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בני ברק
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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בחוקותי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:50
19:08
18:47

20:06
20:08
20:08

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

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

03-5796643
פרסם  
ותתפרסם

 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!
ל-10 תשלומיםאפשרות 

820!&

הזמרת כינרת מניו יורק
077-5100-355

 מופעים, ארוחות, 

אחוזת סנדרין

/ עמ' 22 / עמ' 16

/ עמ' 8

ועדת הכספים תדון 
בפטור ל'אמנסטי'

חיפה: המועמדת לראשות העיר עינת קליש רותם ל'קו עיתונות': "ביחס לילדים 

חרדים, יהב עשה דברים שלא עולים על הדעת ברמה האנושית" / בלעדי

לוד: קרע בחב"ד: ותיקי הקהילה יוזמים ריצה עצמאית לראשונה, בניגוד לקבוצת 

צעירים שתומכת בהמשך הברית עם 'הבית היהודי' / פרסום ראשון

נס ציונה: רבנים, גבאים ופעילים מרכזיים של ש"ס פרשו מרשימת האם וחברו לבית היהודי, 

תמורת רוטציה במקום הראשון ובתפקיד הבכיר / חשיפת 'קו עיתונות'

 176

ירות
לבח

יום 

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות לקראת הבחירות / שטח מוניציפאלי, עמ' 24-25

חשיפת 'קו 

עיתונות'

חשיפת 'קו 

עיתונות'

התורה'  'דגל  בין  בירושלים  האחרונות  בבחירות  והתפקידים  הרשימה  חלוקת  הסכם 
'דגל'  של  הקיפוח  טענות  קוימו,  שלא  החלקים   • לראשונה  נחשף  ישראל'  ו'אגודת 
הבאה  הקדנציה  לקראת  המו"מ  הראשונה,  בשמינייה  נציגים  חמישה  שדורשת 
והפתרונות האפשריים • יו"ר 'דגל' המקומי אליעזר ראוכברגר: "חלוקה מעוותת. צריך 
להפוך את המצב" • סגרה"ע מ'אגודה' יוסי דייטש: "נעשה הכל שלא תהיה מחלוקת 

עם דגל" • וגם: האם נתנער מהגישה הגלותית ונכתיר ראש עיר חרדי? / עמ' 23

שניים אוחזים בירושלים

'דגל' מאיימת לרוץ בנפרד, ב'אגודה' נוטים להתפשר

/ עמ' 25

רבני דגל:

"שלושה זה 
כוח מועט"

פרסום

ראשון

טראמפ הכריז: "ארה"ב 

פורשת מהסכם 
הגרעין.

נטיל סנקציות 
חריפות על איראן" 

/ עמ' 20

דו"ח המבקר: משרד הדתות סופג ביקורת חריפה
במרכז הדו"ח: סחבת במינוי רבנים וראשי מועצות 
דתיות, נסיעות רבנים לחו"ל ומעורבות השר דרעי 

בניסיון לקדם מינוי מקורב פוליטי / עמ' 20

צעד ראשון במאבק: 

"הילדים 
ילמדו באהל"

מסע היסטורי: 
בעלזא כבשה את 

מונטריאול

'דיל השבת' נחשף: 

אופניים תמורת 
גן חיות

ירושלים  עיריית 
פרויקט  לקדם  תוכל 
חילולי  גדוש 
השכרת  של  שבת 

חילולי  צמצום  תמורת  אופניים, 
כפי  התנ"כי,  החיות  בגן  השבת 
מי   • עיתונות'  ב'קו  שנחשף 
עומד מאחורי הדיל ומה כלול בו? 

/ עמ' 10





״זו לא אותה עוגה 
בלי הטעם של גבינת תנובה״
)תמר מרכסים(

תנובה הבחירה של הבית
חג שבועות שמח



המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

100% 
מימון 
שכר

לימוד*

מזכירות רפואית	 
ניהול מחסן ממוחשב	 
מנהלת משרד כללית+בכירה	 
יבוא, יצוא וסחר בינלאומי	 
מטפלות בילדים במעונות יום	 

מינהל

מכינה טכנולוגית	 
הנדסאי חשמל 	 
הנדסאי תוכנה	 
הנדסאי בנין - ניהול הבניה	 
הנדסאי בנין - תכנון מבנים	 
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים	 

הנדסאים

יעוץ מס	 
חשבות שכר	 
הנהלת חשבונות סוג 1+2	 
הנהלת חשבונות סוג 3	 

חשבונאות

תחזוקת מחשבים אישיים	 
MCSA ורשתות תקשורת

מחשבים וטכנולוגיה

טיפול רגשי
 	-C.B.T

מיועד לבעלי תעודות 
ונסיון בתחום הטיפולי

עיצוב תעשייתי	 
אדריכלות ועיצוב פנים	 

עיצוב

תלמד להיות מעשי!

טי
תנ
או

*המלגה להנדסאות גברים בכפוף לקריטריוני מה"ט. לנשים במחיר מסובסד.

שנת הלימודים החדשה במרכז החרדי להכשרה מקצועית
פותחת בפניכם מגוון קורסים מעשיים ומקצועיים
שיעניקו לכם בעז"ה כלים למקצוע מעשי ומפרנס

ללימודי מקצוע מעשיים
נפתחת ההרשמה

להרשמה: 2245*)שלוחה 3(

חליפה
שניה

&399

1+1
&190
2 ב-

שעות פתיחה:
סניף גאולה: א‘ - ה’ 12:00-20:30 , ו‘ 10:00-13:30
סניף רמות: א‘ - ה’ 19:00-22:00 , ו‘ 10:30-13:30

גאולה: האמרכלים 4 פינת יעקב מאיר 10 - 02.5861045
רמות: רח‘ אידלסון 17 , רמות ג‘ - 077.4205006

העניבות
חגורות

וחפתים

מכנסיים
Levon
לגבר

מבצעי

חג
שבועות
ל:

&80
חולצה

אל קמט
100% כותנה

&195
2 ב-

חולצה
ללא גיהוץ

100% כותנה
גיזרה רגילה בלבד

חליפה
100%
צמר

&670

חליפה
שניה

&250
חליפה
פרימיום
לגבר

&350

עד ערב החג
מבצעי חג שבועות





עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח. ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי.

 שמנת מתוקה לקצפת
 בטעם שוקולד 32%

250 מ„ל

שמנת מפוסטרת לקצפת 38%
250 מ"ל

שקית גבינה לבנה תנובה 5%
1 ק”ג

חדש!

פתיתי בולגרית
220 גרם

חג שבועות 
שמח

מארז שלישיית קוטג’ תנובה 5%
250 גרם x 3 יח’

מארז שלישיית קצפת צמחית
250 מ”ל x 3 יח’

מלית לבלינצ׳ס
250 גרם

קרם פרש 30% 
200 גרם

במהדורה מיוחדת לשבועות
חגיגת מוצרי 



 | החרדית  למשפחה  מדור   | הקודש  בחצרות   | מוסף  כתבות   | דעה  טורי   מגוון 
מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | סאטירה |חידות, טריוויה, תשבצים ועוד

החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

 ששווה
! יותר

עיתון

עיתון לכל הדעות! להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ

כהן,  זמיר  רבי  הגאון  שטרן,  אריה  רבי  הגאון  ביותר:  הטובה  הכותבים   נבחרת 
נורדמן, הרב צוריאל קריספל, המטפל מרדכי רוט,  עו"ד יצחק שיינפלד, הרב בן ציון 
הרב אריאל למברג, דוד רוזנטל, דוד חכם, מירי שניאורסון, שרה פכטר, אורן ברוך לביא

 | החרדית  למשפחה  מדור   | הקודש  בחצרות   | מוסף  כתבות   | דעה  טורי   מגוון 
מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | סאטירה |חידות, טריוויה, תשבצים ועוד

החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

 ששווה
! יותר

עיתון

עיתון לכל הדעות! להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ

כהן,  זמיר  רבי  הגאון  שטרן,  אריה  רבי  הגאון  ביותר:  הטובה  הכותבים   נבחרת 
נורדמן, הרב צוריאל קריספל, המטפל מרדכי רוט,  עו"ד יצחק שיינפלד, הרב בן ציון 
הרב אריאל למברג, דוד רוזנטל, דוד חכם, מירי שניאורסון, שרה פכטר, אורן ברוך לביא

לבירור על נקודת המכירה הקרובה לביתכם: 
צביקה 052-670-6000





כ"ד באייר תשע"ח 129/5/18 בירושלים8 121//1 כ"ד באדר תש"ע בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
פישל רוזנפלד, 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

על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

 הדלקה בצומת מרן
אלפי  עשרות 
ירושלים  תושבי 
השתתפו בעשרות 
ההדלקה  מוקדי 
ת  ו נ ו כ ש ב
ברחבי  השונות 
ובהדלקה  העיר 
של  המרכזית 

שהתקיימה  יוסף,  יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון 
לראשונה בצומת מרן, סמוך לקברו של מרן הגר"ע 
אלפים  השתתפו  המרכזית  בהדלקה  זצ"ל.  יוסף 

רבים באווירת התעלות, שמחה וקדושה.
כלל  המזרח'  מן  'מורשת  של  בעומר  ל"ג  פרויקט 
50 מוקדי הדלקה ברחבי עיר הקודש ירושלים. את 
היוזמה המבורכת הגה והוציא לפועל חבר מועצת 
העיר ומחזיק תיק מורשת מן המזרח, פיני עזרא עם 

יו"ר סיעת 'ש"ס ירושלים' סגן רה"ע צביקה כהן.

 שמחת התורה
ראשון  ביום 
הכנסת  התקיימה 
תורה  ספר 
הכנסת  לבית 
אברכים'  'מנין 
ציון,  תל  ביישוב 
הרב  בראשות 
מנהל  גור,  יצחק 
חינוך  מחלקת 

חרדי בבנימין. האירוע החל בסיום כתיבת האותיות 
רבני  בליווי  וריקודים,  בשירה  בתהלוכה,  והמשיך 
כיבד  המרכזי  המעמד  את  ותושביה.  השכונה 

בנוכחותו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

 הלוויה מקבר רחל
הלך  השבוע 
הנגיד  לעולמו 
רבי  האמריקאי 
משה  מנחם 
ז"ל,  )מנדי( קליין 
מחובר  שהיה 
לבו  נימי  בכל 
רחל  לקבר  ונפשו 

ואף היה פטרון כולל' אור מנחם משה' בקבר רחל, 
העומד בראשות הגאון רבי אברהם אבא מילר.

מקליבלנד  המנוח  של  ארונו  הובא  היסטורי,  ברגע 
היישר לקבר רחל ומשם יצאה ההלוויה בהשתתפות 
שם  המנוחות,  להר  ומשם  קמניץ  לישיבת  המונים 

נטמן למנוחת עולמים. יהי זכרו ברוך.

 בול פגיעה
ישראל  דואר  חברת 
ישראל  בולאי  והתאחדות 
בינלאומי של  אירוע  יארחו 
בהשתתפות  בולים,  אספני 
מדינות  מ-50  נציגים 
במסגרת  העולם.  ברחבי 
תחרות  תתקיים  התערוכה 
אוספים  ויוצגו  אספנים  בין 
נדירים. האירוע יתקיים בין 

התאריכים י"ג לי"ז בסיוון, בבנייני האומה.
 2000 מ-  למעלה  פני  על  תשתרע  אשר  בתערוכה, 
אוספים  בהם  אוסף,  דפי  כ-16,000  יוצגו  מ"ר, 
הקשורים בבולאות של ארץ ישראל. תינתנה הדרכות 
על עולם הבולאות, יוצבו דוכנים של סוחרי בולים 
משורת  ליהנות  יוכלו  והמבקרים  ומחו"ל,  מהארץ 

פריטים בולאיים מעניינים ומשעשעים כאחד.

 נפל אל מותו
נפל  בניין  פועל 
אל  שני  ביום 
בנייה  באתר  מותו, 
ברחוב הרטום בהר 
מחקירת  חוצבים. 
כי  עולה  האירוע 
הפועל נפל כשהיה 
הרמה  מערכות  על 

וכי הוא נלכד במוטות ברזל שהיו בתוך הבור.

מאת: משה אברהמי

ל"ג תהלוכות בל"ג בעומר: למעלה מ-20 
השבוע  בסוף  צעדו  ירושלים,  ילדי  אלף 

תהלוכות  ב-33  האחרון 
כל  פני  על  שנפרסו  חב"ד 
ושנערכו  ירושלים  שכונות 
ילדי  כל  'יחד  בסימן 

ישראל'.
הירושלמיות  התהלוכות 
בתי  ע"י  מאורגנות 
ברחבי  הפרושים  חב"ד 
ירושלים,  שכונות  כל 
העליון'  'המפקד  כאשר 
ההיתרים  האישורים,  על 

והתקצוב, הוא שליח חב"ד לכיכר ספרא, יו"ר 
סיעת 'יהדות התורה' יעקב הלפרין.

אל  הצצה  הלפרין  מספק  נדיר,  באופן 
"ישנן  הענק:  פרויקט  של  הקלעים  מאחורי 
מגיע  המשתתפים  הילדים  שמספר  שכונות 

לחמשת אלפיים, בלי עין הרע, וישנן תהלוכות 
"בסך  ומוסיף:  אומר  הוא  ילדים",   300 עם 
ילדים  אלף  מ-20  למעלה  משתתפים  הכל 
בתהלוכות חב"ד בעיר. לא תמיד זה היה כך, 

עד לכניסת נציג חב"ד למועצה לפני כעשור, 
בעשור  אך  יותר,  מצומצמות  היו  התהלוכות 
שהתקבע  עד  גדל,  התהלוכות  מספר  האחרון 

על המספר הסמלי – ל"ג".
היקף  על  פרופורציה  מעט  לקבל  בכדי 

התהלוכות, שווה להביט בנתונים ובמספרים: 
לשכונה,  משכונה  משתנה  תהלוכה  כל  משך 
ובממוצע  והמארגנים,  ילדי המקום  אופי  לפי 
שעות.  כ-3  נמשכות  הירושלמיות  התהלוכות 
הילדים  אלפי  את 
מנווטים בהצלחה כ-400  
ל"ג  כלל  עלות  סדרנים. 
כמיליון  התהלוכות 
כשעיריית  שקלים, 
מסייעת  ירושלים 

בתקצוב.
אנחנו  "בחסדי שמיים 
ניכרת  עלייה  רואים 
המשתתפים  במספר 
מסכם  לשנה",  משנה 
הלפרין בסיפוק. "אני רוצה להודות לעשרות 
בכל  ירושלים, שעושים  ברחבי  חב"ד  שלוחי 
וביתר  נפש,  במסירות  קודש  עבודת  השנה 
אותן  תהלוכות  בעומר,  ל"ג  בתהלוכות  שאת 

עודד הרבי בכל כוחו".

תהלוכות במספרים: מיליון 
שקל, 20 אלף ילדים

  עשרות אלפי ילדי ירושלים צעדו בל"ג תהלוכות חב"ד לל"ג בעומר
הצצה אל מאחורי הקלעים: סודות הפריסה, סכומי העתק ומאות הסדרנים
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הקהילה החרדית-ספרדית בשכונת רמות ב' 
יוצאת למאבק, בשל מצוקה חמורה של 
מקום ממנה סובלים ילדי תלמוד התורה 
השבוע,  שנערך  חירום  בכינוס  המקומי. 
הוחלט לנקוט בצעדי מחאה משמעותיים 
החרדים  הנציגים  את  לזעזע  מנת  על 

ולרתום אותם לטובת ילדי השכונה.
אגסי  יעקב  הרב  פתח  הכינוס  את 
שעמד  התורה',  עמלי  'איגוד  מראשי 
מייצג  שהכינוס  העובדה  על  בדבריו 
בירושלים  אברכים  של  רבים  אלפים 
איכותיים  במוסדות  הממשי  הצורך  ועל 
לבני התורה הספרדיים, שרשת הת"תים 
לצורך  כמענה  הוקמה  הישיבות'  'חניכי 
זה. הוא הזהיר כי אם המצב בשכונה לא 

קהילות  יתר  על  השלכות  לכך  יהיו  ישתפר, 
חלופה  תימצא  ולא  מאחר  בעיר  התורניות 

ראויה לאברך בן תורה ספרדי.
רפאלי,  אברהם  הרב  דברים  נשא  אחריו 
את  שסקר  הת"ת,  של  ההורים  ועד  יו"ר 

הנהלת  על  שעברו  והגלגולים  ההתפתחויות 
לציבור האברכים  וקרא  היווסדו,  מאז  הת"ת 
את  מניח  פתרון  למציאת  ולפעול  להתעשת 

הדעת. דברי חיזוק נשא נשיא התלמוד תורה, 
הגאון רבי דוד אברהם, ראש ישיבת בנין אב.

במהלך הכינוס קבלו נציגי ועד ההורים על 
של  המלא  בגיבויה  נפתח  שהת"ת  העובדה 
תנועת ש"ס, אך בינתיים טרם הוצגו פתרונות 

ש"ס  נציגי  הולם.  מקום  נמצא  ולא  מעשיים 
מנקודת  המצב  את  שטחו  למקום  שהגיעו 
מבטם והבטיחו לעשו כל אשר לאל ידם על 

מנת להביא לפתרון.
הלימודים  שנת  בתחילת  כי  יצוין 
ברחוב  במבנה  א'  כיתה  נפתחה  הנוכחית, 
אהרן אשכולי בשכונה, תוך השקעה כספית 
גבוהה, אך בעקבות תלונות שכנים ופסיקת 
להתפנות  נאלצו  התלמידים  משפט,  בית 
ומאז נאלצים ילדי כיתה א', לנסוע בכל יום 

לשכונת רמת שלמה.
מבנה  הוא  המוצעים  הפתרונות  אחד 
הממוקם  'אופק'  החילוני  הספר  בית 
בשכונה, על שטח של 30 דונם ובו, לטענת 
בלבד,  תלמידים  עשרים  כמאה  האברכים, 

שרובם המכריע מתגוררים מחוץ לשכונה.
אל  להוציא  בכוונתם  האברכים,  לדברי 
הפועל כינוס ראשי ישיבות שירתמו להצלחת 
על  הוחלט  הכינוס  בסיכומו של  המאבק. 
א'  לכיתה  אהל  והצבת  המאבק  החרפת 
שימוקם בכניסה לבית הספר החילוני ברמות 

ב'.

צעד ראשון במאבק: 
"הילדים ילמדו באהל"

 צילום: שמואל דריי 

על רקע מצוקת מקום חריפה לילדיהם, קהילת האברכים הספרדית 
בשכונת רמות ב' יוצאת למאבק  היעד: בית הספר 'אופק' החילוני, 

האמצעי: אהל מחאה ולחץ על חברי המועצה

ברגעי החילוץ. צילום: שירותי 
כבאות והצלה

צילום: איל קרן



מכניסים טוב הביתהגם בשבועות

לכבוד החג בוחרים במוצרי 
טרה האיכותיים, לאפיה,

לבישול ולקינוחים משובחים! 

מוצרי החלב של טרה
ללא חומרים משמרים 

ובכשרות בד"ץ העדה החרדית

חדש!
שמנת מתוקה

ושמנת לבישול 

בכשרות בד"ץ
העד"ח
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על  האחרונים  בימים  פשטו  מיסיונרים 
ירושלים ושכונותיה החרדיות בקמפיין מקומם 
ורחב היקף שעלותו מסתכמת בלא פחות מ-1.8 

מיליון דולר.
לוחות  המיסיונרים  כיסו  הקמפיין,  במסגרת 
עם  העיר  ברחבי  חרדיות  בשכונות  מודעות 
בסגנון  שעוצבו  במיוחד,  מתוחכמות  מודעות 
הילדים.  לב  את  למשוך  ושנועדו  קומיקס 
חרדית  חזות  בעלות  בו  המככבות  הדמויות 
מובהקת, כשבפיהם הושמו מסרים מיסיונריים 

מובהקים.
וכמו לא היה די בכך, על מנת להוליך שולל, 
ליצירת  במודעות  המופיעים  הטלפון  מספרי 
כדי  וזאת  כשרים,  טלפון  מספרי  הם   – קשר 

להסיר כל חשש או רתיעה מהמודעות ותוכנן.
לקרב  יצאו  לאחים'  'יד  הפעילים  בארגון 
הסברה מיידי וגייסו צוותים נרחבים של פעילים 
שדאגו להסיר את השלטים מלוחות המודעות. 
במקביל הועברה פנייה לעיריית ירושלים, שם 
התגלה כי המודעות נתלו שלא כחוק. העירייה 

פתחה בצעדים נגד אנשי הקמפיין.
מקרב  המודעות  מדביקי  גם  כי  יצוין 
לחרדים  מחופשים  בעצמם  היו  המיסיונרים 
ונראה כי הם נקטו בצעד זה על מנת להיטמע 
ולא  החרדיות  בשכונות  ובטבעיות  בקלות 

לעורר כל חשד.
"ההיערכות המוגברת תימשך עד שהמפגעים 
שכונותיה  על  העיר  את  יעזבו  המיסיונרים 

וייאמר למשחית הרף", הבהירו ב'יד לאחים'.

מאת: משה אברהמי

'דיל'  נרקם  השטח  לפני  מתחת  האם 
מחילולי  החרדית  הנציגות  תתעלם  במסגרתו 
שבת בעיר הקודש? בתקופה האחרונה מקדמת 
עיריית ירושלים הקמת מערך להשכרת אופניים 
שכרוך  פרויקט  העיר,  כל  פני  על  שיתפרס 
בשבתות.  גם  ושיפעל  נרחבים  שבת  בחילולי 
כי  עולה  בירושלים'  ל'השבוע  שהגיע  ממידע 
מנציגי  שבשתיקה  הסכמה  מקבל  הפרויקט 
להישג  בתמורה  שבת,  לענייני  הרבנים  וועדת 

אחר בגן החיות התנ"כי.
בשבוע שעבר, חשף 'השבוע בירושלים' את 
וועדת  מזכיר  בין  ונרקמות  ההולכות  ההבנות 
העירייה,  מנכ"ל  לבין  שבת  לענייני  הרבנים 
ההסכם,  פי  על  התנ"כי.  החיות  בגן  העוסקות 
בימי שבת, לא יוצבו קופות מאוישות בפתח גן 
אוטומטיות  מכונות  תוצבנה  ובמקומם  החיות 
סערה  עורר  הפרסום  כניסה.  כרטיסי  למכירת 
בהרחבה  צוטט  ואף  העירייה  במסדרונות 

בתקשורת הכללית.
אך מסתבר של'עסקה' המתגבשת ישנה צלע 
עשרות  להקמת  עירוני  במיזם  מדובר  נוספת. 
תחנות למאות זוגות אופניים, שיעמדו לרשות 
למערך  בדומה  בה,  והמבקרים  העיר  תושבי 
פופולארי הפועל בעיר תל אביב. על הפרויקט 
כרוך  הדבר  אלמלא  ולהלל,  לברך  כולם  יכלו 
והן  בתשלום  הן  פומביים,  שבת  בחילולי 

הלוגיסטי  המערך  בתפעול 
ובשינוע המורכב.

ניסתה  שנתיים,  לפני  כבר 
העירייה להוביל את מיזם האופניים, אך מסיבה 
עלומה, הפרויקט הוקפא. באופן רשמי, טענה 
העירייה כי הפרויקט עדיין בשלבי בחינה, אך 
באופן לא רשמי, הערכה הייתה שהפרויקט ירד 
החרדיים  הנציגים  התנגדות  בשל  היום  מסדר 

לחילולי השבת.
כעת, מתברר כי מאחורי הקלעים עמלו אנשי 
העירייה בראשות המנכ"ל אמנון מרחב, לקדם 
נציגי  הסכמת  את  להשיג  ואף  התהליך  את 
וועדת הרבנים לענייני השבת. ממתווה ההסכם 
סופי  באופן  נחתם  לא  ושעדיין   – שמתגבש 
הרבנים  וועדת  שתקבל  ל'הישג'  בתמורה   –
יעניקו  התנ"כי,  החיות  בגן  הקופות  בסגירת 
האופניים  למיזם  שבשתיקה  הסכמה  נציגיה 
והוא יוכל לעבור בוועדות הרלוונטיות ולצאת 

לפועל.
מזכיר  טוען  עיתונות',  'קו  לפניית  במענה 
יצחק  הרב  שבת  לענייני  הרבנים  וועדת 
גולדקנופף כי הוא כלל אינו מודע לקיומו של 
עלה  לא  שהוא  ברור  ומשכך,  האופניים  מיזם 
'דיל',  כל  נמרצות  הכחיש  הוא  לדיון.  כלל 

הבנות וסיכומים.
"חברת  בתגובה:  נמסר  ירושלים  מעיריית 
ללוחות  בהתאם  שמתקדם  מכרז  פרסמה  עדן 

הזמנים".

עם קומיקס וטלפון כשר: 
מיסיונרים בגאולה

'דיל השבת' נחשף: 
אופניים תמורת גן חיות

של  ענק  בכרזות  כוסתה  החרדית  ירושלים  קודשך":  היכל  את  "טימאו 
מדביקים  חרדיות,  דמויות  המושלמת:  ההסוואה    מיסיונריים  חומרים 

מחופשים ומספרי טלפון כשרים

עיריית ירושלים תוכל לקדם פרויקט גדוש חילולי שבת של השכרת אופניים, 
תמורת צמצום חילולי השבת בגן החיות התנ"כי, כפי שנחשף ב'קו עיתונות' 

 מי עומד מאחורי הדיל ומה כלול בו?

חשיפת 'קו 

עיתונות'

 תקע, 
למה חיברת את המאוורר 

לכבל מאריך?

לפניכם כמה כללים לשימוש בטיחותי בו:
החלטתם להשתמש בכבל מאריך?

כי זה נותן לי
אורך רוח!

 כבל מאריך מיועד לשימוש זמני ולא לשימוש קבוע.
 כשמחברים מכשיר חשמלי לכבל מאריך, קודם מחברים את 

   המכשיר לכבל ורק לאחר מכן מחברים את הכבל לחשמל. 
    כשמנתקים – קודם מנתקים מהחשמל ורק לאחר מכן מנתקים 

    את המכשיר החשמלי מהכבל המאריך. 
 אין להשתמש בכבל מאריך שנראה בלוי או קרוע או בכבל שהשקע  

   והתקע שמחוברים אליו בלויים, שבורים או עם סימני חריכה.

הקפידו לפרוש את הכבל המאריך מחוץ לדרכי מעבר כך שלא   
או  יישחק כתוצאה מדריכה עליו  והקפידו שלא  יהווה מכשול 

כתוצאה מהנחת רהיטים עליו.
הרחיקו את הכבל המאריך ממקורות חום.   

בעת שימוש במכשיר חשמלי שמחובר לכבל מאריך, יש להקפיד שניתן   
לראות את הכבל לכל אורכו ואין להעבירו דרך קירות, מחיצות וכדומה.

אין להשתמש בכבל מאריך כאשר הוא חם למגע יד.  
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שמציגים  הנתונים  ובליל  המילים  ים  בתוך 
העיר  לראשות  הלוהט  במרוץ  הבוחשים  כל 
במלואו  כאן  המתפרסם  חדש  סקר  ירושלים, 
לראשונה, בוחן את מידת התמיכה של הציבור 
החילוני בכל אחד מהמועמדים. מדובר בסקר 
עשוי  אשר  הכללי,  בציבור  הממוקד  ראשון 
מהצד  הן  המתמודדים,  מפת  על  להשליך 

החרדי והן מהצד החילוני.
בסקר שנערך על ידי 'הגל החדש' מקבוצת 
400 משתתפים שהם מדגם  'נילסן', השתתפו 
מהנשאלים   29% התושבים.  בקרב  מייצג 
הגדירו עצמם חילונים, 38% מסורתיים ו-32% 
זה  במדגם  הסטטיסטית  הטעות  טווח  דתיים. 

הנו 4.9% +.
כמועמד  מסתמן  ליאון  משה  ולנתונים: 
בנוסף  זאת  הכללי,  הציבור  בקרב  מועדף 
על  החרדי  בציבור  לו  שיש  המובנה  ליתרון 
 21% למגזר.  מחוץ  האחרים  המתמודדים  פני 

היו  והבחירות  במידה  לליאון  מצביעים  היו 
ברקוביץ,  לעופר  יצביעו   13% כיום,  נערכות 
לח"כ   6% אלקין,  זאב  לשר  יצביעו   12%
דודי אמסלם, 2% ליוסי דייטש, 4% לחביליו 

ולסלמן )לכל אחד מהם(.
במידה ואלקין לא מתמודד, נראה שהקולות 
ודייטש.  ברקוביץ  לכיוון  בעיקר  נודדים 
תמיכה,   17% ליאון  מקבל  כזה,  בתסריט 
 ,4% עם  נותנים  וסלמן  חביליו   ,7% אמסלם 
דייטש  ויוסי  ל-16%  מתרומם  ברקוביץ  עופר 

יכפיל את התמיכה בו ל-4%.
הבולטים  המועמדים  שני  בין  בהתמודדות 
כרגע במרוץ – משה ליאון ועופר ברקוביץ – 
מנהלים השניים קרב צמוד על לבו של הבוחר 
תמיכה  מ-27%  נהנה  ליאון  כאשר  החילוני, 

לעומת 23% תמיכה בברקוביץ.
אחוזי  בולטים  הסקר,  שאלות  כל  לאורך 
נכבד  בחלק  כאשר  גבוהים,  מתלבטים 
הוגדרו  מהנסקרים  חצי  כמעט  מהשאלות, 

כמתלבטים או ככאלו שטרם גיבשו דעה.

מאת: משה אברהמי

אם אתם תושבי שכונות גאולה, מקור ברוך, 
תכנית  לכם  ויש  ישראל  בית  או  שערים  מאה 
תמ"א  תכנית  באמצעות  הדירה  את  להרחיב 
38 – הדיון במועצה ביום רביעי בשבוע הבא 
הינו קריטי עבורכם. אם חברי המועצה החרדים 
נוספים  בניינים  של  רבות  מאות   – יצליחו 
תמ"א  מתכנית  ליהנות  יוכלו  שלכם  בשכונות 

38 להרחבת הדירה.
יו"ר  ידי  על  שקודמה  צפון,  מע"ר  תכנית 
הוועדה המחוזית לשעבר דלית זילבר ומתכננת 
המחוז שירה תלמי, קובעת כמה כללים נוקשים 
תמ"א  לבצע  באזור  רבים  מתושבים  שימנעו 
38, מה שמחסל את האפשרות הנוחה והזולה 

להרחבת דירתם.
בוועדות  אושרה  כבר  למעשה  התכנית 
המועצה  שחבר  אלא  וחצי,  שנה  לפני  התכנון 
החוקית  סמכותו  את  הפעיל  וייצמן  יוחנן 
במסגרת סעיף 18ז' ודרש לקיים על כך דיון גם 
ונשנות,  חוזרות  דחיות  לאחר  העיר.  במועצת 

ביום רביעי הבא זה יקרה, וזו כנראה ההזדמנות 
האחרונה לשנות את תנאי התכנית.

ניר  העיר  לראש  וייצמן  פנה  כך,  בעקבות 
התכנית  תנאי  את  לאלתר  לשנות  ודרש  ברקת 
הפוגעת בתושבי השכונות כדי שחברי המועצה 
יוכלו לאשרה. הדרישה העיקרית היא: אישור 
היתרי בניה לגובה בשיעור המקסימלי שתמ"א 
38 מאפשרת. לדברי וייצמן מדובר על הגדלת 
ממה  יותר   30% של  בשיעור  הבניה  זכויות 

שקיים כיום בתכנית מע"ר צפון.
בשלה  "הסיבה  כי  וציין  הוסיף  וייצמן 
לא  המדיניות  אישור  לאחר  כי  היא  התנגדתי 
כמות  את   38 תמ"א  של  בהיתרים  לתת  נוכל 
זכויות הבניה שהחוק מאפשר, בנוסף טענתי כי 
התכנית לא מוצגת כתכנית מחייבת חוקית כך 
לחוות  היכולת  התושבים  לציבור  ניתנה  שלא 

את דעתו".
תעלה  הבא  בשבוע  רביעי  ביום  כאמור, 
התכנית לדיון מחודש, ולתושבים לא נותר אלא 
יצליחו  החרדים  המועצה  חברי  אם  להמתין 

לשנות את תנאי התכנית לטובת התושבים.

בציבור החילוני

קריטי: הדיון שיקבע את גורל 
הבנייה בשכונות החרדיות

המועמד לראשות העיר גובר על יריביו בסדרת סקרים 
לאומי  והדתי  החילוני  בציבור  המצב  את  שבוחנת 
אלקין, אמסלם,  ברקוביץ,  זוכים  אחוזים  בכמה   

חביליו וסלמן?

האם תושבי השכונות החרדיות יוכלו ליהנות מתכניות 
המועצה  חבר  של  פוליטי  תרגיל  בעקבות   ?38 תמ"א 
וייצמן, תעלה תכנית השימור מע"ר צפון לדיון  יוחנן 
להיתקל  צפויה  היא  שם   - העיר  במועצת  מחודש 

בהתנגדות חרדית עזה

פרסום 
ראשון

סקר: ליאון מוביל
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יוסי גיטלר

89 שנים, השיב  בן  ימים, כשהוא  ושבע  זקן 
בשבוע שעבר הגאון רבי משה שרים זצ"ל את 

נשמתו ליוצרה. 
לאביו  הצעיר  משה  נולד  תרפ"ט  אייר  בי"א 
ישיבת  ממקימי  זצ"ל  שרים  עזרא  רבי  הגאון 
'פורת יוסף' בעיר העתיקה בירושלים. מאז זרמו 

מקביל  בנהר  חייו 
עולם  להתפתחות 
הספרדי  התורה 
השונים.  לענפיו 
אלי,  יצחק  הרב 
מנהל תלמוד תורה 
התורה'  'מסילת 
מייסודו  בתל-ציון 
שרים,  הגר"מ  של 
עם  בשיחה  אומר 
עיתונות':  'קו 
היה  משה  "רבי 
עולם  ממקימי 
הספרדי,  התורה 
עולם  תקומת  כל 

הישיבות הספרדיות שזורה אחת לאחת בקורות 
חייו של רבי משה זצ"ל. העובדה שלא כל כך 
שמענו על כל המתואר בחיי חיותו מחזקת את 
ניתן  עליו  והצניעות,  הענווה  כאיש  תדמיתו 
עם  לכת  והצנע  הכתוב  מאמר  את  להמליץ 

אלוקיך".
מפנה  אירע   ,62 בן  כשהוא  תש"נ,  בשנת 
משמעותי בחייו ומפעלותיו של הגר"מ, באותה 

והקים  יוסף'  'פורת  מוסדות  מניהול  פרש  שנה 
את מבצרי התורה והחינוך "המסילה", תחילה 
בשכונת רמות בירושלים ואח"כ ביישוב החרדי 
תל-ציון ובמודיעין עילית בהם מתחנכים אלפי 
תורה  בתלמודי  שמים  ויראת  לתורה  ילדים 

וישיבה קטנה. 
עיתונות'  ל'קו  מספר  שרים,  יוסף  הרב  בנו, 
יוסף'  'פורת  ישיבת  בהנהלת  סכסוך  רקע  שעל 
הגר"מ  נסע 
מרן  עם  להתייעץ 
הישיבה  ראש 
שך  הגראמ"מ 
דרכו.  המשך  על 
המליץ  שך  הרב 
מן  לברוח  לו 
ובירכו  המחלוקת 
מכך  יפסיד  שלא 
מאומה. הפעילות 
ברשת  הענפה 
שהקים  המוסדות 
אז מוכיחה כאלף 
עדים על החוכמה והתבונה בצעד שנקט לברוח 
מן המחלוקת, גם במחיר של הפסד נזק כלכלי 

רב.
הג"ר  בנים,  ארבעה  אחריו  הותיר  הגר"מ 
ובניו  המוסדות,  בראש  העמיד  אותו  עזרא 
הרבנים ר' יצחק, ר' יוסף ור' יונתן המנהלים את 
וכן  וממשיכים את דרכו של אביהם.  המוסדות 
בתו הנשואה לגאון רבי שמעון בוסו מירושלים, 

נכד ה'באבא-סאלי' וראש כולל בנתיבות.

יוסי גיטלר

את  בירושלים  רייך  במשפחת  תכננו  כך  לא 
חגיגות ל"ג בעומר תשע"ח. בתכניה המוקדמת 
סיום  לסעודת  היום  של  הערב  שעות  נשמרו 
המשפחה  ידיד  עם  רשב"י  של  לזכותו  הזוהר 
בספסופה.  דרעי  אריה  הפנים  ושר  ש"ס  יו"ר 

רצו  משמיים  אבל 
ובאותם  אחרת 
הובלה  שעות 
רבי  של  מיטתו 
משה מבית המדרש 
לבית  בנתניה  צאנז 
שם  בעיר,  החיים 
ונראה  סמוך  נטמן 
היה  בו  ורבו  למורו 
הימים,  כל  דבוק 
ה'שפע  בעל  מרן 
מקלויזנבורג  חיים' 

זיע"א.
כמה ימים לפני ל"ג בעומר כבר שהה הנגיד 
צפת  הקודש  בעיר  ז"ל  רייך  משה  ר'  הרבני 
קדישא  באתרא  רבה  דהילולא  יומא  לקראת 
מירון, ביום שלישי בערב חש שלא בטוב ופונה 
בבוקרו של  למחרת  בצפת,  'זיו'  החולים  לבית 
יום רביעי ערב ל"ג בעומר החמיר מצבו ומסוק 
הוזעק כדי לפנותו לבית החולים 'שיבא' בתל-
שנים  וכש-62  הגזירה  נגזרה  אולם  השומר. 
ארוכות ועמוסות מאחוריו נפרדה נשמתו מגופו 

ובה לכור מחצבתה.

רבות סופר עליו ועל מעלליו הברוכים לטובת 
בכלל,  החרדית  והיהדות  בפרט  צאנז  חסידות 
האבלים  בית  את  הפוקדים  השונים  המנחמים 
בשבוע האחרון, בהם מרנן גדולי ישראל ואישי 
ציבור רבים, מספרים עוד ועוד על מה שהנחיל 

בימי חייו עלי אדמות.
האחרונות  בשנים  הענפה התמקדה  פעילותו 
ופרנסה  תעסוקה  לספק 
למשפחות  כשרה 
רכש  כך  לשם  חרדיות, 
הסריקה  מפעל  את 
את  ופרס  סטור'  'אימג' 
מפת  פני  על  שלוחותיו 
החרדית  ההתיישבות 
מטבריה  כולה,  בארץ 
בגליל ועד ערד שבנגב, 
מודיעין-עילית  דרך 
פתח-תקווה וקריית-גת. 
גאולת המתחם שסביב  לזכותו  נרשמה  כן  כמו 
שבאוקראינה.  באומן  מברסלב  נחמן  רבי  ציון 
ישראל  עם  למען  ומגוונות  רבות  פעולות  ועוד 

כפי שעוד ודאי יסופר בשנים הבאות.
היום )ד( קמים בני המשפחה מהשבעה בביתו 

ברחוב הקבלן בשכונת הר-נוף בעיר.
כתבה נרחבת לדמותו תפורסם בסוף השבוע 

במוסף 'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות'.
ת.נ.צ.ב.ה.

הגאון רבי משה שרים זצ"ל

הנגיד הרב משה רייך ז"ל

 - זצ"ל  שרים  משה  רבי  הגאון  תורה  של  עולה  למקים  השבעה  ככלות 
מקורבים ובני משפחה סופדים לדמות האצילית

עולמו,  לבית  ז"ל  רייך  משה  רבי  צאנז  לבית  הנגיד  הסתלק  פתאום  בפתע 
והותיר אחריו רבים שבורים ורצוצים חסרי משענת

צילום: משה גולדשטיין

הכתבה המלאה תפורסם 
בסוף השבוע במוסף

צילום: יעקב כהן

חופשה חלומית בדיסלדורף
כתבת תשקיף

מאת: יבניאל שירם

לפני שאתם בוחרים את חופשת הקיץ שלכם 
כדאי שתבדקו מה מציעים לכם. אם אתם לא 
מסתפקים במלון שנמצא במקום מרוחק נטול 
תחבורה סדירה למקומות המרכזיים ואין לכם 
כוונה להתפשר על איכות המלון, חשוב שתבדקו 

היטב.
סביר להניח שחשוב לכם להתארח במלון בעל 
שם עולמי. שינפלד תיירות מציע בפניכם את 
מלון הילטון היוקרתי בעיר דיסלדורף שבמערב 
גרמניה, מבית רשת הילטון העולמית. למעשה, 
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 

וכעת, הילטון דיסלדורף.
מיקום המלון חשוב לא פחות מאיכותו. 
הילטון דיסלדורף נמצא במקום מרכזי, בסמיכות 
למרכזי הקניות הגדולים, לפארקים המובילים 
ולאתרים היהודיים. מדיסלדורף ניתן לצאת 
גרמניה  לשורה ארוכה של טיולים במערב 
ובמדינות אירופה הסמוכות. חלק מהטיולים 
מאורגנים ע"י שינפלד תיירות ובליווי מדריך 
מקצועי דובר עברית. בחלק מהטיולים ניתן 

לצאת באופן עצמאי.
קיץ תשע"ח הוא  תיירות,  עבור שינפלד 
הגשמת חלום. מלון הילטון דיסלדורף שבמערב 
והיוקרתיים  הנחשבים  מהמלונות  גרמניה, 
באירופה, מהווה יעד חלומי לכל חברת תיירות 

שרוצה לפנק את לקוחותיה.
השנה, 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. 
המלון מפואר ויוקרתי עם חדרים בעיצוב 
מוקפד, בית כנסת, מרכז ספא מפנק, חדר כושר, 
לובי מפואר, חדרי אוכל מרווחים ואינטרנט 
חופשי בלובי. המלון ממוקם במרחק הליכה 
מרוב הנקודות המתויירות והמעניינות ביותר. 
בנופים  לטייל  תוכלו  לדיסלדורף  מחוץ 
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.
טיולים  כוללים  שלנו  הטיולים  מסלולי 
לזוגות ולמשפחות – למוזיאונים הנחשבים, 
לפארקים העצומים, למונומנטים ההיסטוריים 
במדינות  ביותר  המרתקות  ולאטרקציות 
הסמוכות: הולנד, בלגיה ולוקסמבורג. כאמור, 
חלק מהטיולים מאורגנים ע"י שינפלד תיירות 
מלווה במדריך מקצועי דובר עברית. ניתן גם 

לצאת לטייל באופן עצמאי. 
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, 
ומבחר  פירות העונה  קוקטיילים מרעננים, 
העוגות המיוחדות והקינוחים שטובי השפים 

של שינפלד מכינים עבורכם. 
ועכשיו מבצע: לנרשמים עד חג השבועות 

הנחה של 1,000 ש"ח. מהרו להרשם.

כדי לשמוע עוד פרטים על חופשת הקיץ המושלמת, אתם מוזמנים להתקשר למשרדי 

שינפלד תיירות: 03-6189999.

רק בשינפלד תיירות תמצאו מלון יוקרתי מבית רשת הילטון 
העולמית בעיר דיסלדורף במערב גרמניה, עם איכות ופינוק ברמה 
הגבוהה ביותר, שפע של אוכל לכל אורך שעות היום, תכניות 
לכל המשפחה וטיולים מאורגנים למיטב האתרים והאטרקציות 
במערב גרמניה ובמדינות אירופה הסמוכות  עוד לא כירטסתם?



צחור על גבי לבן
לקראת שבועות איקאה לובשת לבן 

ומציעה לכם מגוון מוצרים לחג חגיגי וצחור.

1, מרכז עסקים שורק, היוזמה  איקאה ראשל"צ: רח'  24, באר שבע.  הירדן  איקאה באר שבע: 
כביש פלמחים. איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת. נתניה )דרום(. איקאה קריית אתא: תפוצות ישראל 1,
דרך חיפה 52, קריית אתא. שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00, ו' 9:00-15:00, מוצ"ש:
האא )35832*( | בירור מלאי באתר איקאה י משעה אחרי צאת השבת ועד 23:00. שירות לקוחות 

 ₪95

 ₪95
FORADLA

מעמד הגשה
3 קומות. לבן/פליז.

STOCKHOLM קערה. 
פלדת אל חלד. לבן.

 ₪9

 ₪29

 IKEA 365+
ספל אספרסו עם תחתית.

פורצלן. לבן.

GRIPANDE
סט 2 כלי

הגשה לסלט. 
במבוק. לבן. 

 ₪350
 ASKVOLL שידת 3 מגירות.
  גימור  גוון אלון מולבן/לבן.

ר'70, ע'41, ג'68 ס"מ.

 ₪95
ARSTID מנורת שולחן. 
ג׳ 55 ס״מ.
פלדה. ציפוי ניקל/לבן.

₪49
VARDAGEN קומקום. 

חרס. 1.2 ל'.

₪29 ליח׳

 ₪15

 ₪145

 ₪39

SMASKIGA כרית נוי.
ר׳ 50 ס״מ, א׳ 50 ס״מ.

דו צדדי מנוקד.

ELLY סט 4 מגבות מטבח.
ר' 50 ס"מ. א' 65 ס"מ

לבן/כחול.

SENIOR מחבת
ברזל בציפוי אמייל. 

קוטר 28 ס"מ.

 VARDAGEN 
 כלי לפאי חרס.

ק׳ 32 ס"מ.

FLITIGHET
סט כלים

18 חלקים.
חרס.

FORTROLIG סט
3 קופסאות לאחסון.
זכוכית.  ₪95
 ₪69

KVILL מסגרת. ₪25 
13x18ס״מ. לבן.

LAMPAN מנורת 
שולחן. ג׳ 29 ס״מ. 

לבן.

 ₪25
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פישל רוזנפלד, שליח 'קו עיתונות' למונטריאול

האדמו"ר  שמרן  בזמן  משבוע,  למעלה  לפני  כבר  התחיל  זה 
מבעלזא עלה לתפילה בציון דודו המהר"א מבעלזא זצ"ל ובכותל 
המערבי, לקראת הטיסה שהמריאה בבוקרו של יום שלישי בשבוע 

שעבר.
מזה  לראשונה  שבקנדה,  למונטריאול  ההיסטורית  הטיסה  את 
שנשכר  פרטי  במטוס  האדמו"ר  עשה  עשורים,  משני  למעלה 
עבורו על ידי נגידי עם במיוחד. בצהרי שלישי )שעון קנדה( נחת 
האדמו"ר במונטריאול, ויצא בליווי שיירה ולצד כוחות משטרה 
מקומיים, למעונו בעיר - בית הנגיד רפאל הרצוג שהוקדש למשך 

שבוע.
עם הגעתו לרחוב, המתינו אלפים מחסידיו, לצד מאות תלמידי 
שעות  עברו  לא  במיוחד.  מרשים  פנים  קבלת  במעמד  תשב"ר, 
אחדות ובבית המדרש המרכזי בעיר נערכה קבלת פנים נוספת - 

הפעם מצד האברכים.

במעמד  לראשונה  האדמו"ר  השתתף  למסע,  הראשון  ביומו 
הסמוכים  הרחובות  כל  כשעל  רשב"י,  לכבוד  היסטורי  ההדלקה 
צובאים אלפי מבקשי השם, מחסידי בעלזא ועד לחסידי סאטמר.

בוקר  של  השחרית  בתפילת  השחר  וברכת  עולם'  ה'אדון  את 
הצהריים  בשעות  השנה.  ראש  בנעימת  האדמו"ר  פתח  ההילולא 
לבית  חדש  התורה  ספר  אלפים  ובהשתתפות  עם  ברוב  הוכנס 
של  בנו  עומד  המשתתפים  כשבראש  בעיר,  בעלזא  המדרש 

האדמו"ר, הרה"צ אהרן מרדכי רוקח.
עד  התמלא  הענק  הדאטער  ההילולא.  לרגל  טיש  נערך  בערב 
שמאות נאלצו לעמוד מחוץ לשערי האוהל, כשלצד מרן האדמו"ר 
מבעלזא יושב האדמו"ר מויז'ניץ במונטריאול, שזה עתה הוכתר 

לכס הרבנות, עם פטירת האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצ"ל.
חפ"ק מיוחד הוקם לצרכי האבטחה, מוקד הצלה נייד ואתו חדר 
רופאים ואיתור ילדים נעדרים הוצמד לשאטער, אלפים רבים של 
הוכנו בפרויקט מיוחד שניהל בהצלחה רבה ראש  סעודות שבת 
לספק  בכדי  הושכרו  שלמים  ומבנים  קליין  בערל  הרב  'החברה' 

מקום ללינת אלפי האורחים.
רוקח,  שלום  הרב  האדמו"ר,  נכד  בירושלים  ערך  במקביל, 
'פירות טיש' לחסידים השוהים בירושלים, לבקשת סבו האדמו"ר.

לקהל  רבתי  טיש'  ו'מיטוג  קידוש  נערך  השבת  יום  בצהרי 
החסידים ובצאת השבת, במבצע לוגיסטי מורכב והיסטורי נערך 
למעונו  מלווים  האדמו"ר  כשאת  המרכזי,  ה'באגלייטען'  מעמד 

קרוב לעשרת אלפים, אנשים, נשים וטף באבוקות של אור.
מעמדי  ביקורים,  סדרת  האדמו"ר  ערך  מכן  שלאחר  בימים 
'לחיים' וסיורים בבתי המדרש, הכוללים, המוסדות וגדולי התורה 
ייחודי  התוועדות  מעמד  במקום  נערך  שלישי  יום  בערב  בעיר. 
לעיירה  האדמו"ר  המשיך  והיום  המקום  תושבי  בעלזא  לחסידי 
בעלזא שבאוקראינה, שם יעתיר על קברי מייסדי וראשי שושלת 
החסידות לקראת חתונת נכדו בקרוב. לקראת שבת יחזור האדמו"ר 

למעונו בקריית בעלזא בירושלים.

מסע היסטורי: 
בעלזא כבשה את מונטריאול
יחידות עילית של המשטרה המקומית הוזנקו לציר המרכזי בעיר, שנסגר כליל לתנועה כדי שההמונים 
יוכלו ללוות את מרן האדמו"ר לביתו • אוהל ענק הוקם, אלפי חסידים התכנסו מכל קצוות תבל, ספר 

תורה הוכנס ומעמד 'הדלקה' בלתי נשכח • סיקור מיוחד ומצולם

סיקור 
מיוחד

אשפר, מבינים בבשר.

שבועות באשפר
יומיים רצופים על איכות לא מתפשרים

100%
בשר

ללא הזרקת מים | ללא תוספת פוספטים | ללא חומר מרכך | ללא צבעי מאכל

לשירותכם: מחלקת עופות טריים וקפואים בכשרות בד"ץ עדה החרדית

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

בראשות מרן ראש הישיבהאשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מתארגנת 
קבוצה

לפרטים: 050-9101615

ללימודי תעודת הוראה
 +

 תואר אקדמי בחינוך וחברה 
 +

תעודת מקדם נוער מטעם משרד החינוך 
במינימום זמן.



כבר נכתב רבות אודות מצב התחבורה הציבורית הקשה בירושלים, הבא לידי ביטוי באלפי נסיעות 
שאינם מבוצעות ע"י חברת התחבורה הציבורית בירושלים מידי חודש, וכתוצאה מכך נגרמת פגיעה 
חסרת תקדים בנוסעי התחבורה הציבורית הממתינים זמן ממושך בתחנות לאוטובוס שיסיע אותם 
למחוז חפצם, ואף כאשר מגיע האוטובוס הוא עמוס בנוסעים בצורה שאינה מכבדת את ציבור הנוסעים 

ובמקרים רבים הצפיפות מהווה סכנה לשלומם וביטחונם. 
חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי בשיתוף וועדות התחבורה של המינהלים הקהילתיים הרימו את 
הכפפה במטרה להביא לפיתרון משבר התחבורה הציבורית בעיר, ובעקבות כך יזם חבר הכנסת מספר 

דיונים בוועדת פניות ציבור של הכנסת וכמו כן יזם דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת לפני כחודשיים 
במטרה להעלות על סדר יומה של הכנסת את מצוקת התושבים והדרישה החד משמעית לייצר פיתרון 

לסבל הנורא הנגרם מכך. 
בימים אלה חה"כ הרב מלכיאלי יצא במיזם משותף יחד עם יו"ר ועדת התחבורה במינהלים הקהילתיים 
בירושלים הרב ישי בלך, להביא לידיעת הציבור את זכותם להגיש תלונה למשרד התחבורה על כל חריגת 
נסיעה המתבצעת ע"י מפעילי התחבורה הציבורית הן בקווים העירוניים והן בקווים הבינעירוניים, תלונה 

המתקבלת במשרד התחבורה, מהווה עילה לאכיפת המפעיל אם אכן התלונה מוצדקת. 
ע"מ להנגיש לתושבים 
להגיש  האפשרות  את 
התחבורה  ועדת  תלונה, 
של המינהלים הקהילתיים 
מתנדבים  מערך  הקימה 
דוכני הסברה  המאיישים 
ובמקומות  רמות  בצומת 
בעיר,  נוספים  מרכזיים 
מסבירים  המתנדבים 
לציבור הנוסעים את זכותם 
הבסיסית לתחבורה ציבורית 
אפשרותם  ואת  הוגנת 
למשרד  תלונה  להגיש 
התחבורה על כל חריגת 

נסיעה. 
"ר  ו י אומר  כום  לסי
ועדת התחבורה במינה"ק 
בירושלים הרב ישי בלך "אני 
מברך על שיתוף הפעולה 
הכנסת  חבר  בין  ההדוק 
הרב מלכיאלי לבין וועדות 
ואני  התחבורה במינה"ק, 
מקווה שיחד נביא פיתרון 
אמיתי למצוקת התושבים."  

זלזול מתמשך בנוסעי 
התחבורה הציבורית 

בירושלים 
מצב התחבורה הציבורית הקשה בירושלים, בא לידי 
ביטוי באלפי נסיעות שאינם מבוצעות ע"י תחבורה 
הציבורית בירושלים מידי חודש, וכתוצאה מכך נגרמת 
פגיעה חסרת תקדים בנוסעי התחבורה הציבורית • 
חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי בשיתוף וועדות 
התחבורה של המינהלים הקהילתיים הרימו את 

הכפפה במטרה להביא לפיתרון

 

  

   

 

 

 נמאס לך להמתין לאוטובוס והוא לא מגיע?
   

נמאס לך מהשירות הלקוי בתחבורה 
 הציבורית?

 
 
 

 הפתרון: 
  !לפגוע בכיס של אגד

 
תלונה על חריגה שנשלחת למשרד 

 התחבורה
ש"ח 2000ד נקנסת בסך חברת אג   

   
   

ותגיש תלונה למשרד  תעזור לעצמך
  !התחבורה

 

 התחבורה:הפקס של משרד 

03-6849876 

 :נשמח לקבל העתק גם אלינו

 077-4701933פקס 

 ft7158@gmail.comמייל 

 

בימים אלו מחולקים ברחבי העיר אלפי טפסי תלונות.  שיתוף  *
 הפעולה הוא למען כולנו!

לא  מצב בו נסיעהרק ב ניתן להגיש תלונה *על פי הוראת הרבנים
 דקות ומעלה. 10צעה באיחור של , או שבובוצעה

מוגש בחסות:
 ועדת התחבורה של ירושלים
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מאת: משה אברהמי

האמריקאית  השגרירות  חנוכת  לטקס  ההכנות 
הורגשו  ואף  לשיאן  השבוע  הגיעו  בירושלים, 
בחוצות העיר עם תליית שלטים ראשונים המכוונים 
במחווה  הברית".  ארצות  ל"שגרירות  הנוסעים  את 
תיקבע  השגרירות  בפתח  האמריקאים,  של  נדירה 

מזוזה.
ייערך ביום שני הקרוב,  טקס העברת השגרירות 
הכוללת  נכבדה  אמריקנית  משלחת  בהשתתפות 
מאות אורחים ובראשות שר האוצר האמריקני סטיב 
ג'ון  סגנו  פומפאו,  מייק  המדינה  מזכיר  מנוצ'ין, 
טראמפ,  ואיוונקה  קושנר  ג'ארד  הזוג  ובני  סאליבן 

בתו וחתנו של נשיא ארה"ב.
היה  לא  כלל  שני,  ליום  עד  למדי,  מוזר  באופן 
לאירוע.  יגיע  עצמו  טראמפ  הנשיא  האם  ברור 
בעולם מתוקן, ביקור של הנשיא אמור להיות מוכן 
טראמפ  שפיזר  רמזים  לאור  אך  מראש,  שבועות 
נערכו  צפוי,  בלתי  נשיא  היותו  רקע  ועל  לאחרונה 

במשרד החוץ להפתעה של הרגע האחרון.
שלישי  בליל  הגיעה  ודיונים,  ספקולציות  לאחר 
הודעה רשמית מהבית הלבן, לפיה הנשיא האמריקני 

לא יגיע לטקס פתיחת השגרירות.
בשלב ראשוני, תפעל השגרירות בשכונת ארנונה, 
בירושלים.  הכללית  הקונסוליה  של  מבנה  בתוך 
מלאה  במתכונת  לעבור  השגרירות  צפויה  בעתיד 
שנים  לקחת  עשוי  התהליך  אך  עצמו,  בפני  לבניין 

רבות.
ראשונים  הכוונה  שלטי  נתלו  כאמור,  השבוע, 
היה  הראשון  השלט  בתליית  שהתכבד  ומי  בבירה 
לא  "זה  נרגשות:  שאמר  ברקת,  ניר  העירייה  ראש 
ונרגש לתלות הבוקר  גאה  אני  זו המציאות.  חלום, 
את השלטים הראשונים החדשים שהכנו לשגרירות 
ארה"ב שתיפתח בשבוע הבא בירושלים. זהו אירוע 
היסטורי ואני מודה לנשיא טראמפ על כך. ירושלים 
היא בירת הנצח של העם היהודי ועכשיו גם העולם 

מתחיל להכיר בכך. חג ירושלים שמח".
יהודי  מעמד  ילווה  השגרירות  חנוכת  טקס  את 
תהפוך  בכך  בפתח,  מזוזה  קביעת  של  מרגש 
קבועה  שבפתחה  בישראל  הראשונה  לשגרירות 
מזוזה. על פי הדיווח בערוץ 20, מי שעומד מאחורי 
דיוויד  בישראל  האמריקאי  השגריר  הוא  הרעיון 

פרידמן, בעצמו יהודי שומר תורה ומצוות.

ההכנות בשלבים אחרונים: ביום שני - טקס חנוכת השגרירות האמריקאית בירושלים • רשימת המוזמנים, שלטים ראשונים ומחווה 
נדירה: מזוזה בפתח • סופית: הנשיא טראמפ לא יגיע

"לקבוע מזוזה": השגרירות 
האמריקאית מגיעה לבירה
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לאנשים שיודעים לחסוך

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

אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(
 אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'

בית שמש: רח' שפת אמת 32
ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

בני ברק: רח' יהודה הלוי 25 פינת רבי עקיבא
ירושלים: בית התאומים, כנפי נשרים 15 גבעת שאול

מודיעין עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד

03-5045000

טל' רב קווי
זה שווה לישיא החשמל והמיזוגלסניפי הרשת המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מקרר גדול

החל מ: ₪2190

ל-6136
חודשים ₪

החל מ:

כולל משמרת השבת
תנור בילד אין 

+ כיריים

החל מ: ₪1090

ל-3136
חודשים ₪

החל מ:

כל מוצרי החשמל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

מבחר חבילות מוצרי חשמל במחירים ללא מתחרים!

רוצים ליהנות משקט נפשי?
רק בשיא החשמל והמיזוג תוכלו לרכוש מזגן איכותי המותאם עבורכם

ולדעת שאתם בידיים טובות עם ההתקנה האמינה והבטוחה ביותר לאורך שנים

שיא השקט!

החל מ-1090 ₪

3058 ₪

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪
במחירים

הכי זולים!
ל-36 חודשים

₪

מבחר מזגן לסלוןמזגן לחדר שינה
מזגני 
תדיראן

מ-
חל 

ה

מ-
חל 

ה

התקנה יהודית איכותית במחירים מיוחדים ואחריות כפולה!

תנור משולב 
דו תאי מהדרין

החל מ: ₪1690

ל-4736
חודשים ₪

החל מ:

מכונת כביסה
7 ק"ג

לדוגמא ממחירי הכאסח!

במחירים
הכי זולים!

מזגני
טורנדו

7 שנות
אחריות מלאה

החל מ: ₪1290

ל-3636
חודשים

החל מ:

5 שנים של 
אחריות מלאה

₪



 03-6189999
www.Shainfeld.com 

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

ההרשמה בעיצומה! 3 קבוצות כבר מלאות!!!

שינפלד מארחים אתכם במלון 
5 כוכבים של רשת הילטון 

העולמית - הילטון דיסלדורף 
היוקרתי, 

הילטון זה הילטון!

TOPהמלון
רק אצל שינפלד תקבלו אוכל 
כשר ברמה הגבוהה ביותר של 

טובי השפים, עם מגוון איכותי של 
סגנונות וטעמים ובר אירי חופשי

TOPהאוכל
עם שינפלד אתם נמצאים 

בנקודה המושלמת לטיולים 
ל-4 מדינות: בלגיה, הולנד, 
לוקסמבורג ומערב גרמניה 
ואטרקציות לכל המשפחה

TOPהטיולים

TOPשינפלד זה ה-         ביותר!

היחס המקצועי והאישי 
של מנהלי שינפלד אתכם 
בחופשה כדי לדאוג לכם 

שהכל יהיה בטופ! 

TOPהאירוח

מבצע
 ₪ 1000 

הנחה לנרשמים 
עד שבועות

שינפלד לוקחים אתכם ליעד חדש 
מהיפים באירופה - דיסלדורף עם 
הגן היפני, שייט על נהר הריין, 
העיר העתיקה, פארק ענק ליד 

המלון ומקומות לשופינג

TOPהמיקום
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פישל רוזנפלד

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה השבוע את 
הצעת החוק של חברי הכנסת משה גפני, אורי 
מקלב, יעקב אשר וחברי כנסת נוספים האוסרת 
משלוח מסרים באמצעות מערכות ממוחשבות 
רכילותי  תוכן  או  חדשותיים  תכנים  הכוללים 
במטרה  חלקיים,  מידע  פרטי  בהם  שניתנים 
שמצוין  המספר  את  לחייג  לנמען  לגרום 
הכנסה  מקור  הם  אלה  מסרים  אלה.  במסרים 
למשגר המסר בשל התשלום בעד ההתקשרות.

הסביר  מקלב  אורי  הכנסת  חבר  החוק  יוזם 
מכשיר  רוכש  אדם  החוק,  חשיבות  את  בדיון 
טלפון לצרכיו הפרטיים ולא לשם קבלת מסרים 
כאלה ואחרים, מקלב הסביר כי בתהליך חקיקת 
החוק ישבו עם כלל הגורמים הרלוונטיים כדי 

להביא את החוק לאישור באופן זריז. 
הזו,  הפסולה  התופעה  את  ממגרים  "אנחנו 
פרסומות  משלוח  כנגד  החקיקה  עם  התחלנו 
לאחר מכן ראינו שהצטרפו שרלטנים שהפיצו 
מסרים כאלה ואחרים בעניין תרומות לעמותות 
וגם את זה מיגרנו, כיום אנחנו מבקשים למנוע 
הללו  המערכות  באמצעות  שנשלח  מסר  כל 
העובר  כי  שציין  מקלב,   אמר  אישור",  ללא 
המקובלים  כספיים  לעיצומים  צפוי  החוק  על 

בחוק.
כי  הסביר  בדיון  שנכח  טלאול  חברת  נציג 
המצב  החקיקה  תהליך  תוך  עוד  כיום  כבר 
משתנה, חברות אינם מוכנות לקחת חלק בכל 
הנושא הזה. בסיום הדיון אושרה הצעת החוק 
גופי  הוחרגו  הוועדה  חברי  ולבקשת  אחד  פה 

הביטחון, ההצלה והרשויות המקומיות.

מכה אנושה לקווי 
הנייעס

קווי  של  הקשות  ההתמודדויות  אחת 
בעיקר  הפופולריים  הטלפוניים,  החדשות 
ברחוב החרדי, היא עם "ועדת הרבנים לענייני 
והאובייקטיביות  הוועדה  עניין  תקשורת". 
הציבורי,  היום  לסדר  פעם  לא  עלתה  שלה 
את  הכשרה  הקומה  למנויי  שחסמו  לאחר 
תורה  שיעורי  המשדרים  לקווים  גם  החיוג 

בלבד. 
התנהלותם,  הנייעס  לקווי  הנוגע  בכל  אך 
הרבנים,  בהוראת  מבוצעת  שלדבריהם 
ברורה. חסימת הקו לחיוג אליו מכל טלפון 

כשר. 
מאז  נהגו  מאזינים,  לאבד  שלא  מנת  על 
ומתמיד קווי הנייעס השונים לפתוח מספרים 
חדשים אחת לתקופה ולאלה ניתן לחייג עד 
החיוג  את  ויחסמו  זאת  יגלו  בועדה  אשר 
הרי  הציבור?  זאת  יגלה  וכיצד  למספר. 
הספאם...  חוק  לפי  כבר  נאסרו  צינתוקים 
לצורך כך, נוהגים בעלי הקווים אחת לתקופה 
זוהה  שמספרם  המאזינים  למאגר  לחייג 
'סקופ'  להם  מספקים  לקו,  נכנסת  בשיחה 
מקוצר ומזמינים אותם לחייג למספר החדש 

לצורך האזנה מלאה לראיון.
מעתה  יאסור  כאמור,  הזה,  שהחוק  אלא 

ואילך גם את הפעילות הזאת, ולמעשה מדובר 
בסכנת הכחדה עבור תעשיית קווי הנייעס. שכן 
זכות  להם  אין   - המאזינים  יצטרפו  אלמלא 

קיום.

תעשיית ה-PPC תרוויח

החוק החדש לא משפיע רק על קווי הנייעס, 
אלא גם על הדיוור האלקטרוני בכל פלטפורמה 
שהיא. החל מהודעות SMS, עבור דרך רשתות 

חברתיות וכלה בדואר אלקטרוני.
רשימות  של  ואלפים  מאות  ישנם  כיום 
תפוצה במייל המספקים תוכן חדשותי, נישתי, 
'חסיון'  של  מסוג  נהנים  אלה  ועוד.  מדריכים 
מחוק הספאם הנוכחי, שכן החוק כיום מתייחס 

אך ורק לדבר פרסומת.
גם  שאוסר  לחוק,  החודש  שהתיקון  אלא 
אחר,  תוכן  כל  או  חדשותי,  תוכן  שליחת 
אותם  לכל  השאלטר  את  מוריד  למעשה 
מיילים  מאגרי  רכשו  להיום  שעד  תוכן,  ספקי 

בסכומים מזעריים יחסית.
יקטין  אחד  שמצד  בצעד  מדובר  למעשה, 
המייל  בתיבת  התוכן  הודעות  מינון  את  רבות 
שלכם, אך מצד שני יגביר ויאיץ את השימוש 
שבשפה  ברשת,  ממומנים  בקמפיינים 

.PPC המקצועית מכונים
המדובר הוא בשיטת שיווק המותרת על פי 
חוק ומאפשרת פרסום לפי פילוח מדויק, בכך 
הרלוונטי  למשתמש  ורק  אך  תוצג  שהמודעה 
לקמפיין. אלא שעל מנת לגייס אתכם להירשם 
מיוזמתכם, בצורה המותרת על פי כך, ישלמו 
בעלי רשימות התפוצה עשרות שקלים על כל 
 PPC -מנוי ולמעשה יסייע החוק לתעשיית ה

ותזרים לתוכה סכומי עתק.

'חוק הספאם' החדש: האם קווי 
הנייעס והמדוורים ייפגעו?

טקסט  בהודעות  דיוור  גם  יכלול  הספאם  חוק  לראשונה: 
ואפילו ברשתות חברתיות כדוגמת וואטסאפ • מלבד פרסום, 
גם תכני חדשות ורכילות ייאסרו לשליחה • האם קווי הנייעס 
יפשטו רגל? • וגם: התעשייה שתרוויח סכומי עתק מהחוק

תבחרו את ה"פייק ניוז" 
שלכם // בנימה אישית

האמת, עד לאחרונה נמנע ממני לכתוב שורות 
'בחזית'.  מערכת  את  וניהלתי  מאחר  אלו, 
מקצועיים,  שיקולים  בשל  לאחרונה,  אך 
פרשתי מהנהלת המערכת - המדוורת בדיוור 

אלקטרוני לרבבות מיילים חרדים.
על  והופקד  השיבר  על  שעמד  כמי  דווקא 
לחצן שליחת גל ההודעות, כמי שקיבל אלפי 
שלא  במקרים  רבות  ופניות  הרשמה,  בקשות 
נשלחו חדשות. אני יכול לומר לכם שאין חוק 

טוב מזה.
קשוח,  שהוא  כמה  עד  הנוכחי,  הספאם  חוק 
המאפשרות  לרוב,  פרצות  בתוכו  מחזיק 
הדואר  בתיבת  מזה(  פחות  )לא  'לסחור' 
האישית שלכם. גם כשאתם מקבלים 'נייעס', 
לשלוט  המבקשים  גורמים  לשרת  נועד  זה 
בדעת הקהל. וזה ממש לא ישתנה - מלבד זאת 
שכללי המשחק משתנים. שכן מהיום ייאלצו 
אותם גורמים להוציא תקציבי עתק לקמפיינים 
שיווקיים שיניעו אתכם להירשם מיוזמתכם - 
אבל הפעם אתם אלה שתבחרו איזה מה'פייק 

ניוז' לקרוא.
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פישל רוזנפלד

וועדת הכספים בראשותו של חה"כ משה גפני צפויה להתכנס 
ביום חמישי הקרוב לדיון בסוגיית סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. 
אלא שמבדיקת 'קו עיתונות' עולה כי מדובר בדיון כללי בלבד, 
ללא התייחסות  לסוגיה כלשהיא. "הדיון הוא כללי ולא ברשימה 
נושאים  לנו ממזכירת הועדה. "עשויים לעלות  נמסר  מסוימת", 

שונים".
נדרשת  לתקופה  אחת  לחלוטין.  הגיוני  נשמע  זה  פניו,  על 
שמאחורי  אלא  זו.  חשובה  בסוגיה  לדון  המחוקקת  הרשות 
הקלעים, נראה כי מדובר בלא פחות מקומבינה פוליטית שעשויה 

לסייע לארגון התומך בחרם על ישראל.
כי לפני  ב'קו עיתונות'  וחצי חשפנו כאן  כזכור, לפני כחודש 
כשנה וחצי דנה וועדת הכספים בסוגיית אישור סעיף 46 לפקודת 
מס הכנסה ל-76 עמותות שחלקן שנויות במחלוקת, ובסיום הדיון 
אותה  ולשלול  עמותות  ל-75  ההטבה  מתן  את  לאשר  הוחלט 
מעמותה לגביה קיים חשש לפעילות מיסיונרית, דבר האסור על 

פי החוק בישראל.
אחת העמותות שבעניינה דנה הוועדה בהרחבה היא 'אמנסטי 
הכנסת  חברי  ובראשם  הוועדה,  מחברי  חלק  לטענת  ישראל'. 
ישראל  מדינת  נגד  פועל  זוהר, הארגון  ומיקי  בצלאל סמוטריץ' 
מאשר  פחות  לא  שדורשת  פעילות  באמצעות  צה"ל,  וחיילי 
העמדת חיילי צה"ל לדין בבית הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה 

בהאג.
הוועדה,  חברי  "כוותיק  כי  גפני  הוועדה  יו"ר  אמר  בתגובה, 
אני יודע ש'סעיף 46' היה כלי שהצביעו עליו בדקה אחת וסמכו 
על מה שמשרד האוצר אמר עד שתי הקדנציות האחרונות. זהו 

בנושאים  מסיוע  יצאה  שהמדינה  העובדה  בעקבות  שבא  כלי 
חברתיים. בנושאים שהמדינה מסייעת לא ניתן לקבל סעיף 46. 
על  עלה   46 וסעיף  השקיפות  עניין  כשהתחיל  השנים  ברבות 
המוקד, גם לי יש בעיה ויש דברים שגם אני לא יכול לתמוך בהם, 
אם היו מגיעים באופן בודד הייתי צריך להצביע נגד. אך זה מגיע 
כחבילה אחת ואני לא מסתכל על הרשימה אלא על הקריטריונים 
הזה  במנגנון  נפגע  אם  המקצועי.  הדרג  מבחינת  בהם  והעמידה 
רגילה  בלתי  פגיעה  יסב  זה  פוליטיים  שיקולים  הכנסת  ידי  על 
כי הם לא בסדרי  וגם בנושאים הדתיים,  גם בנושאים חברתיים 
העדיפויות של הממשלה, וגם בתי כנסת לא מקבלים כסף אלא 

מתרומות. אני מציע לחבריי שלא להחריג את אמנסטי".
לבסוף, הושגה פשרה בהסכמת היו"ר גפני, במסגרתה ההטבה 
ניתנה גם לאמנסטי אך לשנה אחת בלבד, שבמהלכה הוטל על 
רשות המיסים לקיים בדיקה חוזרת ואילו חברי הכנסת המתנגדים 
ינסו לקדם הצעת חוק לשינוי הקריטריונים למתן ההטבה מתוקף 
סעיף 46, כך שגופים שפועלים נגד האינטרסים של המדינה לא 

יוכלו לקבל את ההטבות.
אלא שבמהלך השנה חלה תפנית בעלילה. בשונה מבעבר, אז 
חיילי  לדין של  להעמדתם  בקריאות  ישראל'  'אמנסטי  הסתפקה 
ישראל  להחרמת  קורא  הוא  כי  הארגון  הצהיר  לראשונה  צה"ל, 
לאיסור סחר  קרא  בו  לכיבוש",  יובל  "במלאת  במסגרת קמפיין 

במוצהר  קוראים  אינם  הם  כי  טענו  באמנסטי  ההתנחלויות.  עם 
לחרם צרכנים, אלא לאיסור סחר ממשלתי. "היסטורית, אמנסטי 
אינטרנשיונל מעולם לא תמכה בחרם צרכנים ולא התנגדה לחרם 
צרכנים. לעומת זאת, אנחנו מגנים על זכותם של אזרחים להשתתף 
אלו  להגנת  בקמפיינים  יצאנו  ואף  בעדו  ולדבר  צרכנים  בחרם 
שנענשו על פעולות שכאלו. עם זאת, הנטל לא צריך להיות מוטל 
מההתנחלויות  מוצרים  אין  אם  תיאורטית,  הצרכנים.  כתפי  על 

בשווקים, לא יהיה צורך בחרם צרכנים על מוצרים אלה".
לנושאים  המשרד  המשפטים,  במשרד  הודיעו  בתגובה, 
הניתנות  ההטבות  שלילת  על  האוצר  ומשרד  אסטרטגיים 
בכל  "נשתמש  ישראל.  על  החרם  לחוק  בכפוף  וזאת  לעמותות, 
כל  נגד  מס  כולל שלילת הטבות  לרשותנו,  האמצעים העומדים 
השר  הודיע  צה"ל",  בחיילי  או  ישראל  במדינת  שיפגע  ארגון 
החשוב  הפרט  ההטבות,  שלילת  על  להודעה  מעבר  כחלון. 
הוא  ישראל'  ש'אמנסטי  בכך  מכירה  שהמדינה  הוא  שבהודעה 

ארגון הקורא להחרמת ישראל.
אלא שלמרות שעברה שנה וחצי מאז הוחלט בוועדת הכספים 
כי כעבור שנה תדון הוועדה בשנית בעניינה של 'אמנסטי ישראל', 
הדבר לא נעשה. לא זאת בלבד, אלא שמבדיקת 'קו עיתונות' עלה 
כי רשות המסים הכינה את הדו"ח המדובר על פעילות הארגון 
ואף הגישה אותה למזכירות הועדה, אך משום מה לא התכנסה 
הוועדה לדון בנושא. בנוסף, פניות רבות שנשלחו ליו"ר הוועדה, 
חה"כ משה גפני, הן מטעמם של חברי כנסת החברים בוועדה והן 

מטעם עמותת 'בצלמו' לא נענו.
כשפנינו לרשות המסים הופתענו לגלות כי לפי נתוני הרשות 
אושר הפטור ל'אמנסטי ישראל' לשנתיים. זאת, בשונה מהחלטת 
וועדת הכספים לאשר לשנה אחת בלבד. בדקנו עם חבר הוועדה, 
ואמר שזה  חה"כ בצלאל סמוטריץ', שהופתע למשמע הדברים 
הפטור  את  "אישרו  כי  והדגיש  הוסיף  סמוטריץ'  נכון".  "לא 

לשנה. שיעברו על הפרוטוקול של הוועדה".
של  מטעמו  אז  השיבו  הידיעה,  פרסום  עם  לפנייתנו  במענה 
גפני, כי "בדקנו. לפי הדו"ח של רשות המסים – הם עומדים בכל 
לדון  רוצה  הכנסת  מחברי  מישהו  אם   .46 סעיף  לקבל  התנאים 
בזה, )למרות שהם עומדים בתנאים( צריך להגיש בקשה לקיום 

דיון בועדת הכספים וידונו בזה".
שלו  את  עשה  אכן  עיתונות'  ב'קו  הפרסום  כי  נראה  כעת, 
שכתבנו  שכפי  אלא  בקרוב.  בסוגיה  לדון  תתכנס  אכן  והוועדה 
בפתח הידיעה, הדיון כלל לא אמור להתייחס לסוגיית אמנסטי 
ולכן לא הורו במזכירות הוועדה לנציגי רשות המסים להביא את 

הדו"ח שנכתב במיוחד עבור זה.
לביטול  באשר  להצביע  לוועדה  יתאפשר  לא  שכזה,  במצב 
בסוגיה,  לדיון  אחר  מועד  ייקבע  אשר  עד  ל'אמנסטי'  הסעיף 
את  תסיים  לא  עדיין  הממשלה  אם  ספק  יקרה,  אכן  וזה  במידה 
תפקידה והרכב הוועדה יישאר כמו שהוא. במילים אחרות, מצב 
שכזה יאפשר לגפני לומר לחברי הוועדה כי אכן עמד בהבטחתו 
האישור  את  ישאיר  בפועל  אך   - בנושא  דיון  ולכנס  לשוב 
לאמנסטי לתקופה נוספת. כך שכספי משלם המסים, יממנו את 

קידום החרם נגד ישראל.

דיון סוער בועדה

בתוך כך, אישרה השבוע )ב'( ועדת הכספים הקלות במס על 
ציבוריות,  במטרות  שעוסקות  חברתיות,  עמותות  ל-86  תרומות 
אושרו  עמותות  ל-84  המדינה.  ע"י  ישירות  מתוקצבות  שאינן 
הקלות  ניתנו  עמותות  ול-2  תרומות  על  הכנסה  במס  הקלות 

במיסוי מקרקעין. 
רווחה,  חינוך,  להן ההטבה: מוסדות  בין העמותות שאושרה 
תרבות, בריאות, דת, סעד, ספורט, הגנת הסביבה, מדע, קליטת 
עלייה וגופים שעוסקים במניעת אבטלה. במהלך הדיון עלה כי 
לכשנתיים  העמותות  נדרשות  תקין  ניהול  אישור  לקבל  מנת  על 
פעילות בשל מדיניות הממשלה, מצב המקשה עליהן לקבל הכרה 
והטבות מס. יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני קרא לתיקון המצב נוכח 
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וחצי אישרנו כאן את ארגון אמנסטי להכרה ממס לפי סעיף 46 
א, למרות ויכוח שהיה בוועדה. הוועדה ביקשה תוך שנה דיווח 
שעבר  בחודש  קראה  אמנסטי  ישראל.  במדינת  פוגעים  הם  אם 
לאמברגו נשק על מדינת ישראל בעקבות העימותים בעזה. אני 
לא חושב שאנחנו יכולים לאשר את הפטור הזה בלי שהדבר יבוא 

שוב לדיון הוועדה ומשלא הוגש דו"ח כזה".
ציבור  מוסדות  בכיר  תחום  מנהל  אורעד,  ארז  טען  בתגובה, 
ומלכ"רים ברשות המיסים, כי "היום הדיון הוא לא על אמנסטי. 
הגשתי  דו"ח.  ולא  דיווח  יוגש  שנה  שלאחר  לעניינם  תנאי  היה 
כותרות  כולל  ידיעתי,  שלמיטב  שדיווחתי  פשוט  במייל  דיווח 
מהעיתונות שיש תלונות נגד אמנסטי על קריאה לחרם נגד מדינת 
לפני  הזה  הנושא  את  בודקים  אנחנו  לנו  שידוע  ככל  ישראל. 
ולפנים כרגיל. לצד כך יש מספר שיקולים למתן ההטבה ובהם 

לא נמצא שיקול של חרם על מדינת ישראל".
ח"כ פורר השיב ואמר כי "לא סביר שארגון שקורא לאמברגו 
ישראל".  ממדינת  מס  להטבות  יזכה  ישראל  מדינת  על  נשק 
בתגובה, קרא ח"כ אחמד טיבי לקיים את הדיון בשידור חי. "אם 
הדיון יתקיים אני מבקש שיהיה באולם נגב בשידור ישיר, חשוב 

שכל העולם יראה את זה", אמר.
הרוחות  את  גפני,  משה  ח"כ  הוועדה,  יו"ר  הרגיע  לבסוף 
הדבר  על  דיון  ונקיים  ח"כים  ממספר  פניות  "קיבלנו  כי  ואמר 
כללי,  באופן  סמכות  לנו  יש  אם  לבדוק  גם  צריכים  אנחנו  הזה. 
נקיים דיון עקרוני על העניין, לא ספציפית על אמנסטי. האם ניתן 
לפסול עמותות במצבי קיצון, האם צריך רוב גדול, זה דיון מעמיק 
מעבר לעמותה כזו או אחרת. אמנסטי זה דיון שצריך להתקיים 
בעקבות דיון כזה". ל'קו עיתונות' נודע כי אמש )ג( שלח לגפני 
עו"ד מיכאל ליטווק, בשם מרשו שי שמאי גליק, מנכ"ל ארגון 
'בצלמו', מכתב מיצוי הליכים טרם פנייה לבג"ץ, בו הוא דורש 
לקבל "כצעד אחרון לפני עתירה לבג"ץ" מידע על מועד הצגת 
קיום  מועד  ואת  הוועדה  חברי  בפני  בעניין  המסים  רשות  דו"ח 

דיון שיכלול הצבעה בעניין המשך ההטבה.
"יודגש שוב ושוב, נקבע מפורשות על ידי עורכת הדין שגית 
הדוח  אם  גם  מקרה  ובכל  הצבעה.  תתקיים  מקרה  שבכל  אפק 
של רשות המיסים יציג את אמנסטי זכים וטהורים תהיה סמכות 
חוקית לחברי הוועדה לבטל להם את ההטבה מבלי ליתן נימוק 

כלשהו", נכתב במכתב.
במכתב נטען עוד כי "בעוד רשות המיסים עמדה בהתחייבותה, 
כבודך )גפני. פ.ר.( לא עמד בהתחייבותו. כבודו סרב לשלוח את 
הדוח ועד עכשיו מסרב לשלוח את הדוח לחברי הוועדה. למרות 
בקשות חוזרות ונשנות של חברי הוועדה לקבל את הדוח ולקיים 

דיון והצבעה אתה מסרב בכל תוקף לקיים זאת".
נציין כי בעקבות חשיפת הפרשה ב'קו עיתונות' לפני כחודש 
לדון  רוצה  הכנסת  מחברי  מישהו  "אם  כי  גפני  הגיב  אז  וחצי, 
בזה צריך להגיש בקשה לקיום דיון בועדת הכספים וידונו בזה", 
פנו חברי הכנסת עודד פורר, אורן חזן, בצלאל סמוטריץ ומיקי 
את  לקיים  וביקשו  הועדה  למזכירות  בועדה,  החברים  זוהר, 
הדיון וההצבעה המדוברת, אך עד לרגע זה לא נענתה אף אחת 

מהפניות.

ועדת הכספים תדון בפטור ל'אמנסטי'
בעקבות הפרסום ב'קו עיתונות' על ההקלות במיסוי לארגון 
חרמות  באמצעות  צה"ל,  ובחיילי  בישראל  לפגיעה  הקורא 
והעמדה לדין, תקיים ועדת הכספים דיון מיוחד  יו"ר הועדה 
ח"כ משה גפני מעדיף דיון כללי בנושא ולא בחינה ספציפית 
של 'אמנסטי'  במקביל, אושרו הקלות במס ל-86 עמותות 
 האם גפני מתכנן טריק שיסייע לאמנסטי בוועדת הכספים?

חשיפת 'קו 

עיתונות'

גפני, צילום: פישל רוזנפלד

  הקמפיין של אמנסטי 
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איש על דגלו

בעוד הזירה המוניציפאלית בירושלים מתמקדת ברחש בחש 
חומקת  העיר,  בראשות  לזכות  הפייבוריטים  המועמדים  סביב 
מתחת לרדאר סוגיה כבדת משקל לא פחות, ואולי אף יותר – 
סוגיה  בעיר.  לחסידים  הליטאים  בין  הפנימיים  הכוחות  יחסי 
המלווה בטענות לקיפוח, דיונים אינסופיים על מספרים ופלגים 

וגם אקדח מעשן שהונח על השולחן.
בריצה  'דגל'  של  איום  כוללות  האחרונות  ההתפתחויות 
המתרס  צדדי  משני  ומסקרנות  נחרצות  אמירות  עצמאית, 

ואפשרות אחת שתספק לשני הצדדים סולם לרדת מהעץ. 
ישראל  מסורת  שימור  את  דגלן  על  שחרטו  למפלגות  כיאה 
מסורת  בענייני   – למהדרין  פוליטי  גם   – דיון  כל  כרוך  סבא, 
ודיוני עבר, לפיכך, כאשר באים לדון ביחסי דגל התורה ואגודת 
עצומה  משמעות  ישנה  בירושלים,  הקרובה  בקדנציה  ישראל 
כוח  באי  בין  נחתם  ואשר  הבאות,  בשורות  שייחשף  להסכם 

הסיעות לקראת הבחירות האחרונות.
מדובר בהסכם עליו חתמו ח"כ יעקב אשר וסגן השר מאיר 
אליעזר  'דגל'  נציגי  המקומית  וברמה  הארצית,  ברמה  פרוש 
ויוחנן  דייטש  יוסי  'אגודה'  ונציגי  פינדרוס  ויצחק  ראוכברגר 
ויצמן. ההסכם נחתם בסיום ישיבה משותפת בי"ג תשרי תשע"ד, 

והוא נחשף כאן במלואו לראשונה.
המקומות  סדר  כי  קובע  א'  סעיף  ההסכם:  לעיקרי  תחילה 
למועצת העיר יהיה כדלקמן: מקומות 1 )פינדרוס(, 3 )קלרמן(, 
דגל  של  מילר(  )שמואל  ו-10  גורא(  )משה   9 )ראוכברגר(,   6
התורה, ואילו מקומות 2 )דייטש(, 4 )ויצמן(, 5 )הלברשטאם(, 

7 )הלפרין( ו-8 )רוזנשטיין( של אגודת ישראל.
המפלגה  במינויי  תתערב  לא  מפלגה  כל  כי  מוסכם  בהמשך 
)ובמקרה  בשווה  יחולקו  העיר  ראש  סגן  תפקידי  כי  האחרת, 
שיהיה רק סגן אחד – אגודת ישראל תקבל את החצי הראשון 
)כפי  בשווה  יחולק  העיר  ראש  מ"מ  תפקיד  כי  הקדנציה(,  של 
אחד  של  חלוקה  תהיה  התפקידים  בגזרת  וכי  בוצע(,  שאכן 
'אגודה' את  בוחרת את התפקיד הראשון,  'דגל'  לאחד, כאשר 

השני וחוזר חלילה.
והבניה,  התכנון  בנושא  עוסקים  נוספים  סעיפים  ארבעה 
ליטול לעצמה  אגודה  תוכל  זה  עקרונית שתפקיד  תוך הסכמה 

בתמורה לחצי תפקיד סגן.
סעיף משמעותי במיוחד, אשר עליו נטושה עד היום מחלוקת, 
הוא סעיף ח', וכלשונו: "במקרה ויופיעו רשימות נפרדות וע"י 
זה נגרם נזק למיעוט נציגים לרשימת יהדות התורה, יובא הנושא 
הרוטציה  על  להשלכות  כוחם  באי  או  התורה  גדולי  להכרעת 
יום  יאוחר מ-30  לא  כנ"ל  יועבר להכרעה  ט'. הנושא  כבסעיף 

מתוצאות הבחירות".
ובהמשך סעיף ט', בו מתחייבים ב'אגודה' לרוטציה, "במידה 
והרשימה תכניס 8 נציגים בלבד, מוסכם כי נציג אגו"י יתפטר 

במחצית הקדנציה לטובת החבר הבא של דגל התורה".
הראשון  החלק  כלומר  שקרה,  מה  בדיוק  זה  הצער,  למרבה 
הצדדים  שני  ובכן,  השני,  לחלק  באשר  בלבד.  נציגים   8 של 
חלוקים עד היום. גפני ופרוש החליפו ביניהם התכתבות זועמת 
התחייבות  את  למלא  אגודה  על  כי  טען  גפני  הבחירות,  לאחר 
ח' מאחר  יש להפעיל את סעיף  כי  הרוטציה, פרוש טען מנגד 
וסיעת 'בני תורה' גרמה למיעוט נציגים, אך דומה כי איש מהם 
לא חפץ לשבור את הכלים בעבור חצי קדנציה של חבר מועצה. 
מסתפקת  היא  כאשר  קיפוח  בתחושת  התורה  דגל  נותרה  כך 
חוגרי  חמישה  לעומת  בלבד  קנייטש  חובשי  נציגים  בשלושה 
 62.5% לעומת  ב-37.5%,  'דגל'  הסתפקה  באחוזים,  גרטל. 

אגודאיים.

הגינות מול אחריות

ולארכיונים  ההיסטוריה  לספרי  נפלא  חומר  כאמור,  זה,  כל 
בפרס 2, שאפילו 'המוסד' עטור השבחים יתקשה לחדור אליהם, 
השאלה המתבקשת היא, כיצד תשפיע תחושת הקיפוח וההסכם 

שקוים באופן חלקי על הקדנציה הקרובה.
ב'דגל התורה' לא מתפשרים, הדרישה הנחרצת היא להפוך 
את הרשימה מהקדנציה האחרונה. בעברית מדוברת: 5 נציגים 

ל'דגל' בשמינייה הראשונה, עם או בלי התחייבות לרוטציה על 
חצי קדנציה במידה וייכנסו רק 8 נציגים. 

בשיחה  נחרץ.  ראוכברגר,  אליעזר  המקומית,  הסיעה  יו"ר 
עם כותב השורות הוא מבהיר כי "אין שום סיבה שדגל תסכים 
פעם נוספת לחלוקה מעוותת ולא משקפת של החברים במועצת 
העיר ברשימת יהדות התורה. זו גם לא שותפות הוגנת, ואנחנו 
חושבים שצריך הגינות ובטוחים שגם השותפים שלנו חושבים 
כך. הציבור של דגל התורה הוא הגדול ביותר, ואפילו אם נסכים 
לשוויון יהיה בכך ויתור מצדנו. ההגינות היא להפוך את הסדר 

מן הפעם הקודמת".
גורמים נוספים ב'דגל', כולל במישור הארצי, מבהירים כי אם 
'דגל  הנוכחית,  הרשימה  של  מצב  צילום  על  תתעקש  'אגודה' 
התורה' תרוץ לבד, בכפוף כמובן לאישורם של גדולי ישראל. 
"כך סבורים כל ח"כי התנועה ורבניה, כולם יודעים שהליטאים 
בירושלים מתקרבים ל-60% מכלל מצביעי יהדות התורה, אחרי 
הקדנציה האחרונה מגיע לנו לפחות תיקון של יחס הפוך", הם 

מבהירים.
עיקשת  עמדה  בסיעה  מציגים  פניו,  על  ב'אגודה'?  ומה 
לציטוט  שלא  בשיחות  אך  הנוכחי,  המצב  שימור  שדורשת 
מסכימים בכירי המפלגה כי הם ייאלצו להסכים לפחות למצב 
ישברו את הכלים,  ב'דגל' לא  של שוויון. בהתחשב בכך שגם 
נראה כי אם הצדדים ינהגו באחריות מרבית, זה היחס שנקבל 

בבחירות הקרובות – 4:4.
יוסי  'אגודה',  מטעם  העיר  ראש  סגן  של  בדבריו  זאת  נסכם 
דייטש שמבטיח לנו כי "נשתדל לנהוג באחריות מרובה. לאחר 
ברירה  שאין  מבינים  כולם  בירושלים,  האחרונות  השנים  עשר 
הכל  נעשה  ישראל  באגודת  אחרת.  להתנהל  הפעם  וצריכים 
כדי שלא תהיה מחלוקת, לא בתוך החסידים ובטח לא עם דגל 

התורה. כולם רוצים להגיע למצב של שלום".

די לגישה הגלותית

בשלב השני, שמפאת קוצר הזמן עשוי להיות ראשון, תידרש 
המפלגה המאוחדת לקבל החלטה בסוגיית ראשות העיר. שתי 

ראוי  רצוי,  האם  האחת,   – קברניטיה  בפני  ניצבות  דילמות 
ויעיל לקדם מועמד חרדי לראשות העיר, והשנייה, כמובן, באם 
ביותר  הטובים  הסיכויים  בעל  מי  כזה,  מועמד  להריץ  בוחרים 

ו'למי מגיע'.
אוזני  ונחרשו  קולמוסים  נשתברו  כבר  השני  הנידון  על 
כאן  נתמקד  ומשכך  לתרנגולת,  ביצה  נקדים  בל  אך  סוקרים, 
בשאלה הראשונה בלבד – האם ומדוע כדאי להריץ ראש עיר 

חרדי לירושלים?
ויכתיר  יתאגד  החילוני  שהציבור  חוששים  המהלך  מתנגדי 
את אחד המועמדים שאינם שומרי תומ"צ, וטוענים כי ראש עיר 

שיזכה בתמיכת הציבור החרדי – יפעל בהתאם ויכיר טובה.
ונטולת חוט שדרה, ובעצם גישה שאומרת  זו גישה גלותית 
'אנחנו לא מסוגלים לנהל עיר, אנשי מקצוע יש רק בחוץ'. ישנם 
אנשים  החרדי,  בציבור  איכותיים  מנהלים  יותר  ואולי  מאות 
ישרים ונקיי כפיים, מקצוענים לכל דבר ובעלי יכולות, אין שום 
תלויים  שאנחנו  העת  כל  לחשוב  להמשיך  סיבה  ושום  צורך 

בחסדי יבוא חיצוני, באדיבות ליברמן או הליכוד.
נכון, בקדנציה הראשונה של ראש עיר חרדי בירושלים, שולם 
שכר לימוד כבד, אך כעת הגיעה העת לקצור את היבול. לציבור 
בתפקיד,  לכהן  שיכולים  מקצועיים  נציגים  והותר  די  החרדי 
לא  אבל  בעיר,  הציבורים  בכל  להתחשב  וברגישות,  באחריות 
לנו  שמגיעים  תקציבים  על  לוותר  ולא  פירורים  על  להתפשר 

בצדק ובדין.
משיריים  בירושלים  החרדי  המגזר  ניזון  האחרון  בעשור 
נציגינו  וכלל  גרגר  איזה  הושלך  פעם  מדי  יבשות,  ומעצמות 
פצחו בחגיגת קרדיטים, הגיע הזמן לומר – לא עוד! זה הזמן 

לראש עיר חרדי שיתקן את העוול.
ובאשר לטיעון שמועמד חילוני ינצח את החרדי, הרי שבעוד 
ועשרת שנות שובע באדיבות  המחנה החילוני מפוצל מתמיד, 
זה  החילוני,  הבוחר  את  'להרדים'  כדי  להספיק  עשויים  ברקת 
הזמן לגבור על המחלוקות הפנימיות, ולהתאחד למען המטרה 
שבת  מאבקי  של  נוספות  שנים   5 מאתנו  שתמנע  המשותפת, 
ופריצות, נגיסות בסטטוס קוו ואפליות בחינוך, תקציבי תרבות 
מקוצצים וילדים שנאלצים להיטלטל משכונה לשכונה דבר יום 

ביומו. צריך ראש עיר חרדי בירושלים.

אבי גרינצייג / על סדר היום

פרסום ראשון ובלעדי של ההסכם המלא בין 'דגל' ו'אגודה' בבחירות האחרונות בירושלים • הסעיפים 
שלא קוימו, טענות הקיפוח ואיומי הריצה הנפרדת של 'דגל' ובשורת השלום של דייטש • וגם: האם 

אנו מסוגלים לחדול מהגישה הגלותית ולהציב מועמד חרדי ראוי לראשות העיר? 
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חזן העביר כתובת

פרג'ון לא מתייאש

בת ים

תל אביב

טירת הכרמל

צביקה ברוט, דתי לאומי, יועץ בינלאומי ומי 
שהיה בצוות קמפיין הבחירות של נשיא ארה"ב 
טראמפ, מסתמן כיריב מרכזי בקרב על ראשות 
העיר בת ים, מול ראש העיר המכהן יוסי בכר. 
על פי סקר 'דיאלוג' בניהול הפרופ' קמיל פוקס, 
בתרחיש של התמודדות דו ראשית, זוכה ברוט 

ל-25% תמיכה לעומת 30% לבכר.
ברוט הצטרף באחרונה לרשימת המתמודדים 
כנציג 'הליכוד' ולצדו יתמודדו על הראשות – 
מלבד בכר – חבר המועצה אורי בוסקילה, וככל 
הנראה גם אלי יריב. על פי הסקר, בהתמודדות 
של יוסי בכר, צביקה ברוט ואורי בוסקילה: בכר 
- 26%, ברוט - 22%, בוסקילה - 8%. למקרה 
שבוסקילה יסיר את מועמדותו ויצטרף לברוט: 
בין  בהתמודדות   .25%  – ברוט   ,30%  – בכר 
יוסי בכר לאלי יריב: בכר - 46%, יריב - 25%.

את הנתונים המחמיאים לברוט חובה לסייג 
בכך שהסקר הוזמן על ידי סיעת 'הליכוד', ובכך 
"צביקה  כדלהלן:  הייתה  המקדימה  שהשאלה 
ים,  בבת  שלישי  דור   ,37 בן  צעיר  הינו  ברוט 
המשפיעים  הצעירים  כאחד  בעבר  ונחשב 
אסטרטגי  כיועץ  כיום  משמש  הוא  בישראל. 
טראמפ  הנשיא  כמו  ונשיאים  ממשלה  לראשי 
ומנהיגים בכירים בארץ ובעולם. במידה ויחליט 
לראשות  בבחירות  'הליכוד'  כנציג  להתמודד 

העיר, האם תשקול להצביע לו?"

כתובת  את  העביר  חזן  אורן  הכנסת  חבר 
לקראת  אביב,  לתל  אריאל  מהעיר  מגוריו 
התמודדות אפשרית על ראשות העיר. חזן רשם 
את עצמו בכתובת של מכרים בשכונת כפר שלם 

בדרום העיר.
גרעין הרעיון ניטע בליבו של חזן לפני מספר 
של  התמודדות  על  דיווחים  בעקבות  שבועות, 
הציוני(  )המחנה  שפיר  סתיו  הכנסת  חברת 
קיצוני  לשמאל  לתת  "אסור  העיר.  ראשות  על 
אז  התלהם  תל־אביב",  כמו  עיר  על  להשתלט 

וכעת עבר לפסים מעשיים.
ל'מעריב' הסביר ח"כ חזן כי מאז שהביע את 
פניות  של  במבול  "הוצפתי  להתמודד,  נכונותו 
מועמדותי.  את  להגיש  לי  שקראו  אזרחים  של 
תמיכה  לי  שיש  ומתברר  עומק  בדיקות  עשיתי 
רבה בציבור ואני שוקל את האפשרות ברצינות. 
אם אחליט בסופו של דבר להתמודד אני מעריך 

שסיכויי טובים".

אריה פרג'ון, נציג 'הבית היהודי', הכריז על 
הכרמל.  טירת  העיר  לראשות  מחודשת  ריצה 
כפי שנחשף בעבר ב'קו עיתונות', הציבור הדתי 
לאומי בטירת הכרמל יתפצל בין פרג'ון, נציגה 
הרשמי והוותיק של 'הבית היהודי', לבין הכוח 
הגרעין  מנהל  לישא,  בן  שגיא  והצעיר,  העולה 

התורני.
כראש   2003-2009 השנים  בין  כיהן  פרג'ון 
טל,  לאריה  הפסיד  האחרונות  ובבחירות  העיר 
בשנים  המפלגה.  מצמרת  איתנה  תמיכה  חרף 
וכעת  רגב  תל  מועצת  כיו"ר  כיהן  האחרונות, 

ינסה לשוב לכס ראש העיר.

לוד הקהילה נקרעת: מפלגה חדשה או ברית ישנה
הרוחות בקהילת חב"ד בלוד סוערות לאחר שוותיקי הקהילה יוזמים ריצה עצמאית לראשונה, 
לעומת קבוצת צעירים שמסכלת את המהלך • הפניות ל'יהדות התורה' וש"ס, הפוטנציאל של 

אחיסמך וההכרעה של המרא דאתרא
למהלך  תצא  בלוד  חב"ד  חסידות  האם 
דרמטי של ריצה עצמאית או שקבוצת צעירים 
דומיננטית תצליח לבלום את המהלך? הסוגיה 
החסידות  אנשי  את  מסעירה  הזאת  הרגישה 
השלכותיה  שלל  על   – לקרוע  ומאיימת  בעיר 
וגרורותיה – את ההרמוניה בתוך הקהילה. אל 
באחרונה  הוכנסו  המקומית  הפוליטיקה  קלחת 
הארציות  התורה'  ו'יהדות  ש"ס  מפלגות  גם 
והדברים ממתינים להכרעת המרא דאתרא, הרב 

ברוך יורקוביץ'.
של  גדולה  קהילה  מפארת  לוד  העיר  את 
בבחירות  משפחות.  בכ-700  המוערכת  חב"ד 
האחרונות תמכו מרבית אנשי הקהילה במפלגת 
ושפרסה  מנדטים  לשני  שזכתה  היהודי'  'הבית 

חסות על צרכי הקהילה.
הקהילה  נחלקת  הקרבות,  הבחירות  לקראת 
גורמים  הפוליטית.  דרכה  המשך  בשאלת 
על  נמנים  רובם   – בקהילה  מאד  מרכזיים 
מהלך  מגבשים   – הקהילה  ונכבדי  וותיקי 
להקמת מפלגה חב"דית חדשה ופועלים לריצה 
את  קיבלה  לא  הקהילה  לטענתם,  עצמאית. 
חלקה הראוי לה בעוגה העירונית ואין כל סיבה 

לתת את קולם לרשימות אחרות.
מי שמדובר בו נכבדות לעמוד בראש המפלגה 
מוכרת  דמות  גלינסקי,  חיים  הוא  החדשה 
הקהילה  בוועד  מתפקידיו  הן  בעיר,  ואהודה 
והן משלל פעולות התנדבות ומעורבות בחיים 
הציבוריים בעיר. על פי התכנית, גלינסקי יעמוד 
עם  רשמי  באופן  תזוהה  שלא  הרשימה  בראש 
החסידות ותבקש לאחד סביבה קהלים נרחבים. 
בין היתר, בונים מקימי המפלגה על קולותיהם 
ביישוב  החרדיים  המתיישבים  ראשוני  של 
אחיסמך שעל פי התכנית, צפויה לאכלס בקרוב 

100 משפחות חדשות.
יוצאת  מקומית  צעירים  קבוצת  מאידך, 
לחרבה.  ומאיימים  ביוזמה  חורמה  למלחמת 
הוכיחה  היהודי'  'הבית  עם  הברית  לטענתם, 
את עצמה ואין כל צורך בריצה עצמאית. מעבר 
לטענות עקרוניות, על חילוקי הדעות מרחפים 
כוחות  ויחסי  משאבים  הקצאות  של  שאלות 

פנימיים.
ניסו  בשטח,  מהלכים  לקבוע  מניסיון  כחלק 
עצמאית  בריצה  המצדדים   – החסידים  וותיקי 
בשני  כיום  )המחזיקה  למפלגת ש"ס  לחבור   –

מנדטים( תמורת מקום ריאלי לגלינסקי. לדברי 
אותם  קיבלו  לא  ש"ס  אנשי  מעורים,  גורמים 

בזרועות והאפשרות ירדה מהפרק.
'שלומי  ליו"ר  גורמים  אותם  פנו  במקביל, 
ממנו  וביקשו  פרוש  מאיר  השר  סגן  אמונים', 
לפרוש חסות על המפלגה החדשה ולאפשר לה 
פרוש  התורה'.  'יהדות  של  ב'טיקט'  להשתמש 
כל  לגיבוש  ממתין  אך  כתף  לתת  נכונות  הביע 

הקהילה ולהכרעת המרא דאתרא.
הוא,  שולחנו  אל  מתנקזים  שהדברים  מי 
הקרובים  שבימים  יורקוביץ',  הרב  כאמור, 
ויקבל  יכנס סביב שולחן אחד את כל הצדדים 
את  הצדדים  כל  מפעילים  בינתיים,  הכרעה. 
מיטב יכולותיהם ומגייסים מנופי לחץ והשפעה 
לאינטרס  תואמת  תהיה  שההכרעה  מנת  על 

שלהם.
מלוא  את  אישרו  המעורים  הגורמים  מרבית 
בשל  שמם,  עילום  על  התעקשו  אך  הפרטים 
בתוך  מעוררת  שהפרשה  והתסיסה  הרגישות 

הקהילה. לאן הדברים יובילו? ימים יגידו.

יועץ טראמפ צובר תאוצה
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ציונה
פורשי ש"ס ברשימה אחת עם 'הבית היהודי' נס 

בהם  מרכזית,  ספרדיים  תורה  בני  קבוצת 
פורשים  וותיקים,  ש"ס  ופעילי  גבאים  רבנים, 
בתמורה  היהודי'  'הבית  עם  וירוצו  מהמפלגה 

לרוטציה במקום הראשון ובתפקיד הבכיר.
הקולות  את  סיקרנו  חודשים,  מספר  לפני 
הרבים בעיר נגד חבר המועצה מטעם ש"ס ואת 
היו  הקולות  אז,  עצמאית.  לדרך  לצאת  הרצון 
עדיין מהוססים והציפייה הייתה שבסיעת האם 

יתעשתו ויבואו לעשות סדר בנעשה.
התורה  בני  כאשר  ההכרעה,  נפלה  השבוע, 

הספרדיים יצאו למהלך, בו בחרו לחבור ליצחק 
שנערכה  בפגישה  היהודי'.  'הבית  נציג  כהן, 
תחת  משותפת  ריצה  על  סוכם  הצדדים,  בין 
מטריית 'הבית היהודי'. במקום הראשון יעמוד 
נציג המפלגה הציונית דתית כהן, במקום השני 
רפאל,  ערן  הספרדיים  התורה  בני  נציג  יעמוד 

ובמקום השלישי יוצב יוסף טדסה.
על פי הסיכומים, בין נציג הבית היהודי ונציג 
בני התורה תתקיים רוטציה על המקום הראשון 
להתארגנות  כי  יצוין  הבכיר.  התפקיד  על  וגם 

החדשה שותפים פעילי ש"ס מובהקים, שבעבר 
היוו את לוז השדרה של הסיעה המקומית ונמנו 

על פעיליה בבחירות הארציות.
כך בין היתר נמצאים במפלגה החדשה אורן 
גבאי  טירת שלום;  בשכונת  מוכר  פעיל  לחמי, 
אברהם  והרב  מזעקי  ברק  הרב  הכנסת  בתי 
רפאל,  ערן  בוקובזה.  אברהם  והפעיל  אסקפא 
הינו אחראי מערכות כשרות בעיר ומנהל ת"ת 
מוכר  פעיל  הינו  טדסה,  יוסף  התורה'.  'פרי 

ביותר בקהילת יוצאי אתיופיה.

רבנים, גבאים ופעילים מרכזיים שפרשו מש"ס המקומית, סיכמו עם 'הבית היהודי' על ריצה ברשימה 
משותפת • הרקע, ההבנות והשמות הבולטים

מונטג במעצר, המו"מ הפוליטי משותק

חיפה

חשיפת 'קו 

עיתונות'

קליש רותם: "יהב התנהג בצורה לא אנושית"

בהפתעה  קיבלה  החיפאית  הפוליטיקה 
תוצאות סקר חדש המלמד על מגמת התחזקות 
העיר,  לראשות  המתמודדת  של  משמעותית 
סיכוייה  שבעבר  לאחר  רותם,  קליש  עינת 
במפלגת  קלושים.  נראו  יהב  יונה  על  להעפיל 
להביא  נואשות  מחפשים  שם  התורה',  'דגל 
הפוטנציאל  את  לזהות  מיהרו  יהב,  להפלת 
להילוך  רותם  קליש  עם  המגעים  את  והכניסו 

גבוה, לקראת תמיכה אפשרית.
על פי סקר 'מאגר מוחות' שפורסם ב'ידיעות 
)עציוני,  מועמדים  ריבוי  של  במקרה  חיפה', 
מקבלים  והאן(  רבין  סביון,  אבוחצירא,  עידו, 
זהים – 20%.  רותם אחוזי תמיכה  וקליש  יהב 
רותם  קליש  מקבלת  ראשית,  דו  בהתמודדות 

46% תמיכה לעומת 29% בלבד ליהב.
גבוהים  מתלבטים  אחוזי  על  מלמד  הסקר 
ועל כך שרותם קליש תהיה המרוויחה העיקרית 
האזוטריים  המתמודדים  של  פרישה  מכל 
צמח  מינה  של  חדש  סקר  מנגד,  מהמרוץ. 
על  להצביע  צפוי  בקרוב,  שיתפרסם  גבע  ומנו 

התחזקות של יהב.
מי שעוקבת בחדווה אחר הנתונים היא סיעת 
'דגל התורה', שעד כה לא איתרה מוצא מהסבך 

אליו נקלעה מול מול יהב. אנשי הסיעה העלו 
אתה  ונפגשו  רותם  קליש  עם  במגעים  הילוך 
לשיחות ממושכות וכפי המסתמן, היא עשויה 
מטעמים  כי  יצוין  המפלגה.  תמיכת  את  לקבל 
להיות  צפויה  לא  'דגל'  תמיכת  טקטיים, 

פומבית.
בשיחה עם 'קו עיתונות', מסרבת עינת רותם 
ומפזרת ערפל סביב  קליש להתרגש מהסקרים 
"אני  החרדיות.  הקהילות  נציגי  עם  מגעיה 
במפלגות  אנשים  מיני  כל  עם  ומדברת  יושבת 
לי  יש  רשמית.  נציגות  של  ברמה  לא  הדתיות, 
קשרים אישיים וחבריים עם רבים באוכלוסייה 
צריכים  שהם  חושבת  ואני  בחיפה  החרדית 
לקבל הכל בדיוק כמו כל התושבים, לא פחות".

את השאלה האם הפגישות הולידו סיכומים, 
ואומרת  'דגל',  של  לפתחה  רותם  קליש  מפנה 
דיבור  לנו  יש  להגיד.  מכדי  "מוקדם  מצידה: 
טוב". גם השאלה האם ישבה למו"מ עם סיעת 
גורמים  מכירה  "אני  נענית בהתחמקות:  ש"ס, 
לדבר  מכדי  מוקדם  החרדיות,  המפלגות  מכל 

על סגירה".
בכל  יהב  על  נוקבת  ביקורת  מותחת  היא 
הקשור ליחסו למגזר החרדי. "כל ההתייחסות 

יש דברים  ישיבות,  לילדים,  למוסדות החינוך, 
אנושיים,  לא  הם  כי  אותם  לתפוס  אפשר  שאי 
זה משהו שלא יעלה על הדעת, עם כל הכבוד 
לעמדות פוליטיות, ראש עיר צריך לדאוג לכל 

הילדים של העיר".
האם הרגשת שהיותך אישה מהווה מחסום?

היכרויות  אחרי  אבל  מקל,  לא  בטוח  "זה 
מרגישה  לא  אני  אנשים,  הרבה  עם  אישיות 
על  מסתכלים  דבר  של  בסופו  מחסום.  שזה 
היום  לנו  יש  והערכים.  היכולות  האישיות, 
חושבת  לא  שאני  עמוקים  משותפים  מכנים 
שהאנשים שמדברים איתי רואים גבר או אישה 

אלא בן אדם".
במקצועה,  אדריכלית  רותם,  קליש  עינת 
התמודדה לראשונה בבחירות האחרונות וקצרה 
הצלחתה,  למרות  מנדטים.   3 של  נאה  הישג 
פוליטיקאים  מצד  בזלזול  נתקלת  עדיין  היא 
נפגשת המון עם תושבים ושם  מקומיים. "אני 
דווקא אין זלזול, שם הם מסתכלים לי בלבן של 
שלא  מקצועי,  אדם  סוף  סוף  רואים  העיניים, 
ומגיע מתוך שליחות  מחפש לעצמו שום דבר 
אמיתית. חיפה זו עיר מורכבת, אני לא מאמינה 

בסקרים, אני מאמינה באנשים".

 • לקראת מהפך? עינת קליש רותם ממריאה בסקרים וב'דגל התורה' רואים בה אלטרנטיבה ליהב 
המועמדת בשיחה עם 'קו עיתונות': "ביחס לילדים חרדיים, למוסדות חינוך ולישיבות - יהב עשה 

דברים שלא עולים על הדעת ברמה האנושית"

ום 
פרס

שון
רא

עדי
בל



25 בירושלים כ"ד באייר תשע"ח 9/5/18

עוין החרדים רץ לראשות
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אשדוד

קריית מלאכי

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

תקווה:  בפתח  הפוליטית  במערכת  דרמה 
מפלגה  מקים  אהד,  אורי  לשעבר  העיר  ראש 
לפני  עד  ישראל,  איציק  חובר  אליו  חדשה, 

שנתיים יד ימינו של ברוורמן.
היותר  הדמויות  לאחת  נחשב  אהד  אורי 
במועצת  מכהן  והוא  בעיר  ומוערכות  מוכרות 
הגיע  העיר מזה שני עשורים. לשיאו הפוליטי 
שמונה  משך  העירייה  בראשות  עמד  כאשר 
יצחק  העיר  ראש  התפטרות  לאחר  חודשים, 

אוחיון.
הקדנציה  חצי  משך  כיהן  ישראל,  איציק 
האחרונה כסגן ראש העיר והחזיק בתיק החינוך. 
הוא היה מספר 2 ברשימת אכפ"ת של ברוורמן 
פרש  כשנתיים,  לפני  מנאמניו.  לאחר  ונחשב 
ישראל מתפקידיו לאור חילוקי דעות עם ראש 
בית  מצא  כעת,  עצמאית.  מתנהל  ומאז  העיר 
פוליטי הולם, במפלגה החדשה והמשותפת לו 

ולאהד.

הרותחת, הצטרף השבוע  זירת הבחירות  אל 
על  שהכריז  לחמני,  אלי  ד"ר  המועצה  חבר 
לכל  קרא  אף  הוא  העיר.  לראשות  התמודדות 
מועמד  סביב  להתאחד  החילוניים  המועמדים 
מוסכם שייקבע על ידי 3 סקרים אובייקטיביים.

'אשדוד  ברשימת  שני  במקום  ניצב  לחמני 
גלבר,  הלן  מתחתיו  צילקר,  צבי  מעליו  שלנו', 
שתתחלף הפעם עם צילקר, תוביל את המפלגה 
את  ברר  לא  מעולם  לחמני  לראשות.  ותתמודד 

מילותיו וגילה יחס עוין כלפי הציבור החרדי.
מממן  באשדוד  "הציבור  אמר:  היתר  בין 
שכמעט  החרדי  הציבור  את  מיליונים  במאות 
בכפייה  רק  מדובר  ...לא  ארנונה  משלם  ואינו 
הציבור  של  כלכלית  בכפייה  גם  אלא  דתית 

החרדי על הציבור הציוני".
המעוצה  חבר  הודיע  השבוע  כך,  ובתוך 
עו"ד נעים שומר על הסרת מועמדותו לראשות 

והעברת תמיכתו לחבר סיעתו שמעון כצנלסון.

מפלגת  בסניף  סוערים  פריימריז  בתום 
המועצה  חבר  ניצח  מלאכי,  בקריית  'העבודה' 
וימשיך  עמר  אליאור  יריבו  את  סולימני   יוסי 
הכף  את  שהכריע  מי  הבכיר.  נציגה  להיות 
חרדיים,  מתפקדים  של  קולות  היו  בפריימריז 
אך  המפלגה  עם  מלהזדהות  שרחוקים  כאלה 

התפקדו על מנת להכריע את הכף.
חשף  אותה  ההמונית,  החרדית  ההתפקדות 
בעבר חיים פרידלנדר ב'בקהילה', גררה תגובות 
רבות במערכת המקומית והוסיפה מטען למאבק 
על  נמנו  ב'עבודה'  החרדיים  הקולות  הפנימי. 
יהודה  הרב  בראשות  אורה'  'קרן  ישיבת  אנשי 
עמית ואף מסביבתו הקרובה של סגן ראש העיר 

מש"ס, מישל טפירו.
גם  הייתה  לעמר  סולימני  בין  ההתמודדות 
סולימני  בעוד  עולם.  ותפיסות  דורות  בין  קרב 
נחשב לפוליטיקאי הוותיק ביותר באזור ומוכר 
הרי  העיר,  לראש  לעומתי  אופוזיציה  כיו"ר 
לשעבר,  מקומי  ועיתונאי  בגילו  צעיר  שעמר, 

ניסה להוביל קו של רעננות והתחדשות.
ממחנה  עריקה  השבוע  נרשמה  כך,  בתוך 
ההסתדרות  יו"ר  בריתו,  שבן  לאחר  סולימני, 
על תמיכה  הודיע  אזולאי  )בבר(  בעיר, אברהם 

בראש העיר אליהו )ללו( זוהר.

ירושלים

לוד
'דגל' יוצאת לקרב, אמסלם ירד מהפרק

אין רגע דל: 'דגל התורה' יוצאת לקרב על מקומה • ח"כ אמסלם הודיע סופית כי לא יתמודד לראשות 
העיר וסלל את הדרך לשר זאב אלקין • וגם: עופר ברקוביץ' מפתיע ועריקה כואבת מ'הבית היהודי'

שבוע סוער ביותר עבר על הזירה הפוליטית-
יום  מדי  דרמות  לייצר  שמצליחה  ירושלמית, 
ביומו. בעוד אור הזרקורים מופנה אל המרוץ 
התורה'  'דגל  השבוע  פתחה  העיר,  ראש  לכס 
בדרישה  ישראל'  'אגודת  מול  חדשה  חזית 

לשנות את יחסי הכוחות במועצת העיר.
נציגי קהילות  ביום ראשון, התכנסו עשרות 
מרדכי,  תכלת  ברחוב  קטן  לאולם  ליטאיות 
למערכת  פתיחה  יריית  שהיווה  לאירוע 
הבחירות. מטרת הכנס – בראשו עמדו הגאון 
סולובייצ'יק  ברוך  רבי  והגאון  כהן  דוד  רבי 
בו  הנוכחי  ברור: המצב  חידוד מסר  הייתה   –
'אגודת ישראל' מחזיקה בחמשה חברי מועצה 
עצמו  על  יחזור  לא  ו'דגל' מסתפקת בשלשה, 

גם במחיר ריצה נפרדת.
עוד  יקרה  לא  קודמת  פעם  שקרה  "מה 

לנו  "יש  כהן.  דוד  רבי  הגאון  אמר  הפעם", 
שלושה נציגים שעובדים במסירות גדולה בכל 

כוחם אבל שלושה זה כוח מועט".
נכון לכעת, ב'אגודת ישראל' לא מתייחסים 
כי  היא  הערכה  אך  לדרישות,  רשמי  באופן 
ברשימת  המקומות  חלוקת  דבר,  של  בסופו 
ותביא  תשתנה  ירושלים  התורה'  'יהדות 

לשוויון בין המפלגה הליטאית לחסידית.
בין  הפנים-ליכודי  הקרב  לראשות:  ולמרוץ 
דוד אמסלם על הזכות  וח"כ  זאב אלקין  השר 
להיות מועמד מפלגת השלטון לראשות העיר, 
הודיע  אמסלם  שח"כ  לאחר  השבוע,  הוכרע 
בימים  התפקיד.  על  יתמודד  לא  כי  סופית 
מבין  למי  'הליכוד'  במפלגת  בחנו  שקדמו, 
כס  את  לכבוש  יותר  גבוהים  סיכויים  השניים 
זוכה  אלקין  כי  שהתברר  ולאחר  הראשות 

מאמסלם  משמעותיים  גבוהים  תמיכה  לאחוזי 
– נפלה ההכרעה.

מועמדותו  בה  תקופה  לאחר  כך,  ובתוך 
עופר  השבוע  שהציג  חדש  סקר  זלזול,  זכתה 
ברקוביץ, מלמד על התחזקות והפיכתו לשחקן 
רציני במגרש. על פי הסקר, בקרב ראש בראש 
מול השר אלקין, ידו של ברקוביץ על העליונה 
והוא מקבל 50.9% תמיכה מול 49.1% לאלקין.

יודעים  לא  היהודי'  'הבית  בסיעת  וגם 
מנוחה: הרצל יחזקאל, העוזר הצמוד של שרת 
המשפטים איילת שקד, אחד האנשים החזקים 
במפלגה, ערק למחנה יוסי חביליו ויוצב כמספר 
בכך  ירושלים'.  את  'מצילים  ברשימת  שלו   2
מפוארת  התפוררות  היהודי'  'הבית  משלימה 
שהחלה בעזיבת דב קלמנוביץ ושמואל שקדי.

מפץ פוליטי

בית שמש מונטג במעצר, המו"מ הפוליטי משותק
פשטה  שבת  במוצאי  סמויה,  חקירה  לאחר 
המשטרה על בתי עשרה תושבים, בראשם חבר 
המועצה ויו"ר ועדת תכנון ובניה משה מונטג, 
שני עובדי ציבור בכירים, יזם נדל"ן, עורך דין 
ושורה של עסקנים מוכרים המעורבים בעסקי 
נדל"ן בעיר. בהמשך, נעצרה עורכת דין נוספת 
אחד  ובמקביל,  בפרשה  היא  אף  החשודה 

העצורים שוחרר עוד קודם הדיון. 
גדולי  הכריעו  שעבר  בשבוע  רק  כזכור, 
מו"מ  לקיים  התורה',  'דגל  מנהיגי  ישראל 
תמיכה  של  אפשרות  לקראת  העיר  ראש  עם 
עם  יחזרו  מכן  כשלאחר  במועמדותו, 
התוצאות ואז יוכרע סופית. אחד משני השמות 
הוא  המפלגה,  מועמד  להיות  הפוטנציאלים 

חבר המועצה משה מונטג, שנעצר.
במרכז הפרשה ניצב פרויקט בן מאה יחידות 
דיור הנמצא בבניה, במרכז שכונת בית ומנוחה 
שבתכנון  השטח,  בעיר.  החרדית  שבקריה 
)שטח  חום  לשטח  יועד  השכונה  של  המקורי 

המיועד למבני ציבור(, הוסב כאמור לפרויקט 
סאטמר,  חסידות  משפחות  של  ענק  מגורים 
לאחר מספר שינויים שנערכו בתוכנית המתאר 
של השטח. פרויקט ששמו שיכון 'קריית יואל'.

לכאורה  קיבלו,  החשודים  החשד,  פי  על 
כסף  שוות  הנאה  טובות  תפקידם,  במסגרת 
בניגוד  אחרים,  של  תועלתם  לקידום  בתמורה 
נערכו  החשודים,  של  מעצרם  עם  לחוק. 

חיפושים בבתיהם ומשרדיהם.
המדינה  מבקר  בדו"ח  כי  לציין,  ראוי 
הבנייה  היתרי  אושרו  כשנה,  לפני  שפורסם 
ובצמוד  בהיתר  התכניות  לפי  ונעשו  במתחם 
מקרים  ישנם  הפרסומים  פי  על  אך  לחוק. 

נוספים שנחקרים.
לדיון  החשודים  הובאו  ראשון  יום  בצהרי 
נציג  לציון.  בראשון  השלום  משפט  בבית 
מורכבת  בפרשיה  "מדובר  כי  אמר  המשטרה 
ומסועפת", כשלדבריו "החשודים פעלו לאורך 
שחיתות  של  עבירות  וביצעו  יחד  רבות  שנים 

ציבורית בעבור טובות הנאה וקידום אינטרסים 
הציבורית  לקופה  נזק  גרימת  תוך  אישיים, 
במדינה". והחוק  מהדין  מוחלטת   והתעלמות 

את  להאריך  מהשופט  החוקר  ביקש  בהמשך 
ימים,  עשרה  עד  בחמישה  החשודים  מעצר 
מאחר ו"מרבית החשודים בפרשיה משתייכים 
לקבוצה הומוגנית" ובשל כך החשש לשיבוש 
החקירה גדול. בסופו של הדיון החליט השופט 
המועצה  חבר  מעצר  את  להאריך  אבנון  גיא 

וארבעה נוספים עד ליום חמישי.
ובתוך סערת החקירות שמדירה שינה מעיני 
קברניטי העיר בית שמש, המשא ומתן שאמור 
היה להיפתח בין 'דגל התורה' לבין ראש העיר 
משה אבוטבול מתנהל בעצלתיים. מי שמונה 
לנהל מטעם 'דגל' את המו"מ הוא חבר הכנסת 
ראש  עם  ראשונית  שיחה  שקיים  מקלב  אורי 
בפרטי  לדון  התכנסו  טרם  הצדדים  אך  העיר, 

ההסכם.

ומעורבים בחשד  יזמים  נעצר עם שורה ארוכה של עסקנים,  'דגל'  ובניה מטעם  ועדת תכנון  יו"ר 
לפרשת שוחד • מעצרו הוארך עד ליום חמישי, ובינתיים המו"מ בין 'דגל' לש"ס מתנהל בעצלתיים 

רחובות פיצוץ ביחסים: חב"ד 'חותכים' מ'הבית היהודי'

שגרפה  ישי  אלי  בראשות  'יחד'  מפלגת 
מ-3,000  למעלה   2015 בבחירות  ברחובות, 
להריץ  אפשרות  אלו  בימים  ובוחנת  קולות 
אלו  בימים  מחוזרת  העיר,  למועצת  רשימה 
במקביל הן על ידי מפלגת 'הבית היהודי' והן 
שההבנות  לאחר  וזאת  חב"ד,  קהילת  ידי  על 
בחב"ד  כאשר  שרטון  על  עלו  הצדדים  בין 
כהן  אמיתי  היהודי  הבית  יו"ר  את  מאשימים 

בהפרה של הסיכומים.
מהפרטים שהגיעו לידי 'קו עיתונות' עולה, 
מצד  בהתחייבות  החזיקה  חב"ד  בעוד  כי 
יו"ר הבית היהודי אמיתי כהן לשריון המקום 
השלישי ברשימה עבור נציג הקהילה בתמורה 
שבימים  הרי  במפלגה,  החסידות  לתמיכת 
מפלגתיים  פנים  שיקולים  בשל  האחרונים 
החליט  המפוצלת,  במפלגה  השורות  ואיחוד 
ריאלי  והספק  השלישי  למקום  להצניח  כהן 
דמות פופולרית מהציונות הדתית כאשר השם 
יוני  סלע,  שכונת  ראש  יושב  הוא  כרגע  החם 
עפג'ין, המוכר כאדם עתיר מעש ובעל זכויות 

בעשייה הציבורית בעיר.
טרם  השורות  לכתיבת  שנכון  עפג'ין, 
את  ולתרגם  מזלו  את  לנסות  אם  החליט 
פלטפורמת  באמצעות  הציבורית  עשייתו 

'הבית היהודי' או במסגרת רשימת 'הליכוד', 
עצמאית  מפלגה  האחרונות  בבחירות  הריץ 

בשם 'דרך חדשה' וגרף מאות קולות.
בחב"ד ראו בכך הפרה בוטה ומשהבינו כי 
על כהן הנבוך מופעלים לחצים מגבוה שיגרו 
בכיר בקהילה לבשר לו כי הם כבר לא רואים 
כי  יצוין,  שהושגו.  להבנות  מחויבים  עצמם 
בחב"ד יש מי שמנסה גם בימים אלו לגשר על 
הפערים שהתהוו מול כהן, אך גורם בחסידות 
טוען כי "אמינותו של כהן נסדקה וכי יהיה זה 
מורכב לבנות אותו מחדש". יצוין כי בבחירות 
האחרונות תמכו חב"ד בסיעה הדתית לאומית 

והיוו משקל מרכזי במניין מצביעיה.
בחב"ד  בכירים  גורמים  כי  נודע,  כך  בתוך 
'יחד'  מפלגת  עם  מגעים  אלו  בימים  מנהלים 
של אלי ישי ובוחנים אפשרות לריצה ברשימה 

אחת.
במקביל יושב ראש 'הבית היהודי' שחשש 
החל  משמעותי  מצביעים  נתח  מאיבוד 
קבוצות  של  בדמותן  חלופות  הוא  גם  לבחון 

אוכלוסייה מגוונות.
מפלגת  וגם  חב"ד  קהילת  שגם  אירע  כך 
זמנית  בו  מגעים  מנהלות  היהודי  הבית 
פי  על  שכאמור,  'יחד'  מפלגת  עם  ובמקביל 

הבחירות  תוצאות  ב- פילוח  לכנסת 
2015, גרפה מפלגת 'יחד' ברחובות סך קולות 

השווים לשני מנדטים במועצת העיר.
אלא שבחב"ד סבורים כי בבחירות לכנסת 
מפלגות  של  תמהיל  'יחד'  מפלגת  היוותה 
עם  משותפת  ברשימה  שהתמודדה  לאחר 
אינטגרלי  חלק  עוד  שאיננה  יהודית'  'עוצמה 
מ'יחד' כך שקשה לדגום את כוחה האלקטורלי 
של 'יחד' ולתרגם אותה לערך מוניציפלי כיום.

את  המעריכה  חב"ד  בחסידות  כי  יצוין, 
מי  יש  קול,   1400 ל-  ערך  כשווה  כוחה 
שמהרהר אם לא הגיעה העת למתג את עצמם 
כמפלגה עצמאית ואגב כך להתמודד בבחירות 

הקרובות על מקום במועצה.
כידוע, תלמידיו של הגר"מ מאזוז, מנהיגה 
שוקדים  ברחובות,  'יחד'  מפלגת  של  הרוחני 
לקראת  תורה  תלמוד  פתיחת  על  אלו  בימים 
הקהילה  ילדי  לטובת  הקרובה  שנה"ל 

המתפתחת.
של  קיומם  דבר  את  אשרו  'יחד'  במפלגת 
הצדדים  שני  עם  במקביל  המתנהלים  מגעים 

ואמרו כי הם "פועלים לאחדות".
כהן,  אמיתי  רחובות,  היהודי'  'הבית  יו"ר 

לא מסר כל תגובה.

לא שקט ברחובות: היחסים בין חב"ד ל'בית היהודי' עלו על שרטון לאחר שבחסידות מאשימים 
את יו"ר הסיעה בהתנערות מסיכומים ודחיקת נציגם ממקום ריאלי ברשימה

חיפה
אאאא

ום 
פרס

שון
רא
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יענקי קצבורג

רבי  הצדיק  הגאון  עבר  שנה  כעשרים  לפני 
אמרו  שאחריה  קשה,  תאונה  גלאי  שמעון 
הרופאים שככל הנראה לא יוכל יותר לעמוד על 
רגליו. הגר"ש דואג תמיד לומר כי הוא חש כבן 
ט"ו שנה בלבד, שכן מאז אותה תאונה הוא חש 

כי קיבל מהבורא יתברך את חייו במתנה. 
בשעה  רב,  קהל  לעיני  התרחש  האירוע 
בלכתו  ברב  פגעה  שוטר,  נהג  שבה  שמכונית 
ברחוב, ופצעה אותו ברגליו, הגר"ש נפל לכביש 
הוא  גם  נתקף  שוטר  שהיה  והנהג  דם,  שותת 
אפשר  במה  ולשאול  אליו  לגשת  מיהר  בהלם, 

לעזור?
הגר"ש גלאי בעוצם ייסוריו וכאביו, ולמרות 
שהדיבור ברגע זה היה מאד קשה עליו, וכמעט 
בלתי אפשרי, השיב לשוטר שפגע בו בחמימות 
עצמך  על  קבל  לי,  לעזור  רוצה  אתה  "אם   -

לשמור שבת"...
במקום עברו באותה עת בני זוג שעדיין אינם 
שומרי מצוות, גם הם מיהרו אל הפצוע לנסות 
ולסייע, ואז הזדמן להם להאזין לשאלת השוטר, 
שנחרטה  הרב  תשובת  את  בתדהמה  ולשמוע 
בנפשם, כך שהם הרגישו חובה לברר את זהותו 

ולבוא אליו לביקור בבית החולים.
בביה"ח,  הרב  למיטת  הגיעו  כאשר  ואכן, 
שהשמיע  שהדברים  בשנית,  להיווכח  נדהמו 
מעל מיטתו נסובו גם הם על הזכות הגדולה של 

העם היהודי בשמירת שבת.
כשנפרדו, הצהיר הגבר בפני כל הנוכחים - רק 
עכשיו אני מבין את מעלתם של לומדי התורה. 
להפוך  יכול  המדרש  בבית  שנמצא  אדם  אם 
את עצמו מבהמה לאדם, והדבר היחיד העומד 

לנגד עיניו הוא רק שם 
של  והכנסתם  אלוקיו 
בעול  נוספים  יהודים 
הוא  המצוות,  קיום 
של  מדמותם  שונה 
אינו  שמקומם  אנשים 
ששם  המדרש,  בבית 

כל אחד דואג לעצמו.
והחברותא  מקורבו 
הרב  שלו  האישי 
שלום  בן  צבי  אברהם 
הרב  כי  לומר  נוהג 
ההגדרה  מן  מתרחק 
שנותן  "באבא  של 
את  ומשקיע  ברכות", 
ההלכה  בעומק  כולו 
בעיון,  הש"ס  וסוגיות 
הציבור  הברכות  את 
ובלית  עליו  כופה 
זמן  לכך  נקבע  ברירה 

קבוע. 
הפורים  "בימי 
לביתו.  עולים  המונים 

שמתברך  מי  כי  טוענת  חסידיו  בין  השמועה 
תתקיים  שהברכה  חזקה  בפורים,  ממנו 
הפורים  שבימי  אלא  בלבד,  זו  ולא  במלואה, 
בגדר  שמבקשים,  מה  כל  ממנו  להוציא  אפשר 
את  ראה  שלא  ומי  לו',  נותנים  יד  הפושט  'כל 
הבכי המעורב ברגשות גיל בשעה שהוא מדבר 
ראה  לא  יום,  של  מעניינו  המצווה  בסעודת 

שמחה מימיו". 
לדבריו, "השנה נבנו מדרגות מיוחדות בביתו 
על  לשמירה  מאבטחים  והוצבו  קהל  לקבלת 
הסדר, הדבר החביב ביותר על הרב הוא שבאים 
עם  בפורים  זוגות  הגיעו  שנושעו,  לו  להודיע 
עגלות וסיפרו שהתברכו בשנה שעברה ונושעו 
בחסדי שמים. הגיעו זוגות נשואים טריים לומר 

תודה על התפילות והברכות לזיווג הגון".
לכותל,  הרב  נוסע  בשנה  פעמים  "ארבע 
קדושים  מקומות  ולעוד  לחברון  למירון, 
אחר  שם  ומעתיר  צדקה,  תורמי  עבור  במיוחד 
נסיעות  ישועות.  ומשפיע  מברך  במתינות,  שם 
שבצפון,  לשונם  גלאי   הרב  עורך  מיוחדות 
שם  שבליטא,  ולוילנא  שבגרמניה  למיכלשטט 
רבות  מאות  בתפילותיו.  נפשו  את  שופך  הוא 
מחסידיו לא יוותרו על ברכתו לפני כל פעולה, 
עסקה, או שידוך שהם עושים. והוא מצדו אכן 
מברך, מתווה דרך ומדבריו לא נופל דבר ריקם".

בסוף  ישראל"  "כל  במוסף  המלאה  בכתבה 
אפוף  יומו  סדר  של  מלא  הלו"ז  השבוע: 
האישי,  העוזר  החברותות,  רשימת  המסתורין, 
היומית לתושבי חו"ל,  המופתים, קבלת הקהל 
השבוע  באמצע  לארוחה  ידיו  נטל  אינו  מדוע 

ועוד.

כדאי הוא רבי שמעון
פרופיל מיוחד לדמותו 
של הגאון המקובל רבי 
שנודע  גלאי,  שמעון 
בזכות  תבל  רחבי  בכל 
תפילותיו מלאות הרגש 
הבקשה   • וברכותיו 
מהשוטר שדרס, סגולת 
בפורים,  הברכות 
בארץ  התפילה  מסעות 

ובעולם ועוד

הכתבה המלאה 
בסוף השבוע במוסף

בלג בעומר האחרון
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ברח'  אברהם", השוכן  חזון   – "שובו  בת"ת 
רש"י שבשכונת מקור ברוך, התקיימה ההדלקה 
בר  שמעון  דרבי  ההילולא  לכבוד  המסורתית, 
יוחאי זיע"א, מלווה במשפחות הת"ת ובתושבי 

לא  השנה  גם  וכמובן  השכונה. 
התאכזבתי, נהניתי מערב מיוחד 
וברמה  מאחד  שמח,  במינו, 
נהרו  כיוון  מכל  ביותר.  גבוהה 
מערב  ליהנות  שבאו  משפחות 
את  להדליק  הזכות  את  זה. 
מכיתות  נציגים  קיבלו  המדורה 
ההדלקה  את  "שקנו"  ח'  ז',  ו', 
שהבטיחו  גמרא  דפי  במאות 
ללמוד בתמורה. הם זכו ובצדק 
בהתלהבות  האש  את  להצית 
והשמחה  הצדיק,  לזכר  ושמחה 

החלה...
שירת "בר יוחאי", "ואמרתם 
כה לחי" נשמעו עד מהרה בחצר 
של  סוחפים  מעגלים  הת"ת, 
צוות  עם  יחד  ותלמידים,  אבות 
ותושבי השכונה,  המסור  הת"ת 
של  אמיתית  בשמחה  מלאים 
מצווה. על המוזיקה והרמקולים 
המנגנים",  "בעלי  הופקדו 
רבה  במקצועיות  שהרקידו 
בשירים  הקהל  את  ושימחו 
מיוחדת.  ומוזיקה  מקפיצים 
ארוכה,  שעה  נמשכו  הריקודים 
וגדולה.  השמחה היתה אמיתית 

הגיע הקוסם "שלומי  הריקודים  כששככו מעט 
הוא  מדהימה,  קסמים  הופעת  וביצע  דוד",  בן 
את  והפתיע  אותם,  חתך  תלמידים,  העלים 
היתה  האוירה  מדהימים.  בקסמים  הציבור 

מקסימה...
כולם נהנו כל כך. בערב אף התקיימה הגרלה 

להוא  בת"ת  השנתי  הנושא  תפילה.  מבצע  על 
נושא "התפילה", מפסח התקיים מבצע תפילה, 
והחתימו  במבצע  שהשתתפו  התלמידים  כל 
שנערכה  להגרלה  נכנסו  ומוריהם  הוריהם  את 
המאושרים  והזוכים  זה.  בערב 
מתוך מאות כרטיסים שהשתתפו 
קריוקי,  במערכת  זכו  במבצע 
וכו'  לייזר  ברובה  רחפן,  ש"ס, 
ישר כח לתלמידים הצדיקים...!!

הושמע  לערב,  מתוק  לסיום 
הנושא  שיר  ובו  קליפ  בהפתעה 
התפילה,  בנושא  השנה,  של 
הת"ת.  מקהלת  ע"י  שהוקלט 
שיר מרגש שסחף את התלמידים 
חולקו  הערב  במהלך  וההורים. 
לכל  עשירות  ממתקים  שקיות 
קפואים  וארטיקים  משתתף, 
ומתוקים. התלמידים נהנו מחוויה 
את  פגשו  ומגבשת,  עוצמתית 
לערב  וזכו  ומחנכיהם  חבריהם 
התלמידים  הורי  במיוחד.  משמח 
לערב  זכו  הם  מרוצים,  כה  היו 
ורוגע  רוחני  תוכן  מלא  חינמי, 
עבור  לתעסוקה  דאגה  במקום 

הילדים והבוגרים.
בחסות  נערך  הערב  כי  יצויין 
עיריית  חבר  עזרא  פיני  ומימון 
תיק מורשת מן  ומחזיק  ירושלים 
ונתן  השקיע  טרח,  אשר  המזכה 
זה,  ערב  לקיים  האפשרות  את 
גדולה! כולם הודו בחום למנהל המסור  תודה 
הרב אברהם שריקי שליט"א, אשר נותן את ימיו 
ולילותיו למען טובת הת"ת והתלמידים. יצאתי 

מערב זה נפעם .
מזל  בת  דייזי  נשמת  לעילוי  התקיים  הערב 

ע"ה

ל"ג בעומר בחזון אברהם
כתבת תשקיף
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פישל רוזנפלד

זירוז  את  לאפשר  כדי  ברחובות,  בינוי  פינוי  פרויקט  לטובת  משלימה  קרקע  תוקצה  לראשונה 
הפרויקט. כך הוחלט בישיבת הנהלה של רשות מקרקעי ישראל, בהשתתפות הרשות הממשלתית 
יצירת כדאיות  לייעד קרקע משלימה לצורך  יהיה  ניתן  כי  להתחדשות עירונית. ההחלטה קובעת 

כלכלית ליזמים בפרויקט לפינוי-בינוי הגדול ביותר בישראל, בשכונת קריית משה ברחובות.
קרקע  בנושא   ,2017 מסוף  ישראל  מקרקעי  מועצת  החלטת  תיושם  בו  הראשון  הפרויקט  זהו 
בעיר  משה  קריית  שכונת  הוא  מדובר  בו  הפרויקט  בינוי.  פינוי  של  פרויקטים  לטובת  משלימה 
רחובות המאופיינת במבנים רעועים ובתשתיות מיושנות, ומאוכלסת בשיעור גבוה של בני העדה 
יקודמו  כי  נקבע  שלגביהן  השכונות  מחמש  כאחת  ממשלה,  בהחלטת  נכללת  ואשר  האתיופית, 

תהליכי התחדשות עירונית.
ארוכות  שנים  במשך  אשר  לשכונה,  מדרום-מערב  הקיימת  הקרקע  חטיבת  ההחלטה,  על-פי 
הוקפאה לבנייה לאור מגבלת הרעש הנובעת מהקרבה לשדה התעופה הצבאי בתל נוף, היא זו אשר 
תשמש קרקע משלימה. כחלק מתהליכי קידום התכנית לקריית משה, הוסרה ההסתייגות מהבנייה 

באזור זה, בתנאי שהבנייה תתמוך בתהליכי ההתחדשות העירונית.
שטח התכנית שגובשה הוא כ-1,200 דונם. התכנית כוללת בנייה גבוהה של 20 קומות לאורך 
הצירים הראשיים, שילוב מסחר ושטחים ציבוריים בקומות הקרקע, ובנייה של 9 קומות במתחמים 
העורפיים. כיום, כוללת השכונה  1,326 יח"ד בבנייה רוויה, המיועדות כולן לתהליכי פינוי-בינוי. 
על-פי התכנית המוצעת, יוקמו במקום 9,500 יח"ד; 350 יח"ד בדיור מוגן, 300 יח"ד לסטודנטים. 
מתוך סך היחידות המתוכננות, כ-3,500  מתוכננות להיבנות בקרקע המשלימה. התכנית מקודמת 

בוותמ"ל ובימים אלה נמצאת לקראת הפקדתה.

פינוי-בינוי גם בחולון

מגמת ההתחדשות העירונית המבורכת לא נשארת רק 
בתחומי העיר רחובות והשבוע אישרה פה אחד הוועדה 
המקומית לתכנון ובנייה בעיריית חולון "תכנית כוללת 

אדמה".  רעידות  בפני  מבנים  וחיזוק  עירונית  להתחדשות 
לוועדה המחוזית לאשר את התכנית.  הוועדה אף המליצה 

התכנית קודמה במטרה לעודד את התחדשות המרקם הוותיק בעיר 
מגוון  מאפשרת  שהיא  בכך  לחולון  משמעותית  בשורה  ומהווה 

מסלולים להתחדשות המבנים באופן אחראי ומבוקר.
אינה  היא  שכן  בתחומה  דרך  ופורצת  חדשנית  בתכנית  מדובר 

עוסקת רק בתוספת הזכויות למבני מגורים אלא קובעת הנחיות 
והוראות להגדלת השטחים הציבוריים - המבונים והפתוחים 
ה - כמענה לתוספת יחידות הדיור הצפויות. מטרת הוראות אלה  נ י ה

באוכלוסייה  הגידול  לצד  העירונית  החיים  איכות  על  את לשמור  ולהרחיב  לחזק   - ובמקביל 
המרחב הציבורי. התכנית מתווה באופן ברור וודאי את אופיים של הרחובות העירוניים, שכונות 

המגורים ומערך השטחים הציבוריים בכללותו.
שני נושאים עיקריים עומדים במרכז התכנית. האחד, הגדרת מוקדים עירוניים - מתחמים לקידום 
יאושרו בסמכות הוועדה המקומית בתנאים הבאים: קביעת  בינוי, אשר  תכניות מפורטות לפינוי 
מספר הקומות המקסימלי; קביעת השימושים בכל מתחם; קביעת מנגנון להקצאת שטחים מבונים 

לצרכי ציבור; קביעת הנחיות להקצאת שטחים פתוחים לציבור. 
או  ותוספות"  "לחיזוק  היתר  38 במסלול של  ליישום תמ"א  הנחיות  קביעת  הוא  הנושא השני 
"להריסה ובניה" כל זאת על ידי מתן העדפה ברורה להריסה ובניה על פני חיזוק ותוספות; התאמת 
ההוראות לתנאים המיוחדים של העיר; שטח התכנית מחולק למתחמי תכנון עפ"י אופיו העירוני 
של כל אזור )מתחמי רחובות העיר, מתחמי רחובות ראשיים א' ו ב', מתחמי התחדשות מועדפת, 
מתחם  בכל  חובה(.   בינוי  לפינוי  מתחמים  הבניה,  תבנית  על  לשמירה  מתחמים  שימור,  מתחמי 

מגדירה התכנית הוראות שונות.
מרגע  ואולם  התושבים  של  וולונטרית  בהתארגנות  תלוי  זו  תכנית  מימוש  הדברים,   מטבע 
שהופכת המדיניות העירונית לתכנית מסודרת, היא מייצרת שקיפות וודאות ומקלה על התארגנות 
זו ועל היוזמות הפרטיות. מימושה של התכנית יהיה בהדרגה לאורך תקופה והיא כוללת בתוכה 

מערכת מעקב ובקרה שתיבחן מעת לעת.

העיר החרדית לא נותרה מאחור

קבינט הדיור אישר השבוע )ב( את תכניותיהם של משרד הבינוי והשיכון והרשות הממשלתית 

להתחדשות עירונית, לקידום שלושה מתחמי פינוי-בינוי למסלול הותמ"ל )הועדה לתכנון מתחמים 
מועדפים לדיור( בערים לוד, גבעת שמואל ובית שמש. שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, הנחה את 
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית להניע תהליך מול הותמ"ל, אשר בסופו תוקמנה 7,360 

יחידות דיור חדשות.
בעיר לוד, במתחם העיר העתיקה, עתידות להיבנות 4,717 יחידות דיור חדשות, אשר תחלפנה את 
1,777 יחידות הדיור הקיימות במקום. יחידות הדיור תיבנינה על קרקע משלימה שתוקצה במסגרת 
שמואל,  בגבעת  בעיר.  החדשות  בשכונות  יח"ד  כ-1,000  של  בהיקף  לוד,  העיר  של  הגג  הסכם 
בשכונת 'גיורא', 1,500 יחידות דיור תוקמנה על שטח בו עומדות כיום 552 יחידות דיור. המתחם 

יכלול הן קרקע פנויה והן קרקע משלימה בהיקף של כ-300 יח"ד, אשר תוקצה עבור הפרויקט. 
בעיר בית שמש, בשכונת 'רמת לח"י', עתידות להיבנות 1,143 יחידות דיור על שטח בו עומדות 
כיום 176 יחידות דיור. כמחצית מיחידות הדיור בבית שמש מיועדות לדיירי הדיור הציבורי, אשר 
מתגוררים כעת במקום. הדיירים זכאים לחזור כולם לדירה החדשה שתיבנה, לאחר סיום הפרויקט. 
התחדשות  בישראל,  הקיים  זה  כמו  קרקע  במשאבי  וחוסר  אוכלוסייה  צפיפות  של  "במקום 
עירונית של שכונות ישנות ומוזנחות והפיכתן לאזורים פורחים ואטרקטיביים במרכזי הערים, הינה 
ויגדל בשנים הקרובות  ילך  רכיב חשוב בהגדלת היצע הדירות. חלקה של ההתחדשות העירונית 
בכל רחבי הארץ. אני מברך את פעילותה של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית שיצאה לדרך 

בתנופה גדולה בשנה האחרונה. 
בני  לטובת  חדשות  דיור  יחידות   7,360 של  לבנייתן  תבאנה  שיאושרו  החדשות  "התוכניות 
המקום הוותיקים ולמען דיירים חדשים. אנו ממשיכים לפעול במלוא המרץ במטרה לקדם תהליכי 
לזוגות  חיים  ואיכות  דיור  פתרונות  לספק  כדי  הארץ,  ברחבי  נוספות  בערים  עירונית  התחדשות 

צעירים ולמשפרי דיור בישראל", אמר שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, עם סיום הישיבה.

מענקים גם למשפרי דיור

בנוסף, אישר קבינט הדיור מענקים של עשרות אלפי שקלים במחיר למשתכן - גם למשפרי דיור 
ולראשונה הוכרזו מתחמים מועדפים לדיור גם על קרקעות פרטיות ובהם - 5,000 יח"ד בשדה דב 

אשר יכללו אלפי דירות במחיר למשתכן ודיור להשכרה.
"על אף הירידה המתמשכת במחירי הדיור, אנחנו לא עוצרים אלא ממשיכים בכל הכוח. ההחלטות 
שאישר הקבינט היום ימשיכו את תנופת הבנייה בלב אזורי הביקוש וגם בפריפריה ויעצימו אותה. 
נמשיך לתכנן ולבנות לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל ונמשיך את היפוך המגמה בשוק הדיור", 

אמר שר האוצר משה כחלון בישיבת הקבינט.
דיור  למשפרי  מענקים  יינתנו  הקבינט,  בישיבת  )ב(  השבוע  אושרה  שכאמור,  התכנית,  פי  על 
בתכנית מחיר למשתכן. על כן, בפרויקטים שבהם יש זכאות למענק רוכשים, תורחב הזכאות גם 
למשפרי דיור. אלה, יוכלו להשתתף רק לאחר שכלל הזכאים חסרי הדירה ברשימת הממתינים וכל 

הרשומים בסדרות השונות מיצו את זכאותם.
המענקים יינתנו למשפרי דיור באזורי פריפריה בלבד ורק בפרויקטים בהם הקבלנים נותרו עם 
דירות לא מכורות, לאחר שהוצעו כאמור לכלל מחוסרי הדיור בכל הסדרות ויעמדו על סך של 40 

עד 60 אלף שקל.
כחלק  דיור  יחידות   5,000 כוללת  בותמ"ל  להכרזה  הקבינט  ידי  על  שאושרה  דב  שדה  תכנית 
מ16,000 שמקודמות במתחם בוועדה המחוזית. התוכנית כוללת פארק חופי של 300 דונם ואלפי 

יחידות דיור במחיר למשתכן ובהשכרה.
התוכנית כוללת הוראות חדשניות לבנייה ירוקה ומאפשרת לציבור גישה לרצועת חוף של שני 
קילומטרים על חוף ימה של תל אביב. התוכנית כוללת עירוב שימושים של מסחר תעסוקה מגורים 
ומלונאות ותוסיף לתל אביב 2000 חדרי מלון. ביחד עם קידום תכנית 3700 ופי גלילות הכוללות 
יחדיו עוד כ24000 יחידות דיור מדובר בשינוי טקטוני בשוק הדיור ובהיקף שיווים של המדינה בלב 

אזורי הביקוש ללא פגיעה בשטחים פתוחים. 
תכנית נוספת על קרקעות פרטיות שאושרה להכרזה בותמ"ל כוללת 6,000 יח"ד שנמצאת על 

קרקעות בהיקף של 2,700 דונם בשכונת בית אליעזר בחדרה.
טיהור  מכוני  בתחום  חסמים  והסרת  לתיאום  בין-משרדי  צוות  הקמת  על  הוחלט  ועוד,  זאת 
נציגים ממשרד האוצר,  ובו  זאב בילסקי  יעמוד ראש מטה הדיור הלאומי,  שפכים. בראש הצוות 
מנהל התכנון, רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון, רשות המים, משרד הבריאות, המשרד 
להגנת הסביבה וגורמים נוספים. הצוות יפעל כדי לייעל ולשפר את עבודתם של הגורמים השונים 
ותיאומם לצרכי קידום פרויקטי דיור. הצוות יטפל במקרים בהם מכוני טיהור שפכים מהווים חסם 

לפיתוח שכונות מגורים, בהתאם למדיניות היעדים שנקבעו על ידי הממשלה.

מהפכת פינוי-בינוי: רחובות, 
חולון, לוד ובית שמש

הארץ  ברחבי  'פינוי-בינוי'  לקידום  ותהליכים  החלטות  סדרת 
ישראל  מקרקעי  רשות  החלטת  לראשונה  תיושם  ברחובות   •
תוכנית  אושרה  בחולון   • לפרויקט  משלימה  קרקע  להקצות 
הכוללת גם הגדלת השטחים הציבוריים • כאלף דירות נוספות 
בגבעת שמואל  גם  אושרו  נוספות  ותכניות  בבית שמש,  ייבנו 

ובלוד • וגם: מענקי 'מחיר למשתכן' גם למשפרי דיור
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הילה פלח

על  טרה  מחלבת  חרטה  האחרונות  בשנים 
מוצרים  לצרכנים  להעניק  המטרה  את  דגלה 
ערכים  על  דגש  תוך  יותר,  וטעימים  בריאים 
החומרים  הוצאת  יותר:  טובים  תזונתיים 
טבעיים,  רכיבים  מ100%  ייצור  המשמרים, 
בסידן  מעושרים  מוצרים  ונתרן,  סוכר  הפחתת 

ועוד. 
המהלך החדש פונה אל הצרכנים שמעוניינים 

ועבור  עבורם  בטוב  לבחור 
המשפחה, וקורא להם להכניס 
כשבוחרים  הביתה.  טוב 
איכותיים  מוצרים   – בטרה 
ויותר  משמרים  חומרים  ללא 
בריאים, בוחרים להכניס טוב 

הביתה.
מגוון  מציעה  טרה  מחלבת 
רחב של מוצרי חלב איכותיים 
משמרים  חומרים  ללא 
ובכשרות המהודרת של בד"צ 

בטוב  לבחור  לכם  ומאפשרת  החרדית,  העדה 
בכל יום מחדש.

בשנים האחרונות יצרה מחלבת טרה בשורה 
חדשה אל שוק מוצרי החלב, עם מגוון מוצרים 
מהפכניים כמו שוקו מוו ללא תוספת סוכר וללא 
הגבינה   – נעם  סדרת  מלאכותיים,  ממתיקים 
הצהובה מ-100% רכיבים טבעיים וללא חומרים 
משמרים, מעדני מוו עם יותר סידן ופחות סוכר, 
טבעיים  רכיבים  מ-100%  מוצרים  מגוון  ועוד 

וללא חומרים משמרים.
התזונתיים  והערכים  הבריאות  של  השילוב 

הופכים  טרה,  מוצרי  של  המצוין  הטעם  עם 
משפחה  כל  עבור  המושלמת  לבחירה  אותם 
טוב,  לחיות  הביתה,  טוב  להכניס  שמעוניינת 

לאכול טוב ולהרגיש טוב.
טרה:  מחלבת  שיווק  סמנכ"ל  קנייאס  ניר 
"מחלבת טרה שמחה לאפשר לצרכנים להכניס 
טוב הביתה ולהגיש לבני המשפחה מוצרי חלב 
איכותיים ביותר, המיוצרים במחלבה מתקדמת 
השילוב  ומוקפד.  גבוה  בסטנדרט  במיוחד 
מצוין  לטעם  תזונתיים  ערכים  בין  המיוחד 
הופך את מוצרי טרה לבחירה 
שמכניסה  טובה  משפחתית 
בכריכים  ארוחה:  בכל  טוב 
בזמן  ולעבודה,  הספר  לבית 
ארוחת הערב ובכל הזדמנות. 
אנחנו מזמינים אתכם ליהנות 
הייחודיים  המוצרים  ממגוון 
בד"צ  של  מהודרת  בכשרות 
ולבחור בטוב  העדה החרדית 

עבור המשפחה שלכם".
חרדי  מגזר  שיווק  מנהל  פדר,  ציון  בן  ר' 
בטרה: "המהלך החדשני של מחלבת טרה פונה 
למשפחות חרדיות רבות, שחשוב להן להשקיע 
באורח חיים טוב מכל הבחינות, ונותן להם מענה 
מוצלח ויעיל בדמות מגוון מוצרי חלב בריאים 
יותר, איכותיים וטעימים בכשרות המהודרת של 
בד"צ העדה החרדית. מוצרי החלב מהווים חלק 
טרה  ומוצרי  המשפחתית,  בתזונה  משמעותי 
בכשרות המהודרת מאפשרים לצרכני המהדרין 
טוב  לאכול  ארוחה,  בכל  הביתה  טוב  להכניס 

ולהרגיש טוב".

אלי כהן

בעומר  ל"ג  מבצע  במהלך  ביצע  אגד 
אגד  שרות  וממנה.  למירון  נסיעות  כ-3,000 
ברק  בני  מירושלים,  לנוסעים  ניתנו  למירון 
ואשדוד. "אגד על כל זרועותיו נרתם להצלחת 
השנה  במהלך  ביותר  הגדול  ההיסעים  מערך 
והעמיד את כל ניסיונו לטובת המבצע", אמר 

אבי פרידמן, יו"ר מזכירות אגד. 
הגדול  ההיסעים  מערך  את  הפעיל  אגד 
כקבלני משנה של חב' נתיבי אקספרס. טרמינל 
1 צהוב במירון היה מתחם אגד ובו התבצעה 
הורדת והעלאת נוסעים בשיטת מתמלא ויוצא, 
המוקדמת  המכירה  בנקודות  הכיוונים.  בשני 
שהפעיל אגד נמכרו כ-55,000 כרטיסי נסיעה. 
למירון  הישירות  הנסיעות  יצאו  בירושלים 
מ-9 מוקדי יציאה ברחבי העיר, כולל בשכונות 
החרדיות הר נוף, בית וגן, רמת שלמה, רמות 
יצאו  ממנה  ברק  בבני  קמניץ.   – יעקב  ונווה 
 – יציאה   מוקדי  שני  פעלו  נסיעות  כ-350 
)ליד  עזרא  פינת  איש  חזון  ברחוב  האחד 
פינת  אהרונוביץ  ברחוב  והשני  העלמין(  בית 
השלושה. באשדוד יצאו 150 נסיעות ממוקד 

היציאה שמוקם ברח' הרב לוין. 
חניית  ביצעו  למירון  אגד  אוטובוסי  כל 
הועמדו  בחניון  מגידו.  בצומת  התרעננות 
לחניית  הדרוש  כל  והנהגים  הנוסעים  לשרות 
ממירון  חזרה  בנסיעות  והתרעננות.  ביניים 
נרשם מספר רב יותר של נוסעים באגד מאשר 
בדרך למירון. באגד מסבירים, כי נוסעים רבים 
חזרה  ואילו  עצמם  בכוחות  למירון  הגיעו 
העדיפו לעשות דרכם בתחבורה המסודרת של 

אגד. 
מיוחד  חפ"ק  פעל  במירון  אגד  במתחם 
אשכול  מנהל  כהן  יקי  של  בראשותם 
מטרופולין חיפה ואמיר אליהו מנהל אשכול 

בינעירוני צפון.
עמיר קינן מנהל אגף תחבורה ציבורית וסגנו 
ההדוק  הפעולה  שיתוף  את  ציינו  לבחר  ארז 
בין כל הגורמים שעיצבו את סדרי התחבורה 
– משרד התחבורה, משטרת התנועה וחברות 
המוקדמת,  ההערכות  הציבורית.  התחבורה 
הלקחים  הפקת  ותהליך  השטח  עם  ההיכרות 
להפעלת  ותרמו  עצמם  הוכיחו  אלה  כל   –
התחבורה הציבורית ללא דופי לטובת ציבור 

המשתתפים בהילולא במירון.

אלי כהן

'שבוע  בירושלים  צוין  האחרון  בשבוע 
סיטיפס  חברת  הצטרפה  ובמסגרתו  החינוך' 
החשובה  לפעילות  הקלה  הרכבת  זכיינית   -
בחינוך  ההדדית  הערבות  את  המציינת 

בירושלים. 
לבתי  המשולבת  לפעילות  מוחשית  הדגמה 
ספר "רגילים" לבין בתי ספר המיועדים לבעלי 
לקויות ובהם גם בית הספר לעיוורים, התקיימה 
בתחנת הרכבת הקלה – העירייה, בכיכר ספרא. 
הדגימו  הירושלמית  החינוך  מערכת  ילדי 
המשותפת  פעילותם  את  והשבים  לעוברים 

הספר  בתי  עם 
הלקויות  לבעלי 
גינות  שיקום  ובהם 
זריעת  קהילתיות, 
בגינות  שתילים 

ועוד. 
לכך  בנוסף 
חברת  הצטרפה 
זכיינית  'סיטיפס' 
הקלה  הרכבת 
לפעילות  בירושלים 

באמצעות העברת הדרכות לשמירה על הזהירות 
בדרכים בסביבת הרכבת הקלה. 

זה  בשבוע  המתקיימות  ההדרכות  במהלך 
סמנכ"ל  ותיק,  עוזאל  מר  סקר  הספר  בבתי 
את  וציין  הקלה  הרכבת  פעילות  את  הסברה, 
לנהוג  שיש  הבטיחותית  ההתנהגות  דרכי 
בקרבתה, תוך שהוא מדגים יחד עם הילדים את 
ותיק אף ענה  הפעילות של הרכבת הקלה. מר 

לשאלות הרבות של תלמידי בתי הספר.
בית  תלמידי  לסייר  צפויים  הבא  בשבוע 
ספר לחינוך מיוחד בדפו – מרכז ההפעלה של 

הרכבת הקלה.
עוזאל  מר  והסברה  שיווק  סמנכ"ל 
סיטיפס  ותיק:  "חברת 
הקלה  הרכבת  זכיינית 
רבה  חשיבות  רואה 
בפעילות המשלבת את 
תלמידי מוסדות החינוך 
ומשקיעה  השונים, 
גם  רבים  מאמצים 
בנושא הסברה וזהירות 
בדרכים על מנת שניתן 
בעיר  להתנייד  יהיה 

בבטחה". 

טרה מציגה: מכניסים טוב הביתה!
מחלבת טרה יוצאת בימים אלו במהלך שיווקי רחב היקף תחת 

הקונספט 'להכניס טוב הביתה'

מבצע ל"ג בעומר ב'אגד': 

"שיתוף הפעולה ההדוק 

הוכיח עצמו"

חברת 'סיטיפס' קיימה 
פעילויות זה"ב במסגרת 

"שבוע החינוך"
זכיינית  סיטיפס  ותיק: "חברת  עוזאל  והסברה  שיווק  סמנכ"ל 
הרכבת הקלה רואה חשיבות רבה בפעילות המשלבת את תלמידי 
בנושא  גם  רבים  מאמצים  ומשקיעה  השונים,  החינוך  מוסדות 

הסברה וזהירות בדרכים"

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

רק 99,000 ₪  

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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חוקי הקפאת מזון
חג השבועות חל השנה במוצאי השבת 

ולפיכך על מנת שנוכל לקיים את המנהג 
של אכילת מוצרי חלב יש להתכונן  

מראש ולשים במקרר או להקפיא. מועצת 
החלב בשיתוף עם השפיות של הקמפוס 

הקולינרי מגישים לנו טיפים.
ראשית מדגישות השפיות כדאי לתת טיפ 

כללי: כל מה שאנו שומרים במקפיא או 
במקרר יש לעטוף ולאטום היטב על מנת 

שלא יצטברו טעמי לוואי.
עוגות גבינה אפויות: טובות בקירור3-4 

ימים ולא מתאימות להקפאה כלל.
עוגות גבינה קרות/קינוחי כוסות/מוסים: 

נשמרות היטב במקפיא. 
מאפים כגון: בורקסים, מאפי מבצק 

פילו,בצק עלים, פילאס וכדו': ניתן להקפיא 
ואם אין מקום במקפיא ניתן לשים במקרר 
2-3 ימים וכשמחממים על הפלטה, להניח 

בהתחלה מכוסה בנייר אלומניום ואח"כ 
לפתוח את הכיסוי. אם המאפים היו 

במקפיא יש להפשירם קודם ורק אח"כ 
להניחם על הפלטה בהתאם להנחיות 

שניתנו קודם.
פשטידות: לא מתאים להקפיא, אולם 

בקירור נשמרות היטב 3-4 ימים.
קישים: עדיף ללכת על קישים במילוי קר, 

אפשרי להכין את הטרטלטים מבעוד מועד 
ולאחסן בקופסה אטומה 3-4 ימים , להכין 

את המילוי הרצוי בתוך שקית זילוף ולמלא 
את הטרטלט סמוך להגשה.

מטבלים על בסיס גבינות, שמנת חמוצה, 
יוגורט ומיונז: נשמר מצוין במקרר 3-4 

ימים.
מטבלים על בסיס ירקות כגון: עגבניות 

מיובשות, טפנד ופסטו: נשמרים במקרר 
עד שבועיים בצנצנת סגורה, עם מעט 

שמן מלמעלה על מנת לשמר את טריות 
המטבל.

מוקרמים על ירקות כגון: פטריות/תפו"א 
ברוטב שמנת,ירקות מוקרמים וכדו': ניתן 

לשמור במקרר 3-4 ימים.לא מתאים 
להקפאה כלל.

פיצות ופוקאצ'ות: מומלץ השנה לוותר 
עליהם בתפריט היות והם מתייבשים 

בחימום. ואם בכל זאת מכינים עדיף להכין 
פיציות מבצק עלים.

לזניה/ניוקי/קנלונים/רביולי/פסטות וכדו': 
נשמר היטב במקפיא ובמקרר 3-4 ימים 
ומתחמם טוב על הפלטה , מה שחשוב 

שיהיה מופשר לחלוטין לפני חימום 
ושיחומם בחום נמוך ואיטי (להניח על גבי 

כלי נוסף ולא במגע ישיר על הפלטה)
טארטים: על בסיס פירות אין בעיה 

להקפיא. אם זה מוגש מעל קצפת יש 
לשמור את הטארט בקופסה סגורה 3-4 
ימים, להכין קצפת בשקית זילוף ומעל 

להניח פירות טריים מעל.
עוגות בחושות / שמרים/ פחזניות /עוגות 
על בסיס שוקולד: נשמרות היטב במקפיא.



אופים לכם חג באיקאה

שבועות, החג הלבן מתמלא צבע, מרקמים 
וטעמים. לקראת החג, הבית אפוף בריחות 
משכרים של מאפים חלביים – עוגות גבינה 
מתקתקות, בלינצ'ס מסורתיים, פשטידות 
ייחודיות... באיקאה ניתן למצוא מגוון רחב 
של כלי אפיה שהופכים כל אפיה לחוויה. 
זה הזמן שלך לגוון ולשנות משגרת היום 

יום, ולאפות חג בלתי נשכח.



למראה שיער בריא ומלא יותר
חלק גדול מנשירת השיער אצל נשים נעוץ 
בתזונה לקויה, ליתר דיוק חסר מצטבר של 

רכיבי תזונה ספציפיים החיוניים לשיער, 
לעור ולציפורניים. הפרת איזון תזונתי 

פוגע בחלקי גוף כמו שיער עור וציפורניים, 

חיוניות השיער אובדת 
והנשירה מתגברת. חסרים 

תזונתיים יכולים לתרום 
להגברת הנשירה על ידי 

החלשה של זקיק השערה. 
היחלשות כזו עלולה לגרום 
לשבירת השיער, לנשירתו 

ולעיכוב הצמיחה. מחקרים 
רבים מצאו קשר בין איכות התזונה 

לצמיחה תקינה של השיער. נוסחת רוטס 
HR לנשים היא נוסחה מיוחדת של רכיבי 
תזונה לשיער שמכילה ויטמינים, מינרלים, 

חומצות אמינו ו-MSM לשיפור תזונת 
השיער, לעצירת הנשירה וזירוז הצמיחה. 

הנוסחה מותאמת לתנאי האקלים והתזונה 
בישראל. כעת אלטמן שמחה להגיש את 

נוסחת רוטס הפופלרית בכשרות מהודרת 
במיוחד של חוג חתם סופר פתח תקווה.



ימי חופשה מתנה

אמא יקרה, סימילאק למהדרין מגשימה 
לך חלום: קונים סימילאק למהדרין, 

משתתפים במשחק טלפוני ויכולים לזכות 
בשלושה ימי חופשה מתנה! ההשתתפות 

במבצע פשוטה ומעניקה לך הזדמנות 
קלה לזכות בחופשה: קונים פחית 900 

גרם של סימילאק למהדרין, שומרים את 
הוכחת הקנייה, מתקשרים לטלמסר -03
3738000 ומשתתפים במשחק סימילאק 
למהדרין המשלב ידע ומהירות. בכל יום 

מימי המבצע תזכה המשתתפת שענתה 
נכון ובמהירות הגבוהה ביותר בשלושה 

ימי חופשה במלון כינורות, עם עוד חברה 
לבחירתה! המבצע יתקיים בין התאריכים 

כ"א באייר עד י' בסיון תשע"ח.



השירות הטוב ביותר 

אין מי שרוצה להגיע לחודשים החמים 
ביותר כשהוא ללא אמצעי מיזוג הולם. 

אם אתם מבין אלו שמתלבטים איזה 
מזגן לרכוש – 'אלקטרה' סוגרת לכם 
פינה ומוכיחה שאין עוד צורך לחפש: 

הולכים על הטוב ביותר. בתחרות מצוינות 
השירות של המרכז הישראלי לניהול - 
המי"ל, שהתקיימה ביום רביעי 25.4.18 

בהשתתפות חברות מובילות במשק, 
זכתה אלקטרה בפרס מצוינות השירות 

 B2B בקטגוריית השירות, כשותף אסטרטגי
אלקטרה PRO שווה להיות מקצוען. זו 
הפעם השנייה ברציפות בה זוכה שירות 

'אלקטרה'  בפרס "המצוינות בשירות" של 
המרכז הישראלי לניהול (המי"ל) ודורג 

בפעם השישית ברציפות כחברת השירות 
למוצרי חשמל הטובה בישראל.



תוצאות סקר מייבשי הכביסה 

סקר שנערך בקרב האוכלוסייה החרדית 
הבוגרת ברחבי הארץ, מעלה כי רוב הציבור 

החרדי -  יותר מ-60%, מחזיקים בביתם 
מייבש כביסה. בסקר עלו ההעדפות של 

הרוכשים והמחזיקים במייבשי כביסה: 
רובם ככולם ענו כי שלושת הדברים 

החשובים להם ביותר במייבש הם: צריכת 
החשמל של המייבש, זמן הייבוש ושמירה 

על איכות הבגדים לאורך זמן. מייבש 
הכביסה 'רינאי', המותג המוביל מתוצרת 

יפן המשווק על ידי חברת 'פזגז', הינו 
היחיד שעונה על הפרמטרים החשובים 

הללו.



חשבתן שאתן יודעות הכל על 
כביסה לבנה? לא בטוח.

כולנו מכבסות על בסיס קבוע ויודעות 
את מלאכת הכביסה היטב: החל במיון 

הכביסה לכיבוס במכונה רגילה, בתוכנית 
עדינה או כיבוס קל ביד, המשך בהתאמת 

חומרי הכביסה לצבע הבדים, בכיוון עצמת 
הסחיטה במכונה וכלה בבחירת גובה 
המעלות. מסתבר שיש לנו מה לחדש 

לכם... נטע מיכנובסקי – מנהלת תחום 
הכביסה ברקיט בנקיזר מפתיעה עם מידע 

חשוב שכדאי לכל באלעבוסטע לדעת:
1. ראשית, רובנו מאמינות שכיבוס כביסה 

לבנה במעלות גבוהות משמיד חיידקים 
ומעניק לנו תוצאות של כביסה לבנה 

באמת. חשוב לדעת שכביסה במעלות 
גבוהות פוגעת בסיבי הבגד וגורמת 

לבלאי ושחיקה מיותרים. בכדי לשמור על 
הבגדים מפני שחיקה ויחד עם זאת ליהנות 

מכביסה לבנה ובוהקת- תוכלו להוסיף 
למכונה אבקת וניש קליה גולד, שישמרו 

על הלובן של הכביסה גם 30 מעלות.
2. הסרת כתמים היא נושא רחב מאד 

ותלוי תנאים. צבע וסוג הבד, משך שהיית 
הכתם על הבד, אופן הסרת הכתם- אם 
ע"י שיפשוף או השריה וכו'. באופן כללי, 

מומלץ לטפל בכתמים סמוך ככל האפשר 
לרגע ההכתמה. אך חשוב לדעת שגם אם 

ישנו כתם שלא ירד בכביסה רגילה, או 
שהתייבש על הבגד במשך מספר ימים, 

עדיין ניתן להסירו עם מסיר הכתמים וניש 
קליה גולד. לוניש נוסחא ייחודית בעלת 

עצמה המנצחת כתמים קשים, אף כאלו 
שהתייבשו על בגד במשך שבעה ימים! 

מומלץ למהול מעט אבקה עם מים בכף 
הוורודה המצורפת למוצר, לשפשף 30 

שניות ולהכניס לכיבוס רגיל במכונה. 
הכתם פשוט נעלם! 

3. היצע תוספי הכביסה כיום רחב 
מאד וקיימים מגוון תוספים המיועדים 

לשימושים שונים. בין היתר מוצעים חומרי 
כביסה ספציפיים לכביסה לבנה. תוסף 

וניש קליה גולד לכביסה לבנה מעניק 
ייתרון כפול: גם הסרת כתמים מושלמת, 

וגם תוצאות של כביסה לבנה וצחורה. על 
מנת לשמור על הבגדים לבנים מומלץ 

להוסיף לכל מכונת כביסה לבנה כף אבקת 
וניש קליה גולד לכביסה לבנה ולהתחיל 

ליהנות מתוצאה של לבן יותר ב-3 דרגות.



תושבי בני ברק תתחדשו
לרגל פתיחת אולם תצוגה של יונדאי 

מבית "שקד", אירוע מכירות יוצא דופן 
לכל הדגמים המובילים של יונדאי בין 
התאריכים :  10-18.05 כ"ה אייר עד ד' 

סיוון. ניתן לשלב מימון עד 90% ועוד 
הטבות שינתנו במקום. הנחות מוגברות 

במרכז שירות יונדאי לקונים רכב. הבעלים 
הינו מר יצחק שקד, אשר בבעלותו כמו 

שכולכם מכירים מרכז שירות ומכירה של 
רכבי מיצובישי למעלה מ-30 שנה, המשרת 

את 90% מתושבי בני ברק באדיבות, 
מקצועיות ואמינות . לפני כ-8 חודשים 
לאור הביקוש הרב נפתח מרכז שירות 

חדש ואולם תצוגה בסטנדרטים הגבוהים 
ביותר לרכבי יונדאי. המקום נותן שירות 
לפחחות, צבע, דיאגנוסטיקה, מכונאות 
וחשמל ע"י אנשי מקצוע הטובים ביותר 

בתחום טיפולים שנתיים, הכנה + העברת 
טסט. (104). באים,סוגרים – אולם תצוגה 

יונדאי:  ששת הימים 22 בני ברק (מול קניון 
איילון) מרכז שירות יונדאי: הירקון 25 בני 

ברק. אולם תצוגה ומרכז שירות מיצובישי: 

ששת הימים 22 בני ברק (מול קניון איילון).



שבועות של חיסכון 

אך שככו הדי מבצעי ל"ג בעומר ובסניפי 
רשת 'שוק מהדרין' ברחבי הארץ ניכרת 

תכונה רבה לקראת מבצעים חדשים 
והפעם לכבוד חג השבועות. כרשת 

ששמה לעצמה מטרה ברורה והיא טובת 
הצרכן החרדי, עושה רשת 'שוק מהדרין' 

הכל על מנת להקל את עומס וכובד 
סל הקניות שמכפיל ומשלש את עצמו 

בערבי חגים. רשת 'שוק מהדרין' מתאימה 
את המבצעים לכלל לקוחותיה ושמה 

דגש משמעותי על מוצרי בסיס ומוצרים 
ייעודיים לכל חג וחג.



תתכוננו להתמכר
ממרח קרם עוגיות 

של 'מעולה' בכשרות 
העדה החרדית הגיע 

לרשתות. מדובר 
באחד הממרחים 
הטעימים ביותר 

שיצא לכם לטעום. 
הממרח בטעם 

קרמלי שאי אפשר להפסיק לאכול. 
מתאים למריחה על כריכים ופנקייקים, 

למילוי ולאפיה מקצועית של קינוחים, כמו: 
קאפקייקס, גלידות, עוגות גבינה, עוגות 
שמרים ועוד. הממרח מיוצר מחומרים 

איכותיים ועובר בקרת איכות ומבחני טעם 
מוקפדים כדי שתקבלו מוצר מעולה. 

להשיג באריזה של 500 גר'



הסתיים איסוף המעטפות 
מאות אלפי 

מעטפות הגיעו 
למוקד מבצע 

"הזכייה של 
הבית", הגרלת 

המיליון ₪ 
לרכישת דירה 

של תנובה. 
דריכות רבה לקראת ההגרלה הגדולה, 
שתתקיים ביום שני, ז בסיוון. בהגרלה 

הגדולה ישתתפו כל המעטפות שהגיעו 
למוקד המבצע. מאז הכרזת המבצע לפני 

כחמישה חודשים במהלך חודש שבט, 
התקיימו 10 הגרלות שבועיות בהן הוגרלו 

זכיות הקשורות לבית, אבזורו וריהוטו.  



טעם שכל הילדים אוהבים
הקיץ כבר 

כאן וזה 
הזמן הכי 

מתאים 
ליהנות 
מטעם 

חדש לימים 
החמים: משקה יופלה בטעם ענבים. 

המשקה החדש מסדרת משקאות יופלה, 
מאפשר ליהנות מהשילוב המרענן של 
משקה יוגורט עם טעם הענבים הקיצי 
האהוב. הטעם החדש יימכר במאגדת 

שמינייה במשקל של 107 גרם ליחידה והוא 
מצטרף למשקאות יופלה בטעמים קלאסי 

ותות. כשרות: בד"צ ועדת מהדרין.



בום של מתנות מהשמיים
רחוב מלכי ישראל היה עמוס כמו תמיד, 

כשדודי מילר עמד לחצות את הרחוב, לפני 
פחות מדקה הוא יצא מסניף הבנק כשהוא 
ביקש אישור נוסף למסגרת אשראי שכבר 

עולה על גדותיה. ואז הטלפון צלצל, על 
הצג מספר לא מוכר, "הלו, מי זה?" הוא 
שואל. "מדברים כאן מארגון עורה" עונה 
לו הקול, ההתרגשות שלו גוברת כשהוא 

שומע את המילים "זכית ב...". ברגעים 
אלו - דודי לא רואה אנשים, הוא אפילו 

לא שם לב שהוא באמצע הרחוב, ושוכח 
שלפני רגע הוא טיפל במינוס שמטריד 

אותו כבר זמן רב. ההתרגשות הזאת אינה 
בלעדית רק לדודי מירושלים, כך זה היה 

גם אצל מירי מביתר, גם רבקה מצפת, וגם 
ישי מבית שמש, וגם וגם... והשנה גם אתה 

יכול לזכות! מי לא אוהב את ההרגשה 
הזאת, שאתה הולך ברחוב ופתאום נופלים 

עליך מתנות מהשמיים? בין חמישים 
הפרסים תוכלו למצוא: ספר תורה, חבילת 

12 כרטיסי טיסה לחו"ל, טויוטה 2017, 
כרטיס אשראי בשווי 6,000 דולר, כלי כסף 

בשווי אלפי דולרים, ועוד. וגולת הכותרת 
של ההגרלה היא כמובן, ההגרלה הגדולה 
ע"ס 36,000 דולר במזומן! 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, זו הזכות שלכם! זו 
החובה שלכם! ניתן להצטרף במוקד של 
עורה בטלפון 03-9290699, או באתר של 

 www.oorahauction.org עורה בכתובת
תאריך ההגרלה: כ"ח באייר תשע"ח.



אות המיחזור ל"בית מלכה" 
בית-

הספר 
"בית 

מלכה" 
של חסידי 

בעלזא 
באשדוד 
נמנה על 

מוסדות החינוך שזכו באות המיחזור של 
ישראל המוענק זו השנה ה-8 ברציפות 

ע"י אל"ה תאגיד המיחזור למוסדות חינוך 
הממחזרים בקבוקי פקדון. טקס הענקת 
אות המיחזור בו הוענק האות למוסדות 

חינוך, המצטיינים במיחזור  מיכלי משקה 
החייבים בפיקדון, התקיים בחולון במעמד 
חיים זרביב מנכ"ל אל"ה תאגיד המיחזור, 

מוטי ששון ראש עיריית חולון, גיא סמט, 
סמנכ"ל בכיר בשלטון המקומי, המשרד 

להגנת הסביבה, תלמידי בתי הספר 
הזוכים, נציגי וועדי הורים ומוזמנים. כ- 4.3 

מיליון בקבוקי משקה נאספו ומוחזרו 
על ידי מוסדות החינוך בשנת הלימודים 
תשע"ז, תמורתם קיבלו המוסדות דמי 

פיקדון בסך של כ- 1.3 מיליון שקלים 
לפעילויות לרווחת התלמידים



להכניס טוב הביתה
מחלבת טרה נמצאת בימים אלו בעיצומו 

של מהלך שיווקי רחב היקף תחת 
הקונספט: 'להכניס טוב הביתה'  ראיון 

עם בן ציון פדר מנהל שיווק מגזר חרדי 
מחלבת טרה

מה עומד מאחורי השפה החדשה הזו 
ומה מטרתה?

המהלך החדשני שאנו משיקים בימים 
אלו, מתבסס על הידיעה כי כשאוכלים 

טוב –מרגישים טוב, והופכים גם את 
איכות החיים וההווי המשפחתי לטובים 
יותר. המהלך החדש פונה אל הצרכנים 

שמעוניינים לבחור בטוב עבורם ועבור 
המשפחה, וקורא להם להכניס טוב הביתה. 

כשבוחרים בטרה – בוחרים להכניס טוב 
הביתה, עם מוצרים בריאים יותר, ללא 

חומרים משמרים 
מהי הייחודיות של מוצרי החלב של טרה?

במהלך השנים האחרונות חרטה מחלבת 
טרה על דגלה את המטרה להעניק 

לצרכנים מוצרים בריאים יותר וטעימים 
יותר באופן יומיומי, תוך דגש על ערכים 

תזונתיים טובים יותר. מחלבת טרה מציעה 
מגוון רחב של מוצרי חלב איכותיים ללא 

חומרים משמרים ובכשרות המהודרת של 
בד"ץ העדה החרדית, ומאפשרת לכם 

לבחור בטוב בכל יום מחדש.
השילוב של הבריאות והערכים התזונתיים 
עם הטעם המצוין של מוצרי טרה, הופכים 

אותם לבחירה המושלמת עבור כל 
משפחה שמעוניינת להכניס טוב הביתה, 

לחיות טוב, לאכול טוב ולהרגיש טוב.

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

 קצרצרים
לקראת חג השבועות 

'יקב סגל' משיק נראות 
חדשה ומשודרגת 

לתוויות הסדרה 'של 
סגל', מהסדרות 

האהובות והנמכרות 
ביותר בישראל הכוללת 

את היינות: יין אדום יבש 
ויין לבן יבש וחצי יבש. 

מחיר: 25 ₪  

יקבי ברקן, היקב הישראלי 
המעוטר ביותר בתחרויות יין 
בינלאומיות, משיק לרגל חג 

השבועות: יין גוורצטרמינר 
 SPECIAL מסדרת האיכות

RESERVE, בציר 2017 
מחיר מומלץ לצרכן: 

כ- 75 ₪

ליימן שליסל מרחיבה את סדרת מסטיק 
Mentos Pure Fresh ומשיקה את 

המסטיק האהוב בשני טעמים חדשים: 
אבטיח ותות שדה, ללא סוכר בבקבוק נח 

לשימוש ולנשיאה. מחיר: 10 ₪ 

חברת ”הגלידות של פלדמן“ ממשיכה 
 Life Style לחזק את אסטרטגיית מוצרי
 Frozen Yogurt-ומרחיבה את סדרת ה

הפופולרית ומשיקה מוצר מהפכני: סדרת 
קרחוני שרבט GRANITA המשלבים 

פרי טבעי וחלב קוקוס, ללא לקטוז בטעמי 
תות, קוקוס ואפרסק ומשיקה שלגון פרוזן 

יוגורט בציפוי שוקולד, גרנולה ואגוזי מלך

לקראת שבועות: עלית, מקבוצת 
שטראוס, לראשונה בקטגוריית עזרי 

אפייה עם: שוקולד צ‘יפס פרה, תערובות 
להכנת עוגת שוקולד ובראוניז, מיני 

עדשים ומרשמלו לאפייה ולקישוט עוגות, 
וגם פתי בר במתכון משופר

חדש מיוגטה (yogueta): סוכריות ג‘לי 
בטעמי פירות: לימון, 
תות, תפוז ודובדבן. 

ללא צבעי מאכל, 
באריזה משפחתית 
של 800 גרם. מחיר: 

17.90 ₪ כשרות: 
בד“צ מנצ‘סטר

מבצע לחג השבועות: רוכשים  4 יחידות 
ממגוון מוצרי ברילה ומקבלים  רוטב 

ברילה - במתנה

שבועות ב“מתוקה“ עם סדרת עוגות 
גבינה בסימן קונדיטוריה ישראלית
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מעשר  במצוות  מסתיימת  פרשתנו 
בקר  מעשר  "וכל  נאמר:  וכך  בהמה 
השבט  תחת  יעבר  אשר  כל  וצאן 
ל"ב(.  כ"ז,  )ויקרא  קודש..."  יהיה  העשירי 
המגיד מהורנוסטייפל רבי מרדכי דב זצ"ל חתנו 
השנה  ראש  בערב  נשא  חיים'  ה'דברי  כ"ק  של 
שיחה נרגשת לפני קהל עדת מרעיתו. הם ביקשו 
קודם  אלו  ברגעים  לחוש  עליהם  מה  להבין 

התקדש היום הגדול. וכה היו דבריו המופלאים:
שנינו במשנה הראשונה במסכת ראש השנה – 
באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. מצווה 
בכורות.  במסכת  שנויה  בהמה  מעשר  של  זו 
ומתואר שם איך מקיימים אותה, על ידי שכונסן 
לדיר ועושה להם פתח קטן כדי שלא יהיו שניים 
יוצאים כאחת, ומונה בשבט – א' ב ' ג' ד' ה' ו' 
ז' ח' ט'. וכשיוצא העשירי הוא צובע אותו בצבע 

אדום, ואומר הרי זה מעשר...
בהמות  מאה  לו  שהיו  אדם  של  דינו  מה 
לא  מעשר?  למצוות  יחד  מהם  עשרה  והפריש 
בגמרא  חכמינו  שדרשו  כיוון  המצווה.  את  קיים 
שם מן המילה 'עשירי' כי צורת המצווה היא רק 
בסקירה והוצאה של כל עשירי מתוך עשר. עליו 
ולהקדיש  העשירי  את  ולצבוע  אחד  אחד  לספור 
אחת  בבת  עשרה  לקחת  יכול  אינו  אולם  אותו. 

ולהקדישם.
הבה נתבונן מהו טעמו של דבר? מדוע באמת 
הקפידה התורה לקיים את המצווה דווקא באופן 
זה שיספור וימנה כל בהמה לחוד, ויוציא רק את 
אותו  בידו  יעלה  סוף  סוף  והרי  ממנה,  העשירי 
סכום בהמות שהוצרך להפריש גם אם יעשה הכל 

יחדיו?
וכך ביאר: לשמור את הונם ולא להפרד ממנו.
והיה  שאמר  מי  לפני  וידוע  גלוי  אדם  בני  טבע 
העולם, לכן איש אמיד בעל עדר של אלף בהמות, 
שמצווה להפריש בבת אחת מאה בהמות למעשר, 
הרי  כי  וקושי,  בכבדות  ייעשה  שזה  ספק  אין 
השקיע בהן כל כוחו ואונו, וכיצד ישלים עם כך 

שנכסיו מתמעטין והולכין להם? 
רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל עמו, 
וחפץ שבניו חביביו יקיימו מצוותיו מתוך אהבה 
ורצון בלב שמח ועין יפה, לכן ציווה להפריש כל 
היוצא עשירי דווקא. כי כך הוטבע בנפש האדם, 
בהמותיו,  את  למנות  לעדרו  יוצא  שהוא  בשעה 
לדעת את סכומם, מתחיל הוא עם הראשונה, והרי 
היא שלו. השנייה השלישית והרביעית שוב פעם 
שלו. השמינית ואפילו התשיעית עדיין נכסיו. אזי 
עומד הוא ומכיר טובה לבוראו על הטוב שזיכהו 
מוכן  והוא  בהמות,  תשע  של  גדול  כה  ברכוש 
ומזומן לקיים מצוות בוראו, להפריש את העשירי 

קודש לה'.  
אחי  לכם  מציע  אני  דבריו:  את  סיים  המגיד 
אדם  כל  ישתמש  זו  טובה  בעצה   - היקרים  
מישראל כאשר  בוא יבוא יצרו הרע ויפתנו לבלתי 
יקדיש  שלא  או  לבב,  וטוב  בשמחה  צדקה  תת 
במה  מקודם  יתבונן  תורה.  ללימוד  מעתותיו 
שהוענק לו מן השמים בנכסים בהם התברך, וכך 
דרכיה  כי  התורה,  לדעת  דעתו  את  לבטל  יתרגל 

דרכי נועם...
כהנים'  ה'תורת  דברי  את  גם  נבין  זה  פי  על 
שבע  לך  "וספרת  הכתוב:  על  'בהר'  בפרשת 
שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי 
שבע שבתות שנים תשע וארבעים שנה" )ויקרא, 
אנו  אין  "וכי  דרשני:  אומר  זה  ח'(. שפסוק  כ"ה 
יודעים ש – 49 שנה הם שבע שנים שבע פעמים? 
ומשיב התורת כהנים )מובא ברש"י( שיכול יעשה 
שבע שנים רצופות שמיטה ויעשה יובל אחריהם?  
תלמוד לומר שבע שנים שבע פעמים. כל שמיטה 

ושמיטה בזמנה.
גם ציווי זה לעשות כל שמיטה בזמנה. דהיינו 
מיבול  וליהנות  שנים  שש  האדמה  את  לעבוד 
הוא  שמיטה,  יעשה  מכן  לאחר  ורק  והפירות 
בכל  להתבונן  האפשרות  את  לו  שיהיה  משום 

ואז כשהוא משבית את האדמה  לו  הטוב שניתן 
יעשה זאת בשמחה.

תזרע שדך  שנים  הכתוב: "שש  זה מה שאמר 
ושש שנים תזמור כרמך... ובשנה השביעית שבת 
לא  וכרמך  תזרע  לא  שדך  לארץ...  תהיה  שבתון 
תזמור" )שם ג-ד(. וכי יש מצוה לעבוד את הארץ 
שש שנים כדי לקיים מצות שמיטה? ועוד, מדוע 
כתוב פעמיים "שש שנים" גם על השדה וגם על 
תזרע  שנים  שש  אמר:  לא  הפסוק  מדוע  הכרם, 
שדך ותזמור כרמך )עיין באור החיים הק'( ? אלא 
שכאן רמז שכדי לקיים "שבת לה'" צריך להתבונן 
במתנה שנתן לך ה' שש שנים בשדה ובכרם. תביט 

ותראה שש שנים ואזי תקיים שמיטה בשמחה.
בגמ' )בבא קמא צב, א( נאמר: מנא הא מילתא 
)מהיכן  עניותא?  אזלא  עניא  בתר  אינשי  דאמרי 
לומדים מה שאומרים אנשים שאחרי העני באה 
עשירים  מ"ח(  פ"ג  )בכורים  דתנן  העניות?( 
כסף,  ושל  זהב  של  בקלתות  ביכורים  מביאין 
ועניים בסלי נצרים של ערבה, הסלים והביכורים 
נותנים לכהנים. והקשה הרה"ק רבי דוד מטאלנא 
את  מחזירים  לעשירים  למה  שלכאורה  זי"ע 
קלתותיהם לעומת העניים שלא מחזירים להם את 

הסלים. מהו היושר בזה? 
מובן  לי  ואמר:  מטאלנא  הרה"ק  והמשיך 
הדבר היטב, על פי מעשה שהתרחש אצלי. פעם 
שבדעתי  שלי  מהחסידים  לכמה  הודעה  שלחתי 
לבא לביקור בעירם לזמן מה. היה ביניהם חסיד 
נתמלא  לעירם  בואי  על  שמע  וכשרק  עני,  אחד 
לבו שמחה רבה על הזכייה הגדולה שתהיה מנת 
חלקו, אך נפשו עגמה עליו על שאין בידו פרוטה 
רעייתו  כששמעה  נפש.  פדיון  עבור  להרבי  ליתן 
מה  לו  שאין  ואמרה  אותו  הרגיעה  דאגתו,  את 
עד  נשאר  שעוד  הזמן  במשך  כי  כך,  על  לדאוג 
לביאת הרבי יתאמצו להרוויח עוד כמה פרוטות 
לתת  מה  להם  יהיה  וכך  מגעת,  שידם  כמה  עד 
להרבי לפדיון נפש. לעומת זאת היה בין החסידים 
עשיר אחד אשר תיכף בשומעו את הבשורה על 
שבוודאי  ביודעו  פניו,  נתכרכמו  הרבי  של  בואו 
לא  אחרת  חשובה,  יד  מתנת  להרבי  לתת  ייאלץ 
כך  אכן  הוא  כמותו.  עשיר  של  לכבודו  זה  יהיה 

עשה והרים תרומה גדולה, אבל מתוך לב כבד. 
תרומתו  את  לקבל  נאלצתי  אמנם  הרבי:  סיים 
בקבלת  רק  לי  הייתה  הנאה  אך  העשיר,  של 
פרוטות אחדות של החסיד  הזעומה בת  תרומתו 

העני שבאה מתוך שמחה עצומה בכל לב ונפש. 
שבית  בזמן  ביכורים.  במצות  הדבר  הוא  כך 
בחלקת  העני  הבחין  כשרק  קיים,  היה  המקדש 
שדהו שהפירות מתחילים להתבשל, כבר נתמלא 
ויזכה  מעט  שעוד  ועצומה  גדולה  שמחה  לבו 
ה'.  לפני  ביכורים  להקריב  ברינה  לציון  לעלות 
את  לשים  במה  כלי  בידו  שאין  כשנזכר  אולם 
אשתו  באה  ודאגה.  צער  לבו  נתמלא  הפירות 
מערבה  סל  לקלוע  יכולה  שהיא  אותו  וניחמה 
קלופה לצורך הביכורים שיהא ראוי ויפה להביא 
זה, העשיר, שהיה בחלקו  בו מנחה לה'. לעומת 
והודיעו  באו  השדה  כשעובדי  אזי  רבים.  שדות 
שעליו  לו  ואמרו  הפירות,  התבשלו  שכבר  לו 
להעלות ביכורים לירושלים, התחיל להתאנח על 
לירושלים. אמנם  לעלות  עוד הפעם  צריך  שהוא 
בהיות שאין לו ברירה וזהו חיובו, התחיל לחשוב 
אודות הכלי שישים בו את הפירות. הוא נזכר איך 
שאשתקד בא עשיר פלוני עם טס של כסף נהדר 
הראוי  מן  שהשנה  לעצמו  חושב  והוא  ביופיו, 
להראות את מה שעשיר כמותו יכול להביא, ולכן 
ראתה  לא  זהב שעוד  במגש של  זאת  הוא  יעשה 

עין מעולם. 
וזהב,  סיים הרבי: הקלתות הנהדרות של כסף 
שלא הובאו רק לנקר את עינם של אחרים, להם 
לא היה מקום בבית המקדש, על כן החזירו אותם 
לב  מתוך  שנעשה  הנצרים  סלי  אבל  להבעלים. 
מלא אהבת ה' וחביבות המצוה, לרצון ונחת רוח 

לפני ה', היוו חלק מהתרומה לבית ה'.  

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

'העשירי יהיה קודש' אש דת למו

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו 
ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם" )ויקרא כו, ג(. דרשו 
רבותינו )תורת כהנים, הובא ברש"י( 
אם בחוקותי תלכו- שתהיו עמלים בתורה. 
ולעולם  לאדם  המגיעות  והשפע  הברכות  כל 

כולו הוא בזכות עמל התורה. 
תכונות  שלוש  אלו   - מדבר  מים,  אש, 

הנדרשות כדי לזכות לקניין התורה. 
'אש' - זו התלהבות דקדושה. התורה משולה 
)ירמיהו  נאם ה'"  - "הלא כה דברי כאש  לאש 
כג, כט(. אי אפשר לקנות את התורה בלי רוח 
לגשת  צריך  אדם  והתלהבות.  חום  של  סוערת 
אל דף הגמרא עם כל החיּות שבו, להרגיש כמו 
אדם מורעב שרואה אוכל מול עיניו. אש קודש! 
אינו  אש  "מה   - נוספת  תכונה  ישנה  לאש 
מתקיימים  אין  תורה  דברי  אף  יחיד,  דולק 
ביחידי" )תענית ז ע"א(. כשמבעירים פיסת עץ 
בודדת, היא דולקת זמן מה, עד שנכבית מאליה. 

כשמבעירים שני עצים - יוצרים מדורה. 
יש  עצמי  ללימוד  הקדושה:  התורה  כך 
עם  בתורה,  והוגה  לבדו  שיושב  אדם  מגבלה. 
את  החידוד,  את  לו  חסר  הגדולה,  המעלה  כל 
בחברותא  לימוד  ידי  על  הדברים.  של  הליבון 
זה,  ברזל  "מה  ומתלבנים.  מתחדדים  הדברים 
אחד מחדד את חבירו - אף שני תלמידי חכמים 

מחדדין זה את זה בהלכה" )שם(. 
אולם כל דבר צריך להיות בשליטה. לעתים, 
מרוב התלהבות בלימוד, האדם רואה מול עיניו 
אחר,  דבר  שום  רואה  ולא  הגמרא,  דף  את  רק 
כולל החברותא שלו... זה עלול להיות מסוכן. 
מרוב להט וחשקת התורה, האדם עלול לדרוך 
יש  בעולם,  לבד  לא  אתה  זהירות!  הזולת.  על 
על  תהיה  לא  שתורתך  היזהר  מולך!  אדם  בני 
חשבון ה'בין אדם לחברו' שלך. לשם כך אתה 
ל'מים', לצנן את הלהט המיותר, שעלול  זקוק 

לחרוג מהגבולות המותרים. 
ישנה תכונה נוספת למים - הם יורדים ממקום 
הגמרא  אומרת  כך  ועל  נמוך.  למקום  גבוה 
)תענית שם(: "למה נמשלו דברי תורה למים - 
לומר לך: מה מים מניחין מקום גבוה והולכין 
למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא 

במי שדעתו שפלה". 
גאוה.  בעלי  אצל  מתקיימת  אינה  התורה 
יב(,  ל,  )דברים  היא"  בשמים  "לא  נאמר: 
ע"א(:  נה  )עירובין  רבותינו  כך  על  ודורשים 
"לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים". 
אתה רוצה לזכות לתורה? תנהג בנמיכות קומה, 
ממקום  היורדים  מים  כמו   - בענוה  בשפלות, 

גבוה למקום נמוך. 
'מדבר'.   – התורה  של  שלישית  ותכונה 
כל  לכולם,  פתוח  הפקר,  מקום  הוא  המדבר 
העת. אין בו גדרים ומגבלות. אין בו חיים של 
תענוגות, עוברים בו לא כדי לחפש את הנאות 
אל  בדרך  אותו  לחצות  כדי  אלא  הזה  העולם 

היעד. 
להפקיר  צריך  הלומד  התורה.  קניין  הוא  כך 
עצמו כמדבר, לא להקפיד על זוטות, לא לדקדק 
בקטנות, לא לחשוב על תענוגות החיים. עליו 
להיות שקוע כל כולו בחיי תורה ומצוות, בלי 
שום סייג ומגבלה. לפעמים אדם עייף, רעב, יש 
לו מעט אוכל, וגם הוא לא ערב במיוחד לחכו... 
כל  "על  לימודו.  על  ישפיע  שהדבר  חלילה 
יב(. התשוקה  י,  )משלי  פשעים תכסה אהבה" 

והאהבה לתורה גוברות על הכל. 
עליו להפקיר את עצמו כמדבר, לא להתרגש 
מיני  לכל  להתייחס  לא  דבר,  משום  ולהתפעל 
הפרעות ושיבושים. מי ששם עצמו כמדבר, אין 
לו שום ציפיות חומריות וגשמיות, הוא מסתפק 
במה שיש, ואדרבה, הוא מתרחק מכל מעדנים 
ותפנוקים שבעולם, וכמאמר חז"ל: "עד שאדם 
שלא  יתפלל  גופו  לתוך  תורה  שיכנס  מתפלל 
קד  כתובות  )תוס'  גופו"  לתוך  מעדנים  יכנסו 

פרשת  שמעוני  הילקוט  פי  על  לא,  ד"ה  ע"א 
ואתחנן רמז תת"ל(.  

הענוה, כאמור, היא תנאי לזכות לקניין תורה. 
זה  אין  לתורה?  זוכה  שאדם  אחרי  קורה  ומה 
אם  בגאוה...  לנהוג  רשאי  הוא  שמעתה  אומר 
התורה מביאה אותו לידי גבהות הלב וזחיחות 
הדעת, תורתו נעשית לו סם המוות.  העניו נשאר 
ואדרבה,  לתורה,  שזוכה  אחרי  גם  בענוותנותו 
התורה מעדנת את הנפש. במקום גדולתו - שם 

אתה מוצא ענוותנותו. 
הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל היה חסידא 
קדישא. בזקנותו הוא עלה לארץ ישראל והחל 
כפר  ישיבת  של  רוחני  ומנהל  כמשגיח  לשמש 
חסידים. בצעירותי כשלמדתי בישיבת 'תפארת 
ישראל' בחיפה זכיתי לשמוע אותו כמה פעמים. 
בחודש אלול היו מביאים אותו לישיבה למסור 
שיחת חיזוק לקראת הימים הנוראים. כל תלמידי 
החכמים של חיפה וכן בעלי בתים בוגרי ישיבות 
נאמרה  שלו  השיחה  אותו.  לשמוע  באים  היו 
די  באידיש. לא הבנתי כל כך את התוכן, אבל 
להתעורר  כדי  שלו,  בדיבור  שלו,  במראה  היה 
גם מי שלא הבין את שפת הדיבור,  ולהתחזק. 
הבין היטב את שפת הלב. הוא היה זועק בהגייה 
אשכנזית: "יראת שמים!". הזעקה שלו שיצאה 

מלבו הטהור חדרה ללבבות. 
מסופר עליו, שפעם בליל שבת, בעודו משורר 
את פסוקי "אשת חיל", כשהגיע לפסוק "נודע 
זלגו  ארץ",  זקני  עם  בשבתו  בעלה  בשערים 
הרבנית  ישבה  השבת  בשולחן  דמעות.  עיניו 
וכן כמה מתלמידי הישיבה. הם הביטו במשגיח 
ולא הבינו מה עורר את התרגשותו עד לדמעות. 
עד שפנתה הרבנית ותמהה לפשר הדבר. השיב 

לה רבי אליהו: 
קמים  כולם  המדרש  לבית  נכנס  "כשאני 
לי את הסטנדר,  לכבודי. אחד הבחורים מסדר 
שליח  שמע  בקריאת  הסידור.  את  עליו  מניח 
הציבור ממתין לי עד שאסיים. הדבר חוזר על 
עצמו בתפילת שמונה עשרה. כולם ממתינים לי 
בסבלנות עד שאסיים את תפילתי, ורק אז שליח 

הציבור מתחיל בחזרת הש"ץ". 
רבי  המשיך  מלכים",  לכבוד  זוכה  "אני 
אליהו. "אולם כשאני חושב על כך, אני נתקף 
פחד ואימה. מדוע כולם מכבדים אותי ודואגים 
לצרכיי? כי הם בטוחים שאני אדם גדול, צדיק 
וירא שמים. אולם אני הרי מכיר את עצמי יותר 
טוב מכולם, אני יודע היטב את פחיתות ערכי... 
בי"  לטעות  יכולים  אנשים  הזה,  בעולם  כאן, 
אמר רבי אליהו. "מתי תיוודע האמת? כשאבוא 

לעולם הבא". 
בעלה  בשערים  'נודע  אומר  המלך  "שלמה 
בעולם  יושב  הצדיק  ארץ'.  זקני  עם  בשבתו   –
האמת בחברתם של הצדיקים ותלמידי החכמים 
יושבים  'צדיקים  ארץ'.  'זקני   - הגדולים 
השכינה'  מזיו  ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם 
תורה,  דברי  מדברים  הם  ע"א(,  יז  )ברכות 
מן החבורה. אשרי  כאחד  עימם  והוא משתתף 

חלקו!"
אליהו,  רבי  זעק  איתי?!"  יהיה  מה  "אך 
ואנחה כבדה פילחה את לבו הטהור. "כשאבוא 
לי: כשהיית בעולם הזה  יאמרו  לעולם האמת, 
ישבת ב'מזרח', אם כן גם בעולם העליון נושיב 
חבורת  ארץ'.  'זקני  עם  יחד  ב'מזרח',  אותך 
הצדיקים הגדולים ידברו ביניהם בדברי תורה, 
לי  יהיה  לא  שכמוני,  הארץ  ועם  בור   - ואני? 
והדל  הקטן  אני,  מדברים.  הם  מה  על  מושג 
שפתיי  את  לנשוך  אאלץ  ובמעשים,  בתורה 
בושה  ברבים.  יתגלה  קלוני  לשוני.  את  ולנצור 

וכלימה תכסה את פני, ולא אבכה?!"
הוא אשר אמרנו: במקום גדולתו - שם אתה 

מוצא ענוותנותו! 
)נלקט מתוך הספר החדש שיוצא בימים אלו 

לאור עולם, "משכני אחריך" –במדבר(. 
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מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

קיש גבינות עיזים עם מנגולד ירוק

טיפים

מצרכים )לקיש בקוטר 24 ס”מ(: 

טעימה

חברותא תורמת 
לגוף בריא 

לבצק: 
350 גרם קמח לבן

200 גרם חמאה
1 ביצה

2 כפות מים קרים מאד
מלח ופלפל שחור

למלית :
1 חבילה מנגולד חתוך לרצועות 

קטנות, כולל הגבעול.
1 בצל לבן חתוך לרצועות

2 כפות קציפת ארטישוק ופסטו 
Nany של

250 גרם גבינת לבנה עיזים
2 ביצים

מלח ופלפל שחור לפי הטעם
150 גרם גבינת פטה עיזים 

חתוכה לקוביות קטנות 

חברותא טובה והכרחית לא רק בלימודים 
אלא גם בארוחות שאנחנו אוכלים במשך 
היום. במחקרים שנערכו הגיעו החוקרים 

למסקנות כי תזונה ודיאטה של אנשים 
שאוכלים לבד מכילה כמויות נמוכות יותר של 

ויטמינים ומינרלים לעומת אנשים שאוכלים 
יחד. הסיבה, היא ככל הנראה לא סוג המזון 

שאוכלים, אלא העובדה שהאנשים שאוכלים 
לבד נוטים לדלג על ארוחות או לאכול מעט 

במטרה לצמצם את הזמן הדרוש להכנת 
הארוחה.

אז מה עושים ואיך אוכלים נכון? הנה כמה 
טיפים מזינים של מומחי מועצת החלב הנה 

לארוחות נכונות:
• לאכול בצוותא - אכילה ביחד לעומת 
אכילה עצמאית מוסיפה לבריאותם של 

האוכלים. זמן האכילה מתארך, הלעיסה 
בהתאם וגם התפריט הנאכל מורכב ממאכלים 

מזינים בניגוד לתרבות המזון המהיר.
• לאכול ארוחת בוקר - כבר במקורות 

נקבע כי הארוחה החשובה ביותר היא ארוחת 
הבוקר. חשוב לא לדלג על ארוחת בוקר, גם 

אם ממהרים! אפשר להכין ארוחת בוקר קלה 
ומהירה כדוגמת דגנים עם חלב, יוגורט או חלב 

עם פירות )אפשר גם כשייק(, או כריך מלחם 
מלא עם גבינה וירקות.

• ירק לי ירק לך - מכל הסוגים ובכל צורות 
ההכנה: טריים, מבושלים או במרק. 

•הסלט הוא חלק בלתי נפרד מכל ארוחה - 
קוצצים סלט, הריחות והצבעים פותחים את 

התאבון ומוסיפים בריאות. בנוסף, העושר 
הצבעוני של סלט ירקות המורכב מגוונים 

שונים מוסיף לתאבון בריא. 
•מוצרי חלב כבר אכלנו? - המאכלים 

הקלים והנוחים לאכילה. ההמלצה היא לאכול 
2-3 מנות של מוצרי חלב ביום. כדי לעמוד 

בהמלצות כדאי לדאוג שמוצרי חלב אהובים 
יהיו זמינים במקרר. אפשר לשתות חלב 

במקום מיץ, לאכול דגני בוקר עם חלב במקום 
לחם עם מרגרינה, להוסיף גבינות לכריכים ו/

או לסלטים ולהכין פשטידות קלות להכנה על 
בסיס גבינות וירקות.

•יום בישול פעם בשבוע - הזמנים לחוצים 
ובבוקר האווירה במטבח היא של קוצר רוח. 

אין כל בעיה, אפשר להכין כמויות גדולות של 
מזון בריא ולהקפיא במנות אישיות. בהפסקה 

בכולל או בלימודים שולפים את קופסת המזון 
מחממים אם צריך ואוכלים בתאבון ובבריאות . 
•רגע אוכלים - לרוב האנשים הארוחה מהווה 

הפסקה בין הלימודים ובין העבודה. לכן כדאי 
לתת דגש על האווירה שתשרה בארוחה. 

מוזיקת רקע מוסיפה נופך מיוחד ומרגיע וגם 
יוצרת איזון נכון בין הנפש לגוף. 

•לארח ולהתארח - ילדים ב”ה זו שמחה 
ושמחה על יד השולחן יוצרת אתגר להורים 

לנסות ולשמור על נימוסים מינימליים. אז מה 
עושים? הנה פתרון מצוין. להזמין מדי פעם 

חברים ומשפחה, נסו ותיווכחו שהשקט חוזר 
לארוחה. וטיפ נוסף: אל תסרבו לרצונם של 
האורחים לבשל משהו. הטעמים והניחוחות 
שיביאו יצרו סקרנות, נושאי שיחה ועניין. אז 

שיהיה בתאבון.

אופן ההכנה:
1.להכנת הבצק: מערבבים את החמאה והקמח במעבד מזון עד לקבלת פירורים. 
מוסיפים את הביצה ולאחר מכן כף מים קרים. ממשיכים לעבד עד לקבלת בצק 

אחיד, במידת הצורך מוסיפים עוד כף מים קרים. עוטפים את הבצק בניילון נצמד 
ומניחים במקרר למשך שעתיים.

2.לאחר שעתיים, מרדדים את הבצק לעיגול רחב ומסדרים בתוך תבנית קיש. 
מחוררים את תחתית הבצק, מניחים אבני אפייה או שעועית יבשה ואופים במשך 20 

דקות, עד שהבצק מתחיל להיות זהוב.
3. להכנת המלית: מטגנים במעט שמן זית את הבצל עד שהוא הופך שקוף. מוסיפים 

את המנגולד ומאדים יחד עד שהמנגולד מתרכך. מעבירים לקערה ומצננים מעט. את 
שאר מרכיבי המלית, למעט הפטה, מערבבים יחד לקבלת קרם אחיד.

4. להרכבת הקיש: מפזרים את המנגולד והבצל על כל שטח הקיש, שופכים את קרם 
הגבינה ומפזרים קוביות פטה על הקיש.

5. אופים במשך כ-25 דקות, עד שהקיש מזהיב ומשחים מלמעלה. חשוב לציין – 
גבינת הפטה מלוחה ולכן כדאי לטעום לאורך הדרך לפני שמוסיפים מלח לבלילת 

הקיש, לפי טעמכם.

שבועות כבר כאן ואיתו ההכנות למנות החג. המוטיב: לבן, הרבה ירקות, גם גבינות, שילוב מושלם בין כל הדברים הטובים שהם תנובת הארץ. חברת 
Nany, בראשות השף נדב חג’ג’, מגישה לרגל שבועות מתכון שהוא כוכב בכל סעודת חג חלבית: קיש גבינות עיזים עם מנגולד ירוק שמקבל ייחוד 

Nany בזכות קציפת הארטישוק והפסטו של

מחתנים: איך חוסכים בהוצאות?

חתונות הן עסק יקר. מהרגע המרגש בו סוגרים “וורט”, מירוץ החתונה נפתח. כל כך הרבה 
דברים לקנות, לתאם ולארגן והכל עולה והרבה. זוגות מתחתנים הם לרוב המכריע כאלו 
צעירים שרק מתחילים את החיים והמממנים בחלק גדול מהמקרים הם ההורים. בין אם 

כך או כך קיים החשש להיכנס למערבולת אינסופית של הוצאת כספים, שכתוצאה ממנה 
עלולים להתפתח ריבים ולחצים. שנייה לפני שאתם מתפזרים לכל הכיוונים אספנו את מיטב 

המומחים בכדי להבין מהם הדברים החיוניים שחייבים ואיפה הפינות בהן בכל זאת ניתן 
לעגל ולחסוך כדי שתוכלו לארגן חתונה מהאגדות מבלי להישאר בסופו של הערב עם חובות 

ודאגות. 

תעשיית החתונות מגלגלת מאות מיליוני שקלים בשנה, כאשר במרבית החתונות בישראל 
מושקעים סכומים של מעל ל- 80 אלף שקלים ומחירים אלו מעמירים ומטפסים עד למאות. 

מעבר למקום האירוע, גן או אולם, לחתן והכלה הנרגשים והצעירים שלרוב רק מתחילים 
את חייהם המשותפים יחדיו ועוד לא ממש יודעים למה הם נכנסים, צפויות הוצאות רבות. 
שמלת כלה, חליפת חתן, הזמנות, תזמורת, צלם, אלכוהול ושלל תוספות שונות ומפתות 

שלהם גם השמיים הם לא ממש גבול. 

שמרו על צניעות
לדברי אביב אברג’ל, בעל בלוג החתונות המצליח chicbride.co.il, “חתונות ישראליות 
הפכו בשנים האחרונות מפגן ראווה של החתן והכלה אל מול האורחים והחברים, כאשר 

כולם מנסים להמציא את הגלגל מחדש ולהיות מקוריים. נראה כי מרוב רצון לקיים חתונה 
שלא תישכח, שכחנו להתרגש ולשים את תשומת הלב בפרטים הבסיסיים, הקטנים 

והמרגשים. מקומות מפוארים ואלמנטים מוגזמים עולים ממון רב, אינם תמיד משרתים את 
המטרה. נסו להישאר צנועים ולהשקיע בדברים הבאמת חשובים. חפשו השראות בבלוגים 

השונים ובאתרי החתונות לדברים אותם תוכלו ליישם בתקציבים לא גבוהים בחתונתכם”.

ביגוד חתן כלה
החתן והכלה מעוניינים להיראות הכי טוב שרק ניתן ביום חתונתם, אך האם הדבר אומר שעל 

כך חייבים להוציא חלק גדול מממונם? מסתבר שלא בהכרח. לדברי לימור כץ סטייליסטית 
ובעלת יריד האופנה לכלות ואירועים “מקודשת” שיערך ב- 8-9 במאי בגבעת שמואל, “כל 
אוהבת אופנה יודעת שהסוד במראה מוצלח לא תלוי בכמה כסף השקעת בבגדים, אלא 

בסטיילינג הנכון ובשילובים. את שמלת הכלה וחליפת החתן אנו לובשים לערב אחד בחיים 
ולכן יש לקחת את הדברים בפרופורציה המתאימה. חפשו שמלה וחליפה יפים שאינם 
בהכרח מעוצבים על ידי שמות גדולים ומוכרים. בעונת החתונות מתקיימים ירידי כלות 
ואירועים רבים בהם ניתן למצוא היצע רחב במחירים שהם דרך כלל הרבה יותר נוחים. 

בנוסף, אין צורך ביותר משמלה אחת באירוע. מעבר לבזבוז הכספים הרב, מרבית האנשים 
לא ישימו לכך לב וההתעסקות שבהחלפה תגרע מהנאה באירוע”. 

למה לקנות כשאפשר להשכיר?
דניאל בלום, מנהל האופרציה של מותג תכשיטי היוקרה BLOOM בישראל, מציע לבדוק 

אפשרות של השכרת תכשיטים במקום לקנותם. החברה מציעה את שירות “נסיכה ליום 
אחד” המאפשר השכרת תכשיטי יהלומים לאירועים למשך 24 שעות המאפשרים לשלם רק 
אחוז מסוים ממחירם ולחסוך כסף רב. עצם ההשכרה לא רק חוסך לכלה ולבנות המשפחה 

כסף רב, הוא גם מאפשר להתאים את התכשיטים לביגוד ותוכלו לנצל את השירות כדי 
להפתיע עם לוק נוצץ חדש בכל אחד מהאירועים הרבים אליהם מוזמנים בעונת האירועים.

חבילות איפור וביוטי

לאחר שבחרנו את השמלה, הרי שהגיע הזמן לסגור גם מאפרת ועיצוב שיער. במקום 
שהכלה וכל אחת מבנות המשפחה תשווה מחירים ותבחר במקום שונה להתארגן בו 

לחתונה, נסו לארגן את כולן יחד ולנסות לדרוש מהמאפרות ומעצבות השיער הנחה או 
חבילה קבוצתית שיכולה להוזיל עלויות באופן משמעותי.

להתחתן באמצע השבוע
לדברי אברג’ל, “מרבית האנשים רוצים להתחתן ביום חמישי, כאשר לאורחים יש חופש יום 
למחרת וניתן לחגוג עד מאוחר. עם זאת, חשוב לזכור שלחגיגה זו יש מחיר והוא משמעותי. 

חתונות בסופי שבוע יקרות בעשרות אחוזים מאלו באמצע השבוע. אם תבחרו לקיים את 
החתונה בעונת החורף תוכלו לחסוך אפילו יותר”.

מיקום החתונה
היכן בחרתם לקיים את החתונה? גן או אולם? רגע לפני שאתם נסגרים על התשובה, דעו 
שיש אופציות נוספות, כמו למשל לקיים את החתונה בוילה יפה אותה ניתן לשכור או כל 
מקום יפה ומקורי אחר, אם כי הדבר תלוי כמובן במספר המוזמנים. מעבר לכך, העברת 

החתונה מהמרכז צפונה או דרומה, יכולה גם היא להוזיל את עלותה באופן משמעותי.

עצבו בעצמכם
סגרתם על מקום? עכשיו כל מה שנשאר הוא לעצבו כמו שצריך. במקום לסמוך על אחרים 
שיעשו זאת בתקציב כפול, תוכלו לעצב את המקום והשולחנות בעצמכם. הדבר גם יחסוך 

עלויות רבות וגם יעניק לחתונה טאץ’ עיצובי מקורי שהוא כולו שלכם.

מחירי המנות
אוכל הוא אחת ההוצאות הכבודות ביותר בחתונה שעליהן יש לחשוב בכובד ראש. כל זוג 

רוצה שהאורחים בחתונתו יצאו שבעים ומרוצים. מחירי המנות בישראל נעים בדרך כלל בין 
סכום תחתון של 150 שקלים למנה ומגיעים בחברות הקייטרינג היוקרתיות במיוחד גם ל- 

600 שקלים לראש ויותר. מעבר לעובדה הידועה כי על מחיר המנות ניתן להתווכח ולהוריד 
עלויות. רצוי לחשוב ולתכנן מבעוד מועד על הסכום אותו אנו נרצה להשקיע. במידה ותבחרו 
במנות מעל לגבול ה- 250-300 שקלים, קחו בחשבון שרוב הסיכויים שהן לא יכסו את עצמן 

ותצטרכו להשלים את עלותם מכיסכם.

רכישת והחזרת משקאות אלכוהוליים
בנוגע למשקאות אלכוהוליים המוצעים בחתונה בדרך כלל כולם מסכימים פה אחד כי 
אלכוהול זול לא בא בחשבון. גם אם בחרתם לשדרג את החתונה ולפנק את האורחים 

במשקאות יקרים יותר מאלו הבסיסיים, מצאו דרכים זולות יותר לרכוש אותם והעדיפו 
מקומות עם אפשרות החזרה, להם תוכלו להחזיר במידה ונשארו עודפים. נסו לאתר זוגות 

שנישאו ונשארו עם מלאי ומבצעים שונים.

ולבסוף..הטבעות
כשזה נוגע לטבעת אירוסין תחילה ונישואין לאחר מכן, רוצים את הטוב והמובחר ביותר 
ובדרך כלל מתפתים ללכת אחר השמות הגדולים והמותגים. לדברי דניאל בלום מנהל 
האופרציה של BLOOM תכשיטי יוקרה, “מבחינה צרכנית טבעות אירוסין ונישואין הן 

מוצר אופנתי – עיצובי וככאלו המחיר משתנה לעיתים ממותג כזה או אחר ללא קשר לגודל 
היהלום ולמאפיינים השונים והפערים מגיעים למאות ואף אלפי אחוזים. במקום לרכוש את 

הטבעות אצל אחד המותגים שיגלם במחירן גם את השכירות, הפרסומות והעובדים, קנו 
אצל היצרנים ותוכלו לחסוך פערי תיווך רבים”.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מלחמה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.רעדה,בהלה. "ו_____ בכל מתנים" )נחום ב יא(
6.שניתנה לו סמיכה להיות דיין או רב וכדומה. "וכל 

ה____ יהרג" )סנהדרין יד.(
7.בעת ההיא,באותם הימים שעברו. "והכנעני ____ 

בארץ" )בראשית יב ו(
8._____ הארג. הקנה שבו שובטים את הארג לקרב 

את החוטים זה לזה. "ויסע את ה____ הארג" )שופטים 
טז יד(

9.רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל : 
א' - 5,ב' - 200, ג' - 6

10.תיבה,קופסה. "תשימו ב____" )שמואל א ו ח(
11.קביעת גבול לדבר. "מצות ____" )שבת פז.(

14.החסר,נכה. "____ מעשר בהמה" )ראש השנה ז: (
15.הפרה,ביטול. "הקם בא לכלל ____" )נדרים י ז(

17.חשבון של אותיות לפי ערכיהן המספריים. "תורה 
ב____" )מכות כג: (

1.רחמים,חסד. "לא אתן לכם ____" )ירמיה טז יג(
2.כל אחת משתי העצמות שבחלק התחתון של הפנים. "והעין 

וה____" )נידה כג: (
3.חן,יופי. "בחורי _____כלם" )יחזקאל כג ו(

4.______ עקר. כלל וכלל,לחלוטין,לגמרי. "אין שוחטין לגומא ____ 
עקר" )חולין ב ט( )בהיפוך אותיות(

5.רחבה הבולטת בקיר הבנין כלפי חוץ. "שתי ____ זו" )שבת יא ב( 
)בכתיב מלא( )בלשון יחיד(

7.עשה אריג מחוטים,קלע חוטים שתי וערב למסכת אחת. "_____ בו 
את הבגד" )עבודה זרה ג ט(

9.מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. "ויחנו ב_____   _____" )במדבר 
לג לז(

10.לא. "_____ נא אחי תרעו" )בראשית יט ז(
12.אביו של מנחם מלך ישראל. )מלכים ב טו יד(

13.עצר,חסם,מנע. "אין העולם מתקיים אלא בשביל מי ש_____ את 
עצמו" )חולין פט.( )בלשון יחיד,עבר(

16.קיצור המילים : פרשה י.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

ויתקע  פליט,  ויכנעו,  העיר,  על  וחנה  סללה,  ויבקעו,  הכלים,  על  הישב  נסו,  בזזו,  קרב,  ביום  נלחם,  אויב, 
בשופר, וילחם, פליטה, חגרו איש את חרבו, וישב, צבא, חיל גדול, חלל, צר, חיל ופרשים, לכד, קשת, חיל 

סובב את העיר, מחנה, רדף, חנו עליה סביב, מלקוח, שבי, מצור, שלל

רתחגרואישאתחרבורח

ינואשויפדרישרישיה

עאקליאושצלאקתשלעי

השלביעשבוימקיגדהש
תימיקשאפנועידיללב
אשנביארשיבתואלפעע

בשיתישיבשנלשסלגהל

בוששיאשוילדפימחנה

וקממדתפשחגלטצדאחכ

סתחכשרסנניהושונול

לדלשישנסטארשזנישי

יויכנעותישרזנשרצמ

חנועליהסביבתבנלחמ

1.מי מלך בהיותו בן 7 שנים?
2. שניים שהתחבאו בפישתי העץ

3. את מה דכו במדוכה ובישלו בפרור?                                                                                                            
4. מי אמר למי "אתה האיש"?

5. מי אמר "הבה נתחכמה לו"?
6. "עץ ארז ו... ושני תולעת"

7. בעלה הראשון של אביגיל
8. אש ומים מן השמים. מתי?

9. מה המשותף לאייל, צבי, יחמור ועוד?
10. מי "איננו כי לקח אותו האלוקים"?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. יהואש 2. המרגלים ששלח יהושע 3. המן במדבר 4. נתן הנביא לדוד 5. פרעה 6. 
אזוב 7. נבל 8. במכת ברד במצרים 9. חיות טהורות 10. חנוך



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

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

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

כ”ד-כ”ו  באייר  תשע”ח  
9-11/5/2018
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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

2-2.5 חדריםאלעד

פנטהאוזים ודירות גן

 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' 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(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים

4-4.5 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, 

2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך מאירוביץ, הרב קוק 

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

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

ש"ח, בלעדי תיווך יעקב, 
054-4901948)19-19(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יעקב, 
054-4901948)19-19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)19-19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

052-3995465)17-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בקרית הרצוג, מגרש 
לבנית בנין בן 6 קומות, 

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

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

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

 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

 הדירה כי זולה באשדוד 
ברובע ג', 89 מ"ר, משופצת, 

למגורים או למשקיעים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7648890

 לשותפים משקיעים! 
נכס מושכר באזור 

רמב"ם, שוכרים אמינים! 
תשואה מעולה! רק 

950,000 ש"ח כל שותף 
)ללא תיווך( 

_____________________________________________)18-19ל(058-7443384

 באנילביץ השקט, וילה 
דו משפחתית, ק"ק + 

ק"א, 350 מ"ר, 3 כ"א, 
מיקום מעולה, ענקית 

+ גינה וחניה + אופציה 
ליחידות, 5,500,000 

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

050-5308742)18-18(_____________________________________________

 דירת גן 4 חד', גד', 3 
כ"א + חצר ענקית + מח' 

משופצת מהיסוד, ב"ב, 
050-4190250)17-20(_____________________________________________

 מכירה/השכרה, 4 חד', 
ק'ב, 3 כ"א + אופציה 80 
מטר, מיידי, 4,300 ש"ח, 

1,540,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(058-5892020

 למכירה במציאה 
ברובע ו', שלמה בן יוסף 

בפרויקט חדש, אכלוס 
תוך כמה חודשים, 4 חד' 

+ יחידה להשכרה, 
רק 1,310,000 ש"ח, 

054-9200277)19-19(_____________________________________________

 מציאה לאנ"ש קרקע 
בחטיבת הנגב + חצר יפה, 
1,410,000 ש"ח, מתאימה 
לנכים או ניתנת לחלוקה או 

השכרה לגן ילדים, 
054-9200277)19-19(_____________________________________________

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

ניתנת לחלוקה ל- 2, מחיר 
_____________________________________________)19-19(מציאהההההה, 054-8413551

 פרויקט חדש בבניה 
בחנה סנש, מפרט משודרג, 

דירות 4 חד', פנטהאוז, דירות 
גן, מחירים טובים, אכלוס 9 

חודש, 054-8413551, 
054-9200277)19-19(_____________________________________________

 פנטהאוז רחב בפרויקט 
אחוזת שפירא, 160 מ"ר, 

ניתנת לחלוקה, אכלוס תוך 
שנה, רק 1,690,000 ש"ח, 

054-9200277)19-19(_____________________________________________

 בט' מול ז', דופלקס 
5.5 חד' + מרפסת סוכה 

בהזדמנות, 2,000,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22(050-9012993, פינוי מיידי

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

עתידית, מסודרת מאוד, 
1,690,000 ש"ח, 

054-8413551)19-19(_____________________________________________

 בבניה פרויקט חדש 
באברהם שפירא מול 

השטיבלך, 3 דירות אחרונות 
של 4 חד', סוכות פתוחות של 
7 מ"ר, מחירים טובים, אכלוס 

תוך שנה, 054-9200277, 
054-8413551)19-19(_____________________________________________

 קומה ראשונה, 3.5 חדרים 
בעוזיהו, דירה גדולה, הרבה 

חרדים בבנין, אינסטלציה 
חדשה, 1,140,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-19(גמיש, 054-8491803

 בבלעדיות 3 חד' באדמור 
מבעלזא, קומה 1, משופצת 

+ עוד חדר ענק בבניה, 
1,400,000 ש"ח, מטבח 

_____________________________________________)19-19(מפואר, 054-9200277

 מציאה בבלעדיות לאנש 
בהלל, 3 חד', ענקית + 

מרפסת גדולה, רק 1,365,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח, 054-8413551

 דירה הכי זולה באשדוד, 
2.5 חד', משופצת + תמא 
בהמשך, רק 905,000 ש"ח, 

054-9200277)19-19(_____________________________________________

 3 חד' ברמה ג1', בנין 
4 דיירים, מיקום שקט, מ- 

1.7.18 מרפסת. "לזר נדל"ן 
_____________________________________________)19-19(והשקעות" 052-6900020

 לאנ"ש! באזור לנדא 
במיקום שקט בבנין בוטיק! 
5 יפהפיה, ק"ה, חזית ו- 4, 
יפהפיה + מרפסות. "אפיק-

_____________________________________________)19-19(נכסים" 03-5791514

 ליד ויז'ניץ, דירת פאר 
נדירה! 220 מ"ר! ק"א 
+ מעלית, כל הקומה, 

4,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות! באזור 
אהרון-דב, 80 מ"ר, ק"א, 3 
כ"א, רק 1,490,000 ש"ח! 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)19-19(_____________________________________________

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי 
השומר, ק"ב, עורף, 63 

מ', שמורה מאוד! אק ב- 
1,250,000 ש"ח לסגירה. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)19-19(_____________________________________________

 פרסמו דירתכם 
למכירה בחינם והצטרפו 

גם אתם להצלחת מכירת 
הבלעדיות של 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
050-4156080)19-19(_____________________________________________

 בשיכון ו', 2 חד', ק"ק + 
אופציה לבניה, לל"ת. 

שלמה, 050-4171759. 
_____________________________________________)19-20ל(משה, 052-7201904

 ביעבץ, 5 חד', 
125 מ' + חצר + 

מרתף, 2,980,000 
ש"ח. ***בשיכון ה', 

פנטהאוז 5 חד', חדשה, 
2,800,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)19-19(נדלן" 052-7633978

 אל תגידו לא שמענו! 
בברוט, ק"ק, מחולקת ל- 
3, שכירות 6,200 ש"ח, 

ב- 1,280,000 ש"ח, 
גמיש! 'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)19-19(_____________________________________________

 בבית-יוסף, ק"ב, 95 מ"ר 
+ אופציה מיידית 45 מ"ר, 

חזית, בנין מטופח, 2,200,000 
ש"ח, גמיש. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות בבירנבוים 
60 מ"ר, קומה 1/1, 

אופציה ממשית לבניה 
על הגג + אופציה לצד 

33 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. ישראל, 
052-7741000)19-19(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 במקובר, 8 חד', חדשה 
מקבלן, אופציה לחלוקה, 

3,150,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א, החל מ- 1,650,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בלעדי!! בסוקולוב - 
השלושה, 2 חד' + רצפה 

להרחבה גדולה, ק"א, 
1,460,000 גמיש. "יאיר-

_____________________________________________)19-19(נדלן" 052-7633978

 בבניה בפרל, 3 חד' 
+ חצר, 1,500,000 

ש"ח. ***לקראת 
בניה ברמב"ם, 4 חד', 

2,000,000 ש"ח. "יאיר-
_____________________________________________)19-19(נדלן" 052-7633978

 בחידושי-הרי"ם 
)בחלק השקט!(, קומה 
ב', חזית-פתוחה, 100 

מ"ר + סוכה + מעלית, 
במיקום מבוקש מאאאד! 
+ א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)19-19(נדלן" 052-7683068

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

א.להרחבה!! 1,440,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאת 
השנה! בגבעת רוקח! 4 
חד', כחדשה! + מעלית 

+ חניה! + סוכה! "אלוני 
_____________________________________________)19-19(נכסים" 052-7610603

 בקרבת סמטת אזר! 
3 )60 מ"ר(, ק"ג + גג 

לבניה + הרחבה מהצד! 
אפשרי לשתי משפחות! 

"אלוני נכסים" 
052-7610603)19-19(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר, 120 
מ"ר, ק"ב, חזית + אפשרות 
לחלוקה! ### ברמת אהרון, 

3.5 גדולה ומושקעת + 
א.בניה, ק"ב + יח"ד. 

_____________________________________________)19-19("תיווך - אריה" 0533-172-172

 מציאה, בהשלושה, 
כ- 100 מ"ר, חזית, גג-בטון, 

שמורה, 1,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 במוהליבר, למתבגרים, 
110 מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

מפואר ומיוחד + חניה + 
מחסן, 2,450,000 ש"ח. תיווך-

_____________________________________________)19-19(הנדלן, 050-4177419

 בבני-אברהם, 70 מ"ר, 
ק"א, משופצת, בנין חרדי, 

1,350,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)19-19(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר, במחירים 

אטרקטיביים, שרות אמין 
ומקצועי. "א.צ נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 בשיכון ג', דירת גן, 5 
חד', מטופחת מאוד + 2 

מרפסות שמש גדולות 
+ חזית, רק 2,950 מליון 

ש"ח. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)19-19(_____________________________________________

 בשיכון ה' בסיום בניה, 
פנטהאוז 170 מ"ר )140 מ"ר 
בנוי + מרפסת 30 מ"ר(, ק"ד 
+ מעלית, 3,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(א.פנחסי, 03-5799308

 בפרדס כץ בבניה 
מתקדמת בבנין מפואר 

ואיכותי, 2 פנטהאוזים 5 
חד' + מרפסת ו- 3 חד' + 

מרפסת, נוף נדיר! להב 
_____________________________________________)19-19(נכסים, 050-4177750

 בבלעדיות, דירת גן, 
רחוב אבן גבירול, ב"ב, 

שקט ופסטורלי, בנוי 85ל, 
גינה 200 מ"ר, אופציה 

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

ש"ח. דניאל שמואל 
הום-דיל נכסים, 

052-8750321)19-19(_____________________________________________

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

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

"חמד נכסים" 
053-3357316)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש, 
מיידי! פנטהאוז מפואר, מעל 
200 מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בגולומב בבניה, פנטהאוז 
יחיד בקומה, 2,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, דופלקס 

5 חדרים, 140 מ"ר מחולקל, 
אופציה לעוד יחידה, חזית. 

_____________________________________________)19-19(תיווך, 050-4144602

 ברחוב ירושלים, 
דופלקס מושקעת מאוד, 

כ- 10 חד', חזית + 3 
אמבטיות + 4 שירותים 
+ מעלית + נוף מרהיב 

+ מרפסת שמש ענקית, 
ניתן לחלוקה/טאבו 

_____________________________________________)19-19(משותף, 050-2044100

 באזור מרכזי, דופלקס 
ענק, 6.5 חדרים, 220 מ' + 
מרפסת עם אפשרות בניה 

120 מ', 4,000,000 ג'. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)19-19, טל': 054-8449423

 בבלעדיות!! הזדמנות 
בר"ע-הרצוג, דופלקס 6 חד', 

175 מ"ר, ק"ג - מעלית, 
משופצת מהיסוד!!! 

2,550,000 ש"ח. מ.כהן 
_____________________________________________)19-19(נכסים, 052-7684074

 בהשלושה-שך, דופלקס 
135 מ"ר, מעלית, חניה, 

בנין-בוטיק, 2,250,000 ש"ח, 
גמיש. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)19-19(_____________________________________________

 ביונה-הנביא, דופלקס 
170 מ"ר, מטופח, אופציה 

לחלוקה, חזית, 
2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 ברח' ירושלים מול 
העירייה, דופלקס 8 

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

מרפסת סוכה גדולה. 
"חמד נכסים" 
053-3357316)19-19(_____________________________________________

 באדמו"רי אלכסנדר, 10 
חד', ק'3, 200 מ"ר, דופלקס, 
מחולקות בכניסות נפרדות. 

רי/מקס - משה דסקל, 
050-5926021)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בהרב-קוק, 
דירת-גג )דופלקס(, 170 
מ"ר, ק"ד + מעלית + 

חניה, 2,550,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בדמשק 
אליעזר, דירת גג 

)דופלקס(, 200 מ"ר, 
חזית, ק"ג )ללא(, 

למטה 100 מ"ר )ניתן 
לחלוקה( + למעלה 100 

מ"ר מחולק ליחידה + 
אופציה מוכנה ליחידה 

נוספת, 3,200,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

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

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

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

053-3128884)19-19(_____________________________________________

 בהר השלום, בבנין 
חדש, 5 חד', 220 מ"ר, בנוי 
130 השאר מעטפת, ק"ב 
+ מעלית + חניה, חזית, 

3,250,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בהשלושה, 6 חד', 125 
מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית, 
4 כ"א, מאווררת, שמורה, 

2,700,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)19-19(א.פנחסי, 03-5799308

 בקרבת מוהליבר!!! 5 
חד' שקטה!!! 3 כ"א!!! 

משופצת ומפוארת + 
חניה + סוכה!!! "אלוני 

_____________________________________________)19-19(נכסים" 052-7610603

 בקרית הרצוג 
בבניה מתקדמת בבנין 

מפואר ואיכותי, 2 
דירות אחרונות, 5 חד', 
ענקית, נוף לגינה, רק 

ב- 2,100,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)19-19(נכסים, 050-4177750

 הר השלום, 9 חד' 
מפוארים, 300 מ"ר, נוף עד 
לים. רי/מקס משה דסקל, 

050-5926021)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 בשכונת "אור החיים" 
5 חד', 120 מ"ר, ק"ג + 

מעלית + מחסן. 
_____________________________________________)19-20ל(תיווך, 050-9223988

 בפדרמן חדשה, 5 חד', 
ק.5 + סוכה, 1,850,000 

ש"ח כרגע מושכרת. תיווך, 
054-2345633)19-19(_____________________________________________

 בפרויקט גן הזית החדש, 
5 חדרים, קומה 5 מחיר מיוחד, 

רק אצל "פנחס נכסים" 
055-6789653)19-19(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 5 
חד', ק"ב, כ- 95 מ"ר, 

מטופחת מאוד + אופציה 
לעוד כ- 17 מ"ר + 

מעלית, רק 2,050,000 
ש"ח. "א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! שלמה בן 
יוסף, 5 חד', 95 מ"ר, 
ק"ב, מחולקת ברמה 

גבוהה ל- 3 חד' 65 מ' 
ויחידה 2 חד' - 30 מ', 

מושכרת לחרדים. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

050-4156080)19-19(_____________________________________________

 חדש בשוק באביעד, 5 
חד', יפיפיה, ענקית, 120 

מ', משופצת ברמות, 
מרפסת שמש/סוכה, 

בחזית, רק ב- 1,900,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)19-19(_____________________________________________

 בהדמנות במרים-הנביאה, 
דירה ענקית, ק"א, מיידית, 

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

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 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(_____________________________________________

 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, 2,200,000 

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 ק"א, 
עורפית, 3.5 חד', 90 מ"ר 

+ אופ' לתוספת של 45 
מ"ר, עורפית, 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 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(_____________________________________________

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 4.5 חד', 110 מ"ר, 

ק"א, חזית + מרפסת סוכה 
פתוחה, משופצת, ניתנת 

לחלוקה בקלות, 2,050,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח. 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)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"א + 
מעלית + אופציה מאושרת 
למרפסת שמש, משופצת 
כחדשה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 באזור רש"י, דירות 
אחרונות בבניה, קבלן אמין, 
4 חדרים, 2,100,000 ש"ח, 
גמיש. תיווך B.D.A, טל': 

054-8449423)19-19(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 4 חדרים, 
משופצת ומסודרת, מטבח 
חדש, 2,200,000 ג'. תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)19-19, טל': 054-8449423

 בלעדי! בנורוק, 
4.5 ח', 118 מ', ק"א, 
מטבח גדול, מרפסת/

שמש סוכה גדולה, 
ב- 1,800,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)19-19(_____________________________________________

 הכי חם בשוק! 
בקובלסקי, 4 חד', ק"ב, 

חזית, 95 מ"ר במחיר 
מפתיע! 1,750,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)19-19(_____________________________________________

 באברבנאל 20, 4 חד', 
חדשה, משודרגת, נוף פתוח, 

סוכה מהסלון, קומה 5 + 
מעלית, מיידי, 1,830,000 

_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 054-4466654

 ברח' דסלר, 3 חד' + 
יחידה מושכרת, קא', חדשה 
ומפוארת, 2,330,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-22ל(תיווך, 054-8561750

 לל"ת ברב קוק, 4 חד' + 
חניה, מעלית, 80 מ"ר, 3 כ"א, 

2,050,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7661363

 בבלעדיות בדנגור, 4 
חדרים, 90 מטר, קומה א' 
+ סוכה + יחידת הורים, 

משופצת, 1,650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלנדא! ק"ב + מעלית, 
4.5ח' + מ.שמש + י.הורים 

+ יח"ד מושכרת, 2,770,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)19-19(_____________________________________________

 בצייטלין, כ- 4 חד', 
מציאה, 4 כ"א, משופצת 

לחלוטין, 1,880,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(גמיש, לל"ת, 058-4122244

 בלעדי, 4 ח', משופצת 
+ מעלית + חניה, חזית, 

בפ"כ במתחרדים, קומה ג' + 
סוכה, 1,800,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב, 054-5500263

 א.הרב שך, 4 חד', 
כ- 87 מ"ר, 4 כ"א, מעלית, 

מ.מהיסוד, ג.לנכה, 1,880,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 א.ויינרב, 4 חד', כ- 80 
מ"ר + סוכה + מחסן + א.כ - 
40 מ"ר, מפוארת! 1,580,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)19-19(_____________________________________________

 למבינים!!! א.רח' 
השניים המתחרד, 4 חד', 

כ- 84 מ"ר, ק"א, משופצת, 
1,595,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.רמב"ם, 4 חד,' כ- 90 
מ"ר, ק"ג + ח.שכנים-לג.בטון, 

2,090,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 למהירי-החלטה!! א.רח' 
הרצוג, 4 חד', כ- 95 מ"ר, 

משופצת + סוכה, 1,540,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בקרית הרצוג - בעמק 
יזרעאל, 4 חדרים, 100 מ"ר 

+ מרפסת שמש, ק"ב, 6 
דיירים בבנין, 3 כ"א, מושקעת 

ושמורה + כל התוספות, 
מוארת, מאווררת, שטופת 

שמש, מיזוג מרכזי + מזגן בכל 
חדר, פרקטים בחדרים, צנרת 
חדשה, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח גדול מושקע חדש, 
ארונות קיר, חימום מים בגז 

מרכזי + דוד שמש, מחסן + 
חניה, 1,730,000 ש"ח, 

מיידי - ללא תיווך, 
050-4343474)18-21(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 ברמת-אלחנן, כ- 4 חד', 
חזיתית, ק"א + אופציה, 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד,' יפהפייה, 
בבנין חדש + מחסן, 

2,050,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא - בן זכאי, 
4.5 חד', משופצת, חזית + 

חניה, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בבנייה ברח'-הלפרין, 
דירות 4 חד', 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד' + סוכה, משופצת, 

אופציה לבניה, 
1,650,000 ש"ח. 'אפיקי-
_____________________________________________)19-19(נדלן-בועז' 054-8474843

 באביעד, 4 חדרים, 
110 מ"ר, משופצת, 

ק"ב, חזית, 1,790,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-18(_____________________________________________

 בקרית הרצוג בבניה 
מתקדמת בבנין מפואר 

ואיכותי, 2 דירות 
אחרונות, 4 חד,' נוף 

לגינה, רק ב- 1,650,000 
ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)19-19(_____________________________________________

 בפרויקט אוסם 
היוקרתי, 4 חד,' 
משודרגת, רק ב- 
2,070,000 ש"ח. 
באלישע, 4 חד', 

משופצת + מעלית 
וחניה, ב- 1,850,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)19-19(_____________________________________________

 בנורוק 4 חד', כ: 100 
מ"ר, בבנין המבוקש!! 
חזית, מעלית, חניה!! 

בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)19-19(מתווכים" 03-5701010

 מבחר דירות! 4,5 
חד' בתחילת בניה/בגמר 

בניה! באזור רמב"ם! 
רמז! ריינס!! ואלישע! 

תוכניות במשרד! "אביחי 
_____________________________________________)19-19(- מתווכים" 03-5701010

 תיווך בהזדמנות, דירת 4 
חדרים, קומה ב', כ- 97 מ"ר 

+ אופציה, שמורה, באזור 
המכבים, 1.6 מליון, גמיש. 

03-5444815 ,054-7477054)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהשלושה, 
בבנין חדש, 4 חדרים, 

כ- 100 מ"ר, חזית, ק"ג, 
מושקעת וממזוגת, 
3 כ"א + מעלית + 

חניה, מיידי, 1,950,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! בבירנבוים, 4 
חדרים, 90 מ"ר, ק"א, 

שמורה, 1,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בפרויקט חדש 
ביוחנן הסנדלר )מרכז-

בעלי-מלאכה(, 4 חדרים, 
חזית, קומה נוחה, 

1,450,000 ש"ח )תוכניות 
במשרד(. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', 95 מטר 
בשיכון ה', אזור יוקרתי, קומה 

ב', חזית + סוכה + חניה, 
2,200,000 ש"ח, מפתחות 

במשרד תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות, 3 חדרים, 
בדנגור המכבים, 55 מטר, 
חזית, קומה 3, משופצת, 

1,230,000 ש"ח. 
"פנחס נכסים" 
055-6789653)19-19(_____________________________________________

 בעזרא 31, 
בית-פתוח!!! - למבקרים 

ביום-שישי - כ"ו אייר 
)11.5.18( בשעות 

10:00-11:00, לל"ת! 3 
חדרים + יח"ד )מושכרת(, 
קומה א', חזית, 85 מ"ר, 

משופצת. 
"מקסימום-נדלן" 

054-4340843)19-19(_____________________________________________

 בוינברג/וולפסון, 
3 חדרים, 70 מ"ר + 

מ.סוכה 13 מ"ר, קומה 
ב', חזית, משופצת. 

"מקסימום-נדלן" 
052-2452820)19-19(_____________________________________________

 3 חד', שמורה, באזור 
השלושה/הרב שך, 

חזית, ק"ב עם מחסן, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)19-20(_____________________________________________

 באזור רמב"ם, 3 מרווחת, 
חדשה + נוף + מעלית, 

1,690,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בדסלר! 3ח', משופצת + 
יחידה מושכרת, קומה נוחה, 

2,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בז'בוטינסקי, 3 חד', ק.1, 
משופצת, 1,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(תיווך, 054-2345633

 בבלעדיות ברב שך, 3 
חדרים, 63 מטר, חזית, קומה 

3, אופציה בגג בטון, סוכה 
ומרפסת גדולה, 1,530,000 

ש"ח. "פנחס נכסים" 
055-6789653)19-19(_____________________________________________

 אין דברים כאלה! 
בז'בוטינסקי, עורפי, 65 

מ"ר, 3 חד' ומרפסת, 
ק"א, ב- 1,280,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)19-19(_____________________________________________

 בבעלי מלאכה, 3 חד', 80 
מ"ר, ק"ב + מעלית, משופצת 

פינתית, 1,550,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-19(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בדוב הוז, 3 חד', ק"א, 
ענקית, חזית, 75 מ"ר, 

1,400,000 ש"ח, גמיש! 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)19-19(_____________________________________________

 בשך-ז'בוטינסקי, 
עורפית, 3 חד', 75 מ"ר, 

מפוארת במיוחד, בנין חרדי, 
1,450,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)19-19(_____________________________________________

 בדב גרונר! 3 חד', 
קב', מסודרת, בנין 
קטן על מגרש גדול 

ומדורג! בהליך תמ"א 
- יש חתימות שכנים! 

1,300,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)19-19(- מתווכים" 03-5701010

 בפרל! 2 חד' קא', 
כ: 70 מ"ר + אופציה! 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)19-19(_____________________________________________

 הותר לפרסום! 
באבן גבירול, 3 חד', 54 
מ"ר, ק"ק, מושכרת + 

אופציה, רק 1,250,000 
ש"ח, הקודם זוכה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 במרכז ר"ע, 3 חד', 
ק"ק, מחולקת לשתי 

יחידות, כניסה פרטית, 
למסחרי/מגורים, רק 

1,480,000 ש"ח, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 בלעדי מציאה! 
בז'בוטינסקי )הרב דך(, 

3 חדרים, משופצת, 
70 מ"ר, עורפית, 
ק"א, 1,340,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! בקובלסקי, 
3 חד' + אופציה 35 מ' 

לסלון וחדרים, ק"א, חזית 
+ סוכה + מעלית, רק ב- 
1,470,000 ש"ח, מיידי! 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
050-4156080)19-19(_____________________________________________

 בפלמ"ח במקום 
מנצח, 3 חד', ק"א, 
משופצת כחדשה, 

אופציה, 1,350,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)19-19(_____________________________________________

 בדנגור חדשה בשוק! 
ק"ב, 3 חד', כ- 60 מ' 

+ אופציה 30 מ' מחיר 
לחטוף, הקודם זוכה! 

1,230,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)19-19(_____________________________________________

 מציאה!! בקרית-הרצוג, 
3 חד', כ- 63 מ"ר, ק"א, 
מ.מהיסוד, א.להרחבה, 

1,410,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.רח' הרצוג עורף, 3 
חד', כ- 78 מ"ר, חדשה + 

מעלית + מ.סוכה, 1,610,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בר' עקיבא עורפית, 3, כ- 
56 מ"ר, ק"ג + "היתר" בגג-

רעפים, כ- 42 מ"ר, 1,340,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/סוקולוב, 
3 חד', מפוארת + "היתר" 75 
בג.בטון + א.בצד, 1,480,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)19-19(_____________________________________________

 א.הפלמ"ח, 3 חד', כ- 73 
מ"ר, משופצת + א.להרחבה 

)לבעלי הון-עצמי.ג(, 
1,380,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!!! א.אבוחצירא 
"ב.חרדי" 3 חד', כ- 70 מ"ר, 
ק"ג, א.גג-בטון, 1,300,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! א.מימון, 
3 חד,' ק"א, כ- 57 מ"ר, 
משופצת + א.להרחבה, 
1,315,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 קרית הרצוג, 3 ק"ד, כ- 
67 מ"ר + היתרים + א.בצד 

לכ- 250 מ"ר, 1,460,000 ש"ח 
מ.לטאבו משותף. "תיווך-

_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאת-העונה א.דנגור, 
כ- 3 חד', כ- 57 מ"ר, 

משופצת + א.כ- 40 מ"ר, 
1,220,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג, 3 חדרים, משופץ, 

סוכה, אופציה בגג כ- 48 מ"ר, 
אופציה מרפסת כ- 20 מ"ר 

אופציה בצד. תיווך, 
050-4144602)19-19(_____________________________________________

 בדוד מחלוף, 3.5 חד', 70 
מ"ר, ק"ג, אופציה להרחבה 

+ גג בטון, 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(052-7684978

 בלעדי בפ"כ במתחרדים, 
3.5 ח' כמו 4 ח', 80 מטר, 
קומה ג', גג בטון, מסודרת, 

חזית + אופציה לסוכה, 
1,500,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח', 70 מטר 
בפ"כ במתחרדים, קומה ב', 
חזית + מעלית + חניה + 

סוכה, 1,450,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח', מקורית 
בטאבו ברחוב אבוחצירא, 
בנין אברכים, קומה ד' + 

גג בטון + אופציה לסוכה, 
חזית, 1,250,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבלעדיות ברחוב הרב 
שך 51, דירת 3 חדרים גדולה 

ומרווחת, קומה 2, חזית, 
75 מ"ר + 2 מרפסות )ניתן 
להפוך לחדר(. דוד גרוס רי/

_____________________________________________)19-19(מקס, 050-4122744

 מציאה! ברח' הרצוג, 
3 חד', חדשה, ק"ב, חזית, 

מעלית, מרפסת שמש, 
ממוזגת ומסורגת, מיידי, 
1,660,000 ש"ח, גמיש, 

03-5250909)18-19(_____________________________________________

 בשדרות גרשטנקורן, 3 
חדרים עם מרפסות, 80 
מ"ר, חזית, ק"א, חניה 

צמודה, 1,850,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)18-18(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד,' 
ק"ק, הכול חדש, 1,250,000 

_____________________________________________)18-19(ש"ח, לל"ת, 052-7660852

 בויז'ניץ בפרויקט 
"אמרי חיים" לקראת 
בניה, 3 חד', גדולה, 

בבנין מפואר ואיכותי, 
ב- 1,650,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)19-19(נכסים, 050-4177750

 מציאה בשך, כ- 3 חד', 
65 מ"ר, ק"א, חזית, אופציה 
מיידית, משופצת ומטופחת, 

1,460,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)19-19(_____________________________________________

 בר"ע-צפניה, 5 חד', 
חדשה ומפוארת + יח"ד 

40 מ"ר + מרפסת ענקית, 
2,700,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)19-19(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד', 
מטופחת, ק"ד, גג-בטון, 

אישורי-שכנים, 1,460,000 
ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)19-19(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 
חד', ק"א, כ- 95 מ"ר, 

מושקעת ביותר, חזית + 
יחידת הורים + מעלית, 

רק 1,750,000 ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ג + גג בטון + רשיון 

ל- 55 מ"ר, חזית + חניה, 
1,770,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

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

ק"א, חזית, שמורה + אופציה 
גדולה, 1,650,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בסוקולוב בבנין 
חדש, 3 חד', 75 מ"ר, ק"ד + 
מעלית, מושקעת, מ.שמש, 
1,750,000 ש"ח. *ברב קוק, 

3 חד', 80 מ"ר, ק"ג, גג בטון, 
משופצת חלקית, חזית, 

1,750,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

 ברב קוק קרוב לר' עקיבא, 
3.5 חד', 70 מ"ר, ק"א, 

משופצת כחדשה + סוכה, 
1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בחרל"פ )ליד טבריה(, 

3 חדרים, 70 מ"ר, 
משופצת ומושקעת, ק"ג 

)גג-בטון(, 1,565,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

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

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 באזור רמת אהרון, 3.5 
חד', 92 מ"ר + אופציה 45 

מ"ר, ק"א + חניה, משופצת, 
1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 באלישע, 3.5 חד', 
חזיתית, משופצת ויפה, 

1,900,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות! בגולומב, 
דירת-גן, 3.5 חד' + גינה 
גדולה, 1,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 מציאה! בגולומב, 3.5 חד' 
בבניה, 1,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בצייטלין, 3.5 חד', 
משופצת + מעלית, 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בבן פתחיה, 3.5 חד,' 
משופצת + היתר בניה על 

הגג, 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בקאליש, 3 חד', 
חזית, בנין חדיש + מעלית, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בבית-יוסף, דירת-נכה, 
3 חד' + חצר גדולה, 3 כ"א, 

1,580,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות! בעסקת-
מזומן, 3 חד', חדשה-מקבלן, 

חזיתית + מרפסת-שמש, 
1,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

כ”ד-כ”ו  באייר  תשע”ח  9-11/5/2018
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דופלקסים

גן יבנה

וילות ובתים

דופלקסים

רחובות

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
להשכרה

בני ברק

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

 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(_____________________________________________

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

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

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

 בק.הרצוג - גני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

4,700 ש"ח, מיידי, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7127207

 להשכרה דירה ברחוב 
דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 

מטר + גג גדול, 
052-4788488)15-20(_____________________________________________

 בויז'ניץ יחידה משופצת, 
נקיה וממוזגת, ללא ריהוט - 

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(054-5634160

 בארלוזורוב, דירת 3 
חדרים מרווחת ושמורה, 

_____________________________________________)15-20(חזיתית, טל': 054-8418243

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
3-3.5 חדרים

צפת

3-3.5 חדרים

נתיבות

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

קריית ים

 דירת 5 ח', קומה 
ראשונה בעמרם גאון 10, לא 
למתווכים, 143 מ"ר, נגישה 

לנכים, 3,750,000 ש"ח, 
054-6600198)16-19(_____________________________________________

 מציאה, 4 חד', נוף 
מדהים, כ"פ, סוכה, 695,000 

_____________________________________________)16-19(ש"ח, גמיש, 054-8405940

4-4.5 חדרים

 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

 2 יח' מפוארות + 2 
חדרים + 3 חדרים, חדש 

מהקבלן, לל"ת - ממוזגות,
052-7685333 ,052-7662669)17-21(_____________________________________________

 ברזיאל, חדשה, 4 חד', 
4,400 ש"ח בפנקס, יחידה 25 

מ"ר, מתאימה גם למשרד, 
_____________________________________________)17-20ל(2,100 ש"ח, 050-4444667

 בק.הרצוג 3 חד', יפה, 
ק"ב, ממוזגת, ללא ריהוט, 

בנין שקט, לזו"צ בלבד, 3,300 
_____________________________________________)17-20ל(ש"ח, 054-6969961

 2.5 חד', כ- 3, 88 מ"ר 
+ 2 מרפסות גדולות, מטבח 

חדש, מזגנים, ריהוט חלקי, 
050-5219692)17-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

גבעת שמואל

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, 890,000 

_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 050-4167200

 בגן וורשא, 2 חד' במצב 
מצוין, פינוי מיידי, לל"ת, 

_____________________________________________)16-19ל(050-4168985

מגדל העמק

 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

וילות ובתים

 מיידי, כהנמן 83, מטבח 
חדש, 5 חד' גדולים, 120 מ"ר 
דופלקס, ק"ד, 3 כ"א, 6,350 

_____________________________________________)18-19ל(ש"ח, 050-7489258

 בפנקס 5 ח', משופצת, 
מפוארת, ק"א, 6,600 ש"ח. 
_____________________________________________)18-22ל(לתווח ארוך, 052-8316333

 בק.הרצוג, דירת 3 חד', 
ברח' אברבנאל, משופצת, 
כניסה 1/6, 3,500 ש"ח, 

054-6603384)18-19(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, דירת 
2 חד', ממוזגת ומרוהטת 

קומפלט, מרפסת, שקטה 
_____________________________________________)18-21(ונקיה, 052-7684789

 דירת 2 חד' מושקעת 
ברח' צירלזון בב"ב, כניסה 
באוגוסט, להתקשר בערב, 

052-4491995)18-21(_____________________________________________

 ליד העירייה, יפיפייה 
ממוזגת, כ- 45 מ"ר, פינוי 

ביוני, 2,700 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(0544-520649, 0547-342396

 בק.הרצוג, מקסימה, לזוג 
שמתחתן, ממוזגת ומרוהטת, 

מא' סיוון, רק 2,250 ש"ח, 
052-7658517)18-21(_____________________________________________

 2 חד' בהאדמו"ר 
מקוצק 47, ק"ג, יפה + 
מעלית, מרוהטת )ללא 
מכונת כביסה(, 2,800 

_____________________________________________)17-20ל(ש"ח, 054-3333802

 באמרי חיים יחידה לזו"צ, 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת, 

_____________________________________________)18-21(ממוזגת, מיידי, 052-3632080

 דירת סטודיו מקסימה, 
מרוהטת קומפלט!!! 

2,750 לחוש, כולל חשמל 
_____________________________________________)18-21(ותשלומים!!! 050-6876587

 בז'בוטינסקי פינת 
רמב"ם, יח"ד משופצת, 

מרוהטת + נוף, ק'ד ללא, 
_____________________________________________)18-19ל(054-8597986

 יח"ד, חדשה, מרוהטת, 
ברוזנהיים, ק"ב, כ- 30 מ"ר, 

כניסה מיידית, 053-3161734, 
052-712595)18-21(_____________________________________________

 דירת 5 חד', ק"א 
בסמיכות לת"ת שארית-

_____________________________________________)18-20ל(ישראל, מיידי. 052-2336680

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 למכירה מותג למוצרי 
טיפוח שמשווק בעיקר דרך 
אמזון, חשיפה כלל עולמית, 

_____________________________________________)18-25ל(054-7353838

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(_____________________________________________

 באזור אדמור-מגור, 2 
גדולים + מרפסות, מיידי, 

1,350,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)19-19(_____________________________________________

 מציאה באזור שד' 
גרשטנקורן, 2 חד', 
כ- 68 מ"ר, מרווחת 

ומוארת, ק"ג + אופציה 
בגג + אופציה בצד, רק 

1,485,000 ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר, 2 
חד' גדולים, 62 מ"ר, ק"א, 

משופצת כחדשה + אופציה, 
1,450,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח', 60 מטר 
שאפשר להפוך ל- 3 ח' באזור 

בית יוסף, קומה א', חזית, 
מסודרת, 1,370,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)19-19(_____________________________________________

 במחיר מדהים בברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות, 
1,220,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)19-19(_____________________________________________

 המציאה!! בבלעדיות!! 
בירושלים-סמטת רחל, 2.5 

חד,' ק"ב, 70 מ"ר, מושקעת 
ומפוארת, אופציה 24 מ"ר, 
רק 1,490,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)19-19(נכסים, 052-7684074

 מציאה במלאכי!! 
בבלעדיות! 2.5 חד', ק"ג, 

משופצת!!! סוכה, אופציה 
על הגג )בטון(, רק 1,490,000 

ש"ח. מ.כהן נכסים, 
052-7684074)19-19(_____________________________________________

 לחטוף!! במלאכי, 2 חד' 
+ 3 מרפסות, ק"ב, 65 מ"ר, 
סוכה, רק 1,390,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 בלעדי בהפלמ"ח, 2 
חד' גדולים + מרפסת, 

אופציה לסוכה, 
1,230,000 ש"ח, גמיש. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)19-19(_____________________________________________

 בברויאר 2 דיירים 
בבניין, קומה 2/2, דירת 
גג 200 מ"ר + אופצ' 90 

מ"ר, 2 חניות בטאבו, 
3,600,000 ש"ח. ישראל, 

052-7741000)19-19(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, דירת 2.5 
חדרים, קומה ב' )אחרונה(, 
כ- 55 מ"ר, משופצת באזור 

השניים + אופציה, 
1.3 מליון גמיש, 

03-5444815/054-7477054)19-19(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדי בטרומפלדור, 2 
חד', כ- 55 מ"ר, קומה ק', 
חזית, משופץ, 1,330,000 

ש"ח, גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 בחיד"א, 2.5 חד', ק"א, 
מיידית, 1,300,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בנתניהו, ברמת הדר 4 
או 5 חדרים. רי/מקס משה 

_____________________________________________)19-19(דסקל, 050-5926021

 בהזדמנות, וילה ענקית 
בגן יבנה, 6 חד' + 80 מר 

גינה + 2 מרפסות, משופצת 
מאוד, רק 2,120,000 ש"ח, 

054-8513551)19-19(_____________________________________________

 מתושב חוץ! 
בגיבורים! 2.5 חד', 
מסודרת, משוכרת - 

ומנוהלת, רק 450,000 
ש"ח, גמיש! בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 ברמות: מבצע קוטג'ים/
דו-משפחתים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,800,000 

ש"ח עד 7,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-פולין: 4 חד' 
גדולים, משופצת + מרפסת, 

נוף, אור, ללא אופציה, 
מציאה! רק 1,740,000 ש"ח! 

_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים

 בגילה א' החרדית, 3 ח', 
קומה ג', משופצת במחיר 

מצוין + א' להרחבה! תיווך 
_____________________________________________)19-21(מהודר - בלעדי, 050-5671199

 תיווך R.B. למכירה 
דירה במגדל העמק, 70 

מטר, 450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-19(גמיש, 052-6224648

 השקעה מעולה, דירת גן, 
מושקעת, 3 חדרים + חצר, 

מושכרת לזוג חרדי ב- 2,000 
ש"ח, רק 700,000 ש"ח. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)19-19(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברחוב הרימון החרדי, 
קומה שלישית עם מעלית 

)עולים רק 2 קומות(, 4 חדרים 
+ מרפסת גדולה + ממוזגת, 
קרוב המאוד למסודות חינוך 

ולמרכז קניות ולרכבת, 
רק 850,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)19-19(_____________________________________________

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

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)19-19(חניות, 0522-656825

 ביטקובסקי, כפר גנים ג', 
מיני פנטהאוז, מפלס אחד, 

4 חד', מ.שמש/סוכה 43 
מטר + מעלית/שבת וחניה, 

2,190,000. אתי, 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)19-19(טרגט

 דירת גן, 5.5 חד' ביהודה 
הנשיא עם מחסן ענק, אופציה 

ליחידת דיור. FOX נדל"ן, 
050-6925400)19-19(_____________________________________________

 התשעים ושלוש, דירת 
גג, 4 חדרים, חניה, 1,560,000 

ש"ח. ישראל רינהולד יועץ 
_____________________________________________)19-19(נדלן, 054-6401612

 באנה פרנק, דירת גג, 
משופצת, מעלית וחניה, 
1,950,000 ש"ח, גמיש 

לרציניים. ישראל רינהולד יועץ 
_____________________________________________)19-19(נדלן, 054-6401612

 בהיבנר, 5 חדרים, 118 
מטר, מ.שמש 12 מטר, 

משופצת, 2,170,000 ש"ח. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)19-19(דרים טרגט

 דירת 5 חד' במגדלים 
הדר גנים, משוקעת הכי שווה 

בשכונה. FOX נדל"ן, 
050-6925400)19-19(_____________________________________________

 ברח' השלושה )צמוד 
לכפר אברהם(, 4 ח' + מעלית 

+ חניה מקורה - מסודרת 
וגדולה, רק 1,550,000 ש"ח, 

050-4811122)19-19(_____________________________________________

 בזכרון משה, ליד גינת 
קוק, קא', 4 חדרים, משופצת 

מהיסוד, 1,750,000 ש"ח, 
גמיש. ישראל רינהולד נדל"ן, 

054-6401612)19-19(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה-
עוז-הירוקה, צמוד לגבעת 

שמואל, דירת 4 חד', 135 מ"ר, 
סלון ומטבח 50 מ"ר, חדשה 

_____________________________________________)19-19(ומושקעת, 0522-656825

 בברנדה/בלפור, 3 ח' 
)קרוב לאיזור החרדי!( ק"ק, 

כ- 60, בהזדמנות, 1,150,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח, 050-4811122

 בהזדמנות, רוטשילד 
ליד סלומון, קא', 3 חדרים, 

מרווחת, מיידית, 1,280,000 
ש"ח, גמיש. ישראל רינהולד 

_____________________________________________)19-19(יועץ נדלן, 054-6401612

 חיים כהן, 3 + חצי, ק1 
גדולה ומושקעת, 

050-3528252)19-19(_____________________________________________

 ביוספטל, 3 חד', מסודרת, 
ק"ג, 1,070,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 3 חד', 69 מ"ר, ק"א, 
בטרומפלדור, שמורה, 

מרווחת + חניה במיידי, 
_____________________________________________)19-22ל(052-8259700

 בהדר גנים, 3.5 חד', 
משופצת + מרפסת סוכה *4 
_____________________________________________)19-19(חד' + גג. נטלי, 052-2948691

 בהזדמנות! בבלעדיות! 
בהאורים השקט! דירת 3.5 
חדרים גדולה! 3 כיווני אוויר 
מלאים ופתוחים!! מרפסת 

סוכה, קומה שניה, חניה 
בשפע, רק 1,420,000 ש"ח, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)19-19(_____________________________________________

 בכ"ץ השקט! בחלק 
שללא מוצא ליד טרומפלדור! 
דירת 3 חדרים גדולה, אפשר 

להוסיף חצי חדר, 3 כיווני 
אוויר מלאים ופתוחים, במצב 

שמור מאוד, חניה בטאבו, 
רק 1,410,000 ש"ח, לפרטים 

נוספים: רם נכסים, 
054-5566145)19-19(_____________________________________________

 ברוטשילד, 3.5 חדרים, 
קומה 1, גדולה, מתאים לקהל 
חרדי, 1,390,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)19-19(דרים טרגט, 054-3320655

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
גדולה, עורפית ושקטה, מעלית 

וחניה משותפת, 1,400,000 
ש"ח. אתי, 054-3320655, 

_____________________________________________)19-19(תיווך דרים טרגט

 בסלנט, קג', 3 חדרים, 
מרפסת שמש, דירה חדשה, 

1,480,000 ש"ח, גמיש, 
מעלית וחניה. ישראל רינהולד 

_____________________________________________)19-19(יועץ נדלן, 054-6401612

2-2.5 חדרים
 בחפץ חיים, 2.5 חדרים, 

מסודרת, 1,250,000 ש"ח. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)19-19(דרים טרגט

 שפירא היוקרתי, 2.5 
גדולה, כ- 70 מ"ר )מושכרת 

ב- 3,450 ש"ח(, משופצת, רק 
1,240,000 ש"ח, 

050-4811122)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות, בהרצל באזור 
החרדי והמבוקש, 2.5 חדרים, 
משופצת, 1,160,000 ש"ח. 

ישראל רינהולד יועץ נדלן, 
054-6401612)19-19(_____________________________________________

 ויצמן המבוקש דירה, 5.5 
חדרים, 240 מ', מושקעת 

מאוד, מרפסת גדולה, 
050-3202551)19-19(_____________________________________________

+5 חדרים

 באצ"ל, 4.5 ח' במצב 
טוב, חצר גדולה, אופציות 

רבות, 920 אלף, 
052-8045458)19-19(_____________________________________________

 דירה מחולקת, מצוינת 
להשקעה, משופצת עם 

תשואה גבוהה, 920,000 
_____________________________________________)19-22(ש"ח, 052-6655309

 חייבת להימכר! בנוטר 
המתחרד! 2 חד', קד', 
מטופחת, בנין מקסים, 

אפשרות הרחבה ענקית! 
ליד קהילת ויז'ניץ 

וקרטשניף, 910,000 
ש"ח, הקודם זוכה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 דירה, 4 ח', 130 מ"ר, 
יוקרתית + יחד"ה מרוהטת 
ממזוגת, 6,500 ש"ח, שיכון 

_____________________________________________)19-26(ה', 050-7877492

 להשכרה קומה 
שלמה, שטח גדול, 

במיוחד למשפחה גדולה 
או כפנימיה לבנות 

מהמגזר החרדי, מטבח 
ענק, 4 כוו"א, ק"ג בלי, 
לתקופה ארוכה, באזור 

רח' יהושע, המפתח 
בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)19-20(_____________________________________________

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר, במחירים 

אטרקטיביים, שרות אמין 
ומקצועי. "א.צ נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 תיווך, דרושים בדחיפות 
לשוכרים טובים דירות 

להשכרה באזור שיכון ה' ושיכון 
ו', כניסה מיידית, 

054-7477054 ,03-5444815)19-19(_____________________________________________

 בלעדי!! מציאה 
בפדרמן )גני הזית(, 

פנטהאוז קומה 7, חזית, 
5 חדרים + 2 מרפסות 

שמש גדולות, נוף מדהים 
מול הגינה, מושקעת 

+ מעלית + חניה 
צמודה, 5,800 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)19-19(_____________________________________________

 בלוין פנטהאוז 5 חד' חדש 
ומפואר, מיידי, 9,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בהר השלום, דופלקס 
5 חד', 200 מ"ר + גג 

גדול, מרווח מאוד, חניה, 
אופ' ליחי' נוספת 2 

חד', 9,900 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)19-19(נכסים" 053-3357316

 בלעדי באהרון דב, 
דירת גג, 160 מ"ר, 
5 חדרים + גג גדול, 

פתוח, מושקעת, חזית, 
ק"ג )ללא( + חניה 

צמודה, מיידי, 6,500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)19-19(_____________________________________________

 באזור גניחובסקי, 
5 חד', כ- 126 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, דירה 
חדשה לגמרי + מיזוג, רק  

5,000 ש"ח לממושכת. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בגני הזית/
פדרמן, 5 חדרים, חדשה 
+ מרפסת סוכה גדלה, 

קומה 5 + מעלית, מיידי, 
4,700 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 באזור עמק יזרעאל, 
4 חד', חדשה לגמרי 
מהקבלן + מיזוג + 

סורגים + חניה פרטית, 
רק 5,000 ש"ח 

לממושכת. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)19-19(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 4 חד', ק"ג + 
מעלית + מ.שמש + מחסן, 

דירה חדשה, 4,200 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(050-5775654

 בבניין חדש בפ"כ! 
4 חדרים, חזית, סוכה 

ומעלית, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 ברח' רבי עקיבא/
הראשונים, 4 חד' + מחסן + 

סוכה, חזית, קב', ממוזגת, 
052-7161685)19-22(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
ק"א, כ- 95 מ"ר, ענקית, 

משופצת מהיסוד + 
יחידת הורים + מעלית, 

רק 4,500 ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד' + 
מרפסת גדולה 75 מ"ר, ק"ב, 

שמורה, 3,900 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות ח.מקבלן! 
בשבטי-ישראל, 3 חד,' כ- 70 

מ"ר, ק"א + מעלית-שבת 
+ מ.ש/סוכה, 4,000 ש"ח, 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בדוד המלך, 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 
קומה ב', ממוזגת, כניסה 

מיידית, 3,900 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים בחזון 
איש ליד נדבורנה, 

ממוזגת, 3,000 ש"ח, 
בלעדי. תיווך "דירה נאה" 

050-4930222)19-19(_____________________________________________

 הרב שך רד"ק, 2.5 חד', 
קב', משופצת חלקית, מזגן, 

דו"ש, מיידי, מ- 15:00, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7161475

 בסמטת רחל, 2.5 
חד,' כ- 55 מ"ר, קומה 
ג', מתאימה לשותפים/
זו"צ, שמורה, מרווחת 

ומאווררת, 3,200 ש"ח. 
"חמד נכסים" ליאת, 

054-7413041)19-19(_____________________________________________

 מציאה! בהרצוג! 
2 חד', קג', משופצת, 
2,500 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)19-19(_____________________________________________

 אברבנאל, 2 חד', כ- 35 
מ"ר, קומה ב', 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 2.5 חדרים גדולים 
ומשופצים!! ברחוב 
הרצוג קרוב לרחוב 

טבריה, ק"ב, חזית, 
3,700 ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 בהרב קוק, יח"ד 
מרוהטת, משופצת, ממוזגת, 

מיידי, מתאים ליחיד, 1,700 
_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 054-5634160

גבעת שמואל
 בוותיקה, 3 חד' ובנתניהו, 
ברמת הדר, 5 חדרים. רי/מקס 

_____________________________________________)19-19(משה דסקל, 050-5926021

נתיבות
 ברשותינו מלאי גדול של 

דירות להשכרה החל מ- 1,700 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)19-19(_____________________________________________

 בחיים כהן, 4ח' + מעלית 
+ חניה מקורה! מיידית! 

_____________________________________________)19-19(4,700 ש"ח, 050-4811122

 דירת 4 חד' מרווחת 
מעלית וחניה יהודה הנשיא, 

בחזון עובדיה. 050-6925400 
_____________________________________________)FOX)19-19 נדל"ן

 בכפר אברהם, 2.5 
חד', מטבח נפרד אמבטיה 

וממוזגת, מצויינת לזוג צעיר. 
_____________________________________________)FOX)19-19 נדל"ן, 050-6925400

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)19-20ח(לל"ת, 052-7396092

 מחפש חדר מכניסת שבת 
עד יציאת שבת בב"ב, תמורת 

200 ש"ח, ל- 10 שבתות, 
050-4140373)19-20(_____________________________________________

 למכירה/השכרה 
בק.אתא גן ילדים פעיל באזור 

החרדי! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)19-19(_____________________________________________

 למכירה מכולת בפונוביז' 
)מהרש"ל 16(, מרוויחה 
ופעילה, 160,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-22(לרצינים בלבד! 052-7712484

 ברבי-עקיבא הרב-קוק 
חנות להשכרה, 20 מ"ר, חזית, 
4,500 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בקרבת האוניברסיטה 
בבאר שבע, 4ח', ק.1, 

משופצת, 100 מ"ר, כ.מיידית, 
מחיר מציאה, 550,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(054-2388654, אלי

 למבינים! עסקה 
משתלמת, למכירה 

בבנין משרדים באזור 
בסר קרוב לב"ב, משרד 

60 מ"ר, מחולק ל- 3 
חדרים, משופץ, תשואוה 
של 3,000 ש"ח בחודש, 

אפשרות למימון של 
50% 600,000 ש"ח, ללא 

_____________________________________________)19-19(תיווך, 03-6199323

 למבינים עסקה 
משתלמת בבנין משרדים 

קרוב לב"ב ע"י סר, 
משרד 20 מ"ר, משוכר ב- 
1,000 ש"ח לחודש, חוזה 

לתווך ארוך, אפשרות 
למימון 50% רק 220,000 

ש"ח, ללא תיווך, 
03-6199323)19-19(_____________________________________________

 מעונין להרוויח על כספך 
בוודאות 10 אחוזים ומעלה? 

)להגדיל את 10%( אם כן 
תתקשר לתיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)19-19(_____________________________________________

 דירה בקומה א' מעל 
הקרקע, פינתית, אופציה 

להרחבה, מושכרת ב- 
2,100 ש"ח, טווח ארוך, 

מחיר מציאה שלא יחזור, 
470,000 ש"ח. 

תיווך גולד השקעות, 
054-5818486)19-22(_____________________________________________

 דירות מגורים להשקעה 
בנתניה, החל מ- 800,000 

ש"ח, הדירות מושכרות כעת, 
050-5766979. נתי המתווך 

_____________________________________________)19-20(לציבור הדתי

 בק.אתא דירות מחולקת 
עם תשואה גבוהה מעל 7%! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)19-19(פרוייקטים, 052-2790370

 למכירה דירת 3 ח' 
בדינמונה, 70 מ"ר ק.1, 

מושכרת ב- 2,000, מחיר 
300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(052-6053897, אלון

 למכירה דירת 3 ח' בבאר 
שבע, שכונה י"א, 84 מ"ר 

עם מעלית, קומה 5 במחיר 
780,000 ש"ח, כניסה מיידית. 

_____________________________________________)19-19(052-6053897, אלון

 למכירה בבאר שבע, דירת 
3 ח' בשכונה ב', 76 מ"ר, 

מושכרת ב- 2,300 ש"ח, מחיר 
- 650,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(052-6053897, אלון

 בשכונה ב' בבאר שבע, 
רח' משחררים, 5 ח', 111 

מ"ר, ק.שניה, משופצת, מחיר 
_____________________________________________)19-19(800,000. 054-2388654, אלי
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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' 

_____________________________________________)18-29(ריינר 052-3540874

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(_____________________________________________

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

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

נתניה

נהריה
 דירה מרוהטת ומרווחת 

למשפחה לתקופת הפסח, נוף 
_____________________________________________)07-30(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

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 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

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)18-19/19(_____________________________________________

 "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)19-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

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" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 053-3128502

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(_____________________________________________

 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! 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(_____________________________________________

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 במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-28(טרמפולינה, 050-4017808

 סוויטה במרכז קרית 
שמואל, 7 דק' מהכינרת 
חדשה ומסודרת + ג'קוזי 

_____________________________________________)17-20ל(מתאים לזוג, 050-4100477

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

 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

משרדים

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

מחסנים

 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

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

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

 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

 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(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב מחסן 
לאחסנה כ- 15 מ"ר, מיקום 

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7140101

 משרד להשכרה באלעד 
במרכז המסחרי נחלת יצחק 

14 מ"ר, 1,900 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ל(03-9094241, 052-7620218

 להשכרה משרד יפה 
ומטופח, 55 מ"ר, 2 חד', ק"א 
+ מטבחון ושירותים, במתחם 

BBC ב"ב, 2,800 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7631104

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

ומטבח, נוף מדהים, מחיר 
_____________________________________________)18-29(מוזל, 052-7648264

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-29(צימר וג'קוזי, 052-7655090

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

 דירת 3 חד' מרווחת, 
נוף מדהים לכינרת, לימים/

שבתות/חופשות במחיר 
מיוחד, לפרטים: 

058-7797817)18-21(_____________________________________________

 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל מ- 

_____________________________________________)18-29(350 ש"ח, 050-4102275

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מאובזרות במרכז 
העיר וצמוד לחוף הים, 

מחירים מיוחדים,
_____________________________________________)18-21ל(054-6388082

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)18-21(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה, 
050-5990545)18-19(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)18-29(60 איש, 052-8860953

 10 מיטות, 5 חד', נוף 
מדהים לכינרת, רוגע מפנק, 

_____________________________________________)15-24ל(קרוב לרב קוק, 050-4124556

מבנים

 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

מגרשים

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

 להשכרה: *בגאולה 20 
מ"ר + גלריה. *בר' עקיבא 

24 מ"ר, משופצת ומושקעת 
_____________________________________________)18-21ל(לל"ת, 050-2899019

בהזדמנות להשכרה

050-4115510
מקום מפואר וממוזג

חנות + ציוד מתאים 
לביגדי ילדים ונשים 

 בב"ב להשכרה חנות 
בר"ע 57 בפסג', מיידי 20 

מ"ר. "מרחבים" 
0533-130-800)19-19(_____________________________________________

 להשכרה חנות במרכז 
ר"ע, מתחם דובק, 30 

מטר, 6,000 ש"ח. תיווך, 
052-6224648)19-19(_____________________________________________

 למסירה קיוסק מצליח 
במרכז בני-ברק, 

_____________________________________________)19-19ל(052-8819988

 חנות במרכז הסואן 
רבי עקיבא/סוקולוב, 35 
מ"ר, חזית עם שירותים, 

פרטים בתיווך אשכנזי, 
03-5791770)19-20(_____________________________________________

 חנות ברבי עקיבא 
פינת רח' ירושלים, 33 
מ"ר, משופצת, יפה, 
חזית, פרטים בתיווך 

_____________________________________________)19-20(אשכנזי, 03-5791770

 חנות באזור קוקה 
קולה, שטח 250 מ"ר, 

חזית, חדשה ויפה, 
מיידית, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)19-20(אשכנזי, 03-5791770

 בק.אתא חניות עם 
תשואה עוברת החל מ- 

300,000 ש"ח! מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)19-19(_____________________________________________

 בהשומר-עזרא, חזית, 
180 מ"ר + 500 מ"ר, חשיפה 

ענקית, מיידי. "אחוזה" 
052-7182182 ,03-5222225)19-19(_____________________________________________

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

חנויות, מבנים ומחסנים. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 בק.אתא, מגרש לבניה 
רוויה, חייב להימכר! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)19-19(_____________________________________________

 מגרש חקלאי בקרית אתא 
באזור הוילות! בהזדמנות! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)19-19(פרוייקטים, 04-8441111

 להשכרה מחסן 12 מ"ר 
בסוקולוב, גישה לרכב, חשמל 

_____________________________________________)19-22ל(ומים, 050-4163546

 להשכרה מחסן במתחם 
אוסם ב"ב, 6 מ"ר, רק 550 

_____________________________________________)19-20ל(ש"ח, 052-7696074

 בבר כוכבא, מחסן 
ק"ק, מיידי לכל מטרה, 

גישה נוחה, העמסה 
ופריקה, רק 2,900 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" נייד: 
 ,050-9777755
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 בב"ב להשכרה, לכל 
מטרה, 300 מ"ר - 1 

באזור ר"ע קאליש, מיידי. 
"מרחבים" 

0533-130-180)19-19(_____________________________________________

 בב"ב חדר 10 מ"ר לכל 
מטרה באזור בית כנסת 

הגדול, 1,200 ש"ח. 
"מרחבים" 

0533-130-800)19-19(_____________________________________________

 יזם? עצמאי? במרכז 
אחים בב"ב, תהנה 

מסביבת עבודה חרדית, 
גברים בלבד! + שירותי 

משרד מלאים ברמה 
אחרת, החל מ- 990 ש"ח 
לחודש וללא התחייבות! 

_____________________________________________)19-22ל(1-700-705-507

 באזור קוקה-קולה, קומת 
משרדים מפוארת, 450 מ"ר, 

2 מעליות. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 להשכרה כ- 60 מ"ר, בלב 
גאולה, מיקום מעולה, מתאים 
_____________________________________________)19-20(לעסק/משרד, 053-3110323

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות, 
גישה להעמסה, במיקום מצוין, 

0522-656825)19-19(_____________________________________________

 משרדי יוקרה בבני-ברק 
עם לובי מפואר כולל ריהוט 
ומיזוג בקומות 19 ו- 20 עם 

נוף לים, שווי שכירות כ- 3,500 
ש"ח, המחיר פצצה פרטים: 

 ,052-5253470 ,08-9931163
_____________________________________________)19-19(תיווך ארץ הצבי

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי ארוח בטבריה, החל מ- 
150 ש"ח לאדם למינימום זוג.
בר השגה - נופש בהישג ידך, 

מבצעים מיוחדים לשבתות 
חתן וסמינרים, החל מ- 85 
ש"ח לאדם, ניתן להיכנסת 

bara saga.co.il :19-22(לאתר(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

מצפה יריחו
 צימר "נופי הירדן" - 

בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739, 
050-2403750)19-30(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

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

■ 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(_____________________________________________

 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 - 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)09-44(_____________________________________________

לימוד שפות

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(_____________________________________________

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים/דת"ל, חרדים, בנות 

_____________________________________________)16-23(סמינרים, 052-3245153

 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

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

סובארו

מכירת רכבים

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(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

מאזדה

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056

סאניונג

 "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

 מאזדה 5, 82,000 קמ', 
שנת 2011, מצב מצוין, 

שמורה, גמיש, 050-4448665, 
_____________________________________________)18-22ל(053-5579384

 אימפרזה 2007 שניה 
177,00 קמ', מצוינת שמורה, 

טסט לשנה, 11,000 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(055-6780082

 קריאה בכף היד ע"פ 
האר"י, בנושא זיווג, הריון, מה 

_____________________________________________)18-25(מעכב, 054-7396312

 החל מחודש אייר יפתח 
אי"ה בב"ב קורס אינטנסיבי 
לנשים ובנות ללימוד שפת 

האידיש! לפרטים: 
053-3100975 ,03-5706256)18-21(_____________________________________________

 לפני מספר חודשים, 
נמצאה שקית עם תכשיטים 

ליד ביתן המלך בב"ב, 
_____________________________________________)18-19ח(052-7114894

 נאבד סיכת יהלומים יקרה, 
המוצא מתבקש להתקשר ל: 

_____________________________________________)18-19ח(052-7614236

 נמצאה מצלמת קנון 
בקו 350 מאשדוד לב"ב אחרי 

_____________________________________________)18-19ח(פסח, טל': 054-8454831

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)18-19ח(1-599-500-003

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך, בן 

_____________________________________________)18-19ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)18-19ח(סמלי, 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)18-19ח(054-7432635

 מעונין לקנות קלנועית 
סגורה )יחיד( כמו רכב, 

_____________________________________________)18-19ח(03-6199806 בערב

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)18-19ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)18-19ח(בתרומה, 054-8432271

 מעונין לקנות 3 מכתבים 
בחתימת הרבי מחב"ד, 

_____________________________________________)18-19ח(08-9491768

 מעוניינים באופנים לגיל 
4 במחיר סמלי בבני-ברק, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8437747

 שלט אונברסלי כל סוגי 
המזגנים, חד באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7679123

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר, מהיר, תוכנת כתיבת 
מסמכים, מציאה, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ס"מ, 

אור חזק כחדשה, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(טל': 050-2897977

 
 

058-3233987

גמ“ח תרופות ומוצרים

טיפות הפלא - בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

כשרות מהודרת

שלמות הבית פתרונות מעולים!•

ברשיון משרד הבריאות

מקלות ב. •

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-47/18(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 "התכלת" - דירות 
נופש לזוגות/משפחות, 

מאובזרות ונעימות, גינה 
_____________________________________________)07-19(ונוף מרהיב, 054-8483088

 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

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 
+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

 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(_____________________________________________

 בית ארז - מבצע סופ"ש 
שני לילות בסיוון - תמוז, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + ביה"כ, 
Beiterez.net ,052-4281804)46-19/18ל(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית, לשבתות קיץ ובין 
הזמנים, 058-3238889, 

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

 לשבועות ולשבתות, 
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
 וילה חדשה ענקית, 10 

חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-27ל(052-7113937

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג, לקבוצות 
מ- 15 עד 100 איש, 

050-4250702/3)18-29(_____________________________________________

 צימר בעתיקה, רחוב הארי, 
נקי ממוזג ומאובזר לצעירים 
_____________________________________________)18-19(ולמשפחות, 052-7157657

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 סאנגיונג רודיוס 2011 
שלישית 7 מקומות מרווח 

חסכוני, מטופל, 
_____________________________________________)19-22ל(050-8834873

טכנאי מחשבים
 טכנאי מחשבים - טיפול 

בכל בעיות המחשב, התקנות, 
שידרוגים, תוכנות ומשחקים, 

_____________________________________________)19-22ל(055-6651237

 אבחון אישיות דרך חוש 
הריח למבוגרים וילדים כולל 
המלצות, ויעוץ לגבי עבודה, 

חינוך, זוגיות והתפתחות 
אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
_____________________________________________)19-26(יהודית גרוס, 055-6786818

רפואה משלימה
 אברך חרדי מוסמך עושה 
מסאז'ים רפואיים וקלאסים, 

בבני-ברק, לגברים בלבד! 
_____________________________________________)19-22(יחזקאל, 052-7122279

 אבחון נפשי ורגשי לגברים 
_____________________________________________)19-19(וילדים, לתיאום, 054-8449423

 נמצאה שקית בגדים 
חדשים לפני פסח שנפלה 

_____________________________________________)19-20ח(מאופנוע בב"ב, 052-7108573

 נמצאו בחנות "ברמן" 
בבני-ברק, רח' ר' עקיבא 54, 

משקפי ראיה עם מסגרת 
שחורה ופס זהב, לפרטים: 

_____________________________________________)19-20ח(053-3101666

 אבדה בחנוכה טבעת זהב 
_____________________________________________)19-20ח(באזור בני-ברק, 054-8435331

 לפני כחדוש וחצי נאבדו 
תפילין חדשות )רש"י( ע"ש 

_____________________________________________)19-20ל(דוד, 050-4141776

 נמצאה טבעת ביום 
חמישי לג' בעומר באוטובוס 

ממירון לב"ב - אגד, 
_____________________________________________)19-20ל(052-7157122

 דרוש בתרומה אורגן ללא 
_____________________________________________)19-20ח(עלות, 054-8414412

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה, 

_____________________________________________)19-20ח(052-3595314

 דרוש תורם לצורך הדפסת 
והוצאת ספרים. 

_____________________________________________)19-20ח(ישראל, 054-8539997

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)19-20ח(סמלי, 054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)19-20ח(תורה, 052-7396092

 לישיבה בבת ים דרוש 
בתרומה תנור + גז, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7189933

 מכשיר מסאז' לכף הרגל, 
_____________________________________________)19-20ח(250 ש"ח, 054-8527470

 שואב אבק על רגל 
לשטיחים - 180 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8527470

 מיקרוגל - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-8527470

 תנור טוסטר אובן כחדש, 
איכותי, מעוצב, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8527470

 מטחנת בשר חדש, 230 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מכונת פילטר לקפה, 80 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין, 180 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 400 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה, 
מיקרופון, בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 מכונת תספורת חדש 
חדש באריזה, 100 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 מיקסר קנווד מיגור כל 
החלקים + מטחנת בשר, 400 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת, דגם 

930, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-7966786

 מקרר מצב מצוין, 500 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 מערכת שמע לטיוטה 
קורולה, כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(בב"ב, 053-8778992

 מסך LG למחשב - 150 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-4980062

 מחשב ASUS, ב- 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, נייד: 054-4980062

 קורקינט חשמלי - 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, נייד: 054-4980062

 מכונית ענקית ממונעת, 
מתאימה לנהיגה עצמאית 

של ילד קטן - 300 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 מציאה - מסך מחשב 
איכותי, 22 אינץ' - כחדש, 

המחיר - 200 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)19-20ח(054-8453370

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)19-20ח(250 ש"ח, 052-2421622

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד, 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-2727474

 מסך מחשב מצוין, 90 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 בהזדמנות, מקפיא מצוין, 
4 מגירות + ארון, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-9089110

 מציאה! בית מנורה לדים, 
מוגן מים, מתאים למרפסת, 

_____________________________________________)19-20ח(ב- 50 ש"ח, 052-7115498

 כיריים בילד אין לבן )קינג(, 
4 להבות, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 פרוז'קטור גדול במצב 
טוב, תאורה חזקה, בפ"ת, 80 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 03-9307308

 כיריים גז הצתה 
אלקטרונית, 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)19-20ח("סאואטר" 052-5737813

 מצלמת סמסונג דיגיטלית 
קטנה ואיכותית, חדשה 

באריזה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-8464909

 אוזניות סמסונג חדשות, 
_____________________________________________)19-20ח(25 ש"ח, 052-7167995

 גיטרה קלאסית, ב- 180 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7167995

 גי.פי.אס, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(משומש, 052-2642805

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(50 ש"ח, 052-4831449

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7396092

 סיגריה אלקטרונית חדשה 
כולל 2 מילויים, נקנתה 
ב-190 ונמכרת ב-140, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 מכונת גילוח רמינגטון 
נטענת + קוצץ, מאושר מכון 

צומת, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-6784969

 תנור אפיה בילדאין בליני, 
מצב טוב, 270 ש"ח. 

מיכאל, 054-5451044. 
_____________________________________________)19-20ח(פנינה, 054-6381827

 מזגן אלקטרה 1 כוח 
במצב טוב, 500 ש"ח )בשעות 

_____________________________________________)19-20ח(הערב(, טל': 052-4622629

 מיקרוגל "גרץ" 20 ליטר 
ללא צלחת, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 שלט חדש דגם 
zm-9067n מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482



כ”ד-כ”ו  באייר  תשע”ח  69-11/5/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

עם ישראל נותן יד לאחד 
שהכי קשור לרבי (חב"ד) 
בשביל לבטל השמדת הכל 

ק"ו השמדת המונים 
(מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א)

058-3275870

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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

ריהוט

 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

 ארונות מטבח תחתיים 
 1.70X0.51 ,מסנדוויץ אדום -

ב- 500 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)18-19ח(03-5740224, 054-8477988

 ספה במצב מצוין, 250 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 חדר שינה, 2 מיטות 
נפרדות + ראש, 310 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 כסא אורטופדי עם תמיכ 
הלגב תחתון בצבע שחור 

כחדש, מציאה - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-5705546

 ארונות מטבח כולל שיש 
6 מ"ר + עליון במצב מצוין 

_____________________________________________)18-21(בב"ב, 053-3100605

 עגלת תאומים טיולון זוגי 
של חברת "צ'יקו" 450 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(050-6651365

 מתקן לבקבוק בוגבו/
מתאים סלקל לבוגבו/ 

רטמפיסט אוניברסלי, כ"א 15 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7655688

 עגלת תינוק במצב מעולה, 
300 ש"ח - גמיש,

_____________________________________________)18-19ח(052-7611433

 כיסוי לעגלת שכיבה 
"mutsy" בצבע כחול וקרם 
_____________________________________________)18-19ח(כהה, למסירה:053-3160290

 עגלת תינוק twigy חדשה 
באריזה, ב- 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)18-19ח(מציאה! 054-8439247

 כורסת נדנדה להנקה, 
052-4227714)18-18(_____________________________________________

 עגלת graco שכיבה + 
טיולון, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7655617

 עגלת אמבטיה חזקה 
ומסיבית, מצוינת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-71880117

 עגלת אמבטיה צ'יקו + 
גלגלי אוויר ומעצור יד, רק 210 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-5737813

 טיולון מקלרן, מצב מצוין, 
140 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטיה + שידת החתלה, 

200 ש"ח כל פריט, 
_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(050-6499997

 סלקל - כסא בטיחות "איזי 
בייבי" 100 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 טלפון אלחוטי, מצב מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(בב"ב, 60 ש"ח, 052-7679123

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8484675

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

 נוקיה c2 לא כשר, מחודש 
באריזה, 250 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)19-20ח(053-3118231

 טלפון סלולארי, 110 
ש"ח בלבד עם מטען וסוללה 

_____________________________________________)19-20ח(חדשה, 052-5737813

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 מציאה! 20 קופסאות 
אחסון )פלסטיק קשיח(, 

יפיפיות כולל מכסה, 
_____________________________________________)18-19ח(נייד: 052-3073826

 מציאה! בריכה עגולה 
קוטר 3 מ' כולל משאיבה, 

_____________________________________________)18-19ח(300 ש"ח, נייד: 052-3073826

 כפכפי crocs חדשים! 
מידה 39, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8498563

 חליפה קצרה בגיר, חדשה, 
כחולה, 44, נקנתה, ב- 700 
נמכרת ב- 470 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7169143, 058-3234734

 נעליים חדשות צבע כסף, 
מידה 38, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7653548

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-4831449

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

 אמבט ג'קוזי לרגליים, 
איכותי, מורפי ריצ'רד, כולל 

מתאמים + 4 בקבוקי שמן, 
_____________________________________________)18-19ח(150 ש"ח, 054-7561146

 מקרר LG במצב טוב, 
גדול, 200 ש"ח, בני-בברק, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8053622

 שואב אבק במצב מעולה, 
1600V כולל כל החלקים, 

_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח, 052-7163334

 שואב אבק מעולה, מצב 
מצוין, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 מזגן אלקטרה ג'וניור עובד 
מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-9033098

 שואב אבק חובט 
לשטיחים וספות, שימוש 

כשנה, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-6784969

 מחשב מיני נייד במצב 
מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-7561146

 מקרר צבע כסף כחדשה 
+ הובלה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-5376535

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-2727474

 מסך מחשב "17 
SyncMaster במצב מעולה, 

70 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)18-19ח(052-7651694

 מקרר גדול צבע בז' - 
בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(03-5740224, 054-8477988

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7396092

 כיריים גז מצב מעולה, 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 בר מים עם ברז מים חמים 
וקרים, חמים לא תקין, כמו 

חדש, מציאה, 120 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)18-19ח(50 ש"ח, 052-4831449

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטורמגנטית המיוחדת 
"בסד" 500 ש"ח נקנתה ב- 

_____________________________________________)18-19ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מכונת תספורת, תקינה, 
_____________________________________________)18-19ח(50 ש"ח, 052-3463482

 מקפיא 4 מגירות, מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח, 050-9089110

 ויטרינה זכוכית במצב 
חדש מעולה עם מדפי זכוכית 

_____________________________________________)19-21ח(- 300 ש"ח, 052-7607764

 ארון אמבטיה + מראה 
צבע אפור, מצב חדש, לא היה 

בשימוש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)19-21ח(052-7607764

 שולחן אוכל עגול מתקפל, 
צבע חום, רגל אמצעית, 180 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה קטנטונת בצבע 
לבן, 50 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 מיטה זוגית מעץ מלא, 
גודל 1.40*1.90, כמעט 

חדשה, עם מגירות ותאי אחסון 
+ מזרון אורתופדי - 500 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בלבד, נייד: 054-4980062

 שולחן מעץ מלא נפתח 
ל- 3.2 מטר, מצב מעולה, 400 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, גמיש, 050-6992209

 כסא מנהלים, צבע חום, 
רחב ונוח, 250 ש"ח, י-ם, 

_____________________________________________)19-20ח(054-2633790

 ספריה כפולה עם כוננית, 
כחדשה, מצב מעולה, 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 050-7428764

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום וונגה(, 100 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-3463482

 כורסת הריקליין בז'/מוקה 
כחדשה באחריות, 2,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ל(050-4187800

 ספה מעור אמיתי, 290 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן פינת אוכל, 140 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)19-20ח(499 ש"ח, 054-4783220

 ספה במצב מצוין, 280 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טלפון: 052-5737813

 שולחן אוכל קטן נפתח, 
ללא כיסאות, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 2 כיסאות גבוהים, 
מרופדים כחדשים, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(פלאפון: 050-9089110

 מיטות 80 ס"מ רוחב + 
מזרונים ללא ארגז מצעים, 
הכול ב- 350 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)19-20ח(0504-196-197

 שולחן מחשב מצוין בצבע 
אפור/שחור בפ"ת, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7115498

 ספה מצב מצוין, 360 
ש"ח, עור אמיתי שחור, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל 1.20 
מטר, מצוין, נפתח, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 מזרון שינה מצב מעולה, 
רק 90 ש"ח בלבד, נוח 
_____________________________________________)19-20ח(ואיכותי, 052-5737813

 כסא עם גלגלים, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-7167995

 ארונות מטבח עליונים, 
גודל 1.80 לקניה, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7149509

 ארונות מטבח תחתיים 
גודל 1.50 עם שיש לביה"כ, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7149509

 כסאות למשרד ולמכתביה 
במצב טוב, מ- 40 עד 100, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 6 כיסאות מרופדות גב 
ומושב צבע חום, כל אחד, 

250 ש"ח, גמיש בב"ב, 
_____________________________________________)19-20ח(052-7633978

 שולחן מעץ מלא נפתח 
ל- 3.2 מטר, מצב מעולה, 400 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, גמיש, 050-6992209

 דלפק לחנות, מצב מצוין, 
480 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7671265

 מזרון יחיד, 60 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים 
פלסטיק חזק ויציב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(0525-737-813

 ספת עור במצב מצוין, 
260 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל, מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 כסא מנהלים, 500 ש"ח, 
לפרטים נוספים: 

_____________________________________________)18-19ח(054-7612883

 מיטת היירייזר כפולה, 
מצוינת, מתכת מזרונים 

נשלפים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(054-8541235

 לרגל מעבר דירה, סלון 
חדש + שולחן, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)18-19ח(360 ש"ח, 053-8899410

 מיטת קומותיים פורמיקה 
+ מיטה נפתחת + ארגז 

מצעים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(03-5784987

 למסירה, ספת עור סלונית 
בצבע ורוד + כורסא, 

_____________________________________________)18-19ח(0533-140763

 2 כסאות בר גבוהים, 
מרופדים כחדשים, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(050-9089110

 ספת ישיבה מצויינת, 260 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 חדר שינה 2 מיטות 
נפרדות + ראש, 310 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 שידה קטנטונת בצבע לבן 
_____________________________________________)18-19ח(- 100 ש"ח, 054-4980062

 מיטת קומותיים בתוספת 
מיטת חבר בצבע שמנת - 
_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח, 054-4980062

 ספריה פינתית עם שולחן 
כתיבה לחדר ילדים בצבעים 

אפור ושמנת - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(054-4980062

 עגלת בוגבו במצב מעולה, 
במחיר מציאה, צבע כתום או 

_____________________________________________)19-21ח(ורוד, 03-6772260

 עגלת מוצי, מצב חדש 
כולל אמבטיה, איכותית, 

_____________________________________________)19-21ח(052-7607764

 טרמפיסט חדש גלגלים 
_____________________________________________)19-21ח(בלי חיבור, 052-7607764

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח, 052-7966786

 שידת החתלה, 4 מגירות, 
חזקה וטובה, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 YOYO עגלת תינוק 
מתקפלת - 200 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה, במחיר 400 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 עגלת תינוק שלמה 
)אמבטיה + טיולון(, ב- 250 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-8410050

 כסא האכלה, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(0544-8410050

 משאבת אוונט ידני, 
חדשה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7676969

 עגלת אנגלזינה במצב 
טוב, צבע תכלת, ב- 500 ש"ח 

בהזדמנות, פ"ת, 
_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 כסא בטיחות לתינוק 
לרכב + סל-קל, רק 190 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-9089110

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטיה "ציקו" כל דבר 180 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 סלקל ומושב לרכב, כ"א 
_____________________________________________)19-20ח(רק 30 ש"ח, 052-7603865

 מזרון למיטת תינוק של 
שילב במצב מצוין, רק 20 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7603865

 עגלת QUINY מהממת 
בצבע ירוק במציאה, רק 250 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7603865

 עגלת סילבר קרוס 
מציאה!!! במצב טוב, רק 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7603865

 עגלת בוגבו קמיליון 3, 
כחדשה, אמטיה + טיולון + 
כיסוי גשם מקורי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172778

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא + מזרון, 
_____________________________________________)19-20ח(ב- 490 ש"ח, 052-7966786

 סלקל לתינוק + מזרון 
מיטת תינוק + מזוודה, 60 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח כל דבר, 052-5737813

 עגלת אמבטיה "ציקו" 
_____________________________________________)19-20ח(140 ש"ח, 052-5737813

 כסא אוכל לילד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(058-3245685

 סלקל שחור/אדום במצב 
טוב כולל כרית לראש, 80 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 058-4843223

 עגלת פג במצב טוב, צבע 
סגול בהיר, פ"ת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 תיק לעגלה צבע אפור 
כחדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7167995

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת מקסי קוזי, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(ב"ב, 054-5385013

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 050-6499997

 טיולון תאומים של חברת 
"איה בייבי" 250 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-3595314

 עגלת אינגלזינה במצב 
טוב, צבע תכלת, 500 ש"ח, 

בהזדמנות, פ"ת, 
_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 שידת החתלה, מגירות 
חזקות ומצ בחדש, 220 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בלבד, 052-5737813

 מיטת תינוק מחברת 
משכל במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(גמיש, 053-5269552

 כסא בטיחות לתינוק 
לרכב + סל0קל רק 190 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(050-9089110

 לול קטן מפלסטיק קשיח 
לתינוק במצב טוב + מזרון + 

גלגלים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(03-9307308

 עגלה לתינוק, צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח, 050-649997

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת מקסי קוזי, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(ב"ב, 054-5385013

 סדינים למיטת תינוק, 20 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7676856

 בסיס לעגלת סטוקי, 500 
ש"ח, אפשרות לכל העגלה, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8427600

 בהזדמנות!!! עגלת 
פג )פרמט( משולבת במצב 

מעולה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(050-4170314

 עגלת בוגבו קמליון 3, 
כחדשה, אמבטיה + טיולון + 
כיסוי גשם מקורי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 052-7172778

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 נוקיה C2 לא כשר, 
משומש, כחדש, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-2558801

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי - s3, חזק במיוחד, 
חדש מהקופסא, 99 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-4783220

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7966786

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידי יום, 050-5274348, 
03-6884123)19-19(_____________________________________________

 "אסתוש" מכירה 
של ה.אישית, פיג'מות, 
כותנות ומטפחות, ברח' 

ביאליק 9 בבני-ברק, ימים 
א' ב' וד', בנין השעות 

 ,20:00-22:00
052-7133153)19-22(_____________________________________________

 הספר "אדמה פראית" של 
מ.קינן, ב- 43 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8454536

 כנרית עם כתר, מיוחדת 
במציאה! 150 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8527470

 שמלת ערב סגולה - 120 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 03-9342918

 שמלה כחולה, 2 חלקים, 
_____________________________________________)19-20ח(120 ש"ח, 03-9342918

 סטים לקפה )ל- 6 איש(, 
_____________________________________________)19-20ח(כ"א 40 ש"ח, 03-9342918

 שטיח אפור עגול - 80 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, נייד: 054-4980062

 שני סקייטבורדים 
מקצועיים - 100 ש"ח 

לשניהם, נייד: 
_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 תלת אופן עם מוט לילד 
קטן - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(נייד: 054-4980062

 אופני ילדים בצבע אדום - 
_____________________________________________)19-20ח(100 ש"ח, נייד: 054-4980062

 מציאה! קופסאות אחסון 
)פלסטיק קשיח(, יפיפיות 

כולל מכסה, 20 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)19-20ח(052-3073826

 סלקל לתינוק + מזרון 
מיטת תינוק + מזוודה, 60 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח כל דבר, 052-5737813

 בר לכוסות + בקבוקי יין, 
חדש ויפיפה, רק ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(0504-196-197

 ספרי להמן וכן גמרות 
לישיבות, 50 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)19-20ח(058-3289108

 תריס גלילה מאלומיניום, 
כ- 2.60 מ' על 2 מ', כחדש 

- לא היה בשימוש, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(02-5868095

 כלוב גדול ויפה לציפורים - 
_____________________________________________)19-20ח(גבוה, 70 ש"ח, 02-5868095

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)19-20ח(250 ש"ח, 058-4843223

 בוסטר לרכב, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(058-4843223

 שעון לגבר קסיו יבוא 
מחו"ל, חדש לגמרי בקופסה - 

_____________________________________________)19-20ח(400 ש"ח, 050-9340317

 אופני הילוכים לילדים 
במצב חדש - 350 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)19-20ח(050-9340317

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)19-20ח(052-2727474

 2 מוטות פוגו לקפיצה 
- 100 ש"ח לשניהם נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 2 סקייטבורדים מקצועיים 
- 200 ש"ח לשניהם, 

_____________________________________________)19-20ח(נייד: 054-4980062

 פונטים גופנים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות, ימי 

הולדת, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-4783220

 גיטרה קלאסית, כמעט 
ללא שימוש + אביזרים, 120 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-8567481

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)19-20ח(19 ש"ח, 054-4783220

 אופנים מתקפלות 
כחדשות בהזדמנות, מגיל 8, 

400 ש"ח, גמיש, פ"ת, 
_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 חליפות לבנים לחג, 3 
חלקים, כחדשות בהזדמנות 
)בכמה צבעים(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 סט אינציקלופדיה ממש 
חדשה במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 058-3276981

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7167995

 גריקן למים 5 ליטר + 
תיק נשיאה חדש, 45 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7167995

 אטמי אוזנים צבע כתום, 
50 יחידות ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8481456

 בלון גז קטן ביתי, 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7126106

 אופנים תלת במצב טוב, 
_____________________________________________)19-20ח(120 ש"ח, 052-7126106

 מזוודה במצב טוב, 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, גמיש, 052-7126106

 פראק חתנים חדש 
באריזה, מידה 42, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8415306

 בירושלים - ק.ספר, שלוש 
שמלות ערב מקסי מהממות 

בהירות, 400 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)19-20ח(054-8415306

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)19-20ח(300 ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 אופני ילדים BMX ב- 120 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 14", ב"ב, 054-5385013

Fabio  בלייזר כחול 
משובץ, לבנים מידה 12, חדש, 

_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח, 054-4968590

 סורג בטן לחלון, 200 
ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)19-20ח(054-8423405

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 פליימוביל גן חיות גדול, 
חדש באריזה, 200 במקום 

_____________________________________________)19-20ח(260, 052-7638790

 נעלים אורטופדיות לגבר, 
מידה 43, כחדשות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-8881840

 שמלות ערב לבנות מידה 
14 יפיפיות, 100 ש"ח כ"א - 

_____________________________________________)19-20ח(חדש ממש, 050-4113059

 קסדה חדשה - 40 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 גיטרה קלאסית, מצב 
מצוין, למתחילים, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 כובע פנתר מידה 53 
במחיר 70 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 ספרי אוצרות ההלכה 
דינים ועדות - 40 ש"ח. איסור 

והיתר - 35 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 מעיל צמר חדש, מס' 42 
נשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4131038

 עליונית פייטים חדשה 
מס' 40 אלגנטית, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4131038

 נעלי ניובלנס ספיריט 
נשים, מס' 37.5, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(058-3289108

 חליפה חדשה - צמר - 
עבודת יד - שלושה חלקים, 

_____________________________________________)19-20ח(380 ש"ח, 050-6658234

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)19-20ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-4831449



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה
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רוצה 
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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 
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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

■ 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

 "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(_____________________________________________

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

 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!

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)18-21ל(050-5245338

 דרוש עובד חרוץ למיזוג 
אוויר, עבודה קבועה באזור 

המרכז, תנאים טובים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7236748

 דרוש אחראי נמרץ 
ויצירתי יר"ש לארגון 
קירוב בב"ב, תנאים 

טובים למתאימים, קו"ח: 
A09662322@gmail.com)15-19ל(_____________________________________________

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

052-7626309/10

למעון חרדי 
בשיכון ה‘ בני ברק

למ. מלאה כיתת בוגרים

דרושה 
מטפלת מצויינת 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מנהל/ת חנות,
קופאים/ות ועובדים/ות 

כלליים, לרשת מזון בב"ב, 
עבודה במשמרות, שכר 

_____________________________________________)17-20(ותנאים מעולים 052-7582183

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 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(_____________________________________________

 לחברה צעירה ודינמית 
מנהלות/צוות למוקד מכירות, 
תנאים מעולים, 072-3902280

jobs@kidumplus.co.il)16-19(_____________________________________________

 דרושה גננת למשרה 
מלאה לשנה הבאה לגן 

_____________________________________________)18-21(בשכונת בבלי, 052-5456295

 למעון בגבעת שמואל 
מטפלת לתינוקיה לגדולים, 
מלא/חלקי, ניתן עד 13:00, 

_____________________________________________)17-19(תנאים טובים, 050-7884864

 לאולטרה קופי בב"ב, 
דרוש/ה עובד/ת, ידע 

במחשבים חובה, גרפיקה 
יתרון לשעות 17:00-22:00, 

_____________________________________________)17-20ל(050-7620118

 לחברה לשיווק מוסדי 
באזור ב"ב, דרוש נהג חלוקה 

לדוקאטו, קו"ח למייל: 
gmail.com@9721185)17-20(_____________________________________________

 לחנות אופטיקה, דרושים/
ות אנשי/ות מכירות לעבודה 

במשמרות, קו"ח לפקס: 
03-6189930, במייל:

drushimoptic@gmail.com)17-20ל(_____________________________________________

 למסיעי כל גיל
דרושים/ות 

נהג/ת אוטובוס מגוש דן
לעבודה קבועה 
45 ש"ח לשעה

טלפון: 03-6197717

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה מזכירה אחראית 

ונמרצת בין השעות 
8:00-20:00, לפרטים: 

054-5424005)18-20(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה, 
דרושים: *מנהלים *מוכרים 
*עובדי יצור, מעל גיל 24, 

ת.טובים למתאימים, 
053-3133344)18-19(_____________________________________________

 דרוש שותף/משקיע רציני 
לחנות ריווחית ומיוחדת ביותר 
לציבור החרדי המכילה ספרי 
קומיקס, מתח ודיסקים לכל 

_____________________________________________)18-19(הגילאים, 054-4934001

 לחנות טמבור בת"א, דרוש 
שליח אחראי, למשרה מלאה, 
_____________________________________________)18-21ל(03-5100899, 053-5223828

 אין לך אפשרות לתת 
עוד שעות? מכירת מוצרים 

מהבית, רווחי מאוד, 
052-7661565)18-29(_____________________________________________

 דרושות: *אחראית 
למעון יום בב"ב בשעות 

הצהרים בעלי נסיון בתחום 
וידע במחשב. *גננת/מטפלת 

למשרה חלקית/מלאה, 
תנאים טובים למתאימה, 

054-8487716)18-19(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת, דרושה 
גננת לגילאי 1-2, תנאים 

טובים למתאימה, לפרטים: 
_____________________________________________)18-19ל(050-7208097

 ליוע"מ בפ"ת, מנהח"ש, 
סוג 3, נסיון בחשבשבת, 

מיכפל, וורד, קו"ח ל: 
ml2460@partner.net.il)18-21ל(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ ומנוסה, 

052-7121858)18-21(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

052-7121521)18-21(_____________________________________________

 דרוש נהג מחסנאי לרשת 
בית המיזוג ב"ב, רשיון משנת 

2007/ג', קו"ח ל:
bnebrak@rafiandrafi.co.il

_____________________________________________)17-20(טל': 03-5416602/3

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאלים מעולים, 
050-6857584)17-20(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
במתחם בסר המתמחה במתן 

שירותם לעמותות ורשיויות 
מקומיות, דרוה רואת חשבון 
עם נסיון בתחום, קו"ח למייל:

ZY@ZYCPA.CO.IL
_____________________________________________)18-21(או לפקס: 03-6183345

 למאפיה בפ"ת דרושים 
עובדי אריזה/ליקוט משעות 
הצהרים, מלאה/חלקית, 5 
_____________________________________________)18-21(ימים בשבוע, 054-7708222

כ”ד-כ”ו  באייר  תשע”ח  9-11/5/2018

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

קו עיתונות דתית / 8167861 /

לשוק סיטונאי בירושלים דרושים/ות

052-8522495
מעל שנה רשיון - חובה 

לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!

• נהג/ת חלוקה
• מחסנאי/ת

רשיון ב' / ג' / 4 טון

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)19-22(_____________________________________________

 עובד נקיון לשעות הלילה 
לישיבה בת"א, שכר נאה, 

_____________________________________________)19-22ל(לפרטים: 050-4195145

 לחברה חרדית פקיד/ה - 
מנהל/ת תיק לקוחות לעבודה 

מהבית, 2-3 שעות ביום, 
לא נדרש נסיון, 3,500 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה קטנה בירושלים, 
פקיד/ה לניהול מלאי, שעות 
נוחות, 9,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)19-19(_____________________________________________

 פקיד/ה לאישורי הגעה 
לאירועים וחתונות במשרד 

סמוך לבני-ברק, שעות נוחות, 
39 ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)19-19(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת 
סטייליסט/ית להלבשת אופנה 

עילית לגברים, תנאים ושכר 
מעולים, בבני-ברק, 

050-6964424)19-22(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)19-22(_____________________________________________

 דרוש מלגזן צעיר ונמרץ 
לעבודה בב"ב, עדיפות 

_____________________________________________)19-22ל(למגורים, ב"ב, 03-5709972

 למשרד עו"ד דתי בפ"ת, 
דרושה מזכירה קבועה! 

מיידי! קו"ח: 
office@hmb-law.co.il)19-22(_____________________________________________

 למעון בת"א דרושה סייעת 
לגננת למשרה מלאה + מ"מ, 

תנאים מעולים. אודליה, 
_____________________________________________)19-20ל(050-40188034

 למעון פרטי בג.שמואל, 
דרושה מטפלת עם נסיון. 

_____________________________________________)19-22ל(ניקול, 050-7250631

 לפנימיה חרדית לבנות 
בפ"ת, דרושות מדריכות 
חינוכיות ועובדת מטבח, 

לפרטים: 03-6148211, קו"ח:
po@shtilim.org)19-22ל(_____________________________________________

 דרושה גננת/מטפלת 
עם נסיון לשנה הבאה, 
לפעוטון בוגרים, תנאים 

מעולים! צוות חרדי, 
_____________________________________________)19-22(אסתר - 052-8750036

 לחנות טקסטיל בב"ב, 
דרושה מוכרת לשעות אחה"צ 

_____________________________________________)19-20(וימי שישי, 050-4119104

 לחברה פיננסית 
דרושה תותחית מכירות 
לתאום פגישות עסקיות 

ותגמול הולם, 
052-8884977

devorab@geva1.co.il)19-22ל(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
דרושה מנהלת לשנה"ל הבאה, 

_____________________________________________)19-19(קו"ח לפקס: 074-7451101

 דרושה בחורה/אישה 
לשמירה על נערה עם בעיות 

רגשיות בשעות הצהריים/ערב, 
_____________________________________________)19-20ח(054-8121258

 למוסד חינוכי דרושה 
מזכירה, ראש גדול, ידע 

בתוכנות האופיס, ק"ח למייל: 
attix36@gmail.com)19-19(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאימים, 
 ,052-6391018
052-3391017)19-22(_____________________________________________

 מורות לביה"ס יסודי 
ספרדי במרכז, נסיון מוכח 
חובה, ריכוז חשבון, ריכוז 

אנגלית, מורות מ"מ, 
מטפחת בלבד. קו"ח:
MORAKOROT@

GMAIL.COM)19-22(_____________________________________________

 מטפלות מסורות וחמות 
למעון מקסים בבני-ברק - פ"כ, 

תנאים ע"פ חוק, לפרטים: 
_____________________________________________)19-19(אסתר, 054-8413913

 למשרד תיווך בבני-
ברק דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ בין 

השעות 15:00-20:00 
תנאים טובים למתאימות, 

_____________________________________________)19-19(לפרטים: 052-7652801

 למטבח למזון קר 
בב"ב, דרוש עובד רציני 

מ- 4:00 בבוקר, שכר טוב 
למתאימים, 

055-9474416)19-22(_____________________________________________

 לרשת שוק העיר ב"ב 
דרושים קופאים/יות עבודה 
במשמרות, תנאים טובים 
_____________________________________________)19-22(למתאימים, 050-4144808

 דרושים רפרנטים למשרדנו 
בבני ברק, אנגלית חובה, 

054-4439293, קו"ח למייל: 
ady@genesis-fwd.com)19-19(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, נסיון רב, המלצות 

ותק שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 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

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7633316

 אדם מנוסה אחראי ומסור 
מעונין לעבוד בנקיון, 

055-3348860)16-23(_____________________________________________

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה במוסד שיקומי/

פנוי להצעות נוספות, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 נהג בלי רכב הגר בב"ב 
מעונין בעבודה כנהג קבוע/

_____________________________________________)18-19ח(ארעי, 054-8476500

 מגיה ותיק מעונין בעבודות 
הגהה בספרים, עיתונים וכו', 

_____________________________________________)18-19ח(054-8476500

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)18-19ח(בכירה! 050-4160390

 התפנה טבח מנהל מטבח 
עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)18-19ח(052-2935219

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אברך בעל נסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)18-17/19(או מבוגרים, 054-8442722

 תחפושת חדשה משה 
רבינו, מידה 4, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 סיר פלא מתאים לפסח, 
_____________________________________________)18-19ח(40 ש"ח, 052-7676856

 אופנים ורודים מידה 
12,14, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 למסירה סוס נדנדה - 
מתאים גם לסטודיו צילום! 

_____________________________________________)18-19ח(ב"ב, 050-4188923

 שטיח אפור עגול - 100 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 054-4980062

 שק אגרוף מקצועי עומד - 
_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח, 054-4980062



 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
| רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03| רח’  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03.  5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  
-03 .25 חבקוק  רח’   |  5703078-03 .2 פרדו  רח’   |  5226858-03 .24 הרב מלצר  רח’   |  6324538-03 .11 קוק  הרב  רח’   |  6566551-03 .15 רשב’’ם 

| אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03  9479944 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 
| ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 6430456-08| הלל 8. 6103663-08  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | חיפה: מיכאל 
| פנים מאירות 10   ירושלים:   | רח' נתיבות המשפט 40 9419465 08-  קרית ספר:   | א.ת כפר חסידים. 9040905-04  רכסים:   |  6899718-04 .9

דון.
מוע

 ה
צעי

מב
על 

ם 
חלי

א 
ה ל

קני
 ה

תווי
 * 

עת
כל 

ע ב
בצ

המ
ת 

 א
יק

פס
לה

ת 
שאי

ד ר
חס

 ה
תיב

ת נ
רש

 * 
לאי

המ
מר 

ד ג
 ע

ת *
נאי

טו
סי

ה 
כיר

 מ
אין

 * 
ות

חיד
3 י

 ל-
בל

מוג
 * 

בד 
בל

ה 
חש

המ
ת ל

ונו
תמ

 ה
ח. *

.ל.
ט

החסדלקנות  בנתיב
10-11

כ"ה-כ"ו באייר

5 ב-5 ב-5 ב-5 ב-5 ב-5 ב-

עוגיות שוקוצ'יפס
אחווה

צלחות ח"פ RC שישיית
1 ק"ג 6*1.5 ליטר

10
21990 ב-

850 גר'
עלית

400 גר'
מלית דובדבן 'מעולה'טופי ברכות

1390

דג פילה סלומון
בלדי

1290 690
לק"ג

6990

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

ממוצרי      קנה ב-                  

האפיה של     

קבל גבינה 
250 גר' תנובה

ב-1 ₪
קבל מארז תבניות אלומיניום 3990

עגולות c7 'מעולה'

ב-1 ₪

קנה             קנה ב-                   ממוצרי      ממוצרי       קבל גביעי נייר49902
לאפיה ניקול 

ב-1 ₪

מבצעים בימי שני עד שישי  7-11.5.18  כ"ב-כ"ו באייר
מאגדת יוגורט ביו

קוד:14758100/117/14761254
תנובה

יין שמים לבןגלידונית
סוגים שונים

שטראוס
750 מ"ל

כולל פיקדון

3490890 10

שישיית טונה
בשמן/במים
סטארקיסט

למארז

לפתן אפרסק/אננס 
820-850 גר'

'מעולה'

10
2 ב- 2990

לק"גלק"ג

עוגיות ברמן
סוגים שונים

600 גר'

חמישיית שוקולד 
פרה עלית/

שישיית שוקולד
ורד הגליל

790

פודינג/ג'לי
סוגים שונים

מיה

10
5 ב-

מטרנה מהדרין
ללא שלבים

700 גר'
חלבי

39901790
למארז

שבועות כאן וזה

מעולה!
 חדש!

הממרח

הממכר

בכשרות

הבד"צ
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