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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

קוצצי הירקות מהטובים 
בעולם במחיר מבצע! 
המתנה האידיאלית 
למורות, גננות וכו'

בהזמנת מינימום 4 יחידות

055-6881002
להזמנות

רק
50 ש"ח 
לקוצץ

 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. 

052-764-2299
052-764-6959

03-5796643 פרסם  
ותתפרסם

/ עמ' 22

הפריימריז הירושלמי: 
דייטש בראש

/ עמ' 6

/ עמ' 4

הפריימריז 

הגדול

הכריז על ריצה 
לראשות העיר 

– וסולק 

 “יש לנו הסכם קואליציוני ברור שכתוב בו שבמדינת 
היהודים לא יגבילו מכסת לומדי תורה. ביבי חתם 
לנו על ההסכם הזה ומה שמציעים כעת זו הפרת 
ההסכם. למה שנסכים מרצון לדבר כזה?" 

“חלוקים על 
העובדות ועל 
הפרשנות של 
אגודה”

“יכולתי לעשות 
סיבוב פוליטי אבל 
הבנתי שהמתווה 
טוב לכולם”

 “אשכנע את 
חבריי להצביע בעד 
המתווה. אין מקום 
לסנקציות פליליות” 

ח”כ ואלוף )במיל.( איל בן ראובן: סגן שר החינוך מאיר פרוש:יו”ר ‘יש עתיד' ח”כ יאיר לפיד: ח”כ אורי מקלב:

אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה / עמ' 12-13

בשליחות מרן 
הגר"ח עלו גפני 
ורובינשטיין 
לבית מרן הרבי 
מבעלזא • בימים 
הקרובים ישוחחו 
עם אדמו"רים 
נוספים ב'מועצת' 
החסידית במטרה 
להגיע לנוסח 
אחיד

גדולי ישראל בשיחה היסטורית
מרן שר התורה:

להעביר המתווה, בתיקונים קלים

בניחום אבלים שערך מרן נשיא מועצת חכמי התורה בבית מרן ראש 
ראשון  פרסום   • הגיוס  מתווה  על  ישראל  גדולי  שוחחו  הישיבה, 

משיחתם המלאה של גדולי ישראל / עמ' 11

"יש בעיה של הגיוס ומאיימים על תקציבים, אנחנו לא חיים 
מהתקציבים, אנחנו הצבא של הקב"ה, לכן נקראים יוצאי צבא"

"הכל תלוי בזכויות, אין מה לדאוג. בשיתוף פעולה של 
כולם יחד לא יהיו שום גזירות"

עוד מדברי מרן נשיא המועצת:
 מרן הגר"ש כהן: "לא נשלח בחור אחד לצבא"

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין: 

"משפחות לא 
הולכות לים"

הרב מחדיר לתודעה: 

/ עמ' 4
למרות הכרזת ברנז – קורס חדש: 30 מצילי חיים

האיחוד עם ת"א בפתח
רפי  העיר  ראש  מ"מ  פצח  מועצה,  בישיבת 
לעולם  ים  בת  לפיה  'דרמטית'  ברנז בהכרזה 
מכנה  שהוא  תוך  אביב,  תל  עם  תתאחד  לא 
ומנופף  שקרנים  האופוזיציה  חברי  את 
האמת?  ומה   • קשורים  לא  במסמכים 
דרעי  אריה  השר  עמדת  הפרוטוקולים,  הנה 

ותגובת משרד הפנים / עמ' 6

/ עמ' 4



הרגע האחרון להרשמה!!!

www.maft.co.il :המהדורה הוירטואלית של מפתח העיר

03.6748888

חייג עכשיו, ההזדמנות הבאה
שלך תגיע רק בעוד שנה...

”מפתח העיר” מחולק בערים:  בני ברק | אלעד | פתח תקוה | מ. עילית | תל אביב | ישמח משה | ראשל”צ | בת ים | חולון | אור יהודה

 מידי יום, כל היום.

להיחשף

 לקוחות!
לעשרות אלפי

עשרות אלפי בתי אב מחפשים את השירות שלך קודם כל במפתח העיר.
שריין את מקומך במדריך המבוקש ביותר בציבור החרדי

 ותן ללקוחות שלך למצוא אותך בקלי קלות!

הזדמנות של פעם בשנה!

עדכונים: בתא קולי: 03-6748872  בדוא"ל: maft@maft.co.il  בפקס: 03-6782060 



לא רק לילדים מגיע להתפנק
חדש! YOLO ORIGINS בשילובים אקזוטיים

עם וניל ממדגסקר
פינוק שוקולד לבן אמיתי



בחולון בת ים ח' בתמוז תשע"ח 421/6/18

הרב מחדיר לתודעה: 
"משפחות לא הולכות לים"

לקראת עונת הרחצה, נמצאים חופי בת ים שוב בעין הסערה • הקרב על השלט, הטענות לפריצות וההבטחות לתיקון 
• הרב בר שלום בראיון ל'השבוע בבת ים': "אנחנו מתמודדים עם חוק לא מספק, ועם נשים דתיות לא ממושמעות"

מאת: משה אברהמי

גלים',  'מכה  עדיין  ים  בבת  הנפרד  החוף 
בתחילת  שנה  מידי  כזכור,  משמע:  תרתי 
עונת הרחצה מתעוררים חילופי דברים בקשר 
ים.  לכשרותו ולרמתו של החוף הנפרד בבת 
חלק טוענים שהוא קטן מדי, אחרים סוברים 
שהוא 'פרוץ' מדי ואינו כשר, תושבים מלינים 
בחלל  מרחפת  העת  וכל  בחנייה  מחסור  על 
חוף  יפתח  הבאה  בשנה  ש"הנה,  ההבטחה 

חדש בגבול ראשון לציון".
השנה התחוללה מיני סערה באשר לשלט 
דתי  לציבור  'חניה  נכתב  בו  שהוצב,  חניה 
וחרדי בלבד'. מטרת השלט היא לווסת במעט 
את החנייה ולפנות מקום לבאי החוף – כמו 
בהתאמה  הצניעות  גבולות  את  להרחיב  גם 
ניסוחו  ובעיקר  השלט,  אך   – ההפרדה  לימי 
ופעילים  נציגים  של  זעם  מעורר  הבוטה, 
חוקי.  אינו  הוא  כי  טוענים  שאף  מקומיים, 
המשפטית  היועצת  הורתה  דבר,  של  בסופו 

העירונית להסיר את השלט.
אליהו  רבי  הגאון  ים,  לבת  הראשי  הרב 
וסיורים  ישיבות  וכמה  כמה  ערך  שלום,  בר 
בחוף, יחד עם מ"מ ראש העיריה רפאל ברנז, 
ומנהל  אלחרר,  בנימין  הדתית  המועצה  יו"ר 
שלם  צוות  לצד  תמיר,  דוד  ים  בבת  החופים 
ישיבות,  באותן  הושקע  הרבה  עוזרים.  של 
אבל לא בטוח שהדברים כבר באו על תיקונם 

הסופי.
צל"ש  מגיע  "באמת  שלום:  בר  הרב 
החוף  להסדרת  מיוחד  מימון  שהשיג  לרפי 
הנפרד, הוא איש שבאמת עושה, אבל אנחנו 
האחת  בעיות.  שתי  עם  הזמן  כל  מתמודדים 
– חוק לא מספק, והשנייה – נשים דתיות לא 

ממושמעות".

הרב  מסביר  לתמיהתנו, 
יהיה  שחוף  "כדי  כדלהלן: 
צריכים  'באמת',  כשר 
את  גם  אליו  להסדיר 
הסדרת  חוק  הגישה.  דרכי 
)תשכ"ד(  רחצה  מקומות 
רשות  לראש  מאפשר 
מקומות  להסדיר  מקומית 
לרחצה בלעדית של גברים, 
או נשים. על זה אין חולק. 
מתאר  לא  חוק  אותו  אבל 
החוף  יראה  איך  בדיוק 
את  משאיר  אלא  וסביבתו, 

זה לחוקי העזר העירוניים בכל עיר.
הפנים  משרד  ששלח  במכתב  "במקביל, 
באדר  כ"א  )מיום  הארץ  ברחבי  לעיריות 
הרחצה'(,  עונת  לפתיחת  'הנחיות  התשע"ז, 
קובע הממונה בסעיף 6 )ג( כי 'רשות מקומית 
שונים,  כללים  עזר  בחוק  לקבוע  רשאית 
שום  לנו  שאין  כך  בים'.  הרחצה  להסדרת 
אל  הגישה  דרכי  את  להסדיר  חוקית  בעיה 

החוף כראוי".
דבר  כל  היום  לצערנו  "אבל  מוסיף:  הרב 
ועם  פוליטי,  'עליהום'  עם  לתקשורת  יוצא 
סובלים  יד על הלב – לא מפני שהמתנגדים 
זה ממש  כהלכה,  נפרד  חוף  באמת מהסדרת 
לא מפריע להם, אלא מפני שעוד 4 חדשים יש 
בחירות, והם צריכים להזכיר לבוחרים שלהם 
שהם בשטח. בפועל, אומר לנו הרב הראשי, 
ים לאחרונה  נעשו הרבה דברים טובים בבת 
עבור הציבור הדתי, לא מעט בזכות שני אנשי 
העשיה הגדולים רפי ובני, אבל רק מה שעבר 

בשקט, בלי תקשורת, קיים והצליח".
רפאל ברנז מ"מ ראש העיר: "ברוך ה' הכל 
עבר בהצלחה. ובראשון ליוני )מועד תחילת 

מוכן  יהיה  החוף  לבנות(,  בבתי"ס  החופש 
כהלכה. לא תמצאו עוד עיר שבה כל הצוות 
הבכיר בעיר משוטטים שעות בחוף הים, ביום 
להסדיר  כדי  לוהט,  וחום  בצום  תשעה באב, 
נפשנו  את  מוסרים  אנחנו  כהלכה.  החוף  את 
ישבנו  והקדושה.  הצניעות  שמירת  בשביל 
מסקנות  הוסקו  דאתרא.  המרא  עם  הרבה 
הזמינה  והעיריה  שעברו,  משנים  ולקחים 
את  להפוך  כדי  ופקחים  גדרות  מערך  השנה 
של  בסמכותה  באמת.  לנפרד  הנפרד  החוף 

העיריה לעשות את זה, והיא תעשה את זה".
אומר  הנשים",  לצבור  שוב  קורא  "אני 
להסתכל  לא  "בבקשה  גדול.  בכאב  הרב  לנו 
הגעה  עצמית.  ותועלת  אישיות  בעיניים  רק 
בלי  גם  שלמה,  משפחה  של  לחוף  משותפת 
להסדרת  גדול  נזק  גורמת  משותפת,  רחצה 
ניתן  שלא  לתודעה  להחדיר  יש  נפרד.  חוף 
ימים שרק  יש  יחד.  כל המשפחה  לים  ללכת 
נשים  שרק  ימים  ויש  לים,  הולכים  גברים 
הולכות לים. כך היה בעם ישראל מעולם, ומי 
שמחריבה את זה פוגעת קשות בצניעות ובדת 

בעיר".

על המקום

1210/3/10�"�������"� 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, יוסף רביב 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

גרפיקה:  
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

 מצלמות בגני הילדים
על רקע מקרים מחרידים שאירעו באחרונה בגני ילדים 
בפתח תקווה וברמת גן, החליטה עיריית בת ים להתקין 
פריסת  בעיר.  הילדים  גני   051 בכל  אבטחה  מצלמות 
ובלתי  נוסף  פיקוח  ותבטיח  מיידית  תחל  המצלמות 

אמצעי על הנעשה במוסדות החינוך.
ואחריות  פיקוח  שתחת  במוסדות  יוצבו  "המצלמות 
ותפעל  תירתם  המדינה  שגם  מקווה  ואני  העירייה 
אחריותה  שתחת  ובפעוטונים  בגנים  הפיקוח  להגברת 
בהקדם האפשרי", הבהיר ראש העיר יוסי בכר בישיבת 

המועצה.

 'התלמיד המתמיד'

'התלמיד המתמיד'  לסיום תחרות  נערך מעמד  השבוע 
האירוע  ים.  בבת  ויוסף'  יעקב  'ישועות  תורה  בתלמוד 
נערך במעמד הרב בר שלום, המנהל הרב דניאל אוחיון 

והמפקח הרוחני הרב פרץ.
הזוכה המאושר בש"ס עוז והדר, קיבל את הפרס בזכות 
ראש  ביצה,  סוכה,  יומא,  ברכות,  מסכתות  את  לימודו 
ש"ס  לסיום  בנוסף  וחגיגה,  קטן  מועד  תענית,  השנה, 

משניות. חילך לאורייתא.

 והזוכים בחידון המורשת הם ---
תלמידי בית ספר 'ראשונים', משה בלפונטה ואביב דיין, 
הם זוכי המקום הראשון בחידון העירוני למורשת וזהות 
יהודית שנערך בפעם ה-21 ברציפות. במקום השני זכו 
ליאל ויבורד ואליאור לחיאני מבי"ס נחשונים ובמקום 

השלישי רון קילזי ותמר קלמן מבי"ס 'יצחק שדה'.
 41 מ-  ה'  כתות  שכבת  תלמידי  כל  משתתפים  בחידון 
בתי ספר יסודיים ברחבי העיר. הם מתמודדים בשלושה 
שלבים: חידון מקוון בכיתות, שלב קדם עירוני עם שני 
נציגים מצטיינים ושלב הגמר. החידון מתקיים במתכונת 

דומה לחידון התנ"ך העולמי, הנערך ביום העצמאות.
חידון מורשת מופק על ידי מחלקת המורשת בעירייה. 
מפיק החידון הוא חתן התנ"ך העולמי לנוער לשעבר, 
העירוני  בהיכל התרבות  נערך  יואב שלוסברג. החידון 

בהשתתפות הנהלת העיר, אנשי חינוך ותלמידים.

 קורס חדש: 30 מצילי חיים
בשעות הערב של יום שני, התכנסו 03 אזרחים באולם 
חובשי  קורס  הכשרת  לעבור  מנת  על  חולון  בעיריית 
הקורס  בסוף  כאשר  אמבולנס,  חירום/נהגי  רפואת 
יצטרפו  הקורס  ובדרישות  במבחנים  שיעמדו  ולאחר 
איחוד  של  חיים"  להצלת  האנושית  "הרשת  למערך 
אינטנסיבי  קורס  יעברו  החדשים  המתנדבים  הצלה. 

שיימשך כשישה חודשים עד להכשרתם.
במהלך הערב אמש נשאו דברים ובירכו את המתנדבים 
החדשים מר אריאל בן דוד רכז מתנדבים ארצי באיחוד 

הצלה ומר יהודה מזרחי ראש סניף בת ים חולון אזור.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של חולון בת ים

הכריז על ריצה לראשות העיר – וסולק

מאת: ישראל פריי

רז קינסטליך, סגן ראש העיר ראשון לציון, 
ראשות  על  התמודדותו  על  השבוע  הכריז 
העיר. לא חלפה שעה קלה מאז הודעתו, והוא 
קיבל הודעה מראש העיר דב צור על שלילת 
סיעתו  חברי  הרחקת  ועל  סמכויותיו  כל 

ממשרדיהם.
"הירוקים  סיעת  בראש  עומד  קינסטליך 
מנדטים.  בשלשה  המחזיקה  הצעירים"   +
את  מבקש  הוא  כי  הודיע  לבטים,  לאחר 
אמון הבוחרים בהתמודדות על תפקיד ראש 
לפוליטיקה  נכנסתי   ,23 "בגיל  הבא:  העיר 
העשייה  ותשוקת  חלפו  שנה   15 המקומית. 
אותי.  מכירים  כבר  אתם  בי.  בוערת  עדיין 
פעלתי בלהט וביושר למען הצעירים בעיר". 
את  להשחיר  בכוונתי  "אין  כי  הדגיש  הוא 

לכם  לומר  כדי  קשה  תמונה  ולצייר  העיר 
לבחור בי. זה הבית שלי".

תגובה  נקט  צור  דב  העיר  ראש  כאמור, 
חריפה והודיע על פיטוריו. על פי 'השקמה', 

סיעתו  לחברי  הודיע  אף  צור 
עליהם  כי  קינסטליך  של 
לפנות את משרדיהם שבבניין 

העירייה.
את צעדו הברוטאלי הסביר 
ש"לשותפות  בכך  העיר  ראש 
גם  אבל  זכויות  יש  פוליטית 
חובות. החלטתו של קינסטליך 
להתמודד היא לגיטימית אבל 
אחת  רגל  להיות  אפשר  אי 
וברגל  הקואליציה  בתוך 
העשייה  נגד  לפעול  השנייה 
של הנהלת העיר. למהלך הזה 

סילוק  על  טווח".  ארוכות  השפעות  תהינה 
החברים, אמר דוברו של צור כי "מרגע שהם 
חדלו מלהחזיק בסמכויות – נלקחת מהם כל 
הטבה מכספי משלם המיסים הקבוע בחוק".

לא חלפה שעה קלה מאז הודיע סגן ראש עיריית ראשון לציון על התמודדותו לראשות העיר, 
וראש העיר דב צור שלל את סמכויותיו וסילק את חבריו לסיעה

ראש העיר דב צור. 
צילום: חורחה נומובינסקי

רז קינסטליך.
צילום: מיקי אלון, ויקיפדיה
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ח' בתמוז תשע"ח 621/6/18 בחולון בת ים

מאת: ישראל פריי

האם העיר בת ים תתאחד עם תל אביב או שמא מדובר בהמצאה 
בלבד? בשאלה הבסיסית הזאת התכתשו השבוע חברי מועצת 
ים'  בבת  'השבוע  'שקרנים'.  בזה  זה  מטיחים  כשהצדדים  העיר 
עקב אחר ישיבת המועצה וירד לעומק הסוגיה ומציג בפניכם את 

מלוא הפרטים. את המסקנות – קל להסיק.
ש"ס  יו"ר  ביקש  שלישי,  ביום  שהכנסה  העיר  מועצת  בישיבת 
ומ"מ ראש העיר רפי ברנז את זכות הדיבור. במילים דרמטיות, 
הודיע כי בהסכם בין משרד הפנים לבין עיריית בת ים – אין כל 
זכר לאיחוד והבטיח שבת ים תישאר עצמאית לנצח. הוא נופף 
את  מאששים  שלכאורה  'חושף',  הוא  אותם  ומסמכים  בניירות 

דבריו.
בפוסט חגיגי שפרסם בפייסבוק, כתב ברנז: "שנתיים היו חברי 
אופוזיציה ששיקרו אתכם במצח נחושה וסיפרו שעיריית בת ים 
חתמה עם משרד הפנים על הסכם איחוד עם עיריית תל אביב. 
אז זהו, לשקר אין רגליים, בהסכם שחתמנו מול משרדי הפנים 
1. משרד הפנים יעביר לעיי  והאוצר נכתבו שני דברים עיקריים:
רייה למעלה מ 200 מליון שקל לטובת הבראת העיר. 2. בהסכם 
החתום לא מוזכרת המילה איחוד, אין איחוד ולא יהיה איחוד. 
'טיפ':  הוסיף  הוא  לעד".  עצמאית  ים  בת  תישאר  ים  בת  ב''ה 
על  שלכם  הקמפיין  את  תבססו  אל  לפוליטיקאים,  קטנה  "עצה 

שקרים, אלא על עשייה ציבורית".
יבניגוד לדבריו הנחרצים של ברנז, הנתונים מוכיחים אחרת בת

כלית:
את  לבחון  שמונתה   - הגבולות  ועדת  סיימה  וחצי,  כשנה  לפני 
יאיחוד הערים תל אביב ובת ים – את עבודתה והציגה את מסקנו

תיה החד משמעיות. תמציתן: לעיר בת ים אין היתכנות כלכלית 
ועליה להתאחד עם אחותה הגדולה תל אביב. לאור ההחלטה, 

הודיע שר הפנים אריה דרעי כי הוא מאמץ את ההחלטה.
בהודעת דוברות של משרד הפנים נכתב: "ההכנות לאיחוד יחלו 

לעניין  ממשלתית  מינהלת  הקמת  עם  הקרובה,  בתקופה  כבר 
לעירייה  בבחירות  למעשה  הלכה  יתרחש  כשהאיחוד  האיחוד, 

המאוחדת ב-2023 - בחירות לראש עיר אחד לעיר המאוחדת".
בין עיריית בת ים לבין משרד הפנים סוכם על התחייבות העירייה 
כס הזרמת  ובייעול תמורת  ביעדים תקציביים, בשיפור  ילעמוד 

פים ממשרדי האוצר והפנים. העירייה התחייבה לקבל על עצמה 
ההליך  ההסכם,  פי  על  מלווה.  לחשב  ולהיצמד  הבראה  תכנית 
כולו נועד לצורך וכהכנה לקראת איחוד העיר בשנת 2023. אגב, 
על פי ההסכם, החשב המלווה יהיה "בעל אוריינטציה לפיתוח 

וקידום צעדים נדרשים לאיחוד".
לפני כחודש, הגיש ח"כ בצלאל סמוטריץ שאילתא לשר הפנים 
יאריה דרעי בסוגיית האיחוד. תשובתו של שר הפנים הייתה ברו

רה: "ההחלטה בדבר איחוד תל אביב יפו ובת ים, עומדת בעינה. 
תכנית ההבראה המתגבשת בימים אלה בין עיריית בת ים משרד 
הפנים ומשרד האומר, נועדה לשפר את מצבה הכלכלי שך העיר 

תוך הגעה לאיזון".
"תכנית ההבראה, במסגרתה הוצמד  מגיע משפט המחץ:  וכאן 
לעירייה חשב מלווה, הינה צופה פני עתיד ומכינה את הקרקע 
הדבר  ואין  התכנית  ביעדי  לעמוד  הרשות  על  משכך,  לאיחוד. 

משפיע על האיחוד".
ובכן, בשורה התחתונה, הדברים ברורים: האיחוד הינו עובדה 
מוגמרת ונעשה בתיאום של משרדי הפנים והאוצר לבין עיריית 

בת ים במשמרתה הנוכחית.
למקרה שתהיתם על מה מסתמך ברנז בבשורתו? מסתבר שהוא 
בכלל נופף במסמך של מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן, בו הוא 
יבסך הכל עוסק בתכנית ההבראה הקיימת כשהוא מבהיר שהק

מת ועדה קרואה אינה עומת על הפרק.
בנוסף, הוצג הסכם חדש בין משרד הפנים לעירייה שכולו עוסק 
ובהתחייבות העירייה לעמוד  בתנאי העמידה בתכנית ההבראה 
בכל הכללים המחמירים בכדי לקבל את עשרות מיליוני השקלים 
שהמדינה מזרימה לקופתה. מיותר לציין שאין במכתב ובהסכם 

יכל זכר לשינוי ההחלטה המקורית, לפיה כל תכנית ההבראה נו
עדה לקראת איחוד הערים.

חבר המועצה אורי בוסקילה, שחשף את תשובתו של דרעי, מסר 
בתגובה: "החשיפה מוכיחה את טענתנו כי הדיון שהתקיים אמש 
יעל תכנית הבראה לבת ים, לא היה אלא אמת חלקית בלבד שב

קשה להסתיר את האמת המלאה מתושבי בת ים: העיר תאבד את 
לקבל  ויכולתו  מעמדו  את  יאבד  הנבחר  העיר  וראש  עצמאותה 
יהחלטות בנוגע לבת ים, הן בשל החשב המלווה והן בשל החל

טת האיחוד". בוסקילה האשים את ראש העיר ושותפיו "בהולכת 
שולל את הציבור ובהסתרת האמת המלאה ממנו".

מנהיגות   של  "מחובתה  בתגובה:  מסר  יריב  אלי  המועצה  חבר 
לומר את האמת לציבור,  ולא לזרות חול בעיני הציבור. כאמור, 
שר הפנים החליט לאחד את בת ים עם תל אביב. הנהלת העיר לא 
אומרת את האמת לתושבים והגדילה לעשות בהשמצות אישיות 

כלפי חברי מועצת העיר המתנגדים לאיחוד".
ים'  בבת  'השבוע  שוחח  ברנז,  של  דעתו  לעומק  לרדת  בניסיון 
לא  מצידה  ים  בת  עיריית  דבריו:  עיקרי  ולהלן  ממושכות,  עמו 
יחתמה מעולם על מסמך בו היא מסכימה לאיחוד, וכל הפרוטו

אותה.  מחייבים  אינם   – דרעי  השר  ותשובות  ההודעות  קולים, 
ברנז מתעקש כי ההסכם הנוכחי ועמידת העיר בתכנית ההבראה 
– מייתרת את הצורך באיחוד העיר. ברנז חוזר ומדגיש את הישגי 
למ מוכיחים  שלדבריו  התקציביים  ביעדים  ועמידתה  יהעירייה 

שרדי האוצר והפנים כי העירייה בקרוב לא תזדקק כלל לחסדי 
תקציביהם ומשכך, אין כל צורך באיחוד.

ממשרד הפנים נמסר ל'השבוע בבת ים' בתגובה: "אתמול, בתום 
תהליך ממושך, אישרה מועצת עיריית בת ים את הסכם ההבראה 
בתקציב השוטף  לאיזון  המקומית  הרשות  את  להביא  שמטרתו 
2022 ואילך ולהביא להקטנת הגרעון המצטבר. למי  החל משנת
רות הנטען, המכתב מטעם המנכ"ל, תכליתו הוא הבהרת סעיפי 
הסכם ההבראה ולצורך של הרשות לעמוד בו. אין באישור תכנית 

ההבראה כדי להשפיע על עמדת השר והמשרד לגבי האיחוד".

למרות הכרזת ברנז – האיחוד עם ת"א בפתח
בישיבת מועצה, פצח מ"מ ראש העיר רפי ברנז בהכרזה 'דרמטית' לפיה בת ים לעולם לא תתאחד עם תל אביב, תוך שהוא מכנה את חברי 

האופוזיציה שקרנים ומנופף במסמכים לא קשורים • ומה האמת? הנה הפרוטוקולים, עמדת השר אריה דרעי ותגובת משרד הפנים

  אלי כהן

הפריימריז הפנימי של ‘קו עיתונות' ו'חדשות הסקופים' בין חברי 
נשאלו  שעבר  בשבוע  נמשך:  החרדיות  המפלגות  של  המועצות 
רבבות משתתפי הסקר על נציגי הציבור בעיריית ירושלים, קרוב 
והתקשרו להצביע עבור הנציג  נענו לאתגר  ל-30 אלף מצביעים 

המועדף לטעמם. 
נפתח ב'דגל התורה', שם זוכה סגן ומ״מ ראש העיר יצחק פינדרוס 
 %33 עם  קלרמן  ישראל  השני  במקום  קול(,   13,321( ל-%47 
)שהם 9,254 קול( ובשלישי יו״ר הסיעה אליעזר ראוכברגר שזו לו 

קדנציה ראשונה במועצה וכבר מקבל %20 )5,677 קולות(.
דייטש,  יוסי  העיר  ראש  סגן  עוררין  ללא  שולט  ישראל  באגודת 
שמקבל %55 מהקולות )שווה ערך ל-15,361 מצביעים(, אחריו 
איש(,   5,201(  %19 עם  ויצמן  יוחנן  הדומיננטי  הגוראי  הנציג 

מיכל  קול(,   2,758(  %10 עם  השלישי  במקום  רוזנשטיין  שלמה 
ואחרון   )2,527(  %9 עם  הרביעי  במקום  מבעלזא  הלברשטאם 

חביב נציג חב״ד יעקב הלפרין עם %8 )2,282 קול(.
בסיעת ש״ס אחוז ניכר מכיר טובה ליו״ר הסיעה וסגן ראש העיר 
צביקה כהן עם %46 )12,957 קול(, מי שכובש בסערה את המקום 
השני הוא חבר המועצה פיני עזרא עם %20 )5,516 קול(, במקום 
המקומות  ואת  קול(   4,284(  %15 עם  בצלאל  אברהם  השלישי 
 %12 הרביעי ובחמישי חולקים חיים כהן ושמואל מורסיאנו עם 

ו-%6 בהתאמה.
לשאלה האם חיים אפשטיין מבני תורה מהווה נציג טוב לשולחיו, 
השיבו %57 בשלילה )15,708 מהמצביעים(, לעומת %43 בלבד 

שסברו שהתשובה חיובית )11,858 קול(.
והשבוע, תתבקשו להצביע על חברי מועצת העיר ביתר, בשאלה 

בעיר,  ישראל  אגודת  של  המועצה  חברי  מבין  תבחרו  הראשונה 
מי הטוב ביותר לדעתכם? האם זהו בנימין הרשלר, יקי הרשקופ, 

אהרן אבלס, מנדי שוורץ או בעריש שמעיה.
חברי  מבין  ביותר  הטוב  את  לבחור  תצטרכו  השנייה  בשאלה 
המועצה של דגל התורה בעיר - יצחק רביץ ויוסי שטרית. בשאלה 
'טוב'  נציג  לדעתך  האם  לשאלה  ו'לא'  ב'כן  תשיבו  השלישית 

במועצה ישראל פכטר אכן עשה עבודה טובה.
הנציגים  מבין  מי  ומבררת  לש"ס  מתייחסת  הרביעית  השאלה 
במועצת העיר ביתר הוא הטוב ביותר לדעתכם? האם זהו יהודה 

עוביידי, מיכאל נקי או יצחק דוד כהן.
האופוזיציה  לנציגי  הזרקור  את  מפנה  החמישית  השאלה  ואילו 
ובוחנת מי מבין נציגי הסיעות למעננו וך' הוא הטוב ביותר? מנחם 

זיידה, אורי הולצמן או חיים ויסברג.

%47 נתנו לפינדרוס את ההובלה בקרב נציגי 'דגל' בעיר, %55 בחרו ביוסי דייטש כנציג 'אגודה' הדומיננטי ו-%46 תמכו 
בצביקה כהן מקרב מועמדי ש״ס • במפתיעים במקום השני: יוחנן ויצמן ב'אגודה', פיני עזרא בש״ס וישראל קלרמן ב'דגל' 

• והשבוע בפריימריז: נציגי ביתר עילית

סקר 'קו עיתונות' בשיתוף חדשות הסקופים - הצביעו והשפיעו

בכל שאלה או נושא ניתן לפנות גם במייל 
co.il.036006060@office או לפקס 0774448769 להצבעה חייגו:  60-60-600-03  שלוחה 9

התקשרו
והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

הפריימריז הירושלמי: 
דייטש בראש

סקר ‘קו 

עיתונות‘

1. מי לדעתכם הנציג הטוב 
ביותר בדגל התורה בביתר?

2. מבין חברי המועצה 
של דגל התורה בביתר, 
מי הטוב ביותר לדעתך?

3. האם לדעתך נציג 'טוב' 
במועצה ישראל פכטר אכן 

עשה עבודה טובה?

4. מבין נציגי שס במועצת העיר 
ביתר. מי הטוב ביותר לדעתך?

5. מבין נציגי סיעות האופוזיציה 
)למעננו וך'( בביתר. מי הטוב ביותר?

1. בנימין הרשלר
2. יקי הרשקופ
3. אהרן אבלס
4. מנדי שוורץ

5. בעריש שמעיה

1. יצחק רביץ
2. יוסי שטרית

1. כן
2. לא

1. יהודה עוביידי
2. מיכאל נקי

3. יצחק דוד כהן

1. מנחם זיידה
2. אורי הולצמן
3. חיים ויסברג
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הקדימו להירשם! קבלו את המחירים 
והתנאים הטובים ביותר! אל תישארו בלי 
מקומות כפי שקרה לחלק מהלקוחות 

בחופשות האחרונות

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

שינפלד בהילטון דיסלדורף 
חלום מתגשם! ה
TOPה-        שבטופ!

אוכל ברמה הגבוהה ביותר 
של טובי השפים

TOPהאוכל

טיולים ל-4 מדינות: בלגיה, 
הולנד, לוקסמבורג ומערב גרמניה  

TOPהטיולים

מנהלי שינפלד אתכם 
במלון כל החופשה

TOPהאירוח

דיסלדורף העיר המושלמת 
לסיורים ושופינג

TOPהמיקום

5 כוכבים של רשת
 הילטון העולמית

TOPהמלון

הכנסו לקישור וצפו בחוברת המהודרת
 עם כל מסלולי הטיולים 
והאטרקציות למשפחות

הכנסו לקישור וצפו בסרט
www.shainfeld.com/clip66 ההרשמה בעיצומה! 10 קבוצות כבר מלאות!!!

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

היעד החם של החורף! 
אפשרות לטיולי כוכבההצלחה חוזרת לשנה שלישית!

במיטב של תאילנד עם 
אתרים מקצועיים

אירוח ברמה גבוהה
במלון הילטון הואה הין 
5 המפואר

ארוחות גורמה
גלאט כשר עם טובי 
השפים של שינפלד

חופשת חנוכה וחורף 2018

קיץ 2018

שינפלד בהילטון הואה-הין תאילנד
HILTON HUA HIN

גלאט כשר

אפשרות מגוונות לטיולים:

מסלול מיוחד למשפחות
התקשרו לפרטים: 03-6189999
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יענקי קצבורג

ברביעי האחרון נפטר בנו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, 
רבי שמעון יוסף ז"ל. 

ערש הולדתו של הרב הגאון רבי שמעון יוסף זצ"ל בכ"ב בטבת 
תשי"ב בבני ברק, לאביו מרן ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל 
גרשון, ולאמו מרת הניה רחל ע"ה, בתו של הגאון רבי יהושע זליג 
ולאחר  רוסיה,  רבני  ומחשובי  פוריסלאב  של  רבה  זצ"ל,  דיסקין 

מכן רבה של פרדס חנה. 
בנערותו התחנך ולמד בישיבת פוניבז' המעטירה, שם ביקש מרן 
זצוק"ל ממנו שילמד בחברותא  ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן 
בישיבת  ללמוד  המשיך  מכן  לאחר  שרגא.  רבי  הגאון  בנו  עם 

פוניבז', שם עלה ונתעלה במעלות התורה והיראה. 
רבי  בת  שתחי'  רבקה  הרבנית  לרעייתו  נישא  לפרקו,  הגיעו  עם 
גבריאל ביר זצ"ל, ויחדיו הקימו בית גדול לד' ולתורתו, כשהוא 
מתמסר לחנך את בניו ובנותיו על אדני התורה המסורה, כפי שינק 
התורה  וחשקת  אהבת  להם  להנחיל  ימיו,  כל  הגדול  אביו  מבית 
שיגדלו לאילנא רברבא ברוח ישראל סבא. מיני אז הוא שקד על 

תלמודו בכולל פוניבז'. 
כן נודע בהיותו מחשובי המתפללים בשכונת רמת אלחנן, וכאחד 
ומכאוב,  סבל  כשידע  האחרונות  בשנותיו  וגם  שבה,  המיוחדים 
למרות זאת לא פסק מעבודתו התמידית לגדול ולצמוח כדרכו כל 

השנים. 
ביום רביעי שעבר בשעות הערב, עם שובו מבית החולים לביתו, 

לפתע נדם לבו והשיב את נשמתו המזוככת ליוצרו. 
על  הבשורה  הגיעה  עת  שהחל  פוברסקי  דב  ברוך  רבי  הגאון 
הפטירה למסור את השיעור כללי בישיבת פוניבז', פתח שיעורו 
באומרו, שספר תורה שרוי בצער, מרן ראש הישיבה הגאון רבי 

עמו  וכולנו  בצער  שרוי  גרשון  
שאבל  הוא  והדין  הנורא,  באבלו 
שדברי  כיון  תורה,  בתלמוד  אסור 
ולכאורה  לב.  משמחי  הינם  תורה 
למה שלא ילמד התורה לכל הפחות 
בצורה שאינה משמחתו, אלא מוכח 
מכך, שלימוד תורה שאינה משמחת 
ללמוד  חייבים  ואנו  תורה,  אינה  זו 
בצורה מושלמת, למרות שנגיע בכך 
שקשה  ואף  מהתורה,  שמחה  לידי 
לנו הדבר מצד אחד להיות עם מרן 

ראש הישיבה באבלו, ומצד שני לשמוח בדברי תורה, אבל יהודי 
צריך לחיות עם רצון ד', ורצונו הוא שנעסוק בתורתו למרות הכל, 
ויהיו דברי התורה הללו לזכות נשמתו של רבי שמעון יוסף זצ"ל.

הנשיא ניחם, נתניהו שלח מכתב

זצ"ל  יוסף  רבי שמעון  בנו  בבית  ישב שבעה  הישיבה  ראש  מרן 
לניחום  לעבור  האלפים  הגיעו  לשם  ברק,  בבני  עטיה  ברחוב 

אבלים, מתוכם עשרות אישי ציבור שעוררו עניין רב בבני ברק.
ביום שישי הגיע מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי לניחום האבלים. 

מרן אף טרח להשתתף במסע ההלוויה.
ברק  לבני  מגור  האדמו"ר  מרן  הגיע  הצהרים  אחר  ראשון  ביום 
במיוחד לנחם את מרן ראש הישיבה, הרבי הגיע למעונו של מרן 

ראש הישיבה ברחוב ראב"ד. 
לניחום  מויז'ניץ  האדמו"ר  מרן  הגיע  הבוקר  בשעות  שני  ביום 

האבלים.
הראל  הנשיא  בית  ומנכ"ל  ריבלין  )רובי(  ראובן  המדינה  נשיא 
טובי, ערכו ניחום אבלים ביום ראשון בערב, הנשיא הגיע בשעה 
ובסגן ראש  יעקב אשר מדגל התורה  19:00 בערב מלווה בח"כ 

עיריית ביתר יצחק רביץ, שרעייתו היא ראש הסגל בבית הנשיא.
"גם  כי  ואמר  הגיוס  לנושא  גם  הנשיא  התייחס  שניחם,  לאחר 
בימים אלה אנחנו זוכרים, כתמיד, כי אנו צריכים לחזק בהערכה 
את לומדי התורה ולדעת כי יש לפתור הכל בהסכמה ובהבנה, וכי 
בכפיה לא תיפתר אף אחת מהסוגיות הקיומיות הנוגעות לחיים 
בצה"ל  והמשרתים  התורה  לומדי  בין  ולשילוב  ישראל  במדינת 

הנדרשים לנו אלה כאלה".
ראש  של  התנחומים  מכתב  גם  הועבר  מכן  לאחר  שעות  כמה 
הממשלה בנימין נתניהו על ידי ראש הסגל, יואב הורביץ, ועוזרו 
של ח"כ גפני, שלומי פולק. "לבי דואב איתך ועם בני משפחתך 

ואני מוסר לכם את מלוא תנחומיי", כתב ראש הממשלה.
"הרב אדלשטיין זצ"ל נהג לקבוע עתים לתורה, האיר פנים לכל 
אדם והרבה במעשי חסד. הסתלקותו בלא עת היא אבדה גדולה 
ולילדיו, לאחיו ולאחיותיו, לישיבת פוניבז' ולעולם  לך, לאשתו 
התורה בכללו, ברגע קשה זה טבוע בנו ביתר שאת מאמר התורה: 
וידום אהרן. ייסורי האובדן עמוקים ואני יודע שאתה - באצילות 

נפשך - מקבל עליך את צידוק הדין".
 - האהוב  הבן  של  דרכו  בהמשכת  נחמה  ותמצאו  ייתן  "מי 
עם  חסד  ובגמילות  טובים  במעשים  התורה  בלימוד  בהתחזקות 

כלל ישראל. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים", סיים נתניהו.
ביום שלישי בערב הגיע מרן נשיא מועצת חכמי התורה הגר״ש 

כהן לנחם את ראש הישיבה בביתו.
כהן, הגר״ש  לניחום אבלים: הגרב״מ אזרחי, הגר״ד  עוד הגיעו 
הירש,  הגרמ״ה  לנדא,  הגר״ד  יוסף,  הגר"ד  עדס,  הגר״י  בעדני, 
מודז‹יץ,  טריסק,  סטריקוב,  מחנובקה,  מצאנז,  האדמו"רים 
ישראל  השרים  כן  וכמו  ועוד.  אלכסנדר  טשרנוביל,  סוכטשוב, 
כץ ונפתלי בנט, המועמדים לראשות עיריית ירושלים משה ליאון 
והשר זאב אלקין, חברי הכנסת מהמחנה הציוני בוז´י הרצוג, אבי 
גבאי ונחמן שי, מפכ״ל המשטרה רוני אלשיך, השר לשעבר גדעון 

סער ועוד. 
דגל התורה  נציגי  ובהם  לנחם,  גם הפוליטיקאים החרדים הגיעו 
בכנסת וברשויות המקומיות, השר דרעי, סגני השר פרוש ואיציק 

כהן, ח״כ אייכלר ומוזס, סגרה״ע ירושלים יוסי דייטש ועוד

אלפים רבים, בהם גדולי ישראל, חברי מועצת גדולי התורה, ראשי ישיבות, אדמו"רים, רבנים, אישי ציבור ועמך 
בית ישראל הגיעו בימים האחרונים לנחם את מרן ראש הישיבה נשיא מועצת גדולי התורה הגאון רבי גרשון 

אדלשטיין, שישב 'שבעה' על בנו הגאון רבי שמעון יוסף ז"ל

"מרן שרוי בצער"
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אשפר, מבינים בבשר.
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בראשות מרן ראש הישיבה
בראשות מרן ראש הישיבההגאון רבי שלום כהן שליט"א

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מבצע קיץ

תהיו כל הזמן בשריים
גם השבוע הזה

המבורגר/
קבב

לק"גלק"ג 19902190
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6 עופות במארז

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי 

מחולק, 
ארוז במגשים 
ונקי משומן 

ועורות מיותרים

קפוא

לשניצללחזה

פיקנטי/מזרחי/
כבש

השבוע השני

קפוא



לפרטי� נו�פי� חייגו: 0722-722-777

קורס המאמנים
בהנחיית: אליהו שירי

 היוקרתי

"השיטה המשולבת להתפתחות אישית" 
השיטה שמקנה כלים פרקטיים

להתמודדות בחיים האישיים
ופותחת מקור לפרנסה ברווח

השיטה היחידה על פי המקורות

תעודת מאמן
 והפניית לקוחות

 למצטיינים

לפרטים נוספים חייגו: 0722-722-777

איזו משכורת בחרת לעצמך?
יש לך תחושה של שליחות?
יש בך רצון לעזור לאחרים 

באומץ, בחיזוק הביטחון העצמי ובהגשמה עצמית? 
עכשיו הכישורים שלך מתחברים למקצוע העתיד!

בהמלצת 

הרבנים 
שליט"א
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חיים וייס

של  הדרמטית  החלטתה  לאחר  אחדים  ימים 
ישראל'  'אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת 
בטורו  (הרחבה  הגיוס  בחוק  שינויים  לדרוש 
של אבי בלום), בוחנים ב'דגל התורה' ובש"ס 
היא  הנטייה  כאשר  לחוק  ביחס  עמדתם  את 
תוך  אחת  בחזית  זאת  לעשות  אך  בו,  לתמוך 

תיאום עם 'אגודה'.
מועצת  נשיא  מרן  הגיע  בערב  שלישי  ביום 
חכמי התורה הגר"ש כהן לניחום אבלים אצל 
ראש  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן 
הישיבה ציין כי זו טרחה גדולה במיוחד להגיע 
ועול הישיבה של  מירושלים עם עול הציבור 

הגר"ש.
נשיא המועצת  ניחם מרן  במשך שעה ארוכה 
את מרן ראש הישיבה, תוך שהוא מצטט את 
הגמרא על פטירת בניו של רבי מאיר, והקדמת 
החתם סופר על בנו של הרמב"ם שנפטר על פי 
אביו. הגר"ש ציין כי תלמידי חכמים מאריכים 
לראש  צריך  ו"הדור  הדור,  בשביל  ימים 

הישיבה".
לאחר מכן העלה מרן נשיא המועצת את סוגיית 
הגיוס וציין כי "יש בעיה של הגיוס ומאיימים 
מהתקציבים,  חיים  לא  אנחנו  תקציבים,  על 
יוצאי  נקראים  לכן  הקב"ה,  של  הצבא  אנחנו 

צבא".
תלוי  "הכל  כי  השיב  הישיבה  ראש  מרן 
את  ציטט  הגר"ש  לדאוג".  מה  אין  בזכויות, 
דברי הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה על שבט 
פעולה  "בשיתוף  כי  הגרי"ג  הוסיף  ואז  לוי, 
מה  ואין  גזירות  שום  יהיו  לא  יחד  כולם  של 

לדאוג".
לא  הטועים  "אחינו  כי  הוסיף  המועצת  נשיא 
כשמתקרבים  אבל  תורה,  בן  זה  מה  יודעים 
הורים  לנו  יש  בתורה.  שבנם  שמחים  הם 
שרוצים שבנם ילך לצבא, התלמידים נשמעים 
לצבא,  הולך  לא  אחד  שום  מבנים,  יותר  לי 
כשמתחתנים, אבא שלהם אומר לי תודה, לא 
גדולי  נפרדו  מכן  לאחר  כפיה".  שום  תהיה 

ישראל ואיחלו אריכות ימים זה לזה.
הרב  בנו  ליווה  המועצת  נשיא  מרן  את 
בנוסף  פנחס,  מאיר  הקרוב  ותלמידו  יעקב 
השתתפו במעמד בנו של ראש הישיבה הגר"י 
אדלשטיין, נכדו מוטי פלאי ואיש 'דגל' אליהו 

ארנד.
ל'קו עיתונות' נודע כי בתחילת השבוע הגיעו 
שליחים  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  למרן 
לחוק.  התנגדות  שהביעו  האדמו"רים  מבתי 
מרן הגר"ח שמע את הצדדים ולאחר מכן נכנס 
גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  למעונו 
וענה  הצדדים  את  פרש  ארוכה  שעה  ובמשך 

לשאלות מרן על מתווה החוק.
לפעול  שיש  לגפני  אמר  התורה  שר  מרן 
לאחדות ולדעה משותפת בין כולם. במקביל, 
זימן מרן הגר"ח את מקורבו מזכיר ה'מועצת' 
של 'דגל' אברהם רובינשטיין והורה לו לפעול 
חרדית  חזית  ולגבש  בנושא  אצל האדמו"רים 
אחידה, כמו כן, הורה לו לעמוד בקשר עם מרן 

נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן.
חברי  עם  בעניין  פגישות  קיים  רובינשטיין 
סולוביצ'יק,  הגר"ב  ועם  ומקלב  גפני  הכנסת 
כמו כן עלה עם ח"כ גפני לבית מרן האדמו"ר 
מבעלזא בטלז סטון, שם ישבו למעלה משעה 
הגר"ח.  מרן  דעת  את  מברר  כשהאדמו"ר 
לפגישות  רובינשטיין  צפוי  הקרובים  בימים 
נוספות עם גדולי האדמו"רים ואחר כך יחזור 

למרן שר התורה לקבל הכרעה סופית.
ל'קו עיתונות' נודע כי מרן שר התורה הכריע 
עקרונית בעד העברת המתווה לאור העובדה 
על  לשקוד  ישיבה  בחור  לכל  מאפשר  שהוא 
תלמודו, ומאחר והדד ליין שהוצב על ידי בג"ץ 
מאלץ פתרון בדחיפות וזו האפשרות הריאלית 
היחידה כרגע לשימור עולם התורה. עם זאת, 
הורה מרן לקדם כמה תיקונים הכרחיים בחוק.

תמיכה באופוזיציה 

את  עיתונות'  ל'קו  מסביר  מקלב  אורי  ח"כ 
בשלב  'אגודה'  עם  ההסכמה  לחוסר  הסיבה 
זה: "מבלי להיכנס לפרטי החוק, אנו חלוקים 
גם  ואף  פרשנות  על  וגם  העובדות  על  גם 
הצע"ח  פה  יש  קודמים,  לחוקים  בהשוואות 
וההתייחסות  שהמדד  הביטחון  משרד  של 
שלנו כלפיה הוא מבחן התוצאה כלפי המשך 
ברוגע  הישיבות  תלמידי  של  לימודם  הסדר 

ובשלווה תוך הסדרת הנושא לשנים רבות".
בחוק  מפתיעה  תמיכה  מסתמנת  כך,  בתוך 
עתיד'  'יש  יו"ר  האופוזיציה,  מכיוון  דווקא 
ח"כ יאיר לפיד אומר ל'קו עיתונות' כי סיעת 
במתווה  שהוצג  כפי  בחוק  תתמוך  עתיד  יש 
המדובר, עם זאת הוא מסייג כי "אם היו לי 61 
מנדטים בהחלט הייתי משנה סעיפים בחוק".

שהוצג,  במתווה  שינויים  יהיו  "לא  לדבריו, 
שהוא  לצבא  התחייב  הביטחון  ששר  מכיוון 
של  המיוחדת  שהוועדה  כפי  חוק  יעביר 
יהיה  ליברמן  אם  תמליץ,  הביטחון  משרד 
חייב  הוא  בחוק  שינויים  להכניס  מוכן 
המתווה  שעל  מכיוון  מתפקידו  להתפטר 
כן הייתה הסכמה  הזה חתום הרמטכ"ל. כמו 
מהחוק  הפוליטיקאים  ידי  את  שמסירים 
ומעבירים את כל הדיון בו למשרד הביטחון".

על  פוליטיים  סיבובים  לעשות  יכול  "הייתי 
מכיוון  זאת  עשיתי  לא  אך  הגיוס  מתווה 
שלאחר שקראתי אותו הבנתי שאין שום סיבה 
שלא יקבלו אותו ככתבו וכלשונו כי המתווה 
טוב לכולם, אם יהיו שינויים בסעיפי החוק זה 

מה שיוביל לקרע בחברה הישראלית".
גם ח"כ ואלוף במיל. איל בן ראובן מהמחנה 
"כאלוף  כי  עיתונות'  ל'קו  אומר  הציוני 
המורכבויות  כלל  את  שמבין  וכמי  בצה"ל 
הגיוס  בחוק  תומך  אני  החרדים  בגיוס 
בעדו". להצביע  שצריך  וחושב  המתוקן 

לפי  יצביע  כי  מוכן להתחייב  איננו  ראובן  בן 
לשכנע  "אנסה  ואומר  הסיעתית  המשמעת 
החוק  לכשיגיע  אצליח,  לא  ובאם  חבריי  את 
לפי  להצביע  האם  אחליט  הכנסת  למליאת 
המשמעת הסיעתית או להתנגד לה. השיקולים 
וזה  פוליטיים  שיקולים  הינם  גבאי  של 
בענייני  פה  מדובר  זאת  עם  יחד  עלי,  מקובל 
להתפשר". מוכן  אינני  ביטחון  ועל  ביטחון 

כל  דבר  של  שבסופו  מקווה  "אני  לדבריו, 
להסתכל  צריך  זה.  עם  לחיות  יוכלו  הצדדים 
החלומות  אחר  ללכת  ולא  בעיניים  למציאות 
שום  אין  בנוסף,  לצה"ל.  יתגייס  חרדי  שכל 
מקום לסנקציות פליליות מכיוון שהן לא יביאו 
יותר חרדים אלא רק יורידו באחוזי הגיוס. אם 
והוא  ניסיון  לו  ויש  זה  את  אישר  הרמטכ"ל 
מכיר את כלל התהליכים כנראה שזה מה שאנו 
בהומור:  ומוסיף  ראובן  בן  אומר  צריכים", 
הצדדים  מכל  הגיוס  מתווה  את  תוקפים  "אם 

כנראה שהמתווה סביר וטוב".

בביקור ניחום אבלים של מרן נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן 
אצל מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, עלה נושא הגיוס והמתווה 
חיים  לא  אנחנו  תקציבים,  על  "מאיימים  הגר"ש:  מרן   • המדובר 
מהתקציבים" • מרן הגרי"ג: "בשיתוף פעולה של כולם יחד לא יהיו 
 • • התמליל המלא מהביקור ההיסטורי בפרסום ראשון  גזירות"  שום 
וגם: מרן הגר"ח קנייבסקי הורה לקדם את העברת המתווה, בתיקונים 

קלים ובתיאום עם אדמו"רים ה'מועצת' החסידית

"לא נשלח אף בחור לצבא"

מאת: יבניאל שירם

ההרשמה לחופשת הקיץ המשתלמת ביותר 
העו במלוא  נמשכת  תיירות"  "שינפלד  ־של 
הש את  הבטיחו  כבר  אורחים  מאות  ־צמה. 

שינפלד  של  הקסומה  בחופשה  תתפותם 
דיסלדורף  הילטון  במלון  שתתקיים  תיירות 

בגרמניה.
עוד לפני שנספר לכם על יתרונות המלון 
והעיר, נספר לכם שבשבועות אלו של תחילת 

־הקיץ מגיע הרישום לשיא. קווי הטלפון במ
שרדי שינפלד תיירות רגילים לעומס העונתי 

ומוקדניות החברה נענות לכל פניה.
אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע כולם 

התשו תיירות?  שינפלד  עם  לטוס  ־בוחרים 
בה פשוטה: אחרי שתבדקו את ההיצע בשוק 
שחופשה  לדעת  תיווכחו  אתם  גם  התיירות, 
ביותר  הטובה  התמורה  היא  שינפלד,  עם 
שתקבלו עבור חופשה שהיא גם המשתלמת 

ביותר וגם המהנה ביותר. 
־רשימת היתרונות של שינפלד תיירות ארו

כה ומשתלמת: גם ניסיון של מעל 30 שנים 
של  מהטופ  מלון  בית  גם  התיירות,  בתחום 
גם מיקום של המלון בעיר קסומה,  אירופה, 
גם אירוח ברמה הגבוהה ביותר, גם ארוחות 
מפנקות ועשירות כיד המלך עם צוות שפים 
בכל  וחמה  משפחתית  אווירה  גם  שם,  בעלי 
מרהיבים  תיירות  אתרי  גם  החופשה,  מהלך 
בקרבת המלון, גם קירבה למתחמי השופינג 
ואטרקציות  טיולים  גם  באירופה,  הנחשבים 
במערב גרמניה ובמדינות אירופה הסמוכות. 
בקיצור, חופשה שלא תרצו שתסתיים ותיתן 
מחודשים  כוחות  לאגור  האפשרות  את  לכם 

לקראת השנה הבאה. 
מאורחי  אחוז  מ-80  שלמעלה  הסיבה  זו 

אצ להתארח  שבים  בעבר,  תיירות  ־שינפלד 
לנו פעם אחר פעם. לניסיון ולמקצועיות אין 

תחליף.
אז מה ממתין לכם בחופשת הקיץ הקרובה?  

־שינפלד תיירות מציע בפניכם את מלון היל
־טון היוקרתי בעיר דיסלדורף שבמערב גרמ

למעשה,  העולמית.  הילטון  רשת  מבית  ניה, 
ולהתחדש,  לחדש  ממשיכה  תיירות  שינפלד 
וגאה להרחיב את שיתוף הפעולה העולמי עם 
רשת מלונות הילטון - הילטון דרזדן, הילטון 
הילטון  בתאילנד,  הואה-הין  הילטון  סופיה, 
קפריסין,  הילטון  ברטיסלבה,  טריי  דאבל 

הילטון פודגוריצה וכעת, הילטון דיסלדורף.
מאיכותו.  פחות  לא  חשוב  המלון  מיקום 

בס מרכזי,  במקום  נמצא  דיסלדורף  ־הילטון 
לפארקים  הגדולים,  הקניות  למרכזי  מיכות 
מדיסלדורף  היהודיים.  ולאתרים  המובילים 

־ניתן לצאת לשורה ארוכה של טיולים במע
רב גרמניה ובמדינות אירופה הסמוכות. חלק 
תיירות  שינפלד  ע"י  מאורגנים  מהטיולים 
בחלק  עברית.  דובר  מקצועי  מדריך  ובליווי 

מהטיולים ניתן לצאת באופן עצמאי.
־כשאנחנו בוחנים את עצמנו אל מול הסט

נדרטים הגבוהים ביותר ואל מול הפרמטרים 
שהחופשה  כדי  הנדרשים  ביותר  החשובים 
שלכם תהיה האיכותית והמהנה ביותר, אנחנו 

יכולים לסמן וי גדול.
מי  המלון.  איכות  הוא  הראשון  הפרמטר 

בגרמ דיסלדורף  הילטון  מלון  את  ־שמכיר 
ניה יודע שמדובר באחד המלונות הנחשבים 

תק שלא  בינלאומיים  סטנדרטים  ־באירופה. 
בלו בכל מלון. לא עוד מלון חמישה כוכבים 
ויוקרתי עם חדרים  סטנדרטי. המלון מפואר 
בעיצוב מוקפד, בית כנסת, מרכז ספא מפנק, 
חדר כושר, לובי מפואר, חדרי אוכל מרווחים 

ואינטרנט חופשי בלובי. 
לעיתים,  המלון:  מיקום  השני,  הפרמטר 
מלונות טובים ממוקמים במקומות מרוחקים 
מהערים הגדולות. המשמעות היא שלא ניתן 

לנסי להיגרר  מבלי  לטייל  מהמלון  ־לצאת 
עות ארוכות של מספר שעות לכל צד. מלון 
ממוקם  גרמניה  במערב  דיסלדורף  הילטון 

־בדיוק במקום הנכון: ליד מתחמי הקניות הג
רחוק  לא  המרהיבים,  הפארקים  ליד  דולים, 
לאתרי  בסמיכות  המובילות,  מהאטרקציות 
יהדות היסטוריים והכי חשוב: אפשרות לצאת 
למדינות  עצמאיים  או  מאורגנים  לטיולים 

תוכ לדיסלדורף  מחוץ  הסמוכות.  ־אירופה 
המדינות  של  פסטורליים  בנופים  לטייל  לו 

מש ולוקסמבורג.  בלגיה  הולנד,   – ־השכנות 
פחות יהנו במגוון פרקי שעשועים, גני חיות 
אתגרי  ספורט  וחובבי  הרפתקאות,  ומסלולי 
הרים,  טיפוס  ג'יפים,  כגון  פעילויות  ימצאו 

טרקטורו נטיפים,  מערות  אומגות,  ־רפטינג, 
נים, סוסים, ועוד.

טיולים  כוללים  שלנו  הטיולים  מסלולי 
הנחשבים,  למוזיאונים   – ולמשפחות  לזוגות 

ההיסטו למונומנטים  העצומים,  ־לפארקים 
ריים ולאטרקציות המרתקות ביותר במדינות 
הסמוכות. כאמור, חלק מהטיולים מאורגנים 
ע"י שינפלד תיירות מלווה במדריך מקצועי 
באופן  לטייל  לצאת  גם  ניתן  עברית.  דובר 

עצמאי.
 30 כבר  האוכל:  הוא  השלישי  הפרמטר 
בכל  בטופ  נמצאת  תיירות  ששינפלד  שנים 
המפורסם  המטבח  האוכל.  לשירותי  הקשור 
שינפלד  של  והקונדיטורים  השפים  וצוות 
תיירות כבר קנה לו שם בקדמת הבמה בענף 

־התיירות. מי שהתארח וטעם כבר יודע שכא
שלושה  אותנו  מלווים  לאוכל,  מגיעים  שר 

נכסי צאן ברזל: כשרות, איכות וכמות.
הבארים הענקיים בחדרי האוכל הם משהו 
מביאים  אנו  להאמין.  כדי  לראות  שחייבים 

־צוות בינלאומי של שפים וקונדיטורים המת
מחים במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות 

־מזרח ואשכנז. הכמות והמגוון שתמצאו בח
־דרי האוכל במלון עולים על כל דמיון. ארו

חות בוקר וערב מלאות בבארים המלאים בכל 
־טוב, מיני בשרים, דגים, מרקים, סלטים, תו

ספות, קינוחים, עוגות, קונפיטורות ומעדנים. 
באופן  לפניכם  פתוח  היום  שבמהלך  כמובן 
חופשי הטרקלין האירי הייחודי של שינפלד. 
בשבת אתם נהנים מפנסיון מלא עם הקידושא 

רבא המיוחד של שינפלד.
זו  אם שאלתם את עצמכם מדוע בתקופה 
הכתבה  את  שקראתם  אחרי  גובר?  הרישום 

הזו מן הסתם קיבלתם את התשובה.

למה כולם בוחרים 
ב"שינפלד תיירות"?

גם אתם רוצים ליהנות מחופשה חלומית חייגו עכשיו: 03-6189999

מאות אורחים כבר הבטיחו את השתתפותם בחופשה הקסומה של 
"שינפלד תיירות" שתתקיים במלון הילטון דיסלדורף בגרמניה. עם 
ניסיון של מעל 30 שנה, בית מלון מהטופ האירופאי, מיקום מעולה, 
אוכל משובח ועשיר, אירוח ברמה גבוהה, אווירה משפחתית חמה, 

אתרי תיירות מרהיבים וטיולים ואטרקציות לכל המשפחה – גם אתם 
תצטרפו לחופשת הקיץ של שינפלד תיירות
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האגודאיים  הכנסת  חברי  פתחו  הבתים'  ב'שלב  המשחקים  את 
התורה.  ומדגל  מש"ס  חבריהם  אצל  נראה  שלא  אנרגיה  בפרץ 
בתוך פחות משלוש יממות מרגע פרסום הצעת החוק של משרד 
הביטחון, התכנסה מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, בהרכב 
חסר, וקיבלה החלטה המורה לחברי הסיעה לפרוש מהממשלה אם 

החוק שהציע איווט יעבור.
היו  ה'מועצת'  של  הנחרצת  מההחלטה  הגדולים  המופתעים 
חברי הכנסת האגודאיים שסקרו את החוק המוצע בפתח הישיבה 
מנקודת המבט שלהם. לרגעים הם נשמעו כמי שמבקשים לטעום 
ובחסרונות  אותה שלמה. הם התמקדו בפגמים  ולהותיר  מהעוגה 
הכלכליות  הסנקציות   – שעבר  בשבוע  כאן  שתוארו  בחוק  שיש 
וקביעת היעדים בחקיקה ולא בהחלטת ממשלה או שר הביטחון 

– אך לא התעלמו גם מהיתרונות. 
ארבע  לנו  מקנה  שהחוק  כך  על  דיבר  הכנסת  מחברי  כשאחד 
שאם  לאדמו"רים  והסביר  דבריו  את  פרוש  תיקן  שקט,  של  שנים 
החוק יעבור ולא ייפסל בבג"ץ, יוענקו לנו שש שנים של שקט בהן 
יגור זאב עם כבש. ספירת השנים בנוגע לעמידה ביעדים - הסביר 
פרוש - תחל רק לאחר שנתיים מיום העברת החוק. רק אם במהלך 
)הווה אומר, חמש שנים מרגע החקיקה( תהיה  שלוש שנים מאז 
עמידה ביעדים בשיעור של פחות מ-85 אחוזים, כי אז יפקע החוק 

בשנה השישית. 
הסינרגיה בין החברים באגודת ישראל מעולם לא נראתה טובה 
יותר. ליצמן ופרוש תוחקרו לפרטי פרטים ונשאלו מה עמדתם – 
כשזהות השואלים לא חפפה לזהות ההנהגה הרוחנית הסיעתית של 
הנשאלים. אחריהם ביקש ח"כ מנחם לייזר מוזס להביע את עמדתו 
ביקש  מוזס  וביטחון.  חוץ  ועדת  כחבר  המחייב  תפקידו  מתוקף 
להזכיר שבחודש אלול הקרוב יפקע המועד בן השנה שקצב בג"ץ 
לתיקון החקיקה, ובמידה והחוק לא יעבור כל בני הישיבות יהפכו 
למחויבי גיוס בהגדרה. הדאגה לשלום הילדים והנכדים מעולם לא 

הייתה כה מוחשית ולא נשמעה כה אותנטית.
כשחברי הכנסת סיימו לומר את דברם, הם נתבקשו אחר כבוד 
לפנות את מקומם כדי לאפשר לחברי ה'מועצת' ללבן את הדברים 
ולקבל את הכרעתם. קשה להמעיט בחשיבות המעמד שבו ניצבים 
חברי הכנסת בפני גדולי ישראל, מביעים את דברם ויוצאים מהחדר 

כדי לשמוע לאחר מכן על ההחלטות שהתקבלו בהיעדרם. 
מרחב  להם  שיינתן  הכנסת  חברי  העריכו  מוקדמות  בשיחות 
תמרון וכי ההוראה שיקבלו תהיה להימנע מהצבעה אך לא למנוע 
כי הערבים שייצאו מהמליאה  מהחוק לעבור. כמה מהם הסבירו 
כדי להאזין לקולות המואזין ואולי גם תמיכתו המפתיעה של לפיד 
שמצדד בחוק )בצעד שנתפס על ידי חברי הכנסת כמשחק מתוחכם 
לפינה(,  החרדים  הח"כים  של  ודחיקתם  חרדי  הפנים  במגרש 
אפילו  ואולי  בהצבעה  הימנעותם  חרף  לעבור  לחוק  יאפשרו 

התנגדותם ההצהרתית-עקרונית שלא תלווה בהפלת הממשלה.
ההנחיה של חברי מועצת גדולי התורה לפרוש מהממשלה אם 
החוק יעבור ככתבו וכלשונו – הממה את חברי הכנסת האגודאיים. 
על  ומגוננים  עומדים  הם  אמיתיים,  שכחסידים  ייאמר  לזכותם 

אות.  לכל  ונצמדים  תג  כל  מסבירים  כשהם  במה  בכל  ההחלטה 
חטף  הלב  שלדאבון  יורוך'  אשר  ככל  'ועשית  של  המושג  לעצם 
מכת שמש לאחרונה, הרי שההתנהלות החסידית הזאת היא כמים 
קרים לנפש עייפה. חז"ל כבר למדונו שכינוס לצדיקים הנאה להם 
והנאה לעולם. במקרה הזה אפשר להוסיף ולומר שכינוס המועצת 
עשה טוב לכל חניכי עולם הישיבות שגדלו על ערכי הציות לדעת 
לחברים  בעיקר  הייתה  הנאה  של  מסוימת  מידה  כי,  אם  תורה, 

החסידיים שנטלו את ההובלה.

שקט, יורים
כינוס הבזק של מועצת גדולי התורה של אגודה יצא אל הפועל 
וחברי  דגל  של  התורה  גדולי  מועצת  לחברי  שהתאפשר  מבלי 
כינוס  נגד  או  מועצת החכמים של ש"ס להביע את עמדתם, בעד 
משותף של שלוש המועצות, כפי שהציעו מלכתחילה כמה מחברי 
הכנסת  חברי  הספיקו  בטרם  עוד  התורה.  ודגל  ש"ס  של  הכנסת 
כבר  אגודה  של  המועצת  רובינזון',  'איווט  לומר  ומדגל  מש"ס 
התכנסה והובילה להכרעה שהפתיעה את המערכת הפוליטית כולה 

– החילונית ובעיקר החרדית. 
יכול  התורה,  לדגל  ש"ס  בין  האמיתי  הדיל  את  שמחפש  מי 
למצוא אותו לעת עתה לא בעיריית אלעד ובשטח השיפוט של בית 
שמש, אלא קודם כל במשכן הכנסת בירושלים. מבלי להכניס את 
החברים  עמדתם של   - הפוליטי  הרי שבמישור  הרים,  בין  ראשם 
מש"ס ומדגל התורה היא כמעט אחידה. אין מה למהר להגיב, אין 
החקיקה  החוק.  נגד  או  בעד  מפוצצות  בהתבטאויות  לצאת  טעם 
שהניח איווט על השולחן מניחה את הדעת ומעניקה רמת וודאות 
לכך שיתאפשר לכל בן ישיבה לשבת וללמוד ללא הפרעה בחמש 
השנים הקרובות – בכפוף להכרעת בג"ץ שעליה אין שליטה. מכאן 

והלאה, דרושה בעיקר עבודה שקטה.
המתקמבק  החבר  מול  הקלעים  מאחורי  רבות  שפעל  לדרעי 
איווט ליברמן, לא אצה הדרך ואת סופ"ש האחרון הוא ניצל כדי 
לצאת לחופשה קטנה לחו"ל במהלכה השתטח על קברי צדיקים 
במערב אירופה. גם בדגל התורה חברי הכנסת דוממו מנוע וכמה 
היושב  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  של  ובאבל  בשק  התעסקו  מהם 
שבעה על בנו. מימי השבעה של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל על בנו רבי 
יעקב מקובלנו שכאשר המנהיג הרוחני יושב שבעה – חברי הכנסת 
המקורבים ובני הבית הרי הם בכלל אוננים הפטורים מכל מצוות 

היום לצורך התעסקות, גבאית משהו, בניווט זרם המבקרים.
השתיקה של החברים מש"ס ומדגל התורה לא העידה על דילמה 
קשה והתלבטות מיוסרת, אלא שיקפה בעיקר שביעות רצון בלתי 
מראשי  כמה  עם  וגם  הכנסת  חברי  עם  הפנימי  בשיח  מוסווית. 
הישיבות שגילו מעורבות לאורך כל התהליך )דוגמת ראש ישיבת 
עטרת ישראל שאף הביע את עמדתו במכתב פומבי( נשמעה נימה 
סיפק את  איווט, לטעמם,  מנוסח הצעת החוק.  סיפוק  ברורה של 
הסחורה והניח על השולחן, ועוד בשם משרד הביטחון, הצעת חוק 

סבירה. 
כשאיווט ליברמן יישב בקרוב עם חברי הכנסת כדי לסגור פינות 
מילה.  זו  מילה  להם שאצלו  לומר  יוכל  הוא  בירושלים של מטה 
אבוחצירא  אבי  יועצו  שניהל  השקטות  בשיחות  שנאמר  מה  כל 
אכן  אגודה,  של  הכנסת  חברי  מול  כולל  האחרונים,  בשבועות 
הכלכליות  הסנקציות  נגוזו.  הפליליות  הסנקציות  בתזכיר.  הוכלל 
אינן פרטניות אלא כלליות על תקציב הישיבות ובכל מקרה יחולו 

רק במקרה של אי עמידה ביעדים אחרי שנתיים. 
בכל מה שנוגע להיעדר הגמישות וקביעת יעדי הגיוס בחקיקה 
ולא בהחלטת שר הביטחון או הממשלה – נושא עליו הורחב כאן 
בא  שלא  דבר  על  במו"מ  שמדובר  הרי   – שעבר  בשבוע  הדיבור 
לעולם וספק אם ניתן לומר עליו את הגדרת חז"ל 'דעבידי דאתו' 
– שעשוי לבוא. מטרת העל של חברי הכנסת החרדים בכל הנוגע 
את  ולדחות  זמן  לקנות  ומתמיד  מאז  הייתה   – הישיבות  לבחורי 
הקץ. מי שמצפה לקבל הבטחה שלטונית לשקט תעשייתי על פני 
פרק זמן של יותר ממה שהונח על השולחן, מעיד על עצמו שאינו 

פוליטיקאי ריאלי שחוזה את הבאות, אלא אדם הוזה. 
בעשרים  דורות  של  שינויים  מתחוללים  שבו  מוטרף  בעולם 
לחלום  יכול  רק  איווט  מנצח.  יותר  הן  שנים  שש  שעות,  וארבע 
הבטחה  הרצועה  גבול  על  לו  להעניק  הדעת  על  יעלה  שמישהו 

לשקט ארוך טווח שכזה. 

קולות הקנאים
בתום ישיבת הסיעה שבמהלכה אמרו חברי הכנסת של דגל את 
גדולי  כבוד  על  המתבקשת  השמירה  במגבלות   – לבם  על  אשר 
ישראל, ישבנו עם מאיר פרוש בלשכתו בכנסת לרגע של התבוננות. 
ניסינו להבין איך האיש שהותקף על ידי הקנאים ברחובות ירושלים 
הפך  הגיוס,  חוק  על  השיח  את  כפשרן שמוביל  ידם  על  והואשם 
תוך שבוע לסמן הימני בסיעות החרדיות נגד כל פשרה. פרוש נמנע 
עד כה מלפרוש את משנתו, מתוך רצון לאפשר ניהול שיח שקט 
לראשונה  כאן  פורש  הוא  משנתו  את  רצויות.  לתוצאות  שיוביל 

בנחישות וברגישות כשהוא משיב לכל השאלות הקשות.
חברים בדגל התורה ובש"ס טוענים שמאחורי הקלעים התססת 
את האדמו"רים נגד החוק והתמקדת בחסרונותיו ולא ביתרונותיו. 
מסתתרים  הקלעים  שמאחורי  לכך  רומזים  אפילו  מהם  חלק 
שיקולים נוספים כמו ההתנגדות למועמד של ליברמן בירושלים 

והקריצה לקולות הקנאים בבית שמש.
חבריי  הרי  אליה.  להתייחס  אפילו  שמיותר  מגוחכת  טענה  "זו 
ואני הבאנו את השיקולים לכאן או לכאן בפני גדולי התורה והצגנו 
ולא  שלהם  הייתה  ההחלטה  וקרה.  עניינית  בצורה  הדברים  את 
שלנו. בכנות, חשבתי ואני עדיין חושב שאנחנו לא צריכים להיות 
יכולים להיות חלק מההסכמה לחוק  ואיננו  אלה שתומכים בחוק 
נחרצות.  כזה, אבל לא חשבתי שההחלטה תהיה להתנגד בכזאת 
גם אני הופתעתי אבל בשביל זה יש לנו גדולי תורה ואנו עושים 

בית ספר לפוליטיקה

תקופת ההמתנה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה



13 בחולון בת ים  13ח' בתמוז תשע"ח 21/6/18

פרוש: "חבריי ואני 
הבאנו את השיקולים 

לכאן או לכאן בפני 
גדולי התורה והצגנו את 
הדברים בצורה עניינית 
וקרה. ההחלטה הייתה 

שלהם ולא שלנו. בכנות, 
חשבתי ואני עדיין חושב 

שאנחנו לא צריכים 
להיות אלה שתומכים 

בחוק ואיננו יכולים להיות 
חלק מההסכמה לחוק 

כזה, אבל לא חשבתי 
שההחלטה תהיה 

להתנגד בכזאת נחרצות"

"יש לנו הסכם קואליציוני 
ברור שכתוב בו 

שבמדינת היהודים לא 
יגבילו מכסת לומדי 
תורה. ביבי חתם לנו 

על ההסכם הזה ומה 
שמציעים כעת זו הפרת 

ההסכם. הרי הנוסח 
שמוצע לנו נכלל רק 

בחוק שעבר בממשלת 
לפיד. למה שנסכים 

מרצון לדבר כזה?"

ככל שהם מורים לנו".
וכי מה חשבת לעצמך? אתם בורג מרכזי בממשלה והחוק הזה לא 
לא  הערבים  האמת  ברגע  הרי  פוזיטיבית.  בו  שתתמכו  מבלי  יעבור 

ירוצו להציל את הממשלה.
זאת.  עושים  ולא  ירושלים  עיריית  את  לכבוש  יכולים  "הערבים 
עקביים.  היו  הם  הגיוס  ובנושא  עקרונות  יש  להם  גם  אבל  תתפלא, 
לא להפיל  נגד אבל  או להצביע  להימנע  לנו  יורו  לכן חשבתי שאולי 
כפי  אנו פועלים  את הממשלה, אבל מרגע שנפלה ההכרעה במועצת 

שמורים לנו".
בוא נדבר רגע על החסרונות עליהן הצבעתם. הסנקציות הכלכליות 
כיום מפריעות לכם אבל בשעתו, התחננתם בפני שקד שיהיו סנקציות 

כלכליות ולא פליליות - אז מה נשתנה?
"לא היה ולא נברא. לא התחננו ולא הסכמנו ויתירה מזאת, הרי אני 
אישית עליתי בל' ניסן ללשכה של איילת שקד. זה היה אחרי שעלתה 
הצעה שהורכבה מחוק יסוד לימוד התורה וחוק בן צור והיה מי שהציע 
ביעדים.  עמידה  תהיה  לא  אם  כלכליות  נפקויות  שיהיו  סעיף  להוסיף 
והוספתי שלדעתי הבעיה הגדולה  לכך  נסכים  אז לשקד שלא  אמרתי 
היא בפרשנות שהפרקליטות נותנת לחקיקה כשהיא נדרשת להביא את 

עמדת המדינה בפני בג"ץ".
'גזירת  ממתי   - התורה  ובדגל  בש"ס  כנסת  חברי  אומרים  כך  ועל 

הגיוס' הפכה לגזירה תקציבית ולא ערכית?
"אני לא שמעתי אף אחד שאומר זאת בקולו ולכן מבחינתי זה לא 
נאמר. הם הרי יודעים את עמדתנו וחשוב להבהיר גם לציבור שעניין 
הסנקציות הכלכליות בעייתי, אבל הוא לא הסעיף הכי חמור בהצעת 
החוק ואני מאמין שלא בגללו קיבלנו את ההוראה החד-משמעית. אני 
יכול לומר שהליכוד לא בסדר ולא מתנהגים כך עם שותפים כשמטילים 
עליהם סנקציות כלכליות אבל מה שהפריע יותר מהכל לאדמו"רים זה 
העניין שאם לא עומדים בפחות מ-85 אחוז מהיעדים, אחרי חמש שנים 
שום  מבלי שתהיה  גיוס  לחייבי  יהפכו  הישיבות  בני  וכל  יפקע  החוק 

גמישות לממשלה או לשר הביטחון לשנות את הדברים". 
ועל זה משיבים חבריך מש"ס ומדגל התורה – שהאלטרנטיבה הרבה 
יותר גרועה. הרי ללא חוק ימצאו עצמם כל בני הישיבות בחודש אלול 
ומאוחר  תקציבים  שלילת  תהיה  המשמעות  חוקי.  הסדר  ללא  הקרוב 

יותר גם הפיכתם לעריקים. 
בשתי  היינו  כבר  אבל  עינינו  לנגד  העת  כל  שמונח  שיקול  "זה 
'תורתו  את ההסדר של  פסל  ב-98' כשבג"ץ  בעבר.  כאלו  סיטואציות 
בישיבת  אמרתי  טל.  חוק  את  פסל  שבג"ץ  אחרי  וב-2015  אומנותו' 
תהיה  ולא  גיוס  יהיה  לא  גדליה  צום  שעד  להמר  מוכן  שאני  הסיעה 
הפסקת תקציב. אם נהיה מאוחדים ואיתנים בדעתנו גם בג"ץ יבין שיש 

פה ציבור גדול שיש לו עקרונות ואי אפשר לדחוק אותו לקצה".
זו בדיוק הנוסחה ששמענו בשנים האחרונות מהפלג הירושלמי...

"עליי אי אפשר לומר שאני משיב בשלילה לכל הצעה. הרי ישבתי 

שעות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר כולל בשבועות האחרונים. אבל 
עלינו להפנים ולהבין שאיננו יכולים רק בגלל החשש הזה לומר כן לכל 
בו שבמדינת היהודים  לנו הסכם קואליציוני ברור שכתוב  יש  הצעה. 
ומה  הזה  ההסכם  על  לנו  חתם  ביבי  תורה.  לומדי  מכסת  יגבילו  לא 
שמציעים כעת זו הפרת ההסכם. הרי הנוסח שמוצע לנו נכלל רק בחוק 

שעבר בממשלת לפיד. למה שנסכים מרצון לדבר כזה?"
כי ניתנות לנו שש שנים של שקט – ומה שעשיתם תמיד זה לקנות 

זמן הרבה יותר קצר בכסף הרבה יותר גדול.
"ראשית אין לנו שום ביטחון שיינתנו לנו שש שנים של שקט. אני 
לא מזלזל בכך שיש יתרון לחוק שהצבא מציג כצרכים שלו אבל כולם 
מודעים לכך שבג"ץ עלול לפסול גם אותו. וכי מה נעשה אז? הרי יבואו 
ויאמרו לנו ובצדק: כבר הסכמתם לסנקציות פליליות – אז שזה יהיה 
בעוד שנתיים במקום בעוד שש. יש פה עניין עקרוני ואנחנו לא יכולים 
יד לחוק שאומר שאם לא תהיה עמידה עתידית ביעדים, לומדי  לתת 

תורה יהפכו לעבריינים".
ככל שאתה מסביר את עמדתך יותר כך גוברת התחושה שמבין כל 

חבריך אתה נוקט בקו הכי קיצוני.
"זה לא קו קיצוני. זו עמדה עקבית. אף פעם לא הציעו לנו להסכים 
לסעיף כזה וסעיף כזה היה רק בתקופת לפיד בניגוד מוחלט לעמדתנו. 

אז מה אתה רוצה, שאשאר רגוע? שאסכים לדבר כזה?"
אתה חוזר ואומר מה אתה לא רוצה. והשאלה היא, מה אתה רוצה 

ובעיקר מה יכול לעבור?
"חוק יסוד לימוד תורה".

נו, באמת. הרי כולם כבר יודעים שזה לא ריאלי. חוץ מיהדות התורה 
וש"ס כל שאר השותפות התנגדו נחרצות להצעה.

גם  הרבה  תלויה  בפוליטיקה  והריאליות  זקנתי  וגם  הייתי  "נער 
בעמדה עקבית שלנו. הנקודה המרכזית שלנו היא שלא ייתכן שנסכים 
מסוימות  בנסיבות  תורה  לומדי  עתידית,  זמן  שבנקודת  שאומר  לחוק 
יהפכו אוטומטית לעריקים. זה חייב להשתנות והסמכות חייבת לחזור 
לשר הביטחון או לממשלה כך שיתאפשר מרחב של גמישות. מעבר 
את  בעתיד  שנדרוש  מהיום  כבר  לומר  צריכים  שאנו  היא  דעתי  לזה, 

העברת חוק יסוד לימוד התורה".
לעתיד לבוא כשיבוא משיח זה יהיה חוק היסוד היחיד אבל במציאות 

העכשווית ובכנסת הנוכחית – מה אתה מציע?
החלטות  לחץ  מתוך  לקבל  לנו  אסור  ברורה.  המועצת  "החלטת 
מאמין  אני  כך.  אחר  רבות  שנים  עליהן  שנבכה  טובות  ולא  נמהרות 
להביא  תצליח  הכנסת  חברי  של  פעולה  בשיתוף  נבונה  שהתנהלות 
לתוצאות יותר טובות והנוסחה הראשונית שהציע משרד הביטחון, לא 
לא  תורה  שלומדי  כך  על  הסכמה  תהיה  אם  האחרונה.  המילה  תהיה 

יהפכו אוטומטית לעריקים – נוכל לדעתי להגיע להבנות".
ימים יגידו, והרבה לא נותרו. שעון החול לתום המושב אוזל במהירות 

ואם נוסחה שכזאת לא תימצא בימים הקרובים – אנה אנו באים.

עקוב אחריי. פרוש בדרכו ל'מועצת'
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מהתהליכים  חלק  היא  "הנשימה 
במערכת  הבסיסיים  הפיזיולוגיים 
תרגילי  ישנם  באדם.  הביולוגית 
מדיטציה, או יותר נכון תרגילים לפיתוח 
את  לעצור  לנו  המאפשרים  הריאות 
ולבצע  יותר  ארוך  זמן  לפרק  הנשימה 
בהצלחה  מאומצות  ספורט  פעילויות 

רבה יותר. 
בבסיסו  אשר  תרגיל  מובא  בהמשך 
אך  חופשית,  צלילה  לצורך  פותח 
להשתמש  לנו  שלו מאפשרת  היעילות 
הנשימה  יכולת  את  לשפר  כדי  בו 
בענף  יותר.  טוב  לשחות  גם  וכך  שלנו 
דלה  בסביבה  היא  העבודה  השחייה 
ובכללם  תחרותיים  שחיינים  בחמצן, 
את  מנצלים  אולימפיים  שחיינים 
חמצן  בהעדר  לפעול  שלהם  היכולת 
של  הראשון  החלק  לטובת  זמן  לאורך 
מתחת  תנועה  נעשית  שבו  השחייה, 
למים ללא שאיפת אוויר. התנועה הזו, 
מאפשרת  הדולפין",  "תנועת  המכונה 
שנוצר  עצום  מתפרץ  בכוח  שימוש 
כדי  השחייה.  בתחילת  הקיר  מדחיפת 
אנרגיה,  אותה  את  מיטבי  באופן  לנצל 
על הגוף להיות בתנוחה ישרה עם כיוון 

התנועה, ליצירת התנגדות מינימלית עם המים, כך שיציאה מהמים על מנת 
כל תנועה מיותרת אחרת, תבלום את התנועה המהירה של  או  אוויר  לקחת 
השחיין קדימה. מעבר לזה, כדי לשפר את מהירות השחייה, רצוי להיות מסוגל 
לשחות עם כמה שפחות נשימות. שחיינים אשר שוחים, לצורך העניין 50 מטר 

בכל הכוח, חייבים לדעת לשחות 50 מטר ללא נשימה. 
את תרגילי הנשימה רצוי מאוד לבצע עם אדם נוסף, מכיוון שבמקרה ונבצע 

אותם לא נכון, אנו עלולים להרגיש סחרור ולעיתים, זה יכול להיות מסוכן".

תרגיל מספר 1: 
לאחר שחיית חימום קלה, מניחים שתי ידיים על שפת הבריכה, שואפים אוויר 
נשימות  4 שניות. לאחר מספר  אותו החוצה במשך  ונושפים  4 שניות  במשך 
בקצב של 4 שניות לכל פעולה מאריכים את זמן השאיפה והנשיפה ל-5 שניות 
נשיפה  ו-5  שאיפה  שניות  ל-5  שוב  יורדים  מכן  לאחר  שניות.  ל-6  ובהמשך 
ומורידים חזרה ל-4. לאחר מנוחה קלה של נשימה רגילה מבצעים זאת שוב 

ושוב מספר דקות. 
בשלב השני, לאחר שמבצעים את תרגילי הנשימה, שוחים תוך השקעת מאמץ 
של כ-55% מהיכולת המקסימלית. השקעת מאמץ של 55% מהיכולת, שומרת 
מתאפשרת  זה  באופן  לדקה.  פעימות   110-120 בין  של  במהירות  דופק  על 

וכך נמנע מהשרירים שלנו להתחמצן  זרימת חמצן מספקת למוח ולשרירים 
ולהתעייף. חשוב לשים לב לא לבצע נשימות מהירות מדי או במונח המדעי, 

היפר-ונטילציה, אשר יכולה לגרום לסחרחורת ולטשטוש. 
בשלב השלישי, שוחים לאורך 50 מטר או עד למקסימום היכולת – ללא נשימה. 
על השלב הזה יש לחזור 3 פעמים. חשוב מאוד לשמור על קצב איטי בשחייה 

ללא הנשימה ולהקפיד בכל אחד משלבי השחייה לשמור על 55% מאמץ. 

תרגיל מספר 2:
את  להכניס  ולסירוגין  מקסימלית  לרגיעה  להגיע  היא  זה  תרגיל  של  מטרתו 
את  נגדיל  שבאמצעותן  פעולות  נוחים,  לא  תנאים  תחת  הנשימה  מערכת 
נפח הריאות ובית החזה. בחלק הראשון אנו שואפים אוויר במשך שתי שניות, 
מחזיקים אותו לשתי שניות נוספות ומוציאים גם במשך שתי שניות ומחזיקים 

שתי שניות נוספות ללא אוויר בריאות. 
בשלב השני, לוקחים שוב אוויר כשהפעם נושפים לאט-לאט וברוגע במשך 10 
שניות בסופן אנו מרוקנים את האוויר מבית החזה. לאחר שנושמים מעט רגיל 
מבצעים זאת שוב. העצירה אשר יוצרת סטרס לריאות ולגוף והנשיפה הארוכה, 

מנגד, יגרמו לריאות להפתח.
זה  בשלב  כאשר   ,1 מספר  תרגיל  את  שוב  ומבצעים  חוזרים  האחרון:  החלק 

התרגיל אמור להיות קל יותר.

מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

סנדוויץ' חביתת ירק עם לאבנה וירקות

טיפים
סגולות האבטיח

רגע לפני הביס העסיסי מהאבטיח – חלי ממן כוהנת הדיאטות 
ומייסדת קבוצות תמיכה להרזיה מסבירה לנו על סגולותיו:

"מלבד היותו טעים ומתוק בקיץ הוא משתלב נפלא ליד גבינה 
בולגרית, וטוב להרוות צמא בתקופת הקיץ. לפרי העסיסי המון 

אנרגיה וסגולות רפואיות רבות":
של  קרישה  על  שאחראי  )חומר  בפקטין  מאד  עשיר  האבטיח 
רוב  של  ובחרצנים  בגרעינים  בקליפות,  נמצא  והוא  הריבה 
הפירות(, ליקופן, סיבים תזונתיים, בויטמינים ומינרלים שונים. 
סידן, מגנזיום  ברזל,   ,C-וB  ,A רבים: קבוצת  ויטמינים  בו  יש 

ואשלגן. 
לסוג  )בהתאם  גר'  ל-100  קלוריות   30-35 רק  מכיל  האבטיח 

האבטיח(.
גר'   150 לאכול  מספיק  מגנזיום  של  יומית  כמות  לקבל  כדי 
אבטיח. בננה היא הפרי היחיד בעלת כמות מגנזיום יותר מאשר 
יותר  הרבה  מכילה  הבננה  האבטיח  לעומת  אבל  באבטיח. 
ולכן הרבה פחות מושכת את כל שומרי המשקל. ב-  קלוריות 
100 גרם אבטיח יש 30 קלוריות בלבד. כך, שמנת פרי נחשבת 

200 גר פרי בניגוד לפירות אחרים.
לא רק האבטיח עצמו בריא, אלא גם הגרעינים שלו! תזכרו את 
גרעיני  גרעינים.  ללא  אבטיח  לקנות  בוחרים  שאתם  לפני  זה, 
אבטיח מכילים 25% שמן, שעשיר בוויטמין D ומבחינת ההרכב 

הכימי שלו והשפעה על הגוף קרוב מאד לשמן שקדים. 
של  במקרים  במרפא  לסייע  יכול  האבטיח   - רפואיות  סגולות 

חום גבוה, עצירות/בעיות חילוף חומרים. 
הידעת ? אבטיח ידוע גם כמשפר את איכות השינה ומצב הרוח. 
בנוסף הוא גם מומלץ לנשים הרות ולאחר הלידה ולנשים בכל 

תקופת ההנקה.

תרופות סבתא על בסיס אבטיח
של  במקרים  ביום  פעמים  כמה  אבטיח  מיץ  לגרגר  מומלץ   .1

דלקת גרון.
2. במקרים קיצונים של תולעי מעיים יש להרתיח 100 גר' גרעיני 
לאחר  נמוכה.  על אש  דקות   45 מים במשך  ליטר  ב-1  אבטיח 
מכן יש לקרר, לסנן ולשתות במשך היום ב-3 מנות. כמו כן, ניתן 

לפורר גרעיני אבטיח ולערבב עם דבש וחלב. לקחת בכל יום.
מעט  למעוך  מומלץ  עור,  מחלות  או  פצעים  ויש  במידה   .3

"בשר" אבטיח ולהניח מספר רגעים על המקום. 
שלאחר  ראש  מכאבי  להיפטר  מסייעת  טרי  אבטיח  אכילת   .4

שתיית אלכוהול. 
חום  להפגת  טובה  סגולה  הוא  אבטיח  של  טבעי  מיץ  כוס   .5

מהקיבה.
6. במקרים של כוויות שמש או עור פנים מגורה, מומלץ לקחת 
לערבב  למעוך,   ,)1:1 )ביחס  מלפפון  ו"בשר"  אבטיח  "בשר" 

ולשים על הפנים למשך 20 דקות. 
7. ניקוי פנים תוצרת האבטיח - ניתן להקפיא קוביות מיץ קרח 
דקות  כ-10  להשאיר  הפנים  עור  את  ולשפשף  מראש  אבטיח 

ולשטוף.
עד  בכוויות  לטיפול  באבטיח  משתמשים  הסינית  ברפואה   .8
לשוטפים  מומלץ  כוויות,  של  במקרים  קשות.  כוויות  של  רמה 
מאבטיח.  רטיות  להניח  מכן  ולאחר  נקיים  במים  מקום  את 

מומלץ לחזור על הפעולה הזו מספר פעמים.
לוקחים  להכנתו  חמוץ.  אבטיח  ממיץ  רטייה  להכין  ניתן   .9
"בשר" אבטיח ושמים בכלי זכוכית נקי. סוגרים את הכלי לכמה 

חודשים עד להופעת טעם חמוץ.

"מאפיית ברמן", בשיתוף מאמנת הכושר ובעלת קבוצות ריצה ענת הראל, מגישים את הכריך האהוב על ענת: 
סנדוויץ' חביתת ירק עם לאבנה וירקות. הכריך מלחם מחמצת E-FREE ללא חומרים משמרים. 

טעימה

תרגילי נשימה לשיפור תפוקת הריאות 
ואספקת החמצן

תהליך הנשימה אחראי לספק חמצן לדם, המשמש להפקת האנרגיה לגוף • הגברת אספקת 
החמצן וייעול תהליכי הנשימה חשובים לבריאות הגוף, לכושר הריכוז והחשיבה ומשפרים את 
היכולת הספורטיבית • אורי סלע, הבעלים של רשת מרכזי עולם המים ומייסד שיטת השחייה 

WEST, מייעץ איך לשפר את יכולת הנשימה ותפוקת הריאות

מצרכים: )4-6 סועדים(
 E-FREE 2 פרוסות לחם

1 כף גבינת לאבנה עיזים
1 כפית שמן זית

2 ביצים
1 כף חלב סויה

חופן פטרוזיליה קצוצה
חופן כוסברה קצוצה

חופן תרד קצוץ
1 עגבנייה פרוסה

כמה עלי רוקט

אופן ההכנה:
1. הכינו את חביתת הירק: טרפו בקערה את הביצים עם 
חלב הסויה והעשבים. חממו שמן זית במחבת וטגנו את 

החביתה עד שהיא עשויה כרצונכם. 
2. הרכיבו את הסנדוויץ': מרחו שכבה נדיבה של לאבנה 

עיזים על אחת הפרוסות, הניחו מעל את החביתה 
מקופלת. סדרו כמה פרוסות עגבנייה ואת עלי הרוקט 

וסגרו עם הפרוסה הנוספת.



מקורה,  ים-המלח  מי  בריכת  הכולל:  לספא,  חופשית  כניסה  נפרדים   רחצה  חופי  שני  בלעדי: 
מים  בריכת  אטרקטיביים   במחירים  טיפולים  חדרי   32 כושר   וחדר  רטובה/יבשה  ג׳קוזי, סאונה 
ביום 3 ארוחות  נפרד   סולריום  המשפחה   לכל  פעילויות  מיוחד   קירוי  עם  ענקית  מתוקים 
 שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה  מזנון בריכה  קפה ועוגות אחר הצהריים  ארוחת חצות קלה

הכל כלול במחיר!
מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

י״ז-כ״ד באב )29.7-5.8(

זה לא חופש, בלי חוף
חופשת בין הזמנים בנירוונה ים המלח
המלון היחיד עם 2 חופים נפרדים צמודים

פנסיון מלא, 3 ארוחות ביום!

ש
.

...

בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

)בית נח מנחמי( ז'בוטינסקי 155, רמת גןוהרב שלמה לנדאו שליט"א 03-6190086
 לקבלת פרוספקט מהודר

ולהזמנות חייגו:
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עצי פרי

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. כעין מסדרון. "בית שער ____ ומרפסת" )מעשרות 
ג ו(

7. דיר לבקר ולבני בקר. "צאן ואין בקר ב____" )חבקוק 
ג יז( )בלשון יחיד(

8. השאיר,הותיר. "המנמר את שדהו ו____ קלחים" 
)פאה ג ב(

10. בנו הקטן של גדעון. )שופטים ט ה(
12. ממכות מצרים.

13. ____    _____. חפץ יקר ערך. "ונפלתם כ____    
_____" )ירמיה כה לד(

15. שדה שנחרש. "נירו לכם ____" )ירמיה ד ג(
16. באופן זה,במצב זה. "ישנתי ____ ינוח לי" )איוב ג יג(
18. אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בחג הסוכות.

21. במידה מרובה,בכמות גדולה לרוב. "מדרתה אש 
ועצים ____" )ישעיה ל לג(

1. ארוך,ממושך בעברית. ובארמית? "יומא ____" )ביצה ל: (
2. גדול פי-שנים. "כמלא רחב הסיט ____" )שבת יג ד(

3. עובד בסיתות,מומחה בהקצעת אבנים לבנין. "מקבת של _____" 
)כלים כט ז(

5. עני,אביון. "עשיר ו____ נפגשו" )משלי כב ב(
6. האח! הוי! "וענו עליך ____" )ירמיה נא יד(

9. זרק,הטיל,השליך. "סוס ורכבו ____ בים" )שמות טו א(
11. סליחה,כפרה. "והעדים לא תהא להם ____ לעולם" )סנהדרין 

מד: (
14. שם כולל לכל ירק מר בטעמו. "הלילה הזה כלו ____" )הגדה 

של פסח(
17. הקליפה הדקה של ענבים או של פרות אחרים. "מחרצנים ועד 

____" )במדבר ו ד(
19. ____ אחד. דעה והסכמה אחת. "כל שרית ישראל ____ אחד 

להמליך" )דה"א יב לח(
20. קיצור המילים : בעזרת השם.

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

אגוז, שקד, גפן, שקמים, לוז, תאנה, זית, תמר, תפוח, עץ הדר, רמון, עץ שמן

רשאמאישראנתחנתגדא

תמידאריתדתגאונשסנ

תגתדיתישרעשדאפושג

שסנמתישאצדישאמתמנ
ישריאזתהגאתגינשכר
תגנמאאדשרדגגפנאנא

אמאקגריתדאנתאשנגא

נמאשיאסנשאמאנתישד

דגשתגשקדשידמאנתתג

גולוזזיתשאשנסשאסנ

ניתדוגאנאצסשתנשיא

אמאגששדתענמאהשאנש

גשאיסנרשאשתגסניתד

1."עז...", "משוא...", "קבלת..."
2. "מיגו" פירושו בעברית...

3. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?                                                                                                         
4. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."

5. מהו חומט?
6. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

7. מה ההבדל בין טקס וטכס?
8. "מנוי ו... אתו"

9. "שריד ו..."
10. מהי גלוסקה?

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. פנים 2. מתוך 3. דרום 4. סרק 5. סוג לטאה 6. לא 7. אין הבדל 8. גמור 9. פליט 
10. לחמניה



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

מ"ר עם מעלית פנימית, 
6,300,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

ז’-ט’ בתמוז תשע”ח  
20-22/6/2018
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 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

אחיסמך

2-2.5 חדריםאלעד

וילות ובתים

באר שבע

+5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 זוהר, 145 מ"ר, 5 
חד' גדולים, שמורה + חצר + 
מחסן וחניה, 2,800,000 ש"ח, 

_____________________________________________)24-27ל(054-3977553

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

ממיליון ש"ח. נדל"ן אחיסמך 
08-6335335)21-32/18(_____________________________________________

4-4.5 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות בשיכון ה' 
ברחוב ברויאר בבנין של 2 

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

סוכה גדולה, 3,580,000 
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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

אופקים
 דירת 3 חד', משופצת, 
צנרת חדשה, ליד הסמינר, 

460,000 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ל(050-4113791

 דירת גן 6 חדרים איזור 
מעולה ומבוקש, ק"ק, 

2,350,000 ש"ח, 
050-3003331 ,03-5328805)22-25(_____________________________________________

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בבן פתחיה הרב שר, 
קומה ג' עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חדרים + 
יחידה מושכרת של 2.5 

חד', 3 כ"א, מאווררת עם 
נוף, 3,060,000 ש"ח, 

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

 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 ברבי מאיר, 4 חד' + 
חצר,  מסורגת וממוזגת, דרום 

מערב, אזור מעולה, 
_____________________________________________)23-26ל(052-7619164/3

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת לחלוטין. תיווך יעקב, 

054-4901948)25-25(_____________________________________________

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

חיסכו אלפי שקלים
_____________________________________________)24-35("ביטוח נאמן" 03-9075551
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 ברח' ניסנבאום 
דירת דופלקס מדהימה, 

משופצת כחדשה, גג 
פתוח. כ-140 מ"ר+ 

אופציה + מחסן 30 מ". 
פרטים בתווך אשכנזי 

03-5791770)24-25(_____________________________________________

 בק.הרצוג רח' אביעד 7 
5.5 חד', ק"א חזית, מרווחת 

1,800,000 ש"ח
_____________________________________________)24-27 ל(053-2703924

 בנחמיה! 125 מ"ר, 
ק"ב, חזית! 2,300,000 
ש"ח מפתחות ב-"אביחי-

_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! מציאה! 
במנחם 5 חד' 120 

מ"ר 3כ"א, ק"א, 
משופצת+חניה+סוכה 

15 מ"ר 2,140,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
 052-7652801)25-25(_____________________________________________

 בלוין דירת-נכה 5חד' 
ענקית, חדשה, מיידית 
2,500,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
5 חד' 130 מ"ר מחולק ל-4 

חד' + יחידה ק"א חזית חדשה 
מושקעת ברמה גבוהה + 

סוכה גדולה א.פנחסי 
03-5799308)25-25(_____________________________________________

+5 חדרים
 בבלעדיות! 

בחסידי העליון! 5 חד' 
מסודרת+אופציות ללא 

מדרגות! תיווך פלוס ח.לסקר 
03-9089201)25-25(_____________________________________________

 ברשב"י 20 4 חד' 106 
מ"ר ק"ד+מעלית, מ.סוכה 

חניה 1,570,000 לל"ת 
_____________________________________________)25-28ל(050-4131359

 בבלעדיות! בחסידי 
העליון! 4 חד'+גינה גבוהה 

ומרוצפת+אפשרות לחפירה 
"תיווך פלוס ח.לסקר" 

03-9089201)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות! בליטאי 
המבוקש 4 חד'+יציקה לסלון 

ענק+גג בנין מעולה "תיווך 
_____________________________________________)25-25(פלוס ח.לסקר" 03-9089201

 בבלעדיות מציאה! 
"שחף נכסים" 4חד'+יחידת 

הורים מוארת ומטופחת 
1,490,000 ש"ח גמיש

052-5752500)25-25(_____________________________________________

 בבלדעיות! בעליון! 3 חד' 
מסוגרת"יח"ד יפיפיה ומושכרת 

בגג+מדרגות חיצוניות תיווך 
_____________________________________________)25-25(פלוס ח.לסקר 03-9089201

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרת 5,400 ש"ח נטו 
בשכונה יא. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)25-25(דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 3,800 נטו 

שכונה ב משה משה אלוש 
_____________________________________________)25-25(אבני דרך 054-3255667 

 דירה מחולקת ל-2 
מושכרות 4400 נטו שכונה ג' 

כל הקודם זוכה משה אלוש 
_____________________________________________)25-25(אבני דרך 054-3255667

 עבור לקוחותינו דרושות 
דירות מושכרות, כולל דירות 

מחולקות. אור-לנכס
050-9500075)25-25(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור משופצות ברמה גבוהה 

שכונה א מושכרות 8,500 
ש"ח נטו משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)25-25(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור משופצות בית מלון 

מושכרות 4,000 ש"ח נטו 
בשכונה יא. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)25-25(דרך 054-3255667

 דירה ברחוב סנהדרין קומה 
ב מעולה לחלוקה ניתן לקבל 
3000 לאחר חלוקה רק 460 
אלף ש"ח משה אלוש אבני 

_____________________________________________)25-25(דרך 054-3255667

 רמה ד' השיווק התחיל 
תהיו הראשונים לבחור את 
הדירות הכי טובות ותחסכו 
לפני שהמחירים עולים החל 

מ- 1,100,000 ש"ח 
072-2504626)25-25(_____________________________________________

 בבר אילן דירה הכי גדולה 
מושקעת מאד, 81 מ"ר, 

מרפסת 9מ"ר אופ' לתוספות 
_____________________________________________)25-25(תיווך יעקב 054-4901948

 ברמת בית שמש 4 חד' 
מטבח מושקע נוף מהמם 

_____________________________________________)25-25(מעלית 072-2504626

 בבלעדיות בירושלים חברון 
ק"ב 70מ' + אישורי בניה 

ל65מ' בחזית+מעלית בעקיבא 
-סוקולוב ק"ק 94מ' מחולק 

ל2יחידות יפיפיות. פנחס מילר 
_____________________________________________)25-25(מתווך מוסמך 050-4103310

 למכירה 3-4-5 חד' ברחוב 
גולומב מקבלן ממשרד גבוה

03-5785777)25-26(_____________________________________________

 בוינרב כ-150 מ"ר ק"ב 
3כ"א מחולקת ל-2 מפוארת 

2,135,000 גמיש נדל"ן-הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
בפרדס כץ וקריית הרצוג 

מגוון דירות 3-4 חד', 
פנטאוזים, דירות נכה 

ושטחי מסחר אכלוס תוך 
שנה בבנייה מפוארת 

ואיכותית ל. זוהר חברה 
ליזמות ונדלן

052-8309090)25-25(_____________________________________________

 באזור רש"י דופלקס 
ענק 3,900,000, 3.5 חד' 

1,800,000 +אפשרויות בנייה 
B.D.A 4 חד' 2,100,000 תיווך

054-8449423)25-25(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
דירות אחרונות בבנייה 4 חד' 

2,100,000, 3 חד' 1,600,000 
דירה גן+חצר 2,650,000, 
B.D.A 054-8449423 25-25(תיווך(_____________________________________________

 באיזור העירייה דירת 3.5 
חד' 90 מ"ר יפה 1,750,000 
דירת 5חד'+ אפשרויות בניה 

B.D.A 2,000,000 תיווך
054-8449423)25-25(_____________________________________________

 תיווך מבחר ענק של דירות 
לקניה באיזורים טובים בב"ב 
ובפ"כ מחירים טויבם לקונים 

רציניים.
054-7477054/03-5444815)25-25(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות החלמ- 
1,550,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויזניץ 
130מ' מחולקת ל-+2גג 

מוצמד בטאבו תיווך-ישוב 
-הארץ 03-8007000, 

052-7168090)25-25(_____________________________________________

 דירות גן ופנטהאוזים 
בפרויקט חדש בפרדס כץ -2.5
5 חדרים החל מ1500000ש"ח 

_____________________________________________)25-25(אלבה-נדל"ן 054-844-6671

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

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א החל מ- 1,600,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)25-25(_____________________________________________

 ביהודה הלוי מתאימה 
לטאבו משותף, מרווחת 

2,550,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בגמר שלד בגולומב דירות 
3/4/5 חד' החל מ 1,650,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000 ,052-7168090)25-25(_____________________________________________

 מציאה באהרונוביץ 2 
יחידות משופצות 1,050,000 

ש"ח תשואה גבוהה, טאבו 
משותף."א.צ.נכסים" 

050-2044100 ,050-9777755)25-25(_____________________________________________

 למשקיעים דירה כ-80 
מ"ר מושכרת ב-7,300 

ש"ח+באותו מפלס תוספת 2 
יחידות מושכרות 

_____________________________________________)25-28ל(058-7443384

 בשיכון ה' בבר 
אילן דירת גן 3 חד' 70 

מ"ר+סוכה 20 מ"ר+חצר 
50 מ"ר+א.הרחבה 

"מקסימיום נדלן" 
052-7683068)25-25(_____________________________________________

 ברמת אהרון איזור 
הוילות דירת-גג כ-220 

מ"ר ק"ב 5 חד'+גג ענק 
חזית מושקעת+חניה 

3,790,000 ש"ח 
גמיש "סלומון- נכסים-

והשקעות"
052-7652801)25-25(_____________________________________________

 בשיכון ג' צמוד לגורדון 
דירת גן 5 חד' 124 מ"ר + 
חצר 100 מ"ר משופצת  

2,850,000 ש"ח  
_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 מציאה! בדבורה-הנביאה 
דופלקס מפואר+מחסן 

2,900,000 ש"ח גמיש תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

052-7168090)25-25(_____________________________________________

 המציאה!! בשלש-
השעות דופלקס 5 חד' 

ק"ג-מעלית, 175 מ"ר, 3 
כ"א, 2 חניות, 1,820,000 

ש"ח מ.כהן 
052-7684074)25-25(_____________________________________________

 בלעדי!! הזדמנות 
בר"ע-הרצוג דופלקס 

6חד' 175מ"ר ק,ג מעלית 
משופצת מהיסוד מ.כהן 

_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

 בלעדי דופלקס 6 חד' 
כ-140 מ"ר בנוי+מרפסת 

30מ' ברב קוק היוקרתי קומה 
ד' חזית+חניה+חנייה תיווך 

_____________________________________________)25-25(אלטרנטיב 054-5500263

 בזכריה דופלקס מהמם!!! 
ק"ג 7 חד' 220 מ"ר 3 כ"א 

3,330,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בר' טרפון דופלקס 155 
מ"ר, חזית מעלית מטופח 

2,500,000 גמיש, 
_____________________________________________)25-25(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 ברח' חברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' 

ק"ג ומעליה 3 חד' עם 
סוכה ענקית סגורה. 

דירה מושקעת, חזית, 
חניה צמודה, ומעלית. 

3,500,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל-4 חד' + יחידת דיור 
ק"ג חזית מאווררת חדשה + 

פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות(2,450,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 במנחם בגין דירת 6.5 
חד' דירה משופצת קומפלט 
יש חצר ומחסן חניה וסוכה 

3 כיווני אויר 2,140,000 
)גמיש( "פנחס נכסים" 

055-6789653)באין מענה נא 
_____________________________________________)25-25(להשאיר הודעה(

 ביגאל אלון 5 חד' 
ענקית קומה ראשונה 

עם יחידת הורים+אופציה 
להרחבה עוד 50 מ"ר 

ב-1,860,000 ש"ח 
054-4850066)25-25(_____________________________________________

 ענקית בגמר בנייה 
בשמעיה, מימון 6 חד', 
ק"ק+חצר כ-150 מ"ר 

2,200,000 גמיש תיווך-הנדל"ן 
050-4177419)25-25(_____________________________________________

 בבילו בתחילת בנייה, 
5 חד' גדולה, קבלן אמין 

2,200,000 תשלומים נוחים 
_____________________________________________)25-25(תיווך-הנדל"ן 050-4177419

 בבלעדיות!! א.אבטליון 
כ-5חד' כ-130מ"ר "א.בגג-

רעפים" 4כ"א+סוכה 
2,150,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 הרב קוק! פנטאוז 
מדהים! 5חד'+גג, 
מפתחות ב-"אביחי-

_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

 בהזדמנות במרים-הנביאה 
ענקית, ק"א, מיידית, בניין 

חדש 3,100,000 תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000, 

052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בהרצוג 4חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 
2,600,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בשיכון ג' 5חד' מפוארת, 
חזיתית, ק"ב 2,500,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בגוטליב 5חד'+חצר 
ענקית 2,900,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
 052-7168090)25-25(_____________________________________________

 במתחרד הנרקיס 3.5 
חדרים גדולים משופצת 

קומפלט, קומה 1 בהזדמנות 
 990.000

_____________________________________________)W)25-25 נדלן 054-4502728

 במבצע-עובדה, 3חד' 
76מ"ר משופצת ומרוהטת, 
מעולה לחלוקה ולמגורים. 
590,000ש"ח. אור-לנכס 

050-9500075)25-25(_____________________________________________

 פרויקט מהרש"ל 7 
דירות 4חדרים ופנטהאוס ענק 
בבניה אכלוס 12חודשים החל 
מ2100000 ש"ח אלבה-נדל"ן 

054-844-6671)25-25(_____________________________________________

 פרויקט סוקלוב-ר"ע 
דירות 3/4 חדרים, נכה, 

פנטהאוס אכלוס 18 חודשים 
החל מ1690000 ש"ח אלבה-

_____________________________________________)25-25(נדל"ן 054-844-6671

 פרויקט זבוטינסקי 71  
נותרו דירות בודדות 3/3.5/4 

חדרים אכלוס 12חודשים החל 
מ1400000 ש"ח  אלבה-נדל"ן 

054-844-6671)25-25(_____________________________________________

 בהר-סיני/תורת חיים, 
125מ"ר, ק"ק, חזית, 
שקטה, מחולקת+א.

הרחבה. "מקסימום-נדלן" 
052-7683068)25-25(_____________________________________________

בקומת  חדרים    4 בת  דירה  לרכישת  הצעות  בזה  מוזמנות 
הכניסה  ברח' קהילות יעקב 23  בני ברק   בגוש 6187 חלקה 

113 )להלן - "הדירה" (.
הצעת הרכישה לא תיפחת מהסך של  1,500,000   ₪  .

באמצעות  הדירה  על  המידע  כל  את  לבדוק  המציע  באחריות 
התכנוני,   הפיזי,  מצבה  את  לרבות  מתאימים,  מקצוע  בעלי 
בני  בעירית  לרבות  הרלוונטיות,  הרשויות  בכל  והמשפטי, 
את  ולרבות  ברק,  בני  ובניה  לתכנון  המקומית  ובוועדה  ברק 
כהגדרתה  נכה"  "דירת  הינה  הדירה  הבניה.  להיתר  התאמתה 
בהוראות תב"ע 105/ב של עירית בני ברק ותימכר/תירשם  רק 
למי שמוגדר כנכה לפי התקנות, דהיינו, לנכה גפיים תחתונות 
המסוגל לנוע רק בעזרת כסא גלגלים שימציא אישור על נכותו 
וימציא  "נכה"(,  )להלן:  הבריאות  ממשרד  או  הביטחון  ממשרד 
כדירת  הדירה  את  לרכוש  זכאותו  על  ברק  בני  מעירית  אישור 

.)AS-IS( נכה . הדירה תימכר במצבה כמות שהוא
הח"מ לא יהיו אחראים באחריות כל שהיא לגבי תיאור הדירה 
ו/או לגבי מצבה ולא יהיו אחראים לכל פגם ו/או אי התאמה 

שיתגלו בדירה ו/או לגבי מצגים שיוצגו בפני המציע .
הנכסים  מכונסי  אחד  של  במשרדם  תימסר  רכישה  הצעת 
תוגש  ההצעה   .  14.00 שעה   16.7.18 ליום  עד  מטה  המפורטים 
אך ורק באמצעות חתימה על טופס "הצעת רכישה" אותו ניתן 
לקבל אצל אחד מכונסי הנכסים דלהלן. בהצעה ירשום המציע 
עו"ד  לפקודת  בנקאי  שיק  לה  ויצורף  מציע  שהוא  המחיר  את 
מסכום   5% בשיעור  יהיה  הבנקאי  השיק  גובה    . כהן  שלום 
את  להצעתו  יצרף  המציע  ההצעה,  לטופס  בנוסף  ההצעה. 
טיוטת  חוזה המכר כשהיא חתומה ע"י המציע. החוזה שייחתם 
בשינויים  לו,  שתימסר  החוזה  טיוטת  בנוסח  יהא  הזוכה  עם 

המחויבים. 
יחולו   ) בפועל  הבנוי  )על  השבחה  והיטל  מקרקעין  שבח  מס 
על המוכרים. מס רכישה , ככל שיחול, יחול וישולם ע"י וע"ח 
הנכסים  כונסי  יהיו   , הנ"ל  באופן  תוגש  שלא  הצעה  הקונים. 
זכאים שלא לקבלה. השיק הבנקאי יחולט במקרה שמציע אשר 

הצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו.
הח"מ אינם כפופים לדיני המכרזים ואינם מתחייבים לקבל את 
ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ולא יהיו מוגבלים 
כפי  דעת  שיקול  להפעיל  יוכלו  הם  לעיל.  שפורט  זמנים  בלוח 
ו/או  מו"מ  לנהל  זה  ובכלל  העניין,  בנסיבות  לנכון  שיימצאו 
לערוך התמחרות בין המציעים ו/או עם חלקם ו/או עם אחרים 

, ככל שיראה להם.
שמסר  השיק  בחזרה  אליו  יישלח  תתקבל  לא  שהצעתו  מציע 

בדואר רשום לכתובת שרשם בהצעה.
ימציא  שהקונה  לכך  כפופה  המכירה   . תיווך  דמי  ישולמו  לא 
ע"י  נכה  דירת  לרכישת  המתאים  כנכה  ואישורו  נכה  תעודת 

עירית בני ברק. 
לענייני  המשפט  בית  של  באישורו  ומותנית  כפופה  המכירה 

משפחה בתל-אביב-יפו.

בקומת הכניסה  ברח' קהילות יעקב 23 בני ברק בגוש 6187 חלקה 113  

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת נכה 

עו"ד אברהם דהן - שד' רוטשילד 4 תל-אביב טל' 03-5177082 
dahan-adv@bezeqint.net :פקס' 03-5105007 דוא"ל

עו"ד אסתי וייסלר - רח' זבוטינסקי 155, בית נוח, רמת גן 
estw10@gmail.com :נייד: 050-6750691 )בשעות העבודה( דוא"ל
עו"ד מירב פונטש - מרח' רוטשילד 30 בת-ים טל' 03-5071640

merav@praklita.co.il :פקס' 03-6850134 דוא"ל

 במגדלי-גילת, 2.5חד' 
ק.9 מושכרת ב-2,000ש"ח, 

מקלחת משופצת, מרוהטת. 
420,000ש"ח. אור-לנכס 

050-9500075)25-25(_____________________________________________

 וילת חלומות מפוארת 
7 חדרים 330 מ"ר בנוי עיצוב 

אדריכלי + בריכה + יחי"ד 
מניבה לפרטים w נדלן

054-4502728)25-25(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בחנה סנש דירת-
גג 300 מ"ר ק"א 

ואחרונה 150מ"ר 5 חד' 
מושקעת+150 מ"ר גג 
ענק )ניתנת לחלוקה( 

לפרטים "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! למבינים 
בדניאל דירת-גן חדשה 

5.5 חד' מושקעת 
ומפוארת 250מ"ר ק"ק 
170 מ"ר+70 מ"ר חצר 
וחניה, מיידי 4,000,000 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 ברבינו אשר בפרויקט 
נופי הגבעה היוקרתי 

דירות פנטהאוז בסיום 
שלד +מפרט גבוה+נוף 
ומ. שמש 03-7443649 

050-3973917
_____________________________________________)25-25(שיווק בלעדי "ערי יהודה"







4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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)25-28/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________  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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)25-26/19(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, 

_____________________________________________)23-22/19(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(.
050-7220147

www.godiab.com)50-50/18(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 

050-2565636)09-35(_____________________________________________

 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

יבניאל

 וילה + חצר משחקים 
+ דירות ארוח, מתאים 

למשפחות וגיבוש עד 30 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 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
 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל מ- 

_____________________________________________)18-29(350 ש"ח, 050-4102275

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)18-25(_____________________________________________

 "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

 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(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-49(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-26/18(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

 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

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

ומטבח, נוף מדהים, מחיר 
_____________________________________________)18-29(מוזל, 052-7648264

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-25/18(_____________________________________________

■ "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(_____________________________________________

 דירת 2/4 חד' לימים 
שבתות וחגים, באזור גאולה/

_____________________________________________)24-33ל(הבוכרים. גוטמן 050-2638641

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-47(דתי. מרים, 054-9911490

מטע
 במושב מטע, ג'קוזי + 

בריכה + טרמפולינה + סנוקר 
+ אופניים + דשא, ח.גדולה, 

050-6265183 ,050-8845744)22-28(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" 
לקבוצות עד 37 איש ברמה 

גבוהה, במחירים מיוחדים 
_____________________________________________)22-33(לקיץ, 054-5990551

מרכז
 קמפוס גדול ומרווח + 

בית מדרש וחדר אוכל, חצר 
גדולה ויפה לשבתות ובין 

הזמנים, א.לקייטרינג, 
052-7142331)22-33(_____________________________________________

נטועה
 במושב נטועה, צימרים 

מרווחים וגדולים, מתאים 
למשפחות ברוכות ילדים, קרוב 
למירון + בריכה גדולה בחצר, 
052-4022289 ,052-6058873)22-25(_____________________________________________

 וילה עד 17 איש. חצר 
גדולה, מתחם גדול, בריכה, 

_____________________________________________)22-29ל(1,750 ללילה, 050-3804386

חוות  "היי -דה"
חוות סוסים במושב חמד )סמוך לאור יהודה(

050-3336353

סנוקר • פינג פונג • הוקי אויר • כדורגל שולחני • 
כדורסל • פינת מנגל עשירה • פינות ישיבה מוצלים

מה בחווה?

√  רכיבה טיפולית )בסבסוד קופות החולים(

√ טיולי שטח בחיק הטבע

√ חוגי רכיבה מערבית

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 053-3128502

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-08/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בצאנז, דירה חדשה, נקיה, 
יפה וממוזגת, 8 מיטות. 

052-7154292 בערב, 
_____________________________________________)23-34ל(053-3114368

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח + בריכה + גינה 

לזוגות/משפחות, 
04-6980449 ,052-4604609)23-30(_____________________________________________

 "תיווך ערדאצ'ה" מבחר 
אדיר! ובלעדי! של וילות 

וצימרים מפנקים + אטרקציות 
_____________________________________________)23-30(ללד"ת, 054-8538389

בגני הר נוף לשבתות
ותקופות קצרות, 4 חדרים 

ממוזגת, יפיפיה עם נוף
_____________________________________________)24-27ל(052-7639067

 צימרים נופי כלנית  
לזוגות ולמשפחות +בריכה 
וגקוזי,מאובזרים ומושקעים, 

שעון מיים מהדרין. 
בקרבת קברות צדיקים

054-9917000)24-31(_____________________________________________

 "אבני החושן"-סוויטות  
נופש מאובזרות במרכז 

העיר וצמוד לחוף 
הים,מחירים מיוחדים 

054-638802)24-27(_____________________________________________

 וילה לנופש קרוב לים,  
ממוזגת מאובזרת באזור 

_____________________________________________)24-27(חרדי  052-3333146 

ז’-ט’ בתמוז תשע”ח  20/6-22/6/2018

צימר ונופש בים המלח

054-471-4979

צמוד לחוף הנפרד ולעשרות 
מסלולי טיולים 

דירות גדולות למשפחות 
וחדרים לזוגות

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי ארוח, 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 להיכנס לאתר: 
 barasaga.co.il
 055-9923279)23-28(_____________________________________________

 לנופש מושלם- בית שתי 
קומות 3 חד'+ מרפסת+ 

נוף מדהים לכינרת, מאובזרת 
_____________________________________________)21-32(ויפה! 055-6782491

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
בהכל, עד 8 נפשות, נוף ראשון 

_____________________________________________)23-34(לכינרת, 053-8882702

 פנטהאוז לבין הזמנים 
ולשבתות, נוף מרהיב לכינרת, 

נקיה, ממוזגת, חדשה, 
_____________________________________________)23-26ל(054-8475006

 ברובע היהודי דירה ענקית 
חדשה, חצר, במרכז ליד 

_____________________________________________)25-26(החורבה שלום 050-4180902

 לשבתות ולתקופות 
קצרות בבית וגן דירה גדולה 

מאובזרת וממוזגת 15 מיטות 
050-4171148)25-28(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד ברכמיאל 

עם גינה ממוזג קרוב לרשב"י 
ולים הנפרד בעכו 

04-9987070 ,058-3261711)25-32(_____________________________________________

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)25-32(_____________________________________________

 דירת נופש בדרום נתניה 
עד 6 מיטות קרוב לביה"כ 

_____________________________________________)25-28(ממוזגת+ חצר 054-9770550

 דירת 6 חד'+גינה ענקית 
200 מ"ר, טרמפולינה ונדנדות, 

_____________________________________________)25-28ל(גליל מערבי 052-2555228

 נופש חלומי מפואר ונקי 
אטרקציות יחודיות, 12 מיטות 

052-7625874)25-28(_____________________________________________

 מבחר דירות מדהימות!! 
לסוגרת אטרקציות עד 50% 
הנחה+מגש פיצה חינם "חי 

_____________________________________________)25-30(תיירות" 058-3229944

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 דירת 7 חד', ממוזגת, 
מתקני משחקים לילדים ונוער. 

053-2827371)25-28(_____________________________________________

 צימר בצפת בעיר העתיקה 
עד 10 איש. רחל, 

058-7683975 ,058-5225174)22-29(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-24/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 
גדולה + ובריכה, 

052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-52/18(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-12/19ל(050-4157897

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

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

 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 )21-22/19(_____________________________________________

 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
 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(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי במרכז אלעד, מתאים 
למשרדים/טלמרקטינג ולכל 

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

ג'קוזי+ בריכה ונוף. 
052-7703470)21-32(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר, למטרה 
שקטה בלבד, 1,500 ש"ח, 

052-7667000)22-25(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" 
משרדים/ מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם  חניות 
.גישה להעמסה. במיקום 

_____________________________________________)25-25(מצוין.  0522-656825

 להשכרה משרד 
משופץ ממוזג 30 מ"ר 

במרכז ר' עקיבא פרטים 
בתיוך אשכנזי
03-5791770)24-25(_____________________________________________

אילת
 בחוף שמורת האלמוגים 
קראוון מאובזר למשפחה עד 7 

_____________________________________________)24-31(נפשות 054-7967089 חווה

 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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

 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

 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(_____________________________________________

 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

 לשבתות חתן אולם 
מפואר + חדרי אירוח, כ- 
55 מיטות, ברמה גבוהה, 

_____________________________________________)24-25ל(050-4198070

 דירת גן 4 חד' בשיכון ה' 
יפיפיה, 8 מיטות +מרפסת 

_____________________________________________)24-27ל(גדולה עם גינה 054-8484544

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-23/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 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(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)27-28/18(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-28(טרמפולינה, 050-4017808

קו עיתונות דתית / 8173120 

להשכרה בבאר שבע
במרכז מסחרי קרוב לביג 

054-2323915
054-2323954

משרדים כ –180 מ"ר בקומה 
ראשונה ומסחרי כ- 2300 מ"ר  

- ניתן לחלוקה 

 במצפה מנות 
)גליל מערבי( צימר עץ 

משפחתי+בריכת שחייה 
_____________________________________________)25-28(פרטית 050-4266268

טבריה

 דירת נופש מפוארת 
במרכז טבריה, מתאימה ל- 6 

נפשות + נוף לכינרת, ליד 
_____________________________________________)23-26(קברי צדיקים, 050-8358895

 וילה 5 חד' + נקיה 
ומטופחת, דשא + טרמפולינה 

+ נדנדה, חצר יפה + בריכה 
קטנה, עד 14 איש, 

052-2270453)23-30(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________

הרי יהודה
 מתחם נופש בהרי יהודה: 

בריכה, מתקנים, פרטיות, 
_____________________________________________)21-28(פינת מנגל, 050-9133361

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת

_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת 4 חד', מינימום 
12 מיטות, קרוב לקבר 

הרמב"ם,נוף לכינרת 
052-7908214)24-27(_____________________________________________

 5 חד', 13 מיטות, מרפסת 
גדולה על הכינרת, ממוזגת, 

מאובזרת, מיקום מרכזי 
_____________________________________________)24-27(לשרותכם 050-4124556 

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק.שמואל מאובזרת 

עם חדר.קרוב לטיילת
052-7130111

_____________________________________________)24-31(054-7135350 )הודעות(  

 סוויטת נופש לזוגות 
+משפחות מותאם לחרדים , 

על  שפת הכינרת,
_____________________________________________)24-27(לפרטים: 050-8954654

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת ברמה גבוהה מאוד!

קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם!

_____________________________________________)24-35ל(054-8523020

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת+חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
_____________________________________________)25-33ל(מהשטיבלעך 052-7606968
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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

אבידות

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

רפואה משלימה

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-45(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! מחלקה 
מיוחדת לאשכנזים, חסידים 

לטאים, ספרדים, דת"ל
ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105

03-6189388)13-39(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

משכנתאות

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(_____________________________________________

 מבצע צילום מקצועי, 100 
תמונות + וידיאו + אלבום 
- 600 ש"ח. ברית/בריתה, 

בר מצווה/חינה - 900 ש"ח, 
052-8510980)20-32(_____________________________________________

תקליטנים
 הפקת אירוע ברמה 

מקצועית, 450 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)DJ)22-26 איצק, 050-2483248

 קונים אומנות ואספנות, 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)22-25(כסף, 052-4040221

052-7172822
באווירה קסומה

לגברים 
בלבד

טיפול אנרגטי
לשרירים 

ושיפור מצב הרוח 
וזרימת הדם בגוף  

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!
_____________________________________________)22-47/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/19(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 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

יעוץ ועזרה

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

 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

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, כפיתיות 
_____________________________________________)17-28(וכו', 052-7660908

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056

 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 קריאה בכף היד ע"פ 
האר"י, בנושא זיווג, הריון, מה 

_____________________________________________)18-25(מעכב, 054-7396312

 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

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

 קירור ומיזוג ייעוץ מכירה 
והתקנה, לכל סוגי המזגנים, 

צוות מקצועי ואמן. 
052-6068697)21-28(_____________________________________________

מיזוג אויר

 פרימה משכנתאות 
הכתובת שלך למשכנתא 

חכמה, בטוחה, ללא הפתעות, 
טל': 03-6419021

office@primacredit.co.il)22-29(_____________________________________________

 "הסעות רחמים" 
רכב 16 מקומות ממוזג 

להסעות פרטיות, מוסדות 
ולנתב"ג, 24 שעות,

054-7703664)22-25(_____________________________________________

השכרת רכב בארץ ובחו"ל
ב"ה

הרץ - באדג’ט - קל אוטו

מבצעי אוגוסט 
לחצי שנה -

 רכב חדש 0 ק"ש
בלי חיוב שבת וחג

050-576-54-49
052-712-34-19

 מבצע בהשכרת רכב, 
מחיר חודשי ללא הגבלת ק"מ, 

החל מ- 2,000 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)23-34ל(054-8160001

ספרי תורה

קייטרינג

 קיטרינג "לשבוע מטובה" 
בהשגחת הר' מנדלסון 

קוממיות, סעודות שבת שבע 
ברכות, מבצע - 16 ש"ח 
למנה, אירוסין/בר מצווה, 

052-7623290)23-30(_____________________________________________

 בכנס הבוגרים של ישיבת 
"עטרת ישראל" נמצא סכום 

כסף, ניתן לקבלו ע"פ סימנים, 
_____________________________________________)23-24ח(052-4205784

 אבדה מזוודה בטרמפ 
מצומת שילת לב"ב ביום 

ראשון יג' סיוון, נא להתקשר: 
_____________________________________________)23-24ל(054-8418706

 נמצא צרור מפתחות 
באזור רחוב הרב קוטלר, 

_____________________________________________)23-24ח(טלפון: 052-7140850

 דרוש ציוד לסטודיו 
לצילום במצב מצוין 

ובמחיר הזדמנות, 
052-6102024)23-26(_____________________________________________

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קורסים
 עם לבלובי הכרמים 

ולקראת הבציר קורס מזורז 
לעשיית יין יבש ומתוק+ציוד 

וענבים במושב יסודות. 
054-8436443/2)24-27(_____________________________________________

 קייטרינג איכותי במחיר 
מעולה בהכשר הבד"ץ כולל 
שירות, מלצרות, כלים, וכו' 

050-2494627)24-27(_____________________________________________

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

במבחר בדים, מבצע מושב 
כסא ב-70 ש"ח ניתן להזמין 
גם תיקוני נגרות ופוליטורה 

052-4227714)24-31(_____________________________________________

שירות תיקונים
 "ידיים טובות" כל 
התיקונים לבית שלך! 

דו"ש אינסטלציה, חשמל, 
תריסים, ועוד... שירות מיוחד 

_____________________________________________)24-27(למשקיעים! 053-5313790

 בכ"ג סיון נמצאה שמיכת 
תינוק לבנה, סרוגה, באזור 

חזו"א, בעש"ט בב"ב.
_____________________________________________)24-25ח(054-8449604

 אבד צמיד זהב לבן משובץ 
באזור הכותל מוצ"ק בהעלותך 

_____________________________________________)24-25ח(י"ט סיון. 054-8499566

 אבדה "שקית רפאלי" ובה 
מחברת יקרה בקו 240 לפני 

_____________________________________________)24-25ח(חודש 03-6032660

 אבד צמיד זהב משובץ 
לפני חצי שנה בב"ב

_____________________________________________)24-25ח( 053-3124448

לפרסום
בלוח

03-6162228

 לימוד שפות בביתך, 
אנגלית למתחילים 350 ש"ח 
ומתקדמים 300 ש"ח אידיש 

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-36(מהות: 03-50325527

 שידוכים ברמה גבוהה 
מאר הצעות איכותיות 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים ובנות 

_____________________________________________)24-31(סמינרים 052-3245153

שיפוצים
 בס"ד-השכרת שרוולים 

מכולות ופיגומים לפינוי 
פסולת בניין ביצוע 

עבודות הריסה ושיפוצים 
כלליים שירות אדיב.

מחירים נוחים.
_____________________________________________)25-26(054-6302601 יחזקאל

קיט בחו”ל

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

מכירת רכבים

מוצרים 
ושירותים

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-02/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

מדהים, 053-3147542,
052-7155422)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(_____________________________________________

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-34ל(מושיק, 055-6662393

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-45(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-45ל(_____________________________________________

 "אתנחתא בעתיקה" 
- חדרי אירוח באווירה אחרת, 

מרפסת נוף, עד 13 איש,
052-8785596 ,052-8785591)20-31(_____________________________________________

 באביב השכרת רכב, 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

 בעתיקה דירת נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

במיוחד, מרפסות נוף למירון. 
_____________________________________________)21-33ל(053-3133173

 "בית ארז" - מתחם 
למשפחה המורחבת, 55 

מיטות, בריכה, חדר אוכל, 
חצר גדול ובית כנסת, 

052-4281804)22-25(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

 וילת נופש משפחתית 
קסומה ויחודית בקרית 

האומנים, קרוב לברסלב 
ומקוה האר"י )עד 15 איש(, 

052-5534475)22-25(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-22/19ל(054-8592082

 בעתיקה בכיכר המגינים 
דירות אירוח חדשות, לזוגות 

ומשפחות, פונה לנוף + 
_____________________________________________)23-26(מרפסת וג'קוזי, 052-7642459

קרית שמונה
 דירת נופש למשפחות 

דתיות/חרדיות + נוף מדהים 
לחרמון, אשרות גם לשבתות 

וימי חול, 054-2066068, 
052-7636620)23-26(_____________________________________________

רמות נפתלי
 צימר מפואר, במקום 

פסטורלי ובמחיר מיוחד 
בתאריכים י"א-י"ז באב, 

_____________________________________________)23-26ל(050-4188922

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

 וילה בהר כנען, 6 חד' 
מרפסת לנוף מדהים,בריכה 

+טרמפולינה מרווחת 
050-3327788)24-27(_____________________________________________

 אירוח בצפת לקבוצות 
עד 100 איש אופציה לגנרטור, 

קייטרינג מהדרין.
054-3040770
050-5461155)24-27(_____________________________________________

 יחידת נופש למשפחה 
גדולה, נוף מדהים, 

ממוזגת,קרוב למרכז העיר
_____________________________________________)24-31ל(054-7730765

 בעיר העתיקה לנופש 
מדהים , צמוד לבית הכנסת.

נקייה וממוזגת 
050-4146704)24-27(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
ומפוארת +מרפסת 30 מ"ר 

לנוף פנורמי 11 מיטות+ 
054-8478709)24-25(_____________________________________________

 4 סוויטות נוף להרי מירון,
מאובזרות היטב לשבת,

לזוג 2+, חלל אחד 
053-7234516)24-31(_____________________________________________

 דופלקס 5 חדרים ממוזגת 
_____________________________________________)24-31(עם חצר 052-7165035 

 צימרים מפנקים+נוף 
עוצר נשימה, גקוז'י, גן 

משחקים, ביהכנ"ס צמוד.
חוויה שלא תשכח !

050-4126233)24-27(_____________________________________________

טויוטה

יונדאי

הונדה

פג’ו

 טויוטה פיראוס כחול 
בהיר 217אלף קמ"ש+פלאפון 

+ּּּ GPS + חיישני רוורס+ 
_____________________________________________)24-27(אחריות סוללה 052-76161974

i10 2016 יונדאי 
ידנית 35,000 ק"מ, 

אחריות+טסט לשנה.
050-3469333)24-25(_____________________________________________

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

_____________________________________________)25-36ל(050-5275981 04-6961175

קרית אתא
 דירות אירוח יפות 

ומרווחות להשכרה בשבתות 
ובבין הזמנים בקרית אתא 

קרוב לבית הכנסת, חנויות, 
אוטובוסים לב"ב וי-ם, לחוף 

השקט ולכל האטרקציות 
בחיפה ובגליל המערבי כל 

_____________________________________________)25-25(הקודם זוכה! 050-4159002

 הונדה סטרים שנת 2001 
במצב טוב 11,000 ש"ח 

תוספות, חיישני רורס)בדרום(
_____________________________________________)25-26ל(050-4142543

 פיג'ו 307 7 מקומות 
טסט לחצי שנה 170,000 ק"מ 

_____________________________________________)25-26ל(רכב שמור 052-2480975

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, 050-6882047, 
02-5822586)20-32(_____________________________________________

בניית אתרים
 בונת אתרים בוגרת 

פרוג פנויה לבניית אתרי 
וורד פרס, מחירים נוחים, 

_____________________________________________)23-26ל(054-8591080

הדברה
 מדביר העור הדברות 

מזיקים, שרות אמין ואדיב + 
אחריות, מס' רשיון - 1848 

ברשיון משרד הבריאות ואיכות 
_____________________________________________)23-26(הסביבה, 052-7656768

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)25-26ח(1-599-500-003

 מעוניין לקנות עגלת 
מאונטיין באגי לתאומים 

_____________________________________________)25-26ח(053-3102732

 קונה פריטים, תמונות 
הקשורים לעברה של העיר בני 

_____________________________________________)25-26ח(ברק 054-2509001

 רוכש במזומן אלבומי 
קלפים שונים שיצאו וקלפים 

_____________________________________________)25-26ח(שונים 054-2509001

 אופניים חשמליים לאברך 
בהשאלה/בתרומה/ במחיר 

_____________________________________________)25-26ח(סמלי 052-7621791

 מחשב נייד לאברך 
בהשאלה או בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)25-26ח(דברי תורה 052-7621791

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)25-26ח(תורה 052-7396092

 דרושים במצב טוב 
משחקים וספרים לילדים, 

לצורך אישה מסכנה 
_____________________________________________)25-26ח(077-5167920

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה 

_____________________________________________)25-26ח(052-3595314

 מעוניין בפלאפון מיני 
גלאקסי )SIII )5-3 של 
SAMSUNG תקין או 

מקולקל אחה"צ 
_____________________________________________)25-26ח(052-7151200

 מעונינים לקנות ריצוף 
גרניט פורצלן דגם ויקטוריה- 

בז' מחברת פריד 
_____________________________________________)25-26ח(050-4102263

 דרוש מזגן לאברך 
בתרומה/במחיר סמלי/ אפשרי 

_____________________________________________)25-26ח(מקולקל/ ישן 054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/ 

אפשרי מקולקלות בתרומה.
_____________________________________________)25-26ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)25-26ח(חילוף 050-6651365

 דרושה מיטה-ספה 
נפתחת ל-3 רוחב עד 80 ס"מ

_____________________________________________)25-26ח(050-4116799

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצויין 400 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(050-9742004

 מחשב שולחני מציין 
לצפייה וכתיבה ווינדוס +10 

תוכנות 480 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(053-3346080

 מקפיא 6 מגירות 
של חברת "באוקנכט" 

BAUKNECHT  ש"ח 500 
_____________________________________________)25-26ח(050-6651365
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?פתחת תיק הוצאה לפועל נגד המעסיק , ולא הצלחת לגבות את החוב
 גם אם כבר עברו מספר שנים, אל תתייאש ופנה למשרדנו!!!

עובד יקר!!! 
מקום העבודה נסגר או הפסיק את פעילותו והמעסיק חייב לך כסף?
ויטרינות לנרות שבת תבעת את המעסיק / קיבלת פסק דין - ולא הצלחת לגבות את הכסף?

מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 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

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348, 
03-6884123)23-26(_____________________________________________

058-3275870לפרטים:

קורס מזורז ודחוס 
עבור מוסדות 

ובתי ספר ע"י כ"ק האדמור 
מפרס שליטא.

בנושא: "מצב רוח וביטחון"
אורך הקורס כ-45 דקות

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

הקורס לא כרוך בתשלום! ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל-4 סועדים 

במחיר מציאה 200 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(054-7337207

 מעמד ספרי קודש מעץ 
עם ארון אכסון בצבע שחור 

_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח. 054-7337207

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצויין. 

_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח. 054-5705546

 2.35x1.65 שטיח כרמל 
מ' מצב מעולה, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-5705546

 למכירה ארון קיר מסנדוויץ 
משולב דלתות+ מגירות+ 

ויטרינה לספרי קודש 500 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 050-9340317

 מיטת נוער מצויינת+ מזרן 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח, 052-7188017

 ארונית לנעליים 3 קומות 
כחדשה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-7188017

 כיריים בילד אין 5 להבות 
_____________________________________________)24-25ח(מזכוכית מצוינות 450 ש"ח.

 קומודה מפוארת לחדר 
הורים 500 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-7188017

 כיסא אוכל לתינוק 60 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-7188017

 חדש מהאריזה שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה 499 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-47883220

 בהזדמנות! שולחן סלון 
מלבני משולב עץ מייפל 

וזכוכית 140X70 גובה 40 
ס"מ סה"כ 100 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(053-2504008

 ארונית עם מגירות מעץ 
מתאים לגננות/מכשירי כתיבה 

/משחקים 200 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(02-5811768

 למכירה שולחן גדול לסלון 
רק 300 ש"ח גמיש

_____________________________________________)24-25ח( 050-2537485

 למכירה ארון- כוננית 
בעלת דלת 1 מעץ בצבע קרם 
במצב חדש במחיר 200 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-7331207

 שולחן לפינת סלון חדש 
באריזה 400 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(03-5791261

 למכירה GPS משומש 
במחיר 200 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-4105325

 מחשב נייח במצב מצוין 
לכתיבה וצפיה בדיסקים ב- 

_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 052-2421622

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש במחיר- 

_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח. 054-845370

 מכונת תספורת "פנסוניק" 
כמעט חדשה ללא שימוש. 

_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח. 03-9307308

 LCD 17 מסך למחשב 
אינץ', מעולה עם כבלים.
_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח. 058-3235646

 כורסה צבע אפור, מס' 
מצבי שכיבה כחדשה 499 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-2310455

 שולחן סלון זכוכית שחורה 
כחדש. 1x1מ' 499 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-2310455

 כסאות פינת אוכל ריפוד 
שחור, רגלי מתכת 50 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(ליחידה. 054-2310455

 כיסא אוטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור כחדש 

מציאה- 90 ש"חץ
_____________________________________________)24-25ח(050-2897977

 למכירה בבני ברק ספריות 
כחדשות ותיבה לבית כנסת 

500 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)24-25ח(054-8454729, 054-8453834

 למכירה שולחן אוכל 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 0544-919299

 כסא נוח מתקפל, מתאים 
לטיולים 50 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 שולחן 6/8+ כסאות 
לסלון אפשרות לכסאות או 

שולחן בנפרד בצבע חום כהה-
שנה בשימוש * כורסת נדנדה 

_____________________________________________)24-25ח(להנקה * 052-4227714

 ספת עור מעולה 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח גמיש 052-7152428

 ארון נעליים מעץ במצב 
מעולה 150 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(03-9307308

 שולחן סלוני במצב מצויין 
למכירה בהזדמנות! בירושלים

_____________________________________________)24-25ח(050-4160457

 מיטת נוער מתכווננת 
נפתחת בצבע סגול 350 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3364930

 למכירה מיטת נוער+ 
ארגז מצעים+ מזרון רוחב 

מטר, 300 ש"ח. -053
_____________________________________________)24-25ח(3364930

 למכירה עגלת תאומים 
בייבי ג'וקר בצבע כחול. 

_____________________________________________)24-25ח(053-3364930

 למכירה עגלת פג פרגו+ 
אמבטיה+ במצב טוב, צבע 

שחור, 400 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(053-3364930

 שידה גדולה בעלת 3 
מגירות מעץ צבע חום אפרפר 

במחיר מציאה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(054-7337207

 נדנדת תינוק חשמלית 
מבד פלסטיק בצבע לבן 

אופרייט במחיר מציאה 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-7337207

 אמבטיית תינוק עם 
מעמד מתכוונן מפלסטיק 

בצבע תכלת במחיר מצחיק 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח. 054-7337207

 אירגונית 3 מגירות מעץ 
עם 4 רגליים צבע ירוק חציל 

_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח. 054-7337207

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש במחיר מציאה 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-7337207

 ארון שירות מפלסטיק של 
כתר חדש צבע חום דלתות 

במחיר מציאה 300 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(054-7337207

 נוקיה C2 משומש במצב 
_____________________________________________)24-25(טוב 250 ש"ח 050-5489493

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

חינם לכל הארץ. 
055-6774334)24-36(_____________________________________________

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש בקופסא 450 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 למכירה כיבסוי אוניברסלי 
כחדש לרכב 90 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 למכירה מנעול הגה כחדש 
_____________________________________________)24-25ח(70 ש"ח. 053-3121020

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש בקופסא 450 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

כירים בילדאין לבן )קינג( 4  
להבות 180 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 למכירה משטח פעילות 
_____________________________________________)24-25ח(מיני 20 ש"ח. 054-2626408

 למכירה מוצץ טעימות 
_____________________________________________)24-25ח(ראשון 16 ש"ח 054-2626408

 למכירה ביגוד 0-24 
חודשים 10-30 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-2626408

 למכירה אורגן ימאהה דגם 
PSR 240, אורגן ימאהה דגם 

PSR 500 240 ש"ח כ"א
_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 למכירה מקרר קטן לרכב 
מצוין לטיולים 250 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 למכירה קורקינט 
מאלומניום קל וחזק אדום 

מתקפל מצוין 70 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח( 050-2897977

 למכירה נגן Mp3 זיכרון 2 
ג'יגה+ סוללה + אוזניות עם 
ר' נחמן שירים ומערכונים 40 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-2897977

 למכירה מזוודה + שטיח 
לחדר ילדים כ"א 70 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד 052-573813

 למכירה ספה מצב מצוין 
חזקה ויציבה 260 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813 ב"ב

 למכירה מגירות כתר רק 
_____________________________________________)24-25ח(40 ש"ח בלבד. 052-5737813

 למכירה מכונת גילוח 
איכותית 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה טיולון "איזי סייף" 
צבע שחור 140 ש"ח איכותי 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה שואב אבק 
חזק ומצוין 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(בהזדמנות. 052-5737813

 למכירה ארון עץ מלא 
סנדוויץ חזק ואיכותי 310 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן פינת אוכל 
נפתח 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה כסא מנהלים גב 
גבוה מצב מצויין 120 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שידה 4 מגירות 
עץ מלא 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 מכשיר לסודה- סודה 
קלאב בלון גז גדול ל-100 ליטר 

סודה לבן כחדש 120 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(050-2897977

 כבלים להתנעה 600 
אמפר 2.5 מ' כחדשים 50 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-3463482

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 אטמי אוזניים חדשים 
בקופסא 100 יחידות ב-100 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-841456

 בלון גז 40 ק"ג ריק ב-150 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח י-ם 052-7167391

 מונה מד מים פרטי ב-100 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7167391

 למכירה מערכת 
מולטימדיה לרכב,שירים, 

סרטים, ומד רכב 400 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(גמיש. 050-2537485

 למכירה פלאפון לא כשר 
_____________________________________________)24-25ח(רק 200 ש"ח. 050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
גדול רק 200 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-2537485

 למכירה מכשיר ניווט 
GPS

_____________________________________________)24-25ח(רק 250 ש"ח 050-2537485

 אקוריום גודל 42/22/60
+ מעמיד מעץ תואם ב-150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7671589

 למכירה לול תינוק 
מתקפל מפלסטיק בצבע לבן 

_____________________________________________)24-25ח(150ש"ח. 054-7337207

 למכירה נעלי ניו בלנס 
ספורט 32.5 200 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(058-3289108

 שני דיסקים של חברת 
תרי"ג חדשים מס' 12 ומס' 30 

15 ש"ח כל אחד.
_____________________________________________)24-25ח(054-8423078

 ערכת משחה לריפוי עור 
הפנים ) פצעים וחניכיים וכו'( 

200 ש"ח מי-ם.
_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 כינור 3/4 כולל: קשת, 
שרף, ומטלית. כחדש 400 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-9408833

 אופני כושר איכותיות 
במצב חדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-8380655

 למכירה מזרון יחיד 90 
ש"ח במצב מצויין ב"ב

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה מיקסר "קנווד" 
איכותי עם מטחנת בשר כולל 

מסחטה מצב מעולה 130 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה כיריים גז הצתה 
אלקטרונית 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח("סאואטר" 052-5737813

 למכירה אופניים חשמליים 
במצב מצוין 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 נעלי סאקוני שחור גברים 
39 ש"ח חדש באריזה 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 053-3124448

 זיכוי ע"ס 400 ש"ח לקניה 
בחנות אופניים בב"ב ב-370 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 055-6786451

 אופני כושר איכותיות 
במצב חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(052-8380655

 אקורדיון סקנדלי 80 בס 
_____________________________________________)24-25ח(במצב מצוין 052-9408833

 טוסטר אובן כחדש חברת 
home 200 ש"ח מציאה מי-ם 

_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 רדיו דיסק פנסוניק לרכב 
150, וחברת 2ED כחדש. 

_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 אזעקה חזקה לטנועים 
וכו' שלטים רק 200 ש"ח- 

מציאה.
_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 סמסונג חדש B110 שני 
סימים 130 ש"ח, בלקברי 

9770 רק 200 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 פלאפון אלקטל כשר, 
תומך סלקום 130 ש"ח, מטען 
מגן לאייפון 58 חדש 50 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 מזרוני שינה מתנפחים 
זוגיים כחדשים 3 ב-160 ש"ח 
מציאה מי-ם. 058-3216830

_____________________________________________)24-25ח(

 סבלים לקימקו, סנטו 
ומובי רק 70 ש"ח -058

_____________________________________________)24-25ח(3216830

 למכירה מצלמת ניקון 
מעולה, תקלה בתריס הסגירה 

+ מטען 150 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 בסיס למקסר בוש קטן וכן 
חלקים, 150 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-4131038

 עליונית פייטים חדשה 
לארוע 100 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-4131038

 למכירה ראדיאטור לחדר 
ילדים בצבע אפור לבן, במחיר 

_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 054-7331207

 2 נורות לילה גבוהות 
בעלות בסיס מתכת בצבע לבן 
וכסף חדש במחיר 300 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-7337207

 למכירה לול תינוק 
מתקפל מפלסטיק בצבע לבן 

_____________________________________________)24-25ח(150054-7337207

 למכירה גוף תאורה עדין 
ביותר 2 פלורסנטי דקים 120 

ש"ח אור חזק, 70 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(050-2897977

 למכירה ארון- כוננית 
בעלת דלת 1 מעץ בצבע קרם 
במצב חדש במחיר 200 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-7331207

 למכירה מחשב לבית עם 
מקלדת ועכבר, מהיר, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מציאה 120 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 050-2897977

 למכירה סוללרי אסניום 
כשר 79 ש"ח. סוללרי טלגו 

_____________________________________________)24-25ח(כשר 149 ש"ח 058-3263264

 למכירה מיקרוגל גרף 20 
ליטר ללא צלחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-343482

 למכירה 3 גופי תאורה, 
נורות הלוגן 100 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 מיקרוגל כולל גריל כפול 
מורפי ריצ'ארד 350 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-8380655

 למכירה בפ"ת מקרר 
אמקור XL 500 בצבע לבן 
במצב טוב מאד- 500 ש"ח

+ מיקרוגל דייהו במצב מצויין 
450- ש"ח. 050-9340317 

_____________________________________________)24-25ח(אחרי השעה 16:00

 מחשב i3 נייח כולל 
מקלדת ומסך מעבד 13, ב- 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח, 054-3077179

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 052-3463482

 מיקרוגל "גרף" 20 ליטר 
ללא צלחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-34563482

 בירושלים במיידי למכירה 
מייבש כביסה כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(מצוין 050-6256846

 מזגן חלון 3/4 ג'וניור 
_____________________________________________)25-26ח(במצב חדש 055-6791006

 מקפיא גרמני 20 ליטר 
דיפרוסט במצב מצויין 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-7938741

 מחשב נייד HP יפיפה 
כולל מטען 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8470594

 6 מזגני ג'וניור במצב 
מצויין, 500 ש"ח כ"א הקודם 

_____________________________________________)25-28ח(זוכה 054-8460500

 למכירה כיסא 
משרד+משענת+ידית הגבהה 
במצב מצויין )ב"ב( 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד 054-7216671

 כסא נוח מתקפל מתאים 
לטיולים 50 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 למכירה ארון חדש 4 
דלתות סנדוויץ אגוז, מצויין! 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 052-7628190

 מיטות 80 ס"מ רוחב 
+מזרונים ללא ארגז מצעים 

הכל ב- 250 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(050-4196197

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות חדשות 

באריזה רק 250/300 
_____________________________________________)25-26ח(050-4196197

 ארון בגדים 
8 דלתות+מגירות מחולק 

ל-+2ספריה בב"ב 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(כ"א 

 שידה פתוחה 2 מדפים 
מתגלגלים  צבע אפור 70 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(03-9307308

 ספריה מעולה לחדר ילדים 
מצב מעולה כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-7428764

 4 כיסאות מטבח עץ 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-5705546

 למכירה מיטה על מיטה 
מורכבת+ ארגז נמוך 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-8456281 רמות י-ם

 חדשה מהאריזה! שידה 
עם מראה מעץ וונגה 499 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-4783220 ת"א

 למכירה מיטת נוער 
נפתחת עם מגירות אחסון 

מעץ מלא, כחדשה ראש העין 
_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-8838303

 שולחן+כסאות, ספות, 
מזנון, ארון קיר, בבני ברק 

_____________________________________________)25-26ל(058-6876003

 אורגן ימאהה מזרחי, 
מקרן שקופיות, כינור ולסיה 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 052-2913522

 ארונות מטבח תחתיים 
מסנדויץ אדום בב"ב מצב טוב 

500 ש"ח 054-8477988, 
_____________________________________________)25-26ח(03-5740224

 מציאה! כוורת לחדר 
ילדים כחדדשה בצבע 

שמנת-טורקיז 250 ש"ח! ב"ב 
_____________________________________________)25-26ח(052-7669361

 מיטת נוער מצויינת+מזרן 
_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח 052-7188017

 ארונית לנעליים 3 קומות 
כחדשה 100ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7188017

 כיריים בילד אין 5 להבות 
מזכוכית מצוינות 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7188017

 קומודה מפוארת לחדר 
הורים 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7188017

 כיסא אוכל לתינוק 60 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה ספה 2+3 
קטיפה חום במצב מעולה 

_____________________________________________)25-26ח(בבני ברק 053-3160767

 אופני הרים מקצועיות 
500 ש"ח, אופניים לילדים 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7164276

 דייסות של מטרנה בד"ץ 9 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7188017

 כרוסת הנקה במצב 
מצויין ריפוד חדש 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כביס 054-8443855 בב"ב

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-3073826

 מציאה! קופסאות 
אחסון יפיפיות למשחקים וכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)25-26ח(20 ש"ח 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 

במחיר 500 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 כיסא תינוק במצב מעולה 
במחיר מציאה של 180 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-2449315

 סט כורסת הנקה והדום 
מעור בצבע קרם במצב חדש 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-7337207

 שולחן בר מעץ מתכת 
בצבע לבן כסוף כחדש במחיר 

מציאה 200 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(054-7337207

 2 שידות קטנות בעלות 
2 מגירות כל אחת מעץ בצבע 

חום אפרפר 250 ש"ח כל 
_____________________________________________)25-26ח(דישה 054-7337207

 למכירה באריזה ערכת 
בדי השלמה לטיולון יויו פלוס 
6 חודשים צבע כתום, נטרלי! 

_____________________________________________)25-26ח(230 ש"ח 050-4176776

 עגלת מוצי אמבטיה+סל 
גדול שמורה מאד 500 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(050-4144844

 עגלת QUINY מהממת 
בצבע ירוק במציאה רק 100 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7603865

 עגלת סילבר קרוס 
מציאה!!! במצב טוב רק 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7603865

 למכירה כל מיני צפייה 
מפוקחים 17 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-7603865

 עגלת איזי בייבי במצב 
מצויין 250 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(050-4160457

 עגלת תאומים במצב 
מצויין 250 ש"ח -050

_____________________________________________)25-26ח(4160457

 למכירה עגלת אמבטיה 
חזקה מסיבית ומצוינת 450 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7188017

 עגלה לתינוק )עריסה( 
במצב טוב 8 גלגלים צבע 

_____________________________________________)25-26ח(שחור 300 ש"ח 03-9307308

 במציאה עגלה בוגבו 
קמיליון טיולון במצב מצוין 

_____________________________________________)25-26ח(בב"ב 500 ש"ח 058-3232932

 למכירה סל קל 50 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-3595314

 למכירה דיבורית קבועה 
לרכב במצב מצויין חברת 

אורנג' ב-200 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(055-6777117

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי- S3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(054-4783220

 למכירה סימים טוקמן 
סלקום חדשים )לא כשר( ב-20 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7558801

 למכירה טלפון סמסונג 
3300 מצב מצויין 180 ירושלים 

_____________________________________________)25-26ח(055-6787836

 שתי מוכנות תספורת 
 ERIUIIS פנסוניק מדגם

כחדשים 420 ש"ח בית שמש 
_____________________________________________)25-26ח(055-6787836

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-2421622

 למכירה אופניים מידה 
20 אופני שטח שיכוך מלא 

_____________________________________________))25-26ח(050-4169800

 שואב אבק "מולר" 500 
ש"ח חדש! לפרטים:

_____________________________________________)25-26ח(050-4190250

 מכונת מטחנת בשר 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח חדש! 050-4190250

 גריל הפלא, 4 פעולות 
בגריל, לטיגון, לצליה, לבישול 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח. 050-4190250

 סיר בישול איטי 6.5 
ליטר, דגם ALT -066 חברת 

GOLD -LINE לפרטים: 
_____________________________________________)25-26ח(050-4190250

 שלט אוניברסלי לכל סוגי 
המזגנים חדש באריזה 30 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בב"ב 052-7679123

 HP מחשב מיני נייד 
סוללה חזקה )להקלדות/

נסיעות( + תיק 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(058-7443384

 נוקיה 206)לא כשר( סים 
כפול תואם ל208 הכשר 250 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-7443384

 צויוד לרכיבת אופניים 
כולל ציוד ואביזרים משלימים 

מפרטי 490 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(052-2727474

 בירושלים פראק חתנים 
חדש באריזה מידה 42 350 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-8415306

 בירושלים 2 שמלות 
ערב מקסי חדשות מהממות 
)42-44( בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כ"א 054-8415306

 בירושלים שמלת ערב 
מקסי חדשה מפוארת בגוון 

_____________________________________________)25-26ח(ורוד 500 ש"ח 054-8415306

 למצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(055-6777117

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(055-6777117

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים. 

_____________________________________________)25-26ח(055-6777117

 עלוני פרשת השבוע)25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 לכיריים בילד אין לבן 
)קינג( 4 להבות 180 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 אורגן ימאהה דגם 240 
-PSR אורגן ימאההה דגם 
PSR 500-150 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)25-26ח(054-2252171

 למכירה מקרר קטן לרכב 
מצוין לטיולים 250 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-22552171

 מצלמת סמסונג 
דיגיטלית חדשה באריזה 

תפרטי בעברית, קלה 
ואיכותית 400 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(054-8464909

 למכירה שעון יפה 
ואיכותי לגבר מחוגים ודיגיטלי 

כמעט חדש 200 ש"ח -054
_____________________________________________)25-26ח(8464909

 למציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים מתאים למרפסת 
_____________________________________________)25-26ח(ב-50 ש"ח. 052-7115498

 למכירה הליכון למבוגרים 
3 גלגלים חדש 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(03-6770602

 למכירה תמונות 
מרהיבות עין גדולות עבודת יד 

_____________________________________________)25-26ח(50 ש"ח כ"א 03-6770602

 XL מעיל לגבר תוצ"ח 
חדש מידה 180 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8487627

 שמלת ארועים מיוחדת 
L פייטים( תמאימת למחתנת(
_____________________________________________)25-26ח(מידה 400 ש"ח 054-8487627

 למכירה טיטולים 
ומכנסונים למבוגרים בפיגה 
גבוהה מחברת שקמה 40 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3127144

 למכירה אופני ילדים 
BMX במצב מצויין 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(פרטים 054-2819921

 תחפושת חדשה משה 
רבינו מידה 4 40 ש"ח -052

_____________________________________________)25-26ח(7676856

 שולחן כתיבה/ ספריה 
400 ש"ח כולל כונננית בעלת 

_____________________________________________)25-26ח(3 מגירות 052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים 200 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-6140800

 כוורת שמחולקת ל-4 
מרווחת 150 ש"ח, צבע עץ 
משולב פיסטוק בהיר מצב 

_____________________________________________)25-26ח(מעולה כחדש 052-6140800

 למכירה אופניים מידה 20 
אופני שטח שיכוך מלא 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4169800

 2 מכנסיים וחולצה 
לתינוקות הוניגמן חדשות עם 

הטיקט מידה 1,3 40 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)25-26ח(052-7117487

 למכירה מערכת 
מולטימדיה לרכב שירים , 

סרטים ועוד  400 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)25-26ח(050-2537485

 למכירה פלאפון לא כשר 
רק ב-200 ש"ח דור 3 

_____________________________________________)25-26ח(050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
גדול רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-2537485

 למכירה שולחן לסלון רק 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח גמיד 050-2537485

 למכירה מכשיר ניווט 
GPS רק ב-250 ש"ח -050

_____________________________________________)25-26ח(2537485

 למכירה GPS ב-200 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בלבד 050-4105325

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסה במחיר 

מציאה 90 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(052-7621791

 הספר "שאלת מטולטלת"
חדש במחיר 40 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7621791/7

 שידת החתלה למכירה 
במחיר 100 ש"ח באלעד 

_____________________________________________)25-26ח(052-7621791/7

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח סוס במצב מצויין 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 052-7396092

 קלטות מוסיקה יותר 
מ-1000 שונות זו מזו מכל 

הזמנים נדירות למסירה 
_____________________________________________)25-26ח(054-8428013

 למכירה ציוד חנות מוצרי 
מזון במחיר סמלי סטנדים 

לשולחן ק. רושמת. 
_____________________________________________)25-25ל(052-7619238

 2 כסאות מתקפלים 
לרכב סטיישן או מסחרי 

_____________________________________________)25-26ח(052-7175820

 מציאה! עגלה כחדשה 
במצב מצויין + מסלול 

שמתחבר לאוטו 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(053-3346080

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס.

צילום מסמכים ועוד מסך גדול 
_____________________________________________)25-26ח(מגע 400 ש"ח 052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-2437292

 ממוסך "פישר פריס" 
במצב טוב בבני ברק 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8457681

 תלת אופן עם מוט נשיאה 
חזק מאוד 250 ש"ח -052

_____________________________________________)25-26ח(7676856

 עגלת סטוקי במצבמצויין 
לא שלמה 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8427600

 אופניים לילדים מס' 
12,14,16 100 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)25-26ח(052-7676856

 ילקוט לבנים "מוסרי" צבע 
כחול ירוק 50 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-7676856

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקרופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-2437292
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לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

■ 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, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)37-38/18(לשעה, 052-8286090

 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

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!
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מחיקויים!
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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!

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

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)23-26(_____________________________________________

 לרשת מעונות 
בק. הרצוג דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית. תנאים טובים 

054-4499177)24-27(_____________________________________________

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז. 

_____________________________________________)25-28ל(050-5398098

 רכזים/ות למגוון תפקידים, 
אפשרות מהבית/ חלקית, 

מתאים גם למורים/ות, 
מנהלים/ות, לא מכירות!!! 

_____________________________________________)25-28ל(055-7068474

 רוצה לגדל את הילדים 
בנחת וברווח? עבודה נוחה 

לאמהות מהבית, מכירת 
_____________________________________________)21-29(מוצרים מהבית. 052-7661565

 *לרשת גנים בפ"ת 
גננות/סייעות ומדריכות 

לאוגוסט, רציניות + אופציה 
לשנה"ל. *מרכזת/מנהלת 
לשנה"ל לגני ילדים, בעלת 

נסיון ומעוף גבוה, 
050-7877853)22-25(_____________________________________________

 לחלוקת עיתון גלובס בר"ג 
ב"ב 6:00-8:00 בערב, חמישה 

ימים בשבוע, שכר גבוה. עם 
אופנוע/ אופניים חשמליות. 

054-2204060)21-33(_____________________________________________

 רפרנטר/ית פקיד/ת 
ביטוח למשרד סוכן בפ"ת, 

_____________________________________________)23-26(תנאים טובים, 052-3163838

 מנקה עם נסיון לתחזוקת 
בית, לעבודה קבועה באזור 

פ"ת, משפחה דתית, 
_____________________________________________)22-25ל(050-5532999

 לת"ת בת"א מורה ללימודי 
חול לכיתות ה'-ז', לשנת 

הלימודים הבאה, נסיון חובה 
קו"ח: 

gmail.com@6307420)22-25(_____________________________________________

 למשרד עו"ד ברמת-גן, 
דרושה קלדנית ברמה עיוורת, 
שתשמש גם כמזכירה, משרה 

מלאה, מ- 8:30 עד 15:30
gidansky@zahav.net.il)22-25(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות שעות 
גמישות! שכר הולם! 

 למסעדה חלבית בב"ב _____________________________________________)25-28(052-4751951
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור ועובד מטבח מ.בוקר + 

_____________________________________________)22-25(נסיון, 052-6607070

 למדרשה לצעירות 
בבית-שמש, דרושה 

מדריכה + לינה לצעירות 
נושרות/מתחזקות, 

052-7672561)22-25(_____________________________________________

 לרשת אופנה בב"ב, 
דרושות מוכרות מנוסות, 

ת.מעולים למתאימה, גמישות 
_____________________________________________)23-24(במשמרות, 050-2179493

 דרוש לישיבה בברכפלד 
מנקה + נסיון ל- 4 שעות 
_____________________________________________)25-28ל(ביום, טל': 052-7165234

 נהג משלוחן לירקות, רשיון 
ב' - הילוכים + עבודה פיזית, 
050-4168864, להתקשר בין 

_____________________________________________)23-24(13:00-15:00, מ- 19:00

 לגן פרטי ברמה 
גבוהה, סביבת עבודה 

מיוחדת ובתנאים מעולים, 
דרושים לשנה"ל: 

*גננת לגילאי שנה וחצי 
*מטפלת תינוקיה/

סייעת, 052-7643131, 
052-7130006)23-24(_____________________________________________

 דרושה מנהלת חשבונות 
סוג 3 + חשבות שכר, עם 
נסיון מוכח לפחות 3 שנים, 

משרה מלאה, משרד 
בבני-ברק, קו"ח: 03-6338889

rdm@rdm.co.il)23-24(_____________________________________________

 לצוקי מוצרי אפיה בב"ב, 
דרושה מוכרת לעבודה 

במשמרות, שכר בסיס + 
בונוסים + לימודי קונדטוריה, 

_____________________________________________)23-24ל(052-7686340

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, מסורה למ.מלאה/
חלקית, 050-4146721, 

_____________________________________________)23-26(ת.טובים

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)23-26ל(050-5245338

 למעון יום בפ.תקווה, 
דרושה מטפלת לשנה הבאה 

ת.מעולים למתאימה, 
050-8342228)23-30(_____________________________________________

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשל 

לתמיכה בעמותות, קו"ח: 
072-2449110)23-22/19(_____________________________________________

 עובדים/ות נקיון למוסדות 
ובתי ספר באיזור בני-ברק, 

050-9220012)23-26(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)23-26(_____________________________________________

 דרושים עובדים לבית 
הסלולר ב"ב, משמרות 

ערב ובוקר, שכר + 
_____________________________________________)23-26(בונוסים, 054-7729581

 לנקי 10 ב"ב, דרושה 
עובדת לשעות הבוקר/אחה"צ, 

050-5390399)23-26(_____________________________________________

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 
לכיתות תינוקיה, ת.מצויינים, 

054-2058545)23-26(_____________________________________________

 דרוש/ה עו"ס לחברת 
סיעוד בבני ברק, תנאים 
מצוינים +אחזקת רכב, 

שעות גמישות
 ,050-6879346
 03- 5782180

_____________________________________________)24-25(פקס :03-6195894

 משק בית בפ"ת לחצי 
משרה, חרוצה, לא מעשנת 

לנקיון,בישול וכביסה  
_____________________________________________)24-25ל(054-2244060

 לגן פרטי בפ"ת דרושה 
גננת לגילאי שנה וחצי.

_____________________________________________)24-27(נסיון חובה 52-4491044

 דרושות למעון חרדי 
בב"ב -פרדס כץ

*אחראית לשעותאחה"צ
*גננת/מטפלת אחראית 
ומנוסה למשרה מלאה /

_____________________________________________)24-25(חלקית 054-8487716

 דרושים לטלמרקטינג 
שעות עבודה 9-15:00

ימים א-ה בפתח תקווה 
_____________________________________________)24-27ל(03-9200200

 למעון בחולון דרושות 
מטפלות חרדיות למ.מלאה 

בעלות נסיון למיידי
054-4445755)24-27(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partner.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 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

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אדם שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 מחפשים אשה 
ללינה בפ"ת, החל 

מהשעה 20:00 עד 8:00 
בבוקר, כולל עזרה קלה 

לקשישה, לפי מחיר 
_____________________________________________)25-28(חודשי 054-8121234

 דרושה מזכירה לעבודה 
בחצי משרה בבני ברק. 
_____________________________________________)24-25(לפרטים: 050-5888722

לשירות ושימור  לקוחות
ימים א'-ה' 

מ-9:00 עד 16:00
שכר גבוה מאוד למתאימות!

למוקד במגדלי שקל ב"ב

קו"ח למייל:
sherut.h.r@gmail.com

דרושות נציגות  לחברה בפ"ת

דרושים
נהגים מעל 15 

טון/טריילר

תנאים טובים

לרציניים בלבד

טלפון : 
053-7742155

חשמלאי מוסמך

 03-6160186

עם רקע מכני, ראש גדול, רשיון חובה, 

דרוש

אופציה לקידום 
הכשרה במקום 
עבודה מאתגרת

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

למוקד טלמרקטינג תורני וותיק 
ומצליח לזיכוי הרבים בראשון לציון

 לפרטים השאירו הודעה ב- 077-360-9555

 שכר גבוה מאוד - למעלה מ-35 ש"ח 

לשעה! + בונוסים מטורפים  סביבת 
עבודה תורנית ונעימה  שעות גמישות  

 אפשרויות קידום !!!

בס"ד

דרושים נציגים נמרצים  
בעלי יכולת מכירה עם אש בעיניים 

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
סיעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות! 
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)25-28(054-9770395 מרים

 לחיותה בלארג' )ב"ב( 
אופנה למידות גדולות דרושה 
עובדת מנוסה ונמרצת עבודה 
במשמרות שכר נאה+בונוסים 

052-8319913)25-26(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים מנהלים, מוכרים, 

עובדי יצור מעל גיל 24 
ת.טובים למתאימים

053-3133344 )25-28(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בב"ב 
דרושה מזכירה מנוסה לשעת 

אחה"צ מ 14:30-20:00 
_____________________________________________)25-26ל(054-5424005

 דרושות איש/ת טלמיטינג 
בסוכנות ביטוח בפ"ת טל: 

 050-8550052
avital2@ar-fo.co.il)25-28ל(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות:

סייעת למשרה מלאה/
חלקית

בחורה לשעות הצהרים 
14:30-17:00

תנאים מצויינים
052-7177524)25-28(_____________________________________________

 לארגון רפואי גדול 
פקיד/ה לעבודה מהבית לזימון 
תורים לרופאים ועוד, 3 שעות 

ביום, 39 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)25-25(קריירה 072-22-222-62

 למשרד עו"ד בירושלים 
פקיד/ה לעבודה משרדית, 
גבסיה ועוד. שעות נוחות 

7,500 ש"ח. 
_____________________________________________)25-25(קריירה 072-22-222-62

 לחברת נדל"ן בבני ברק 
דרוש/ה מזכיר/ה לעבודה 

משרדית נעימה שכר 7,500 
_____________________________________________)25-25(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 דרוש עובד ריצני 
ואחראי בעל ניסיון בהתקנת 
_____________________________________________)25-28ל(מזגנים+רישיון 052-7236748

 למשרד ניהול 
פרויקטים בג. שמואל 

דרושה מזכירה מנוסה 
שליטה באופיס ובינארית 
secjob2018@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למשרה מלאה אוירה טובה 

לשנה"ל- תשע"ט 
052-7686713)25-28(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
לחנות חומרי גלם בנין 

בבני ברק+רישיון נהיגה 
לפרטים יעקב 
054-4527813)25-28(_____________________________________________

 אלמנה מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלה בבית במשך 

שבוע ללא שבת. רצוי עם 
_____________________________________________)25-29(רישיון. 050-8550196

 לארגון חסד דרושות 
טלפניות לעבודה קבועה בב"ב 

בשעות הערב לפרטים 
052-7884477)25-26(_____________________________________________

 דרושה עובדת לסגירת 
חוגי בית וערבי הרצאה עבור 
ארגון תורני בתל-אביב, נסיון 

חובה, שכר גבוה 
052-7110086)25-26(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)25-26(לשעה 054-3607420

 למשרד רואה חשבון 
בפ"ת דרושה מנהלת חשבונות 

עם ניסיון 4 שנים. 
efrat.ros123@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

דרושה
עורכת וידיאו 

לחצי משרה, עם אופציה להרחבה. 
ידע טוב באפטר. יתרון לידע בגרפיקה.

המשרה בבני ברק.
קו"ח ועבודות למייל:

 job200843@gmail.com

 דרוש/ה קופאי/ת
 למכולת בב"ב עדיפות לנסיון,

_____________________________________________)24-27ל(לפרטים :052-8782464

 דרושות למעון חרדי בב"ב/
פרדס כץ *טבחית*מטפלת 

לתנוקיה/סייעת לכיתת 
בוגרים למשרה מלאה/חלקית 

תנאים טובים למתאימות 
052-7152149)24-25(_____________________________________________

 דרוש/ה עובדת למשרד 
תיווך לשעות אחה"צ אין צורך 

בניסיון קודם, עבודה תמורת 
עמלות ואחוזים. לאחר מכן 

משכורת. 
03-5444815/054-7477054)25-25(_____________________________________________

 התפנה טבח+מנהל 
מטבח לישיבות פנסיונר

_____________________________________________)25-26ח(050-6560424

 גבר חרוץ בפנסיה 
מוקדמת מחפש עבודה בחצי 

_____________________________________________)25-26ח(משרה 050-6817990

 מעונין לעבוד אצלך בבית 
כאיש תחזוקה ועזרה תמורת 

_____________________________________________)25-26ח(לינה 052-3595314

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה בתור עובד שכיר 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 בחור מנוסה אדיב ונחמד 
מעניין ללון עם מבוגרים 

בירושלים תמורת תשלום 
_____________________________________________)25-26ח(054-9057983

 שירות ניקיון מבריק 
ומקצועי למוסדות משרדים 

_____________________________________________)25-26ח(ובנינים 053-9318155

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(להזמנות 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
ערוכות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד. 050-4135002 ) לב"ב 
_____________________________________________)24-25ח(וירושלים 90 ש"ח(

 סימילק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-4135002

 אש"ע הלכות סגת א' 
הוצאת הדרת חדש חדש ב-70 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-4135002

 טלית גדול חסידית מידה 
90 חדשה ללא פתילים 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-415002

 סט 10 ספרי עריכת שולחן 
לרב שלמה קורח, ועוד 4 

מספריו במצב מצוין 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(050-4135002
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בת-ים: ניסנבוים 25

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

רביעי עד שלישי
20-26.6.18
ז'-י"ג בתמוז החסדלקנות  בנתיב

עשיריית גפרורים/
פתיל צף

שקיות סנדויצ'ון XLתרכיז תפוחים

גביעי נייר לאפיה

סימילאק טחינה אחוה
1.2 ליטר

פרי קטיף
200 יח'/

ניקול
'מעולה'

900 גר' רגיל/מלא
500 גר'

6906901

850 גר'
עלית

שוקולית

1490

72 יח'
4 שעות

66 יח'
6 שעות

נרונים 'מעולה'

נרונים 'מעולה'

1990

1490 10 יח'*140 דף
הנמל

מארז ממחטות נייר

1990

1490 6990
ליח'ליח'

דנונה בר שרינק דנונה 12 יח'/משקאות חלב
מיני מילקי 16 יח'  סוגים שונים

שטראוס
1 ליטר

סוגים שונים
שטראוסיטבתה

5 ב-
20

2 ב-
3190

כל הסוגים/המשקלים

₪2990ב-

₪690ב-

קנה ממגוון גבינות/קוטג'/משקאות חלב

קבל קורנפלקס 
'מעולה' 1 ק"ג 990

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

אפונה/אפונה וגזר/חומוס/
תירס/רסק עגבניות 22%/
שעועית ברוטב עגבניות 

פסטרמה מעודנת שישיית טונהדבש עוף שלם מס' 1/3

עוף שלם מס' 3
קוד: 193523

400 גר'
גלאט עוף

יד מרדכי 350 גר'/
'מעולה' 500 גר'

גלאט עוף/

ברקאי

סטארקיסט
אבקת מרק בצל/

פיטריות/עוף אמיתי

במבה/ביסלי/
במבה מתוקה

400 גר'
אסם

במבה שוש/צ'יטוס/
תפוצ'יפס קידס

טבלאות 
שוקולד פרה

קפה נמס+שייקר/
כוס עם קשית

סוגים שונים
עלית

200 גר'
עלית

אי
מל

 ה
מר

 ג
עד

*

45-60 גר'
אסם

מארזי עלית

2 ב-
10

5 ב-
20

6 ב-
15

3 ב-

550-580 גר'
'מעולה'

2990

קמח לבן מנופה
1 ק"ג

אגדתא

1390

2 ב-
1490

ליח'
1590

ליח'
1590 1790

לק"ג
2490

1990

נייר מגבת טאצ'

3 ב- 3 ב-

אבקת כביסה סוד מרכך כביסה סוד 
1.25 ק"ג

לא כולל בייבי
900 מ"ל

סוגים שונים
לא כולל בייבי

6 יח'

890 2 ב-890
1690

שוופס ווטר/
פרוט ווטר

סוגים שונים
1.5 ליטר

ויטמינצ'יק
1 ליטר

סוגים שונים

890

2 ב-
10

חומוס אחלה 750 גר'/
מטבוחה/כרוב אדום/

טחינה/חציל במיונז
400 גר'

אחלה

3 ב-
25

שלגון מגנום שטראוס
טילון אקסטרים נסטלה

3 ב-
20

קמח מלא 80%/100%/ 
קמח חלה לשבת

1 ק"ג
רובינפלד

2 ב-
1490

20-26.6.18עד שלישימבצעים בימי רביעי
ז'-י"ג בתמוז

שלוקים פופאייס

4 ב-
10

צנצנת זיתים/חרוזית
קוד:463438 -זית ירוק-17-19

463575 -זית ירוק-בטעם שום
463445 -זית ירוק-חרוזית

700 גר'
בית השיטה

890
ליח'

עגבניהאבטיח אפרסק/נקטרינהמלפפון תפו"א לבן ארוז

גזר ארוז

לק"ג
290290

290

לק"ג

לק"ג

390
לק"ג

490
לק"ג

790
לק"ג
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