
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

חוקת

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:13
19:30
19:09

20:30
20:32
20:32

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית • יום רביעי ז' בתמוז תשע"ח 20/6/18 • גיליון מס' 1087

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

1יום 
34

ירות
לבח

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

בני ברק: בעקבות חשיפת ‘קו עיתונות' התנועה לאיכות השלטון דורשת להדיח נציג
פתח תקווה: שלושה חברי מועצה מסיעות שונות נפגשו בבית הגר”י רוזן

ירושלים: השר אלקין נקלע לעימות חזיתי מול הסניף המקומי / חשיפת ‘קו עיתונות'
אשדוד: ברגע האחרון: במקום ש”ס – ‘יחד' מתאחדת עם ‘קול הלב' / פרסום ראשון

ביתר עילית: אחרי המכתב שנחשף ב'קו עיתונות', רביץ בפניה דחופה לח”כים
אלעד: עימות חזיתי בין ח”כ לשעבר יגאל גואטה לראש העיר ישראל פרוש

חיפה: מפץ: יהב מאחד רשימות עם מפלגת הצעירים המקומית של שי אבוחצירא

/ עמ' 22

הפריימריז הירושלמי: 
דייטש בראש

/ עמ' 16
הפריימריז 

הגדול

ניצחון חרדי: 
מתחם התחנה 

יעלה לדיון מוקדם
/ עמ' 10

/ עמ' 12

/ עמ' 26

/ עמ' 8

הרכבת הקלה תעבור 
בעמק רפאים

גבאי 'מוסאיוף' 
מציגים: המחירון

ביוזמת גפני: 

חוק המטפלות 
מגיע לממשלה

 “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' 22-23

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' 18

"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: 



  10:00-13:00 10:00-22:30רצוף. יום ו' 59  א‘-ה‘   ירושלים: שמואל הנביא 

www.merkazhasapot.co.il 073-780-3380 
המכירה מתצוגות ועודפים. | התמונות להמחשה בלבד | בכפוף לתקנון | עד גמר המלאי | ט.ל.ח

מערכת ישיבה 3+2 מעור חזק במיוחד 
מתאים לבית עם ילדים

ספה 3 מושבים 100%עור מכל הכיוונים 
מיוצר באיטליה נוחות חלומית

ספה 3 מושבים מעור גב תומך גבוה

ספה 

חפשתם 
?מציאות

הכל חייב להימכר!!!! 

במחירי הקרן
עקב שיפוצים!!

רק 3990 ₪ רק 1990 ₪רק 3999 ₪

רק 699 ₪

₪ 8990 ₪ 

₪ 

7490₪ 4290

₪ 1699

 לדוגמה
<<<

זה הזמן!!!

3 (פינת רח‘ השלושה)  יואל  בני ברק: 10:00-13:00 10:00-22:30רצוף. יום ו' א‘-ה‘ 59 ירושלים: שמואל הנביא 
2  (תחנה אחרי קניון לב הרמה) א‘-ה‘  , שכונת יפה נוף, קומה - 23 10:00-23:00 רצוף. בית שמש: בן קיסמא  א’-ה‘ 

20:00-23:00 ) א‘-ה‘ ערב .   1 קומה - 28 OUTLET: אבני נזר( 19:00-22:00מודיעין עלית, קרית ספר

www.merkazhasapot.co.il 073-780-3380
| התמונות להמחשה בלבד | בכפוף לתקנון | עד גמר המלאי | ט.ל.ח המכירה מתצוגות ועודפים.

מערכת ישיבה 3+2 מעור חזק במיוחד 
מתאים לבית עם ילדים

כורסא
נפתחת ונשכבת 

נוחה במיוחד

ספה 3 מושבים 100%עור מכל הכיוונים 
מיוצר באיטליה נוחות חלומית

ספה 3 מושבים מעור גב תומך גבוה

חפשתם 
?מציאות

הכל חייב להימכר!!!! 

במחירי הקרן
עקב שיפוצים!!

רק 3990 ₪ רק 1990 ₪רק 3999 ₪

רק 699 ₪

₪ 8990 ₪ 7490₪ 4290

₪ 1699

 לדוגמה
<<<

זה הזמן!!!

3 )פינת רח’ השלושה(  יואל    10:00-13:00 10:00-22:30רצוף. יום ו' 59  א’-ה’   שמואל הנביא 
2   )תחנה אחרי קניון לב הרמה( א’-ה’  , שכונת יפה נוף, קומה -  23 בן קיסמא  10:00-23:00 רצוף. א‘-ה’ 

 20:00-23:00 1  ( א’-ה’ ערב .   קומה -  28 OUTLET אבני נזר)   19:00-22:00

www.merkazhasapot.co.il 073-780-3380
המכירה מתצוגות ועודפים. | התמונות להמחשה בלבד | בכפוף לתקנון | עד גמר המלאי | ט.ל.ח

מערכת ישיבה 3+2 מעור חזק במיוחד 

כורסה
נפתח ונשכב 

ספה 3 מושבים 100%עור מכל הכיוונים 
מיוצר באיטליה נוחות חלומית

ספה 3 מושבים מעור גב תומך גבוה

 ?
הכל חייב להימכר!!!! 

 
!!  

רק 3990 ₪ רק 1990 ₪רק 3999 ₪

רק 699 ₪

₪ 8990 ₪ 7490₪ 4290

₪ 1699

<<<

!!!  

ספה 2 מושבים בעיצוב איטלקי
רגלי ניקל

מערכת ישיבה פינתית בשילוב צבעים,
 ראשים ממתכוננים

ספה 2 מושבים 100% עור עבה 
מכל הכיוונים מיוצר באיטליה

4290 1990₪ ₪ 3990₪ 2990 רק רק 3490 ₪רק  ₪ ₪  1490



לא רק לילדים מגיע להתפנק
חדש! YOLO ORIGINS בשילובים אקזוטיים

עם וניל ממדגסקר
פינוק שוקולד לבן אמיתי



שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

 03-6189999
www.Shainfeld.com 

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



)14.6-11.7.18( תשע"ח  בתמוז  א׳-כ״ח  התאריכים  בין  בתוקף   המבצע 
לוגו טיטולים פרימיום - מאחורי   *הקוד נמצא בגב האריזה, בצד הפנימי שלה 
מזכים  האריזות  סוגי  כל  במבצע,  משתתפות  פרימיום  טיטולים  אריזות  *כלל 
ולהציגן האריזות  את  לשמור  יש  לפרס  הזכאות  *למימוש  בלבד  אחד   בקוד 
*מכירות סוף עונה ברשת קידישיק בין התאריכים 24.5-1.10.18 או עד גמר המלאי, 

המוקדם מבניהם *המבצע בכפוף לתקנון, ט.ל.ח

בכל שבוע

זוכים!!!

50

ומחלקים לכם 300 ₪ מתנה לרכישה ברשת 

רוכשים
5 אריזות

ויכולים לזכות
בשובר מתנה!

מתקשרים 
03-3738080

מזינים את הקודים שבתוך האריזות* 
ועונים נכון ומהר על 2 שאלות 

טיטולים מזמינים אתכם לשופינג והפעם גם למכירות סוף העונה!



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

האזינו לטיפ היומי ללא עלות במספר: 03-9038903 // שלוחה 1



 קונים
ממגוון חטיפי השוקולד של עלית

מתקשרים לטלאול:
03-9411-401

מקישים את הקוד שבגב המוצרים

ויכולים לזכות!

 מבצע החטיפים
המתוקים של עלית

כל שעה!*

בין  יתבצעו בכל שעה עגולה בימים א'-ה'  א'-ו'. *ההגרלות  )10-28/6( המבצע תקף בימים  בין התאריכים כ״ז סיון עד ט״ו תמוז  המבצע מתקיים 
| המבצע נערך ע"י עלית משאבים משותפים בע"מ בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות  ו' בין השעות 11:00-15:00  השעות 13:00-20:00, ביום 
לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977 בפיקוח עו"ד הדס קופפרמן. בכפוף לתקנון שנמצא במשרדי החברה שברח׳ הסיבים 49, פ״ת.

שימו לב לחותמת הכשרות ע״ג האריזות



ז' בתמוז תשע"ח 1220/6/18 בירושלים8

 קטטה במכולת
שפרץ  סכסוך 
לבין  קונה  בין 
מכולת  בעל 
ת  נ ו כ ש ב
יעקב,  נווה 
עד  הידרדר 
מעימות  מהרה 
לקרב  מילולי 
שכלל  פיזי, 
ת  כ ל ש ה

המבועתים  הלקוחות  ודקירות.  מדמיע  גז  חפצים, 
שני  את  שעצרה  המשטרה  את  להזעיק  מיהרו 
ידי  על  טופלה  במקום  ששהתה  לקוחה  המעורבים. 

מד"א לאחר שנפגעה משאיפת גז.

 נס: התפילין ניצלו מהשריפה
דיווחנו  שעבר,  בשבוע 
בערב  שפרצה  שריפה  על 
הרי"מ  מעגלי  ברחוב  שבת 
המורחבת,  בסנהדריה  לוין 
בבניין  אחזה  כשהאש 
מגורים וכילתה 2 דירות על 
מלא תכולתן. על פי תיעוד 
נרגש שהופץ השבוע, הדבר 
השריפה  את  ששרד  היחיד 
שבאורח  תפילין,  זוג  היו 
"הכל  שלמות.  נותרו  פלא 
החפצים,  הרהיטים,  נשרף, 
נס  זה  נשארו,  התפילין  רק 
בהתרגשות  תיאר  גלוי", 

אחד הנוכחים.

 תמ"א וברה: רמת אשכול מתחרדת
תמ"א  עסקת 
יצאה  גדולה 
בשבוע  לדרך 
ברחוב  שעבר 
עציון  מבוא 
בשכונת  גבר 
אשכול.  רמת 
הדירות  רוכשי 
חרדים,  כולם 
שממשיך  מה 

המעורבת.  בשכונה  החרדית  ההתיישבות  תנופת  את 
ממוצא  היא  במקום  החרדית  האוכלוסייה  מרבית 
החרדי  לציבור  זמין  הכי  הדיור  "משאב  אנגלו-סקסי. 
בשכונות  התמ"א  עסקאות  במסגרת  הוא  בירושלים 
את  שליווה  שטיינברג  יצחק  עו"ד  מציין  המעורבות" 

העסקה.

 רכבים נופלים, ילדים עפים
בתוך חצי שעה 
יום  צהרי  של 
התרחשו  שני, 
תאונות  שתי 
התהפכו  בהן 
רכב  כלי 
 . ם י ל ש ו ר י ב
ה  ר ק מ ה
אירע  הראשון 
למנהרת  סמוך 
שם  ארזים, 

חולץ פצוע בן 20 במצב בינוני. במקרה השני, נפל רכב 
בן  הרכב,  נהג  זאב.  בפסגת  דיין  ברחוב משה  לתהום 

30, חולץ גם כן כשמצבו בינוני.
בחמישי  שאירע  מצער  ילד במקרה  נסע  האחרון, 
אילן חרדי כבן 8 על אופניים בצומת  בר  הרחובות 

פונה  הוא  חולף.  רכב  ידי  על  והועף  הנביא  ושמואל 
ל'שערי צדק' עם חבלות ופציעות בראשו ובפלג גופו 

העליון.

 מזל טוב למ"מ החרדי 
ברכת מזל טוב לסגן ומ"מ ראש העיר יצחק פינדרוס, 
לרגל אירוסי בנו מבחירי ישיבת מיר בירושלים עב"ג 

למשפחת בנימיני.

מאת: ישראל פריי

המצוקה הנוראה של תושבי רחוב החומה 
בחסות  הפקר'  ל'שטח  שהפך  השלישית, 
חצרו של הרב אליעזר ברלנד, נתקלה עד כה 
בעקבות  השבוע,  הרשויות.  של  בהתעלמות 
הגיעו  במקום,  הנעשה  על  כתבות  סדרת 
בו  להשליט  והחלו  למתחם  ושוטרים  פקחים 

סדר.
הכל החל לפני כשנה וחצי, עם שחרור הרב 
אוהל  הקימו  ומעריציו  חסידיו  הכלא.  מבית 
סביב  מתקיימת  שם  והפעילות  ביתו  סביב 
השעון. לפי הדיירים, חייהם מאז אינם חיים, 

והמקום הומה מרעש, לכלוך והזנחה.
בשיחה עם עקיבא וייס ב'כאן', סיפר אחד 
השעה  עד  שרים  הם  לילה  "כל  התושבים: 
התושבים  בירות,  שותים  שלש,  שתיים, 
פה  אין  לפליטים  מחנה  פה  נהיה  חוששים, 
סדר אין פה כלום, אין אחראים, יש גם בעיות 
שוברים,  שרוצים,  מה  עושים  הם  צניעות, 
לה  שזורקים  אומרת  למטה  השכנה  הורסים, 
אנשים  טרור.  לך  אומר  אני  לדירות,  אבנים 
יהיה  שלא  בלגן,  יהיה  שלא  לדבר,  מפחדים 

ריב, מקווה שיהיה לזה סוף, נמאס".
המצב  מוזנח,  "הניקיון  סיפר:  אחר  תושב 

על הפנים, אני גר פה ולא יכול להיכנס לבית 
הצרכים  את  עושים  אוכלים  יושבים,  הם   –
שלהם, נכנסים למדרגות עם שמיכות וישנים, 
היה  זה  אם  קטסטרופה,  זה  פה  שהולך  מה 
משאירים  היו  לא  חודש   - אחרת  בשכונה 

ככה".
ב'ידיעות',  שטרנבוך  אריאלה  עם  בשיחה 
"הם  הנביא:  עידו  רחוב  תושבת  רחל,  אמרה 
מסוכנים. הפכנו לשכונת מצוקה ופשע. ילדים 
בני שמונה בלי מסגרות מסתובבים פה במשך 
נרקומנים  פה  יש  סיגריות.  ומבקשים  היום 
פינה. הם הרסו פה הכול, אפילו  וסמים בכל 
גדרות הם עקרו. הילדים שלנו נמצאים בסכנה 
כשהם מתחברים לנוער פה. בכל שבת מגיעה 
על  אבנים  מיידים  הנערים  כי  לפקח  ניידת 
ערבים. המחדל החמור פה הוא של הרווחה, 
והנוער  הילדים  כמות  עם  דבר  עושה  שלא 

שמשוטטת פה".
כעסם של השכנים מופנה בעיקר לרשויות, 
במקום.  סדר  להשליט  אצבע  נקפו  שלא 
הגורמים  כלל  בשיתוף  בוחנת  "העירייה 
במקום,  הנושאים  מכלול  את  הרלוונטיים 
על  להשתלטות  והטענות  התושבים  תלונות 
יוחלט  לממצאים  בהתאם  הציבורי,  המרחב 
על דרכי הפעולה ועל אופן הטיפול בנושאים 

ישראל  ממשטרת  בעירייה,  הגיבו  השונים", 
כי  ואמרו  העירייה  על  האחריות  את  השליכו 
רחוב  ובמפגעי  בתשתיות  הטיפול  נושא  "כל 
המקומית  הרשות  באחריות  הינם  בישראל 
כל  קיימת  לא  כי  עולה  שערכנו  ומבדיקה 

תופעה של מפגעי רעש באזור".
פשטו  שני,  יום  בבוקר  ההתנערות,  למרות 
השלישית,  החומה  ברחוב  החצר  מתחם  על 
כוחות משטרה ופקחי עירייה והחלו להשליט 
במקום סדר. האוהל המרכזי שהוקם ללא כל 
אישור – פורק. הפעילות נתקלה בהתנגדות של 
במלאכתם  יתמידו  הרשויות  האם  החסידים. 
זו פעולה חד פעמית להסרת הלחץ  או שמא 

הציבורי? 'השבוע בירושלים' ימשיך לעקוב.

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

על המקום
החדשות המקומיות של      ירושלים
freyisrael@gmail.com :לעדכונים

הזנחה, רעש ולכלוך: השכנים של הרב ברלנד מדברים

מה חיפש שליח האו"ם במשרדי הרב?גבאי 'מוסאיוף' מציגים: המחירון

מאת: משה אברהמי

מתפללי בית הכנסת 'מוסאיוף' 
לגלות  האחרון  בשבוע  הופתעו 
לתלות  אין  לפיה  חדשה,  הוראה 
הכנסת.  בית  בפתח  כלל  מודעות 
ההוראה,  השתנתה  יותר,  מאוחר 
'גבאי  חתומים  עליה  ובמודעה 
מהיום  כי  נקבע  הכנסת',  בית 
לתליית  מחירון  יש   - והלאה 

מודעות.
בית  ירושלמי,  לכל  כידוע 
בוכרים  בשכונת  הוותיק  הכנסת 
מרכזי,  'שטיבל'ך'  מעין  מהווה 
ושיעורי  תפילה  ממנייני  השוקק 
בן  הכנסת  בית  בפתח  תורה. 
מודעות  לוח  נמצא  השנים,   100
נאה,  פרסומית  במה  המהווה 
ועד  דירות  מתיווך  המכילה 

בנושאים  עדכניות  מחאות 
שעל הפרק.

בדיוק  מה  ברור  לא 
החלטת  מאחורי  עומד 
פי  על  אך  הגבאים, 
להדביק  אין  דרישתם, 
מודעות  חופשי  באופן 
יאלץ  בהדבקה  החפץ  וכל 
לשלם 'מס שילוט' לקופת 

בית הכנסת.
על  המחירון,  פי  על 

לשלם  יש  גדולה  מודעה  הדבקת 
מודעה  הדבקת  על  שקלים,   10

קטנה ייגבו 5 שקלים.
'השבוע  שערך  מבירור 
ההחלטה  כי  עולה  בירושלים' 
לא  ממודעות,  תשלום  גביית  על 
ועד  ידי  על  רשמית  התקבלה 
היא  הנראה  ככל  וכי  הכנסת  בית 
אחד  ידי  על  עצמאית  התקבלה 

הגבאים.
בבית  השליטה  על  כי  יצוין 
מאחורי  מתנהל  הוותיק  הכנסת 
בין  איתנים  מאבק  הקלעים 
כחצי  לפני  עניין.  ובעלי  יורשים 
שנה, אירע פוגרום במקום בהיכל 
ניפצו  עלומים  ופורעים  לימוד, 
חלונות, הלמו בריהוט, קרעו את 
וקרעו  ספרים  השחיתו  הפרוכת, 

את חוטי החשמל.

מאת: ישראל פריי

הראשי  הרב  של  לשכתו 
אריה  רבי  הגאון  לירושלים, 
לא  אורח  השבוע  קיבלה  שטרן, 
שגרתי. היה זה ניקולאי ֶאְבִטימוֹב 
ְמָלאֶדנוֹב, שליח האו"ם לתהליך 

השלום במזרח התיכון.
מדינות  בין  המדלג  מלדנוב, 
הגיע  תפקידו,  במסגרת  האזור 
ללשכת רב העיר לשיחת היכרות. 
עסקה  והמרתקת  הכנה  השיחה 
ובדרכים  בעיר  הרגיש  במצב 
לשמור על יחסי שלום וסובלנות 

בין הדתות.
הרב ושליח האו"ם הסכימו על 
נחושה  עמדה  בהצגת  החשיבות 
והסתה  טרור  נגד  משמעית  וחד 
בדרכים  דנו  הם  לאלימות. 

פעולה  לשיתוף 
השקט  על  לשמירה 
בתקופות  והביטחון 

של מתיחות בעיר.
ביקש  לסיום, 
ממלדנוב  הרב 
ברכה  דרכו  למסור 
למזכ"ל  מיוחדת 
אנטוניו  האו"ם 
פועלו  על  גוטרש, 
עבור מניעת ההסתה 

והאלימות.
החוץ  שר  לשעבר  ְמָלאֶדנוֹב, 
האו"ם  כשליח  מכהן  הבולגרי, 
למזרח התיכון מזה כשלש שנים. 
האו"ם,  של  המסורת  כ'מיטב' 
לא  ליחס  זוכה  המדינית  ישראל 
נלהב מצדו ולא מעט פעמים הוא 
כוחה  את  לרסן  בישראל  מאיץ 

מול עזה.
התבטאות נחרצת מצדו הגיעה 
כשהתייחס  לכותרות,  באחרונה 
השגרירות  העברת  ליום 
האמריקאית לירושלים, אותו יום 
בהפגנות  עזתים  כ-60  נהרגו  בו 
על הגדר. "14 במאי היה יום טרגי 
בהיסטוריה הארוכה של הסכסוך 

בין ישראל לפלסטינים", אמר.

• צעקות, הררי אשפה ושקי שינה  מאז חזרת מנהיג 'שובו בנים' לביתו, חייהם של השכנים הפכו לסיוט 
בחדרי המדרגות • לאחר שהרשויות העלימו עין, השבוע נכנסו פקחים ושוטרים למתחם

חדש?  הכנסות  אפיק  או  הפרסום  מודעות  לדילול  אמצעי 
החליטו  הבוכרים  בשכונת  המיתולוגי  הכנסת  בית  גבאי 

לגבות כסף על תליית מודעות

יום  על  מהכרזתו  הזכור  התיכון,  למזרח  האו"ם  שליח 
טראגי",  כ"יום  לירושלים  האמריקאית  השגרירות  מעבר 

הגיע לפגישה עם רב העיר           

 פירוק האוהל. צילום: דוברות עיריית ירושלים 

 צילום: באדיבות המצלם וכיכר השבת 

זירת ההתגוששות. צילום: דוברות המשטרה

תפילין מוצלות מאש

בקרוב, תושבים חדשים

הרכב ההפוך בפסגת זאב. צילום: 
איחוד הצלה



ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

סניף רמות, ירושליםהרב אפרים בן צבי

הכל היה פשוט וקל.עם המומחים של טפחותשל לקיחת המשכנתא,פחדתי מהתהליך המורכב

לפרטים התקשרו עכשיו 8860*



ז' בתמוז תשע"ח 101020/6/18 בירושלים

מאת: משה אברהמי

תפנית בעלילה: משרד הפנים הודיע אתמול )שלישי( כי הוא דוחה 
חוסר  בעניין  ירושלים  עיריית  יועמ"ש  עמדת  את  עקרוני  באופן 
של  התב"ע  בביטול  לדון  החרדים  המועצה  חברי  של  הסמכות 
מתחם התחנה, בהמשך, נענה המשרד לדרישה להפעלת סמכותו 
מן המניין כדרישת החברים  ישיבת מועצה שלא  לכינוס  החוקית 

החרדים, שרשמו ניצחון משמעותי.
על  "הממונה  כי  נמסר  הפנים  ממשרד  שיצאה  הדוברות  בהודעת 
היועץ  של  דעתו  חוות  את  דחתה  הפנים  במשרד  ירושלים  מחוז 
תכנית  בנושא  דיון  על  והורתה  ירושלים,  עיריית  של  המשפטי 
מועצת  מחברי  שליש  שביקשו  כפי  הבא,  בשבוע  התחנה  מתחם 
העיר". מאוחר יותר יצא מכתב נוסף המבהיר כי “מצורף בזה צו 

לקיום ישיבה שלא מן המניין ביום ראשון”.
כזכור, בסוף חודש מאי שיגרו למעלה משליש מחברי מועצת העיר 
ירושלים מכתב לראש העיר ניר ברקת, ובו דרישה לכנס את מועצת 
בכל  העיריה  התנהלות  על  לדיון  המניין,  מן  שלא  לישיבה  העיר 

הנוגע לתכנית מתחם התחנה. למרות פנייתם כחוק, ראש העיר לא 
נעתר לכינוס הישיבה. בשל כך, פנו חברי המועצה במכתב לממונה 
על מחוז ירושלים במשרד הפנים כדי שזו תורה לעירייה לכנס את 

הישיבה.
הממונה על המחוז פנתה במכתב ליועמ"ש של עיריית ירושלים, 
ששיגר  במכתב  לנושא.  התייחסותו  את  לקבל  מלכה,  אלי  עו"ד 
אין  הפנים  למשרד  כי  וטען  לבקשה  הסירוב  את  נימק  אתמול 
מניעה  יש  אלו  נושאים  שעל  כיון  זו,  בסוגיה  להתערב  סמכות 
חובה  אין  ולפיכך  המועצה  בישיבת  עליהם  להחליט  משפטית 

לכינוס המועצה.
את  דחתה  פיינטוך  לילי  גב'  הפנים,  במשרד  המחוז  על  הממונה 
להיענות  שלא  העיר  לראש  סמכות  אין  כי  וקבעה  דעתו,  חוות 
לבקשת הנציגים לכינוס ישיבה שלא מן המניין. לפיכך, הנחתה את 
העיריה כי בישיבת המועצה הקרובה, ב-28.6, תעלה סוגיית מתחם 

התחנה כסעיפים ראשונים בסדר היום.
עד כאן הכל נשמע טוב ויפה, אלא שההודעה מחסרת כמה סעיפים 
לא  ההודעה  החרדים.  בין  שמתנהלת  ההתשה  במלחמת  חשובים 
ממשרד  בעירייה  שביקשו  הארכה  את  למשל  מציינת 
הפנים למתן תשובה, דרשו וגם קיבלו. לאחר שמשכו 
את הזמן כמיטב יכולתם נאלצו כמובן לבסוף להעביר 
כאמור,  הפנים  משרד  ידי  על  נדחתה  שאמנם  תשובה 
אבל המבט ללוח שהראה כי ישיבת המועצה המתוכננת 
ממילא קרובה כל כך, הביאה את משרד הפנים להחליט 

כי אין מקום להתערבות הממונה על המחוז.
אבל אם הסעיפים יעלו לדיון, אז מה הבעיה? התשובה 
לטובת  שלא  ימים  המאבד  בלוח  שוב  נעוצה  לכך 
מראש.  ידועה  הבא  בדיון  התוצאה  הרי  החרדים. 

העירוני  מהיועהמ"ש  משפטית  חו"ד  עם  עצמו  יצייד  שוב  ברקת 
מה  ולכאורה  הדיון  של  חוקית  סמכות  לחוסר  שיטען  מלכה  אלי 
עשינו? אבל החרדים התכוננו גם לזה ובתכניתם היה לממש את 
זכותם להגיש ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה עד סוף שבוע 
הבא, מועד פקיעת ה-30 יום ממועד הדיון הראשוני. אלא שכעת, 
עם הדחייה הבלתי צפויה בכינוס המועצה, נראה כי לא יהיה זמן 

להכין ולהגיש את הערר המצופה.
כאמור, גם בעיה זו נפתרה בדקה ה-90, לאחר ההנחיה הדרמטית 
הנוספת ממשרד הפנים לקיים את הדיון בנושא כבר ביום ראשון 

הקרוב.

ניצחון חרדי: מתחם התחנה 
יעלה לדיון מוקדם

שליש מחברי המועצה דרשו ישיבת מועצה שלא מן המניין, בעירייה סחבו זמן ובמשרד הפנים נענו 
לעירייה לדחות את הדיון לישיבת המועצה הקרובה המתכוננת לחמישי הבא • אלא שחברי מועצה 

חרדים דרש ממשרד הפנים לא להיכנע ולא לשתף פעולה עם ברקת – והשיגו את שלהם

קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:סבסוד  לזכאים | מלגות גבוהות  | מכינות קדם אקדמיות

02-6222202

הדרך החרדית לתואר

תואר יוקרתי של 
ההרשמה בעיצומה - הזדרזו להירשם!המכללה האקדמית הדסה

הצטרפו היום 
למקצוע שהוא שליחות
עבודה סוציאלית

B.S.W
*גם לבעלי תעודת בגרות

מלגות קיום גבוהות

מדעי המחשב
B.Sc

ניהול משאבי 
אנוש /  

מערכות 
בריאות

B.A

בוגרי מכינות
 עם לב ענק
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יום פתוח
קמפוס לב - בנים קמפוס טל - בנותהחל מהשעה 17:00

רח’ בית הדפוס 7, גבעת שאול, ירושליםרח’ הועד הלאומי 21, גבעת מרדכי, ירושלים

 הפקולטה להנדסה 
B.Sc. ומדעי המחשב

הנדסת אלקטרו-אופטיקה
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

הנדסת תוכנה
הנדסת מערכות תקשורת

 הנדסת תעשיה וניהול
 מדעי המחשב

B.A. הפקולטה לניהול
חשבונאות ומערכות מידע

 מנהל עסקים

הפקולטה למדעי 
 החיים והבריאות

B.S.N. סיעוד
B.Sc. ביואינפורמטיקה

מערך מלגות רחבאחוז השמה גבוהרמת לימודים גבוההמסלול בית מדרש / מדרשהימי לימוד מרוכזיםמבחן תיל או פסיכומטרי

   |  www.jct.ac.il   | *3239
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נרשמו לקורס ניתוח מערכות סיפרתיות
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פתרת? מקומך איתנו!

 המכינה לאקדמיה
 מכינת ריענון
 מכינה מלאה

 תואר שני
M.B.A. מנהל עסקים 

*M.S.c. פיזיקה / הנדסת אלקטרו-אופטיקה 
*M.S.N + Nurse Practitioner סיעוד

יום פתוח
 

אחרון!

 יום חמישי
ט״ו תמוז 28.6
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מאת: ישראל פריי

והיצריים  הדרמטיים  המאבקים  אחד  היה  זה 
האחרונות.  בשנים  בירושלים  שהתנהלו  ביותר 
תמיכה  בין  נקרעו  הגרמנית  המושבה  תושבי 
מעבר  בשאלת  רועשת,  מחאה  לבין  אקטיבית 
השבוע,  רפאים.  עמק  ברחוב  הקלה  הרכבת 
הוועדה  ידי  על  דרמטית  הכרעה  התקבלה 
המחוזית ירושלים, שהחליטה לקדם את מעבר 

הקו הכחול ברחוב עמק רפאים.
ראשי  את  מעסיק  העתידי,  הכחול  הקו  תכנון 
שנים.  מזה  התחבורה  משרד  ראשי  ואת  העיר 
העיר  את  לחבר  שצפוי  ענק  בפרויקט  מדובר 
לשכונת  ועד  רמות  משכונת  ק"מ,   23 לאורך 
הציר.  על  תחנות  מ-42  פחות  לא  עם  גילה, 
העבודות אמורות להתחיל עוד כשנתיים בעלות 

מוערכת של 8 מיליארד ₪.
הגיע  הקו,  בתכנון  הסוערות  המחלוקות  אחת 
במאבק  יצאו  שחלקם  רפאים,  עמק  מתושבי 
מדובר  לטענתם,  ברחוב.  הקו  מעבר  נגד  סוער 
העסקים.  ושל  הרחוב  של  מוחלט  בהרס 
הנאבקים ניסו להציג חלופות, בין היתר של קו 

רכבת מתחת לאדמה.
המחוזית  בוועדה  ההכרעה  נפלה  השבוע, 
לתכנון ובנייה, לפיה יקודם תכנון הרכבת ברחוב 
עמק רפאים. "הוועדה מצאה כי לתוכנית זו יש 
תחבורתיים,  בהיבטים  משמעותיים  יתרונות 

סביבתיים ואורבניים", נכתב בהחלטה.
בשורות ארוכות, דוחה הוועדה אחת לאחת את 
בלבד  זו  לא  כי  וטוענת  המאבק  אנשי  טענות 
שהרכבת לא תפגע ברחוב אלא שהיא תשפר עד 
למאד את חייהם. עוד מפרטת הוועדה כיצד כל 
החלופות שהוצעו – לא רלוונטיות. הנה עיקרי 

טיעוני הוועדה:
הוועדה את הצורך  ובראשונה, הדגישה  בראש 
בתחום  שתעבור  שלוחה  בהקמת  החיוני 
הוועדה  ציינה  זה  בהקשר  הגרמנית.  המושבה 
כי השלוחה מקשרת את קריית הספורט, את הגן 
רמות  שכונת  עם  מלחה  קניון  ואת  הטכנולוגי 
ועם יתר השכונות המרוחקות הנמצאות לאורך 
את  משרתת  בהיותה  וכן  הכחול,  הקו  תוואי 

שכונת גוננים על חלקיה השונים.
שלוחה  של  תרומתה  כי  הוועדה,  ציינה  עוד 
רוח  נותנת  שהיא  משום  קריטית  הינה  לעיר  זו 
עירונית  להתחדשות  תכניות  למימוש  גבית 
לגוננים  האב  לתוכנית  ובמיוחד  העיר  בדרום 
א-ו ולתוכניות קטמונים ח-ט השואפות להגדיל 
משמעותי  באופן  אלה  שכונות  אוכלוסיית  את 
החליטה  כן,  על  דיור.  יחידות  תוספת  ידי  על 

הוועדה לפסול את "חלופת עוקף המושבות".
הוועדה  המסילה,  פארק  לחלופת  באשר 
התרשמה כי לא ניתן להעביר את מסילת הרכבת 
מבלי  המסילה,  בפארק  הקרקע  פני  על  הקלה 
עד  בו,  ובשימוש  בפארק  מהותי  באופן  לפגוע 

ביטולו.  כדי 
הוועדה  חברי 
כי  הדגישו 
המסילה  לפארק 
ת  ו ב י ש ח
לתושבי  רבה 
ת  ו נ ו כ ש ה
לה  הסמוכות 
העיר  ולתושבי 
הפארק  כולה. 
כריאה  משמש 
עירונית  ירוקה 
הליכה  וכציר 
אופניים  וציר 
בדרום  מרכזי 
לצורכי  הן  העיר 
ופנאי  ספורט 

והן לצורכי תנועה, ניתן אף לומר כי הפארק הינו 
מתחבורה  להימנע  שבוחר  למי  תחבורה  עורק 
ממונעת ולעבור לתחבורה רגלית או לאופניים. 

כאמור, גם חלופה זו נדחתה.
הקלה  הרכבת  קו  להעברת  לחלופה  באשר 
המסילה,  לפארק  מתחת  תת-קרקעית  במנהרה 
נמצא כי חלופה זו פוגעת פגיעה קשה בתפקודו 
של פארק המסילה בכך שהיא קוטעת את רצף 
הפארק ובשל המתקנים העל קרקעיים הנדרשים 
עבור תחנת נוסעים, יציאות מילוט ופתחי אוורור 
שמהווים הפרעה לרצף הפארק. כמו כן, תחנות 
אוכלוסיות  עבור  נגישות  פחות  תת-קרקעיות 
המוסתרת  הגישה  וכי  מוגבלת  ניידות  בעלות 
לתחנות הופכת את הגישה ללא נעימה. הניסיון 
מעיני  המוסתרים  אורבניים  מרחבים  כי  מלמד 
הינם  קרקעיים(  תת  מעברים  )כגון  הציבור 
אזורים עם רמת בטיחות אישית נמוכה ומביאים 
גם  המשתמשים.  לציבור  רבה  נעימות  חוסר 
יעילה,  כלא  זו  חלופה  נמצאה  הכלכלי  בהיבט 
על  מצביע  שהוצג  כפי  הפרויקט  ועלות  מאחר 
לעומת   4 ופי   3 פי  של  ותפעול  הקמה  עלויות 

החלופות האחרות.
לחלופה  כי  נמצא  אלה,  לחלופות  בניגוד 
רבים  יתרונות  יש  רפאית  בעמק  קרקעית  על 

בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים ואורבניים:
פתרון  מציעה  החלופה  התחבורתי,  בהיבט 
שהיא  בכך  הקלה,  הרכבת  למערכת  תחבורתי 
הכחול,  הקו  של  מלחה  שלוחת  את  משלימה 
ומאפשרת את חיבור שכונות דרום העיר לרשת 
הרכבת הקלה. כמו כן, הוועדה כי ביצוע מקטע 
של מסילה בודדת, לא יעכב את תפעול הרכבות 
ולא יפגע בשירותיות של הקו, זאת בהתבסס על 
חוות דעת שקיבלה מחברת »סיסטרא« )החברה 

הצרפתית המייעצת לתוכנית אב לתחבורה(.
בטווח  כי  הוועדה  מצאה  הסביבתי,  בהיבט 
הארוך, חלופת עמק רפאים היא העדיפה ביותר 
האוויר  בזיהום  ניכרת  להפחתה  ותביא  מאחר 
הצמצום  בשל  רפאים  עמק  ברחוב  וברעש 

המשמעותי בשימוש של כלי הרכב.
להפחתה  תביא  הרכבת  האורבני,  בהיבט 
ואוטובוסים  משאיות  רכבים,  של  דרסטית 
ברחוב ותהפוך את הרחוב לנעים יותר לשהייה 
ברחוב  הקיימים  השימושים  לכל  תתרום  ובכך 
)מגורים, מסחר, תעסוקה ושימושים ציבוריים(. 
יביא  רפאים,  בעמק  הקלה  הרכבת  מעבר 
לחשיפת רבה של הרחוב לנוסעי הרכבת בעוד 
הזו  החשיפה  את  מונעות  האחרות  שהחלופות 
כן,  כמו  שלו.  היעד  אינו  רפאים  שעמק  ממי 
הרחוב  של  האופי  את  מחזקת  אף  זו  חלופה 
הרכב  כלי  תנועת  הפחתת  היסטורי.  כרחוב 
לכמה  אחת  החולפת  רק"ל  בתנועת  והחלפתה 
דקות תשווה לרחוב אווירה רגועה ופסטורלית 
יותר, כפי שנעשה ברחובות היסטוריים בעולם 

כגון רומא וברן.

הכרעה דרמטית: 

העתידית  הקלה  הרכבת  מעבר  נגד  מלחמה  קידשו  ופעילים  תושבים 
 • ברחוב עמק רפאים, אך החלטת הוועדה המחוזית הכריעה את הכף 
מה עומד מאחורי המאבק, האם ההחלטה הפיכה ומתי הירושלמים יזכו 

ליהנות מהפרויקט הגרנדיוזי? כל הפרטים

 הדמיית הקו הכחול בעמק רפאים. צילום: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים 

הרכבת הקלה תעבור בעמק רפאים

התקשרו ושריינו חופשה עמוסת חוויות!

08-8593888

חופשת קיץ
חלומית
זה רק צפורי!

מלון  '   צפורי   בכפר׳   -  חפץ   חיים, מציע   את   הנופש  
 האטרקטיבי   ברמה   הגבוהה   ביותר   לכל   המשפחה!

גם משפחתי, גם מהדרין וגם חוויות מדהימות!

ארוחות עשירות בשפע אדיר  אטרקציות והפעלות סביב השעון 
 הרצאות ושיעורים  חדרי אירוח מפוארים  פינוקים והפתעות

כניסה חינם לפארק המים
ולאטרקציות היבשות
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פורמולת המהדרין היחידה המיוצרת בחברת תרופות ומוצרי בריאות בינלאומית 
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להתחיל בגלל העיכול  להמשיך בגלל ההתפתחות
היחיד עם אומגה 3 ו–6 בכל השלבים 
המסייעים להתפתחות המח של התינוק

היחיד ללא שמן דקל ועם פרהביוטיקה* 
התינוק  של  קל  בעיכול  לתמיכה 

צוות המומחים של סימילאק המורכב מדיאטניות
ישמח לענות על שאלות בנושא תזונת תינוקות 1-800-65-65-01

אמא של יואל מספרת:
ציפיתי ללילות נטולי

 שינה לאורך זמן ולהפתעתי 
יואל ישן רגוע ונינוח. 

המלאך שלי.
 

אמא של דודי מספרת:
דודי הוא ילד של אמא, הלב 
שלי נמס מאושר לראותו 
מתפתח ומבטא את עצמו.

למהדרין
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חגיגות ה-70 של 
קרעטשניף-ירושלים

מאת: משה אברהמי

'ועידת  נערכה  הכנה,  של  ארוכים  שבועות  לאחר 
אהבת קדומים' של קהל חסידי קרעטשניף-ירושלים, 
בהשתתפות חסידים ואוהדים, ידידים נכבדים וידידי 
חצר הקודש. הדינר התקיים באולמי 'הדודאים' בב"ב.

אליהו  מיכאל  הרב  הנדיב  היה  הערב  מארח 
ר'  הגה"ח  הנחה  המעמד  את  ממאנסי.  גולדשטיין 
המשא  את  נדבורנה.  בישיבת  ר"מ  הורביץ  שלמה 
לחצר  ותיק  ידיד  מקאסאן  האדמו"ר  נשא  המרכזי 
מקהלת  וזמרה  בשירה  הנעימו  הערב  את  הקודש. 
'מלכות', עם הזמר זאנוויל ויינברגר, יחד עם תזמורת 

'אורות' בניצוחו של יהושע ברים.
'נשמת  הוקרנה המצגת המיוחדת  במרכז המעמד, 
וידאו  מצגת  המעמד,  לקראת  שהוכנה  חי'  כל 
ביד  שהופקה  דמעות,  וסוחטת  מרגשת  אומנותית, 
של  הבכא  מעמק  יציאתו  סיפור  את  וסיפרה  אמן 
האדמו"ר זצ"ל, כשכל העומד לנגד עיניו הוא אך ורק 
לקומם את שארית הפליטה ולהחיות עם רב בדרך בית 

קרעטשניף.
תרומתם  את  בקהל  היושבים  הרימו  מכן  לאחר 
האדמו"ר  הודה  בדבריו,  קרעטשניף.  ישיבת  למען 
לעסקנים המסורים ולכל התורמים, אשר הודות להם 
תימשך ותתעלה מנגינת בית קרעטשניף לאורך ימים 

ושנים.

מאת: משה אברהמי

לשורת  בחשד  נתפסו  חשודים,  מ-26  פחות  לא 
גניבות מחנויות בקניון מלחה. המעצר ההמוני מגיע 
חודש  מזה  המתנהלת  אינטנסיבית  חקירה  בתום 
ומחצה, לאחר שבעלי חנויות התלוננו על נזק אדיר 

שנגרם להם על ידי הגנבים.
בנוסף  המשטרה  הפעילה  הפעילות,  במהלך 
לשוטרים הגלויים, מערך של בלשי משטרה סמויים 
בחנויות  והלקוחות  הקניון  מבקרי  בין  ש'נטמעו' 
אשר  חשודים  לאתר  הייתה  שמטרתם  השונות, 
לעזוב  ומנסים  עליה  לשלם  מבלי  סחורה  גונבים 

עמה את מתחם הקניון.
וחצי  החודש  במהלך  שהתקיימה  בפעילות 
ומאבטחים  השוטרים  ידי  על  נתפסו  האחרונים, 
מזרח  תושבי  כולם   ,13-58 בגילאי  חשודים   26

ירושלים, ירושלים וסביבותיה.
החשד  פי  על  שנתפסו  לאחר  נעצרו  החשודים 
משקפיים,  ביגוד,  קוסמטיקה,  מוצרי  גונבים 
בשמים ומוצרים נוספים. שוויה הכולל של הסחורה 
הושבה  הסחורה  שקלים.  אלפי  על  עומד  שנתפסה 

חזרה לבעלי החנויות.
כלל החשודים שנעצרו הובאו לחקירה במשטרה 
חלקם  פלילי.  הליך  נגדם  ונפתח  לגניבה  בחשד 
בהם  מגבילים  בתנאים  ממעצר  שוחרר  הגדול 

הרחקה ל- 30 ימים ממתחם הקניון.

האדמו"ר  בראשות  התכנסו  ואוהדים  חסידים  מאות 
לדינר 'אהבת קדומים' בסימן 70 שנה להקמת הקהילה

מבצע בקניון: 
בלשים נגד גנבים

בקניון  חנויות  בעלי  של  תלונות 
בשווי  סחורה  גניבות  על  מלחה 
אלפי שקלים, הניבו מבצע משטרתי 

במהלכו נתפסו 26 חשודים

 חלק מהשלל. צילום: דוברות המשטרה

 צילום :  אלי סגל



* להשיג בחנויות המורשות  פתרונות סינון   <<   מגוון מכשירים ניידים    <<    מחשבי pc   <<   מחשבי לוח טאבלט     

סייפטק הסטנדרט הטכנולוגי החדש
של תקשורת כהלכה!

אפשרויות סינון 
במגוון מכשירים

הסינון הוא
בשבילך!

  ₪29

שילוב של כל שיטות הסינון
בפיתרון טכנולוגי אחד חכם,

תוך שימוש בטכנולוגיית הבינה
 המלאכותית המתקדמות בעולם

ובפיקוח ובקרה אנושית.

התקנה קלה גם על
מכשירים קיימים
ללא צורך ברכישת

מכשיר חדש!

מחיר השקה החל מ-

כולל דפדפן

*עלות התוכנית הינה 29 ש”ח חודשי בתקופת ההשקה | בכפוף 
לתנאים המופעים באתר החברה | אין התחיבות לתקופת זמן | ט.ל.ח

*6208 Safe-tec.co.il

ב״ה
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  אלי כהן

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

הנציג המועדף לטעמם. 
יצחק  העיר  ראש  ומ״מ  סגן  זוכה  שם  התורה',  ב'דגל  נפתח 
פינדרוס ל-47% )13,321 קול(, במקום השני ישראל קלרמן עם 
33% )שהם 9,254 קול( ובשלישי יו״ר הסיעה אליעזר ראוכברגר 
שזו לו קדנציה ראשונה במועצה וכבר מקבל 20% )5,677 קולות(.

באגודת ישראל שולט ללא עוררין סגן ראש העיר יוסי דייטש, 
55% מהקולות )שווה ערך ל-15,361 מצביעים(, אחריו  שמקבל 
איש(,   5,201(  19% עם  ויצמן  יוחנן  הדומיננטי  הגוראי  הנציג 

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

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

עם 12% ו-6% בהתאמה.
טוב  נציג  מהווה  תורה  מבני  אפשטיין  חיים  האם  לשאלה 
לעומת  מהמצביעים(,   15,708( בשלילה   57% השיבו  לשולחיו, 

43% בלבד שסברו שהתשובה חיובית )11,858 קול(.
ביתר,  העיר  מועצת  חברי  על  להצביע  תתבקשו  והשבוע, 
בשאלה הראשונה תבחרו מבין חברי המועצה של אגודת ישראל 

יקי  הרשלר,  בנימין  זהו  האם  לדעתכם?  ביותר  הטוב  מי  בעיר, 
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.
ואילו השאלה החמישית מפנה את הזרקור לנציגי האופוזיציה 
ביותר?  הטוב  הוא  וך'  למעננו  הסיעות  נציגי  מבין  מי  ובוחנת 

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 
office@036006060.co.il או לפקס 0774448769 להצבעה חייגו:  03-600-60-60  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

כפר נוער לבנות מבית רוח הגולן ע"ר
איילת השחר

כפר הנוער הדתי לבנות - איילת השחר שוכן במושב יונתן שברמת הגולן ומתחנכות בו 
נערות בכיתות ט'-י"ב. בכפר ישנו צוות חינוכי מסור ומקצועי, המאמין בכוחות וביכולות של כל אחת 

ואחת. הנערות מקבלות מענה רגשי ולימודי המותאם להן בנוסף לכלים להתמודדות והתפתחות אישית.
כי בשבילנו את עולם ומלואו.

בגלל המקום. בגלל האווירה. בגלל הצוות המקצועי. בשבילך.
 ayelet.rgl.org.il | טל: 04-9120360

לתיאום הגעה לימים פתוחים - מירב: 050-3177779

כשאת מרגישה שהכל מסביב חשוך
יש נקודת אור בשבילך!

כפר הנוער הדתי לבנות - איילת השחר.
המקום שלך לצמוח ולמצוא את עצמך מחדש. 

בס"ד

במסגרת הנוכחיתלא מוצאת את מקומה אם גם הבת שלכם 
 

050-3177779 אל תהססו-התקשרו עכשיו!

ים
פל
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יו 
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בס“ד

בדרך
םצלי י ל

בין טבע לתווים
בואי לשמוע, לראות ולהתרגש

24.6.18 יום ראשון, י"א בתמוז תשע"ח 
אולם חוות הנוער, רח’ ש"י עגנון 1, ירושלים

תחילת מופע: 19:30 | לנשים ובנות | אין כניסה לתינוקות ועגלות

bimot.co.il | *6226 כרטיסים: 65 ש”ח | לרכישה: בימות

מוזיקהֵמֵעֶברלקונסרבטוריון                         מציג:

נבלים | קלידים | גיטרות חשמליות | כלי קשת | נשיפה | הקשה | תופים

100 מופיעות בהפקה חדשנית וסוחפת מעל 
המשלבת מוזיקה ומחול

ת ח א ה  מ ב ל  ע ת  ו ש ג פ נ
מקהלות | תזמורות | זמרות | מחולות

נים
חרו

ם א
יסי

רט
כ



אשפר, מבינים בבשר.
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

גרונות הודו
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מוגבל ל-4 
אי | 
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מוגבל ל-2 קרטונים

בסניף בני ברק בלבד בסניף בני ברק בלבד

מוגבל ל-2 קרטונים

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

פרשת בלק | י"א - ט"ז תמוז | 24-29.6.18

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
יום
ו'

יום
ד'

יום
ה'

קרטון שוקיים עוף קרטון עוף

לק"גלק"גליחי'

יום
ג'

49012902690990
1 ליטר

יום
שמן קנולהב'

טעמן
קרטון כרעיים/

ירכיים/שוקיים
עצמות בקר

קפוא

טריקפוא

קפוא טרי/קפוא

לק"ג לק"גלק"ג 2390לק"ג 24902190 1990

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

VIP מארז
6 עופות במארז

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי 

מחולק, 
ארוז במגשים 
ונקי משומן 

ועורות מיותרים

קפוא

לשניצללחזה

פיקנטי/מזרחי/
כבש

השבוע השני

קפוא
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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



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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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"
מר

יל
 פ

ש
רי
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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
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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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בגלל המשיח: ש"ס נגד חולדאי

אאאא

תל אביב

שתוכנן  בכיכר',  'משיח  בשם  חב"די  אירוע 
להיערך בכיכר רבין, עורר השבוע סערה, כאשר 
יאפשר  לא  כי  הודיע  חולדאי  רון  העיר  ראש 
הפרדה בין גברים לנשים, מה שמטיל ספק על 
חריפה  להתקפה  שעלה  מי  האירוע.  של  קיומו 
נתן  אביב  תל  ש"ס  ויו"ר  המועצה  חבר  היה 
אלנתן, שלמרות יחסיו ההדוקים עם ראש העיר, 
בפופוליסטיות  חולדאי  את  להאשים  היסס  לא 

ובפחד מהבחירות הקרבות.
הכינוס החב"די הינו חריג בנוף הכיכר התל 
פוליטיות  עצרות  לרוב  המארחת  אביבית, 
התקיים  שעברה  בשנה  חברתיות.  ומחאות 
היה  בו  שכיכב  ומי  הפרעה  כל  ללא  האירוע 

הזמר החסידי מוטי שטיינמץ.
לפנות  חולדאי  העיר  ראש  החליט  השנה, 
דעת  חוות  שהנפיק  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
תתקיים  לא  כי  לקבוע  העירייה  בסמכות  לפיה 
כל הפרדה מגדרית באירוע המתקיים באישורה. 
מגילת  הוקראה  בה  אביב-יפו,  תל  "עירנו 
הקשור  בכל  חלוצה  תמיד  הייתה  העצמאות, 
לשמירה על זכויות האדם, שוויון ושוויון מגדרי 
בפרט", אמר חולדאי ודאג להפיץ את בשורתו 

בכל מדיה אפשרית.
על  זעם  אלנתן  נתן  אביב  בתל  ש"ס  יו"ר 
הוא  לפחדן.  הפך  "חולדאי  ואמר:  ההחלטה 
נכנס ללחץ מכל מיני קבוצות לחץ שמאלניות. 
הוא מפחד שהרשימה החילונית ומרץ ישתו לו 
קולות ולכן הוא מתנהג בצורה שטותית", אמר.

שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

רביץ לח"כים: 
"אין לי זמן לשטויות"

ביתר עילית

'דגל  בסניף  הפנימיים  הפריימריז  סערת 
היום.  לרדת מסדר  עילית, מסרב  ביתר  התורה' 
השבוע, שלח מ"מ ראש העיר יצחק רביץ מכתב 
בו הוא  ואורי מקלב,  גפני  לחברי הכנסת משה 
ומשמיץ  מכוער  קמפיין  נגדו  מתנהל  כי  טוען 

במטרה להריץ מתמודד חדש מולו.
'שטח  פרסם  שעבר,  בשבוע  כזכור, 
הוא  בו  פלדהיים,  מוניציפאלי' מכתב של הרב 
תומך ברביץ לקדנציה נוספת, תוך שהוא דורש 
הרב:  כתב  דבריו,  בין  הפריימריז.  את  לבטל 
מול  להתמודד  ברצוני  באם  לשאול,  "ברצוני 
'דגל  מטעם  הח"כ  לתפקיד  גפני  משה  הרב 
בוודאי  בינינו?  פריימריז  יהיו  האם  התורה', 

שלא".
ובמכתבו  אופן הצגת הדברים  על  זעם  רביץ 
של  עוזרו  זלץ,  דודי  את  עקץ  הכנסת  לחברי 
חבר הכנסת יעקב אשר, המבקש להתמודד על 
התפקיד. "מה לעשות, אני לא מסתובב בכנסת 
כמו המועמד שנגדי, ואין לי זמן להזין ולתדרך 
אני  עיתונאים בארוחות צהרים במזנון הכנסת. 
ואין  הציבור,  למען  בעבודה  הראש  עסוק מעל 

לי זמן לשטויות הללו".

יוםעוד 134

רוחות מלחמה באלעד: חבר הכנסת לשעבר 
יגאל גואטה, פצח השבוע במתקפה חריפה נגד 
ראש העיר ישראל פרוש וקרא לציבור הספרדי 
ספרדי  מועמד  ולהציג  ראש  להרים  בעיר 
את  העיר  ראש  הציג  בתגובה,  העיר.  לראשות 
המבוסס  משיח  להימנע  לו  וקרא  העיר  הישגי 

על מוצא.
כתב  אלעד",  תושבי  הספרדים  ורעי  "אחי 
אלעד.  עיריית  כמנכ"ל  בעבר  שכיהן  גואטה, 
ולהתאחד סביב מועמד  "הגיע הזמן להתעורר 
ספרדי ראוי לראשות העיר". הוא הוסיף ושיגר 
עקיצה לפרוש: "לא כל מי שיודע לפזז לקרקר 

ולשיר 'אשורר שירה' אוהב ספרדים באמת".
גואטה  הטיח  חרדים',  ל'בחדרי  בראיון 
את  משווה  כשהוא  בהרבה,  קשות  האשמות 

מצפה  "אני  קוריאה.  לצפון  באלעד  השלטון 
שהם  מאוד,  מהר  יתעשתו  באלעד  שהספרדים 
להם  תלך  שלא  מהר,  מהר,  להתאחד  צריכים 
העיר. כל הסיפורים האלה שפרוש הוא בסדר, 
שקט.  הכל  קוריאה  בצפון  גם   - שקט  והכל 
אנשים נמצאים במחנות עבודה, זה בדיוק מה 
אותם  שמו  הזאת,  בקדנציה  לספרדים  שעשו 
בגלל  לא   - שקט  הכל  ולכן  עבודה  במחנות 

שהכל טוב", אמר.
ישראל  העיר  ראש  אמר  לדברים,  בתגובה 
פרוש: "בחמש השנים האחרונות, הפכה אלעד 
לעיר מאוחדת, שמחה, מחבקת ומכבדת. ילדי 
לאשכנזים,  ספרדים  בין  מבחינים  אינם  העיר 
העבודה  במקומות  הזמן  את  חולקים  והוריהם 

והבילוי עם שכניהם מבלי לברר את מוצאם.

האחרונים  "בימים 
מחרחרי  מנסים  ב שוב  י ר

בעיר  ומדון  ריב  שנאה,  ר לחולל  ז פ ל ו
מי  לעשות  הגדיל  ברחובותיה.  גזעני  רעל 

שכינה עצמו כקורבן השנאה, שהפך כנראה 
על  לאומה  ובישר  שנאה  למפיץ  בעצמו 
מחנות עבודת פרך באלעד, בהם מתעללים 

בתושביה הספרדיים.
"אלעד מזמינה את גואטה ושותפיו לעמדה 
זו, ללמוד כיצד מתנהלת עיר ללא שנאה וכיצד 
פועלת עירייה ללא שיקולי גזע ולהתוודע לכך 
כנסת  בתי  אלא  עבודה,  מחנות  באלעד  שאין 
גינות  ומסורה,  נמרצת  ה'  עבודת  נעשית  בהם 
ועיר  בהנאה  משחקים  ילדים  בהם  משחקים 

שמאירת פנים לכלל תושביה".

כאב ראש לש"ס: 'יחד' מתאחדת עם 'קול הלב'

חתמו  ו'יחד'  הלב'  'קול  סיעות  הפתעה: 
השבוע על הסכם לפיו הסיעות יתאחדו וירוצו 
הקרובות.  בבחירות  העיר  למועצת  במשותף 
המהלך נחשב למפתיע בזירה המקומית, מאחר 
והערכות כולן דיברו על כניסתה של 'קול הלב' 

תחת חסותה של ש"ס בראשות אבי אמסלם.
סיעת 'קול הלב' נשלטת על ידי משפחת בן 
חמו ובמשך שנים ריכזה אליה קולות של ציבור 
ספרדי גדול בעיר שלא היה שבע רצון מתנועת 
הסיעה  מחזיקה  הנוכחית,  בקדנציה  ש"ס. 
1 שלה,  בשני מנדטים, כאשר מי שהיה מספר 
אבינועם שושן, פרש מהחיים הפוליטיים ופינה 

את המקום הבכיר לדוד בן חמו.
בתקופה האחרונה, בעקבות השינויים ב'קול 
 – ש"ס  בתנועת  הגברי  חילופי  ולאור  הלב' 
כנפו  עמרם  המיתולוגי  היו"ר  של  עזיבתו  עם 
והמעבר של אבי אמסלם לקדמת הבמה – נראה 
היה ש'קול הלב' בדרכה 'להתאדות' ולהתאחד 
עם ש"ס, אך המו"מ בין הסיעות עלה על שרטון 

וכעת, חוטפת ש"ס מכה כואבת בדמות מפלגה 
ספרדית חזקה שתתחרה מולה.

'יחד' מצידה מביאה נדוניה מכובדת של יותר 
לרשימתה  באשדוד  שהצביעו  קולות  מ-4,000 
בכנסת, כך שהאיחוד עשוי להביא להישג נאה. 
מיוצגות  קטנות שאינן  קהילות  גם  מזו,  יתירה 
כרצונן, כדוגמת דגל התורה או קהילת גרודנא 
מהלך  לשקול  עשויות  הירושלמי,  הפלג  של 
של איחוד עם הסיעה החדשה ואולי לאתר בה 
'יהדות  בסיעת  בפניהן  שחסומות  הזדמנויות 

התורה' בעיר.
כוחם  בערך  ממעיטים  ש"ס  בתנועת  מנגד, 
של 'קול הלב' ו'יחד' באשדוד, כשהם מציגים 
'קול  את  שושן  אבינועם  עזיבת  כמו;  נתונים, 
כוחו  בכל  יתמוך  כי  השבוע  והצהרתו  הלב' 
יורם  הרב  של  פטירתו  ובאמסלם,  בלסרי 
אברג'ל זצ"ל ומעבר משפחות חסידיו מהעיר, 
'יחד' בבחירות  כאלו שהיו בסיס כח גדול של 

האחרונות ועוד.

בזירת  גם 
לראשות  העיר, התמיכה 

לא שוקטים אנשי 'יחד' על השמרים ובאחרונה 
פגישות עם המתמודדת לראשות  קיימו מספר 
תמיכה  בוחנים  כשהם  גלבר,  הלן  העיר 

במועמדותה.
גדול  רעש  בקול  פרצה  השבוע  כך,  ובתוך 
בהן  הקלטות  פרסום  בעקבות  מקומית,  סערה 
צוטטה המתמודדת לראשות העיר, הלן גלבר, 
החרדי.  הציבור  על  חריפה  ביקורת  מעבירה 
מול  עיקרית  כמתמודדת  המסתמנת  גלבר, 
החרדים  לתמיכת  זקוקה  לסרי,  העיר  ראש 
תמיכתה  על  רשמית  הודעה  שש"ס  ולאחר 
מנת  על  משקלה  כובד  את  מפעילה  בלסרי, 
גלבר  במטה  ישראל'.  'אגודת  בתמיכת  לזכות 
טוענים כי ההקלטות שפורסמו הינן מבושלות 
כבר  מעורבת  המשטרה  ולדבריהם,  ומזויפות 

בפרשה.

עם  ריצה  על  סופית  הייתה כפסע מלסגור עם ש"ס, אך השבוע חתמה  המפלגה הספרדית-אשדודית 
של  חדשה  הקלטות  סערת  וגם:   • בהסכם?  כלול  לא  ומי  הפוטנציאל  מה   • ישי  אלי  של  מפלגתו 

המתמודדת לראשות העיר

אלקין בעימות חזיתי עם סניף 'הליכוד' בעיר

על  אלקין  זאב  השר  של  החגיגית  ההכרזה 
הולכת  ירושלים,  העיר  לראשות  התמודדותו 
הוא  בעוד  בעליל.  מוכנה  כבלתי  ומתבררת 
מצפה עד כלות לתמיכת ראש הממשלה בנימין 
נתניהו – תמיכה שבשלב זה טרם נראית באופק 
נוספת  בעיה  עם  מתמודד  שאלקין  מסתבר   –

בתוך הבית פנימה: סניף 'הליכוד' הירושלמי.
בתאריך 29.5, יומיים בלבד לפני הכרזתו של 
ירושלים  'הליכוד'  סניף  חברי  התכנסו  אלקין, 
לבחירות פנימיות, בהן נבחרה רשימת 'הליכוד' 
בעבר  לדעת,  עליכם  וזאת  העיר.  למועצת 
החזיקה התנועה במנדט-שתיים במועצת העיר 
מקומה  את  איבדה  האחרונות  בבחירות  כאשר 
בשל החיבור של 'הליכוד ביתנו' בראשות משה 
אותו   - בודד  מנדט  להכניס  שהצליח  ליאון, 

עצמו.
מי שזכה במקום הראשון בבחירות הפנימיות, 
ברוב של 78 קולות מתוך 95, הוא אלישע פלג, 
ירושלמי וותיק ועתיר זכויות, סגן אלוף, טייס, 
כחבר  קדנציות   3 משך  שכיהן  ומי  צה"ל  נכה 
מועצה. הוא עו"ד, בשר מבשרה של 'הליכוד', 
כשבין היתר כיהן כדוברו של מנחם בגין בימי 

המהפך. למקום השני נבחר אלעד ואזנה.
בשבועות האחרונים, מתנהל מו"מ פנימי בין 

אלקין,  השר  אנשי  לבין  'הליכוד'  סניף  אנשי 
המבקש להשתלב ברשימת 'הליכוד' בבחירות, 
למרות שהיא כבר נבחרה. מסתבר שאלקין אינו 
מסתפק בקבלת המקום הראשון לעצמו – דבר 
המקובל על החברים ומחויב מחוקת התנועה – 
אלא מבקש להכניס שינויים גם בהמשך הרכב 
הסניף  חברי  חמת  את  שמעלה  מה  הרשימה, 
אלקין  מבקש  היתר,  בין  עזה.  התנגדות  וגורר 
חברי  עם  מו"מ  ומנהל  ברשימה  אישה  לשלב 

מועצה מסיעות אחרות.
בשיחה עם 'שטח מוניציפאלי', אומר אלישע 
נמצאים בתוך מו"מ כבר שלשה  פלג: "אנחנו 
הכל  אבל  בדיונים,  אנחנו  היום  גם  שבועות, 
בתוך  שינויים  להכניס  מבקש  אלקין  תקוע. 
לו שזה בלתי  ואנחנו מנסים להסביר  הרשימה 
אפשרי. יש פה רשימה שנבחרה על ידי מועצת 
הסניף, על פי חוקת 'הליכוד', לא נסכים בשום 

אופן לשינויים".
לפנות את המקום  הוא מוכן  כי  פלג מדגיש 
הראשון לאלקין אך לא ייתן את ידו בשום אופן 
דורש.  שהשר  כפי  ברשימה,  נוספים  לשינויים 
לפי  הבחירות  מטה  את  להכין  התחלתי  "כבר 
להאציל  תפקידים,  לאייש  החברים,  בקשת 
סמכויות, אנחנו בקשר עם 'המצודה' על מימון 

מוכן,  הכל  מפלגתי, 
אני כבר עשיתי 3 מערכות בחירות, 

הבאתי אלפי קולות לליכוד, אבל עכשיו 
הכל מתעכב, אנחנו בינתיים לא פותחים מטות 
להתבהרות  מחכים  בקמפיין,  יוצאים  ולא 

המצב".
בדרישותיו,  ידבק  אלקין  אם  כי  מזהיר  פלג 
משפטיות.  עתירות  עם  להתמודד  עלול  הוא 
יהיה  ושלא  בטוב  שנגמור  מקווה  מאד  "אני 
יהיה  נפרדת,  ברשימה  ילך  הוא  אם  פיצול. 
החוקה  פי  על  משפטיות,  עתירות  שיגיש  מי 
להישלל,  עלולה  בליכוד  אלקין  של  חברותו 
אם  כאלה.  למצבים  להגיע  רוצים  לא  אנחנו 
אתנו".  קשה  בעיה  לו  תהיה   – יתעקש  אלקין 
יצוין כי מי שמנהל את המגעים מטעם פלג הם 
והקבלן הירושלמי  נגוסה  חבר הכנסת אברהם 

אילן גורדו.
קבלת  לאי  פלג  גם  מתייחס  דבריו,  בתוך 
אלקין את ברכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, 
גדולות".  לא  בערים  גם  לקבל  נהוג  "אותה 
מעט  ממעיט  הוא  דבריו,  ובשטף  בהמשך 
מכוחה ואומר: "כן ברכה, לא ברכה, אנחנו לא 

מדברים על ברכת כהנים".

קרב פנימי: אם לא די לו באי תמיכת ראש הממשלה, מתמודד השר זאב אלקין, עם חזית נוספת: התנגדות 
רשימת 'הליכוד' הנבחרת לדרישותיו • המו"מ, האיומים, והקמפיין התקוע – כל הפרטים

ירושלים

אשדוד

"ילדי אלעד אינם מבחינים בין ספרדים לאשכנזים"
אלעד

חבר הכנסת ומנכ"ל עיריית אלעד לשעבר, יגאל גואטה, פצח השבוע במתקפה חריפה נגד ראש העיר • 
פרוש: "מי שכינה עצמו קורבן השנאה, הפך בעצמו למפיץ שנאה"

חשיפת 'קו 

עיתונות'

חשיפת 'קו 

עיתונות'

מהדק חגורות: הטייס לראשות
גן רווה

שלמה שש, תת אלוף במיל' העובד לפרנסתו 
כטייס בחברת אלעל, הודיע השבוע כי יתמודד 
על ראשות מועצת גן נווה. הוא ינסה להדיח את 
מזה  בתפקיד  המחזיק  אלימלך  )מוני(  שלמה 
שאלימלך  חושב  "אני  עשורים.  שלשה  כמעט 
עשה דברים עבור המועצה", החמיא המתמודד 
הוסיף:  אך  הוותיק,  המועצה  לראש  החדש 
חסרות  לא  חדש.  דם  להזרים  הזמן  "הגיע 

משימות במועצה".
הארץ,  במרכז  אזורית  מועצה  הינה  רווה  גן 
ומונה  וקיבוצים,  מושבים  תשעה  הכוללת 

כ-6,000 תושבים.
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הרים את הראש ופוטר

"לא יעצרו אותי"

הרצליה

ראשון לציון

אשקלון

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

העיר  למועצת  החדשה  עתיד'  'יש  ברשימת 
ניצולת  ויינשטיין,  דבורה  נמצאת  הרצליה, 
שואה שחצתה את גיל גבורות. בראש הרשימה 
פישר,  יריב  יו"ר האופוזיציה המקומית  יעמוד 
המכהן כיום מטעם סיעת 'הכי טוב להרצליה'. 
על פי החלטת המפלגה, פישר לא ירוץ לראשות 

העיר.
נכון לכיום, מחזיקה 'יש עתיד' בשני מנדטים 
במועצת העיר. מקומן של שתי חברות המועצה 
המכהנות מטעמה; עופרה בל וטובה רפאל – 

נפקד מצמרת הרשימה החדשה.
עתיד'  'יש  בכירת  גרמן,  יעל  הכנסת  חברת 
ולשעבר ראש עיריית הרצליה, אמרה: "גיבשנו 
לשמור  שידאגו  מוכשרים  אנשים  של  רשימה 
את  מזמינה  ואני  הקרובות  בשנים  הרצליה  על 

תושבי העיר לתמוך בה".

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

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

לכם לבחור בי. זה הבית שלי".
כאמור, ראש העיר דב צור נקט תגובה חריפה 
אף  צור  'השקמה',  פי  על  פיטוריו.  על  והודיע 
עליהם  כי  קינסטליך  של  סיעתו  לחברי  הודיע 

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

ארוכות טווח".

אשקלון  העיר  לראשות  המתמודדים  רשימת 
– הולכת ומתארכת. השבוע, כינס חבר המועצה 
אטיאס,  משה  אשקלון'  'צעירי  סיעת  ויו"ר 
התמודדותו  על  הכריז  בה  עיתונאים,  מסיבת 
לראשות, כשהסלוגן שילווה את מסע הבחירות 
שלו יהיה: 'לא יעצרו אותי'. במסיבת העיתונים 
נכח - בין היתר – יו"ר ש"ס המקומי הרב יעקב 

אביטן.
אטיאס, 34, היה להפתעת הבחירות הקודמות 
קולות  אלפי  מקום,  משום  כמעט  כשהביא, 
שעלו לשני מנדטים. התפקידים אותם קיבל היו 
יו"ר  ותפקיד  אירועים  תיק  לעיר;  ייחודיים  די 
המועצה, שמהותו ניהול ישיבות מועצת העיר. 
יחסיו עם ראש העיר תומר גלאם היו משופרים, 
מתפקיד  להתפטר  החליט  הוא  באחרונה  אך 
יו"ר המועצה ונראה שיחסיו עם ראש העיר לא 

כשהיו.

ניצולת שואה מתמודדת למועצה

בני ברק דרישה: לפטר את חבר המועצה מיידית

בעקבות חשיפת 'שטח מוניציפאלי' כי חבר 
מתגורר  אינו  )ש"ס(  אפרים  בן  דרור  המועצה 
השלטון  לאיכות  התנועה  השבוע  פנתה  בעיר, 
לעיריית בני ברק בדרישה להפסיק את כהונתו 
כחבר מועצה לאלתר. מאחורי הקלעים מתנהל 
קרב פנים-מפלגתי על שאלת נאמנות פוליטית 
המפלגות  מימון  לכספי  קריטית  השלכה  עם 

וליחסי הכוחות בעיר.
של  המשפטית  המחלקה  שהעבירה  בפנייה 
ברק,  בני  לעיריית  השלטון  לאיכות  התנועה 
מפורטים הפרסומים על מעברו של בן אפרים 
החוק  הוראות  ציון  תוך  לאלעד,  ברק  מבני 
המחייבות חבר מועצה להתגורר בעיר בה הוא 

מכהן.
ברור  באופן  עולה  ומהפסיקה  "מהחקיקה 
מקומית   ברשות  מועצה  מחבר  נדרש  כי 
בה  הרשות  של  השיפוט  בתחום  להתגורר 
התפיסה  מונחת  הדרישה  בבסיס  מכהן.  הוא 
למימוש  אינהרנטי  תנאי  הם  המגורים  לפיה 

השליחות הציבורית של נבחר הציבור. אלמלא 
יוכל לזהות את  יגור בתחום השיפוט, הוא לא 
הצרכים של התושבים אותם הוא מייצב", כתבו 

עו"ד תומר נאור ויובל אמיר.
מעברו  על  מוניציפאלי'  'שטח  תחקיר 
ונענה  חודשים   4 לפני  פורסם  אפרים  בן  של 
ומשרד  העירייה  של  ובהתעלמות  בהתחמקות 
הפנים. בתגובת העירייה המקורית נטען כי בן 
אפרים עדיין מחזיק בדירה וכי העירייה פועלת 
תקופה  לאורך  טען  הפנים  משרד  חוק.  פי  על 
עצמו  אפרים  בן  משפטית.  בבדיקה  הנושא  כי 
נאמנה,  מלאכתו  את  עושה  הוא  כי  הסביר 
לא  כי  הצהיר  הוא  לרדיפה.  וטען  בהתנדבות, 

יתמודד לקדנציה נוספת.
מי שהסוגיה מונחת לפתחה היא תנועת ש"ס 
כך  שמבחינתה,  דדון,  אלי  בראשות  המקומית 
מסתבר, לפיטוריו של בן אפרים משמעות הרת 
גורל. והנה הקדמה להבנת העניין: סיעת ש"ס 
התנועה  נציגי  בין  'הכלאה'  מהווה  הנוכחית 

הגאון  נציגי  לבין 
מאזוז.  מאיר  ר רבי  ב ח

לנציג  נחשב  אפרים  בן  א המועצה  ס כ '
רחמים' אך הוא לויאלי ונאמן לתנועה כולה.

במידה ובן אפרים יתפטר מהמועצה, תעמוד 
ש"ס בפני דרישה של הרב מאזוז על כניסת נציג 
שלו מטעמו. לצורך כך, על ש"ס יהיה לסלק את 
זכריהו,  יעקב  ברשימה;  הבאים  הנציגים  שני 
מנהל לשכתו של היו"ר דדון ויוסף הררי. בשל 
המורכבות והחשש מכניסת נציג 'יחד' מובהק, 
הרי שפרישתו של בן אפרים הופכת למסובכת 

בהרבה.
יותר,  עוד  קריטית  ברשימה  הנציג  זהות 
עם התקרב תאריך 'ההזדהות', בו על כל חבר 
משתייך,  הוא  סיעה  לאיזו  להודיע  מועצה 
נפקא מינה למימון בחירות. בבני ברק, כל חבר 
שכעת   ,₪ מ-200,000  יותר  'שווה'  מועצה 

מתנדנדים בין ש"ס לבין 'יחד'.

ירושלים

אשדוד

אלעד

פיטורי חבר מועצת העיר  דורשת את  לאיכות השלטון  מוניציפאלי', התנועה  'שטח  בעקבות חשיפת 
דרור בן אפרים )ש"ס( • מאחורי הקלעים: חשש מהנציג המחליף ומאיבוד כספי מימון מפלגות

חיפה יהב צובר תאוצה, 'דגל' מחפשת חיבורים
מהלך דרמטי: מפלגת הצעירים הפופולארית חוברת למפלגתו של יונה יהב • ריצה בשיטת ה"ריצ-רץ" 

וסימון יורש עתידי • ומה חיפש מנחם שפירא עם המתמודד ניר שובר?

בעקבות 'קו 

עיתונות'

קווה
 פתח ת

החרדים מתלבטים: פגישה גורלית בבית ראש הישיבה

בצהרי יום שני, עלו למעונו של הגאון רבי 
והדמות  ישראל'  'אור  ישיבת  רוזן, ראש  יגאל 
חברי   3 תקווה,   בפתח  המשפיעה  התורנית 
הקמת  הפרק:  על  שונות.  מסיעות  מועצה 
במרוץ  הכרעות  קבלת  לקראת  פוליטי  ציר 

המתחמם לראשות העיר.
חוותה  תקוואית  הפתח  הפוליטיקה 
את  שמעמידות  עזות,  טלטלות  באחרונה 
קשים.  לבטים  בפני  החרדי  הציבור  קברניטי 
במרכז ההתרחשות עומדת עריקתה של אורנה 
במפלגתו   2 מספר  העיר,  ראש  סגנית  דוידאי, 
לסגן  וחבירתה  ברוורמן,  איציק  של  ימינו  ויד 
ראש העיר איתי שונשיין, שבאותו זמן הכריז 

על ריצתו לראשות העיר.
העריקה של דוידאי, הותירה את ראש העיר 
ברוורמן בודד במפלגתו, לאחר שחבר סיעתו 
הדברים  מכבר.  לא  ממנו  פרש  ישראל  איציק 
ברוורמן  של  הפופולאריות  לחוסר  מצטרפים 
ולתחושה גוברת בעיר של איבוד אחיזה בקרב 

וחבירתה  דוידאי  לפרישת  בתגובה  מצביעיו. 
שלילת  על  ברוורמן  להם  הודיע  שונשיין,  אל 

סמכויותיהם.
איתי  הם  לראשות  הבולטים  המתמודדים 
שם  ברוורמן.  ואיציק  גרינברג  רמי  שונשיין, 
נוסף שמרחף בחלל הוא אורי אהד, מי שכיהן 
לברוורמן  והפסיד  עיר  כראש  חודשים  מספר 
בבחירות האחרונות בתום סיבוב שני. הסיבוב 
והחרדים  הדתיים  קולות  בזכות  הוכרע 
שהעבירו את תמיכתם לברוורמן. רשמית, אהד 
הכריז כי הפעם הוא רץ אך ורק למועצת העיר.

חברי  נכחו  רוזן,  הרב  של  בביתו  בפגישה 
)'דגל  ברוכי  אליהו  אהד,  אורי  המועצה 
ויו"ר  העיר  ראש  )מ"מ  דיעי  ואיציק  התורה'( 
'הבית היהודי'(. מטרת הפגישה הייתה לבחון 
בראשות  התמיכה  סוגיית  עתידיים,  מהלכים 

והקמת גוש דתי מורחב לאחר הבחירות.
סגולי,  משקל  תקווה  בפתח  הדתי'  ל'גוש 
'הבית  ש"ס,  הלכו  האחרונות,  בשנים  כאשר 

ו'יהדות  היהודי' 
כבלוק  משותף התורה' 

בהחלטת התמיכה לראשות העיר ובכניסה 
המועמד  על  הימרו  ותמיד  לקואליציה, 

המנצח.
החרדים  מחזיקים  הנוכחית,  בקואליציה 
סגורות,  בשיחות  אך  ברוורמן,  עם  בשותפות 
מביעים חברי המועצה אכזבה מהתנהלותו של 
ראש העיר ומיחסו לצרכיהם. לדבריהם, ראש 
העיר לא מכיר טובה על בחירתם בו והעבודה 

השוטפת נתקלת בקשיים רבים.
המועמדים,  ריבוי  ולאור  האחרונים  בימים 
והחרדים  הדתיים  המועצה  חברי  מקיימים 
בביתו  לפגישה  כאשר  אינטנסיביות,  שיחות 
על  קריטית  השלכה  ישנה  רוזן  הרב  של 
הגוש  יבחר  מהמועמדים,  מי  עם  ההחלטה 

הדתי-חרדי ללכת.

זעזועים בפוליטיקה המקומית: ראש העיר נותר בודד במפלגתו ושחקן חזק נכנס לזירה • הגוש הדתי 
נמצא בצומת דרכים • בעקבות ההתפתחויות: פגישה גורלית במעונו של הגר"י רוזן

 .74 הולדת  יום  יהב  יונה  חגג  שלישי,  ביום 
עיתונאים,  במסיבת  נרשמה  המרכזית  החגיגה 
רשימה משותפת  הקמת  על  רשמית  הוכרז  בה 
שי  בראשות  הצעירים  ולמפלגת  למפלגתו 
מפת  את  משנה  הנוכחי  המהלך  אבוחצירא. 
הפוליטיקה החיפאית ומעמיד את מתנגדי יהב 

בפני אתגר קשה במיוחד.
החיפאית  לפוליטיקה  נכנס  אבוחצירא  שי 
לפני כעשור עם מפלגת 'יש עתיד צעירי חיפה'. 
 3 של  נאה  להישג  זכה  האחרונות  בבחירות 
מנדטים. באחרונה, שקל אבוחצירא להתמודד 
להצעת  נעתר  לבסוף  אך  הראשות  על  בעצמו 
יהב והשניים סיכמו על חיבור בין רשימותיהם 
אבוחצירא  של  רשמית  הלא  הכתרתו  ועל 

כיורשו של יהב לקראת הקדנציה הבאה.
המפלגה  ראשי  הציבו  העיתונאים,  במסיבת 
מנדטים.   8 לבחירות:  היעד  את  החדשה 
בהתחשב בכך שיהב מחזיק כיום ב-4 מנדטים 

ואבוחצירא ב-3, נראה שהיעד לא מופרך.
'כולנו'  ויו"ר  הודיע שר האוצר  בערב פסח, 

ברור  טרם  אך  לראשות,  ביהב  תמיכתו  על 
האם מפלגתו תהיה חלק אינטגרלי מהרשימה. 
מקומות  נשמרו  החדשה  ברשימה  לכעת,  נכון 
'יש  גם  אותם.  לאייש  מבלי  'כולנו',  למפלגת 
הביעה  לא  לפיד  יאיר  של  הרשמית  עתיד' 
ישנה  להחלטת שתי המפלגות  כאשר  עמדתה, 
לקמפיין  מימון  כספי  של  כלכלית  השלכה 

הבחירות.
וכך צפויה להיראות מפלגת יהב-אבוחצירא 
החדשה: מקום ראשון – יהב, מקום שני – שי 
אבוחצירא, שלישי – חדווה אלמוג )סגניתו של 
יהב כיום( וכך בהתאמה ישולבו נציגי המפלגות 
של  הצעירים  ומפלגת  יהב  של  שלנו"  "חיפה 
תחליט  ו'כולנו'  במידה  כאשר  אבוחצירא. 

להשתלב ברשימה ישולבו נציגיה אף הם.
מי שרואה בעיניים כלות את התחזקותו של 
יהב, היא סיעת 'דגל התורה', שקידשה מלחמה 
המתינו  האחרונה  התקופה  עד  אם  יהב.  נגד 
ואף   - חיצוניים  'מטאורים'  ב'דגל' להתגייסות 
פנו למספר מועמדים מהזירה הארצית במטרה 

יהב  מול  לשכנעם להתמודד 
- הרי ולנסות להדיח אותו מתפקידו 

צפויים  לא  כעת,  הנראה  ע שלפי  י ג ה ל
בין  יתמקדו  והבחירות  חדשים  מועמדים 

הפוליטיקאים המקומיים והמוכרים.
המחלקה  יו"ר  נצפה  האחרונים,  בימים 
מנחם  התורה',  'דגל  של  המוניציפאלית 
פגישות  סבב  בין  חיפה,  בחוצות  שפירא, 
שפירא  נפגש  היתר,  בין  הבחירות.  בסוגיית 
כשעל  קאליש,  רותם  עינת  המתמודדת  עם 
להעמיד  שפירא  הציע  מעורים,  גורמים  פי 
הניסיון  ואת  המפלגתי  המערך  את  לרשותה 
כאן,  גם  בחירות.  מטה  בניהול  שלהם  העשיר 

לסוגיית מימון הבחירות משקל רב.
שובר,  ניר  עם  שפירא  מנחם  נפגש  בנוסף, 
מועמדות  שהגיש  חברתי  ופעיל  רשת  אושיית 
לראשות, אך נמצא רחוק מאד מהיעד עם שברי 

אחוזי תמיכה זעומים בסקרים.

סיקור

מיוחד
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אלי כהן

וועדת השרים לחקיקה של הכנסת, תדון ביום 
ח"כ  של  החוק  בהצעת  הראשונה  בפעם  א' 
מטפלות  של  להעסקתן  הקוראת  גפני,  משה 
משפחתוני משרד העבודה והרווחה כשכירות. 
"אחרי שלושים שנה של העסקה פוגענית הגיע 
נעה  סוף סוף העת, להסדרת מעמדן", אומרת 
לעובדים,  בכוח  הרך  הגיל  ענף  ראשת  נוצני, 
המאגד את מטפלות המשפחתונים. "לא ייתכן 
שאלפי נשים בישראל זוכות מן המדינה למעמד 
עצמאיות,  ולא  שכירות  לא   - ומעוות  ייחודי 

אלא כבולות למשרד העבודה והרווחה".
כשליש  )מהן  מטפלות  כ-3700 
משפחתונים  מבתיהן  חרדיות( מפעילות 
המפוקחים ע"י משרד העבודה והרווחה. מלבד 
הלימוד  שכר  את  המשרד  מסבסד  הפיקוח 
ההורים.  של  ההשתכרות  לדרגות  בהתאם 
תינוקות  כ-1/3  )מתוכם  פעוטות  כ-18,000 
בסיכון(  נהנים ממסגרות אלה ו-22,000 נשים 
בשוק  להשתלב  יכולות  ומטפלות(  )אימהות 

העבודה. 
המטפלות  "זוכות"  עבודתן  חשיבות  למרות 
הן   - הישראלי  העבודה  בשוק  ייחודי  למעמד 
לא שכירות: אינן מקבלות תלושי משכורת, ימי 
הן  מאידך  ופיצויים.  פנסיה  אבל,  ימי  מחלה, 
יכולות לקבוע את עלות  - אינן  אינן עצמאיות 
וגודל  העבודה  שעות  להורים,  המשפחתון 
המשפחתון ובנוסף נדרשות להוצאות חודשיות 
ושנתיות גבוהות הכוללות למשל שיפוץ הבית 
ועוד. כך קורה כי בעבור עבודה של 11 שעות 
חודשים   3 )גילאי  פעוטות  חמישה  עם  ביום, 
עד שלוש שנים( תרוויח מטפלת פחות משכר 
'מפעילים'  פיקוח  תחת  זאת  מינימום, כל 

)ארגונים פרטיים או רשויות מקומיות(. 
במושב  הוגשה  גפני  של  החוק  הצעת 
אלו. "מצב  עיוותים  לתקן  החורף בכדי 
שוק  של  בנוף  ביותר  חריג  הינו  זה,  אבסורדי 
קשה  פגיעה  ויוצר  הישראלי,  התעסוקה 
גם  כמו  המטפלות,  של  וברווחתן  בפרנסתן 

ומנציח  והחוקתיות  התעסוקתיות  בזכויותיהן 
את מעמדן של המטפלות כעובדות המוחלשות 
ביטחון  בלי  זקנה,  לעת  חיסכון  בלי  ביותר, 
תעסוקתי ובלי תנאים סוציאליים מינימאליים." 

נכתב בהצגת החוק. 
מודל  את  לשנות  יש  כי  קובעת  החוק  הצעת 
העסקתן של המטפלות ומעמדן החוקי ולהגדיר 
במכרזים  להגדיר  המשרד  על  כשכירות.  אותן 
של  המעסיקים  הינם  המפעילים  כי  ובחוזים 
תוספת  זו  מטרה  עבור  ולשריין  המטפלות 
מורכבת  רובה  למעשה  התוספת  תקציבית. 
למטפלות,  סוציאליים  תנאים  תשלום  מעלות 
שעד היום המשרד חסך על חשבון המטפלות. 
כנסת ממגוון  חברי   32 החוק חתמו  על הצעת 

סיעות.  
ברורה",  לא  במטפלות  השיטתית  "הפגיעה 
ברק  מבני  מטפלת  אברהם  רחל  גב'  אומרת 
המשפחתונים,  מטפלות  איגוד  הנהגת  וחברת 
כמעט  קמים  כשאנחנו  אלה,  בימים  "דווקא 
עובדות  פגיעות  של  מזעזע  לסיפור  יום  מדי 
החשיבות  שברורה  כעת  דווקא  רכים,  בילדים 
העבודה  משרד  מתעמר  מפוקחת,  מסגרת  של 
ומרחיק  חסותו  שתחת  במטפלות  והרווחה 
המצטברת  השחיקה  החוצה". בעקבות  אותן 
מטפלות בארבע  הודיעו  המטפלות  במעמד 
אשדוד  שבע,  באר  ברק,  )בני  מרכזיות  ערים 
וראש העין( כי רבות מהן חוששות כי לא יוכלו 

לפתוח את השנה.
מה  ידיעה  בלי  מתעוררות  אנחנו  בוקר   "כל 
נוהל  איזה  יכתבו,  נוהל חדש  איזה  יום,  יוליד 
דברים  לקנות  מאתנו  ידרשו  האם  יאכפו,  ישן 
המשפחתון?  את  לנו  יסגרו  האם  חדשים? 
ויותר  יותר  נדחקות  חשות  אנחנו  יום  כל 

לפינה". כתבו המטפלות.
קריטית",  משמעות  החוק  הצעת  "לקידום 
ייסגר  וחצי  כחודש  "בעוד  אברהם.  מסכמת 
עוד  המשמעות:  במשפחתונים.  חדש  מכרז 
לתנאים  כבולות  נהיה  בהם  שנים  ארבע 
הנוכחיים. זוהי הזדמנות פז לשרים לתקן עוול 

היסטורי".

ביוזמת גפני: חוק המטפלות 
מגיע לממשלה

שוב בועדת הכספים – חוק הגמ״חים

פישל רוזנפלד

גפני,  משה  ח"כ  בראשות  הכספים  ועדת 
"חוק  לעניין  נוסף  דיון  האחרון  בשבוע  קיימה 
הגמ"חים  תחום  הסדרת  שמטרתו  הגמ"חים" 

בישראל.
ההון  רשות  ביקשה  החקיקה  הליכי  בתחילת 
להכניס את הגמ"חים להסדרה תחת הצעת חוק 
שירותים  על  הפיקוח  חוק  הצעת  על  הפיקוח 
פיננסיים – שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית, 
אך ועדת הכספים והעומד בראשה טענו לאורך 
להל חברתיים  במוסדות  הוא  האמור  כי  ־הדרך 

וואה קהילתית ולא ניתן להשוותם לנותני שירות 
לגמ"חים  הסדרה  לקיום  לפעול  יש  וכי  מטבע 
־תחת מסגרת שונה אשר תאפשר לגמ"חים לפ
מכבי רגולטוריות  בדרישות  לעמוד  מבלי  ־עול 

דות שעשויות לחסל את פעילותם המבורכת.
ועדת  מטעם  לחוק  נוסח  הובא  הדיון  במהלך 
הכספים להסדרת הנושא – 'הצעת חוק להסדרת 
מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי 
ודברים  דין  לאחר  קהילתי'.  לאשראי  מוסדות 
במסגרתם, בין היתר, ציין יו"ר הוועדה כי ייתכן 
הגוף המפקח המתאים  היא  התאגידים  שרשות 
לעניין הגמ"חים, הודיעו אנשי רשות שוק ההון 
והחקיקה  המשקל,  כבדות  הסוגיות  נוכח  כי 
הם  המפוקח,  לגוף  רלוונטית  שאינה  שייתכן 
מסכימים לחזור ולטכס עצה בממשלה על מנת 

לבחון את אופן קידום הפיקוח על הגמ"חים. 
בדיונים,  כבדות המשקל שעלו  הסוגיות  "נוכח 
להיות  שיכול  העובדה  החקיקה,  של  התכליות 
לגוף  רלוונטית  בלתי  חקיקה  של  שהיכולת 
עצה  ולטכס  לחזור  מבקשים  אנחנו  המפוקח, 
הסעיפים,  ויתר  הרגולציה  לגבי  גם  בממשלה, 
לחזור  אפשר  שיהיה  כדי  בהקדם  זאת  לעשות 
ולדון בנושא הזה בוועדה", אמר יואב גפני, סגן 

הממונה ברשות שוק ההון.
חה"כ  הוועדה,  יו"ר  חזר  הדיון,  סוף  לקראת 
משה גפני, להצהיר כי אין הוא מתנגד לחקיקה 
־רגולטורית על הגמ"חים. זאת, ככל הנראה במ

טרה למנוע טענות כי הוא מגן על גופים שאינם 
רשמיים המלבינים הון שחור תחת כסות כזו או 

אחרת. 
על  וחוזר  אומרים  שאתם  מה  את  מכבד  "אני 
- אני מאוד מעוניין בחוק, רוצה לסיים  עמדתי 
אותו ולהגיע בתקופה הקרובה לסיכום", הבהיר 
גפני. "עושים פה דבר שלא היה בחקיקה קודמת 
אחרים  פיננסיים  מגופים  ללמוד  מנסים  ואנחנו 
־שם מדובר במקרים שבמידה מסוימת דומים וב

מידה אחרת לא דומים. אני מבקש שתגיעו תוך 
שקיבלנו  מכיוון  עקרוניות,  תשובות  עם  שבוע 
נראה  בהקדם.  הזה  החוק  את  לסיים  עצמו  על 
בזה אתגר חשוב בהסכמה כמובן עם הגמ"חים 

ועם כלל הגורמים", סיכם.

החוק יסדיר אחת ולתמיד את מעמדן של 3,700 מטפלות, מהן כשליש 
חרדיות • איגוד מטפלות המשפחתונים: "אי קבלת החוק דנה אותנו 

לעוד ארבע שנים של העסקה נצלנית"

"חוק הגמ"חים" השנוי במחלוקת חזר לוועדת הכספים • גפני התנגד 
ורשות שוק ההון תבחן שנית את מתווה הפיקוח
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יעוץ וליווי 
לבוגרים

תעודה מוכרת ע"י לשכת
יועצי משכנתאות והבנקים

תוכנות לעבודה 
מיידית בשווי 2000 ₪

שעות עבודה
בפועל:

לבחירתך

לאור הביקוש הרב, קורס יעוץ משכנתאות של אנ״ש חוזר
עם המרצה הבכיר מר אשר לוגסי - מנהל מחלקת משכנתאות בבנק דיסקונט ופועלים לשעבר

ירושלים - בני ברק - חיפה

והפעם קורס קיץ מיוחד! מהרו להירשם!

בשם ה‘ נעשה ונצליח

 זמן לימודים:
 שבועיים

שכר:
מהגבוהים

במשק

מתי:
בין הזמנים

שעות עבודה

לאור הביקוש הרב, קורס יעוץ משכנתאות של אנ״ש חוזר
עם המרצה הבכיר מר אשר לוגסי - מנהל מחלקת משכנתאות בבנק דיסקונט ופועלים לשעבר

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

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

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

העבודה כוללת:

דרישות:

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

העבודה בבני ברק
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רואות את הנולד

הילה פלח

כל סיום של פרויקט ארוך טווח מהווה התחלה. 
את  חשו  בסיון,  כ''ד  חמישי  ביום  השבוע, 
ובנות,  נשים   36 שאת  ביתר  הזו  התחושה 
בוגרות החוג לאופטומטריה בקמפוס שטראוס, 
שהגיעו לטקס החגיגי בו הוצגו פרויקטי הגמר 

עליהן עמלו במשך שנה שלמה.
פרופסור  הדסה  האקדמית  המכללה  נשיא 
את  רבה  בהתרגשות  בירך  פרידלנדר  ברטולד 
הוא  שהאירוע  מציין  שהוא  כדי  תוך  הנוכחים 
הפורה  הפעולה  שיתוף  על  שמצביע  דרך  ציון 
הדסה  מכללת  ראשי  של  המשותפת  והעבודה 
וראשי קמפוס שטראוס. הוא סיפר בהתרגשות 
של  המעולות  התוצאות  את  לקבל  נהנה  כי 
הצלחה  ואיחל  הסטודנטיות  של  הגמר  מבחני 

לכל הבוגרות. 
אריאלה  פרופסור  דברים  נשאה  מכן  לאחר 
גורדון- שאג, ראש החוג לאופטומטריה שציינה 
והבוגרות  הידע  שוחרת  הכיתה  את  לשבח 
ששאפו להגיע להישגים גבוהים בכל התקופה. 
חרדי  חיים  אורח  לשלב  שניתן  ההוכחה  ״אתן 
עם רמה לימודית גבוהה, ואין כל הבדל ברמה 
אחרים.  ממגזרים  סטודנטים  של  לרמה  שלכן 
בעולם  להתקדמות  חשובים  כלים  רכשתן 
המשתנה. חיפוש המידע והמחקרים שביצעתן, 
אופטומטריסטיות  להיות  הלאה,  לכן  יסייעו 
פשרה  אין  שטראוס  בקמפוס  ביותר.  הטובים 
הגבוהה  ברמה  מתנהלים  הלימודים  אקדמית. 

ביותר.”
קמפוס  את  המנהלת  ירוסלבסקי,  רבקה  גב’ 
את  ושיבחה  האכסניה  בכבוד  פתחה  שטראוס, 
המשותפת,  העבודה  על  הדסה  מכללת  הנהלת 
לכל  הודתה  היא  עת.  בכל  והזמינות  ההקשבה 
הצוות, למנהלי המכללה, לראש החוג, למנהלת 
האקדמית,  ליועצת  המסורות,  למנחות  החוג, 
לרכזת החוג ולכל המרצות, המזכירות והרכזות 
ונתנה את כל כולם למען  שהשקיעו את המרב 
שהביאה  השקעה  הסטודנטיות,  הצלחת 
לתוצאות המוצלחות. היא ייחדה תודה מיוחדת 

המשפחה  לבני 
הבוגרות  של 
ודרבנו  שעודדו 
הסטודנטיות  את 
עד שזכו לברך על 

המוגמר.
דורון  רביד  ד״ר 
וד״ר עינת שניאור, 
המחקר  מרכזות 
ראשון  לתואר 

והתרגשו  הנוכחים  את  בירכו  באופטומטריה 
להיות חלק מהמסע הארוך שהגיע כעת לסיומו. 
הן סיכמו בסיפוק את פרויקט המחקר ואמרו כי 
החשובים  והכלים  נפסקת  איננה  הידע  רכישת 
שרכשו הבוגרות, ישמשו אותן בהמשך החיים. 
כל  עמלו  עליו  המחקר  נושאי  את  הציגו  הן 
הבוגרות ואמרו שכל העבודות הוכיחו מצוינות 

והשקעה אדירה.
כעת הגיע החלק המרכזי לשמו התכנסו: טקס 
הבוגרות  עמלו  עליהן  המחקר  עבודות  הצגת 
במשך שנה שלמה. כל עבודה הוכנה על ידי שתי 
ייעודי  באולם  הוצגו  מהעבודות  חלק  בוגרות. 
מסביר  בנות  זוג  כל  כאשר  פוסטרים,  בעזרת 
על תחום המחקר, על מטרתו, על השיטות, על 

התוצאות המרתקות והמסקנות הסופיות. 
בעזרת  הבמה  על  הוצגו  מהעבודות  חלק 
הבוגרות.  של  בהרצאה  המלווה  פרזנטציה 
עבודות  והציגו  בתורן  הבמה  על  עלו  הבנות 
ניתנה  הרצאה,  כל  לאחר  מרשימות.  מחקר 
שאלות.  ולשאול  להגיב  לקהל  הזדמנות 
בחן  והסביר  שאלה  כל  על  ענה  הבנות  צמד 

ובמקצועיות רבה על תהליך המחקר.
היה  וניכר  רמות  בתשואות  התקבלו  העבודות 
מגדרם  יצאו  הנוכחים  ויתר  המקצועי  שהצוות 

מהתפעלות אמיתית.
הזדמנויות  מלאת  חדשה,  לדרך  יצאו  הבוגרות 
בסיעתא דשמיא,  פרנסה מבטיחות  ואפשרויות 
זה  ככה  בערכים.  ועשירות  צנועות  איכותיות, 
כשלומדים בקמפוס שטראוס. המקום שמצעיד 

את הלומדים בו בדרך למצוינות. 

הילה פלח
 

הקדמי  המיון  חדר  הקמת  אחרי  שנה   30
'טרם'  של  הראשי  הסניף  משנה  בירושלים, 
המרכזי  הסניף  היכר.  ללא  פניו  את  בירושלים 
לרחוב  משכנו  את  מעתיק  ברוממה  ששוכן 
סיטי  במתחם  שם  יפו,  פינת   15 ישראל  שרי 
קורט יוענק השירות הרפואי המקצועי כמסורת 
מודרני  מהודר  במשכן  'טרם'  של  הידועה 

ומתקדם. 
מקומות  מאות  הרפואי  החדש,  המוקד  בבניין 
חניה לטובת המטופלים, כמו כן בקרבה לתחנת 
האדיבות  השירות  לצד  וזאת  הקלה,  הרכבת 
לעצמה  רכשה  כבר  אשר  'טרם'  של  והזמינות 

מוניטין ידוע. 
בסניף החדש נבנתה מערכת יעילה במיוחד אשר 
ההמתנה  זמני  את  משמעותית  להפחית  צפויה 
לבדיקת הרופא, והמטופלים ישובצו עם תחילת 
שיטפל  וסיעודי  רפואי  צוות  אצל  הטיפול 
הטיפול  לתחום  כלה, בהתאם  ועד  בהם מהחל 

שהנדרש ועל פי רמת הדחיפות הרפואית. 
גם בסניף החדש ניתן יהיה ליהנות משירות זימון 
תורים לשירות רפואה דחופה 24 שעות ביממה, 
עם התחייבות לקבלת טיפול מיידי וללא צורך 
גם בהמתנה הקצרה המקובלת. מבחינת המקרים 

המגיעים כיום למוקדי הרפואה הדחופה, עולה 
כי חלק ניכר ממקרים אלו, אינם בעלי דחיפות 
הביקור  מועד  את  לתזמן  ניתן  כן  ועל  מיידית, 
לתור אישי, שיינתן בחלון זמן קצר, ולמנוע כל 

צורך בהמתנה מיותרת במיון. 
הרשת  של  הרפואי  מנהלה  זלוטניק  דוד  ד"ר 
המגיעים  מהמקרים  “מספר משמעותי  מסביר: 
כיום לטיפול דחוף כגון - חתך המצריך תפירה, 
ולקבל  להיבדק  צריכים  וכד'  גרון  כאבי  חום, 
טיפול "דחוף" בפרק זמן סביר, אך ללא ספק, 
היכולת לקבל תור תוך שעה - שעתיים ולדחות 
את הביקור בזמן קצר אין בה סכנה, ולהיפך - 
לנוחות  משמעותית  בצורה  השירות  את  תשפר 
כי  ומדגיש,  ממשיך  זלוטניק  ד"ר  המטופל". 
"כאשר מדובר במקרים בהם קיים חשש לסכנה 
נשימה,  קוצר  בחזה,   כאבים  כגון  מיידית, 
להגיע  יש  וכדומה,  אלרגי  התקף  אפטיות, 

במיידי וללא שהות".
הרפואה  תחום  את  שנה   30 מובילה  'טרם' 
שיישמה  והראשונה  בישראל  בקהילה  דחופה 
מקצועיים  איכות  מדדי  לציבור  ופרסמה 
בתחום. כיום מטפלת 'טרם' בלמעלה בכמיליון 
הדחופה,  הרפואה  במסגרת  בשנה  מטופלים 

בעשרות סניפים הפרוסים ברחבי הארץ. 

הסניף הראשי של 'טרם' עובר 
למתחם סיטי קורט

הסניף ברוממה יועתק בקרוב למתחם סיטי קורט ברחוב שרי ישראל 15 ויציע 
משכן מרווח, מודרני ומתקדם • מאות מקומות חניה יועמדו לשירות הלקוחות

בטקס רב רושם הציגו 36 נשים ובנות בוגרות תואר אופטומטריה בקמפוס 
שטראוס את עבודות הגמר המעולות שלהן והדהימו את הנוכחים במחקרים 

המרשימים שהתבצעו ברמה מקצועית גבוהה

החברה היחידה

המוכרת קרקע

בבעלותה!
לא תיווך

ולא אופציה

הכי חשוב
 לדעת!!!
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אלי כהן

ידע  כנראה  הזה  המקום  את  שרכש  מי  מדהים.  מקום  "בחרתם 
מה הוא עשה", אמר שר הבינוי השיכון יואב גלנט במסגרת סיור 
העתידית  החרדית  העיר  בקרקע  השבוע  בתחילת  שערך  מיוחד 

"דורות עילית", במזרח גוש דן. 
התעופה  משדה  שהמריאו  מסוקים  שני  בסיוע  לדרך  יצא  הסיור 
שדה דב בתל אביב אל השטח המיועד של העיר במערב השומרון. 
אל הסיור התלוו חה"כ יעקב אשר, ראש המועצה האזורית שומרון 
יוסי דגן, מחזיק תיק התכנון בעיריית בית שמש משה מונטג, עמית 

אדרי רמ״ט שר השיכון ובכירי התכנון והניהול של העיר.
" והתרשש תלאחר טיסה קצרה נחתו הבכירים בשטח »דורות עילי

מו מהאזור ההררי המרהיב, כאשר העיר תל אביב נמצאת במלא 
גדולה הממחישה את האזור אמר ראש  קו האופק. בסמך למפה 
ישש במדינת  היסטורי  רגע  "זהו  השיכון : לשר  דגן  יוסי   המועצה 

ראל. במקום הזה תקום אי"ה עיר חרדית שתיתן פתרון מגורים זול 
עם איכות חיים. הסמיכות הגדולה למרכז חשובה לא רק מבחינה 
קרוב  הזה  השטח  החרדי.  הציבור  של  צורך  היא  אלא  ביטחונית 
לבני ברק, לאלעד ולכל הריכוזים החרדיים. המהלך אמנם לא יהיה 
מיידי אבל אני יכול להעיד שהיזמים לקחו את המתכננים הטובים 
ביותר ופועלים כל העת. אנחנו כמועצה נרתם ונעזור ככל יכולתנו. 

זה אפשרי וזה בידינו".
העמוקה  התרשמותו  את  הביע  גלנט  יואב  והשיכון  הבינוי  שר 
כאן  נקים  אנחנו  "בעז"ה  ואמר :  המועצה  לראש  ופנה  מהמקום, 
זו הולכת להיות  גדול ממה שיש במועצה.  יותר  עוד ישוב, קצת 
עיר חרדית ומי שבחר את המקום המדהים ברכס ההרים הזה ידע 

למה".
גלנט,  הוסיף  היבטים",  בשלושה  הזה  הפרויקט  על  מביט  "אני 
צריך  לא  הנוף  את  וראה  כאן  שעומד  מי  ההתיישבות.  "ראשית, 
להסביר לו את המשמעות של הקרבה לגוש גן ולכל ערי המרכז. 
הזה  במרחב  החרדית  האוכלוסייה  את  לשלב  דרך  יש  אם  שנית, 
אני בהחלט בעד. ושלישית, אני רואה בזה צעד ראשון ואופרטיבי 
בהיקף גדול למימוש החזון של 'מזרח גוש דן'. ברמת הביצוע יש 
לנו עוד דרך לעשות ואני מקווה שיחד עם תכנון השטח נאיץ גם 

את האישורים בממשלה".
ח"כ אשר אמר בסיור : "אני רוצה להודות לשר השיכון יואב גלנט 
זאת  עושה  הוא  החרדית.  הדיור  מצוקת  בפתרון  לסייע  שנרתם 

ישראל,  ארץ  את  ליישב  אידאולוגית  מבחינה  גם  סיבות :  משתי 
"ה כשהחלום הזה יהפוך למש יוגם באמת לסייע לציבור החרדי. וא
ציאות בהחלט זה יהיה פתרון מעולה עם קרבה לבני ברק ומודיעין 
עילית. אני מברך את הרב יעקב רוזנטלר שעומד מאחורי היוזמה".

מחזיק תיק התכנון בעיריית בית שמש משה מונטג אמר בסיור : 
מנוסים  באנשים  מדובר  העיר,  של  התכנון  צוות  עם  ״מהיכרותי 
ונמרצים שלקחו את הנושא ברצינות רבה ופועלים כל העת לקדם 

את המהלך. התכנון הרחב בשטח יאיץ את אישורי הבניה".
בין  הממוקמת  פרטית  קרקע  על  מתוכנן  עילית"  "דורות  פרויקט 
אלקנה למעלה שומרון. היא נרכשה על ידי יזמים חרדים כפתרון 
בקרקע  מדובר  החרדי.  במגזר  השוררת  החמורה  הדיור  למצוקת 
25 דקות נסיעה מבני ברק( המש -במיקום מרכזי במזרח גוש דן, )כ
שקיפה על הערים פתח תקווה, ראש העין, אלעד, כפר סבא ואף 
25 שנים  לשדה התעופה בן גוריון. קיימת החלטת ממשלה לפני 
אסטרטגית  חשיבות  בעלת  היותה  בשל  לבנייה,  הקרקע  לייעוד 

גבוהה. 
על פי התכנית, מיועדת לקום במקום עיר חרדית חדשה כדוגמת 
ביתר עילית ומודיעין עילית שתיתן מענה הולם לדיור בעל אופי 
חרדי. התכנית מקודמת כל העת במרץ ע"י חברת תכנון מקצועית 
ובעלת ניסיון באזור זה, שכבר שוקדת על תכנון העיר. הפרויקט 
שזוכה לתמיכה רחבה בממשלה ובכנסת, הן משר השיכון דרך הנ

רוח  המעניקה  שומרון  האזורית  במועצה  וכלה  החרדיים  ציגים 
גבית לתכנית.

גלנט: "'דורות עילית' תהיה עיר חרדית גדולה"
בסיור מיוחד שנערך בסיוע מסוקים הגיעו אתמול שר הבינוי והשיכון יואב גלנט, ח"כ יעקב אשר, 
ראש המועצה אזורית שומרון יוסי דגן, משה מונטג ובכירי משרד השיכון אל שטח העיר החרדית 
לריכוזים  גדולה  בסמיכות  מעולה  פתרון  להיות  יכולה  בהחלט  "העיר  אשר :   • השומרון  במערב 
• ראש המועצה דגן : "זהו רגע היסטורי בו אנחנו מקימים עיר חרדית שתיתן  החרדיים בגוש דן" 

פתרון מגורים זול למצוקת הדיור"

בסיור. צילום: צביקה גולדשמיט

בסיור של שר השיכון ונציגים חרדיים ב"דורות עילית"

מפעל הפיס משקיעהקפדה על רווחת הפרות מונעת חשש טרפות
הילה פלח מאות מיליונים בערים החרדיות

שתנאי המחיה והרווחה של הפרות בישראל תורמים לב
פולשניים.  וטרינריים  בטיפולים  ולירידה  הפרה  ריאות 

בד"צ  לחברי  נמסרו  אלה  נתונים 
בישיבה  תנובה,  מהדרין  ועדת 

החודשית הקבועה. 
לרבנים  שנמסרו  הנתונים  על-פי 
ע"י מר אופי רייך מנכ"ל החקלאית 
הווט הרופאים  רוב  את  שהמאגדת 

ד"ר  הווטרינר  וע"י  בארץ  רינריים 
מניעת  על  ההקפדה  אלפרט,  ניר 
מח הינה  בארץ  חיים  בעלי  שצער 

רבות  במדינות  מאשר  יותר  מירה 
באירופה. 

הדבר  במה  הוועדה  רבני  לשאלת 
מתבטא סיפר מנכ"ל החקלאית, שבאירופה יש מקומות 
ויש  יחסית  וצרים  קטנים  בתאים  נמצאת  הפרה  בהם 

מקומות בהם היא אפילו קשורה בשלשלת, ואילו בארץ 
הפרות חיות במרחב גדול יחסית. תנאי המחיה והרווחה 
תורמים לבריאות הפרה ולהפחתה בניתוחים וטרינריים 

פולשניים. 
רפת החלב בישראל מונה כ-120 
כבר  מצויה  ישראל  פרות.  אלף 
הראשון  במקום  שנים  מעט  לא 
מבחינת כמות החלב השנתית. כל 
של  כמות  מייצרת  בישראל  פרה 

12,000 ליטר בממוצע שנתי.
שתנובה הנהיגה זה שנים רבות בי

צוע ניתוחים ווטרינריים בנוכחות 
השתל שעברו  כשרות,  שמשגיחי 

מות מיוחדת בתחום. קיים שיתוף 
שפעולה הדוק בין הרופאים הווט

רינריים ומערך הכשרות בתנובה. הרופאים הווטרינריים 
אימצו לא אחת דרכי טיפול באופן שלא יפגעו בכשרות 

הפרות המנותחות. 

הילה פלח

חלומית  קיץ  ולחופשת  מתקרבת  הזמנים  בין  חופשת 
חיים  חפץ  בכפר'  'צפורי  מלון  אחת :  כתובת  רק  יש 
הגבוהה  ברמה  האטרקטיבי,  הנופש  את  לכם  מציע 

קיץ  חופשת  המשפחה.  ולכל  ביותר 
חלומית בצפורי בכפר גם משפחתית, 
מדהימות  חוויות  עם  וגם  מהדרין  גם 
המים  לפארק  חינם  כניסה  כולל   –

ולאטרקציות היבשות.
נופש  לכם  מציע  בכפר'  'צפורי  מלון 

מושלם, באווירה קסומה ופסטורלית, בחדרי גן מפוארים 
ובאירוח  חיים,  חפץ  של  השקט  הטבע  בלב  ומפנקים 
בכפר'  'צפורי  של  המסורת  כמיטב  המלך.  כיד  מושלם 
ובטעמים  אדיר  בשפע  עשירות  שף  מארוחות  תיהנו 
הרצאות  השעון,  סביב  והפעלות  אטרקציות  מפנקים, 

ושיעורים, פינוקים והפתעות ועוד!
'צפורי בכפר' הינו המלון האידיאלי והמועדף עבור קהל 
באווירה  נופש  למצוא  המבקשים  החרדים,  הנופשים 
העדה  בד"ץ  של  מהודרת  ובכשרות  ראויה  תורנית 
החרדית. גם בימי בין הזמנים מציע 
ומדורגים  מפוארים  חדרים  המלון 
ברמה של חמישה כוכבים, כך שזהו 
שאינם  מי  עבור  המושלם  הנופש 
מתפשרים על חופשת קיץ חלומית 
ואיכותית וכמובן על כשרות גבוהה 

ואווירה תורנית!
לכם תספק  בכפר'  ב'צפורי  החלומית  הקיץ   חופשת 
קולינרי עושר  לצד  ומרגוע,  שקט  של  נדירים   רגעים 
התקשרו תשכחו!  שלא  וחוויות  ואטרקציות   מרהיב 

.ושריינו חופשה עמוסת חוויות! 08-8593888

אלי כהן

בעשור  הפיס  פעילות  סיכום  נתוני 
הפיס  תקציבי  את  מציגים  האחרון 
לרשויות המקומיות החרדיות ולמיזמים 
ייעודיים לטובת הציבור החרדי. במהלך 
השנים 2017-2007 השקיע מפעל הפיס 
למעלה מ-800 מליון שקלים )!( במגוון 
למען  פרויקטים  מאות  של  מאוד  רחב 
כיתות  של  רבות  מאות  כמו :  הקהילה 
לבתי  מבנים  עשרות  חדישות,  לימוד 
מהודרות,  מקוואות  הקמת  וגנים,  ספר 
בניה ושיפוץ של מאות פארקים וגינות 

ירוקות ועוד היד נטויה.
של  הבעלים  הם  הרשויות  "ראשי 
מפעל הפיס", אומר מנכ"ל מפעל הפיס 
הפיס  פעילות  את  ומפרט  לוטן  עמרי 
הקהילה  התרבות,  החינוך,  בתחומי 
לדבריו  המקומיות.  לרשויות  והסיוע 
בפעילות  רב  הון  משקיע  הפיס  "מפעל 
לימוד,  כיתות  בבניית  הקהילה,  בקרב 
לרווחת  פיס  ומבני  אולמות  ספר,  בתי 

הציבור".
אותו  מרכזי  נושא 
מפעל  מקדם 
תחרות  הוא  הפיס 
התורניים  החיבורים 
לדברי  השנתית, 
רואה  הוא  לוטן, 
עצומה  חשיבות 
התורה  בלימוד 
העם  את  שמייחד 
הוסיף  לוטן  היהודי. 
גאווה  זאת  כי 
הפיס  עבור  גדולה 

מ-8000  למעלה  נכתבו  היום  שעד 
ובני  אברכים  ידי  על  תורניים  חיבורים 
האחרונות  כשבשנתיים  חרדים,  תורה 
התרחבה התחרות במסלול נוסף וייעודי 

לציבור הכותבות החרדיות. 
וכתיבת  התורניים  החיבורים  "בתחרות 
בכל מסלול,  זוכים   12 יהיו   המאמרים 
הגדול  הפרס  ישראל,  שבטי  כמניין 
 ₪ אלף   25 הראשון  במקום  לזוכה 
בפרסים  זוכים  ארבעה  עוד  כשאחריו 
אלף   10  ₪ אלף   15  ,₪ אלף   20 בסך 
₪ ו5000 ₪, ולצידם עוד שבעה זוכים 
בזכות לקניית ספרי קודש ברשת »אור 

החיים" בסך 1000 שקלים כל אחד".
התקציב  את  לדוגמא,  מציין  לוטן 
לרשויות  האחרונה  בשנה  רק  שהועבר 
 ₪ מיליון  מ-57  למעלה  החרדיות : 
בני  בערים  שונים  לפרויקטים  הועברו 
ביתר  עילית,  מודיעין  אלעד,  ברק, 
וגינות  מבנים  להקמת  ועמנואל,  עילית 
ציבוריות, ציוד וריהוט למוסדות חינוך 

ועוד.

חופשת קיץ חלומית ב'צפורי בכפר'
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מבחר סיבות להוקיר
הילה פלח

של  מיוחד  ביקור  שעבר  בשבוע  נערך  מבחר  במכללת 
והעולם.  הארץ  ביהודי  התומך   C.J.A הארגון  נציגי 
תומכי הארגון ביקשו להכיר את התלמידים האקדמיים 
על  שמירה  תוך  בכבוד,  החרדי  המגזר  את  המייצגים 

ערכי התורה והמצוות ללא פשרות.
יהודיים  במאכלים  ומוגשים  ערוכים  שולחנות  סביב 
אותנטיים נערך פאנל מיוחד בהנחיית עו”ד אריאל פוס, 
בנו של מייסד המכללה. האורחים שמעו על התפתחות 
המסלולים  מגוון  על  היום,  ועד  מהיווסדה  המכללה 
והבוגרות  הבוגרים  אלפי  ועל  לתלמידים  המוצעים 
משפחותיהם.  בני  את  בכבוד  היום  מפרנסים  שבס”ד 
המספרים  לשמע  התפעלות  הביעו  הפאנל  משתתפי 
שכללה  מיוחדת  במצגת  בפניהם  שהוצגו  והנתונים 

סיפורים ועדויות אישיות של תלמידי המכללה. 
הארגון  נציגי  ביקשו  המכללה,  באגפי  שנערך  בסיור 
מקרוב.  להתרשם  בכדי  לימוד  כיתות  למס’  להיכנס 
אחת  רב.  רושם  בהם  הותיר  פנים  מול  פנים  המפגש 
תלמידה  ילדים,  ל-8  אמא  היא  כי  סיפרה  התלמידות 
״איך  סבתא...  להיות  בדרך  היא  כי  סיפרה  נוספת 
טיפול  עם  יחד  אקדמיים  לימודים  לשלב  יכולות  אתן 
את המשתתפות  – שאלה  ילדים?״  ברוכות  במשפחות 

תוך שהיא לא מסתירה את ההתרגשות מפניה... 

בסיום המפגש, הביעו האורחים שוב ושוב את הערכתם 
מכללת  של  החשובה  מהמסגרת  והתפעלותם  הכנה 
המגזר  עבור  ייחודית  פלטפורמה  המהווה  מבחר, 
עם  יחד  אקדמי  לתואר  ללמוד  אפשרות  תוך  החרדי, 
חרדית  באווירה  והמצוות  התורה  ערכי  על  שמירה 

שמרנית ואיכותית.
המוביל,  העולמי  היהודי  הסנגור  ארגון  הוא   AJC
ומנהיגים  דיפלומטים  ממשלה,  לפקידי  גישה  עם 

בעולם.  אחרים 
קשרים  באמצעות 
והנוכחות  אלה 
שלנו,  הבינלאומית 
מסוגל   AJC
הדעה  על  להשפיע 
המדיניות  ועל 
החשובים  בנושאים 
המאבק  ביותר: 
האנטישמיות  נגד 
והקיצוניות, הגנה על 
ישראל  של  מקומה 
על  ושמירה  בעולם, 
בכל  היהודים  זכויות 

רחבי העולם.

הילה פלח

במכללת  הקדם-אקדמית  המכינה 
וחרדיות  אמונה, מיועדת לבנות דתיות 
לבנות  לעזור  מנת  על  והוקמה  בלבד, 
המעוניינות להשלים בגרויות או לשפרן, 
כדי שתוכלנה להתקבל בהמשך חייהן, 
אקדמיים.  ללימודים  בחירתן,  לפי 
להשלים  לפונות  מאפשרת  המכינה, 
בהצלחה את הבגרויות וליהנות מתנאי 
מערכי  הכוללים  אופטימאליים,  לימוד 
מלגות שכ"ל. כל בת הנרשמת למסלול 
לפנות  הבגרויות יכולה  השלמת 
המכינה.  צוות  בעזרת  מלגה  לבקשת 
המלגות יכולות להגיע עד %100 מימון 
 1,000 של  לערך  השווה  לימוד  שכר- 

ש"ח לחודש.
במכינת  ומתכונתם  הלימודים  משך 
לשנתיים.  שנה  בין  נמשכים  אמונה 
באופן  מועברים  הלימוד  מקצועות 
לנושא  בהתאם  וממוקד  פשוט 
מורים  צוות  על-ידי  זאת  וכל  הבגרות, 

במהלך  שנים.  במשך  ומיומן  מקצועי 
ואף  ותומך  קשוב  הצוות  הלימודים 
שהותן;  אורך  לכל  הבנות  את  מלווה 
מקבלתן למכינה ועד כניסתן המיוחלת 

לאקדמיה, לפי בחירתן.
המכינה  גם  בתכנית  קיימת  בנוסף 
המעוניינות  ,המיועדת לבנות  הייעודית 
שונים  אקדמיים  בלימודים  להמשיך 
בתחום החינוך. תעודת המכינה מהווה 
ע"י  ומוכרת  הבגרות,  לתעודת  תחליף 
עובדי  להכשרת  הדתיות  המכללות 

הוראה. 
של  גדול  שרוב  בכך  ידועה  המכינה 
עבור  כלל  משלמות  אינן  תלמידותיה 
לימודיהן. כך לדוגמה בשנה"ל תשע"ח 
%90 מהתלמידות קיבלו זכאות למלגת 
קיבלו  מהבנות  ו%97  הביטחון  משרד 
אם  החינוך.  משרד  למלגת  זכאות 
פערים  להדביק  להתקדם,  חפץ  ליבך 
מקומך  העבודה,  בשוק  ולהשתלב 

איתנו!

חינם אין כסף: ממבחני חוץ 
לבגרות מלאה

 שידורים חיים
 וארכיון התוכניות
 של רדיו קול חי
ורדיו קול ברמה

לקבלת מספר אישי:
ניתן להקיש על שלוחה 7 

מיד בכניסה למערכת
 מועצת הפרשנים

 של הסקופים
 עם מיטב הפרשנים

 בימי א' ג' ו-ה'
במהדורת חצות

 מהדורת חצות
 מידי יום

 בשעה 12 בלילה
 לסיכום כל

חדשות היום

  

 הקראת כותרות
 עיתוני הבוקר

 מידי יום
 בשעה 9 עדכוני
 חדשות און-ליין
בכל שעות היום

פינות פרשת 
השבוע, הלכה 

יומית, משנה 
להשארת הודעה: הקישו 9יומית ועוד...

אלי כהן

החברה.  הוא  לימודים  סביבת  של  המאפיינים  אחד 
בתקופת לימודים, בעיקר כשהם ארוכי טווח, נוצרות 
חברותות ואף קבוצות לימוד משותפות. הדבר מקל על 

הסטודנטים לעבור את השעות האינטנסיביות.
הפתוחה  האוניברסיטה  של  הגדולות  המעלות  אחת 
היא האפשרות ללמוד מהבית, לבד, ואולם למעלה זו 
יש גם צד אחר, והוא עניין ההתמודדות עם הבדידות. 
פתרונות  מציאת  על  שקדו  באו"פ  חרדים  בפרויקט 
ותכניות שיקלו על הסטודנטים החרדים להתמודד עם 

אתגר זה ועם אתגרים נוספים. 
שלום דמן, רכז ליווי סטודנטים חרדים באוניברסיטה 
הפתרונות  ועל  האתגרים  על  מספר  הפתוחה, 
שעל  האתגרים  אחד  היא  "בדידות  הייחודיים: 
וכמה  כמה  אחת  ועל  איתם,  להתמודד  הסטודנט 
שאינה  מסביבה  לעתים  שמגיעים  חרדים,  סטודנטים 
ההתמודדויות  דרכי  את  ולא  הקשיים  את  לא  מכירה 
הסטודנט  הלימוד,  בסביבת  הבדידות  על  נוסף  עמם. 
משתייך,  הוא  שאליה  בקהילה  או  בחברה  גם  בודד 

וכאן אני נכנס לתמונה". 
ובחינת  האתגרים  כלל  של  מקיפה  סקירה  לאחר 
הפתרונות הרלוונטיים הצליחו באוניברסיטה הפתוחה 
לסטודנטים  המסייעת  רחבה,  פעולה  תכנית  לבנות 
לבד  למידה  עם  ההתמודדות  מבחינת  הן  החרדים, 
והן מבחינת בדידות חברתית, ולמעשה מעניקה להם 
מעטפת תמיכה מקיפה. "התכנית נבנתה כך שתקיף את 
כל משך הלימודים, משלב הרישום ועד סיום התואר", 
מסביר דמן. "קיימות פעולות ליווי ייחודיות בתחילת 
כל  לתחילת  שרלוונטיות  אחרות  ופעולות  הלימודים, 

סמסטר, אמצע הסמסטר וסופו".
יותר,  או  הקורסים  לאחד  נרשמים  שהם  "ברגע 
פרטיהם האישיים נקלטים אצלנו במערכת ואני מתחיל 
ללוות אותם. הליווי האינטנסיבי ביותר הוא בתחילת 

פירוט  הסטודנטים  מקבלים  אז  הראשון,  הסמסטר 
הסטודנטים  זכויות  המלגות,  הפעילויות,  של  מלא 
כשנפתחת  בהמשך,  וכדומה.  הפתוחה  באוניברסיטה 
ממני  יקבלו  הסטודנטים  מסוימת,  למלגה  הרשמה 
מסייע  אני  בנוסף  הנחוצים.  הפרטים  כל  עם  אימייל 
בעיה.  איזושהי  נוצרת  אם  הקרנות,  מול  אישי  באופן 
האוניברסיטה היא גוף מאוד גדול, ולמלגות יש חוקים 

מאוד ברורים".
אישיות  טלפון  שיחות  עורך  אני  הסמסטר  "באמצע 
בקשיים.  בטיפול  ולעזור  לסייע  לעודד,  כדי  חוזרות 
לסטודנטים  לסייע  שיכול  עניין  או  דבר  בכל 
לקראת  עבורם.  פה  אני  וחברתית,  לימודית  מבחינה 
לכל  ממוקדת  בצורה  פונים  אנחנו  הסמסטר  סוף 
הסטודנטים שעדיין לא נרשמו לסמסטר הבא ושולחים 
ייאלצו לשלם  להם תזכורת להירשם – על מנת שלא 
יותר. בהמשך אנו מתזכרים גם בנושא הפטור מלימודי 
אנגלית, כדי שהאפשרות להירשם לקורסים חדשים לא 

תיחסם. כך אנו מלווים אותם בכל צעד ובכל שלב".
בידי דמן נמצאת האפשרות ליצור חיבורים מקצועיים 
פנתה  המקרים  "באחד  ועניין.  דבר  לכל  וחברתיים 
הלימודים. מאחר  בחומר  סטודנטית שמתקשה  אלינו 
אותו  את  שלומדת  אחרת  סטודנטית  על  יודע  שאני 
אם  אותה  ושאלתי  הפנייה  את  אליה  העברתי  נושא, 
הסטודנטיות  שתי  בין  לחיבור  הודות  לעזור.  תרצה 
להן.  כשמתאפשר  יחד  ללמוד  לעתים  ממשיכות  הן 
דוגמה נוספת: סטודנט מסוים התעניין בלימודי מדעי 
מסטודנטים  מידע  לקבל  ורצה  )המוח(  הקוגניציה 
הקורס.  את  יחל  בטרם  עוד  למדו,  או  לומדים  שכבר 

איתרתי בשבילו מקורות סיוע והוא המשיך משם".
עוד  כוללת  חרדים  לסטודנטים  הליווי  "תכנית 
אפשרויות רבות שהאוניברסיטה הפתוחה מקדמת עתה 
ותקדם בעתיד, במגוון רחב של תחומים, וכן פרויקטים 
משותפים עם קרנות וגופים העוסקים בקידום השכלה 

חרדית באקדמיה", מסכם דמן. 

כך מלווה האוניברסיטה הפתוחה 
סטודנטים חרדים

סגן שר האוצר: “אחתור להקמת 
עוד שלוחות ברחבי הארץ”

אלי כהן

כהן  שאול  כהן,  יצחק  האוצר  שר  סגן 
עובדי  וצוות  ראש מטה משרד האוצר 
מיוחד  ביקור  השבוע  חוו  המשרד, 

בשלוחת המרכז החרדי בירושלים.  
הביקור שהתקיים בשעות הערב אפשר 
אמצעי   בלתי  באופן  להתרשם  להם 
ממאות תלמידים שאיישו עשרות כתות 
ביקרו  היתר  בין  אלו.  בשעות  לימוד 
מחשבים,  במעבדות  חשמל,  במעבדת 

בכתות אדריכלות והנדסאות. 
עם  שוחח  כהן  יצחק  השר  סגן 
התלמידים, שמע מהם על רמת הלמידה 
החרדי’  ‘המרכז  של  והמקצועיות 
שרבים  מהעובדה  רוח  קורת  והביע 
בתחום  בעבודה  מושמים  כבר  מהם 

לימודם טרם השלימו את לימודיהם.
באופן  המתאים  היחיד  המקום  ״זהו 
מושלם לחרדי שצריך לצאת לפרנסתו, 
לרכוש מקצוע מבוקש,  יכול  הוא  כאן 
ולהשתלב  ממשלתית  דיפלומה  לקבל 
לימודי הערב  מכניסה. שעות  בעבודה 
תורה  ללמוד  בבד  בד  לו  מאפשרות 

ציין  כך  הבקר״  בשעות 
השר  סגן  בהתלהבות 
עבודה  ישיבה  לאחר 

ממושכת ומפורטת. 
סקרו  הישיבה  במהלך 
בפניו הרב אברהם מרדכי 
המרכז  מנכ״ל  הורן 
החרדי להכשרה מקצועית 
פוטבורסקי,  אריה  והרב 
הגברים  שלוחת  מנהל 
פעילותו  את  בירושלים 

בששת  החרדי  המרכז  של  הענפה 
לימוד  מגמות  עשרות  על  שלוחותיו, 
מחלקת  על  מבוקשים,  בתחומים 
שיתופי  שיוזמת  מקצועית  השמה 
פעולה עם חברות ענק וגופים מרכזיים 
ההשמה  נתוני  וכי  הישראלי,  במשק 
של המרכז החרדי עומדים על למעלה 
בעבודה  המושמים  מהבוגרים  מ%90 

תוך שנה מסיום הלימודים.
השנה  לומדים  תלמידים   3200
מאות  ועוד  החרדי  המרכז  בשלוחות 
נקלטו  לא  להירשם  מעוניינים  שהיו 
סגן  מצומצם.  מכסות  מספר  עקב 
לקדם  כדי  לפעול  הבטיח  האוצר  שר 
לימודי  מימון  מכסות  את  ולהגדיל 
לעוד  לאפשר  כדי  לגברים  הנדסאות 

תלמידים להשתלב בלימודים.
ביציאתו, כשהוא לא מסתיר את הנאתו 
מנכ”ל  הורן  לרב  כהן  פנה  המרובה 
שהבאת  "תודה  ואמר:  החרדי  המרכז 
לפתיחת  אחתור  מקרוב,  לראות  אותי 
החרדי  המרכז  של  שלוחות  ועוד  עוד 

ברחבי הארץ״.

הפרויקט החברתי של שלום דמן: 
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מריבה,  מי  של  ה'חטא'  על 
רבינו  משה  על  נגזר  שבגללו 
להיכנס  ולא  במדבר  להישאר 
לארץ התקשו המפרשים לפרשו. 
היה  על משה  הדברים שהכעס  אך פשטות 

בזה שהיכה את הסלע, במקום לדבר אליו.
אלא שעדיין יש לנו להתבונן: אם הרצון 
את  יכה  ולא  ידבר  רק  רבינו  שמשה  היה 
המטה",  את  "קח  לו:  נאמר  מדוע  הסלע, 
לטעות.  פתח  נפתח  כאן  לכאורה  והרי 
שהרי איזה צורך יש במטה, כשנדרש ממנו 
הקב"ה  כידוע  הרי  מכך,  יתירה  לדבר?  רק 
בספרי  פירשו  וכך  התורה.  את  מקיים  גם 
החסידות את הברכה על המצווה: "...אשר 
קידשנו במצוותיו וציוונו" - הקב"ה קידשנו 
ציווה  מדוע  וא"כ  מקיים.  שהוא  במצווה 
רבינו לקחת  את המטה כשיש בזה  למשה 
"לפני עיוור לא תיתן מכשול", שהרי אם לא 
מדבר.  אלא  מכה  היה  לא  מטה,  בידו  היה 
להכות  ציווה  הראשונה  שבפעם  ובמיוחד 

את הסלע?
שני סיפורים ממש דומים התרחשו כמעט 
את  נלמד  שמהם  זמן  ובאותו  מקום  באותו 
'חיידרים'  זה בשני  היה  נעשה.  הדרך אשר 
הצנע  בימי  הקודש,  עיר  בירושלים  שונים 

הקשים.
הסיפור הראשון היה על חתן ביום חופתו 
זצ"ל  קמינצקי  יעקב  רבי  הגאון  לפני  שבא 
וביקש תיקון לנפשו: בילדותי, כך סיפר, היו 
ימי מצוקה ורעב. ילד קטן הייתי והייתי רעב 
עד מאד. באחד הימים, הבחנתי בסכום כסף 
וכה  כה  פניתי  המלמד.  שולחן  על  שעמד 
לקנות  במטרה  לכיס,  הכסף  את  והכנסתי 
לחם אחרי הלימודים. המהומה שהתעוררה 
הייתה  שנעלם,  בכסף  הבחין  כשהמלמד 
עם  הילדים  כל  את  העמיד  הוא  עצומה. 
חיפושים  במסע  והתחיל  הקיר  אל  הפנים 

מייגע, ילד אחר ילד. 
פני  לאן  הבנתי  המהומה,  כשהחלה  מיד 
את  ניצלתי  שוב  עצה.  ומצאתי  הדברים, 
להשחיל  כדי  הפעם  שלי,  הידיים  זריזות 
את הכסף לכיסו של אחד הילדים התמימים 
הקיר.  אל  הפנים  עם  לידי  שניצב  בכיתה 
הוא  שלו,  לכיס  ידו  את  הכניס  כשהמלמד 
כמובן מצא את הכסף כשהילד לא ידע על 
כך כלום. חוץ ממכות קשות וגידופים, עוד 
הכיתות.  בכל  ביזיונות  של  סבב  עליו  נגזר 
קראו  תגנובו'",  'לא  על  שעבר  הילד  "זהו 
אבל  הצלתי,  נפשי  את  אני  אחריו.  הכול 
בצער.  עמד  לא  לחינם,  שנחשד  ילד  אותו 
הקיבוצים  לאחד  ערק  הוא  קצר  זמן  תוך 
על  ומצוות,  תורה  מלשמור  וחדל  בסביבה 
אני  חופתי,  ביום  ועכשיו,  בכפו.  עוול  לא 

מתחנן לתיקון.
בחור,  באותו  הביט  קמינצקי  יעקב  רבי 
הרהר ארוכות, ומיד לאחר מכן פסק: "אתה 
אותך  הביא  הדחק  שמצב  רעב  ילד  היית 
לחטוא. גם אותו ילד אומלל שיצא לתרבות 
רעה, לא אשם במצבו. אבל מי שעתיד ליתן 
על כך את הדין, הוא אותו מלמד. הוא זעק: 

ככה מחנכים? ככה מבזים ילד?"
דומה  סיפור  נשמע  תקופה  באותה  ממש 
אותו  שסיפר  מי  לגמרי.  אחרת  שהסתיים 
היה הגאון רבי שלמה זלמן אוירבעך זצ"ל, 
גם  המעשה.  בעל  מפי  הדברים  את  ששמע 
כאן ילד ירושלמי שלא עמד בפיתוי הרעב, 

ולקח סכום כסף משולחן המלמד.
בכיסי  מדוקדק  חיפוש  ערך  המלמד 
בכיס  הכסף  את  מצא  הוא  הפעם,  הילדים. 
את  להחביא  מיהר  שהוא  אלא  הנכון. 
לחפש  והמשיך  החליפה  בכיס  ה'מציאה' 
עד הילד האחרון. "ילדים יקרים", הוא קרא 
מיד לאחר מכן, "אני שמח לבשר לכם שלא 
מצאתי כלום אצל אף אחד מכם. אני מבקש 

סליחה שחשדתי בכם לחינם".
כל  את  הושיב  הוא  נרגע.  לא  המלמד 
פצח  עימם  ויחד  השולחן  סביב  הילדים 
בשירת געגועים: 'השיבנו ה' אליך', ולאחר 
מכן נשאו כל הילדים תפילה נרגשת לבורא 
לכלל  יותר  טובים  זמנים  שיבואו  עולם, 
ישראל, שלא ירעבו עוד ללחם ושלא יחשדו 
חלילה לחינם באנשים. אותו הילד שהכסף 
ירושלים  מיקירי  לאחד  נהפך  בכיסו  נמצא 

ודמויות החינוך בכלל ישראל.
מי  בין  עצום  הבדל  עם  מקרה,  אותו 
שמציל  מי  לבין  חובלים  במקל  שמשתמש 

נפשות באמירה רכה. 
על  מפורש  הסיפורים  בין  ההבדל  רעיון 
ידי השפת אמת זי"ע. משל למה הדבר דומה, 
למי שצריך לחנך את בנו של ראש ממשלה 
איך  אפשרויות  שתי  עומדות  בפניו  נבחר. 
נא,  שמע  לו:  לומר  יכול  הוא  אליו.  לדבר 
ילד, זהו! מהיום והלאה אתה לא יוצא יותר 
לשחק בבוץ, אתה לא מזמין חברים הביתה, 
במיטבך,  להיראות  מקפיד  תמיד  ואתה 

ובמקרה כזה הוא לא עושה לו חשק.
את  להציף  יעדיף  מלמד  זאת,  לעומת 
הופך  אתה  והלאה  מהיום  המלאה:  הכוס 
כולם  במדינה.  חשוב  הכי  הילד  להיות 
יסתכלו עליך ויצלמו אותך. תוכל להסתובב 
במקומות הכי נחשבים בעולם. כולם יחפשו 
מלך'  'בן  להיות  עומד  אתה  חברתך.  את 
להיראות  תראה  אז  המילה.  מובן  במלוא 
לברור  ותשתדל  בוץ  תימנע ממשחקי  טוב, 

את החברים שלך.
בדיוק כך, ניתן לקרב לבבות לתורה. נשים 
לב איך לימד הקב"ה את משה לדבר אל בני 
וגוי  ישראל: "אתם תהיו לי ממלכת כהנים 
ובכך  התורה,  את  עליכם  תקבלו  קדוש", 
העולם.  אומות  על  ועדיפים  מלך  בני  תהיו 
אך יכל גם לומר בסגנון אחר: אסור לכם, זה 
מחייב, זה מציק ואז היו חוששים ומאבדים 

את השמחה. 
מריבה".  "מי  חטא  של  ההסבר  זהו 
באמצעות הבאר ביקש הקב"ה ללמד דרכי 

הנהגה לבניו.
נחיצות  יש  הקב"ה אומר למשה שאמנם 
במקל, אך זאת האמנות הגדולה והמורכבת. 
את  שיביא  המקל  את  להפעיל  איך  לדעת 
המטה  "ואת  ונעימה.  יפה  שפה  אל  האדם 
תיקח בידך" ציווה הקדוש ברוך הוא למשה. 
כי לפעמים אין מנוס מלאיים ולנופף במקל. 
אותו  להשאיר  צריך  בו,  להכות  אסור  אבל 
ביד והמטרה היא לדבר. החטא הגדול הוא 
וכשמשה  לדבר.  שאפשר  במקום  כשמכים 
הקב"ה  בפה,  ולא  במקל  השתמש  רבינו 
לקח ממנו את ההנהגה. כמובן לפי גדלותו 
לנו  שאין  המנהיגים  גדול   של  ועוצמתו 

מושג כלשהו בהבנת מעשיו.
יאמר  כן  "על  לפסוק:  ההסבר  אולי  זה 
המלחמות  את  כי  ה'".  מלחמות  בספר 
או  במקלות  לעשות  אסור  החושך,  לגירוש 
שדוחה  אור  במעט  בספר,  אלא  בהכאות, 
זה,  מנוול  בך  פגע  אם  מהחושך.  הרבה 
אין  המדרש.  לבית  משכהו  חז"ל,  אומרים 
צורך בהכאות. דיבור אחד של תורה יעזור 

שבעתיים.
על  הדברים,  נאמרו  עברו  בדורות  אם 
והיתום,  החלוש  בדורנו  וכמה  כמה  אחת 
חלשות.  והנפשות  נרפים  כשהלבבות 
שהימין חייבת להיות מקרבת ואסור לדחות 

שום נפש מישראל.

קח את המטהתלמידי חכמים - היהלום שבכתר

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

המפרשים  ב(  )יט,  ַהּתוָֹרה  ֻחַּקת  זֹאת 
נקראת  הפרה  חוקת  מדוע  בשאלה,  דנים 
"חוקת התורה" ולא "חוקת הטומאה" או 
התורה  שכתבה  וכדרך  הטהרה"  "חוקת 
"זאת חוקת הפסח" )שמות יב, מג(. ה"אור החיים" 
התכוונה  שהתורה  ליישב,  אפשרות  שולל  הקדוש 
מותר  שיהיה  כדי  אדומה  פרה  אפר  טהרת  להצריך 
)ברכות  חז"ל  אדרבה,  שכן  בתורה,  לעסוק  לאדם 
מקבלים  תורה  דברי  "אין  כי  אמרו  כבר  ע"א(  כב 
טומאה". והוסיף ואמר, שגם המחמירים ומצריכים 
בבעלי קרי טבילה, כדי שלימוד התורה יהיה באימה 
וביראה, מודים שטמאי מתים מותרים בעסק התורה 

אף ללא טבילה.
הסופר  שעזרא  מובא,  ע"ב(  כב  )ברכות  בגמרא 
דבר  בכל  אסורים  והם  קרי,  לבעלי  טבילה  תקן 
ואמירת  שמע  קריאת  תורה,  לימוד   - שבקדושה 
שיסוד  מבארים,  רבותינו  שיטהרו.  עד   - ברכות 
התקנה נבע מכך שעזרא רצה שאדם ינתק את עצמו 
פנוי  יהיה  ומוחו  הזה,  העולם  שיותר מתאוות  כמה 
יותר ויותר לדברי תורה, לכן גזר שייאסר על האדם 
ברכה  ולברך  שמע  קריאת  לקרוא  תורה,  ללמוד 
בעודו בעל קרי, ודבר זה יגרום לו לקדש את עצמו, 

למעט בתאוות ולהידבק יותר בעליונים.
אלא, שבמשך הדורות חכמינו מצאו לנכון לבטל 
בגזירה.  לעמוד  התקשה  שהציבור  משום  זו  תקנה 
להמתין  נאלצו  ואנשים  מצויות,  היו  לא  המקוואות 
זמן רב עד שהצליחו לטבול, מבלי שיוכלו להתעסק 

בכל דבר שבקדושה עד טבילתם. 
מגזירתו  שכתוצאה  הוא  גם  ידע  הסופר  עזרא 
אנשים יאלצו להמתין מלעסוק בכל דבר שבקדושה 
ידע שאנשים יאלצו לבטל תורה,  עד שיטבלו. הוא 
לא  וגם  לברך  יוכלו  לא  שמע,  קריאת  ִמְצַות  לבטל 
הזה  הקדוש  האלוקים  איש  זאת  כל  ועם  להתפלל. 
- שחז"ל העידו עליו שראויה היתה התורה להינתן 
על ידו, אלא שקדמו משה )סנהדרין כא ע"ב( - ראה 

צורך לתקן טבילה!
ישראל  בית  שהמוני  כך  על  חבל  לא  מדוע? 
שיטבלו?  עד  שבקדושה  דבר  מכל  מתבטלים 
התשובה: לא חבל! למען המטרה הזאת, שתלמידי 
ביתר  וביראה  באימה  בתורה  דבוקים  יהיו  חכמים 
שאת וביתר עֹז, וכל ראשם יהיה פנוי אך ורק ללימוד 
התורה –כדאי שהעולם יעצור ִמֶּלֶכת ויתבונן רק על 
דבר אחד: על תלמידי החכמים המתעלים במדרגתם, 

מתקדשים במעלתם ונצמדים לבורא עולם!  
עזרא  נפעם:  עומד  עזרא  בתקנת  שמתבונן  מי 
"משתק" את כל עם ישראל – כדי שתלמידי החכמים 
את  לגדור  יותר,  להיטהר  יותר,  להתקדש  יוכלו 
עצמם יותר! הוא רצה שעם ישראל יפנים את ַהֶּמֶסר 
החשוב: אם אין תלמידי חכמים – אין עם ישראל! 
בלי תלמידי חכמים אין קיום לעם, ו"ְּכָכל ַהּגוִֹים ֵּבית 

ְיהּוָדה" )יחזקאל כה, ח(. 
זה ברור שלא כולם יכולים להיות תלמידי חכמים. 
יומם  וללמוד  לשבת  היכולת  את  יש  אחד  לכל  לא 
ולילה. לא כל מוחא סביל דא! אבל כולם, ללא יוצא 
מן הכלל, צריכים להבין כי תלמידי החכמים הם נזר 
ילמדו  ֶׁשֵאּלּו  וכדי  שבכתר,  היהלום  הם  הבריאה, 
תורה ביתר קדושה וטהרה, תיקן עזרא טבילה לכל 
עם ישראל, גם לעמי הארץ שבהם. החובה להגביה 
את תלמידי החכמים מוטלת על כולם, וכולם נוטלים 

חלק בזה. 
חז"ל )קהלת רבה ז, כח( אמרו: "בנוהג שבעולם 
מאה  מהן  יוצאין  למקרא,  נכנסין  אדם  בני  אלף 
מהם  יוצא  לתלמוד,  עשרה  מהן  יוצאין  למשנה, 
ֵמֶאֶלף  ֶאָחד  'ָאָדם  דכתיב:  הוא  הדא  להוראה.  אחד 
לרומם  שותף  נעשה  כולו  ישראל  עם  ָמָצאִתי'". 
"קיום  שזהו  ידיעה  מתוך  מאלף"  "אחד  אותו  את 

העולם".

ה"יחיד ומיוחד" שבכל דור
עם ישראל כולו למד תורה ממשה רבנו. ללא ספק, 
לא כולם יצאו תלמידי חכמים מובהקים. היו כאלו 
שלבטח למדו יותר והתעלו יותר מאחרים. אך גם בין 
אותם תלמידי חכמים מובהקים שלמדו בבית מדרשו 
"ּוְמָׁשְרתוֹ  ומיוחד:  יחיד  אחד  רק  היה   – משה  של 

)שמות  ָהאֶֹהל"  ִמּתוְֹך  ָיִמיׁש  ֹלא  ַנַער  נּון  ִּבן  ְיהוֹֻׁשַע 
לג, יא(.

לאר"י הקדוש היו תלמידים רבים שלמדו ממנו, 
כתבו ספרים, והיו, ללא ספק, קדושי עליון. ומכל 

ומיוחד" שהיה ראש  מקום היה בתוכם אחד "יחיד 
יעז  לא  אחד  ואף  מובהק,  תלמיד  לכולם,  וראשון 

לחלוק על דבריו: רבי חיים ויטאל! 
גדולי  להרבה  דשמיא  בסיעתא  זכינו  בדורנו  גם 
ישראל  ופוסקים שעם  דיינים  ישיבות,  ראשי  תורה, 
הרם  ערכו  לפי  איש  איש  תורתם,  על  נשען  כולו 
והנכבד. ומכל מקום, ראה "עזרא האחרון" – אשר 
מעזרא ועד עזרא לא קם כעזרא – הלוא הוא מורנו 
עיונו  עומק  אשר  זיע"א,  עטיה  עזרא  רבי  ורבנו 
כוחו  עיקר  את  לרכז  הראשונים,  מן  כאחד  בתורה 
באחד "יחיד ומיוחד" מבין כל מאות ואלפי תלמידיו 

המובהקים: מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל.
היו  כולם  תלמידיו,  היו  כולם  בניו,  היו  כולם 
הוא  שבו  אחד  ניצב  הקדקוד  בראש  אבל  מצוינים, 
ריכז את כל כוחותיו, לגדלו ולרוממו, ולהפוך אותו 

לדמות העליונה שאיש לא יחלוק על דבריה.     
יוסף  עובדיה  כשרבינו  הסיפור  ומפורסם  ידוע 
ימים  כמה  נעדר  הוא  לימים  צעיר  נער  היה  זצ"ל 
מהישיבה. רבי עזרא עטיה, עם כל גדלותו העצומה 
על  סחורה  מסדר  אותו  וראה  לבקרו,  הלך  בתורה, 
המדפים שבחנות המכולת של אביו, רבי יעקב. רבי 
יעקב התנצל והסביר, ֶׁשֶהּיוֹת ועליו לפרנס משפחה, 
זאת לבדו, הוא ביקש  בו כוחות לעשות  נותרו  ולא 
והרב עובדיה מצדו – למרות שכבר  בנו,  את עזרת 
מילדותו ניכרה עליו ייחודיות עליונה, וכפי שאומר 
הכתוב )משלי כ, יא( "ַּגם ְּבַמֲעָלָליו ִיְתַנֶּכר ָנַער" – לא 

המרה את פי אביו, ובא לעזור לו כפי שציווהו.
נענה רבי עזרא ואמר לו: "רבי יעקב, אין לך מה 
לדאוג! מצאתי לך פועל שיעשה את המלאכה בלי 
לשוב  יכול  עובדיה,  בנך,  תשלום!  עליה  לדרוש 
חינם  במקומו,  המדפים  את  אסדר  ואני  לישיבה, 
אין כסף... עם ישראל זקוק לבנך! הוא הקדקוד של 

האומה הישראלית! עליו לשוב לישיבה לאלתר!"
תלמידיו, השקיע  כל  את  עזרא אהב  רבי  כאמור, 
מקום,  ומכל  כולם.  את  וגידל  בכולם  כוחותיו  את 
מיוחדים  כוחות  ריכז  הוא  במוח  נקודה  באיזושהי 
באותו "יחיד ומיוחד", ועליו הניח את כובד משקלו.

רבינו  זכה  התורה,  מפרשי  כל  מבין  והנה, 
מהמוני  וטובים  שרבים  הקדוש  החיים"  ה"אור 
פירושו  את  ללמוד  שיעורים  קובעים   ישראל  בני 
תבל,  קצוות  בכל  מתקיימים  השיעורים  לתורה.  
ָּבָאֶרץ ובעולם, ומשתתפים בהם כל גווני הקשת של 
תלמידי  ומבוגרים,  צעירים  הבדל!  ללא  הציבור, 
אנשים  וחסידים,  ליטאים  בתים,  ובעלי  חכמים 
ֶּזֶרם זה או אחר, חרדים יותר או חרדים  הנמנים על 

פחות. נדמה כי אין דומה לו.
בקדושתו  ומיוחד"  "יחיד  היותו  בזכות  זאת  וכל 
החיים"  ל"אור  שהיה  ידוע  העליונה!  ובטהרתו 
הקדוש מקוה טהרה בעיר העתיקה בה היה גר, ובכל 
היה   – מהשירותים  יוצא  שהיה  לאחר  ואף  פעם, 
)נר  תורה  ללמוד  מתיישב  כך  אחר  ורק  בו,  טובל 

המערבי עמוד שט"ז(.    
ירושלים  וחכמי  דבר,  לשם  היו  וטהרתו  קדושתו 
המונים  באים  היו  שיעור  מוסר  שכשהיה  מספרים 
שטיחים  גבי  על  לפניו  יושבים  והיו  לו,  להאזין 
וסיפורים  ובעיניהם ראו – לא דמיונות  ומחצלאות, 
מתרומם  היה  הקדוש  החיים"  שה"אור  איך   –
והסיבה  באוויר!  ויושב  טפחים  שלושה  מהקרקע 
לכך כדי שהמוח שלו יהיה מעל עשרה טפחים וכך 
יוכל להיות דבוק בשכינה, שלא ירדה מעולם למטה 

מעשרה )סוכה ה ע"א(. 
דבוק  והוא  עליונה,  בקדושה  תורה  שלומד  מי 
למדרגות  להגיע  זוכה   – הנפש  כלות  עד  בשכינה 
"תורתו  מיוחד.  באופן  מתקיימת  ותורתו  נשגבות 
מכרזת עליו" )מועד קטן טז ע"ב(. לא פלא, אפוא, 
שמי שלומד את פירושו הקדוש זוכה לניסים גלויים 
)“משכני  לו!   הנצרך  דבר  בכל  גדולות  ולישועות 

אחריך” במדבר ח”ב עמוד קל”ג ואילך(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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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.
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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 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
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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"



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)06-06(_____________________________________________

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

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

050-5308742)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ברש"י/ שפת אמת, 4 
חד' + סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
1,880,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,400,000 גמיש, בלעדי 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2.5 חד', 
משופצים, חצי קומה + 
אופ' של 20 מ' הרחבה, 

1,270,000 גמיש. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הר' קוק 23 

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

 בבלוי, 80 מ"ר, 
משופצת, עולים חצי 

קומה, 1,670,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 ברוזנהיים ק"א, 
עורפית, 3.5 חד', 90 מ"ר 

+ אופ' לתוספת של 45 
מ"ר, עורפית, 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בשדרות גרשטנקורן, 3 
חדרים עם מרפסות, 80 
מ"ר, חזית, ק"א, חניה 

צמודה, 1,850,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)18-18(_____________________________________________

ז’-ב’ בתמוז תשע”ח  20-22/6/2018

 ברחוב חברון, 
קרוב לרב קוק, דירת 

3 חדרים, 72 מ"ר, 
מסודרת ומאוורת, ק"ד 

ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים(, 

1,500,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 3 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

גבוה + נוף + מרפסת 
שמש, 03-7443649, 
054-3973917, שיווק 

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

טבריה
 במרכז הקריה החרדית 

דירה נהדרת 147 מ"ר, נוף 
פנורמי לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 
חניה + מחסן, לל"ת, 795,000 

_____________________________________________)49-21/18(ש"ח, 052-7103979

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)25-50/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברח' בלוי, 3 חד', ק"א, 
76 מ"ר, חזית, יפה ושמורה, 

1,590,000 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ל(052-7140850

 בנחמיה, 3 חד', כ- 95 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג, 

_____________________________________________)22-25ל(054-4445548

 ברמב"ם, 2.5 חד' 
מסודרים, ק"א, חזית, רק 
1,300,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

 לל"ת, מיידי, באבן גבירול, 
קומה ב', 65 מ"ר, 2.5 חד' + 
אופציה 3 כ"אך, 1,390,000 

ש"ח, 053-3109311, 
_____________________________________________)22-25ל(058-3258848

3-3.5 חדרים

 באגן האיילות, פנטהאוז 
דו קומתי חדש, 170 מ"ר, 
מפואר + נוף + מעלית, 

_____________________________________________)23-25ל(מרפסות. תיווך, 052-7678809

גבעת זאב

 באזור העירייה 3.5 
חד' בק"ב בלי מעלית, 

משופצת+ אופציה לעוד 
2 חד'. פרטים בתווך 
_____________________________________________)24-25(אשכנזי 03-5791770

 3 חד' משופצת במצב 
מצוין, בסמטת אזר+ 
מרפסת סוכה, ק"ב. 

פרטים בתווך אשכנזי. 
03-5791770)24-25(_____________________________________________

 3 חד' משופצת חדש 
קומפלט, ברח' ירושלים/ 

יגאל, קרקע, חזית. 
פרטים בתווך אשכנזי

03-5791770)24-25(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 3 חד' יפיפייה בשיכון ד' 
קומה 2 משופצת חלקית 

וממוזגת קרוב ליש 
055-9647664)24-27(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 חד' 
70 מטר קומה 2 יש סוכה 

וממ"ד+יחידת דיור 30 מטר 
משופצות כחדשות 1,760,000 

)גמיש( "פנחס נכסים" 
055-6789653 )באין מענה נא 

_____________________________________________)25-25(להשאיר הודעה(

 במנחם בגין 3 חד' 70 
מטר משופצת קומפלט קומת 
קרקע יש יציאה לחצר אופציה 

לממ"ד+35 מטר הרחבה 
"פנחס נכסים" 055-6789653

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

 מציאה בפנקס דירה 3.5 
חד' בניין עם מעלית וחניה רק 

054-2288054 1,900,000)25-28(_____________________________________________

 ברמב"ם בטאבו משותף
3 חד' כ-60 מ"ר ק"א, 

משופצת 1,125,000
_____________________________________________)25-25(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בסוקולוב 3 חד' כ80 מ"ר 
ק"ב+2 יחידות כ"א 50מ"ר 

מפוארות!!! 2,525,000 נדל"ן-
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121  

 בז'בוטינסקי קרוב להרב 
שך 3 חד' כ-80 מ"ר ק"ג 

ואחרונה משופצת 1,350,000 
_____________________________________________)25-25(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 באברבנאל 3.5 חד' ק"ד 
כ-80מ"ר 3כ"א מעלית+חניה 

1,495,000 נדל"ן-הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בטרומפלדור קרקע 3 חד' 
כ-50מ"ר מפוארת 1,195,000 

_____________________________________________)25-25(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בגניחובסקי 3 חד' כ-68 
מ"ר ק"ד ואחרונה היתרים 

אופציה ל240 מ"ר 1,590,000 
_____________________________________________)25-25(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בנורדאו 3.5 חד' ק"א 
כ-70 מ"ר מרפסת סוכה 15 
מ"ר 1,375,000 נדל"ן-הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3.5 חד' 
קרקע כ-80 מ"ר מפוארת חצר 

ענקית 1,450,000 
_____________________________________________)25-25(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 באברבנאל איזור 
הצבי בבניין חדש מפואר 

ואיכותי 3 חד' ענקית 
כ-78 מ"ר ב-1,500,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3.5 חד' 
במקור! 80 מ"ר בבניין 
חדש ואיכותי+מרפסת 

סוכה ושמש 3 כיווני אויר 
רק ב-1,660,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' קטנה 
ומסודרת בקרית הרצוג קומה 
ב' חזית+גג רעפים+אופצייה 

בצד בצד-50מ' 1,250,000 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)25-25(_____________________________________________

 בחרל"פ מציאה 3 חד' 
75 מ"ר משופצת מהסוד 

)גג בטון( 1,550,000 
ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

 052-7652801)25-25(_____________________________________________

 באפשטיין 100 מ"ר 
ענקית 3 חד' ק"ב 

ואחרונה חזית+אופציה 
בגג 1,770,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-4290600)25-25(_____________________________________________

 בצייטלין 3.5 חד' 
משופצת+מעלית 1,800,000 

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

 בשבזי 3 חד' חדשה ק"א 
1,450,000 ש"ח תיווך-

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

 מציאת השבוע!! 
א.בית יוסף 3 חד' כ-64 מ"ר 
ק"ב משופצת א.להרחבה!! 

1,420,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 מציאת העונה!! 
א.דנגור כ-3חד כ-57 מ"ר 

משופצת+א.כ-40 מ"ר 
1,220,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 א.רח' הרצוג 3 חד' 
כ-78 מ"ר ק"ד עורפית 

מפוארת+מעלית+מ.סוכה 
1,610,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! 
א.ביאליק 3חד' כ-74מ"ר ק"א 

מטופחת 1,320,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690 

 למכירה בבלעדיות בהרב 
ש"ך 51 דירת 3 חד' גדולה 
ומרווחת קומה 2, חזית 75 

מ"ר+ 2 מרפסות )ניתן להפוך 
לחדר נוסף( דוד רימקס 

050-4122744)25-25(_____________________________________________

 ביונתן! 3 ח"ד, קג' 
ואחרונה, מושכרת! 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים"
03-5701010 )25-25(_____________________________________________

 הזריז נשכר! בנויפלד! 
3 חד'+ 2 חד' מעטפת, 

תוכניות אצל "אביחי-
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010 

 בפרל! 64 מ"ר, 
ק"א+אופציה, אופציה, 

מושכרת, 1,400,000 
ש"ח גמיש! "אביחי-

_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010 

 הקודם זוכה בר"ע 
משרד בבניים מגורים! 
4חד' ק"א 83 מ"ר רק 

1,290,000 ש"ח "אביחי-
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010 

 בטאבו משותף אזור 
שמואל הנביא רבי עקיבא 
גג בטון כ-110 מ"ר היתרי 

בניה רק ב- 850,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)25-25(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי מציאה 
3 חד' משופצת מהיסוד 

70 מ"ר עורפית ק"א 
1,290,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)25-25(_____________________________________________

 גמיש בר' אליעזר, 3.5 
חד' חזית משופץ כליל+ 2 
יחי"ד מושכרות 2,470,000 

גמיש תיווך-הנדל"ן
050-4177419)25-25(_____________________________________________

 מטופחת במיוחד בלוין 
מרישא, ק"א בבנין חדש 3 

חד' 80 מ"ר+חניה 1,730,000 
_____________________________________________)25-25(תיווך-הנדל"ן 050-4177419

 בבן זכאי גרשטנקורן 3 
חד' ק"א מונמכת, חזית+סוכה 

גדולה, מטופחת, גמיש 
_____________________________________________)25-25(תיווך-הנדל"ן 050-4177419

 באיזור הושע לזריזים 
3 חד' 95 מ"ר ק"ג בקלות 
מתחלקת ל-4חד')גג בטון( 
מטופחת, חזית 1,720,000 
_____________________________________________)25-25(תיווך-הנדל"ן 050-4177419

 א.הפלמ"ח 3 חד' כ-65 
מ"ר ק"ב עורפית מרווחת 
שמורה 1,280,000 גמיש 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)25-25(_____________________________________________

 א.ז'בוטינסקי-סוקולוב 
3חד' מפוארת+"היתר" 75"בג.

בטון" א.בצד 1,450,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)25-25(_____________________________________________

 א.רח'-השניים 3 חד' 
כ-82מ"ר מ.מהיסוד+א.בגג 

בטון+סוכה 1,530,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!!! א.אברבנאל 3 
חד' כ-73 מ"ר ק"א שמורה+א.

להרחבה 1,340,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690 

 בהזדמנות!! א.אברבנאל 
3 חד' כ-65 מ"ר ק"ד א.בצד 

ובגג וכ-78 מ"ר שמורה 
1,350,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690 

 מדהימה!!! א. שח"ל 3 
חד' כ-78 מ"ר+מעלית+ח.

בטאבו 1,730,000 פ.כשנה 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)25-25(_____________________________________________

 לחטוף!! א.דנגור 
המתחרד 3 חד' כ-63 מ"ר 

ק"א מ.מהיסוד א.כ-25 מ"ר 
1,265,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690 

 מציאה!! א.דנגור 3 חד' 
כ-73 מ"ר ק"ג א.בגג-בטון 
1,285,000 ב.חרדי "תיווך-

_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 בקריית הרצוג 3 חד' ק"ד 
כ-67 מ"ר+היתרים"א.בצד לכ-
250מ"ר 1,450,000 א.לטאבו 
משותף "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)25-25(_____________________________________________

 בלעדי אבוחצירה 3 חד' 
כ-65 מ"ר משופצת קומה א' 

1,400,000 ש"ח גמיש אורי 
תיווך אדוארד 050-5750880, 

077-2050410)25-25_____________________________________________

 בבלוי 3 חד' ק"א 
חזיתית+אופציה 1,600,000 

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

 בראב"ד 3.5 חד' ק"א, 
חזיתית+אופציה 1,820,000 

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

 ברבנו אשר 3חד' חדשה, 
נוף מדהים 1,550,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)25-25(_____________________________________________

 חדשה באנילביץ 3 חד' 
מרווחת חזיתית+מרפסת 

שמש 1,750,000
תיווך-ישוב-הארץ 

052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 טאבו משותף! 
באורליאן 3 חד' 

מפוארת!! סוכה ענקית, 
ללא משכנתא 1,080,000 

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

 בלעדי 3 חד' מקורית 
באבוחצירה קומה ד' גג בטון 

חזית בניין אברכים 1,250,000 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)25-25(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' משופצת 
בפ"כ במתחרדים+סוכה 

17 מ' קומה ב' ואחרונה גג 
רעפים 1,450,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)25-25(אלטרנטיב 054-5500263

 בירושלים 3 חד' 
ומשופצת ק"א, מעלית, 
אופציה 1,690,000 ש"ח 

"א.צנכסים" 050-9777755, 
050-2044100)25-25(_____________________________________________

 בהדסים בניין חדש 3.5 
חד' כ-85 מ"ר ק"ב 1,620,000 

"א.צ.נכסים" 050-2044100
050-9777755)25-25(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2.5 חד' 
כ-60 מ"ר ק"ג ואחרונה 

משופצת מהיסוד 1,320,000 
_____________________________________________)25-25(נדל"ן הקריה 050-3000121

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

רעפים 1,230,000 אורי תיווך 
אדוארד 050-5750880,

077-2050410)25-25(_____________________________________________

 לרציניים!! א.רמב"ם 
2.5חד' כ-65מ"ר ק"ב+א.

להרחבה שמורה 1,380,000 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)25-25(_____________________________________________

 בחיד"א 2.5 חד', ק"א 
מיידית 1,300,000 תיווך-

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

 בהזדמנות! בהגר"א 
2חד'+אופציה, ק"ב 

1,180,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בלעדי!! במלאכי 
2.5 חד' ק"ג משופצת 
סוכה אופציה על הגג 

1,490,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

דימונה
 מבחר דירות 3-4 חד' 

במחירי מציאה משה אלוש 
_____________________________________________)25-25(אבני דרך 054-3255667

 למכירה ברח' פיקא דירת 
גן 3 חדרים 70 מטר משופצת 

+גינה מטופחת אישורים 
להרחבה 620,000 

IRC 050-2442446
)25-25(_____________________________________________

 למכירה באזור קרית 
שמואל 4.5 חד' 110 מטר 

קומה 1.5 מסודרת 560,000 
ש"ח מושכרת 

IRC 050-2442446
)25-25(_____________________________________________

 למכירה ליד קבר ר' עקיבא 
דירת 3 חד' 70 מטר קומה 

ראשונה+מרפסת גג+זכויות 
בנייה+ממד 695,000 ש"ח 

IRC 050-2442446
)25-25(_____________________________________________

ירוחם
 מבחר דירות 3-4 חד' 

במחירי מציאה משה אלוש 
_____________________________________________)25-25(אבני דרך 054-3255667

 ברחוב רבינו אשר 
בפרויקט נופי הגבעה 

היוקרתי דירות 3 חדרים 
בסיום שלד +מפרט 

גבוה+נוף ומרפסת שמש
 03-7443649
050-3973917

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

 מציאה! במהרש"ל, 
3 חד' ענקית + גג, רק 

1,725,000 "אביחי-
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010 

 ביהודה הנשיא 2.5 
חד 70 מ"ר ק"א,משופצת 

חזית+אופציה 8 מ"ר 3 כ"א 
1,550,000ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג, 4 4-4.5 חדרים
חדרים כ-80 מ"ר במצב 
מצוין, ממוזגת, בק"ב, 
מעלית. פרטים בתווך 
_____________________________________________)24-25(אשכנזי 03-5791770

 ברח' הרצוג, 4 חדרים 
דירה מושקעת מאד+ 

יח"ד צמודה, ק"א חזית, 
פרטים בתווך אשכנזי. 

03-5791770)24-25(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 
75 מ"ר ק"ג+גג בטון +היתרי 

בניה ל 52 מ"ר +חניה 
1,770,000 ש"ח א.פנחסי 

 03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בחזו"א בדמי מפתח 3 
חד' 70 מ"ר משופצת כחדשה 
ק"ק מוגבהת חזית 3 כ"א + 
סוכה 1,200,000ש"ח גמיש 

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

 במימון 4 חד' מפוארת 
110 מ"ר+40 מ"ר שלד 

בנוי, +אופציה ליחידת דיור 
נפרדת,ק"ב, חזית מושקעת 

כחדשה +אופציה לחידה 
בק"ק, 3 כ"א+ נוף. 

מטבח, ארונות ודלתות
של דקור, לל"ת גמיש.  

3,200,000 ש"ח 
053-3115555)24-25(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרויקט נופי הגבעה 
היוקרתי דירות 4 חד' 
בסיום שלד +מפרט 

גבוה+נוף ומרפסת שמש
 03-7443649
050-3973917

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

 ביהודה הנשיא/בן זכאי 
4.5 חד', משופצת, חזית, 

חניה, 2,190,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000, 

052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! ברמבם 4.5 חד' 
90 מ"ר משופצת + סוכה 

ק"ג א.בגג בטון כולל חתימות 
שכנים 4 כ"א חניה משותפת 

2,100,000 ש"ח א.פנחסי 
03-7599308)25-25(_____________________________________________

 בטאבו משותף במרכז 
ליד הרב שך 4חד' 90 מ"ר 
מחולקת ל 2 יחידות דיור 

מרווחות משופצות+מרפסת , 
ק"ד 1.300,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא 4.5 חד' 
115מ"ר + יחידה בקרקע 26 
מ"ר + מרפסת שמש ק"ב + 
מעלית 2,370,000 ש"ח)לא 

כולל את היחידה(
_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ביהודה הנשיא 4.5 
חד' 110 מ"ר ק"א + מעלית 

+ אופציה מאושרת למרפסת 
שמש משופצת כחדשה חזית 

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

 באזור רח' הרצוג 4 חד' 92 
מ"ר ק"ב + מעלית + חניה 
משופצת 3 כ"א 2,250,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בר' עקיבא 4 
חד' דירה גדולה ומרווחת ק"ב 

3 כיווני אויר+ סוכה "פנחס 
_____________________________________________)25-25(נכסים" 055-6789653

 במכבים 4 חד' קומה 1 
דירה יפה כיווני אויר צפון/דרום 

80 מטר 1,490,000 "פנחס 
_____________________________________________)25-25(נכסים" 055-6789654

 למכירה דירות מקבלן 
ברחוב מהרש"ל 4 חד' ממשרד 

_____________________________________________)25-25(גבוה 03-5785777

 בהרב קוק 4.5 חד' כ-100 
מ"ר ק"ב ואחרונה+אופ' 

1,890,000 גמיש נדל"ן-הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בברטנורא 4 חד' כ-105 
מ"ר ק"ב מפוארת+סוכה 

1,935,000 גמיש נדל"ן-הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד' כ-80 מ"ר 
ק"ג ואחרונה, חתימות שכנים 

 1,735,000
_____________________________________________)25-25(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 המציאה!! ק"ה/פ"כ 
4 חד' כ-85 מ"ר ק"א 3כ"א 
משופצת 1,520,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.קובלסקי 4חד' כ-80 
מ"ר + סוכה+ מחסן + 

א.כ, כ- 40 מ"ר מפוארת! 
1,540,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 א.אדמורי-אלכסנדר 4חד' 
כ-90מ"ר 4כ"א ק"ג+ח.שכנים-

לג.בטון 2,000,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 בנורוק! 4 חד',חזית! 
מתכוננת מעולה! 

מעלית, חניה, 1,750,000 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)25-25(_____________________________________________

 מבחר ענק ברחבי 
העיר של פרויקטים לפני 
בניה/בגמר בניה, מחיר 

מיוחד ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)25-25(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

2,100,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000, 

 052-7168090)25-25(_____________________________________________

 שמעיה/הלוחמים בנייה 
חדשה 4 חד'+יחידה החל 
מ- 2,350,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000, 

052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בבנייה בזכרון מאיר דירות 
2,200,0002 תיווך- 4

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

 בהרצוג 3 חד' + יחידה, 
משופצת ויפה 1,800,000 

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

 ברמת אלחנן כ-4 
חד' חזיתית, ק"א+אופציה 

1,800,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בהרצוג 4חד' חדשה, 
חזיתית+מעלית ומחסן 

2,050,000 ש"ח תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

052-7168090)25-25(_____________________________________________

 בחברון/הרב קוק דירת 
4.5 חד' 130 מ"ר, קומה 
1 שמורה, חזית, 3 כ"א 
, חדרים ומטבח גדולים. 
2,400,000 ש"ח תיווך 

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

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 בהרצוג באזור ירמיהו 
בבניין חדש ואיכותי 4 

חד'+חניה מטופחת נוף 
פתוח ב-2,100,000 ש"ח 

גמיש להב נכסים 
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 בקהילות יעקב )הרב 
ניסים(, 4 חד' בבניין חדש 

ומפואר ק"א חזית+מעלית 
1,900,000 תיווך הנדל"

050-4177419)25-25(_____________________________________________

 בצייטלין-ש"ך, 4 חד' 
חדשה, מטופחת במיוחד, 

חזית מעלית, חניה, 1,970,000 
_____________________________________________)25-25(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 4 חד' בבלוי, ק"ק, 85 
מ' + 50 מ' חצר, כניסה 
פרטית, מתאימה גם לגן 
ילדים, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 03-5797756, 

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, 

סלון גדול וחד' גדולים, 
חזית, מעלית, כולל חניה, 

1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרחוב רמב"ם, בבנין 

חדיש, 4 חדרים 
משופצים מחדש עם 

נוף, קומה ג' עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בקרית הרצוג - בעמק 
יזרעאל, 4 חדרים, 100 מ"ר 

+ מרפסת שמש, ק"ב, 6 
דיירים בבנין, 3 כ"א, מושקעת 

ושמורה + כל התוספות, 
מוארת, מאווררת, שטופת 

שמש, מיזוג מרכזי + מזגן בכל 
חדר, פרקטים בחדרים, צנרת 
חדשה, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח גדול מושקע חדש, 
ארונות קיר, חימום מים בגז 

מרכזי + דוד שמש, מחסן + 
חניה, 1,730,000 ש"ח, 

מיידי - ללא תיווך, 
050-4343474)18-26(_____________________________________________

 בדב הוז 20, 4 חד', 
ק"א + מעלית, כחדשה, 

מרפסת שמש/סוכה, 3 כ"א, 
2,200,000 ש"ח, 

_____________________________________________)22-25ל(052-3874944

 בזכריה 4 חד', ק"ג עם 
מעלית, 3 כ"א, מאווררת, 

נוף פתוח, חזית, 
2,050,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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





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

 )LCD( טליווזיה דקה 
מצוינת רק 500 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3346080
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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 לטלוויזיה 
2 מדפים מתגלגלים  צבע 

_____________________________________________)25-26ח(אפור 70 ש"ח 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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רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, 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!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

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



הקיץ כאן וזה

מעולה!
מליות מעולות, למגוון 
קינוחי קיץ מרעננים 
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החסדלקנות  בנתיב

21-22
ח'-ט' בתמוז

72 יח'
4 שעות

66 יח'
6 שעות

נרונים 'מעולה'

נרונים 'מעולה'

850 גר'
עלית

צנצנת זיתים/חרוזיתשוקולית
קוד:463438 -זית ירוק-17-19

463575 -זית ירוק-בטעם שום
463445 -זית ירוק-חרוזית

700 גר'
בית השיטה

8901990

1490 10 יח'*140 דף
הנמל

מארז ממחטות נייר

1990

שלוקים פופאייס

4 ב-
10 1490

ליח'

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 1490 6990
ליח'ליח'

ה'-ט' בתמוז18-22.6.18

עד שישימבצעים בימי שני

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
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