אותו לגזע עץ. 
חצי יום היה קשור לעץ, חסר אונים. מלמל פרקי תהילים 
ונדר נדר כי אם יקרה לו נס והוא ינצל ממוות, ייתן סכום גדול 
ניסה לקרוא לעזרה. אבל מי ישמע את  לצדקה. לאחר מכן 
זעקותיו בלב היער? אחרי כמה שעות של צעקות שמע לפתע 
קול חצוצרה. היה זה שומר היער שהכירו. הוא חיבק אותו 
רכבו  הם  סוסו.  על  והרכיבו  מכבליו  אותו  התיר   בשמחה, 
בעקבות העגלה. לעת ערב מצאו את העגלון בדרך צדדית, 
שקוע בבוץ עם העגלה. שומר היער היכה את המנוול מכות 

נמרצות, והוציא מידיו את ארבעים אלף הרובלים. 
פינחס חזר שמח וטוב לב לפוהוסט, בירך ברכת "הגומל" 
ושכח מהנדר של הצדקה. אבל מהשמיים דאגו להזכיר לו... 
צרות שונות ומשונות החלו לנחות על ראשו של פנחס ועל 
כיוצא  ועוד  רכוש  אובדן  שם  מחלה,  פה  ביתו.  בני  ראשי 

באלה.
"וכי מה חשבת"? קטע הבעש"ט את דבריו, "יהודי חייב 
לשמור את מוצא פיו, על אחת כמה וכמה כשמדובר בנדר 
הרובלים,  אלף  מארבעים  מעשר  להפריש  עליך  לצדקה! 

וכאן ליד הדלת נמצא היהודי הראוי לקבל את המעשר!"...
בלכתו לביתו כבר שמע ר' זאב וולף את קולות השמחה 
הכלים  בכל  ניגנו  מיאסי  הכליזמרים  מרחוק.  הנישאים 
והמחותנות הזילו דמעות של התרגשות. ר' זאב וולף חיבק 
את מחותנו ר' ליבר בחיבה גדולה. הוא מנה לו על השולחן 
אלפיים רובלים טבין ותקילין והוסיף מאתיים רובלים בעבור 

מתנות לחתן. 
סופו של דבר שחתונה שמחה שכזאת לא ראתה מז'בוז' 
חבריו  הקידושין.  מסדר  היה  בעצמו  הבעש"ט  רב.  זמן  זה 
את  ושימחו  בלהט  עימו  רקדו  וולף  זאב  ר'  של  הצדיקים 
החתן והכלה. ואפילו "סעודת עניים" מיוחדת נערכה, כנהוג 

בחתונות אצל גבירים...
זהו אולי פירוש הכתוב: "לפלא נדר או נדבה" – כשאדם 
מקבל על עצמו התחייבות כלשהי למצוה, הרי עליו לממשה. 
ואם לא עושה זאת כראוי, יש פלאות הגוררות אותו לממש 
ללמוד  טובה. עלינו  פחות  בדרך  הנדבה  את  או  הנדר  את 
ערכה של "מילה". צווינו: "מוצא שפתיך תשמור", ואם ח"ו 

לא שומרים אזי בנס אנו צריכים לשמור אותו.

"ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל־מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל־ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם.." 
הקטנים"  על  גדולים  ְוָאַמְרָּת-להזהיר  "ֱאמֹר  א(.  כא,  )ויקרא 
)יבמות קיד ע"א, הובא ברש"י(. אחד מהמרכיבים החשובים 
זאת  ורמזו  האישית,  הדוגמא  הוא  הילדים  בחינוך  והעיקרים 
רבותינו בציווי חז"ל "להזהיר גדולים על קטנים", להזהיר מלשון אור 
וזוהר, ַיְזִהרּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע )דניאל יב, ג(, אם האבא זוהר ומאיר במידותיו 

ודרכיו בניו יושפעו מכך ללכת בדרך הטובה.
כשהבנים רואים את אביהם מקיים את המצוות בשמחה והתלהבות, 
הולך במסירות נפש ללמוד תורה ולא מפספס תפילה במניין בשום אופן, 
והמצוות  התורה  מעלת  את  להבין  להם  וגורם  וליבם  במוחם  נחקק  זה 

וחושקים ורוצים להידמות לאביהם וללכת בדרכיו.
ה'  ֵאת  ְוָאַהְבָּת  הפסוק  על  דורשים  ע"א(  )פו  יומא  במסכת  רבותינו 
אלוקיך )דברים ו, ה(, שיהיה שם שמים מתאהב על ידך. כיצד? אהבת 
בתורה  )לומד  שונה  שבכתב(,  בתורה  )לומד  קורא  "שיהיה  פירושו  ה' 
שבעל פה, משניות וגמרא(, ומשמש תלמידי חכמים, ומשאו ומתנו בנחת 
ה'  אוהב  נקרא  הוא  טובות(",  ומידות  ארץ  בדרך  )מתנהג  הבריות  עם 
וגורם להאהיב את שמו יתברך בעולם, ומה הבריות אומרות עליו? אשרי 
אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו 
תורה, פלוני שלמדו תורה - ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, 
עליו הכתוב אומר )ישעיה מט, ג( ַוֹּיאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך 

ֶאְתָּפָאר. 
הגר"א כותב בספרו אבן שלמה )פ"א ס"ב( שעיקר חיות ועבודת האדם 
העיקר-  זהו  חיים,  לו  למה  לאו  ואם  המידות,  בשבירת  תמיד  להתחזק 
התנהגות  האשה,  עם  הבית  בתוך  בפרט  ארץ,  ודרך  הטובות  מידות 
זה עם זה משפיעה על הבנים, "להזהיר גדולים על הקטנים"- ההורים 
תיזהרו הגדולים, הקטנים מסתכלים ובוחנים והדברים נחקקים בליבם! 

אם הבעל מתלונן כל הזמן בפני אשתו מדוע לא הכינה מאכל פלוני 
כלפי  וטרוניה  בכעס  מגיבה  והאשה  זה,  ואת  זה  את  עשתה  לא  ומדוע 
ומפתח  בילדים  ונחקק  נקלט  זה  דבר  מריבה,  מכך  ומתעוררת  הבעל 
בהם מידות רעות של כעס וכדו' וכשגדלים מחזירים הם את הכעס כלפי 

ההורים באי שמיעה וציות לדבריהם. 
אחת מהדוגמאות הדרושות שימת לב היא שלא ישבח הבעל את אמו 
בפני אשתו, "הדגים שאמא שלי בישלה, אין כמוהם, לעולם לא תצליחי 
כל  לאחר  האשה,  את  מאוד  ומעליב  פוגע  זה  דיבור  כמוהם",  לעשות 
זו המחמאה  ולהכינם  המוצרים  כל  את  לקנות  והטרחה שטרחה  העמל 
שיש  השנים  עשרות  של  הניסיון  את  לה  יש  וכי  לקבל?  צריכה  שהיא 
לאמו? איפה הדרך ארץ והמידות הטובות? ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר ִּתְבנּו ִלי ְוֵאי 
לשרות  יכולה  בית שהשכינה  זה  וכי  א(,  סו,  )ישעיה  ְמנּוָחִתי  ָמקֹום  ֶזה 
הצרות  כל  מתחילים  כך  ובעקבות  כזה  מבית  בורחת  השכינה  לא,  בו? 

והבעיות. 
וכן האשה לא תשבח את אביה בפני בעלה, אלא רק ישבחו ויעודדו 
אחד את השני, ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו )בראשית 
ב, כד(, "איזה סלט נפלא הכנת, התיבלון היה במינון המדויק, אין כמו 
ֵּתן  וכן הלאה,  ולא עושה צרבות",  העוגה שאת מכינה, טעימה בריאה 
ְלָחָכם ְוֶיְחַּכם עֹוד )משלי ט, ט(, לחפש כל הזמן איך לשבח את האשה, 
יהיה בבית הוריו בפני  והאשה תחפש איך לשבח את בעלה, כשהבעל 
אמו לבד ישבחה ויפארה כפי שחפץ ליבו, אך לא בפני אשתו, וכן האשה 

תשבח ותברך את אביה, אך לא בפני בעלה. 
אם חיים בצורה הזאת, אין חיים טובים ומאושרים מאלה, וגם הבנים 
לומדים מהוריהם דרך ארץ ומידות טובות וגדלים בצורה נכונה וישרה, 
ְלֻׁשְלָחֶנָך  ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך  ומרווים להוריהם רוב נחת ושמחה, 

)תהילים קכח, ג(.  
עבודה עצמית, זה מה שמוטל על כל אחד ואחד מאיתנו, אם אין אני 
לי מי לי )אבות פ"א מי"ד(, אפילו יהיה האדם הגדול והחכם ביותר, אם 
לא יעבוד על עצמו וישתלם במידות טובות ודרך ארץ, הרי שלא יצליחו 

דרכיו ולא יוכל להמשיך את שושלת מסירת התורה מדור לדור. 
שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולן מתו בפרק 
אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה )יבמות סב ע"ב(, ולכאורה יפלא שלא 
להיכן  התלמוד,  בכל  ממאמריהם  מוזכר  לא  ואף  משמותם  כלל  נודע 

נעלמה כל תורתם? 
רק מאמר אחד נשאר מתלמידיו הקודמים של רבי עקיבא, והוא הוא 
ע"ב(  )סח  במנחות  הגמרא  קושייתנו.  את  ומיישב  הכלל  על  המגלה 
מספרת שישב רבי טרפון והקשה קושיה, השיב לו רבי יהודה בר נחמני, 
מתלמידי רבי עקיבא, שתק רבי טרפון ולא ידע מה להשיב, מיד צהבו 
פניו של יהודה בר נחמני ושמח שמחה גדולה על שהצליח להשיב את 
זקן,  את  שהשבת  פניך  צהבו  יהודה,  עקיבא:  רבי  לו  אמר  טרפון,  רבי 
תמהני אם תאריך ימים. אמר רבי יהודה ברבי אלעאי: אותו הפרק פרוס 

הפסח היה, כשעליתי לעצרת שאלתי אחריו ואמרו לי: נפטר והלך לו.
זאת אומרת שלפי דרגתם התנהגו בחוסר מידות ודרך ארץ, ולכן לא 
היו זכאים להעביר את התורה לישראל, משה קיבל תורה מסיני ומסרה 
ליהושע )אבות פ"א מ"א(, כל מוסרי התורה היו ראויים ובעלי מידות, אך 

מי שלא היה ראוי למסור התורה, נפטר ולא נשאר זכר מתורתו. 
יהי רצון שנזכה להשתלם במידות טובות ונעשה רצונו כרצונו תמיד.
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ממגוון המוצרים של  פרי מבורך, שולחים 

את המתכון הייחודי שלכם לשקשוקה 
מנצחת, מצרפים את חשבונית הקניה 

shakshuka2018@ושולחים במייל
gmail.com  או לפקס 03-5797774.  20 

המתכונים הנבחרים יעלו לשלב הגמר 
כשהפרס במקום הראשון יעמוד על 

10,000, במקום השני – 5,000 ₪, ובמקום 
השלישי יעמוד סכום הפרס על 2,000 ₪. 

שאר המתמודדים יזכו ב-10 ממיטב מוצרי 
פרי מבורך למשך חצי שנה. לא עליתם 

לגמר? לא נורא, בכל שבוע חמישה זוכים 
נוספים מבין המתמודדים ב-10 מוצרי פרי 
מבורך למשך חצי שנה. הזדרזו לשלוח את 
המתכונים, המבצע יתקיים בין התאריכים: 
22.4.10 ז' אייר תשע"ח עד 21.5.18 ז' סיוון 

תשע"ח. 



חגיגת מוצרי קיץ משובחים 
הקיץ 

בפתח 
ואיתו 

חגיגת טעמים קיציים חדשים מבית 
"מעולה", מותג המזון הידוע באיכות 

גבוהה, בטעם משובח ובכשרות מהודרת. 
"מעולה" משיק מגוון מוצרים מרעננים 

לילדים כמו: גביעי גלידה פריכים במיוחד 
במארז 30 יחידות או 24 יחידות ואף את 

"השלוקים האהובים והמוכרים במארז 
הנשבר ל-2. חברת "מעולה": "אנחנו 

בוחנים בכל העת פיתוח חטיפים חדשניים 
שיענו על אהדתם של קהלי היעד שלנו 

וכאלו שיביאו גיוון ייחודי למדף הממתקים. 
לפיתוח סדרת הקיץ הזו, קדמו מבחני 

טעימה רבים בקרב ילדים ואף מבוגרים 
והחלטנו לצאת עם סידרה איכותית 

זו שהייתה גם האהובה ביותר במבחני 
הטעימה". כשר פרווה בהשגחת: בד"ץ 
עדה חרדית. ניתן להשיג בכל רשתות 

השיווק והחנויות המובחרות.



מנקה 101 כתמים

כולנו מכירות את כתמי היום יום: שוקולד, 
קטשופ, מיץ עגבניות, איפור, דשא ועוד 

המון כתמים שלא נוכל למנות את כולם... 
קולון 101, מזמין את כל האימהות לחוויית 

כביסה נקייה וריחנית, כזו שמנקה 101 
כתמים. אבקת הכביסה/ג'ל של קולון 

מיועדת גם לכביסה צבעונית וגם לכביסה 
לבנה, היא מתאימה לסיבי כותנה, פשתן 

וסיבים סינתטיים וניתן להשתמש בה 
בכל התוכניות שבמכונת הכביסה ובכל 

הטמפרטורות. "החלטנו לפנות דווקא 
לאימהות במגזר החרדי", אומרת נטע 

מיכנובסקי - מנהלת תחום הכביסה 
ברקיט בנקיזר, "מאחר שאנו בטוחים 

שהניסיון העשיר שלהן מעניק להן את 
היכולת לבחור במוצר איכותי ויעיל. ככאלו 

שמכבסות בכמויות גדולות, הן בוודאי 
ישמחו להשתמש במוצר שעושה את 
העבודה ומנקה את הכביסה הכי טוב 

שיש". סדרת מוצרי קולון לכביסה כוללת: 
אבקה וג'ל בגדלים ובניחוחות שונים: 

אריזות אבקה בכמויות של 9 קילו, 5 קילו 
ו-2 וחצי קילו וג'ל בכמות של 3 ליטר ו- 5 

ליטר בניחוח לבנדר, מאסק או רגיל.



ניחוח של בושם באוויר 
מי מאתנו לא נתקל בכל יום ובכל מקום, 

גם בבית וגם במשרד, בריחות לא 
נעימים? מסתבר שזו לא גזירה 
משמיים. לסנו יש פתרון מצוין 

ההופך ריח רע לניחוח נעים של 
בושם. סנו מוד- סדרת מבשמי 

אוויר נטולי גז בניחוחות בשמים 
מפורסמים המכילים מנטרל ריחות 

רעים. סנו מוד מפיץ ניחוח נעים 
בחדרי מגורים, אמבטיות, ושירותים 

בבית ובמשרד. בנוסף תוכלו 
לאחסן בקבוק בישום בתא הכפפות 
וליהנות מניחוח הבושם גם במכונית 
המשפחתית. להשיג במגוון ניחוחות 

בשמים מפורסמים.



100% יין לברכת 'הגפן' 
סדרת 

המבעבעים 
מבית יקבי 

כרמל, 
ספארקלינג 
באזז, הינה 
סדרת יינות 

קלילים, נגישים 
ומהנים עם אחוז אלכוהול נמוך, בעבוע 

קל ומתקתקות עדינה הזוכים לפופולריות 
רבה בשנים האחרונות. ספארקלינג 

באזז מיוצרים מ-100% ענבים משובחים 
שנעטפים בארומות ייחודיות, לשמחה 

מושלמת ולברכת 'הגפן' ללא כל חשש. 
סדרת יינות באזז של יקבי כרמל זכתה 

בפרס "מוצר השנה" לשנת 2018 ונבחרה 
על ידי הצרכנים בישראל כמובילה 

בקטגוריית החדשנות. הסדרה מובילה 
בקטגוריית המבעבעים, הצומחת משנה 
לשנה ומתאימה לקהל צעיר ומעניקים 

חווית שתיה שלא דורשת הכנה מוקדמת 
והבנה מיוחדת, פשוט לשתות וליהנות.



כל היתרונות בשקית אחת
שקיות המזון 
של סנו סושי 

טבע מאפשרות 
לכם לארוז 

את הכריכים 
בשקית 

ידידותית 
לסביבה. השקיות מיוצרות בטכנולוגית 

OXO BIO DEGRADABLE החדשנית, 
ועוברות תהליך  של התכלות ביולוגית 

באדמה, שתורם לשמירה על סביבה 
נקייה. השקיות ארוזות באריזת קרטון 

נוחה לשימוש ונשלפות אחת אחת. להשיג 
.X 2 באריזה זוגית של 150 יח' נשלפות



איך יודעים שבא אביב?

האביב הגיע, ואתו ניחוחות הפריחה 
ותחושת ההתחדשות. ומה מתאים יותר 

לתקופה זו מלהתחדש בפריטים אביביים 
שעושים שמח בבית ובלב. מבין מגוון 

הפריטים באיקאה בחרנו מקבץ מוצרים 
ססגוניים עם הדפסי / דוגמאות פרחים: 

מגש PRISTELLA שחור / פרחים 
 FORVANTAD 49 ₪, מפיות נייר
פרח 9 ₪/ 30 יחידות, וילון למקלחת 

ROSENFIBBLA לבן / דוגמא פרחונית 
49 ₪, פוטפורי DOFTA ריחני / פירות 

יער אדום 9 ₪, ציפת יחיד וציפית 
HASSLEKLOCKA לבן / ורוד 95 ₪ 

150x200 / 50x60 ס"מ ועוד.



גם התינוקות שלכם מרוויחים 
רשת 'שוק מהדרין', הרשת היחידה ששמה 

בראש סדרי העדיפויות שלה את טובתו 
האמתית של הצרכן החרדי לאורך כל ימות 
השנה, מתאימה עבורכם מבצעים מיוחדים 

למוצרי תינוקות שיוזילו משמעותית 
את סל הקניות שלכם. החלטת הרשת 

הגיעה לאור ביקוש חוזר וגובר של לקוחות 
מרוצים ממבצעי מוצרי תינוקות קודמים. 
בין היתר תמצאו, חיתולי האגיס: 3 ב-100 

₪ בלבד. חיתולי בייביסיטר: 3 יחידות 
ב- 59.90 
₪ בלבד. 

חיתולי 
פמפרס 

קרטון: 
2 ב-120 

₪ בלבד. סימילאק מהדרין: 2 ב-130 ₪ 
בלבד. טיטולים פרימיום 4 ב- 100 ₪ בלבד.  

מטרנה חלבי שלבים 1,2,3 אריזות חיסכון 
12*700 גרם – 2 ב-90 ₪ בלבד. ג'ונסון 
בייבי אל סבון מועשר בלחות 750 מ'ל, 

ג'ונסון בייבי אל סבון אמבט – 2 מוצרים 
ב-20 ₪ בלבד. מותג mam - מוצצים, 
בקבוקים, מחית פירות, אבקת כביסה 

בייבי, שמפו סרקל, סופטקר ועוד – 
במחירים מיוחדים שלא תרצו לפספס. 

המבצעים בתוקף בין התאריכים: -22
28.4.18 או עד גמר המלאי.



שגרה? לא בנתיב החסד
השגרה 

כאן, כולנו 
עסוקים, 
עובדים 

ולומדים, והקיץ ממש כאן, אך בנתיב 
החסד הלקוח תמיד בראש- אין שגרה, ויש 
תמיד מבצעים מעניינים וחדשים שירעננו 

לכם את הקיץ... מבצעים לדוג' בתוקף 
מ- 30/04-02/05 : לחמית 920-1 ק"ג 17.9 

₪, פסטה / אטריות / מנה חמה 5 ב- 20 
₪, במבה / ביסלי / פופקו / אפרופו / 

דובונים / במבה במילוי 5 ב- 15 ₪, פודינג 
/ ג'לי 5 ב- 20 ₪, דגני בוקר 2 ב- 30 ₪, 

מרכך כביסה בדין 960 מ"ל 12.9 ₪ ועוד 
עשרות מבצעים. 



המלצת הטכנאים
הרשת החרדית למוצרי חשמל, 'קרן בני 

הישיבות' שקיבלו בלעדיות על תנורי 
סאוטר מהדרין, ממשיכים ברשת למוצר 
הבא: מכונת כביסה 7 ק"ג של בוש דגם 

WAE20207IL. מכונת הכביסה בוש, 
שנמכרת עכשיו באופן בלעדי ב'קרן 

בני הישיבות, היא מהמבוקשות ביותר 
בשוק וזוכה להמלצות גורפות מצד 

הטכנאים. בעלת 
נעילה בטיחותית 

בפני הילדים, מגיעה 
למהירות סחיטה עד 

1000 סל"ד, בעלת 
זיהוי עודף קצף וביצוע 
שטיפה נוספת, בעלת 
זיהוי חוסר איזון לפני 

סחיטה, ובעלת דירוג אנרגטי A. תשלומים 
נוחים. אספקה לכל רחבי הארץ. מוקד 

הזמנות ארצי: 072-260-1000



"גיליתי שאפשר גם בלי קוליק"
סימילאק למהדרין הוא הפורמולה 

למהדרין המתקדמת והיחידה בישראל 
המיוצרת על ידי חברת תרופות ומוצרי 
בריאות מהמובילות בעולם. כמה שנים 

לאחר ההשקה, ועם אלפי משפחות 
חרדיות שמצטרפות כל שנה, ביקשו 
בסימילאק לשמוע ישירות מאימהות 

מה הן  חושבות על הפורמולה, ואיך הן 
רואות אותה כמשפיעה על התנהגותו 

והתפתחותו של הפעוט. אמא של יצחק, 
תינוק חייכן ורגוע בן שנה ושלושה חודשים, 

מספרת: "מניסיון עם ילדיי הקודמים, 
הייתי בטוחה 

שכאבי בטן 
ועצירות 

אצל 
תינוקות 
רכים זו 

תופעה שאי אפשר לדלג עליה...". הבכי 
הבלתי פוסק של התינוק הסובל משפיע 
על ההתנהלות בבית כפי שמעידה שרית 

אמו של יצחק: "כמובן, תינוק בוכה ולא 
רגוע מוחזק הרבה על הידיים, לא ניתן 
לעשות את המטלות הרגילות  וזה גם 

משבש את סדר היום הרגיל." ואז גילתה 

משפחתו של אריאל את סימילאק 
למהדרין. "מאז שחברה המליצה לי בחום 

על סימילאק למהדרין", משתפת שרית, 
"גיליתי שאפשר גם בלי קוליק."



בשורה לנמנעים מגלוטן 
בשנים האחרונות גדל הביקוש למוצרים 

ללא גלוטן בעקבות העלאת המודעות 
לרגישות לרכיב זה. חברת שטראוס 

ששמה לה למטרה לתת מענה מגוון לקהל 
הצרכנים המחפשים והזקוקים למוצרים 
ללא גלוטן ומייצרת כ- 200 מוצרים ללא 

גלוטן במהלך כל השנה, תרחיב את 
קטגוריית המוצרים ללא הגלוטן, והחל 

מחג הפסח צירפה שטראוס גם את כל 
סדרת מוצרי דנונה עם תוספות בצד של 

המחלבה, שיהפכו כולם למוצרים הנקיים 
מגלוטן. במסגרת המהלך שלושת הטעמים 

של 
דנונה עם 

תוספות 
הושקו 
מחדש 

כמוצרים 
המתאימים לנמנעים מגלוטן: פצפוצי 

שוקולד, שבבי פקאן, מיני עדשים ובהמשך 
יושק גם דנונה תות עם קורנפלקס בציפוי 

שוקולד. אלי איצקין, מנכ"ל מחלבות 
שטראוס: "כמחלבה מובילה אנחנו 

משתדלים להציע מגוון רחב של מוצרים 
המתאימים לצרכים המשתנים ולטרנדים 
קולינאריים". מהלך זה מצטרף להחלטה 
אסטרטגית שקיבלה שטראוס, לסמן כל 

מוצר מתאים, בכדי להנגישו לרגישים 
לגלוטן. המוצרים בכשרות בד"צ למהדרין 

בראשות הגר"א רובין שליט"א.



יקב של זהב
יקבי כרמל גרפו את מספר המדליות 

הזהב הגבוה ביותר בתחרות אשכול הזהב 
הנחשב לטקס יוקרתי של היין הישראלי 
- התחרות השנתית ליינות ישראל. היקב 

גרף את מספר מדליות הזהב הגבוה 
ביותר בתחרות – 5 מדליות זהב, וכן 4 

מדליות כסף ו-3 מדליות ארד, אשר 
הפכו אותו גם ליקב בעל מספר המדליות 

הגבוה ביותר בתחרות. היינות של כרמל 
זכו להערכה רבה בקרב ייננים, מלצרי 

יין, עיתונאים  ויועצי יין. בתחרות אשכול 
הזהב משתתפים כל היקבים החשובים 

והמשמעותיים והגדולים בארץ, וכן יקבי 
בוטיק רבים. לתחרות נשלחים היינות 

הטובים ביותר בכל קטגוריה במטרה לזכות 
בחותמת האיכות של 'אשכול הזהב'. ליאור 

לקסר, היינן הראשי, צוות הייננים ויקבי 
כרמל הוכיחו עצמם כיקב המוביל את 

קטגוריית הלבנים בענף היין בארץ, לא רק 
בכמות, אלא גם באיכות! היינות הזוכים 
במדליות זהב: 2Vats לבן 2017, ריזלינג 

כרם קאיומי 2016, סוביניון בלאן ויניארדס 
2017, גוורצטרמינר כרם שעל 2016, 

קברנה סוביניון ויניארדס 2014. זו השנה 
ה-16 ברציפות בה מתקיימת התחרות 
השנתית ליינות ישראל - אשכול הזהב.



הסלון הגיע בזמן
בשיחת 
הטלפון 

בה 
התבשרה 

על 
זכייתה 

בהגרלה 
השבועית 

התשיעית במבצע תנובה "הזכייה של 
הבית", הזוכה גב' חיה ד. מבני ברק, לא 

נשמע בקולה שום התרגשות. "באחרונה 
תיכננו לרהט את הסלון. הכל מוכן והיה 

חסר לנו ספה. אפילו הכנו את הנישה 

בשביל הספה. כשמדדנו את מידות הספה 
כפי שהן מופיעות בחוברת המבצע של 

תנובה – ראינו שזה מתאים בדיוק למידות 
בסלון. הספה היא דבר נחוץ לנו מאוד. ואנו 
רואים בזכייה יד ההשגחה העליונה". משפ' 

ד. זכתה בסלון יוקרתי הכולל ספות דגם 
פריס, מערכת ישיבה לסלון 3+2 כאשר את 
הספה ניתן להפוך למיטה. הזכייה כוללת 

שולחן סלוני אמבה, זכוכית מראה גזע עץ. 
נותרו ימים ספורים לסיום מבצע "הזכייה 

של הבית" בל"ג בעומר, -י"ח אייר. ההגרלה 
הגדולה בה ניתן לזכות במליון ₪ לרכישת 

דירה תתקיים  לאחר חג השבועות.
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 קצרצרים
יין היובל - יין חגיגי של 
יקב ירושלים לכבוד 70 
שנה למדינה ולציון 50 
שנה לשחרור ירושלים 

במהדורה מוגבלת שבה 
יופצו בסה"כ 5778 

בקבוקים (כמניין שנת 
תשע"ח) מחיר: ליטר 
וחצי 360 ₪, 750 מ“ל 

 ₪ 240

לקראת הקיץ חברת כרמית משיקה: 
שלוקים – חטיפי קרח בטעמים מוגזים 

מרעננים: קולה, תותית וליים. ללא צבעי 
מאכל וללא גלוטן. 60 יחידות במחיר: 

10.90 ₪. כשרות: בד“צ העדה החרדית

זוגלובק משיקה לראשונה בישראל 
את המותג הטבעוני הבינלאומי שלה 
ZOGLO`S. בסדרה: בורגר, שניצל, 

שניצל תירס נקניקיות ועוד. הסדרה 
מבוססת על צמחים, קטניות, חלבון 
בטעם עשיר ועוד.  כשרות: הרבנות 

הראשית לישראל

ליימן שליסל, בעלת מותג השוקולד 
צ‘וקטה, מרחיבה את סדרת טבלאות 
השוקולד של המותג ומשיקה סדרת 
פרימיום חדשה של טבלאות שוקולד 

מריר מעולה. כשרות: בד“צ איגוד 
הרבנים. מחיר: 7.90 ₪

צבר מביאה לצרכנים את החוויה 
הישראלית האותנטית ומשיקה ’חומוס 

צברי ישראלי‘ – חומוס ייחודי, בעל 
מרקם רך ומשובח שנולד מתוך מתכון 

נוסטלגי של השף אבי לוי

מוצרים חדשים על המדף לשטראוס 
”טעם הטבע“: טבעות כרישה דקות 

שטופות וטריות וקוביות בטטה ודלעת 
קלופות, חתוכות ומבושלות בסדרת  ”הסו 

שף“ מוכנות למאכל ולבישול. כשרות: 
בד“צ איגוד הרבנים מלבד הכרישה

ליימן שליסל, משיקה את  סדרת טבלאות 
השוקולד של לואקר במתכון משופר. 

כשרות: חלבית (לאוכלי אבקת חלב 
נוכרי), ללא חשש חדש, אפיית ישראל. 

בהשגחת ה- OU ובאישור הרבנות 
הראשית לישראל

לבית זוהר ויוקרתי 
משפחות רבות מחכות עם שדרוג הבית 

בצבע לחג השבועות  'טמבור' עם טיפים 
לעיצוב הסלון בכמה דרכים יוקרתיות 

וחגיגיות - לא בלבן בלבד
לקראת חג השבועות ניכרת תכונה של 

חגיגיות ויוקרה בבתי אנ"ש. חג מתן תורה 
הוא יום קדוש ומרגש, ורבים שלא הספיקו 

לצבוע את הבית בפסח, עושים זאת 
בשבועות. מומחי הבית של מובילת הצבע 

בישראל, 'טמבור', ערכו בערב חג הפסח 
סדנאות ייחודיות לציבור החרדי ושמעו 

מהם על האהבה הגדולה לצבוע קיר 
דומיננטי בבית, ליצור דוגמה עדינה לצד 

ספריית הקודש בסלון או באזור כיור נטילת 
הידיים – ובכך לשדרג את מראה הבית 

ליוקרתי במיוחד. קיבצנו עבורכם טיפים 
נבחרים של מומחי 'טמבור', כדי שגם אתם 

תוכלו לעשות זאת בעצמכם: לשדרג את 
הבית בקלות ובאופן המקצועי ביותר. 
הסלון הוא החדר המרכזי והמהודר 

ביותר בבית.  ככל הנראה זהו החדר 
שמביע בצורה הבולטת ביותר מי אתם 

כבני אדם. הסלון הוא המקום בו אנו 
נמצאים הכי הרבה כמשפחה, הוא מאחד 

אותנו בשבתות ובחגים, באירועים מיוחדים 
ומשפחתיים, ושם גם מארחים בכל 

הזדמנות חגיגית. בחגים הופך הסלון לפאר 
הבית, ולכן כדאי להשקיע בשדרוגו.

אם יש לכם סלון קטן, כדאי להשקיע 
בצבע שיעזור ליצור אשליה של סלון מרווח 

יותר. במקרה כזה השתמשו בצבעים 
בהירים, שיוצרים מראה של חלל נרחב,  

ובחרו גוונים לפי סגנון העיצוב החביב 
עליכם. גוונים של שמנת בשילוב עם 

אפרסק או ירוק זית, יעניקו לסלון שלכם 
מראה כפרי חמים. קירות אפורים עם 
רהיטים מחומרים טבעיים יצרו מראה 
אורבני אופנתי, וקירות לבנים בשילוב 
ריהוט עץ ואקססוריז בלבן יהפכו את 
הסלון שלכם לבעל מראה סקנדינבי.

אם אתם ממש אוהבים צבע נועז מסוים, 
קיר דומיננטי הוא הפתרון המושלם 

עבורכם. קיר דומיננטי מזריק צבע לסלון 
ויוצר נקודת מיקוד בחלל. צבעו רק קיר 

אחד בצבע בולט והשאירו את שאר 
הקירות בצבעים ניטרליים, כדי ליצור איזון 

במראה. הקיר הדומיננטי לא חייב להיות 
צבוע בצבע אחד בלבד, תוכלו ליצור 

צורות גיאומטריות על הקיר בעזרת מספר 
צבעים, או לבחור באפקט צבע, כמו שליכט 

אקרילי,  או דוגמת פרחים מיוחדת לאורך 
ספריית הגבס של ספרי הקודש, או לכל 

אורך הקיר שבחרתם, 
רוצים סלון מלא הידור? השתמשו 

בסדרת האפקטים המטאליים של 'טמבור', 
בה שלושה צבעים דקורטיביים במראה 
מטאלי: זהב, כסף ונחושת, שייתנו לקיר 

מראה חגיגי ויוקרתי במיוחד. ניתן לצבוע 
את ספריית הגבס בצבע זהב שייתן לה 
מראה דרמטי, או קיר אחד אחר בסלון. 

לאוהבי המראה האורבני מומלץ להשתמש 
באפקט הכסף, ואם אתם אוהבים עיצוב 
עדכני ומתוחכם, בחרו באפקט הנחושת.
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כוס השתייה החדשה של nuby משלבת מיכל 
לאחסון חטיפים ומאפשרת לילדך לאכול 
ולשתות מאותו המיכל. מחיר:- 36.90 ₪  

רשת האופנה HOODIES משיקה 
קולקציה חגיגית לנשים, לגברים 

ולילדים ויוצאת בהטבה של פריט 
שני ב-50% הנחה

L’ORÈAL PARIS משיק: 
מסקרת Baby Roll מסדרת 

Mega Volume מסקרה 
ב-3 גוונים: כחול, סגול 

ושחור, עם מברשת סיליקון 
המעגלת, מרימה ומסלסלת 

את הריסים במהדורה 
מוגבלת! מחיר השקה: 40 ₪ 

בלבד (אפריל 2018)

טקינוקו-משחק מבית פוקסמיינד של 
משימה מאתגרת ומעניינת. משחק 

בעל ניחוח יפני, עם שלל איורים 
מרהיבים, מפות משחק ושימת לב 

לפרטים. מתאים לגילאי 8 ומעלה. 2-4 
משתתפים. מחיר: 179 ₪ 

בעקבות ההצלחה העולמית של 
מסכת הבוץ המינרלית, מותג 

הטיפוח AHAVA משיק החודש שתי 
מסכות בוץ חדשות, צעירות וקלילות, 

לניקוי עמוק של הפנים ולאיחוד גוון 
העור. מחיר: 119 ₪

המגן דוד הוא המוטיב המרכזי 
בקולקציית היודאיקה של 

ROYALTY. הקולקציה משלבת את 
הסמל במגוון עיצובים הכולל זהב 

לבן או צהוב K 14 בשיבוץ יהלומים, 
זירקונים ואבני ספיר כחולות

חברת הטיפוח השוויצרית 
 juvena :מציגה JUVENA
sunsation – סדרת מוצרי 
טיפוח אנטי אייג'ינג להגנה 

מתקדמת מהשמש לעור 
הפנים והגוף, מפני קרינת 

UVA  ו-UVB, רדיקלים 
חופשיים וקרני אינפרה 

אדום ומעניקה לחות לעור. 
להשיג בסופר – פארם

LA ROCHE–POSAY - מותג הדרמו-
קוסמטיקה הבינלאומי, משיק 3 מוצרים 

חדשניים: אנתליוס XL   - תחליב ג'ל 
לעור רטוב לילדים, ג'ל לעור רטוב 

למבוגרים ו קרם ג'ל לעור עם גוון לפנים 
בעלי הגנה גבוהה 

סינר מעוצב עם נשכן של nuby בעל יכולת ספיגה 
מירבית, השומר על התינוק יבש. בקצה הסינר נשכן 

סיליקון רך המאפשר לילד לשחק ולהרגיע את 
החניכיים. מחיר: 26.90 ₪

סאני היבואנית הרשמית של מוצרי 
SAMSUNG בישראל משיקה את 

 Samsung משטח הטעינה האלחוטי
 -  Multi Wireless Charger Pad
תואם כל מכשיר סלולר, יכול להטעין 

3 מכשירים במקביל. מחיר: 399 ₪ 

לק בגוון הכחול 
רויאל, ספק 

ים, ספק גואש 
ממש מבריק - 

מקולקציית ליסבון 
OPI האביבית של

רשת חנויות האופנה קמדן אנד שוז, המתמחה 
בפרטי אופנה, הנעלה ואקססוריז לנשים מציגה 

קולקציה רחבה, מגוונת, עשירה וצבעונית במיוחד 
של כפכפים מכל הסוגים. טווח מחירים: 199-349 ₪

חדש מספירה: 
אנתוש אלוורה 

להגנה מיתושים, 
המכיל אלוורה 
להרגעת העור. 

מגיע ברול 
און והוא נועד 

למריחה על 
הגוף. מחיר: 

₪ 14.90

מותג הקוסמטיקה הישראלי והטבעי-  ד"ר 
דבור החל להימכר גם בבתי המרקחת 

הפרטיים בירושלים. מוצרי ד"ר דבור 
משלבים בין טכנולוגיה מודרנית לסודות 

הריפוי של צמחי הגליל

לקראת עונת האביב מותג הסבונים הבינלאומי 
Palmolive מרענן את סדרת תחליבי הרחצה

Naturals 750ML בניחוחות קיץ חדשים – 
אפרסק ופטל שחור. מכילים 100% תמציות 

פרי ותחליב לחות עדין המסייעים בהזנת העור 
ומעניקים תחושת רעננות

חברת אס.סי ג'ונסון מציעה לקיץ הקרוב  
מוצר ייחודי לילדים: ג'ל דוחה יתושים של 

המותג אוטן: אוטן ג'וניור. נבדק דרמטולוגית 
ואינו מכיל חומרים העלולים לגרום לתגובות 

אלרגיות. מחיר ממוצע : 17.90 ₪

מאות מיליונים 
להצלת ים המלח

/ עמ' 4

ביתו המפואר של מיידוף 
ב-21 מיליון דולר

 / עמ' 6

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  8-9

 דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

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

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

דרישות
ניסיון במכירות - חובה
יכולת ניהול משא ומתן

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

קו“ח למייל
elimelech@kav-itonut.co.il

בס"ד יום רביעי ג' אייר תשע"ח   18/4/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ב' באייר תשע"ח 17/4/18

דולר ארה"ב « 3.5030
אירו « 4.3296
לירה שטרלינג « 5.0085
יין יפני « 3.2662
פרנק שוויצרי « 3.6484

כחלון לא מוותר: 
יבחן שוב הורדת 

מסים
עמ'  2

לרגל ציון 70 שנה למדינת ישראל, ינפיק בנק ישראל מטבעות זיכרון ייחודיות בערכים 
של שקל, שני שקל ועשרה שקלים • כך זה ייראה / עמ' 2

לראשונה מקום המדינה: 
מטבעות ייחודיים 

לשנת השבעים

מכון אוצרות הסת"ם
מרכז הכשרה והפצה ארצית לסת"ם ותשמישי קדושה

מקצוע קודש

החלה ההרשמה לקורס שיפוץ וסגירת בתי תפילין )בתי מאכער(:

תעודת הסמכה מהמכון למסיימים
שיפוץ וסגירת בתי תפילין

המכון בפיקוח רבנים ומו"צים
03-9221168ובהמלצת פוסקי הדור שליט"א

10% הנחה 

לנרשמים בימי 

בין הזמנים
קידום 

ואספקת 

עבודה לבוגרי 

המכון

טריים דגים
שבת לכבוד

רח' שלמה בן יוסף 2
משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

הסרת משקפיים בלייזר 
עושים בבית חולים

בואו להשתחרר 
מהמשקפיים

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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סלט ירקות צבעוני עם עדשים שחורות ונגיעות מתקתקות של תפוח 

טיפים

מרכיבים לכ-6 מנות:

טעימה

מה חשוב לבחון לפני מעבר 
לדיור מוגן? 

2 עגבניות
2 מלפפונים

1 גמבה אדומה בינונית
1 פלפל צהוב בינוני
חצי שקית עלי בייבי

1 תפוח עץ אדום
2/3 כוס עדשים שחורות מבושלות

"לאחרונה אנו עדים לפריחה של ממש בשוק הדיור 
המוגן בישראל לאוכלוסייה ותיקה. יזמים רבים 

נכנסו לתחום,  לרבות קבוצת עזריאלי, ופרויקטים 
רבים נבנים חדשות לבקרים באזורים שונים בארץ. 

רמות השירות והעלויות משתנות בין הפרויקטים 
והמיקומים השונים. בהתאם לכך, אוכלוסיית גיל 
הזהב ובני המשפחה מצויים בדילמה באיזה בית 

דיור מוגן לבחור, אם בכלל." אומר ניר שמול מנכ"ל 
חברת שניר. להלן  טיפים ועצות לאוכלוסיית גיל 
הזהב בישראל ובני משפחותיהם,  בבואם לקבל 

החלטה בדבר כניסה לדיור מוגן, מניר שמול מנכ"ל 
חברת שניר - בית לשיווק נדל"ן למגורים ולמסחר, 

בארץ ובחו"ל:   

 קרבה לאזור מגורי הילדים  - חשוב לבחור מקום 
שיכול להוות בית חדש לאותם מבוגרים,  אבל 

בקרבה לבית ילדיהם ונכדיהם. זאת,  כדי לשמור על 
קשר משפחתי חם ואוהב לאורך השנים ולהקל על 

הילדים לבקר כמה שיותר.

 אין צורך במכירת הבית - כיום מציעים מרבית 
הפרויקטים אפשרות של כניסה לבית דיור מוגן 
ללא צורך במכירת הנכס הישן אלא באמצעות 

שיעבודו בלבד.  כלומר, דמי הכניסה משולמים על 
ידי הלוואה / שעבוד שניתן על חשבון הבית הקיים 

 מעין משכנתא הפוכה העשויה לשמש כפתרון 
הולם לאותם אנשים המבקשים ליהנות משירותים 
מתקדמים של דיור, חברה ובריאות, מבלי להיכנס 

לכל הפרוצדורה הקשורה במכירת הנכס הקיים 
שברשותם.

 היפגשו עם דיירים קיימים - בטרם ההחלטה על 
המעבר, חשוב לבקש להיפגש עם דיירים קיימים 

במתחם על מנת לחוות מקרוב את שביעות רצונם מן 
השהות והמגורים במקום.  חשוב לא לסמוך רק על 

חומרים שיווקיים אשר יוצעו לכם בשפע, אלא לדרוש 
להיפגש ולשמוע מקרוב. לא להתעצל!

 השוואת מחירים - חשוב לעשות השוואת מחירים 
לא רק בתשלום הראשוני, אלא גם בעלויות התחזוקה 

והניהול השוטפות, ולבדוק עלויות במידה והמצב 
הרפואי מחמיר ונדרש טיפול סיעודי.

 אחסון חפצים - רובנו אוגרים ושומרים חפצים יקרי 
ערך לאורך השנים. יש להבין כי באותם בתי דיור מוגן 

או לחליפין במקומות אחרים המציעים שירות זה, 
ניתן בעלות לא גבוהה יחסית לשכור שטח לאחסון 

של הפריטים הללו. אל תחששו ממגבלת גודל 
החדרים בדיור מוגן שתאלץ אתכם לוותר על חפצים 

או תאלץ אתכם למוכרם במחיר נמוך או להשאירם 
לשוכר בדירה שבבעלותנו.  )זאת כמובן אם קיבלתם 

החלטה שלא למכור את הדירה(.

 כפל ביטוחים - לרוב, ביטוחים פרטיים, לצד 
ביטוחים קיימים שיש לרובנו בקופות החולים כוללים 

טיפול סיעודי.  על כן, יש לבדוק את השתתפות 
קופות החולים וחברות הביטוח במימון העלויות, 
ולבדוק שאין כפל ביטוחי בין השניים שלא לצורך.

 שירותים ופעילויות - יש לבדוק את סל השירותים 

והפעילויות שהמקום מציע מבחינה חברתית 
ורפואית.

 מיקום - יש לבדוק שיחידת הדיור מתאימה 
לצרכים ולבדוק מיקומה,  והמרחק ממנה לשטחים 

הציבוריים.

 התייחסות עורך דין לחוזה שנחתם -  כיום, מעבר 

לדיור מוגן הוא עסקה כלכלית ונדל"נית לכל דבר!  
מעבר לשאיפה לרמת חיים טובה בערוב ימינו.  על 
כן נדרשת התייחסות של עורך דין לחוזה שנחתם 

עם היזם/בית הדיור המוגן אליו אנו מתכננים לעבור, 
ולבדוק היטב כל סעיף בחוזה מבחינה משפטית 

ומסחרית.

מה השוני בין השחייה התחרותית 
הקלאסית לבין שחייה שאינה 

תחרותית אלא לצורכי כושר 
ובריאות? וכיצד שחרור של הגב 

התחתון והצוואר יגרום לנו ללמוד 
בקצב מהיר יותר ובסופו של דבר 
גם למקסם את מהירות השחייה 

שלנו בהתאם לגוף? אורי סלע, 
מומחה להידרותרפיה, מייסד 

שיטת השחייה WEST והבעלים 
של רשת מרכזי עולם המים מציג 

5 טיפים לשמירה על הגב התחתון 
בשחייה לפי שיטת ה-WEST, אשר 
פותחה במטרה להרפות את אזור 

הצוואר המהווה מרכז הנפש 
והרגש של הגוף ואת הגב התחתון 
שהוא מרכז האנרגיה ומרכז שיווי 

המשקל של הגוף.

5 טיפים שיעזרו לשמור על הגב 
התחתון ויגרמו לכם לשחות 

מהר יותר: 

1. הכנסת כף יד רפויה למים 
באיטיות - בשחייה התחרותית 

"דוקרים" את המים: זורקים 
את היד רחוק מעל המים על מנת לדחוף את הגוף קדימה ולנצל את העילוי של היד 

להתקדמות. אם הגמישות שלכם לא חזקה, הפעולה עלולה לגרום ללחץ בצוואר. 
הכנסת יד באיטיות למים תגרום להוריד את הלחץ מהצוואר ולצוף בצורה טובה יותר.

2. ראש נטרלי עם מבט למטה-  הנטייה הטבעית של הגוף הוא להסתכל קדימה במהלך 
השחייה. המבט קדימה עלול לגרום ללחץ בצוואר, תחושת עייפות מהירה יותר במהלך 
השחייה, שקיעה של הרגליים והאצת מהירות עבודת הרגליים, ובעקבות האצת עבודת 

הרגליים גם כאב בגב התחתון. ראש נטרלי עם מבט לרצפה, יגרום לציפה טובה יותר, 
הרפיה של השלד, תחושת עייפות איטית יותר והתקדמות יותר מהירה במים.

3. גרירת רגליים- אחד הדגשים החשובים ביותר בשחיית WEST, הוא לגרום לרגלים לזוז 
רק על ידי מתיחת היד ולא בצורה עצמאית. עבודת רגליים בקצב גבוה, כמו בשחייה 

התחרותית, תגרום לרוב האנשים להתעייף מאוד מהר וללחץ וכאב בגב התחתון. גרירת 
הרגליים על ידי מתיחת היד היא אחד הטיפולים המהפכנים לגב התחתון- המתיחה 

גוררת את הרגליים. גרירת הרגליים יוצרת רפיון של הגב התחתון ללא מניפולציה 
לחוליות. חשוב לדעת שבמצב של שקיעת הגוף או חוסר יכולת להרפות כדאי לעבוד עם 

הרגליים באופן מועט על מנת לא לנעול את הגב.

4. סיום המתיחה בצורה איטית ובעומק הנכון- בשחייה התחרותית מותחים במהירות 
את היד על מנת להתחיל גריפה נוספת. בנוסף, המתיחה נעשית קרוב לקו במים. 

לעומת זאת, בשחייה WEST, ההארכה של הגב התחתון היא החשובה )הארכת זוקפי 
הגב היוצרים לפעמים לחץ על החוליות(. בשיטה, ננסה למתוח את היד כ- 35 ס"מ מקו 

המים וכמעט נעצור בסוף המתיחה. מתיחה איטית בסוף המתיחה תגרום להארכה של 
השרירים ותוך 3 חודשים הגוף יעשה שינוי ויצוף טוב יותר.

5. נשימה עם עבודת צוואר- בשחייה התחרותית נושמים מהר על מנת לחזור לקו זרימה 
ועבודת הצוואר המהירה עם סיבוב קיצוני של האגן יכולה לגרום לאנשים לא מיומנים 

לכאב חד בצוואר. בשחיית WEST מנסים להוציא את הראש מהמים על ידי מתיחה ולא 
על ידי שרירי הליבה, ועל הדרך למתוח את מרידיאן הריאות )מתיחה מאיזור החזה ועד 
האגודל(. בצורה זאת, שומרים על השלד, מאריכים את השרירים ויש יותר אוויר בריאות.

חשוב לדעת שהדגשים הם דגשים כלליים להרפות את הגב, בשחיית WEST מתאימים 
טכניקות שחייה באופן אישי לכל אדם בהתאם למבנה גופו ויכולותיו האישיות. 

כל אדם חווה מתח וסטרס בחייו וכתוצאה מכך סובל מכאבי גב תחתון. שחייה בשיטת 
WEST הינה תרופה מונעת וכלי נדיר ושימושי בחיים אשר יאפשר לצוף בבריכה גם 

כשקיים לחץ בגוף. שיטה זו נמצאה כחוסכת אלפי שקלים של טיפולים שונים ומגווים 
ואף ניתוחים והחלמה מהם. במידה וחלמתם לשחות למרחקים, אז אחרי הבנת הבסיס- 

הכל אפשרי. 

מרכז עולם המים של אורי סלע מציע מגוון פעילויות בתחום המים, לימוד שחיה בכל 
הגילאים, קבוצות שחייה מקצועיות, לימודיות, שחית פעוטות, הידרותרפיה, טיפולים 

מיוחדים במים, שחיה שיקומית ועוד. 

אופן ההכנה:

1. בישול העדשים – עדשים אינן חייבות בהשריה טרם בישולן. ניתן 
לבשל אותן במים רותחים למשך 20-30 דקות. מומלץ לתת להן 

להתקרר מעט טרם הכנסתן לסלט.
2. חותכים את כל הירקות והתפוח לחתיכות בגודל הרצוי

3. מוסיפים את עלי הבייבי והעדשים המבושלות ומתבלים

שחייה היא ללא ספק בריאה לגוף, אך האם כל שחייה היא אכן בריאה? כיצד נבחר את סגנון 
השחייה הנכון לגב שלנו?  אורי סלע, מומחה להידרותרפיה, מייסד שיטת WEST, מסביר על 

ההבדלים בין שחיה בריאה לבין שחיה תחרותית

עינת מזור - בקר, דיאטנית קלינית במרפאת ההשמנה במרכז DMC לטיפול בסוכרת: "שלל הירקות תורמים לנו מגוון ויטמינים ונוגדי חמצון 
המסייעים במניעת מחלות רבות, כמו כן סיבים תזונתיים המסייעים באיזון הסוכר, ומסייעים בהסדרת תהליכי העיכול. העדשים השחורות 
שייכות למשפחת הקטניות והן מכילות כמות גדולה של חלבון, ברזל ועוד שלל ויטמינים ומינרלים. ארוחת סלט שכזו יכולה להוות ארוחה 

שלמה ומשביעה התורמת את כל מרכיבי המזון בצלחת אחת: פחמימות מורכבות, חלבון, שומן בלתי רווי, ויטמינים ומינרלים".

לרוטב: 2 כפות שמן זית, 
כפית חומץ בלסמי, מלח 

ופלפל לפי הטעם.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מדות ומשקלות במקרא ובתלמוד

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מחבוא סתר. "ושם _____ עזה" )חבקוק ג ד(
6._____ דממונא. עניני כספים. "דאיכה ____ דממונא" )בבא 

מציעא ב: (
7.נירגז,מפוזר ברוחו. "מר ו___ נעשה" )כתובות סט: (

8.אריה. "_____ גבור בבהמה" )משלי ל ל(
9.נשך וחתך בשיניו. "טהור ש____ מן האכל" )טבול יום ג ו(

10.משרתו של הכהן. "והיתה להם____" )שמות כט ט(
12.מילת קריאה להשתוממות,כמה! כל כך! "____ טבו 

אהליך יעקב" )במדבר כד ה(
13.חמסן,לוקח בכח דברים של אחרים. "קורין אותו בן - 

____" )יומא לט. - לט: (
15.הטלת חובה,גרימה למישהו שיהא חייב. "לידי _____ 

חטאת" )שבת ג.(
16.בדיחה,ליצנות. "חזו ____" )ישעיה ל י( )בהיפוך אותיות(

1._____ אישים. דל וחסר ערך שאינו ראוי להחשב אדם. "נבזה 
ו____ אישים" )ישעיה נג ג(

2.יבול הפרי בעצים. "באילן שעושה שתי_____" )ראש השנה טו: ( 
)בלשון יחיד(

3.ירושה. "והיה אדום ____" )במדבר כד יח(
4.מילת חיבור המורה על בררה בין ענינים אחדים. "על ימין ____" 

)בראשית כד מט( )בהיפוך אותיות(
5.התיחסות אדם על אבותיו. "מצאתי מגלת ____" )יבמות ד יג(

7.הקליפה הדקה של ענבים או של פרות אחרים. "מחרצנים ועד 
____" )במדבר ו ד(

9.המיה,קול רעש עמום וחזק. "ביום ההוא כ____ - ים" )ישעיה ה ל( 
)בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות(

11.עדת דבורים. "____ של דבורים" )בבא קמא י ב(
12.שמן. "עלות ____ אעלה לך" )תהילים סו טו( )בלשון יחיד(

14.תפוח,נפוח. "בטנך ____" )במדבר ה כא(
15.קיצור המילים : חזק ואמץ.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

מדות אורך: פרסה, עומר, זוז, טפח, דרך יום, הין, שקל, סיט, מדות נפח: תרקב, שקל הפקודים, זרת, ביצה, 
סאה, שקל הקדש )סלע(, אמה, רביעית, איפה, טרטימר, קנה, תימן, לתך, מנה איטלקי, חבל, לוג, כור, 

מנה קדש

אסנסאההלעיאהמאתדט

תזתשאטלושוהבקרתפנ

סנרסהריסקדמודתחפס

שבאתפטמגלרירריסשי
תסששיישרהכשותעחשט
אקאיאמסהפיכגדיתסא

לריסירבקקוזוזבהינ

כשדקהנמנומישהראתא

רכביצהיאדהסרפגליג

בורלהנבהיואיוסשבד

ענונאהמשמשהליאתגח

גתקהשישייקלטיאהנמ

דאאסלתכשתשדקהלקשג

1.כונה "איילה שלוחה"
2. אדמוני עם יפה עיניים

3. מי היה הגרגשי?                                                                                                            
4. מקור הביטוי "לא דובים ולא יער"

5. עזה, גת, עקרון, אשדוד ו...
6. ספר בתנ"ך הפותח ב"אדם"
7. היה במעון ומעשהו בכרמל

8. מרה שהומתקה
9. על מי נאמר "אוד מוצל מאש"?

10. שמו האחר של גדעון

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער
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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. נפתלי 2. דוד 3. אחד משבעת העמים בארץ כנען 4. בסיפור אלישע 
והנעריםשהתקלסו בו 5. אשקלוןץ חמש ערי פלישתים 6. דברי הימים 7. נבל 8. 

המים המרים במרה 9. יהושע הכהן הגדול 10. ירובעל



 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(_____________________________________________

י’-י”ב  באייר  תשע”ח  
25-27/4/2018
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

בני ברק
פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

אשדוד

אלעד

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,860,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

 ברח' העליה השניה, 
דופלקס בק"ג עם 

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

וחניה,  2,750,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)10-18ל(מ.שמש, 052-8612233

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

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

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות, ברובע ג' 
הדתי, 3 חד', גדולה, משופצת, 

מתאימה גם לחלוקה, תיווך 
_____________________________________________)13-17ל(בית וגן, 052-7648890

 בן זכאי, 92 מ', קומה 
1, משופץ חלקי, חזית, 

1,950,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 באנילביץ השקט 
והמבוקש, וילה דו 

משפחתית, ק"ק + ק"א, 
כ-210 מ"ר, 3 כ"א מיקום 
מעולה, ענקית + 3 דירות 

של 2 חד' במפלס התחתון 
המושכרות ב- 7,000 ש"ח 
+ גינה וחניה, 5,500,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 למהירי החלטה, קוטג' 
מיוחד, 3 מפלסים ברמה 

גבוהה, 7 ח', 200 מ"ר בנוי 
+ 200 מ"ר גינה, מטופחת, 

052-8935435)15-18(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת במיוחד, 1,230,000 

ש"ח, בלעדי תיווך יזהר, 
054-4901948)17-17(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 3.5 חד', 
משופצת מאוד, 1,100,000 

ש"ח תיווך יזהר, 
054-4901948)17-17(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,770,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 3 חד' ק"ב, משופצת 
ברחוב ירושלים )בקרבת 

רחוב מימון(, עורפית 
ומעליה דירת 2 חדרים 

+ גג המושכר ב- 3,000 
ש"ח, 2,350,000 ש"ח, 

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

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א, 
משופצת, מחסן, 1,140,000 

ש"ח. תיווך יזהר, 
054-4901948)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות בשיכון ה' 
ברחוב ברויאר בבנין של 2 

דיירים 3 כ"א, 7 חדרים, 
דירה גדולה ומסודרת + 

סוכה גדולה, 3,700,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 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 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 ברחוב אדמורי שץ, 
ק"ג, 3 חדרים עם אופציה 

ממשית לבניה על הגג 
עם הסכמת שכנים, גג 
בטון, מדרגות קיימות, 

מתאים לטאבו משותף או 
יחידות, 1,820,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 באיזור האדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' בבנין 

חדש, ק"ד, 2,350,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 לאוהבי יוקרה! הבית/
קוטג' )פינתי וגבוה מול 
נוף( הכי מפואר באלעד 

עומד למכירה, ורק 
באלעד נכסים:
,03-9088872
052-8939050)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!! דירת גן 4 חד' + 

אופ' להרחבה, כניסה פרטית, 
1,980,000 ש"ח, גמיש! 

052-5752500)17-17(_____________________________________________

 בשמעיה, 5 חד', 3 כ"א, 
גדולה, משופצת, יחידת הורים, 
מטבח חדש ודלתות חדשות, 

052-3995465)17-20(_____________________________________________

 מציאת השבוע! 5 חד' 
מושקעת, בבנין בוטיק, 

רק 1,550,000 ש"ח ורק 
באלעד נכסים:
,03-9088872
052-8939050)17-17(_____________________________________________

 במציאה!!! הכי זולה 
ומשתלמת! בלעדית בבן 
עוזיאל, 4 חד' + מרפסת 

12 מ', מתאימה מאוד 
לחלוקה מיידית וקלה, רק 
1,400,000 לסגירה! ורק 

באלעד נכסים:
,03-9088872
052-8939050)17-17(_____________________________________________

 מציאה לאנש קרקע 
בחטיבת הנגב + חצר יפה, 
1,440,000 ש"ח, מתאימה 

לנכסים או ניתנת לחלוקה או 
השכרה לגן ילדים, 

054-9200277)17-17(_____________________________________________

 באדמור מבעלזא, 3 
חד' + שלד של 3 חד' + 
2 מרפסות סוכה, ממ"ד, 

ניתנת לחלוקה ל- 2, מחיר 
_____________________________________________)17-17(מציאהההההה, 054-8413551

 פרויקט חדש בבניה בחנה 
סנש, מפרט משודרג, דירות 
4 חד', פנטהאוז, דירות גן, 
מחירים טובים, איכלוס 9 

חודש, 054-8413551, 
054-9200277)17-17(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות ביד 
עזרא, 4 חד', ענקית + אופציה 

עתידית, מסודרת מאוד, 
1,730,000 ש"ח, 

054-8413551)17-17(_____________________________________________

 בבניה פרויקט חדש 
באברהם שפירא מול השטיבלך, 

3 דירות אחרונות של 4 חד', 
סוכות פתוחות של 7 מ"ר, 

מחירים טובים, אכלוס תוך שנה, 
054-8413551 ,054-9200277)17-17(_____________________________________________

 קומה ראשונה, 3.5 חדרים 
בעוזיהו, דירה גדולה, הרבה 

חרדים בבנין אינסטלציה 
חדשה, 1,140,000 גמיש, 

054-8491803)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות, 3 חד' באדמור 
מבעלזא, קומה 1, משופצת 

+ עוד חדר ענק בבניה, מטבח 
_____________________________________________)17-17(מפואר, 054-9200277

 מציאה בבלעדיות לאנש 
בהלל, 3 חד', ענקית + 

מרפסת גדולה, רק 1,365,000 
_____________________________________________)17-17(ש"ח, 054-8413551

 דירה הכי זולה באשוד, 
2.5 חד', משופצת + תמ"א 
בהמשך, רק 888,000 ש"ח, 

054-9200277)17-17(_____________________________________________

 בשכונה ו' החדשה, 
מחולקת מדהים, מושכרת ב- 
6,500 ש"ח, ק"א, 100 מ"ר, 

950,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)17-17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 במצבע-עובדה, 3 חד', 

76 מ"ר, ק"ד, מרוהטת, 
משופצת ומושכרת ב- 2,100 

ש"ח, 598,000 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17(אור-לנכס, 050-9500075

 בגבעת-שמואל, וילה 
מחולקת ל- 4 הכנסה 

כ- 17,000 ש"ח לחודש, 
3,100,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)17-17(_____________________________________________

 בנורוק, 90 מ"ר + חצר, 
אופציה ממשית ליחידה + 
הרחבה, 1,790,000 ש"ח. 

נדל"ן-הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)17-17(_____________________________________________

 באבן שפרוט, דירה 
מחולקת 80 מ' + ו- 40 מ' 

יחידה, מחיר מציאה, רק אצל 
_____________________________________________)17-17(פנחס נכסים, 055-6789653

 בבלעדיות בעקיבא-
סוקולוב, ק"ק, 94מ', 

מחולק ל-2 דירות איכותיות 
ומרוהטות, 1,920,000 ש"ח. 
פנחס מילר, מתווך מוסמך, 

050-4103310)17-17(_____________________________________________

 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. 

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

 בלעדי! בברוט ק"ק 
מחולקת ל- 3 דירות, 

שוכרים מצוינים, שכירות 
6,300, רק ב- 1,280,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז', 

058-3200078)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי 
ליד השומר, ק"ב, עורף 

63מ' שמורה מאוד! 
רק ב- 1,250,000 ש"ח 

סלגירה. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)17-17(בועז', 058-3200078

 פרסמו אצלנו בחינם 
והצטרפו גם אתם 

לבלעדיות הנימכרות 
ב'אפיקי נדלן בועז', 

050-4156080)17-17(_____________________________________________

 בר'-עקיבא עורפית, כ- 56 
מ"ר, ק"ד + "היתר" בגג-

רעפים, כ- 56 מ"ר, 1,350,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.בית-יוסף, 
כ- 64 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

א.להרחבה!! 1,445,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)17-17(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 במקובר, 8 חד' חדשה 
מקבלן, אופציה לחלוקה 

3,150,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בבנייה 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)17-17(_____________________________________________

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

2,700,000 ש"ח, גמיש. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)17-17(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, מגרש 
לבנית בנין בן 6 קומות, 

4,500,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-20ל(050-4102467

 בלעדי!! בסוקולוב, 
2 חד' יפים + רצפה 

להחרבה מעל 20 מ', 
ק"א, 1,460,000 ש"ח. 

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

 לקראת בניה בחלוצים, 
4 חד' + מ.שמש, 

1,470,000 ש"ח *ביעבץ, 
5 חד', 125 מ' + חצר 

ומרתף. "יאיר נדלן" 
052-7633978)17-17(_____________________________________________

 ברמבם, לפני בניה 4 
ו- 5 חדרים גדולות, קבלן 
אמין, נוף משגע. מתחם 

_____________________________________________)17-17(הנדל"ן, 050-4000640

 באיזור הרב שך! 3 
)60 מ"ר( + הרחבה לצד 
+ בניה על הגג **באיזור 

מוהליבר! 5 חד', 
מפוארת ביותר ושקטה 

** באיזור בעלי מלאכה! 
דירת גג 6 חד' + מעלית 
+ חניה *"אלוני נכסים" 

052-7610603)17-17(_____________________________________________

 בבן-דוד מבחר דירות 3/4 
חד', החל מ- 1,650,000 ש"ח, 
תוכניות במשרד נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)17-17(_____________________________________________

 בר"ע כ- 100 מ"ר, ק"א, 
מושכר כחנות, 1,690,000 
ש"ח, גמיש. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)17-17(_____________________________________________

 בשיכון ה' באזור הוילות 
בנין דו משפחתי, דופלקס 200 
מ"ר, 7 חד' + אופציות גדולות 
גם לחלוקה, 3,900,000 ש"ח. 

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

 בשכונת הלל 
היוקרתית ברמת גן, דו 
משפחתי, 5 חד', בנוי 

150 מ"ר, חצר קדמית 
ואחורית, 4,290,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

053-3357316)17-17(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש 
מיידי! פנטהאוז מפואר, מעל 
200 מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות דירת גן, 
רחוב אבן גבירול, שקט 

ופסטוראלי, בנוי 85 מ"ר, 
גינה 200 מ"ר, אופצית 

הרחבה לעוד כ- 80 מ"ר, 
יש תוכניות והסכם חתום 
עם השכנים, 2,520,000 

ש"ח. דניאל שמואל, 
הום-דיל נכסים, 

052-8750321)17-17(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
120 מ"ר, משופצת ויפה 

+ 2 יחי' מושכרות ב- 
5,500 ש"ח, 3,350,000 

ש"ח. "חמד נכסים" 
053-3357316)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות בחנה 
סנש, דירת גן, 2.5 חד', 

משופצת עם אופציה 
להוספה של 100 מ"ר 

עם חצר ענקית ומפנקת 
פלוס יחידה, 2,800,000 

ש"ח. "חמד נכסים" 
053-3357316)17-17(_____________________________________________

 דירת גן בת 4 חדרים 
גדולים, משופץ + חצר ענקית, 

2,100,000 ש"ח, 
050-4190250)17-20(_____________________________________________

 בבעש"ט דופלקס 164 
מ"ר, משופצת מהיסוד ניתנת 

לחלוקה, 2,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 מציאת החודש!!! 
בנורדאו, דופלקס כ - 105 

מ"ר, 3 כ"א, 1,420,000 ש"ח, 
גמיש. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)17-17(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים, דירת 
דופלקס מדהימה, 

משופצת כחדשה, גג 
פתוח, כ- 140 מ"ר + 

אופציה + מחסן 30 מ"ר, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ, במתחרדים, 
דופלקס, כל קומה 2.5 ח', כל 
קומה כ- 70 מטר + מעלית, 

לא משופצת, 1,800,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)17-17(_____________________________________________

 דופלקס 4 חדרים בנורדו, 
120 מ' - 1,620,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17(פנחס נכסים, 055-6789653

 חדשה בשוק!! בר"ע-
הרצוג, דופלקס 6 חד', 175 

מ"ר, ק"ג - מעלית, משופצת 
מהיסוד + הכנה ליחידה, 

רק 2,550,000 ש"ח. מ.כהן 
_____________________________________________)17-17(נכסים, 052-7684074

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, דופלקס 

5 חדרים, 140 מ"ר, מחולק, 
אופציה לעוד יחידה, חזית, 

_____________________________________________)17-17(משופץ. תיווך, 050-4144602

 באזור בן-פתחיה, דופלקס, 
6ח' + מרפסת + נוף! ק"ג 
+ מעלית, 2,690,000 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור בית-הלל, דופלקס 
מחולק ל- 3.5ח' גדולים, 

משופצת, ק"ג, חזית + שתי 
יחידות יפות מושכרות ב- 

6,500 ש"ח! 3,050,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)17-17(_____________________________________________

 באזור רמח"ל, ד.גג, 4.5 
ח', מצב מצוין, 1,890,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)17-17(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מול 
העיריה, דופלקס 8 חד', 

220 מ"ר, קומה 3, 
מעלית, משופצת ויפה, 

מרפסת סוכ הגדולה, 
3,390,000 ש"ח. 

"חמד נכסים" 
053-3357316)17-17(_____________________________________________

 בלעדי בהרב-קוק, 
דירת-גג )דופלקס(, 170 

מ"ר, ק"ד + מעלית 
+ חניה, 2,550,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה-סנש, 
דירת גג, 300 מ"ר, קומה 
א' ואחרונה, 150 מ"ר, 5 
חדרים, מושקעת ברמה 

גבוהה + 150 מ"ר גג 
ענק פתוח )ניתן לבנות 

יחידות וכו'(, 3,500,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)17-17(_____________________________________________

 בלעדי בדמשק 
אליעזר, דירת גג 

)דופלקס( חזית, ק"ג 
)ללא(, למטה 95 מ"ר 

)ניתן לחלוקה( + למעלה 
95 מ"ר, מחולק ליחידה 

+ אופציה מוכנה ליחידה 
נוספת, 3,200,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 באיזור רח' הרצוג, דופלקס 
5 חד', 140 מ"ר, משופצת, 

מרוהטת, ק' 2.5, פינוי תשעה 
_____________________________________________)17-17(באב. א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות במרים-
הנביאה, דירה ענקית, ק"א, 

מיידית, בנין חדש, 3,100,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 במהרש"ל, 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בלעדי במימון-במברגר, 
5 חדרים, מושקעת, 

קומת-קרקע, כ- 150 מ"ר 
+ חצר 100 מ"ר כניסה-
פרטית, מתאימה-לנכה 
+ יחידה מפוארת, ניתן 

לחבר לדירה, 2,750,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות, בקרית 
הרצוג, נ. סירוקה, 

5 חדרים, 120 מ' + 
אופציה, מעלית, קומה 

ראשונה, 2,200,000 
ש"ח, גמיש. 

מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)17-17(_____________________________________________

 בפדרמן, 5ח', חדשה, 
משודרגת, נוף פתוח, 

סוכה מהסלון, קומה 6, 
1,850,000 ש"ח. 

מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)17-17(_____________________________________________

 בנחמיה/עזרא, 5 חד', 
ענקית, חזית + 2 מרפסות + 

חניה בטאבו. תיווך, 
_____________________________________________)17-19ל(052-7689979

 בגן הזית בקרית הרצוג, 5 
חדרים, קומה 5, נוף מקסים, 
דירה חדשה, 1,850,000 ש"ח 

גמיש. פנחס נכסים, 
055-6789653)17-17(_____________________________________________

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

+ יחי דיור ואופציה. מ.כהן 
_____________________________________________)17-17(נכסים, 052-7684074

 בלעדי! בבנין חדש 
בעזרא/חזו"א, 6 חד', ענקית, 

150 מ"ר, ק"6 + מעלית, 
חזית, ניתנת לחלוקה, 

2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! שלמה בן 
יוסף, 5 חד', 94 מ"ר, 
ק"ב, מחולקת ברמה 

גבוהה ל- 3 חד', 65 מ' 
ויחידה 2 חד' מושכרת. 

'אפיקי נדלן בועז', 
050-4156080)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות, בהר שלום, 
9 חד', כ- 300 מ"ר מפוארים, 

נוף מדהים עד לים. "רימקס 
עוצמה" משה דסקל, 

050-5926021)17-17(_____________________________________________

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

ענקית, רק 1,500ח,000 ש"ח. 
נדל"ן-הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)17-17(_____________________________________________

 בויז'ניץ, 5 גדולה, ק"ב, 
חזית + מעלית, 2,690,000 

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

 לאנ"ש! באזור לנדא 
במיקום שקט בבניה בבנין 

בוטיק! 5 יפהפיה, ק"ה, חזית 
ו- 4 יפהפיה + מרפסות + 

י.הורים לבד בקומה. 
_____________________________________________)17-17("אפיק-נכסים" 03-5791514

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

+ חניה. וכן מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

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

1,920,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

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

 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(_____________________________________________

 בגני גד 11, 6.5 חד', 
145 מ"ר, קומה ראשונה, 2 

חזיתות, מרווחות. 
עמית, 053-7130570. 
_____________________________________________)12-20ל(מלכה, 055-8820912



י’-י”ב  באייר  תשע”ח  224-26/4/2018 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

לפרסום
03-6162228

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

חצור הגלילית

2-2.5 חדרים

גבעת שמואל

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בבגנו, 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(_____________________________________________

 בחידא, 3 חד', ק"2, 
עורף, משופצת עם אופ' 
לבניה על הגג, )רעפים( 

אפשרות לטאבו משותף, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
ש.מאירוביץ,  הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)09-09(_____________________________________________

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, 1,750,000 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, 
1,880,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

יפה, גדולה ומושקעת, 
3 כ"א, חניה צמודה, 
מיידית, 2,275,000 

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

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

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,600,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

 רבי עקיבא בן פתחיה 
3 חד', קומה 2, מעלית 

+ חזית, משופצת, יפה, 
1,650,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2.5 חד', 
משופצים, חצי קומה + 
אופ' של 20 מ' הרחבה, 

1,270,000 גמיש. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הר' קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)13-13(_____________________________________________

טבריה
 במרכז הקריה החרדית 

דירה נהדרת 147 מ"ר, נוף 
פנורמי לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 
חניה + מחסן, לל"ת, 795,000 

_____________________________________________)49-21/18(ש"ח, 052-7103979

חיפה

 בארלוזורוב החרדי, 4 
חד', ק"ג, 3 כיווני אוויר + נוף, 
משופצת ומרווחת, 920,000 

_____________________________________________)15-18ל(ש"ח, 050-4167200

 ברחוב טבריה/הרצוג, 
4 חדרים, 110 מ"ר, 

ק"ג גג בטון עם אופציה 
על הגג, בנין מסודר, 

1,940,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 4.5 חד' + 
מחסן, ק"א + מעלית, חזית, 

מסודרת, 2,300,000 ש"ח, 
_____________________________________________)16-19ל(052-6036476

 בחפץ חיים, דירה 
70 מ"ר, קומה א', 

עורפית משופצת חלקי, 
1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בגן וורשא, 2 חד' במצב 
מצוין, פינוי מיידי, לל"ת, 

_____________________________________________)16-19ל(050-4168985

 יח"ד חדשה, יפיפיה, 
מרווחת ומאובזרת, מרפסת 

_____________________________________________)16-17(סוכה, באליעזר 053-3119123

1-1.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 באיזור-טרומפלדור לפני 

בניה, 4 חד', 100 מ"ר, רק 
1,350,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)17-17(_____________________________________________

 ברב-קוק, 4.5 חד', 
כ- 100 מ"ר, ק"ב ואחרונה + 
אופ', 1,940,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)17-17(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4 חד', כ- 105 
מ"ר, ק"ב, מפוארת + סוכה, 

1,950,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)17-17(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר גדולה, 1,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 4 חד', חדשה עם 
מרפסת גדולה, חזית, 

באזור אדמו"ר מגור/
אלישע, מפתח בתיווך 
_____________________________________________)17-18(אשכנזי, 03-5791770

 4 חד', מרווחת, 
חדשה, בגימור מפואר 
בזכרון מאיר, תוכניות 

במשרד תיווך אשכנזי, 
03-5791770)17-18(_____________________________________________

 4 חד' בשיכון ג', חזית, 
חדשה, סטנדרט גבוה. 

תוכניות במשרד 
תיווך אשכנזי, 
03-5791770)17-18(_____________________________________________

 לל"ת, ברבי אליעזר, 4 
חד' גדולים, סוכה גדולה, עורף 

פתוח, 1,890,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-24ל(052-7651162

 דירה בדמי מפתח, ברח' 
האדמו"ר מגור, 4 חדרים, 
130 מטר, חדרים גדולים 

+ מרפסות, 3 כיווני אוויר, 
קומה 2.5, מטבח ואמבטיה 

חדישים, טל': 054-8525470, 
052-8900573)17-20(_____________________________________________

 מציאה!!! בעמק-יזרעל, 
4 חד', ק"א + אופציה + 

חניה, 1,670,000 ש"ח. תיווך, 
054-2345633)17-17(_____________________________________________

 בחזון-איש, 4.5 חד', 
ק"ג - מעלית, 3 כ"א, ענקית 

נוף פתוח, סוכה גדולה וחניה. 
_____________________________________________)17-17(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 ברח' ירושלים, 4.5 
חד', 110 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת, 2,050,000 ש"ח. 
*במרכז 4 חד', 95 מ"ר, ק"ב, 

משופצת, 1,890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב שך 4 
חד', 90 מ"ר, מרווחת, ק"ג, 

חדשה, מושקעת, 1,880,000 
ש"ח. *בבירנבוים, 4 חד', ק"ב 

+ מעלית + חניה, חזית, 
1,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"א + 
מעלית + אופציה מאושרת 
למרפסת שמש, משופצת 
כחדשה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, 4.5 חד', 
100 מ"ר, ק"ג + פיר למעלית, 

משופצת, סלון ענק, חזית + 
אופציה בגג בטון, 2,200,000 
_____________________________________________)17-17(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבן זכאי 4 חד', 84 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ק"ב, חזית, 

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

 בית פתוח היום, 
בנורוק 15! כולם באים! 

4 חד', חזית, מעלית 
וחניה! בלעדי 

ל"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)17-17(_____________________________________________

 באזור רמב"ם! 
דירות 4, 5 חד', לקראת 

אכלוס, 1,780,000 ש"ח, 
תוכניות במשרד! 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)17-17(_____________________________________________

 באזור ריינס היוקרתי! 
4 חד' ופנטהאוז מדהים! 

תוכינות במשרד! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד', 
חזית, 75 מ"ר, כחדשה, 

מעלית + חניה, 
1,750,000 ש"ח. 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! בנורוק, 4.5 
ח', 118 מ', ק"א, מטבח 

גדול, מרפסת סוכה 
גדולה. 'אפיקי נדלן בועז', 

058-3200078)17-17(_____________________________________________

 מציאה! באלישע 4 
חד', משופצת מהיסוד! 

+ מעלית וחניה + רק ב - 
1,850,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)17-17(_____________________________________________

 במתחם אוסם 
היוקרתי, 4 חד', 
משודרגת, קומה 

ראשונה, חזית, כ- 90 
מ"ר, רק בכ- 2,090,000 

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

 למבינים!!! א.רח'-
השניים המתחרד, 4 חד', 

כ- 84 מ"ר, ק"א, משופצת, 
1,595,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)17-17(משגב-לדיור" 052-5222690

 בהזדמנות!! א.רח'-
אליעזר כ- 4 חד', כ- 85 

מ"ר, ק"ב, שמורה + סוכה, 
1,610,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)17-17(משגב-לדיור" 052-5222690

 אדמורי-אלכסנדר, 4 חד', 
כ- 85 מ"ר, 4 כ"א, ק"ג + 

חתימות-לג.בטון, 2,150,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)17-17(_____________________________________________

 למהירי-החלטה!! א.רח'-
הרצוג, 4 חד', כ- 95 מ"ר, 

משופצת + סוכה, 1,540,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)17-17(_____________________________________________

 באיזור גן וורשא, 4 חדרים, 
97 מטר, קומה ב', משולמת 
חלקית, רק 1,750,000 ש"ח 
 BA למהירי החלטה. תיווך

יזמות, 054-4980159, 
03-6138886)17-17(_____________________________________________

 באזור הרב-קוק *80 
מ"ר, ק"א, רק 1,490,000 

ש"ח! *4 ענקית! ק"ג, 
חזית, רק 1,940,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)17-17(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

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

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בשמעיה/הלולחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + יחידה 

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

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד' יפהפייה 
בבנין חדש + מחסן, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא-בן זכאי, 
4.5 חד', משופצת, חזית + 

חניה, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בבנייה ברח'-הלפרין, 
דירות 4 חד', 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! בבירנבוים, 
4 חדרי, 90 מ"ר, ק"א, 

שמורה, 1,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! בגוטמכר 
בגמר-בניה, 4 חדרים, 
100 מ"ר + מ.שמש, 

ק"א + מעלית + 
חניה, 2,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בלעדי בהר השלום/
מקובר, 4 חדרים, חזית, 

ענקית, 110 מ"ר + 
מ.שמש גדולה + 80 

מ"ר ניתן להפוך ליחידות 
דיור + מעלית + חניה, 

3,100,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)17-17(_____________________________________________

 ברחוב הלוחמים קרוב 
לרחוב רמבם, בבנין 

חדיש, 4 חדרים גדולים 
ומשופצים מחדש עם 

נוף, קומה ג' עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 מציאה אמיתית! 
בקרבת הראשונים! 4 

חד' + מעלית + חניה! 
שקטה! אמבטיה 
ושרותים כפולים! 

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

 בבלוי, 80 מ"ר, 
משופצת, עולים חצי 

קומה, 1,670,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 ברוזנהיים קומה א', 
עורפית, 3.5 חדרים, 90 

מ"ר, עורפית, 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים, קומה ב', חזית 
+ מעלית + חניה + סוכה, 

1,470,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)17-17(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3.5 ח' בפ"כ 
במתחרדים, קומה ג', 

משופצת + גג בטון + חזית, 
3 כ"א, 1,520,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)17-17(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח', 75 מטר 
בז'בוטינסקי, קומה ג', עורפית 
לבני-ברק גג בטון + חתימות 

שכנים, 1,480,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)17-17(אלטרנטיב, 054-5500263

 בשלמה-בן יוסף, 3.5 
חד,' מפוארת, חצר ענקית, רק 
1,500,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)17-17(_____________________________________________

 3 חד' שמורה, באזור 
הרב שך, ק"ב, חזית עם 

מחסן, פרטים 
בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)17-18(_____________________________________________

 באזור דנגור/המכבים, 3 
חדרים, משופצת, קומה 3, 

1,230,000 ש"ח, גמיש. פנחס 
_____________________________________________)17-17(נכסים, 055-6789653

 בדנגור, 3 חדרים + סוכה 
מקורה 64 מטר, חזית, קומה 

א', אופציה ענקית, 1,260,000 
ש"ח. פנחס נכסים, 

055-6789653)17-17(_____________________________________________

 ברב שך, 3 חדרים, קומה 
3, חזית, גג בטון, אופציה, 
יש רוב חתימות שכנים על 
תוכניות, 1,530,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17(פנחס נכסים, 055-6789653

 בדנגור, 3 חד', ק"3 + 
אופציה בחזית, 1,300,000 

ש"ח, כרגע מושכרת. 
_____________________________________________)17-17("תיווך" 054-2345633

 הזדמנות בדובק!! 3.5 
חד', ק"ה-מעלית, חדשה 

ומפוארת, נוף, רק 1,600,000 
ש"ח. מ.כהן נכסים, 

052-7684074)17-17(_____________________________________________

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

שמורה + אופציה גדולה, 
1,680,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3 
חד', 75 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
מושקעת, חדשה, 1,750,000 
_____________________________________________)17-17(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 ברב קוק, 3.5 חד', 70 
מ"ר, ק"א, משופצת כחדשה 

+ סוכה, 1,650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

 בטאבו משותף באזור 
נחמיה, 3 חד', 50 מ"ר, 

ק"3.5, חדשה, 900,00 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

 3.5 חד' גדולים, ברח' 
הרב קוק, משופצת, 

סוכה, ק"ג, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)17-18(אשכנזי, 03-5791770

 בבלעדיות ברחוב הרב 
ש"ך 51 דירת.3 חדרים גדולה 

ומרווחת קומה 2,חזית, 75 
מ"ר  + 2 מרפסות 

דוד גרוס רי/מקס
050-4122744)17-17(_____________________________________________

 בדב גרונר! 3 חד', 
קב', מסודרת, בנין 
קטן על מגרש גדול 

ומדורג! בהליך תמ"א 
- יש חתימות שכנים! 

1,300,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 באבוחצירא! 3 חד', 
64 מ"ר, בנין איכותי, 

אופציה בניה, 1,320,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 בפרל! 2 חד', קא', 
בגודל של פעם... 

בואו לראות! "אביחי - 
_____________________________________________)17-17(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! בז'בוטינסקי, 
עורפי, 65 מ"ר, 3 חד' 
ומרפסת, ק"א, רק ב- 

1,270,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז', 

058-3200078)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! בקובלסקי, 
3 חד' + אופציה 35 מ', 

ק"א, חזית + סוכה + 
מעלית, בנין מעולה! 

רק ב- 1,430,000 ש"ח, 
מיידי! 'אפיקי נדלן בועז', 

050-4156080)17-17(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/סוקולוב, 
3 חד', מפוארת + "היתר" 75 
בג.בטיון + א.בצד, 1,490,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)17-17(_____________________________________________

 מציאה!!! באבוחצירא 
"ב.חרדי" 3 חד', כ- 70 מ"ר, 
ק"ג א.גג-בטון, 1,300,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.הפלמ"ח-
עורפית, כ- 3 חד', כ- 65 מ"ר, 

ק"ב, שמורה+ 1,250,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! א.מימון, 
3 חד', ק"א, כ- 57 מ"ר, 
משופצת + א.להרחבה, 
1,320,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)17-17(משגב-לדיור" 052-5222690

 "המציאה" א.דנגור, 
3 חד', כ- 66 מ"ר, שמורה 

+ מ.סוכה, א.כ 40 מ"ר, 
1,260,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)17-17(משגב-לדיור" 052-5222690

 באיזור ויז'ניץ, 3 חד', 
_____________________________________________)17-17(חדשה, 052-2948691

 תיווך, בהזדמנות דירות 3 
חדרים למכירה באזורים טובים 

בב"ב ובפ"כ, לקונים טובים, 
עזרה במשכנתא, 

03-5444815 ,054-7477054)17-17(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, בנין חדש 
ומפואר, 3.5 חד', מושקעת. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בקאליש, 3 חד', חזית, 
בניין חדיש + מעלית, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בבית-יוסף, דירת-נכה, 
3 חד' + חצר גדולה, 3 כ"א, 

1,580,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

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

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בלוי-יצחק, 3 חד', גדולה 
ומרווחת, 3 כ"א + מרפסת, 

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

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות! בעסקת-
מזומן, 3 חד,' חדשה-מקבלן, 

חזיתית + מרפסת-שמש, 
1,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בתיווך, למכירה 3 חדרים 
באזור המכבים, כ- 70 מ"ר, 
קומה ב. 1.3 מליון, גמיש, 

03-5444815 ,054-7477054)17-17(_____________________________________________

 בהר השלום, 115 
מ"ר, חדשה, 3 חדרים, 

מפוארת ומשוקעת, ניתן 
להפוך ל- 4 ח', כניסה-

פרטית )חצי-קומה(, חזית 
+ חניה, 2,100,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בלעדי בחרל"פ, 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת ומשוקעת, ק"ג 
)גג-בטון(, 1,565,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס חדשה 
ומושקעת, 3 חדרים 
גדולים + מ.שמש, 

סה"כ 90 מ"ר, עורפית, 
ק"ב + מעליה + חניה 

)מושכרת ב- 5,200 
ש"ח(, 1,920,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 באדמו"ר מגור, 70 
מ"ר + חצר של 20 

מ"ר, עולים חצי קומה, 
1,550,000 ש"ח. א.א 
לקחת משכנתא. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 באזור רמב"ם, 3 מרווחת, 
חדשה + נוף + מעלית, 

1,690,000 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ברמת-אהרון, 3.5 
מרווחת + סוכה, ק"א, חזית, 

3 כ"א, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בצייטלין, 3.5 חד', 
משופצת + מעלית, 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בבן פתחיה, 3.5 חד', 
משופצת + היתר בניה על 

הגג, 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב מוהליבר 
3 דירת 2.5 חדרים,חזית 

+מרפסת, קומה 2, 60 מ"ר 
+אופציה להרחבה
 דוד גרוס רי/מקס

 050-4122744)17-17(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! מציאה!! 
בירושלים-סמטת רחל, 2.5 

חד', ק"ב, 70 מ"ר, מושקעת 
ומפוארת + אופציה, רק 
1,490,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)17-17(נכסים, 052-7684074

 המציאה!! במלאכי 2 חד' 
+ 3 מרפסות, ק"ב, 65 מ"ר, 
רק 1,400,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)17-17(נכסים, 052-7684074

 בלעדי! בברוט, ק"ב, 
2.5 חד', 3 כ"א, 50 מ"ר, 
חזית + אופציות גדולות, 

1,250,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז', 

058-3200078)17-17(_____________________________________________

 באברבנאל, קומה 2, 
55 מ"ר, 2.5 חד', מחיר: 

1,220,000 ש"ח. 
תיווך ארמאני, 054-4481627, 

052-8526709)17-17(_____________________________________________

 בחיד"א, 2.5 חד', ק"א, 
מיידית, 1,300,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בלעדיות, ביוני נתניהו, 
5 חד', 133 מ"ר, קו'6 + 

י.מתבגר + מ"ש/סוכה מחסן 
2 חניות, מיידי. "רימקס 

עוצמה" משה דסקל, 
050-5926021)17-17(_____________________________________________

 בלעדיות ביוני נתניהו, 
4 חד', קו' 9, 116 מ"ר, 
מ.שמש/סוכה, מחסן + 

תוספות. "רימקס עוצמה" 
משה דסקל, 

050-5926021)17-17(_____________________________________________

 בלעדיות ביוני נתניהו, 4 
חד', קו'5, 113 מ"ר, מ.שמש, 

2 אמבטיות, מחסן, נוף. 
"רימקס עוצמה" משה דסקל, 

050-5926021)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות, וילה ענקית 
בגן יבנה, 6 חד' + 80 מ"ר 

גינה + 2 מרפסות, משופצת 
מאוד, רק 2,120,000 ש"ח, 

054-8413551)17-17(_____________________________________________

גן יבנה

 בתושב חוץ! 
בגיבורים! 2.5 חד', 
מסודרת, מושכרת - 

ומנוהלת, רק 450,000 
ש"ח בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)17-17(מתווכים" 03-5701010

 דירת 3 חד', אופציה, 
מצב מעולה, אזור דתי/

חרדי, קומה 1, 
520,000 ש"ח, 

052-2888181)17-17(_____________________________________________

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-26/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 ברמות א', דירת גן, 5 

חד', נוף לירושלים + מרפסת 
גדולה + מחסן, קרובה 

לאוטובוס ובי"כ, 2,750,000 
_____________________________________________)16-19ל(ש"ח, 054-2228828
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לפרסום
בלוח

03-6162228

דופלקסים

וילות ובתים

דופלקסים

רחובות

פנטהאוזים ודירות גן

מבנים

דירות 
להשכרה

בני ברק

משרדים

 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(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

מחסנים

עסקים

 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)52-41/18(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

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

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

 בנורוק כחדשה, 2 חד', קב', 
מרוהטת קומפלט לזוג ללא, 
דו"ש, מזגנים, 2,500 גמיש, 

_____________________________________________)15-19ל(054-8425580

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בכהנמן/עזרא, דירת 
חדר גדול, מרוהטת קומפלט, 

2,300 ש"ח, מיידי
_____________________________________________)17-20ל(050-4122080

גבעת שמואל

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-52/18(_____________________________________________

 הזמנה להילולת רבי 
יעקב אבוחצירא, במערת 

המכפלה, במוצש"ק פרשת 
שמות, זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-19(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי, בריכה 

וטרמפולינה, 400 ש"ח ללילה, 
_____________________________________________)12-12/19ל(אפשרות לוילה, 050-4157897

 למכירה בגלבוע הקסום! 
חמישה בתי נופש + גן 

אירועים + אפשרויות בניה! 
פוטנציאל רווחי גבוה, 

_____________________________________________)13-17ל(054-2830466

 בק.הרצוג - גני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

4,800 ש"ח, מיידי, 
_____________________________________________)15-18ל(052-7127207

 להשכרה דירה ברחוב 
דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 

מטר + גג גדול, 
052-4788488)15-20(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, גדולה 
ומפוארת - חדשה, ריהוט 

קמפלט, סוכה, נוף, 
_____________________________________________)15-18ל(054-7739255, מיידי

 בויז'ניץ יחידה משופצת, 
נקיה וממוזגת, ללא ריהוט - 

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)15-18ל(054-5634160

 1 ח' להשכרה רח' חברון 
לבודד/ת מיידי כולל ריהוט, 

חשמל, מים וארנונה. 
054-4447911, בודדת. 

_____________________________________________)15-18(054-4400074, בודד

 בארלוזורוב, דירת 3 
חדרים מרווחת ושמורה, 

_____________________________________________)15-20(חזיתית, טל': 054-8418243

מגרשים

 להשכרה בגני טל, משרד 
מפואר, מיקום שקט, 25 מ"ר 

לכל מטרה, כ.מיידית, 
052-7102706 ,052-7134840)15-18(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

עמנואל

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

צפת

 4 חד', 110 מ"ר + 2 
מרפסות + נוף, משופצת, 
מטבח ואלומיניום חדשים, 

_____________________________________________)13-17(590,000 ש"ח, 054-2300995

וילות ובתים

3-3.5 חדרים
 בגילה א' החרדית, 3 ח', 
קומה ג' ואחרונה, משופצת 

במחיר מצוין, 050-5671199, 
_____________________________________________)15-18(תיווך מהודר - בלעדי

נתיבות
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

עפולה

 דירת 3 חד', ק"ב, 
משופצת  ויפה, מיקום 

חרדי, מצוינת גם להשקעה, 
_____________________________________________)15-17ל(560,000 ש"ח, 052-7141122

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית אתא

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת 5 ח', קומה 
ראשונה בעמרם גאון 10, לא 
למתווכים, 143 מ"ר, נגישה 

לנכים, 3,750,000 ש"ח, 
054-6600198)16-19(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 מציאה, 4 חד', נוף 
מדהים, כ"פ, סוכה, 695,000 

_____________________________________________)16-19(ש"ח, גמיש, 054-8405940

 בחברון, יחידת 2 חד', 4-4.5 חדרים
ממוזגת, קומה נוחה, 2,900 

_____________________________________________)16-17ל(ש"ח, 050-5296356

 באבן שפרוט, 2 חד', 
ק"א, ממוזגת, מוארת, 

מסודרת, מרוהטת קומפלט + 
_____________________________________________)16-17ל(דוד"ש, 050-4113059

 2.5 חד', ק"א לכל מטרה, 
ממוזגת במצב מצוין, מטבח 

נפרד, מרוהטת למשרד בהרב 
_____________________________________________)16-19(קוק, 054-6804376

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 
_____________________________________________)16-19(3,000 ש"ח, 054-4797080

 בכהנמן, בכניסה לעיר, 
להשכרה משרדים ולכל מטרה, 

אפשרות לפי מטרים, 
053-3167051)16-17(_____________________________________________

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

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

 ברחוב הרימון חרדי, קומה 
שלישית עם מעלית )עולים רק 
2 קומות(, 4 חדרים + מרפסת 
גדולה + ממוזגת, קרובה מאוד 
למוסדות חינוך, למרכז קניות 
ולרכבת, רק 850,000 ש"ח. 

 ,052-5253470 ,08-9931163
_____________________________________________)17-17(תיווך ארץ הצבי

 4 חד', קומה 1, 100 מ"ר, 
משופצת קומפלט, כחדשה, 
מחיר: 760,000 ש"ח, טל': 

052-6059560)17-17(_____________________________________________

 להשקעה ברחוב 
הגיבורים, קומת כניסה, 3 

חדרים, 64 מטר, מושקעת, 
מיקום מעולה, מושכרת לזוג 

נחמד, ב- 2,100 ש"ח, רק 
650,000 ש"ח. 08-9931163, 

 ,052-5253470
_____________________________________________)17-17(תיווך ארץ הצבי

 ברב צבאן החרדי, קומה 
שניה, 3 חדרים, 80 מטר, 

מושקעת מאוד + אפשרות 
אופציה לקומה נוספת על 

הגג, רק 770,000 ש"ח. 
 ,052-5253470 ,08-9931163

_____________________________________________)17-17(תיווך ארץ הצבי

 ברב צבאן לא חרדי, 3 
חדרים + מרפסת + מעלית 

במיקום מעולה, קומה 
שלישית, רק 720,000 ש"ח. 

 ,052-5253470 ,08-9931163
_____________________________________________)17-17(תיווך ארץ הצבי

 במרכז, למשקיעים, כ- 95 
מ"ר, תשאוה גבוהה, מחיר 

1,120,000 ש"ח. "בית ישראל" 
054-8070418)17-17(_____________________________________________

 מבחר דירות למגורים/
השקעה בכל רחבי העיר, החל 

מ- 1,020,000 בלבד! "בית 
_____________________________________________)17-17(ישראל" 054-8070418

 להשקעה מחולקת ל- 2 
של 2 חד' גדולים, 1,170,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)17-17(_____________________________________________

 בקרבת האזור החרדי, 
מחולקת ל- 2 גדולות למגורים 

+ השקעה. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)17-17(_____________________________________________

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

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)17-17(חניות, 052-2656825

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז מיוחד ומושקע, 

בנווה-עוז-הירוקה, 6ח', 168 
מ"ר + מרפסות כ- 60 מ"ר, 

0522-656825)17-17(_____________________________________________

 בתשעים ושלוש, דירת 
גג, 4 חדרי, חניה, 1,590,000 

ש"ח. ישראל רינהולד, יועץ 
_____________________________________________)17-17(נדל"ן, 054-6401612

 באנה פרנק, דירת גג, 
משופצת, מעלית וחניה, 
1,980,000 ש"ח. ישראל 

רינהולד, יועץ נדל"ן, 
054-6401612)17-17(_____________________________________________

 5 חד', 135 מ"ר, מעלית 
וחניה. אסתי ג'ובני, 

052-3524841)17-17(_____________________________________________

 חייבת להימכר!! 
בפרנקפורטר! 4 חדרים גדולה, 

עורפית ושקטה, משופצת, 
סוכה גדולה!! מאווררת, 

ממוזגת, רק 1,390,000 ש"ח, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)17-17(_____________________________________________

 בהזמנות בבלעדיות! 
בטרומפלדור ליד היבנר! 

דירת 4 חדרים, בבנין חדיש! 
משופצת, ממוזגת, יחידת 

הורים, מעלית, חניה בטאבו, 
רק 1,670,000 ש"ח, לפרטים 

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

 בהזדמנות בעין גנים 
השקט, 4 חד', ק.1 + מעלית, 

050-3528252)17-17(_____________________________________________

 מציאה! באיזור ה- 93, 4 
חד', מעלית, חניה, משופצת, 

1,730,000 ש"ח. "בית ישראל" 
054-8070418)17-17(_____________________________________________

 שכונת הדר גנים, דירת 
4 חדרים, משופצת מהיסוד 
+ תוספות, סורגים, רשתות 

ומזגנים בכל הבית, חניה 
פרטית בטאבו, מחיר מעולה, 

רק 1,650,000 ש"ח, לפרטים: 
 ,052-5253470 ,08-9931163

_____________________________________________)17-17(תיווך ארץ הצבי

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה-
עוז-הירוקה, דירת 4 חד', 135 

מ"ר, סלון ומטבח 50 מ"ר, 
חדשה ומושקעת, 

0522-656825)17-17(_____________________________________________

 בדגל ראובן, 4.5 חדרים, 
מושקעת, מעלית וחניה, 
1,890,000 ש"ח. ישראל 

רינהולד, יועץ נדל"ן, 
054-6401612)17-17(_____________________________________________

 בשפירא, 4 חד', מרווחת, 
120 מ"ר, מושקעת, מעלית, 

_____________________________________________)17-17(חניה, ק"ב, 052-2948691

 ביהלום השקט והמבוקש! 
3 חדרים ענקית, פוטנציאל 

גדול!! מרפסת סוכה, קומה 
ראשונה, רק 1,330,000 ש"ח, 

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

 חיים כהן, 3 + חצי, ק'1 
גדולה ומושקעת, 

050-3528252)17-17(_____________________________________________

 בהרצל, ק"ב, 3.5 חדרים, 
מרווחת ומשופצת, 1,350,000 

ש"ח. ישראל רינהולד, יועץ 
_____________________________________________)17-17(נדל"ן, 054-6401612

 הזדמנות, בהרצל באזור 
החרדי והמבוקש, 2.5 חדרים, 
משופצת, 1,150,000 ש"ח. 
ישראל רינהולד, יועץ נדל"ן, 

054-6401612)17-17(_____________________________________________

 בפיק"א השקט! דירת 
2.5 חדרים גדולה!! )אופציה 

ל- 3 חדרים(, משופצת 
חלקית, 3 כיווני אוויר מלאים, 

מאווררת, ממוזגת, רק 
1,210,000 ש"ח פינוי גמיש, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)17-17(_____________________________________________

 דירת קרקע, 3 חד', 
גינה ענקית ויחידת דיור 

כולל קומת עמודים, 
1,100,000 ש"ח, 

052-2888181)17-17(_____________________________________________

 בשפרינצק המבוקש 
נכס ענק, 330 מ' פלוס חצר 

ויחידת דיור, מציאה, 
052-8045458)17-17(_____________________________________________

 במתחרדים, 4ח', 80 מ' 
עם אופציה, קומה נוחה במצב 
_____________________________________________)17-17(טוב, 770 אלף, 050-3202551

 3 חד' במצב מעולה, 
אזור מתחרד, קומה 

נוחה, מעולה להשקעה/
מגורים, 560,000 ש"ח, 

052-2888181)17-17(_____________________________________________

 בקרית אתא, דירה 
מחולקת למשקיעים, תשואה 

גבוהה! כל הקודם זוכה! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)17-17(_____________________________________________

 משרדינו מתמחה 
בהשבחת דירות, חלוקה, 

תחזוקה, מגרשים, השכרה 
מגורים ומסחר! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)17-17(_____________________________________________

 במתחרד בק.אתא, דירות 
3 חד', החל מ- 650,000 ש"ח. 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)17-17(פרוייקטים, 052-2790370

 פינת המציאות - 
בק.אתא, דירת 2.5 חד', קומה 

שניה, 465,000 ש"ח. מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)17-17(_____________________________________________

 חייבת להימכר! 
בנוטר המתחרד! 2 חד', 

קד', מטופחת, בנין 
מקסים, אפשרות הרחבה 
ענקית! ליד קהית ויז'ניץ 

וקרטנשיף, 930,000 
ש"ח, הקודם זוכה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)17-17(_____________________________________________

אלעד

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים
 בלעדי בשמעיה, 

דופלקס אגדי, 5 חד', 
מושקעת, 180 מ' + 

מרפסת 60 מ', רק 5,500 
ש"ח ורק באלעד נכסים: 

,03-9088872
052-8939050)17-17(_____________________________________________

 בלעדי, בעליון, 4 
חד' יפיפיה מול הנוף, 
רק 4,400 ורק באלעד 
נכסים: 03-9088872, 

052-8939050)17-17(_____________________________________________

 בלעדי, בר חייא, 3 
חד', מושקעת + מטבח 

חדש + מרפסת יפה, 
פינוי 1/5 רק 3,500 ורק 

באלעד נכסים:
,03-9088872
052-8939050)17-17(_____________________________________________

 2 יח' מפוארות + 2 
חדרים + 3 חדרים, חדש 

מהקבלן, לל"ת - ממוזגות,
052-7685333 ,052-7662669)17-21(_____________________________________________

 לתיווך דרושים בדחיפות 
שוכרים טובים לדירות 

להשכרה בב"ב ובפ"כ, כניסה 
מיידית, דירות 2-3-4 חדרים, 
03-5444815 ,054-7477054)17-17(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', 
מפוארת, ק"ב, 5,200 

***בשיכון ה', 3 חד' + 
מעלית, מ.שמש, 4,200 

ש"ח. "יאיר נדלן" 
052-7633978)17-17(_____________________________________________

 ברזיאל, חדשה, 4 חד', 
4,400 ש"ח בפנקס, יחידה 25 

מ"ר, מתאימה גם למשרד, 
_____________________________________________)17-20ל(2,100 ש"ח, 050-4444667

 בלוין, פנטהאוז 5 חד', 
חדשה ומפואר, מיידי, 9,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בהר השלום, דופלקס 
5 חד', 200 מ"ר + גג 

גדול, מרווח מאוד, חניה, 
אופ' ליחי' נוספת 2 

חד', 9,900 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)17-17(נכסים" 053-3357316

 בעוזיאל, דירת 5 חדרים 
יפייפיה, משופצת, ממוזגת, 
קומה שלמה, 4 כיווני אוויר, 

110 מטר, קומה 4 + מעלית, 
_____________________________________________)17-17(054-3455437 לל"ת

 בלעדי בגני הזית/
פדרמן, 5 חדרים, חדשה 
+ מרפסת שמש, קומה 

5 + מעלית, מיידי, 4,700 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בקרית הרצוג - קובלסקי, 
4 חדרים, ממזוגת, מיידי, 

077-2094575)17-17(_____________________________________________

 בבנין חדש בפ"כ! 
4 חדרים, חזית, סוכה 

ומעלית, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 בלעדי ברמז חדשה, 
4 חדרים, ק"א, חזית 
+ מ.שמש, ממוזגת, 
י' הורים + מעלית + 
חניה פרטית, 6,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בק.הרצוג 3 חד', יפה, 
ק"ב, ממוזגת, ללא ריהוט, 

בנין שקט, לזו"צ בלבד, 3,500 
_____________________________________________)17-20ל(ש"ח, 054-6969961

 בלעדי! ברח' השניים, 
3 ח' יפים, ק"ד עם 

מעלית במחיר מעולה, 
3,600 ש"ח בלבד. 
'אפיקי נדלן בועז', 

058-3200078)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות ח.מקבלן! 
בשבטי-ישראל, 3 חד', כ- 70 

מ"ר, ק"א + מעלית-שבת 
+ מ.ש/סוכה, 4,000 ש"ח, 

052-5222690)17-17(_____________________________________________

 מציאה!! רח' אברבנאל, 
3 חד', ענקית, ק"ג, שמורה, 
מיידי!! 3,400 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)17-17(משגב-לדיור" 052-5222690

 בהרצוג, 3.5 חדרים, 
ענקית, כ- 110 מ"ר, 
ק"א, חזית + חניה, 

4,700 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בלעדי בדוד המלך, 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 
קומה ב', ממוזגת, כניסה 

מיידית, 3,900 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)17-17(_____________________________________________

 2.5 חד', כ- 3, 88 מ"ר 
+ 2 מרפסות גדולות, מטבח 

חדש, מזגנים, ריהוט חלקי, 
050-5219692)17-20(_____________________________________________

 2 חד' בהאדמו"ר 
מקוצק 47, ק"ג, יפה + 
מעלית, מרוהטת )ללא 
מכונת כביסה(, 2,800 

_____________________________________________)17-20ל(ש"ח, 054-3333802

 בבלעדיות ברחוב לוי יצחק 
1 דירת 2 חדרים קומת קרקע 

משופצת מהיסוד 40 מ"ר 
כניסה מיידי דוד גרוס רי/מקס

050-4122744)17-17(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה 
מהניילונים, 2.5 חד', יפיפיה, 

יוקרתית, מיוחדת, ק"ד, 3,300 
_____________________________________________)16-17(ש"ח. 050-4183837

 יח"ד בק.הרצוג, ק.קרקע, 
2 כ.אוויר + חצר, משופצת, 

052-3440078)17-18(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 
בגניחובסקי, קומה ראשונה, 

יחידת דיור יפהפיה, ריהוט 
חלקי, 2,600 כולל ארנונה. 

_____________________________________________)17-17(תיווך, 058-7663012

 בהרצוג, יחידת דיור 
מקסימה, 2,700 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)17-17(מתווכים" 03-5701010

 יחידת דיור מרוהטת 
ומטופחת ברח' טולידנו ברמת 

אהרון, מיידי, 03-5706393, 
_____________________________________________)17-18ל(052-7630999

 יח"ד, 2 חד', יפהח, 
מרווחת, מאווררת וממוזגת, 

מרוהטת קומפלט, 
052-7637509 ,03-5742697)17-18(_____________________________________________

 בלעדיות, יוני נתניהו, 
5 חד', קו' 10, 133 מ"ר + 
י.מתבגר, משופצת, מיידי. 

"רימקס עוצמה" משה דסקל, 
050-5926021)17-17(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בלעדיות, בן גוריון, קו'2, 

3.5 חד', כ- 80 מ"ר + ריהוט, 
מיידי. "רימקס עוצמה" 

_____________________________________________)17-17(משה דסקל, 050-5926021

 בפרנקפורטר במרכז-
העיר, יח"ד מרווחת, משופצת 

כחדשה, מרוהטת, 
052-7117902)17-17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)17-18ח(לל"ת, 052-7376092

 סטודנט בן 24 מעונין 
במגורים באיזור המרכז אצל 

אדם מבוגר תמורת עזרה, 
_____________________________________________)17-18ל(052-6018686

 להשכרה ברחוב 
ירושלים קרוב לרבי 
עקיבא, חזית, חנות 
פלאפל כולל לכניסה 
מיידית, 4,500 ש"ח 

***ברב קוק חנות 
25 מ"ר לכל מטרה, 
חזית, מיידי, 3,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)17-17(_____________________________________________

גם בקונסיגנציה
סוג א‘ וסוג ב‘

מכירת תיקי עור 
וחומרי גלם

לזכיינים

054-8413666

 רוצה להשקיע בכספך 
ולהרוויח בן 15% ועד 25%? 
יש לך 150,000 ש"ח? אם 

כן תתקשר ל: 08-9931163, 
 ,052-5253470
_____________________________________________)17-17(תיווך ארץ הצבי

 השקעה מעולה, משרדי 
יוקרה עם לובי מפואר כולל 

ריהוט ומיזוג בקומות 19 ו- 20 
עם נוף לים, שווי שכירות 

כ- 3,500 ש"ח, המחיר פצצה 
פרטים: 08-9931163, 

 ,052-5253470
_____________________________________________)17-17(תיווך ארץ הצבי

 חברתנו מתמחה בדירות 
להשקעה, מגורי, השבחת 

נכסים, ניהול כנסים, מגרשים, 
תמ"א 38, מסחרי, פרוייקטים 
ואחזקת בתים! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)17-17(_____________________________________________

 רוצה לפתוח חנות/משרד 
בבני-ברק בשביל זה אנחנו 

כאן, אנחנו נתאים לך מקום 
בהתאם לתקציב שלך. תיווך 

BA יזמות, 054-4980159, 
03-6138886)17-17(_____________________________________________

אולמות
 להשכרה בהזדמנות בבית 

כנסת במרכז פתח-תקווה 
אולם כ- 220 מטר, קומה 
3 ללא מעלית לכל מטרה, 

050-2589822)17-17(_____________________________________________

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

 המציאון-חנויות, החל 
מ- 300,000 ש"ח, מרכז העיר! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)17-17(פרוייקטים, 052-2790370

 להשכרה חנות ברחוב 
ירושלים 5 פינת רבי עקיבא, 

40 מ"ר כולל חצר גדולה 
לכניסה מיידית, רק 6,500 

ש"ח. תיווך BA יזמות, 
03-6138886 ,054-4980159)17-17(_____________________________________________

 להשכרה חנות באיזור 
איצקוביץ על רבי עקיבא, 30 

מ"ר במחיר מציאה, משופצת.
תיווך BA יזמות, 

03-6138886 ,054-4980159)17-17(_____________________________________________

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה, מבנים, 

חנויות ומחסנים. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 פרויקט תמא 38 עם 
היתרים בתל-אביב, 59 דירות. 
_____________________________________________)17-17(פולטוב נכסים, 052-3646632

 מגרש חקלאי בהוד השרון 
לקראת הפשרה סופית, 55 

דונם. פולטוב נכסים, 
052-3646632)17-17(_____________________________________________

 מגרשים חקלאים בחדרה 
בתוכנית 2020 מעל 100 דונם. 
_____________________________________________)17-17(פולטוב נכסים, 052-3646632

 בהזדמנות, מגרש לבניה 
רוויה מחיר לא לפרסום! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)17-17(_____________________________________________

 מחסן/מעבדה, מיידי 
ברח' הרצל ב"ב, 65 מ"ר, 

חדש! שירותים, ריצוף, תאורה, 
_____________________________________________)17-20ל(052-7127207

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

 משרדים 200 מטר במרכז 
העיר, מתאים ללימודים במחיר 

מציאה. תיווך BA יזמות, 
03-6138886 ,054-4980159)17-17(_____________________________________________

 במרכז ר'-עקיבא, חזית, 
משרד 20 מ"ר )בתוך משרד( 
)אפשרות ל- 60 מ"ר לשעות 

הערב(. "אפיק-נכסים" 
054-2250000 ,03-5791514)17-17(_____________________________________________

 להשכרה במגדלי 
שקל, משרד 120 מ"ר 

+ מחסן של 40 מ"ר 
+ 2 חניות צמודות, 

דמי שכירות כולל 
ניהול, 11,500 ש"ח, 

לפרטים: "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב טבריה 
31 משרד/קליניקה  27 מ"ר 

משופצת,מחולקת ל-2 חדרים 
מיידי דוד גרוס רימקס

050-4122744)17-17(_____________________________________________

 וילה + בריכה לשמחות 
_____________________________________________)17-50(ולכל מטרה, 055-9278552

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/18(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

_____________________________________________)17-20/18(וחצר, 052-7703470

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

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-20/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-17/18(ריינר 050-4153074

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-20/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת 250 ש"ח ללילה, 

todatoda.co.il 055-6697474)51-51/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)25-26/18(מים מהדרין. 054-5742965

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-22/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-19/18(_____________________________________________

 "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)34-18/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-25/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-16/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

ספסופה

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-39/18(_____________________________________________

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-17/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-20/18(_____________________________________________

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)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-18/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-16/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-26/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-19/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-47/18(_____________________________________________

נתניה

נהריה

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-20(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-08/19(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות נופש 
לזוגות/משפחות, מאובזרות 

ונעימות, גינה ונוף מרהיב, 
054-8483088)07-19(_____________________________________________

סובארו

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-34ל(מושיק, 055-6662393

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

 צימר חדש וממזוג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה, מומלץ!! 

052-7153475)09-16(_____________________________________________

מכירת רכבים

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 
+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

פז’ו

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-37/18(חורף חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-22/18(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)50-50/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-19/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-07/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

מושב גורן
 *וילת ארוח יפיפיה, 4 

חדרים, חצר ובריכה פרטית. 
*10 חדרי ארוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם! 
050-5236390 ,054-2515630)07-19(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 

050-2565636)09-35(_____________________________________________

מגדל
 "הצימר במושבה" - 3 

יחידות מאובזרות כהלכה, 
בריכה + ג'קוזי עד 18 איש, 

_____________________________________________)10-22(הנחה לחתנים, 050-4121042

מירון
 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/18(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

 פג'ו 307 מנוע 1.600 
שנת 2005, 92,000 ק"מ, 
שמורה מאוד, 9,800 ש"ח, 

_____________________________________________)13-17ל(054-6969961

הסעות

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הלוואות ומשכנתאות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-20/18(_____________________________________________

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-01/19ל(בלבד! 052-4132855

הובלות

הוצאה לאור

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-08/19(_____________________________________________

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006
(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-21/18(לחורף, 050-4145161

יבניאל
 וילה + חצר משחקים 

+ דירות ארוח, מתאים 
למשפחות וגיבוש עד 30 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

 בעתיקה - יחידה יפיפיה 
לזוגות/משפחות, לשבתות, 

מאובזרת + נוף מדהים, 
054-5259470)11-16(_____________________________________________

 בית ארז - מבצע סופ"ש 
שני לילות בסיוון - תמוז, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + ביה"כ, 
Beiterez.net ,052-4281804)46-19/18ל(_____________________________________________

הובלות
קטנות וגדולות

לכל רחבי הארץ

 אנ“ש   15 שנות נסיון 
  מחירים הכי זולים

054-2119206 | משה
054-5839753 | צביקה

עובדים
24/6

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

לפרסום
בלוח

03-6162228

״הבית בצפת״
 מארח ל"ג בעומר
2300 ₪ לזוג

רביעי – ראשון
כולל סעודות מהדרין

  077-3601130
04-6972555

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-25/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

 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, 
_____________________________________________)50-21/18ל(052-7613554

בני ברק

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-26/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-32(ומאובזרת, 052-5207326

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-25/18(_____________________________________________

טבריה
 סוויטה חדשה 

וחלומית, נוף מרהיב 
לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 

פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 052-7134905

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)27-28/18(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-22/18(_____________________________________________

 דירת 4 ח', 10 מיטות, 
יפה, ממוזגת, מאובזרת, 130 

מ"ר לתקפות קצרות, שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 

_____________________________________________)07-19(אש(, שיכון ה', 050-7877492

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)10-19ל(050-2400460

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-08/19(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-32(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

 בעמקא, צימרים למשפחות 
שפע אטרקציות, התנסות 

בחליבה, רכיבת פוני, אווירה 
כפרית ודתית, 04-9969141, 
052-8669090, בקרו באתר:

mikibs.co.il)12-14/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-23/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 חדש בקרית שמואל, דירת 
נופש מפוארת, 3 חד' ברמה 
_____________________________________________)15-18ל(גבוהה מאוד, 050-6285999

 10 מיטות, 5 חד', נוף 
מדהים לכינרת, רוגע מפנק, 

_____________________________________________)15-24ל(קרוב לרב קוק, 050-4124556

מאזדה
 מאזדה לאנטיס 323 

מושקעת ושמורה, שנת 2003, 
מנוע 1600, ב"ב, 

053-5553979 ,058-5862312)16-17(_____________________________________________

 סובארו B-4, מודל 2009, 
טסט לשנה, 193,000 ק"מ, 

מחירון )גמיש(, 052-2511917, 
_____________________________________________)16-17ל(054-8435119

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056

שברולט
 שברולט אופטרה 

2008, יד ראשונה, שמורה, 
קילומטראז' נמוך,טסט לשנה. 

054-5597688)17-18(_____________________________________________

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 
גדולה + ובריכה, 

052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)17-28(לבעלז, 052-7118100

 מבחר וילות, צימרים 
ודירות נופש, בבר יוחאי, 

אור הגנוז, מירון והסביבה, 
למשפחות ולקבוצות, 

_____________________________________________)11-30ל(050-4105896

גליל עליון
 צימר בגליל העליון, 3 חד' 

+ מרפסת ענקית, בריכה, 
פינת מנגל, טרמפולינה, 

050-4017808)17-28(_____________________________________________

 וילה 4 חד', ממזוגת +  
חצר גדולה, 7 דקות מהכינרת 

_____________________________________________)17-18ל(והשטיבלעך, 052-7606968

 סוויטה במרכז קרית 
שמואל, 7 דק' מהכינרת 
חדשה ומסודרת + ג'קוזי 

_____________________________________________)17-20ל(מתאים לזוג, 050-4100488

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
2 יח' נופש, זוגיות מפנקות, 

ללא מדרגות, יומי/שבועי, 
052-7638702)17-16/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות, נוף להרים, לזוגות/
_____________________________________________)17-19(משפחה, 054-5259470

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-42(_____________________________________________

 דירת נופש בצפת 
ללג' בעומר/שבתות, נקיה, 

ממוזגת, נוף ומרפסת, 
052-8770760 ,052-6882770)17-18(_____________________________________________

 דירת נופש לל"ג בעומר 
לשבתות וחגים, לזוגות, 

ממוזגת + נוף, 
_____________________________________________)17-18ל(052-7171288, 055-6786708

 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית, לשבתות קיץ ובין 
הזמנים, 058-3238889, 

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

 לל"ג בעומר ולשבועות, 
דירת 5 חד', במאור חיים 

חדשה, יפהפיה ונוחה, מרווחת 
וממוזגת, קומת כניסה + 

_____________________________________________)17-20(מרפסת, 058-3249856

 בלב העתיקה, דירה 
חדשה ברמה גבוהה לזוגות/

משפחות, 8 מיטות,
058-3224188)16-19(_____________________________________________

רמת מגשימים

שפר

 וילה חדשה ענקית, 10 
חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 להשכרה, 2 יחידות דיור 
במושב שפר - 7 דק' ממירון, 
כל יחידה מתאימה לזוג + 2 

_____________________________________________)17-18(ילדים, 050-6241382

 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 הלוואות לעסקים בתנאים 
מצויינים מגוון אפשרויות 
לפיתוח/הקמה/ופעילות 

שותפת, לפרטים: 
052-6584473)17-20(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-27ל(052-7113937



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י’-י”ב  באייר  תשע”ח  25-27/4/2018

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

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

תינוקות

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-32(מחדש, 054-4543701

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-32/18(הלקוח, 054-2821847

 שולחן אוכל חדש, 
90X165, נפתח ל- 235 צבע 

חום שוקולד - 800 ש"ח, 
053-3348860)12-16(_____________________________________________

 שולחן אוכל בצבע דבש 
90X130, נפתח ל- 170, חדש, 

_____________________________________________)12-16(750 ש"ח, 053-3348860

 מזרון נוער חדש בניילון, 
90X190, ב- 200 ש"ח כ"א, 

053-3348860)12-16(_____________________________________________

ריהוט

 8 כיסאות ושולחן לסלון, 
אפשרות לשולחן או כסאות 

בלבד, ספות 2+3 מעור 
איטלקי בצבע שחור כחדשים, 
_____________________________________________)15-18(שנה בשימוש, 052-4227714

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)15-18(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-29/18(לחתונות 0525-778544

 אבד תיק  ביה"ס של 
בנים  באזור קריית הרצוג  

053-3111363)15-18(_____________________________________________

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 

חסידים לטאים, ספרדים 
ופרק ב', שדכן מקצועי עם 

המון הצעות. 054-8422105 
03-6189388)13-39(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-18/18(_____________________________________________

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(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)39-37/18(_____________________________________________

צילום

אבידות

 שידוכים "הרי את" - שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב', חרדים וחוזרים בתשובה, 

052-3245153)12-38(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 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!
_____________________________________________)48-21/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________

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)29-30/18(_____________________________________________

מוניות

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

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 /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 מוניות עד 6 נוסעים 
מרווחות וממוזגות, 

מחירים מיוחדים לנתב"ג, 
 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

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)09-25(_____________________________________________

אידיש 250 ש“ח
אנגלית למתקדמים 300 ש“ח
אנגלית למתחילים 350 ש“ח

לימוד שפות בביתך באמצעות ספרים ודיסקים

ועוד 30 
שפות

מהות-03-5032527

יעוץ ועזרה

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-20(_____________________________________________

 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)09-17(_____________________________________________

סת”ם
 *קלף לב*

הננו להודיע לכל לקוחותינו
כי פתחנו בבני ברק בשעה 

טובה מחסן גדול ומרווח של- 
קלף - באיכות הגבוהה ביותר.
כל מה שחיפשת תמצא כאן!
מבצע השבוע: ס''ת 45 ס''מ-
175 ש''ח, ס"ת 42 ס"מ-165 

ש"ח 0527623142
_____________________________________________)15-18(בני ברק חגי 18 ק"ק

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים/דת"ל, חרדים, בנות 

_____________________________________________)16-23(סמינרים, 052-3245153

 הוחלפה בטעות מגבעת 
בטרמפ ממירון לכיוון רכסים 

ביום חמישי כז' ניסן, 
_____________________________________________)16-17ל(054-8402520

 נשכח תיק גב שחור 
בטרמפ מצומת כינרת 

ליבניאל, 22.3.18 ובו תפילין 
_____________________________________________)16-17ח(וכו', 058-4471790

 נמצאו משקפי שמש 
של נשים באזור גן הוורדים 

_____________________________________________)16-17ח(בירושלים, 02-6535280

 אבד אוטו פלא צבע אדום/
צהוב באזור ירושלים. דניאל, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4176776

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)16-17ח(1-599-500-003

 סוכת נחלים חדשה, 
מוטות ברזל + בדים + נרתיק, 

750 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)16-17ל(054-7216671

משמרות המהפכה הפתיעו את עשירי איראן ובעיקר 
כי אף אחד לא חלם שהמלך הפרסי  היהודים שבהם 

אה) שהיה היד הימני של אמריקה, יפול ביד משמרות המהפכה.  (שָׁ
המסר  אלינו.  סמוך  מתבססת  שאיראן  פרטית  השגחה  זו  עבורנו 
של השם לעם ישראל ובעיקר לגדולי ישראל להיות דוגמא כיצד 

להראות ולהשמיע תורת חב“ד כפי שאני מראה.
יש להזדרז כל עוד ואין השמדה המונית ק“ו השמדת הכל.

מדברי כ“ק האדמו“ר מפרס שליט“א במעמד חלוקת הדולרים

ָמַדי ָרס וּּ "אפִֵֶֶַָ
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

058-3275870

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-33/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, כפיתיות 
_____________________________________________)17-28(וכו', 052-7660908

פדיקור רפואי
 פדיקור רפואי מקצועי 

כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריית הצפרנים, 

055-6610818)17-18(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 נמצא נגן ברח' סוקולוב ב- 
_____________________________________________)17-18ח(כ' בשבטי, 058-3265087

 נמצאו אופניים ליד שוק 
העיר בב"ב, ביום 

_____________________________________________)17-18ח(תענית אסתר, 03-6760106

 נמצאה מצלמה בחוהמ"פ 
בגן החיות התנכי בירושלים, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8591950

 נאבד ארנק שחור עם ת"ז 
וכרטיס אשראי לפני שבוע, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7634087

 נמצא תליון לשרשרת 
באזור ר' עקיבא/ר' טרפון 

_____________________________________________)17-18ח(לאחר פסח, 052-7115171

 נמצא סכום כסף בכהנמן 
_____________________________________________)17-18ח(ב"ב לפני פסח, 054-8523032

 דרוש לאברך אופנים 
חשמליים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7621791

 דרוש אורגן ימהה בלבד, 
_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)17-18ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)17-18ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)17-18ח(תורה, 052-7396092

 אשמח לקבל כרטיס סים 
טוקמן/סלקום כשר, ב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8426371

 אשמח לקבל נוקיה 1209 
גם מקולקל, ללא עלות, ב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8426371

 דרושה עגלת בייבי ג'וגר 
לא תקינה עבור הגלגלים, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 דרוש מטען להוברבורד 
ולאופניים חשמליות, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 דרוש אורגן ימהה בלבד, 
_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7432035

 דרוש לנו כדור זכוכית של 
נברשת שלישיה "עץ כדורים", 

_____________________________________________)17-18ח(03-5793754

 מעונין לקנות סט 
שוטנשטיין חדש/משומש 

_____________________________________________)17-18ח(במחיר מוזל, 052-7118281

 מחשב נייח עם מסך, 500 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-6233642

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 קומקום חשמלי במצב 
_____________________________________________)17-18ח(טוב, 50 ש"ח, 054-7561146

 מיקסר מז'מיקס דגם 
4100 כולל חלקים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8487627

 בלנדר זכוכית למיצי פירות 
כחדש חב' בראון, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8487627

 כל החלקים למעבד מזון 
קנווד קטן ללא מנוע, 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-8487627

 MP3 רדיו דיסק מקורי 
לרכב מזדה-3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8412903

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8412903

 מחשב נייד ושולחני 
מצוינים, 400 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)17-18ח(בהזדמנות, 053-3346080

 מסך מחשב סמסונג 
במצב טוב, 20 אינץ, ב"ב, 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3265087

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 פלטה 60 ש"ח בירושלים, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8423405

 אורגן רהיט 2 קומות, 
ב- 450 ש"ח, לא דיגיטלי, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8471038

 רובוט על סוללות, במצב 
חדש! 25 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(050-3143334

 שעון יד חכם בלוטוס 
מצלמה מיקרופון ועוד באריזה, 

_____________________________________________)17-18ח(120 ש"ח, 052-2727474

 מכשיר כושר - אליפטיקל 
)פתח-תקווה(, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-8557339

 מצלמת ניקון מעולה, 
בתריס סגירה תקלה קטנה, 

_____________________________________________)17-18ח(130 ש"ח, 053-3121020

 שואב אבק רובוטי כחדש, 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, 053-3121020

 נגן אפל )אייפוד גרס 
6.1.6( במצב מצוין כחדש, 

_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, 050-4164487

 מסך מחשב דק 15 אינץ 
במצב טוב, 100 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(לפרטים: 054-8491154

 מחשב נייד 11 אינץ' 
מתאים בעיקר לכתיבה )ללא 

סוללה(, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8478353

 פקס ומכונת צילום 
זירוקס, ממש מציאה, רק 

ב- 150 ש"ח!! טלפון: 
_____________________________________________)17-18ח(053-8585960

 HP מחשב נייח 
בהזדמנות בלתי חוזרת, רק 

200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)17-18ח(053-8585960

 מברגה V12 מילווקי 
קודחת בבטון, 10 מ"מ, 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3213875

 מכשיר לבישול ביצים 
- חדש באריזה! 50 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7139395

 מיחם מים לשבת - חדש 
באריזה!! - 40 כוסות - על 

פלטה - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7139395

 זוג רמקולים למחשב/
טייפ/נגן - היה בשימוש מספר 
פעמים בודדות - במצב חדש - 

_____________________________________________)17-18ח(70 ש"ח, 052-7139395

 סיר לטיגון צ'יפס - חדש! 
_____________________________________________)17-18ח(40 ש"ח, 052-7139395

 בלנדר כוס - חדש באריזה 
_____________________________________________)17-18ח(- 70 ש"ח, 052-7139395

 מכונת אפילציה 
מקצועית להורדת שיער 

לצמיתות, רק 500 ש"ח! כל 
הקודם זוכה! דגם 

Epilto K2000 + דוושת רגל, 
_____________________________________________)17-18ח(052-2515782

 מציאה! מכשיר כושר 
מולטי - טריינר כחדש, שמור 

מאוד! עלה 1,800 ש"ח, 
רק 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8450582

 5I מציאה - מחשב נייח 
)איי 5(, מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(לפרטים: 054-8453370

 מציאה - מטען + סוללה 
למצלמת קנון חדשים, 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3245685

 מציאה - מטען + בטריה 
למחשב נייד ACER, ב- 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 מכשיר להכנת וופל בלגי, 
חדש באריזה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7168509

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7396092

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח, 052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 תרגומון דיגיטלי 
עברי/אנגלי ועוד שפות, 

250 ש"ח כחדש, 
_____________________________________________)17-18ח(02-6421424 אחר הצהריים

 כורסת - סלון קטיפה 
חומה, כחדשה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(בפ"ת, 050-6370452

 ספה, מצב מצוין, 240 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן אוכל גדול מעץ 
מלא, חום, נפתח, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-6370452

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 שולחן סלון - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 מציאה! ספה דו-מושבית, 
חדשה, סקאי חום כהה, 

רק 400 ש"ח, בב"ב, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8450582

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 100 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 שולחן מכתביה מצוין, 
100 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)17-18ח(0525-737-813

 ארון 2 דלתות ומדפים 
מתכת חזק ויציב, 230 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד, 052-5737813

 עמודון בז', גובה - 1.85. 
רוחב - 60, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7173746

 שולחן עבודה גדול במצב 
מעולה 0.80*1.80 מ', 450 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-5844301

 קומודה ונגה מדהימה 
שלוש מגירות ומראה במציאה, 

350 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7603865

 דלת פלדלת דגם חסם 
במצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4110991

 שולחן נירוסטה מתאים 
לעבודה מבטבחים וגינה, 350 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7134641

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה - 90 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7621791

 שולחן פדיקור/מניקור 
במצב מצוין במחיר 400 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(גמיש, 052-7690601

 ספפה במצב מצוין, 150 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-7776332

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 עגלת יחיד מאונטין באגי 
+ אמבטיה, משומש, 350 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-41190902

 פגוש לבייבי ג'וגר + 
ארגונית + צידנית, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4119092

 אמבטיה לבייבי ג'וגר 
גדולה, 450 ש"ח, אפשרות 
_____________________________________________)17-18ח(לעגלה גם, 050-4119092

 עגלת פיל טדס וייב - 
500 ש"ח, מושב נוסף - 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-4119092

 עגלת בוגבו קמיליון עם 
טיולון ובעיה בקיפול, 300 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-4119092

 מיטת תינוק עץ מלא 
כולל מזרון + אמבט תינוק 

כולל מעמד, 450 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)17-18ח(054-7561146

 כסא אוכל + לול פלסטיק 
+ אמבט ומעמד לתינוק, 350 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-7561146

 עגלת אמבטיה + טיולון 
פג, 300 ש"ח, גמיש, 
שחור/ירוק, ירושלים, 

_____________________________________________)17-18ח(טל':052-7646461

 בהזדמנות!!! עגלת איזי 
ביבי במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4160457

 בהזדמנות!!! עגלת 
תאומים במצב מצוין, 250 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-4160457

 עגלת אמבטיה במצב 
מצוין, 150 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4144615

 חלקים סילב קרוס - 
מטריה, ניילון ועוד, כ"א עד 

_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח, 052-7603865

 שידת החתלה במצב 
טוב למכירה במחיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(באלעד, 052-7621791/7

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת מקסי קוזי, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(בב"ב, 054-5385013

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה, במחיר 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 עגלת תאומים/עגלת 
תאומים טיולון, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-6651365

 לול במצב מצוין, מזרון 
וגלגלים חדשים, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7655653/2

 מציאה - משאבת חלב 
חשמלית חדשה! רק 200 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3245685

 מציאה - עגלת טיולון 
צ'יקו + ניילון לגשם, 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3245685

 טלפון סלולארי + סוללה 
+ מטען, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 פלאפון נוקיה 208 
בקופסא לא כשר, דור 3, 

_____________________________________________)17-18ח(ב- 250 ש"ח, 053-4159754

 כרית לכינור גודל חצי, 30 
ש"ח, חדש לגמרי, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 מעיל לגבר תוצ"ח מידה 
XL חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8487627

 שמלות ילדות/נערות צבע 
אפרסק/ירוק כחדשות, ב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח, גמיש, 03-6195087

 מציאה - כלוב לאוגרים 70 
ס"מ/50 ס"מ, רק 60 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 קרש גיהוץ, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 שטיח לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 בגדים חדשים יד שניה 
לנערות ונשים מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 אופנים במצב מצוין, 90 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7621791

 ספרי קומיקס 20 ש"ח 
כ"א, להתקשר בערב:

_____________________________________________)17-18ח(052-7168509



י’-י”ב  באייר  תשע”ח  625-27/4/2018 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 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, 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

■ 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

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-38/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-24/18(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)52-08(משרה 9988

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-03/19(הולמת: 054-8477787

 לעמותה חשובה בב"ב, 
דרושות טלפניות מקצועיות 

ומנוסות, תורמים פוטנציאלים, 
שיחות יוצאות ונכנסות, שכר 

מעולה למתאימות + בונוסים, 
משמרת בוקר: 073-2198851. 

_____________________________________________)06-06/19(משמרת ערב: 052-5540334

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 
_____________________________________________)07-17(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

קו עיתונות דתית / 8158466 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

 מעונין בכנסה נוספת? 
לחברת שיווק דרושים 

עובדים רציניים ואחראים, 
אין צורך בניסיון קודם, 

053-4210898)11-23(_____________________________________________

 דרוש סוכן עצמאי 
)פרילנסר( למכירת מוצר 

מצליח, רווחים טובים, 
050-7877492)11-19(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 דרוש מזכיר לישיבה, 
קו"ח למייל:

moshecoen.535@gmail.com
_____________________________________________)13-17ל(או לפקס: 03-9587819

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

052-7121521)13-17(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)13-17ל(050-5245338

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

למעון בגבול ב"ב/רמת-גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)13-18(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים עד גיל 
3.5 דרושה סייעת במשרה 

מלאה תנאים מעולים! כולל 
_____________________________________________)13-17(תשלום חגים, 052-3838484

 למשרה מלאה 
בג.שמואל, מטפלת 

מנוסה לתינוקות תאומים 
ועבודות בית קלות, 

_____________________________________________)13-17ל(050-6205398

 דרוש עובד חרוץ למיזוג 
אוויר, עבודה קבועה באזור 

המרכז, תנאים טובים, 
_____________________________________________)13-17ל(052-7236748

 לסוכנות ביטוח בב"ב 
דרושה חתמת אלמנטרי, 
נסיון חובה, קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)15-18ל(03-5780503

 מנהלת מכירות לרשת 
הלבשה אישית למשמרות, 
שכר גבוה מאוד + בונוסים, 

_____________________________________________)15-18ל(050-8266772

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)15-18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מסורה 
לכיתת תינוקיה, תנאים 

מצויינים ושכר הולם, 
_____________________________________________)15-18ל(054-2058545

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)15-17(לשעה, 054-3607420

 דרוש אחראי נמרץ 
ויצירתי יר"ש לארגון 
קירוב בב"ב, תנאים 

טובים למתאימים, קו"ח: 
A09662322@gmail.com)15-19ל(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים, 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)15-18(ק"ס וירושלים, 052-6580906

 למאפיה בבני-ברק, 
דרושים עובדים כללים + 

לחנות + אופים - עדיפות 
_____________________________________________)15-18(למנוסים, 054-6855447

 דרוש/ה קלדן/ ית 
מעמד/ת ליומיים בשבוע 

בב"ב, הקלדה מהירה 
ומדוייקת, שליטה 

באופיס. קו"ח למייל:
 yair@kav-itonut.co.il
_____________________________________________)15-20(או לפקס: 077-2204728

 למסעדה חלבית בב"ב, 
עובד אחמ"ש - בוקר/ערב, 
חרוץ ומסור ועובד מטבח 

מ.בוקר + נסיון, 
052-6607070)15-18(_____________________________________________

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7633316

 עובדים/ות לחנות 
צעצועים בבורסה/ ז'בוטינסקי
09:00-18:00 תנאים טובים 

ואפשרויות קידום מעולות 
052-7235555)15-18(_____________________________________________

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

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

לבירורים ותיאום ראיון
077-3609555

לארגון זיכוי הרבים וקירוב רחוקים בראשל“צ

דרושים נציגים למוקד הטלפוני (למוקד גברים)
 נמרצים   בעלי יכולת הסברה   כושר ביטוי

 סביבת עבודה משפחתית       
 שעות עבודה נוחות 

 עבודה בסביבה דתית

 שכר גבוה
 ליווי מקצועי 

 אפשרויות קידום

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בגבעתיים 8:00-1:00, 

_____________________________________________)16-19(לפרטים: 052-8680032

 לפעוטון בק.אונו דרושה 
מטפלת מנוסה אחראית 

למ.מלאה/חלקית, ת.טובים + 
_____________________________________________)16-19(נסיון. שרית, 050-4102929

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים *מנהלים *מוכרים 
*עובדי יצור מעל גיל 24, 

ת.טובים למתאימים, 
053-3133344)16-17(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, עובד 
תחזוקה 4 שעות ביום, 6 ימים 
בשבוע, 38 ש"ח לשעה, קו"ח 

_____________________________________________)16-17(לפקס: 077-470-2345

 למעון באזור )ליד 
חולון( דרושות מטפלות 
+ נסיון, תנאים טובים! 

א.להסעה, 
052-4825215 - חדווה

)16-19(_____________________________________________

 לרשת מעונות בק.הרצוג, 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, תנאים טובים, 
054-4499177)16-19(_____________________________________________

 במרכז - איש אחזקה/רקע 
טכני + רשיון נהיגה, הכשרה 

_____________________________________________)16-17(במקום! 03-6160186

 למשרד הנה"ח גדול 
דרושים/ות מנה"ח עם 

נסיון, התפקיד כולל הנהלת 
חשבונות מלאה לחברות 
ועצמאים עד למאזן, כולל 

התאמות כרטיסים וידע 
בהכנת משכורות, קו"ח ל: 

sharona@cpa.co.il
_____________________________________________)16-17(לפקס: 03-7601100

 למשרד הנה"ח גדול 
דרושים/ות חשבי/ות שכר עם 
ניסיון בהכנת משכורות, טיפול 

בפרישת עובדים והפרשות 
סוציאליות, קו"ח ל:

sharona@cpa.co.il
_____________________________________________)16-17(לפקס: 03-7601100

 לתות קידס בגדי ילדים 
ב"ב, דרושה מנהלת חנות, 

ת.טובים למתאימות, 
054-7694963)16-17(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני לפלאפל 
באזור שיכון ו', למשמרת ערב, 

_____________________________________________)16-19(שכר נאה, 050-2263352

 למעון בחולון דרושה 
מטפלת למ.מלאה/חלקית, 
עבודה מיידית, נסיון יתרון, 

054-4445755)16-19(_____________________________________________

 באיזור ירושלים, דרוש נהג 
רשיון 15 טון ומעלה, חרוץ 
ובעל נסיון, לחברה קטנה 

יחסית, יחס חם ואישי, תנאים 
_____________________________________________)16-17ל(מעולים, 052-3330524

 התפנה טבח מנהל מטבח 
עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)16-17ח(052-2935219

 נקיון כולל תיקון ואחזקה 
לבניינים ומשרדים עם שפע 
_____________________________________________)16-17ח(של המלצות, 050-7771014

 חרד"ל מעונין לעבוד 
בתחום הפיזיותרפיה במוסד 

שיקומי/פני להצעות, 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 מסורה ואחראית מעוניינת 
לסייע למבוגרים לא סיעודיים 

_____________________________________________)16-17ח(כולל לינה, 052-3165160

 אדם מנוסה אחראי ומסור 
מעונין לעבוד בנקיון, 

055-3348860)16-23(_____________________________________________

 למדרשה לצעירות 
נושרות/מתחזקות בבית 

שמש, דרושה מדריכה + לינה, 
052-7672561)16-17(_____________________________________________

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)16-17ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-4831449

 אופנים חשמליות, תקין 
וללא סוללה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4169137

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-6800702

 נגרר לאופנים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-8520505

 שמלה חדשה יפהפיה, 
מידה 38, צבע זהב-שמנת, 

300 ש"ח במקום 450 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7676856

 חליפות שלושה חלקים 
לבנים כמעט חדשות, מידה 

7,8,9, 150 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7676856

 כלי מיוחד לאחסון 
קורנפלקס, רק 40 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(050-9089110

 בושם לאישה, חדש, 450 
ש"ח )בחנות 800(, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5555489

 100 עלוני זרקור כחדשים 
)ברצף( מהשנה האחרונה, 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 052-5555489

 קופסת תכשיטים עץ 
בשילוב כסף כחדשה, 2 תאים, 

_____________________________________________)16-17ח(60, 052-5555489

 מסברובסקי - צמיד 
ושרשרת, חדשים, משובצים, 

_____________________________________________)16-17ח(450 כ"א, 052-5555489

 אדניות גדולות לצמחים, 
_____________________________________________)16-17ח(10 ש"ח כ"א, 052-7676856

 שטיח יפה 80 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 נעלי גבר "פאקו מארטין" 
כמעט חדשות, מידה 42, 100 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי במצב מצוין, 300 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(בב"ב, 052-7676556

 עגילי זהב תלויים, 
משובצים, כחדשים באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(450 ש"ח, 052-5555489

 חצובה איכותית למצלמות 
אלומיניום, 130 ש"ח. י-ם, 

_____________________________________________)16-17ח(054-2633790

 דרוש עוזר טבח, לבית 
אבות בב"ב, משרה 

מלאה, תנאים מצויינים 
050-4112580
050-5256522)16-17(_____________________________________________

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
+ בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

 מנהל/ת חנות,
קופאים/ות ועובדים/ות 

כלליים, לרשת מזון בב"ב, 
עבודה במשמרות, שכר 

_____________________________________________)17-20(ותנאים מעולים 052-7582183

 מתגבשת קבוצת 
טלמרקטינג לעבודה קבועה, 

תנאים מעולים, שכר גבוה 
ומשתלם ביותר!! אווירה 
נעימה, הדרכה מקצועית, 

_____________________________________________)16-17(פרטים נוספים: 03-7717845

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 עובד/מוכר לחנות צילום, 
ידע במחשבים, 17:00-22:00 

_____________________________________________)16-17(כולל שישי, 03-6199392

 לחברה בהתרחבות 
המובילה בתחומה, 
דרושים נציגים/ות 

ורכזים/ות אזוריים למגוון 
תפקידים, מתאים גם 

לאברכים ולמורים/
ות אפשרות מהבית/

חלקי, לא מוצרים ושיווק, 
לפרטים: 

054-6283245)16-19(_____________________________________________

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 למעון חרדי מקסים 
בת"א, דרושה מנהלת מובילה 

ומסורה, תנאים מעולים 
_____________________________________________)16-17ל(למתאימה, 054-4591535

 סייעת למעון בגבעתיים 
למשרה מלאה/ 3/4 משרה, 

תנאים ושכר מעולים. אודליה, 
0544-819667)16-15/19(_____________________________________________

 לחברה צעירה ודינמית 
מנהלות/צוות למוקד מכירות, 
תנאים מעולים, 072-3902280

jobs@kidumplus.co.il)16-19(_____________________________________________

 לקופת חולים בירושלים 
מזכיר/ה למיון דברי דואר ועוד, 

משמרת בוקר, 6,000 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה סמוכה לבני-ברק 
מזכיר/ה א-ה, 10:00-14:00, 

שכר 5,500 ש"ח נטו. קריירה, 
072-22-222-62)17-17(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-
ברק דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, 
בין השעות 

 15.00-20.00
_____________________________________________)17-17(לפרטים: 052-7652801

 למעון איכותי וחרדי בקרית 
הרצוג, דורשות מטפלות 

חמות ומסורות בעלות נסיון, 
לעבודה קבועה, תנאים 

מעולים למתאימה, לפרטים: 
052-7630833)17-18(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
מטפלת לתינוקיה לגדולים, 
מלא/חלקי, ניתן עד 13:00, 

_____________________________________________)17-19(תנאים טובים, 050-7884864

 למחסן קשת גיבורים
בפארק אפק ליד ראש העין

דרוש מחסנאי עם רישיון 
למלגזה לפרטים נוספים: 

052-6817737)17-18(_____________________________________________

 לאולטרה קופי בב"ב, 
דרוש/ה עובד/ת, ידע 

במחשבים חובה, גרפיקה 
יתרון לשעות 17:00-22:00, 

_____________________________________________)17-20ל(050-7620118

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאלים מעולים, 
050-6857584)17-20(_____________________________________________

 לחברה לשיווק מוסדי 
באזור ב"ב, דרוש נהג חלוקה 

לדוקאטו, קו"ח למייל: 
gmail.com@9721185)17-20(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בפ"ת/גבעת שמואל, 

 ,12:00-17:00
שכר גבוה למתאימה, 

_____________________________________________)17-18ל(054-8461589

 דרוש נהג + מחסנאים 
לרשת בית המיזוג ב"ב, רשיון 

משנת 2007/ג', קו"ח ל:
bnebrak@rafiandrafi.co.il

_____________________________________________)17-18(או: 03-5416602/3

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
דרושה מנהלת לשנה"ל הבאה, 

_____________________________________________)17-18(קו"ח לפקס: 074-7451101

 מזכיר/ה לעבודה קלה 
מהבית, לעבודה פקידותית, 

3-4 שעות ביום, 50,000 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17(קריירה, 072-22-222-62

 לחנות אופטיקה, דרושים/
ות אנשי/ות מכירות לעבודה 

במשמרות, קו"ח לפקס: 
03-6189930, במייל:

drushimoptic@gmail.com)17-20ל(_____________________________________________

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה במוסד שיקומי/

פנוי להצעות נוספות, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 אקווריום 50X50 פינות 
עגולות כולל ציוד, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7134641

 וילון חוטים מהמם בצבע 
_____________________________________________)17-18ח(לבן, 150 ש"ח, 050-4110991

 מיכל גז ריק 40 ק"ג - 150 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7167391

 שעון מונה מים פרטי 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 100 ש"ח, 052-7167391

 מעיל צמר חדש מס' 42 
נשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 עליונית פייטים חדשה 
מס' 40 אלגנטית, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 נעלי ניו באלנס ספורט 
נשים, מס' 37.5, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3289108

 מזוודות טרול עם גלגלים 
במצב טוב, קטנה - 80 

ש"ח. גדולה - 140 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(03-9307308

 אריחי קיר באריזה 
מ"חריש" 80 מ' גודל 24/69, 

_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, 050-4135003

 אופני הילוכים 26", 
ב- 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(054-5385013

 BMX אופני ילדים 
ב- 120 ש"ח, 14", 

_____________________________________________)17-18ח(054-5385013 בב"ב

 סקייטבורד במצב טוב, 
אורך 43 ס"מ, 50 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(050-3143334

 סקייטבורד במצב טוב, 
אורך 71 ס"מ, 70 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(050-3143334

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו"בתוך"(, כ- 100 

גיליונות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7458429

 עיתוני "קולמוס" ישנים 
מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(לגליון, 054-7458429

 ספרי מתמטיקה לכיתות 
הגבוהות של בני גורן ואספיס, 
_____________________________________________)17-18ח(25 ש"ח לספר, 050-4149748

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 
_____________________________________________)17-18ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה אופנים 
"26 למבוגר ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7966786
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י'-י"ז באייר25.4-2.5.18

רביעימבצעים בימי רביעי

חומוס/תירס/גזר גמדי/אפונה 
עדינה/אפונה/לקט/שעועית 

ירוקה שלימה/חתוכה
קוד:/103556/549/525/495/501

197/975/518/532
סנפרוסט

700 גר'

2 ב-
22

שקדי מרק 'מעולה' 400 גר'/
קרוטונים לסלט 

250 גר' חטיפים מן הטבע

2 ב-
1290

נאפה 
לאחר 
הפסח

רבע לשבע
קוד:2520066 ירוק

26-27
י"א-י"ב באייר

עוגיות שוקוצ'יפס/
ערגליות שוקו

790

נרונים 'מעולה'

נרונים 'מעולה'

4 שעות

6 שעות

1490

1990

קוד:61245/75143/8775816
200-300 גר'

אסם

3 ב-
20

השבוע

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

ראשון-רביעי
29.4-2.5.18 י"ד-י"ז באייר

צלחות גדולות 2 ב-   
צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-
ליפתניות 5 ב-

כוסות קרטון 3 ב-
סכו"ם 3 ב-

מרכך כביסה בדין פחיות RC/מיץ פז

קליק IN קוד:161631
אגוזי/טעמי/כיף כף/

מסטיק מאסט

אשפתון/מארזי אלומיניום

XL שקית סנדוויצון

במבה/ביסלי/פופקו/אפרופו/
דובונים/במבה במילוי

ארטיק קרח

טילון 

שלגון מגנום

טרופיות 18 יח'/
איגלו כרמית

לחמית

3 ב-

להבונים 4 שעות,50 יח'/
נר נשמה שבועי גדלים שונים 

ללא מכסה
'מעולה''מעולה'

45-80 גר'
אסם

ריאו

ריאו

שטראוס

1-920 ק"ג
סוגים שונים

אסם

שווה

960 מ"ל
סוגים שונים
לא כולל בייבי

מבצעים בימי
ראשון עד רביעי

29.4-2.5.18
י"ד-י"ז באייר

פודינג/ג'לי
80-95 גר'

סוגים שונים
אסם

3 ב-
20

5 ב-
1090

12 ב-
10

330 מ"ל
כולל פיקדון

פסטה/איטריות/
מנה חמה כולל נודלס

סוגים שונים
אסם

החסדלקנות  בנתיב

גליליות רולעדין דגני בוקרעוגיות מן
שוגי/עוגי/קוקומן/פיצי

חיטה/גריסים/
בורגול/גרישה 100 גר' קרמל קוד:311746 300 גר' 

סוגים שונים גרנולה שוקולד קוד:311036 250 גר'
375-500 גר'

תלמה

500 גר'
מיה

1790

5 ב-
10

50*70 40 יח' קוד:716376/
75*90 25 יח' קוד:716345

200 יח' 
ניקול

2 ב-
30

4 ב-
10

6 ב-
10

 בת-ים: ניסנבאום 25

2 ב-
10

קוטג' שוקו בקרטון גבינה צהובה גבינה
250 גר'

טרה
1.5 ליטר

תנובה
600 גר'
תנובה

250 גר'
תנובה

27901190 1090
2 ב- 3 ב-
10

פלפל אדום תפוז

590
לק"ג

390
לק"ג

בתוקף עד:
יום שישי י"ט באייר 4.5.18

תפו"א אדום/גזר תפו"א לבן ארוז
ארוז/עגבניה

עגבניות שרי/
בטטה/מלפפון

לק"ג
190

פלפל אדום/צהוב/ירוק/
בננה/מלון/אבטיח

590
לק"ג

490
לק"ג

290
לק"ג

אבקת מרק קפה נמס+שייקר/קשית
1 ק"ג
אסם

200 גר'
עלית

חיתולי האגיסחמאת בוטנים 'מעולה'
קוד:6106718
שברי בוטנים

510 גר'

2 ב-
70 790790

קפה שחור
1 ק"ג
עלית

3190 1890
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*
890 5901090 1190

5 ב-
15

5 ב-
20

3 ב-
20

5 ב-
20

ליח' ליח'

ליח'
990

5 ב-
15

מעדן באדי

מעדן יולו

שקית שוקו

תנובה

תנובה

תנובה
4 ב-

4 ב-

3 ב-

890

890

10


	Kvhb1p001
	Kvhb1p002
	Kvhb1p003
	Kvhb1p004
	Kvhb1p005
	Kvhb1p006
	Kvhb1p007
	Kvhb1p008
	Kvhb1p009
	Kvhb1p010
	Kvhb1p011
	Kvhb1p012
	Kvhb1p013
	Kvhb1p014
	Kvhb1p015
	Kvhb1p016
	Kvhb1p017
	Kvhb1p018
	Kvhb1p019
	Kvhb1p020
	Kvhb1p021
	Kvhb1p022
	Kvhb1p023
	Kvhb1p024
	Kvhb1p025
	Kvhb1p026
	Kvhb1p027
	Kvhb1p028
	Kvhb1p029
	Kvhb1p030
	Kvhb1p031
	Kvhb1p032new

