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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

03-5796643
פרסם  
ותתפרסם

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

הסוד 
לדיאטה
100%טבעי

077-5003528

בראשות נשיא 
המועצת: אלפי 
אברכים התכנסו

/ עמ' 10

/ עמ' 8

/ עמ' 16

/ עמ' 20

/ עמ' 14

קרויזר מרים 
ידיים: "נתנו 
את הנשמה"

הפריימריז הגדול 
יוצא לדרך

סקר 

'קו עיתונות'

ירושלים: הצטרפות השר אלקין למרוץ מחזקת את סיכוייו של מועמד חרדי אפשרי

אור יהודה: עוזי אהרן, יו"ר ש"ס המקומית, מכוון לראשות העיר ויורה לכל עבר / ראיון

בית שמש: אבוטבול מאשים: שלומי אמונים מכשילים המו”מ. גולדברג: הכל פתוח / חשיפה

ביתר עילית: רביץ חושש מפריימריז, המועמד הצעיר והמבטיח: דודי זלץ / פרסום ראשון

חדרה: ש”ס ו'יש עתיד' מעורבות יחד בפרשת השחיתות במהלכה נעצר ראש העיר

פתח תקווה: בורשבסקי מתמודד לראשות העיר, סויסה פורש מהפוליטיקה / פרסום ראשון 

1 יום 
48

ירות
לבח

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

"אם ההמלצות יתקבלו 
אנשים לא יוכלו להתחתן 

כאן. רבני צהר נקראים 
כופרים בגלל פסקים כמו 

גיורי קטינים"

הגאון רבי אברהם שרמן:משה ניסים:

 הסיעות החרדיות דורשות: חוק גיור חדש

הדיל: מואזין תמורת גיוס
לפיו  דיל  מקדמת  החרדית  הנציגות 
תיעדר מההצבעה על חוק המואזין, 
נציגי הרשימה  ייעדרו  ובתמורה 
המשותפת בחוק הגיוס • מקלב: 

ק  ו ח לא “ המואזין 
יעיל” 

הרי  מהחדר,  ההדלפות  לפי 
הוסרו  הפליליות  שהסנקציות 
בדלת  יוחזרו  ובמקומן  מהשולחן 
לפי  כלכליות.  סנקציות  האחורית 
הללו  הסנקציות  השבועית  ההדלפה 
תלמידים  נגד  פרטניות  תהיינה  לא 
 – כלליות  אלא  בודדות,  ישיבות  או 
הישיבות. במישור  בהתאמה לתקציב 
ליעדים,  היצמדות  של  מכל  החשוב 
המספרים יישארו בטווח שנקבע, אך 
לשנותם  יהיה  ניתן  שלא  כך  יעוגנו 

בהינף יד, בהחלטת ממשלה.

בי"ס לפוליטיקה, אבי בלום / עמ' 22-23

אמונה וביטחון

"ההיסטוריה היהודית 
מלאה מטעויות שנעשו 

בנושאי הגיור ומחיר כבד 
שילמנו עליהן. לא נכיר 

בגיורים כאלה"

הגאון רבי שמואל אליהו: 

/ עמ' 18

"כיום נכנסים לישראל 
מגוירים רפורמים באישורו 
של שר הפנים. החוק שלי 

בא לצמצם את היקף הגיורים 
הרפורמיים"

עד עלות השחר: חתונת ענק בבעלזא/ עמ' 20

קרב בספרא: החרדים לא 
מרפים מ'מתחם התחנה'





הטעם האמיתי

5 זוכים מאושרים ומשפחתם יטוסו
לחופשה חוויתית למהדרין בלגונה הכחולה

בקפריסין

קוקה-קולה מטיס אתכם לחופשה משפחתית חלומית! אתם מוזמנים 
לשחק, לעשות מעשה התנדבותי מיוחד ואולי תוכלו לזכות!

בכפוף לתקנון הפעילות | במקום יתקיימו תפילות ושעורי תורה | ההשתתפות מגיל 15
 הזכיה בהרכב משפחה ממעגל ראשון הורים וילדים

מ-ת-ח-ב-ר-י-ם:

צוות השופטים בוחר את הזוכים

נבחרים3

טסים לחופשה משפחתית בכפר הנופש
 בקפריסין

נהנים4

החופשה כוללת: טיסות, מלון, ארוחות כשרות למהדרין, טיולים, ג׳יפים,
1,500 ש״ח לשופינג ועוד...

עונים על שאלון הטריוויה הגדול
של קוקה קולה בטלמסר:

 *9025
זוכים במשחק ועולים לשלב הבא.

*ט״ו בסיון - א׳ תמוז תשע״ח, 14.06.18- 29.05

משחקים1
עושים מעשה טוב, מתעדים ושולחים אלינו 

בצירוף תמונה משפחתית והסבר למה מגיע 
לכם לזכות. שולחים לת.ד: 3637 או למייל 

mivza.kaitz@gmail.com
*הסיפורים יתקבלו עד ט״ז בתמוז תשע״ח, 29.06.2018 

מתנדבים2



הרשמו היום למכינות 
והתקדמו ללימודי התואר <<

פשוט
תעשה
תואר!

 תואר יוקרתי מטעם
המכללה האקדמית הדסה

קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

02-6222202

בוגרי המסלולים
משתלבים במגוון
משרות בחברות

המובילות

סבסוד           לזכאים | מלגות גבוהות  | מכינות לפני תואר

מדעי
המחשב

B.Sc

 ניהול משאבי אנוש /
מערכות בריאות

B.A

עבודה
סוציאלית 

B.S.W

חדש!

*מלגת קיום חודשית

הפתיחה השבוע!
הזדמנות אחרונה להירשם



מולר סימפלי פרוט 0%. סדרת טעמי יוגורט BIO קרמי מעולה
0% שומן במגוון טעמים מעולים

תרשו לעצמכם ליהנות מהטבע יום יום

חדש! עכשיו בכשרות בד"ץ העדה החרדית
0%



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276





כ"ג בסיוון תשע"ח 126/6/18 בירושלים8

 שמחת הפוסק
בראשות  מאות 
תורה  גדולי 
ישיבות  וראשי 
ציבור,  אישי  לצד 
להשתתף  הגיעו 
אירוסי  בשמחת 
בן  רבי  הגאון  בת 
קוק,  הכהן  ציון 

היה  לנדאו  עזרא  ירושלים.  הכללי  הוראה  בית  ראש 
ותיעד.

 כיכר הדרוזים
בירושלים:  חדש 
הלאום  בקריית 
השבוע  נחנכה 
שם  על  כיכר 
הדרוזי',  'הלוחם 
כוחות  להנצחת 
מהעדה  הביטחון 
שנפלו  הדרוזית 
שירותם  בעת 
בטקס  בעיר. 
הכיכר  חנוכת 
השר  נכחו 
ראש  קרא,  איוב 

העדה  נכבדי  העיר,  מועצת  חברי  ברקת,  העירייה 
הדרוזית והמשפחות השכולות.

בשנים  בירושלים,  העדה  חללי  שבין  המפורסם 
ז"ל, שנהרג בעת  סייף  זידאן  האחרונות, הוא השוטר 
לחימתו במחבלים הרצחניים, בבית הכנסת 'בני תורה' 

בהר נוף, חשוון תשע"ה.

 בנחמת ירושלים
תורה'  'דרכי  גאב"ד  את  לנחם  השבוע  נהרו  המונים 
הגאון רבי אשר וייס, האבל על פטירת רעייתו, הרבנית 
חכמי  מועצת  נשיא  מרן  היו  במנחמים  ע"ה.  פסיה 
ירושלים  של  רבה  כהן,  שלום  חכם  הגאון  התורה 
הגרש"מ עמר, הראשון לציון הגר"י יוסף, אדמו"רים, 

ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור.
קשה  מחלה  לאחר  לעולמה  הלכה  ע"ה  וייס  הרבנית 
טסה  היא  פטירתה  לפני  יום  בלבד.   61 בת  והיא 
לארה"ב, אך שם הידרדר מצבה והיא הסתלקה בחטף. 
ארונה הובא לירושלים והיא נטמנה בהר המנוחות. יהי 

זכרה ברוך.

 חשוד 1 = 4 תיקים
מאה  בשכונת  הותקפו  בו  המקרה  מאז  שבוע  תוך 

ביצים שערים חייל צה"ל ואביו – בין  במטח  היתר 
במעשה,  המעורב   21 בן  בחור  נתפס   - לרכבם  ובנזק 
או אז התברר כי הוא דרוש לחקירה בגין מספר תיקים 
מעצר  להארכת  הובא  הוא  הליך,  של  בסופו  נוספים. 
כשהמשטרה מציגה בפני השופט לא פחות מארבעה 
המקרים,  מעורב. בארבעת  היה  בהם  נפרדים  תיקים 
האחרון,  השבוע  ועד  תשע"ז  חשוון  מאז  המתפרסים 
הפרעה  לרכוש,  היזק  בהתפרעות,  ה'תכשיט'  נחשד 

לשוטר במילוי תפקידו ותקיפת עובד ציבור.

מאת: משה אברהמי

בסוף  הסעיר  התחנה  מתחם  על  הקרב 
השבוע האחרון את מליאת מועצת העיר. 

קצת היסטוריה: בעקבות תלונות שכנים נגד 
ובילוי  מסחר  מוקדי  לפתיחת  שניתן  האישור 
לשמש  אמור  היה  שכשמו  התחנה,  במתחם 
כתחנת רכבת ולא כמרכז קניות, התנתה ועדת 
החורג  השימוש  אישור  את  בעירייה  הערר 

בקידום תכנית בינוי מקיפה.
התוכנית הועלתה לוועדת התכנון ואושרה, 
ערר  הגיש  ויצמן  יוחנן  המועצה  שחבר  אלא 
התכנון  ועדת  מליאת  של  כינוסה  את  ודרש 
והבנייה, שזו מועצת העיר אבל בכובע אחר. 
ראש העיר סירב לקיים את הדיון והחל בקידום 

אישור התוכנית בוועדה המחוזית.
בסופו של יום התכנסה מליאת הוועדה לפני 
כשבועיים, והערר שהגיש ויצמן התקבל ברוב 
בוועדה  ישיבה  נערכה  הדיון  למחרת  קולות. 
של  המשפטי  היועץ  טען  שם  המחוזית, 
מלכה, שהערר שהתקבל  אלי  עו"ד  העירייה, 
שאינן  מסיבות  הוגש  הוא  שכן  חוקי,  אינו 
במתחם.  השבת  חילולי  בשל  אלא  תכנוניות, 
הוועדה המחוזית דחתה את טענתו של מלכה, 

אך אישרה את התוכנית.
בעקבות כך, העלו הנציגים החרדים הצעה 
האחרונה.  המועצה  בישיבת  שנידונה  לסדר, 
שעיריית  החרדים  דרשו  ההצעה,  במסגרת 
ירושלים תמשוך את חתימתה מקידום התוכנית 
בוועדה המחוזית. להפתעת הנציגים החרדים, 
טען היועץ המשפטי העירוני כי ההצעה אינה 

חוקית ולא עולה בסמכות המועצה.
החלטות  על  זעמו  החרדים  הנציגים 

טוען  פעם  אחר  שפעם  המשפטי,  היועץ 
העיר  ראש  סגן  חוקיות.  אינן  שהחלטותיהם 
אליעזר  לסיעה  חברו  עם  יחד  פינדרוס  יצחק 
היועץ  של  הדעת  חוות  את  קרעו  ראוכברגר, 

המשפטי, וכינו אותה בדיחה.
יו"ר סיעת יהדות התורה יעקב הלפרין בחר 
לצטט במשך דקות ארוכות את הנביא נחמיה, 
חילול  בשל  נבע  הבית  חורבן  כי  שהסביר 
השבת, והפתיע את יו"ר סיעת ירושלמים פלר 
בגלל  נחרב  לא  "הבית  שתהתה:  חסן-נחום, 

שנאת חינם?"
משה  העיר  לראשות  המועמד  במקביל, 
ועדת  מליאת  מישיבת  במכוון  שנעדר  ליאון, 
ונזף  לישיבה,  הפעם  הגיע  והבנייה,  התכנון 
בברקת: "למה הבאת את זה עכשיו ולא אחרי 
הנציגים  וחצי  שנה  שכבר  אחרי  הבחירות, 
להכניס  למה  בנושא.  אמיתי  דיון  דורשים 
שהחלטת  מהרגע  למה  הזו?  השנאה  כל  את 
החלטת  העיר  לראשות  נוספת  פעם  לרוץ  לא 
להרוס כל מה שטוב פה. אני דורש לדחות את 
הדיון לאחרי הבחירות, אני מתחייב שמתחם 

התחנה יישאר פתוח ובהסכמת כל הנציגים".
הצהרת ליאון עוררה סערה בקרב הנציגים 
ש"גם  לטעון  מיהר  וראוכברגר  החרדים, 
פתוח,  יישאר  שהמתחם  בעד  החרדים  אנחנו 
אבל בשאר ימות השבוע, לא בשבת". הלפרין 
של  ההצהרה  "בגלל  בליאון:  לסנוט  מיהר 
שברת  העיר  לראשות  שיתמודד  אלקין 
במועצת  המשיך  הסוער  הדיון  שמאלה?" 
יום  של  ובסופו  ארוכות,  דקות  במשך  העיר 
לפני  לא  ברוב,  התקבלה  החרדית  ההצעה 
שליאון עצמו מתחמק מאולם המועצה דקות 

ספורות טרם ההצבעה.

כאמור, היועץ המשפטי של העירייה טען כי 
חברי  בסמכות  עומדת  אינה  החרדית  ההצעה 
המועצה, ובתגובה חתמו כל הנציגים החרדים 
ובני  ש"ס  התורה,  יהדות   – הסיעות  מכלל 
תורה - על דרישה לקיים ישיבת מועצה שלא 
שמחייבת  הצעה  לדיון  תעלה  בה  המניין,  מן 
את עיריית ירושלים לערר על קידום התוכנית 

במועצה הארצית.
העירייה  את  מחייבת  ההצעה  בנוסף, 
לשכור עורך דין שיפעל נגד קידום התוכנית, 
לפי  לבית המשפט.  יפנה  ובמקרה הצורך אף 
החוק במקרה בו שליש חברי מועצה דורשים 
קיום ישיבת מועצה בתוך שבוע ימים מחויב 
ראש העיר לכנס ישיבה שכזו. "במידה וראש 
נפנה לממונה  ישיבה שכזו,  יסרב לכנס  העיר 
המחוז במשרד הפנים שיאכוף את ההחלטה", 

מאיימים בסיעות החרדיות.
לשאלה האם בסיעות החרדיות לא חוששים 
שהעלאת הנושא תגרום לתסיסה חילונית לפני 
ויצמן  יוחנן  המועצה  חבר  אומר  הבחירות, 
ל'השבוע בירושלים': "הייתה לנו שאלה שכזו 
והתייעצנו עם רבותינו וקיבלנו הכוונה שצריך 
קדושת  למען  לעשות  שאפשר  מה  לעשות 
הבחירות,  בשביל  קיימת  לא  השבת  השבת. 
אלא אנחנו הולכים לבחירות בשביל השבת".
יהיו שיטענו כי עדיף להוריד את הראש כעת, 
בשביל שעוד חצי שנה הנציגות החרדית תוכל 

לטפל בזה מלשכת ראש העיר?
נניח ומחר  ויצמן: "זה סוג של התחמקות, 
ירצו לעשות מתחם שכזה באמצע כיכר השבת, 
גם יגידו את זה?! בסופו של יום השאלה היא 

מה הגבולות שלנו, מהו הקו האדום".
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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

אלחנן רבינסקי, 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

ראוכברגר קורע את חוות 
הדעת המשפטית

קרב בספרא: החרדים לא 
מרפים מ'מתחם התחנה'

השומר המיתולוגי של הר הזיתים איננו

מאת: משה אברהמי

בית  של  המיתולוגי  השומר  סייאד,  עאבד 
השבוע  הלך  הזיתים,  בהר  היהודי  הקברות 
לעולמו בגיל 91. את תפקידו מילא במסירות 
מוכר  היה  הוא   .16 בגיל  נערותו,  מימי  כבר 
כ'אנציקלופדיה מהלכת' וכמורה נבוכים בכל 

קברי האדמו"רים והרבנים הטמונים בהר.
אריה קינג, חבר מועצת העיר ואיש היישוב 
את  לנחם  פנה  ירושלים,  במזרח  היהודי 
שלושת בניו וארבעת בנותיו של עאבד ושיתף 
בזיכרונותיו: "עאבד היה ה-שומר המיתולוגי 
כאשר  ב1997  אותו  הכרתי  הזיתים,  הר  של 
ועד  הזיתים  בהר  מביתי  לצעוד  נוהג  הייתי 
לאוניברסיטה העברית שבהר הצופים, עאבד 
)שלא הכרתיו עד אז( זיהה את היהודי שנוהג 
והחליט  בוקר  מדי  הזיתים  הר  ברכס  לצעוד 

ללוות אותי.
נוהג  שמישהו  זיהיתי  שבועות  "במשך 

ברכבו ומלווה אותי מאחור בשעה שאני צועד 
לבדי ברכס הר הזיתים,ליד בי"ח אל-מוקסד, 
צומת א-טור ועד לבי"ח אוגוסטה ויקטוריה, 
נהג  ויקטוריה,הוא  כשהייתי מגיע לאוגוסטה 
לבצע פניית פרסה ולשוב על עקבותיו בחזרה 

לעבודתו בבית הקברות.

לפנות  העזתי  שבועות  מספר  כעבור  "רק 
לנהג החיפושית )הרכב של עאבד, של חברת 

פולקסווגן( ושאלתי לפשר מעשיו והוא השיב 
לי בתמימות: אם אני שומר על קברי היהודים 
היהודים  חיי  על  אשמור  לא  הזיתים,  בהר 

שמתגוררים בהר הזיתים?
"ומאז, למדתי ממנו כה הרבה, בין היתר: 
במאה  הקברות  בית  של  ההיסטוריה  על 
על  הקברות.  בבית  הפוגרומים  על  שעברה. 
החמולות השונות בשכונת א-טור. על ילדיו, 
נכדיו וניניו. על היהודים שאותם ליווה בשנות 
שטמונים  קרוביהם  לקברי  הירדני,  הכיבוש 

בהר הזיתים.
בהר  נפגש  אני  שבהם  רבים  "יהודים 
הזיתים, מספרים סיפורים על העזרה שהעניק 
תגמול.  כל  בקשת  ללא  בחינם  עאבד  להם 
שעה.בכל  אדם.בכל  לכל  עזר  ז"ל,  עאבד 
נפלא  איש  להכיר  הזכות  לי  הייתה  נושא. 
משפחתו  עתיד  ואת  חייו  את  קשר  אשר  זה, 
עם המורשת היהודית בהר הזיתים. יהי זכרו 

ברוך".

ישיבת מועצה סוערת שכזו, לא זכורה גם לוותיקי כיכר ספרא • סיקור נרחב: 
ההוראה הנחרצת של רבני המפלגות, הטריקים המשפטיים והמהומה שעורר 

המתמודד משה ליאון • מה השתנה כעת ולאיפה הפרשה הולכת? עשינו לכם סדר

עאבד סייאד הקדיש את חייו הארוכים לשמירה על הר הזיתים, הדרכה בין המצבות, והגנה על היהודים 
המבקרים • אריה קינג עלה לנחם את משפחתו ומגולל סיפור נדיר ונוגע ללב

השר קרא בחנוכת הכיכר. 
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צילום: בן המשפחה איברהים סייעד



לבעלי עור רגישנבדק דרמטולוגיתהיפואלרגני

אמהות
אומרות
כשמדובר בתינוק שלי אני לא מתפשרת,

לכן אני בוחרת במקסימה בייבי.
עם מקסימה בייבי הבגדים יוצאים נקיים

ללא רבב, בניחוח נעים והכי חשוב,
שומרים על עורו העדין של התינוק שלי.

סדרת מוצרי הכביסה המושלמת לתינוקות: אבקת כביסה מקסימה בייבי, ג׳ל כביסה מקסימה בייבי ומרכך כביסה מקסימה בייבי

שושי, בני ברק



כ"ג בסיון תשע"ח 10106/6/18 בירושלים

בראשות נשיא המועצת: אלפי אברכים התכנסו
היא התחילה כרשת כוללים מחתרתית לחרדים עובדים והפכה לאימפריה של ממש • בכינוס בבנייני האומה, ניתנה החותמת הסופית למהפכה 

התורנית של 'אחוות תורה', בהשתתפות גדולי ישראל

מאת: משה אברהמי

בבנייני  שעבר  חמישי  ביום  התכנסו  תורה'  'אחוות  לומדי  אלפי 
האומה בירושלים, לרגל ועידת ההוקרה "ששמת חלקנו" שנערכה 
החוגים  מכל  ישיבות  וראשי  ישראל  גדולי  במעמד  לכבודם, 
והעדות, דיינים ומורי הוראה, אדמו"רים, רבני ערים ורבני קהילות 

חשובים, שהגיעו להוקיר את לומדי 'אחוות תורה'.
התכבדו  האומה,  לבנייני  היעודה  בשעה  הגיעו  הלומדים  אלפי 
של  תמונות  הציגה  אשר  ענקית  מגלריה  והתרשמו  מאכל  במיני 
יותר מאלף לומדים עם הקדשה אישית לכל אחד. לאחר מכן נכנסו 
ישראל.  גדולי  במעמד  ערבית  לתפילת  אוסישקין  לאודיטוריום 
דברים,  לשאת  כהן,  הגר"ש  ה'מועצת'  נשיא  מרן  כובד  תחילה 

במהלכם התייחס לחשיבות לימוד התורה בכל מצב ובכל תנאי.
אחריו הוקרנה ברכתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, אשר 
נמסרה בעת ביקורם של ראשי הכוללים במעונו הקדוש, בראשות 
ראש ועד ההלכה דאחוות תורה, הגאון הגדול רבי יואל פרידמן. 
כן הוצגה ברכתו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק 

זילברשטיין.
לאחר מכן נשא דברים ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי. 
"שתזכו  המשתתפים  לאלפי  אזרחי  הגר"י  איחל  הדברים  בלהט 
להיות מן הלומדים הקובעים עתים למלאכה". מיד אחריו הוזמן 
את  לשאת  לייבל,  דוד  רבי  הגאון  תורה",  "אחוות  ונשיא  מייסד 

המשא המרכזי.
"נאום השבטים החרדי"

הגר"ד לייבל הסביר על שלמות המגזר החרדי, המורכב משבטים 
שונים והכריז כי לומדי "אחוות תורה" שיקפידו על אורחות חיים 
בתוך  להשתלב  צריכים  ערוך  השולחן  את  ויקיימו  תורה  בני  של 

המוסדות הקיימים.
"יהודים שקובעים עתים לתורה אינם אנשים סוג ב', ואלו שנכון 
היה להם לצאת לעולם המעשה, וחיים על פי שולחן ערוך מעמדם 
בחברה החרדית צריך להיות לכתחילה", אמר הגר"ד לייבל, "מי 
שמקיים את סימני ה"שולחן ערוך" צריך ללכת בראש מורם! כי 
מי שלא מכבד את עצמו אינו יכול להתקדם בחיים להיות יהודי 
טוב, הוא לא יתקדם באידישקייט שלו. צריך להתאמץ לבוא כל 
יום שיהיה 'קבוע' כדברי השולחן ערוך. כשאדם לומד כל יום זה 
משליך על כל היום שלו, הוא מתנהג אחרת, הוא מחנך אחרת את 
בצורה  מתלבשת  אשתו  טובים,  הכשרים  על  מקפיד  הוא  ילדיו, 

נאותה.
מכל  החוגים  מכל  הגוונים  מכל  ישראל  גדולי  באו  "הערב 
רבני  משגיחים,  ישיבות,  ראשי  אדמו"רים,  פוסקים,  המועצות, 
קהילות חשובים. כולם באו להגיד לכם: אתם העובדים החרדים 
אתכם!  מכבדים  אנחנו  אתכם!  מעריכים  אנחנו  תורה,  הלומדים 

חזקו ואמצו".
את בימת הכבוד פיארו נשיא ה'מועצת' מרן הגר"ש כהן, הראשל"צ 

ר"י  יוסף,  הגר"י 
קול תורה הגרמ"י 
ר"י  שלזינגר, 
הגר"י  אהרן  יד 
ר"י  אייכנשטיין, 
רבי  הגאון  מיר 
אזרחי,  יצחק 
ישיבת  משגיח 
מיר הגר"א חדש, 
ישיבת  משגיח 
ישראל  עטרת 

הגר"ח וואלקין, ראש ישיבת אתרי הגר"י ברטלר, מרבני תל אביב 
הגר"מ אויערבך, רב העיר העתיקה הגר"א נבנצאל, הגר"א רובין 

מרבני העיר רחובות, רב שכונת גילה הגר"א שלזינגר ועוד.
את  שפיארו  הרבנים  עשרות  האירוע,  של  הראשון  החלק  בתום 
מופע  לטובת  הבמה,  מן  זה  אחר  בזה  ירדו  המזרח  שולחנות 

אומנותי מרהיב ומושקע.
שחקנים  'מלכות',  מקהלת  שחברי  בזמן  יבשה  נותרה  לא  עין 
וניצבים עלו על הבמה והמחישו סיפור מעורר השראה באמצעות 
משחק, שירה ומיצג אור-קולי. על הבמה הוצב העתק מושקע של 
משרד מפואר וכן של בית מדרש הומה אדם. המופע לווה בציורי 

חול מרהיבים של האומן אהרן זאב ברנשטיין.

 צילומים: יוסי רוזנבוים ואלי סגל 

20 דקות בשבוע שישנו את חייך
2 סניפים לגברים

עם מאמן
2 סניפים לנשים

עם מאמנת

New  way. New life. 20 minהמהפכה הגיעה לירושלים

כנפי נשרים 24     עמק רפאים, המליץ 4
עשרות סניפים נוספים בכל רחבי הארץ
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לתיאום אמון היכרות
ברישום מוקדם

*2338 

לסובלים מפציעות
וכאבי גב

בהשואה לאימון משקולות קונבנציונאלי 
אימון EMS אינו מפעיל לחץ על המפרקים 

ומערכת השלד, מאפשר אימון לסובלים 
פציעות ספורט ומוכח כתורם להפחתה 

משמעותית של אלו הסובלים מכאבי גב, 
מפרקים וכאבי שרירים.

חילוף חומרים גבוה
אימון EMS מגביר פעילות מטבולית בגוף 

במהלך ואחרי האימון, התורמים להצרת 
היקפים, הפחתת משקל הגוף ולירידה 

באחוזי השומן לאורך זמן.

תוצאות השיטה
•  חיזוק ובניית שריר

•  טיפול ומניעת פציעות ספורט
•  שיקום בעיות מפרקים וכאבי גב

•  שריפת שומנים
•  מניעת בריחת שתן
•  חיטוב ועיצוב הגוף
•  חיזוק רצפת אגן
•  הצרת היקפים

•  העלמת צלוליטיס

טכנולוגיית
Red Right

פרי פיתוח של מחקר רב שנים בתחום חקר 
גוף האדם, מחקרים אשר נערכו במעבדות 

miha bodytec  בגרמניה, 
מראים כי תדר זה מתאים את עצמו 

לביומכניקה של גוף האדם ויוצר אפקט 
מוגבר באזורים בהם הוא פועל.

?EMS מה זה
שיטה הפועלת בגירויים חשמליים קצרים

וממוקדים המפעילים את כל מערכת 
השרירים בו זמנית ומאפשרת יעילות 

ואפקטיביות החוסכת זמן אימון רב בחדר 
כושר. השיטה פותחה לראשונה בנאס"א 

עבור האסטרונאוטים השוהים בחלל
וכיום שיטת אימון זו נוחלת הצלחה 

באירופה ולמעלה מ-5,000 סניפים פועלים 
ברחבי אירופה.

20 דקות אימון
פעם בשבוע

אימון אישי אחד שווה לכ-4 שעות אימון 
בחדר כושר. אימון EMS מפעיל עד 10 

קבוצות שרירים בו זמנית.

תוכנית אימון אישית
EMS TRAINING הינה שיטת אימון 

הנבנית על פי המטרות והצרכים של הלקוח 
ובליווי מאמן אישי צמוד.

אפקטיבי פי 18 
מאימון כושר רגיל

EMS TRAINING עובד בסינכרון מלא 
ובגיוס מרבית היחידות המוטוריות 

הפועלות בו זמנית, בהשוואה לאימון כח 
קונבנציונאלי בו מופעלות חלק מקבוצות 

השרירים.



ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

365 *

*לדגם סטנדרטי | מינימום 5 מ"ר | בכפוף לתקנון החברה

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות (בשיטות מתקדמות ביותר)
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות זכוכית

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*

795
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מאת: אלי קליין

החלה  ירושלים  העיר  לראשות  הבחירות  מערכת 
בהר של הבטחות מצד המועמדים השונים לראשות 
העיר, אחד מבטיח כי ידאג לבניית אלפי יחידות דיור 
בעיר, השני מצהיר כי יפריד את השכונות הפלסטיניות 
מהבירה והשלישי שם לו למטרה הבאת עסקים לעיר.

יעקב  הבריאות  שר  סגן  שמבחינת  מתברר  אולם 
ליצמן, די בהבטחה אחת – סגירת שוק מחנה יהודה 
משמש  היום  שבשעות  השוק  הסיבה:  בלילות. 
לייעודו המקורי – מסחר, הפך בלילות למוקד בילוי 
רועש, שמפריע לשכנים המתגוררים באזור, בהם גם 
תלמידי ישיבת 'שפת אמת' הסמוכה. בנוסף, נטען כי 
חומרים  צורכים  ובלייניו  תברואתיות  בעיות  למקום 

מסוכנים.
'המודיע'  בידיעה שהתפרסמה בביטאון המפלגתי 
במתחם  ההוללות  בדבר  האחרון,  שישי  יום  של 
במקום,  הבילוי  מוקדי  בשל  הלילה,  בשעות  השוק 
כי "בהתקרב מועד הבחירות לעיריות  ליצמן  הצהיר 
פרצת  מניעת  מראש.  כתנאי  הנושא  את  להציב  יש 
ההוללות במתחם שוק מחנה יהודה צריך להיות תנאי 
עיריית  בראשות  עתידית  חרדית  תמיכה  לכל  ברור 

ירושלים״.
שרוצים  השונים,  המועמדים  כי  היה  נראה  אם 
להצהרה,  בהתאם  יתיישרו  ליצמן  תמיכת  את  לגייס 
את  יסגור  שלא  והתחייב  אלקין,  זאב  המועמד  הגיע 
השוק. אלקין הוסיף וסייג, כי "אם יש תושבים שיש 
גורמים  חושבים שיש  והם  או אחרת  כזו  בעיה  להם 
שפועלים מחוץ לחוק - כמובן שנטפל, אבל אין שום 

סיבה לסגור את המתחם".
מתחרהו משה ליאון היה פחות נחרץ, ובהצהרתו 
במקום  התברואה  ומפגעי  הרעש  לסוגית  התייחס 
הבילוי  מוקד  לסגירת  באשר  אותם.  למגר  והבטיח 
הלילי, הצהיר כי אינו מאמין בפוליטיקה של מלחמות 

וחרמות, וכי "הסטטוס-קוו יישמר".
ראש העיר ניר ברקת הגיב לדברים וכתב כי "בעשור 
האחרון הפך שוק מחניהודה לאחד השווקים היפים 
להיות.  ימשיך  הוא  וכזה  בעולם  ביותר  והתוססים 
שבוקעים  והקולות  הניחוחות  הצבעים,  כמו  אין 
בילוי  למתחם  שהופכות  היום,  במהלך  מהבסטות 
הציוריות  הסמטאות  בין  תוססים  ופאבים  ברים  עם 
בזכות  קורה  זה  סתם.  קורה  לא  זה  הלילה.  במהלך 
משיפוץ  האחרון:  בעשור  בשוק  שלנו  ההשקעות 
לפסטיבלים  ועד  האוורור  ומערכות  התאורה  הגגות, 
- ובעיקר בזכות שיתוף הפעולה ההדוק עם הסוחרים 
שנותנים את הנשמה והופכים יום יום בעבודה קשה 
את השוק למקום שאין אף ירושלמי, ישראלי או תייר 

שמוכן לוותר על ביקור בו".
הצהרתו של ליצמן הפכה את סוגיית השוק לחלק 
לא  כי  מתברר  אך  בבירה,  היהודים'  מ'מלחמות 
הסמוכות  השכונות  מתושבי  חילונים  פעילים  מעט 
הוא  מהם  אחד  בשוק.  הבילוי  לפעילות  המתנגדים 
יו"ר מינהל הקהלתי לב העיר, ד"ר אופיר לנג, שפועל 
והמטרדים  התופעות  את  למגר  ארוכה  תקופה  כבר 
השוק  מהפיכת  כתוצאה  באזור  שנגרמו  השונים, 

בלילות למוקד בילוי.
רוחנית,  או  סביבתית  בריאותית,  הסוגיה  תהיה 
לקראת  מחלוקת  למוקד  הפיכתה  כי  ברור  לכולם 
מועמד  להתמודד  עשוי  בהן  הקרובות,  הבחירות 
חרדי, אינה מוסיפה נקודת זכות למועמד שכזה בקרב 

מצביעים חילונים פוטנציאלים

'הוללות' או ספין? ליצמן נגד 'מחנה יהודה'
סגן שר הבריאות ובכיר 'אגודת ישראל' הציב אולטימטום למתמודדים לראשות העיר: תמיכה מותנית בסגירת 

השוק לבילויים ליליים • החילונים התקוממו, השכנים חיזקו, והמתמודדים לא אהבו • אלקין: "אין סיבה לסגור את 
המתחם", ליאון: "הסטטוס קוו יישמר", ברקת: "השוק יישאר פתוח"

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

הן
 כ

לי
גי

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

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

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

מודיעין עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

03-5045000

טל' רב קווי
לסניפי הרשת

שיא 
החום?

או שיא
החשמל?

מקרר שארפ

החל מ: ₪4590

ל-12736
חודשים ₪

החל מ:

4 דלתות
DF מקרר

רק: ₪1590

ל-4436
חודשים ₪

רק:

מקפיא
6 מגירות

רק: ₪990

ל-2736
חודשים

החל מ:

₪

מגהץ קיטור

החל מ: ₪430

ל-1236
חודשים ₪

החל מ:

טפאל
תנור משולב 

דו תאי מהדרין

רק: ₪1690

ל-4736
חודשים ₪

רק:

מכונת כביסה
קונסטרוקטה

במחירים הכי זולים!

כל המוצרים במחירים הזולים ביותר וגם ב-36 תשלומים! לדוג':

כל המזגנים 
במחירים 

הזולים ביותר 
וגם ב-36 
תשלומים

התקנה יהודית 
איכותית

במחירים מיוחדים
ואחריות כפולה!

חל מ-
ה

מזגן לחדר שינה

30₪

ל-36 
חודשים

החל מ-1090 ₪

מזגן לסלון

58₪

חל מ-
ל-36 ה

חודשים

החל מ-2090 ₪

מזגן 3 כ"ס

88₪

חל מ-
ל-36 ה

חודשים

החל מ-3190 ₪

מזגני טורנדומזגני תדיראן
במחירים הכי זולים!במחירים הכי זולים!

כולל התקן
משמרת השבת

5 שנות
אחריות מלאה

מקרר סמסונג

החל מ: ₪3290

ל-9136
חודשים ₪

החל מ:

7 שנות 
אחריות 

מלאה

מבחר
חבילות
חתנים

מתחייבים למחירים 
הזולים ביותר!

*בתוספת 199 ₪

36 תשלומים
במחירים הכי זולים

ואתם נהנים מקיץ
קריר, ממוזג וחסכוני! הבחירה בידיים שלכם.
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התושבים 'נחנקו' - הקבלן 'יטופל'
עדויות שזרמו למערכת 'השבוע בירושלים', לימדו על מצוקה קשה 
בשכונת רמת שלמה, שגרמה לענני עשן ופיח ולהסתגרות בבתים 
• נבחרי הציבור וגורמי המקצוע ירדו לשטח וחזרו עם החלטות – 

סנקציות נגד הקבלן

מאת: משה אברהמי

תמטרד בריאותי ונזק סביבתי חמור מאיים על תו
שבי רמת שלמה בשבועות האחרונים, בעקבות 
תפרויקט פיתוח תשתיות כבישים בכניסה לשכו

נה. חברות הקבלן המבצעות את העבודה, הציבו 
לחצץ  והפיכתם  אבנים  לגריסת  מכונות  במקום 
תלשימוש עצמי, כפי שדורש המשרד לאיכות הס

ידי  על  סלעים  בשינוע  להפחית  מנת  על  ביבה, 
משאיות הגורמות לעומס בכבישים ולפיח ועשן 

מזהמים.
אלא שהיוזמה הסביבתית התגלה כמטרד חמור, 
השכונה  את  שאופפים  והפיח  האבק  ענני  בשל 
באתר.  האבנים  גריסת  פעילות  שהחלה  מאז 
נזק סביבתי, תושבים  מלבד כך שהאבק מהווה 
רבים בשכונה התלוננו על קשיים בדרכי הנשימה 

מאז החלת הבנייה.
האבק והפיח מסוכנים בריאותית עבור פעוטות 
במשך  בביתם  מסתגרים  מהם  ורבים  וקשישים, 
שעות היממה, במטרה להימנע מחשיפה לאבק. 
הורים לפעוטות סיפרו לוועדה לאיכות הסביבה 
הפרויקט  תחילת  מאז  כי  ירושלים,  עיריית  של 
הם ממעטים לחשוף את התינוקות לאוויר בחוץ, 
שעשויים  הרבים,  והפיח  האבק  גרגרי  בשל 
בדרכי  ומחלות  דלקות  להתפתחויות  להוביל 

הנשימה.
יו"ר  השבוע  כינס  הרבות,  התלונות  בעקבות 
המועצה  חבר  העירונית,  הסביבה  איכות  ועדת 
גורמי  יחד עם  יעקב הלפרין, את חברי הוועדה 
מקצוע למשך שעה ארוכה של דיון. בסופו של 
כי  הקובעות  התקנות  את  לשנות  הוצע  הדיון 
בלבד  מטר   100 רחוקות  יהיו  הגריסה  מכונות 
מבתי התושבים, לתקנה מחמירה יותר שתרחיק 
את המכונות ב-400 עד 500 מטרים מקו הבתים 

האחרון.
בעקבות ישיבת הוועדה התכנסו גורמי המקצוע 
תבעירייה לסיור מיוחד בשטח העבודות, שם נח

תשפו לעובדה כי הקבלן המבצע משתמש במכו
נת גריסה גדולה ומאסיבית, החורגת משמעותית 
תממה שאושר לו להציב במקום בעת הוצאת רי

שיון העבודה לאתר. כמו כן, חברי הוועדה מצאו 
כי למקום משונעים סלעים מפרויקטים אחרים. 
לאותם  משונע  והחצץ  במקום  נגרסים  הסלעים 
תפרויקטים חזרה, מה שעומד בניגוד גמור לתק

נות איכות הסביבה ולרישיון העבודה.
תבעקבות כך הוחלט לפעול לשלילת רישיון הע

משפטי  בהליך  פתחה  והעירייה  לקבלן,  בודה 
נגד הקבלן המבצע. כמו כן, הוחלט כי גם לאחר 
מכונת  את  ויחליף  רישיונו  את  יסדיר  שהקבלן 
מרוחק  בשטח  הגריסה  מכונת  תוצב  הגריסה, 

מבתי התושבים.
אומר  הלפרין  יעקב  הסביבה  איכות  ועדת  יו"ר 
כי  גילינו  "לתדהמתנו  בירושלים':  ל'השבוע 
במקום פועלת מחצבה של ממש. אנחנו דוגלים 
וצורה  דרך  יש  אבל  ובנייה,  תשתיות  בפיתוח 
והחו התקנות  את  גסה  ברגל  דרס  הקבל  תלכך. 

קים, וכתוצא מכך מאות משפחות ברמת שלמה 
נאלצו לשהות במצור בביתם בשעות היום, עקב 
ענני האבק המסוכנים. הוועדה בראשותי תמשיך 
ותעקוב אחרי הפרויקט והביצוע במקום על מנת 

לדאוג לתושבים".

קרויזר מרים ידיים: "נתנו את הנשמה"
תהמאבק לסגירת חנויות האוכל ב'בית ישראל' בלילות גובה מחיר: 'המס

עדה' המיתולוגית בפני סגירה • מוטי קרויזר: "התעקשנו להאכיל בחורי 
ישיבה, בחורים מתחננים וידיי כבולות, כואב לי"

מאת: ישראל פריי

מוטי  של  המיתולוגית  'המסעדה'  עצוב:  סוף 
מה חלק  ישראל, שהייתה  בית  בשכונת  תקרויזר 

נוף המקומי ופינת אוכל קבועה לבחורי ישיבות 
ולמבקרים – עומדת בפני 
בע מגיע  המהלך  תסגירה. 

קבות מאבק עיקש שניהל 
המזוהה  האכלוס'  'ועד 
לסגירת  'מיר',  ישיבת  עם 
כל חנויות האוכל בשכונה 

בשעות הלילה.
סיקר  בירושלים'  'השבוע 
הש מאבק  את  תבהרחבה 

הישיבה  ואנשי  כנים 
מאבק  האוכל,  בחנויות 
שנועד בעיקרו לשמור על 

רוחניות שהת ולמנוע פרצות  תשלוות התושבים 
כי הם  עוררו. מהצד השני, טענו בעלי החנויות 
תתורמים לאווירה הטובה של השכונה וכי המהל

כים הדרקוניים שוברים את מטה לחמם.
ברצינות  האוכל  חנויות  בעלי  פקפקו  תחילה, 
'ועד אכלוס' וציפו שהמאבק יג תכוונותיהם של 

סגירת  מארגני  את  להזמין  איימו  בהמשך,  ווע. 
לד הוחלט  מסוים,  ובשלב  תורה  לדין  תהחנויות 

חות את שעת סגירת החנויות בחצי שעה, לאחת 

עשרה וחצי בלילה.
ראשון  עסק  גבתה  המערכה  כי  נראה  כעת, 
ויוצאת  ידיים  הרימה  המפורסמת  ו'המסעדה' 
העסק  זה,  לשלב  נכון  ישראל'.  'בית  משכונת 

עומד למכירה.
בי 'השבוע  עם  תבשיחה 

בעלי  אומר  רושלים', 
קרויזר  מוטי  המסעדה 
היה  העסק  "פעם  בכאב: 
לפי  וסגרתי  פתחתי  שלי 
לא  זה  עכשיו  עיני.  ראות 
מתי  לי  מחליטים  שלי. 
מפקחים  לי  שמים  לסגור, 
הכנסתי  ואם  סגרתי,  אם 
מתחילה  מיד   - מישהו 
מערכת שלמה לפעול איך 
אתה מעז לפרוץ גדר ועוד. בל נשכח גם שהחוק 

מאפשר לפתוח עד 2 בלילה".
קרויזר מוסיף: "זה עסק שאני ואשתי נתנו לו את 
המסעדה  את  לפתוח  התעקשה  אשתי  הנשמה. 
ליד הישיבה להאכיל בחורי ישיבה שיהיה להם 
11 וחצי, בחורים מתת  כוח ללמוד. עכשיו, אחרי
חננים 'אנחנו רעבים, תעשה טובה תן לנו לאכול' 
ואני ידי כבולות. אני צריך להיות רע ולהגיד להם 

'אסור לי לתת לאכול', זה מאד כואב".

הורים ובוגרות בית יעקב בואו להתרשם

מדעי המחשב
הנדסת תוכנה

חשבונאות ומערכות מידע
מנהל עסקים

השלמה להנדסאיות במדעי המחשב
השלמה לרואות חשבון

בס“ד

בפגישת ייעוץ
לימודים אישית

15
שנות
ותמצוינות
מצוינות

צטרפי
ה

צלחה
לה

עם המנהלת הרבנית מרים וינברג

התחשבות
בתלמידות נשואות

שכר לימוד
אוניברסיטאי

93% השמהמלגות
בעבודה

www.jct.ac.ilלימודי תואר לבנות במסגרת חרדית
tvuna@jct.ac.il רח‘ בית הדפוס 9, גבעת שאול, ירושלים

לתיאום פגישה
02-654-7219

התרחבנו.. גדלנו.. התחזקנו

(דעת לשעבר)

לימודי קודש עם מיטב
הרבנים והמרצים

פיקוח ועדה רוחנית
תקנון צניעות והתנהגות



שה
שעושה את החופ

מה 
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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

ההרשמה בעיצומה! 6 קבוצות כבר מלאות!!!

הכנסו לקישור וצפו בחוברת המהודרת
 עם כל מסלולי הטיולים והאטרקציות למשפחות

www.shainfeld.com/dusseldorfwww.shainfeld.com/clip66 הכנסו לקישור וצפו בסרט
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אלי כהן. צילום: פישל רוזנפלד

אם ניתן היה לחתוך את המתח והדריכות, ללא 
השיא  לדקות  וכבוד  חן  של  מקום  שהיה  ספק 
יבחתונה הגדולה של בעלזא, בעת החופה כשר

בבות רבבות צובאים סביבות ככר בעלזא עליה 
נשואות  העיניים  המפוארת,  החופה  הוקמה 
לרגע  וממתינים  היטב,  מורגש  השקט  למעלה, 
המרטיט בו יעלה על הבמה הסבא הנערץ, מרן 

האדמו"ר מבעלזא שהשיא את נכדו בכורו.
יום שלישי בצומת הרחו ימי שהיה בערבו של 

‘כיכר  סביבות  דובר שלום,   - תקווה  בות פתח 
בעלזא’, לא ישכח את המאורע ההיסטורי הזה, 
30.000 איש, עמדו סביבות הכיי -עת למעלה מ

ובעיניים  מופתי,  בשקט  רגשות,  מלא  בלב  כר 
נשואות למעלה.

כמו בשמחות הקודמות בבעלזא נפרצו גם כאן 
כל הגבולות, לא הגבולות והגדרות אותם הקימו 
גבולות  אלא  רבה,  ביגיעה  המסורים  העסקנים 
בין חצרות ועדות, כולם היו כאן, שכן בהנהגת 
האדמו"ר הפכה החסידות לגורם מלכד בין כל 
לליטאים,  חסידים  בין  הנאמנה,  היהדות  חלקי 
בין ספרדים לאשכנזים, כך שבשמחתו האישית 

של הרבי, כולם הרגישו שותפים.
יעל מלאכת הנגינה עמלו ביגיעה רבה חברי המ
יקהלה של החסידות שניצבו על במה מול החו

לפי  שכן  קלה,  הייתה  לא  השירה  מלאכת  פה, 
הוראת האדמו"ר נשמר בחתונה מנהג ירושלים 
שלא להביא תזמורת, ולכך במעמד החופה שרו 
ללא כל כלי נגן, ואילו במעמד סעודת המצווה 

שלאחריה הסתפקו במתופף לבד.
החסידות,  שגבאי  בעת  יבשה  נשארה  לא  עין 
המשב"ק הוותיק הרב שמעון וואלף קליין, קם 
ימים, הסבא של החתן,  "הרבי שיאריך  והכריז 
בצעדים  ניגש  הרבי  קידושין".  בסידור  מכובד 
בהדר  נשמע  וקולו  החופה,  למרכז  נרגשים 

כשהוא מברך את ברכת הקידושין.
האדמו"ר  בירך  הראשונות  הברכות  שתי  את 
ימויז’ניץ, ואחריו אחיו האדמו"ר מויז’ניץ. בה

משך האדמו"ר מסערט ויז’ניץ ושאר מכובדים, 
בברכה אחריתא כובד הסבא גאב"ד מאקאווא.

בקהל,  הס  הושלך  השירים,  של  בעיצומם 
לקהל,  ברכה  בדברי  פתח  מבעלזא  האדמו"ר 
כשבתחילה הוא מברך את הקהל פעם אחר פעם 
בברכת ‘מזל טוב’, ואחר מזכיר את זכות האבות 
לכל  לזכות  שיהיו  לחופה,  שהגיעו  הקדושים 
הקהל להתברך ‘בבני חיי ומזוני’, כשהאדמו"ר 
בקשיי  המתמודדים  הבנים,  מעוכבי  את  מפרט 
יפרנסה ברוחניות ובגשמיות, ואת מעוכבי השי

דוכים, כשהוא אף מזכיר את הברכה שכל כלל 
‘להרמת  בימים טרופים אלו  לה  ישראל מצפה 

קרן התורה והיהדות’.
עם סיום מעמד החופה, החל הקהל לנהור לעבר 
יהיכל השמחה הענק שהוקם למרגלות בית המ

עשה  החסידות  של  הנשים  ציבור  הגדול.  דרש 
באותה עת את דרכו לעבר ביהמ"ד הגדול של 
גור, שם הוכנה עבורם סעודת המצווה, לשם גם 
הועברו הדי השמחה מעזרת הגברים באמצעות 
מעגל סגור, שהועבר לכל ריכוזי חסידות בעלזא 

בעולם כולו.
לקראת השעה 22:30 נכנס מרן האדמו"ר להיכל 

בשירה  רגליו  על  נעמד  הקהל  כשכל  השמחה, 
של  קיבולת  עבור  שהוכשר  ההיכל  ארוכה. 
אלפים רבים היה מסודר בסדר מופתי ומחולק 
למתחמים רבים. גלריה מפוארת של אדמו"רים 
וגדולי ראשי הישיבות הגיעו להשתתף בשמחת 
החתונה, וחלק גדול מהאדמו"רים אף הגיעו עם 

בגדי שבת.
עמדו  כבר  כאשר  לחופה,  היציאה  טרם  דקות 
בפתח, הורה לפתע האדמו"ר לגבאו הרב מיכל 
שר  מרן  נכד  את  הטלפון  קו  על  להעלות  פירר 
את  לקבל  מנת  על  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה 
ואכן  החתונה.  לרגל  הגר"ח  מרן  סבו  ברכת 
ומהצד  הטלפון  של  אחד  מצד  כשהאדמו"ר 
את  האדמו"ר  הזכיר  הגר"ח,  של  נכדו  השני 
לאדמו"ר  איחל  והגר"ח  והכלה,  החתן  שמות 

ברכת מזל טוב ובירך שהזיווג יעלה יפה.
ימיד לאחר שיחת הטלפון אמר מרן הגר"ח לנכ

דו "לנסוע אני לא יכול, אבל אני אכתוב מכתב 
בחתו אותו  למסור  שליח  תהיה  ואתה  יברכה 

מיוחד  ברכה  מכתב  מרן  כתב  וכך  עצמה",  נה 
הג לרגל השמחה  ברכה  איחולי  ובו  ילאדמו"ר 

הרב  נכנס  החתונה  שמחת  של  בשיאה  דולה. 
לו  והגיש  האדמו"ר  אל  ניגש  קנייבסקי,  יעקב 
החסי אלפי  מסבו.  מעטפה  בתוך  המכתב  יאת 

דים עקבו בתדהמה אחר האדמו"ר שנרגש כולו, 
ומקריב את מכתבו של מרן  מסיר את משקפיו 
את  מילה  אחר  מילה  וקורא  עיניו  אל  הגר"ח 
את  הרכיב  מכן  לאחר  התורה.  שר  מרן  ברכת 
משקפיו, לחץ את ידי הנכד בחום והודה לו על 

השליחות המיוחדת.
ה’חתן  לפני מעמד  שעות  לכן,  קודם  יממה 
מגבאיו  משלחת  האדמו"ר  מרן  שלח  מאהל’, 
לשמחת  להזמינו  התורה  שר  מרן  אל  הנאמנים 
ברכה  תבקשו  הפחות  "לכל  הגדולה.  החתונה 
זאת  בדחילו,  האדמו"ר  ביקש  הזוג",  עבור 
מכיוון שידע כמה קשה למרן שר התורה לטרוח 
חברי  נכנסו  כאשר  לירושלים.  במיוחד  ולעלות 
יהמשלחת אל הגר"ח והציגו את ההזמנה והבק

שה מהאדמו"ר השיב הגר"ח "לעלות לירושלים 
טוב משמי", כאשר  מזל  לי, אבל תמסרו  קשה 
הוסיפו לבקש בשם האדמו"ר ברכה עבור הזוג, 
הגיש  יין,  בקבוק  להוציא  לנכדו  הגר"ח  הורה 
זה  את  "תמסרו  ואמר  פריד  משה  להרב  אותו 

לרב’ה".
היין,  בקבוק  עם  המשלחת  חברי  חזרו  כאשר 
להתרגשות  וגרמה  כנפיים  לה  השמועה עשתה 
לה החלו  שונות  שמועות  בחסידות.  יעצומה 

הגעתו  אפשרות  בדבר  החסידים  בקרב  תרוצץ 
הצפויה של מרן הגר"ח למעמד החופה או אולי 
לחתונה עצמה, על אף שרבים ידעו שהסיכויים 
והטרחה  הקושי  בשל  הם  קלושים  כזו  להגעה 

הכרוכים בכך.
כן השתתף בשמחת החתונה הגאון רבי איתמר 
בשליחות  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  חתן  גרבוז, 

חמיו.
 

ברון יחד כוכבי בוקר

ארו שעות  פני  על  נמשכה  בעלזא  בית  ישמחת 

לפנות  השחר  עלות  עם  הסתיימה  והיא  כות, 
בוקר, כשאור היום שוב התחיל להאיר על פני 
ירושלים עיר הקודש, ועיני החסידים שלא ראו 
והוד  עוד  לראות  העת  כל  דרוכות  היו  שינה 
בתפארתו של מלך, לשאוב עוד רגע ועוד שיר 

במחיצתו של הרבי. 
מצווה  בריקוד  כמובן  היה  החתונה  שיא 
רקד  ובסיומה  החסידים  בחצרות  כנהוג  טאנץ 
לפני  יממה  שהלחין  מיוחד  בניגון  האדמו"ר 
אלו ואתה  עמך  אנו  ‘כי  המילים  על  יהחתונה 

קינו’, הריקוד המיוחד ארך 72 דקות ברציפות, 
בחסידות מדגישים שמדובר בזמן שיא אי פעם 
בחסידות. את המנגינה והריקוד האלו לא ישכחו 
ימי השבע ברכות  החסידים זמן רב, גם במשך 

שרו את הניגון המיוחד הזה.
ההיסטורית,  החתונה  לה  הסתיימה  בוקר  עם 
למ האדיר  כשהקהל  בוקר’,  כוכבי  יחד  י‘ברון 

רות שעות השירה והריקודים לא יכול לעזוב את 
ורבים המשיכו לרקוד ולשמח בעיניים  ההיכל, 
בורקות, כשהם רואים עין בעין את ברכתו של 
שלום  השר  אדמו"ר  מרן  כ"ק  השושלת  מייסד 
זי"ע שהחתן דנן הרב שלום קרוי על שמו "בעלז 
ועט זיין א וינקל פאר תורה אין יראת שמים ביז 

משיח ועט קומען".

אשורר שירה

הש שנערכה  המרכזית  ברכות  השבע  יבשמחת 
האדמו"רים  גדולי  השתתפו  ראשון  ביום  בוע 
שישב  מגור,  האדמו"ר  מרן  בראשם  והרבנים, 
עם  מרגש  לריקוד  קם  ואף  רב  זמן  בשמחה 
האדמו"ר מבעלזא, החתן והמחותן הרה"צ רבי 

אהרן מרדכי.
היה  הש"ב,  בשמחת  המרגשים  הרגעים  אחד 
הגר"ש  המועצת  נשיא  מרן  לאוהל  נכנס  עת 
כהן, שהשתתף בשמחה. מקהלת החסידים מיד 
פתחה בשיר לכבדו, בשיר ‘אשורר שירה לכבוד 
התורה’, כשכל הקהל משתתף עם השירה. חכם 
שלום התכבד לשאת דברי ברכה, עם תום דברי 
ברכתו, נעמד חכם שלום ופצח בריקוד יחד עם 

האדמו"ר מבעלזא, היה זה מעמד נורא הוד.

 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...

עד עלות השחר: חתונת ענק בבעלזא
בשמחה הגדולה של נישואי נכד מרן אדמו"ר מבעלזא נפרצו כל הגבולות בין חצרות ועדות, חסידים 

רקדו לצד ליטאים, ספרדים שילבו יד עם אשכנזים, וכולם הרגישו שותפים בשמחתו האישית של 
הרבי • סיקור מיוחד ותיעוד מקיף



לוחצים על הידית הקטנה
בשרותים כשאפשר,

וחוסכים 18 ליטר מים ביום.

מתקלחים 2 דקות 
פחות וחוסכים

40 ל' מים

סוגרים ברז מטפטף
וחוסכים 60 ל' מים ביום

משקים את הגינה
5 דקות פחות וחוסכים

200 ל' מים
)לגינה בשטח 250 מ"ר(

www.water.gov.il אין לנו מים לבזבז!מידע נוסף ודרכים לצריכה נכונה באתר רשות המים

אחרי חמש שנים רצופות של בצורת קשה, ישראל עומדת 
בפתחו של משבר מים חמור. מפלסי המים במקורות הטבעיים 
עלתה  ירדו, צריכת המים הביתית בשנתיים האחרונות 
משמעותית ואפילו המים המותפלים לא מצליחים לכסות את 
החסרים הענקיים שהצטברו ונאמדים בכ-2.5 מיליארד קוב!

מתקני ההתפלה וירידת תעריפי המים, גרמו לכולנו 
להרגיש כי משבר המים מאחורינו - אך המצב רחוק 
מלהיות כזה. זה הזמן לקחת אחריות ולחסוך עכשיו 
במים לפני שיהיה מאוחר מדי. כל ישראל ערבים זה 

לזה ואין לנו מים לבזבז.

חוסכים במים!בגלל הבצורת, למרות ההתפלה

לוקחים טיפה אחריות 
סוגרים את הברז!
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 הסיעות החרדיות יציגו 
חוק גיור מחודש

אחרי המתקפה על המתווה שהגיש משה ניסים, מתכוונים בסיעות 
החרדיות להגיש חוק מקצועי שיתבסס על הצעתו של השר דרעי • 
ניסים ל'קו עיתונות': "דרעי מאשר כיום גיורים רפורמים בהוראת 
בג"ץ. פעלתי להציל את המדינה מגיור רפורמי" • הגר"ש אליהו: 
"אם המתווה יעבור יהיה כאוס. לא נכיר בגיורים האלה" • הגר"א 
וההוראה של  זצ"ל  שרמן חושף את הכרעת מרן הגרי"ש אלישיב 

מרן הגר"ע יוסף זצ"ל לאלי ישי
חיים וייס

סערת חוק הגיור: בתחילת השבוע הגיש השר 
לשעבר משה ניסים את המלצותיו להגשת חוק 
מידי  הגיור  סמכויות  העברת  שעיקרן  גיור, 
בגיורים  והכרה  עצמאי  לגוף  הראשית  הרבנות 
שייערכו על ידי קהילות יהודיות בחו"ל, כולל 

רפורמים וקונסרבטיבים.
יו״ר ש״ס ושר הפנים אריה דרעי, שיזם את חוק 
מתנגד  ״אני  בחריפות:  הגיב  המקורי,  הגיור 
שלא  ואדאג  אלו  להמלצות  משמעי  חד  באופן 
יעלו אפילו לדיון. המוסמך היחידי על פי תקנות 
הממשלה להגיש הצעת חוק בנושא הגיור הוא 
זו.  אגיש הצעה  לגמרי שלא  וברור  הפנים,  שר 
בנושא  החוק  להצעת  מיידית  לחזור  דורש  אני 
שהפצתי ואושרה בממשלה, שעיקרה - רק גיור 

ממלכתי של הרבנות הראשית יוכר בישראל״.
גורמים בכירים בסיעות החרדיות אומרים ל’קו 
עיתונות’ כי לאחר בחינת המצב, הן מהבחינה 
הוחלט  הפוליטית,  מהבחינה  והן  המשפטית 
החוק  על  שעתבסס  חדש  גיור  חוק  חקיקת  על 
אלו  בימים  דרעי.  השר  ידי  על  בזמנו  שהוגש 
ומומחים  משפטנים  החרדיות  בסיעות  מכנסים 
יחד  הגורמים  כל  יתכנסו  הקרוב  ובזמן  לגיור 

לדיונים ולגיבוש הצעת חוק חדשה.
מתייחס  ניסים,  משה  המהומה,  את  שחולל  מי 
ראשון  ביום  פרסם  אותן  הוועדה  להמלצות 
לגיור  ביחס  וטוען  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 
לישראל  נכנסים  כיום  "למעשה  כי  הרפורמי 
או  הפנים  באישורו של שר  רפורמיים  מגוירים 
שהכיר  בג"ץ  פסיקת  לאחר  זאת  מטעמו,  נציג 
בגיורים של כל הקהילות היהודיות. החוק שלי 
בא לצמצם את גודל הגיורים הרפורמיים, בכך 
יהודית ומה לא,  שהוא קבע בחוק מהי קהילה 
במערכת  התגייר  כי  להצהיר  אדם  כל  יוכל  לא 
ומו מוגדרות  מקהילות  רק  אלא  יהודית  ־גיור 

כי  ואומר  ניסים מוסיף  ידי המדינה".  על  כרות 
בחוק שלו הוצע ששר הפנים יוכל לפסול גיורים 

שיראה כניצול לרעה ולמטרות שליליות.
ניסים מזהיר ואומר כי אם החוק שלו לא יעבור, 
הרפו הגיורים  בג"ץ שכלל  דין של  פסק  ־יינתן 

"הפסק  לדבריו,  ישראל,  במדינת  יוכרו  רמים 
של  בקשתו  בגלל  מתעכב  הוא  רק  קיים,  הנ"ל 
לה יתנגדו  החרדים  הכנסת  חברי  אם  ־ראה"מ. 

מלצות הוועדה שלי הם יהיו אבי אבות מחדירי 
הרפורמה. את החוק החרדי אף אחד לא יאשר, 
אני פעלתי בשיקול ראש ושכל ישר כדי להציל 
את מדינת ישראל מגיור רפורמי כדי שיהיה על 

פי ההלכה".
מנגד, הגאון רבי שמואל אליהו, רבה של צפת, 
יוצא במתקפה חמורה על המלצות ועדת ניסים 
עיתונות' אומר הגר"ש:  'קו  לגיור. בשיחה עם 
מאות  וכדעת  הראשיים  הרבנים  כדעת  "דעתי 
ישראל  ממשלת  לראש  שקראו  ישראל  מרבני 
שלא לקבל את המלצות הועדה. הסיבה מכיוון 
שנושא הגיור הוא נושא מאוד מורכב מבחינת 
מטעויות  מלאה  היהודית  ההיסטוריה  ההלכה, 
על  שילמנו  כבד  ומחיר  הגיור  בנושאי  שנעשו 
של  התורה  כוח  את  צריך  ולכן  טעויות,  אותן 

הרבנים 
"מה שנעשה בועדת ניסים זה הסתכלות על כל 
נושא הגיור כאקט טכני ולא כדבר תורני, מכיוון 
פקידים שאין להם שום הכשרה  שניסים הביא 
הנושא הכי מרכזי,  ואותם הוא שם על  תורנית 
־כמו שבמחלקת לב ייקחו פקידים שיקבלו החל

טות בנושא רפואת לב..."
מה הבעיות במתווה?

"ישנם פרטים בעייתים ויש את הרוח הכללית. 
הר בגיורי  הכרה  קטינים,  גיורי  הינם  ־הפרטים 

פורמים ועוד רבים, ויש את הרוח הכללית של 
הרב מידי  הגיור  תחום  הוצאת  ־המתווה שהוא 

נות לידי רשות ממשלתית, זה חלק ממגמה שבה 
גורמים בעלי עוצמה במדינה מנסים להפוך את 
בכך  ימשיך  זה  אזרחיה.  כל  למדינת  המדינה 
שיש  כמו  כי  ויאמרו  לבג"ץ  יפנו  שהרפורמים 
זכות לרבנות הראשית לפקח על הכשרים גם הם 

רוצים הכרה בזכות שלהם על כשרות". 
ואיך נתמודד עם בג"ץ?

לא  זה  כל הכבוד לבג"ץ התחום ההלכתי  "עם 
בנושאים  להתערב  יכול  לא  והוא  שלו  התחום 
כזה,  גר  אליי  יגיע  אם  עיר  כרב  אני  הלכתיים. 
אני אומר לו אתה לא גר ולא יהודי. כל עשרות 
רבני הערים שחתומים על המסמך יעשו כך ולא 
ראה"מ אחראי  לנו  יש  בגיורי הממשלה,  יכירו 
והוא יבין את המשמעות ולא יגרור את המדינה 

לכאוס".
גם דיין בית הדין הרבני הגדול לשעבר, הגאון 
ההמ את  בחריפות  תוקף  שרמן,  אברהם  ־רבי 

הרב  קובע  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  לצות. 
להתאבדות  מרשם  הן  הועדה  "המלצות  כי 

לאומית".
היהודית  הזהות  כי  קובעות  הללו  "ההמלצות 
־תיקבע על פי ההגדרה של קהילה יהודית מוכ

רת, כלומר קהילה מבוססת ופעילה בעלת זהות 
השופט  של  הגדרה  וידועה,  משותפת  יהודית 
כי  קבע  סולברג  עם  יחד  שבשעתו  ברק  אהרון 
השונים  הזרמים  בין  אחדות  ליצור  הזמן  הגיע 
קובע  שמה  הגדרה  כאן  לנו  יש  היהודי...  בעם 
זהות יהודית? הרפורמים והקונסרבטיבים ושאר 

הזרמים.
"הקהילה הרפורמית מגדירה את עצמה כיהודית 
בזמן שאינם יהודים וכל הקהילה צריכים לעבור 
נוכרים  בהם  שהתערבו  בגלל  לכתחילה  גיור 
בהצה ישראל  ממשלת  מגיעה  כאן  ־גמורים, 

שאיננה  מדינה  תהיה  שזו  ואומרת  פומבית  רה 
מעוצבת על פי תורת ישראל, בקבלת ההמלצות 
האלה המדינה מבקשת לבוא ולהתאבד מבחינה 
לאומית ולהפוך את מדינת ישראל למדינה של 

ערב רב.
כאן,  להתחתן  יוכלו  לא  אנשים  יקרה  זה  "אם 
מכיוון שכל אדם שיגיע ויהיה כתוב עליו שהוא 
־יהודי יצטרכו לבדוק אחריו וזה יקרע את האח

דות של עם ישראל". עוד מוסיף הגר"א שרמן 
־כי "ההמלצה לגיורי קטינים הינה המלצה חמו
ופסיקת רבני צוהר בעניין הנ"ל מנו ־רה מאוד 

בגלל  כופרים  נקראים  עצמם  והם  להלכה  גדת 
הפסקים הללו".

היסטורית:  אנקדוטה  הרב  חושף  לסיום, 
גיור  חוק  ביתנו  מישראל  ח"כ  העלה  "ב2010 
רשות  הבדלת  על  מדובר  היה  לא  בו  ממלכתי 
התורה  יהדות  ח"כי  עלו  ואז  מהרבנות,  הגיור 
את  בפניו  והציגו  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  למרן 
את  וביקש  נוסף  ולדיין  לי  קרא  הרב  החוק. 
ההערות שלנו על החוק. החזרנו לרב ומרן אמר 
ודרך  ישראל,  קודשי  של  עקירה  בחוק  יש  כי 
בעם  נוכרים  להיכנס  חלילה  יוכלו  הזה  החוק 
יוסף  הגר"ע  למרן  שלח  הגרי"ש  ומרן  ישראל, 
זצ"ל לבקש את דעתו. מרן הגר"ע ראה והורה 
ליו"ר שס דאז אלי ישי שיודיע לראש הממשלה 
שאני לא אוכל להשתתף בממשלה שעוקרת את 
קדושת עם ישראל וש"ס תפרוש מן הקואליציה 

בעקבות חוק שכזה, ואכן החוק הוסר".

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



      חוף נפרד פרטי צמוד

בריכת מים מתוקים ענקית

ארוחות גורמה פלוס הפתעות

                     פנסיון מלא

ובריכת מי ים המלח מחוממת

                מרחצאות חמים 

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
מוקד הזמנות:

מקורה,  ים-המלח  מי  בריכת  הכולל:  לספא,  חופשית  כניסה  נפרדים   רחצה  חופי  שני  בלעדי: 
מים  בריכת  במחירים אטרקטיביים   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

שבוע של חופשה מושלמת 

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

י״ז-כ״ד באב )29.7-5.8(

ים של חוויות!ים של חוויות!
חופשת בין הזמנים בנירוונה ים המלחחופשת בין הזמנים בנירוונה ים המלח

משופציםוחדרי אירוח מלון משודרג 
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אלי כהן

ו'חדשות  עיתונות'  'קו  סקר  נערך  השבוע  גם  שבוע,  כמידי 
על שתי שאלות  איש  אלף  מ-20  למעלה  הצביעו  בו  הסקופים', 
הגדול  נפתח את הפריימריז החרדי  אקטואליות. החל מהשבוע, 
– סקר שביעות רצון בין הנציגים החרדים המכהנים, בכל רחבי 

הארץ.
אך תחילה נפנה לשאלות שפורסמו בשבוע האחרון ולתוצאות 
הסקר: השאלה הראשונה ביקשה לבחון באיזו עיר רשימת אגודת 
הקודם,  לסקר  כהמשך  וזאת  בדחיפות?  ריענון  דורשת  ישראל 

שבחן את הצורך בריענון בש"ס ובדגל התורה. 
28% טענו כי הצורך הדחוף ביותר קיים בירושלים, 25% סברו 
21% הצביעו על בית שמש,  כזה,  צורך  יש  דווקא בבני ברק  כי 
בכך  מוסבר  זה  נתון  באלעד,  בחרו   11% ורק  ביתר  בחרו   15%
הצעיר  לדור  שייכים  הנציגים  מרבית  האחרונות  הערים  שבשתי 
הרצון  ושביעות  יותר  נלהבת  הציבור  למען  פעילותם  ומשכך 

מעבודתם גבוהה.

העיר  ראש  מי  לציין  המצביעים  התבקשו  השנייה,  בשאלה 
מבכר  הציבור  כי  נראה  לדעתם.  ביותר  המצליח  המכהן  החרדי 
ראשי ערים שכבר מכהנים שתי קדנציות ויותר והם זוכים להערכה 
מועדפת, גם בשל היכולת שהייתה בידם לקדם פרויקטים ארוכי 
שבשבועות  אבוטבול,  משה  שמש  בית  העיר  ראש  כך,  טווח, 
האחרונים כיכב בכותרות בשל המו"מ מול דגל התורה ושלומי 
העיר  ראש  השני  במקום   ,36% עם  הבכורה  את  לקח  אמונים, 
מודיעין עילית הותיק יעקב גוטרמן עם 25%. היחיד מבין ראשי 
מביתר  רובינשטיין  מאיר  הוא  מעט  ש’אכזב’  הותיקים  הערים 

שהסתפק ב-10%.
פרוש  ישראל  ראשונה,  קדנציה  להם  שזו  הערים  ראשי  מבין 
מאלעד זכה במקום הראשון עם 13% תמיכה, אחריו חנוך זייברט 
הבני ברקי עם 9%. את הרשימה סוגרים שני פוליטיקאים ותיקים 
– יצחק רייך מרכסים עם 4% ואברהם רוזנטל מטלז סטון עם 3%. 
וכמו שהבטחנו, השבוע סקר שביעות הרצון הגדול יוצא לדרך, 

ונפתח בעיר בני ברק.
ביותר  המוצלח  הנציג  מי  לבחור  תתבקשו  הראשונה  בשאלה 

אברהם  זהו  האם  ברק?  בבני  התורה  דגל  נציגי  מבין  לטעמכם 
רובינשטיין, או שמא מנחם שפירא, ואולי ישראל משה פרידמן, 
שלמה שטרן, יעקב וירז’בינסקי או נתן צבי כהן. בנוסף, ניתן גם 
דגל התורה: מיכאל קקון  בנציגי ק”ד ששולבו ברשימת  לבחור 

ויאיר שוקרון.
ביותר  המוצלח  הנציג  מיהו  לדרג  תתבקשו  השנייה  בשאלה 
העיר  ראש  סגן  זהו  האם  ש"ס?  נציגי  מקרב  ברק  בני  בעיריית 
אליהו דדון, או שמא דרור בן אפרים, גדליהו בן שמעון, בצלאל 

נתן, יהודה טוויל ואולי אברהם פרטוש.
בשאלה השלישית, תצטרכו לבחור מיהו הנציג המוצלח ביותר 
מנדל  זהו  האם   ? ישראל  אגודת  נציגי  בקרב  ברק  בני  בעיריית 
או  הפקטה  ישראל  שכטר,  ישראל  אברומוביץ,  פרץ  איזנברג, 

שלמה קוסטליץ.
הנציג  מיהו  לבחור  תצטרכו  והאחרונה,  הרביעית  בשאלה 
המוצלח ביותר בעיריית בני ברק בקרב נציגי בני תורה, האם משה 

מלאכי או שמא חיים רוחמקין.

הרצון  את שביעות  לדרג  עיר תצטרכו  אחרי  עיר  הסקופים':  ו'חדשות  עיתונות'  'קו  הפנים מפלגתי של  הפריימריז  לדרך  יוצא  הקרובים  בשבועות 
מהנציגים החרדים • תוצאות הסקר שעבר: אבוטבול וגוטרמן מובילים בשביעות רצון בקרב ראשי הערים הותיקים, פרוש בצעירים • ובאיזו עיר נדרש 

ריענון ברשימת 'אגודת ישראל'?

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

סקר הפריימריז הגדול יוצא לדרך

'קו עיתונות'

מי הנציג המוצלח ביותר לטעמכם 
מבין נציגי דגל התורה בבני ברק?

מיהו הנציג המוצלח ביותר בעיריית 
בני ברק מקרב נציגי ש"ס?

מיהו הנציג המוצלח ביותר בעיריית בני 
ברק בקרב נציגי אגודת ישראל?

מיהו הנציג המוצלח ביותר בעיריית 
בני ברק בקרב נציגי בני תורה?

1. אברהם רובינשטיין
2. מנחם שפירא

3. ישראל משה פרידמן
4. מיכאל קקון
5. נתן צבי כהן

6. יעקב וירזבינסקי
7. שלמה שטרן
8. יאיר שוקרון

1. אליהו דדון
2. דרור בן אפרים

3. גדליהו בן שמעון
4. בצלאל נתן
5. יהודה טוויל

6. אברהם פרטוש

1. מנדל איזנברג
2. פרץ אברומוביץ

3. ישראל שכטר
4. ישראל אפקטה
5.שלמה קוסטליץ

1. משה מלאכי
2. חיים רוחמקין

מאת: חיים וייס

לקראת הבאתו הצפויה בקרוב של חוק הגיוס המתוקן לכנסת, עם סיום העבודה עליו בועדה 
המקצועית ולאחר שיתקבל בסיעות החרדיות, נערכים הח"כים החרדים לקרב הפנימי בכנסת, 

צפוי  מראש כמו בפעם כאשר 
יהיה  כי  להיאבק הקודמת  צורך 

על כל קול.
שעשוי  את מה  לייתר 
הוא  שנחשף המאבק,  מהלך 
לראשונה  מקודם כאן  ואשר 
כמה  ידי  ם על  י ג י צ נ ה מ
ולפיו  ייעדרו החרדים,  החרדים 
על  המואזין מההצבעה  חוק 
הח"כים  ייעדרו ואילו  הערבים 
על  הגיוס. מההצבעה   חוק 
בעוד  ם כידוע,  י י ע ו ב ש כ
לעלות  המואזין צפוי  חוק 
ת  א י ל מ . ב ת ס נ כ ה

הערביות  שהסיעות  כמובן,  הלילה.  בשעות  המואזין  השמעת  על  יאסור  החוק 
החרדים. עם  משותף  לדיל  מוכנות  הן  כך  ובעקבות  תוקף  בכל  לחוק   מתנגדות 

ייעדרו  החרדים  כי  הוא  להגיע  מנסים  אליו  הסיכום  החרדיות,  בסיעות  בכיר  גורם  פי  על 
מהמליאה בשעת ההצבעה על חוק המואזין ובתמורה לכך חברי הכנסת מהרשימה המשותפת 

ייעדרו מהמליאה בשעת ההצבעה על חוק הגיוס המתוקן.
להמעיט  "מבלי  עיתונות':  ל'קו  מסביר  מקלב,  אורי  ח"כ  והטכנולוגיה,  המדע  ועדת  יו"ר 
במישור  יותר  בא  המואזין(  )חוק  הזה  החוק  במדיניות,  היא  הבעיה  בדבר,  שיש  בהפרעה 
ההצהרתי ולא המעשי, יש פה סכנה של ממש, הם משתמשים בזה כמכשיר להסתה, יש פה 
שאלה של מדיניות כאשר מגדילים את הקנס, כאשר מה שניתן לעשות היום כחוק לא ממומש, 

הדיל: מואזין תמורת גיוס
תיעדר  לפיו  דיל  מקדמת  בכנסת  החרדית  הנציגות 
נציגי  ייעדרו  ובתמורה  המואזין,  חוק  על  מההצבעה 
הרשימה המשותפת מההצבעה על חוק הגיוס • מקלב: 

"חוק המואזין לא יעיל"

מקלב. צילום: דוברות הכנסת

להתראות משקפיים
שלום משקפי שמש

לבדיקת התאמה חינם:
03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר 
עושים בבית חולים

ת"א  ירושלים  חיפה  רעננה  אשדוד  ב"ש

 ללא שימוש בסכין 
 אפשרות לחזרה מיידית לשגרה 

סודיות מובטחת!

drushim154@gmail.comקורות חיים לשלוח ל: 

תאור התפקיד
הובלה ופיתוח של תחום הדיגיטל במשרד

 
כישורים נדרשים

ראש גדול, עצמאי ויצירתי  |  אנליטי – בעל יכולת גבוהה לנתח נתונים ולהפיק תובנות
יכולת כתיבה ברמה גבוהה  | מולטיטסקינג- יכולת ניהול של ריבוי משימות במקביל

שירותיות – יכולת עבודה מול לקוחות וספקים 
 

ידע וניסיון נדרש
ניסיון בניהול קמפיינים PPC בפייסבוק ובגוגל - חובה  |  יכולת ניתוח נתונים באנליטיקיס - חובה

ידע בטאבולה, אאוטבריין ומערכות פרסום נוספות - יתרון  |  ניסיון בניהול לקוח - יתרון

אם אתה חי ונושם את עולם הדיגיטל ויש לך רצון עז
להוביל ולהשפיע בתחום הפרסום בדיגיטל – מקומך איתנו!

משרד פרסום מוביל
מחפש מנהל קמפיינים דיגיטל תותח



אמינות
מקצועיות

מובילות
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רק 99,000 ₪  

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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תנודת  ניסים.  משה  גיורי  כספחת  לפוליטיקאים  סקרים  קשים 
המפלגות,  ראשי  את  מהדעת  להוציא  יכולה  הקהל  דעת  סקרי 
שמוצאים עצמם שבוע אחר שבוע נעים ונדים מתחת ומעל לאחוז 
החסימה. גם מי שבטוח ביכולותיו, מודע לכך שלסקרים יש נטייה 
להגשים את עצמם, למעט כאשר מדובר בראש הממשלה, שמכה 

את כל סוקריו בחירות אחר בחירות.
הכלל.  מן  יוצא  רגע  היה  שעבר  בסופ"ש  הסקרים  פרסום 
הפוליטיקאים החרדים ראו את התוצאות וחשו הקלה. לא חמשת 
המנדטים של ש"ס בסקרי דעת הקהל ואפילו לא שמונת המנדטים 
של יהדות התורה – הם שהעלו חיוך על פניהם. התוצאות שגרמו 
להם רגע של קורת רוח, היו אלה שהעניקו לשר הביטחון המכהן, 
לראשונה מאז נכנס לתפקידו, 59 אחוזי תמיכה והובלה משמעותית 
מערכת  מתוך  שבאו  מועמדים  מול  לתפקיד  ההתאמה  בשאלת 
הביטחון – מבוגי יעלון ועד גבי אשכנזי. מאז כניסתו לתפקיד לא 

נראתה אמונה שכזו ביכולותיו של איווט כשר הביטחון.
רעש  בקול  ב’הארץ’  כשהתפרסמה  שבועות,  שלושה  לפני  רק 
בתהליכים  מעורב  אינו  ליברמן  כיצד  שתיארה  הפרשנות  גדול 
נראתה  המצב  תמונת  המדיניים,  מהמגעים  ומנותק  הביטחוניים 
חשודים  שאינם  החרדים  הכנסת  חברי  בקרב  בתכלית.  הפוכה 
באהדה יתירה לשלומה של ישראל ביתנו, התעורר החשש כי איווט 
יחפה על חוסר המעורבות לכאורה בתחום הביטחוני – בהפניית 
עודף אנרגיה ומשאבים לקידום חקיקת הגיוס. כאשר אריה מכלוף 
דרעי יצא מגדרו ותיאר כאן לפני שבועיים את פועלו הביטחוני רב 

ההשפעה של איווט, גם המחשבה הזאת, מן הסתם, 
חלפה בראשו. 

בעד  מדברת  והמציאות  חלפו  שבועות  שלושה 
אופי.  ועדויות  יושר  במליצי  צורך  ללא   – עצמה 
בחזית הדרום, ליברמן בצוותא עם נתניהו נמנעים 
זאת  איפוק,  על  ושומרים  למלחמה  מלהיגרר 
ביניהם,  היושר  ומליצי  הקבינט  שרי  שיתר  בשעה 
ולא  ההחלטה  שהתקבלה  אחרי  לתהליך  התוודעו 
קשה  תגובה  על  הקבינט  שרי  של  הפטפטת  לפני. 
ונבלעו  מהסלולרי  נפרדו  בו  ברגע  הופסקה  בעזה, 
כשנתניהו  הקבינט.  ישיבות  מתקיימות  שבו  בבור 
גדולי  גם  השיקולים,  את  בפניהם  חשפו  וליברמן 
הזאת,  בעת  כי  הבינו  השרים  שבין  המיליטנטים 

עדיף לשמור על פרופיל נמוך.
של  היא  הקבינט  שרי  בפני  שתוארה  המציאות 
המזרח  המציאות  פני  על  שישפיע  הכרעה  רגע 
של  בשילוב  לפחות.  הקרוב  בעשור  תיכונית 
בסוריה  איראניים  בסיסים  על  סדרתיות  מתקפות 
הרוסים  מול  פתוח  לערוץ  במקביל  המתקיימות 
היעד של  את  להשיג  ישראל  מקווה  והאמריקאים, 
הרחקת האיראנים מהגדרות בצפון. נתניהו הבהיר 

דעת  הסחת  תהווה  אחרות,  בחזיתות  מקבילה  התמודדות  כל  כי 
שתפגע בהשגת המטרה.

הנוסע המתמיד
שלו  הרוח  מצב  שבועות.  מספר  מזה  שלו  באלמנט  נתניהו 
החוק  אכיפת  שגורמי  האש  חרף  בדרום,  העפיפונים  לגובה  נוסק 
ממשיכים להבעיר לו בחצר האחורית לקראת החקירות העתידיות. 
 – ונחיתות  בהמראות  גדוש  ללו"ז  מחמיאים  סקרים  בין  השילוב 
מכל  לברוח  ניתן  שבמהלכו  שבוע  לפתיחת  המנצח  המתכון  הוא 

אזכור בלתי מחמיא של סרך חקירה. 
בין  וקופץ  לוושינגטון  מוסקבה  בין  שמדלג  המתמיד  הנוסע 
אינטרסים  זיהוי  של  אשף  הוא  האירופאיות,  לבירות  גם  לבין 
פועל בשם  הזה, כשהוא  לצרכיו, במקרה  ורתימתם  אצל עמיתים 
מדינת ישראל: לצרכינו. המסר שנתניהו מעביר לפוטין, הן בערוץ 
הצבא והן בערוץ המדיני, הוא של אינטרס משותף, ישראלי-רוסי, 
בבלימת האיראנים בסוריה ודחיקתם מהמדינה. האינטרס הנוכחי 
באמצעות  הסורי.  השלטון  יציבות  את  לשמר  הוא  הרוסים  של 
את  לשנות  נתניהו  הצליח  האיראנים  הבסיסים  על  המתקפות 
ולא  לרוסים שבעת הזאת, האיראנים מזיקים  ולהבהיר  המשוואה 
תורמים להשגת המטרה. הערך המוסף של נתניהו היה הצגת חומרי 

אינטרסים  על  להשתלט  מנסים  האיראנים  איך  שחשפו  המודיעין 
רוסיים, כלכליים וצבאיים, דוגמת חשיפת העברת הטילים מתוצרת 

איראנית עצמית.
"אני נוסע לבקר שלושה מנהיגים ולדבר איתם על שני נושאים 
לסבב  המראתו  ערב  השבוע,  נתניהו  אמר  ואיראן",  איראן   –
שבועי בבירות אירופה. יש מנהיג לבירה ואת עיתוי ההמראה שלו 
לפריז בה בשעה שקונצרן הרכב פג’ו-סיטרואן מודיע על ביטול 
העסקאות באיראן - גם המדינאי הטוב ביותר לא היה יכול לתזמן 

ללא סייעתא דשמיא. 
את העבודה שנתניהו עושה השבוע באירופה, עשה איווט בשבוע 
שעבר במוסקבה. את המתורגמן דובר הרוסית, זאב אלקין, שנלווה 
הדומיננטית  המעצמה  לבירת  מסעותיו  בכל  לראש-הממשלה 
במזרח התיכון, החליף בשבוע האחרון שר הביטחון איווט ליברמן 
שנחשב לידיד אישי של שר ההגנה הרוסי. ליברמן הסביר השבוע 
את ההכרזות האיראניות המתלהמות בפאניקה שאחזה בהם לנוכח 
ביטול העסקאות וקריסת מטבע הריאל המקומי. ככל שהמעורבות 
של שר הביטחון בתהליכים הולכת ומוחצנת, כך הולכת ומתחזקת 
התחושה שעיתון הארץ וכותרותיו, מעולם לא נראו מנותקים יותר 

מהמציאות האזורית ומההוויה הישראלית. 
וליברמן  נתניהו  הדרום,  בחזית  האש  את  להבעיר  הניסיון  את 
מזהים כאינטרס איראני שיאפשר להם לשנות את השיח ולהדביק 
לישראל כותרות שליליות בזירה הבינלאומית. אין זה משנה כמה 
פצמ"רים ישוגרו על ערי ישראל, התמונות בעיתונות הבינלאומית 
יתארו תמיד את החייל היהודי כגוליית ואת הילד העזתי 
האינטרסים  על  ישראל  נלחמת  שבו  בעיתוי  כדוד. 
אי   – בסוריה  החדשה  הדרכים  במפת  שלה  הקיומיים 
הזה.  מהסוג  כותרות  של  להרע  בכוח  לזלזל  אפשר 
ישראל  הרי שלאיפוק שמגלה  המדיני,  לשיקול  מעבר 
הביטחון  במערכת  מובהק.  צבאי  פן  גם  יש  בדרום, 
אחרי  בדרום,  הבא  העימות  את  לנהל  מעדיפים 
שיושלמו ההליכים המתקדמים לבניית הגדר וחשיפת 

המנהרות.  
ללא  הימי,  בכוח  שמתמקדות  הצה"ליות  התגובות 
תקיפת  על  התיאורים  את  מזכירות   – בנפש  נפגעים 
הגורם  חרטוטים.  כמו  תמיד  שנשמעו  המחרטות, 
המתקפות  לדבריו  אחרת.  סבור  הביטחון  במערכת 
שממוקדות בכוח הימי שהולך ונבנה נובעות מהערכת 
והשמדת  חשיפת  יכולת  החמאס.  מול  העתיד  לוחמת 
על   – הפצמ"רים  יירוט  של  העל  ויכולת  המנהרות 
מאלצים  מלכתחילה,  לכך  יועדה  לא  שהמערכת  אף 
)שלדברי  בעפיפונים  עתה  לעת  להסתפק  החמאס  את 
כשבעים  של  בשיעור  כיום  מיורטים  הבכיר,  הגורם 
יוכלו  שלא  לחקלאים  מסייע  ממש  שלא  מה  אחוזים. 

לראות השנה איך החיטה צומחת שוב(. 

בית ספר לפוליטיקה

אמונה וביטחון

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

הנציגים החרדים מרוצים, ליברמן עם פרוש וגפני. צילום: יוסי רוזנבוים
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בצה"ל מזהים בנייה 
מואצת של כוח קומנדו 

חמאסי ימי ונערכים 
לקרב הבא. זו הסיבה 

לבנייה המואצת של 
מכשול ימי ולמתקפות 

הסדרתיות נגד כוח 
השיטור, שלשומע שאינו 

בקיא מזכירים את סיפורי 
המחרטות וריקון הפצצות 

על עצים ואבנים. איך 
אמר ראש הממשלה 

המנוח שמיר? הערבים 
הם אותם ערבים, והים 

אותו ים

לפי ההדלפות שמגיעות 
מתוך החדר, הרי 

שהסנקציות הפליליות 
הוסרו מהשולחן ובמקומן 

יוחזרו בדלת האחורית 
סנקציות כלכליות. לפי 

ההדלפה השבועית 
הסנקציות הללו לא 

תהיינה פרטניות נגד 
תלמידים או ישיבות 

בודדות, אלא כלליות 
– בהתאמה לתקציב 

הישיבות. במישור 
החשוב מכל של 

היצמדות ליעדים, הרי 
שהמספרים יישארו 

בטווח שנקבע עד כה, 
אך הם יעוגנו כך שלא 

ניתן יהיה לשנותם בהינף 
יד, בהחלטת ממשלה

ונערכים  ימי  חמאסי  קומנדו  כוח  של  מואצת  בנייה  מזהים  בצה"ל 
ולמתקפות  ימי  מכשול  של  המואצת  לבנייה  הסיבה  זו  הבא.  לקרב 
הסדרתיות נגד כוח השיטור, שלשומע שאינו בקיא מזכירים את סיפורי 
המחרטות וריקון הפצצות על עצים ואבנים. איך אמר ראש הממשלה 

המנוח שמיר? הערבים הם אותם ערבים, והים אותו ים.

דואר צבאי
החרדים  הכנסת  חברי  השבוע  שמשדרים  הזהירה  האופטימיות 
לקראת פרסום מסקנות הוועדה הצה"לית בשבוע הבא – נשענת גם כן 
על קריאת המציאות הביטחונית. בניגוד לחקלאים בעוטף עזה שזרעו 
בדמעה וקוצרים שריפה, הרי שליברמן מתחיל לראות לאחרונה מעט 

תבואה בשדה החיטה. 
ההכרה  ועל  הקליטה  חבלי  תום  על  לראשונה  שמעידים  הסקרים 
החשוב  לתפקיד  ההתאמה  מידת  בשאלת  זוכה  הוא  שלה  הציבורית 
שבין משרדי הממשלה, הופכים את חברי הכנסת החרדים למעט יותר 
מאמינים ביכולת העברת חוק גיוס מתוקן בשלוש קריאות כבר במושב 
וגפני  דרעי  ליצמן,  היו  לא  סיכוי,  בר  אלמלא חשבו שהדבר  הנוכחי. 
בממשלה  ישיבתם  המשך  את  בפומבי  מתנים  המצהירים(,  סדר  )לפי 

בהעברה חלקה של החוק בשלוש קריאות.
הימים  ואחד  עשרים  למרות  השגה,  ברת  הזאת  האפשרות  טכנית, 
אחד  בכנסת.  העברתו  לבין  החוק  תזכיר  פרסום  בין  לחלוף  שצריכים 
מהח"כים החרוצים ביהדות התורה אומנם בדק ומצא שבעבר הועברו 
חוקים בהליך מזורז – אך איש מבין המעורבים אינו חפץ בכך שבג"ץ 
יפסול לבסוף את החוק בגינם של מחדלים טכניים והתעלמות מהוראות 

התקנון.
הסוגיה היותר משמעותית היא זו המהותית. איווט ליברמן מתעקש 
להבהיר כי בנושא הגיוס הוא שם עצמו על תקן של ‘דוור צבאי’. הוא 
להשקפת  בהתאם  תוצאות  להשגת  דוחף  לא  בתהליך,  מתערב  אינו 
עולמו וממתין להכרעת הוועדה הצה"לית – שתציג עמדה מקצועית 
ולא פוליטית. או במילים אחרות: במקרה הזה, איווט מתעקש להוכיח 
שמה שנכתב בעיתון ‘הארץ’ נכון ומהימן. אין לו השפעה והוא אינו 

מעורב בהכרעה.

מחנה ליברמן
לפי ההדלפות שמגיעות מתוך החדר – וכפי שנחשף כאן לראשונה 
לפני שבועיים, הרי שהסנקציות הפליליות הוסרו מהשולחן ובמקומן 
השבועית  ההדלפה  לפי  כלכליות.  סנקציות  האחורית  בדלת  יוחזרו 
הסנקציות הללו לא תהיינה פרטניות נגד תלמידים או ישיבות בודדות, 
אלא כלליות – בהתאמה לתקציב הישיבות. במישור החשוב מכל של 
היצמדות ליעדים, הרי שהמספרים יישארו בטווח שנקבע עד כה, אך 

הם יעוגנו כך שלא ניתן יהיה לשנותם בהינף יד, בהחלטת ממשלה.

השטן נמצא בפרטים הקטנים ורק כשנקרא את הסעיפים והמשפטים, 
או  איתה,  לחיות  שאפשר  בחקיקה  מדובר  האם  ולהסיק  לדעת  נוכל 
שמא הגענו למצב של יתפטר מהממשלה ואל יעבור )החוק(. במקרה 
שלחברי  העובדה  לנוכח  לסייע,  תוכל  לא  הגדר  על  ישיבה  הנוכחי 
הכנסת החרדים אין את הלוקסוס של הימנעות בתקווה לאישור החוק 
הכנסת  שחברי  מבלי  תעבור  לא  שהחקיקה  ברור  לכולם  בלעדיהם. 

החרדים יתמכו פוזיטיבית בהצבעה בשלוש קריאות.
אריאל  כאן הערכתו של השר לשעבר  הובאה  לפני מספר שבועות 
אטיאס שמגויס למילואים כל אימת שהנושא עולה על הפרק, ולפיה 
יתמכו  החרדים  שגם  חקיקה  להעביר  ציבורית  יתקשה  ליברמן  איווט 
שההערכה  נדמה  השבוע  התורה  ביהדות  בכיר  ח"כ  עם  בשיחה  בה. 
הזאת התרככה. נותר רק להמתין ולראות האם מדובר בתחזית מהימנה 

או במשאלה.
נקודת  להקדמה.  גם  אלא  לתוכן  רק  לא  בציפייה  נישאות  העיניים 
המוצא עד כה הייתה שגם החקיקה שמקודמת כיום היא חלק מהמשחק 
חקיקה,  תיקון  הכוח  בכל  דוחפים  החרדים  שאול:  זמן  על  החוזר 
את  פוסל  ובג"ץ  בכנסת  השלישית  הקריאה  למחרת  מוגשת  העתירה 

החוק במרווחי זמן שהולכים וקטנים מעתירה לעתירה.
להיות  יכול  שסופו  בסיפור  שמדובר  הרושם  מתקבל  שהפעם  אלא 
שונה. ההצעה הנוכחית לא מקודמת בוועדה פוליטית תוך מתן שימת 
הגורמים  קורה.  ההיפך  אלא  הצבאית-מקצועית,  לעמדה  מוגבלת  לב 
המקצועיים בצבא הם שמגבשים את עמדת הדרג הביטחוני בבלעדיות 
מתגייסים  של  הקליטה  ויכולת  הצבאיים  הצרכים  מוחלטת.  כמעט 
חרדים – יבוטאו כעמדה אופטימלית של מערכת הביטחון, ולא ככפיית 

הר כגיגית של פשרה פוליטית על המערכת הצבאית.
הצגה ייחודית של מסקנות מהסוג הזה, עשויה לאפשר לבג"ץ לאשר 
את החוק חרף הטענות על פגיעה בשוויון. בפסק הדין המכונן בעתירתה 
את  לקיים  כדי  ולפיו  המשפטי  התקדים  נקבע  אומנם  מילר  אליס  של 
ערכי השוויון צה"ל מחויב בהקצאת משאבים מעבר לשיקולים צבאיים 
נגד  גם  בראש  ראש  ללכת  יכול  הבג"ץ  כי  שמלמד  מה   – מקצועיים 
מסקנות צבאיות. ועדיין ההבדלים בולטים, שכן במציאות שבה הצבא 
סבירות  יש  וליכולותיו,  לצרכיו  בהתאם  דרישותיו  את  שמכתיב  הוא 
גבוהה כי החקיקה שתאושר בכנסת תאומץ גם בבג"ץ ותאושר ככתבה 

וכלשונה.
שיקול מהסוג הזה משליך גם על הדילמה החרדית האם לעשות עוד 
אף  לסגת  שלא  להתעקש  או  החקיקה  את  להעביר  כדי  הצהרתי  צעד 
ויתור  שכל  ההנחה  שררה  כה  עד  אם  בבג"ץ.  שנפסל  מהתיקון  שעל 
שכיום,  הרי  בבג"ץ,  החוק  של  נוספת  בפסילה  ייענה   – בכנסת  חרדי 
גוברת התובנה כי לאימוץ מסקנות משרד הביטחון בחקיקה יש סיכוי 
ו"להוריד את הנושא  ממשי לסיים את סאגת הגיוס לתקופה הקרובה 

מהשולחן", כלשון הזהב של הנשיא טראמפ. 
ליברמן הודיע השבוע שיציג את החוק בשבוע הבא, לא נותר אפוא 
החוגגים  תרועות  לקול  שיסתיים  שבוע  עוד  של  לקיצו  להמתין  אלא 
האם  להכריע  יהיה  וניתן  מהיום  ימים  שבעה  יהודה.  מחנה  בשוק 

ליברמן והחרדים יכולים להתגורר באותו מחנה בירושלים של מעלה.

מרגיעים את השרים המיליטנטים, נתניהו וליברמן בסיור ביטחוני. צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ
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בודד במערכה

בלי בושה: מפלגת המורדים

אאאא

ראש העין

חיפה

זוהי  דתי",  הלא  למגזר  הולם  ייצוג  "יצירת 
פעיל  עודני,  בנימין  של  הרשמית  האג'נדה 
למועצת  חדשה  מפלגה  שמקים  מוכר,  שכונות 
במועצה(.  שינוי  )חייבים  חש"ב  בשם  העיר 
בעיר,  קוו  הסטטוס  שינוי  ההבטחות:  במרכז 
אזור  וקידום  בשבת  ציבורית  תחבורה  הנגשת 
עסקים, מסחר ובריכה עירונית שיפעלו בשבת. 
למרות המצע מעורר האנטגוניזם, עודני מבהיר 
ובאזורים  הדתיים  בהסכמת  ייעשו  הדברים  כי 

שלא יפריעו להם.
ראש העין, העיר שקמה לתפארת על חורבות 
 – תימן  יהודי  אלפי  שוכנו  בהם  מעברות  
נמצאת   – הגאולה'  'מחנה  ידם  על  ושכונתה 
דיור,  יחידות  אלפי  של  פיתוח  תנופת  בפני 
שעשויות לשנות גם את הצביון המסורתי שלה. 
חילופי  בסימן  יעמדו  הקרובות  הבחירות  האם 

משמרות ודורות? ימים יגידו.

סיעת 'הליכוד' בחיפה מחזיקה במנדט בודד 
לשקוע  לה  מפריע  לא  זה  אך  העיר,  במועצת 
בחירות  בתום  העירונית:  בביצה  ורובה  ראשה 
את  'הליכוד'  בחרה  המקומי,  בסניף  סוערות 
הבאות  בבחירות  המפלגה  את  שיוביל  הנציג 
סיכוייה  את  השלטון  מפלגת  בחנה  ובמקביל, 

בעיר, על ידי הזמנת סקר מקיף.
עידן,  שמשון  הפנימיים:  לפריימריז  ראשית 
סגן ראש העיר בשנתיים האחרונות, נבחר ברוב 
קולות לעמוד בראש הסיעה. מולו התמודד יניב 
בהבלטה  מתנוססת  עידן, שבמשרדו  בן שושן. 
מבטיח  זי"ע,  מלובביץ'  הרבי  של  תמונתו 

שהפעם, הסיעה תגדל משמעותית.
הארצי:  'הליכוד'  שהזמין  הסקר  ולתוצאות 
על פי סקר גיאוקרטוגרפיה בראשות אבי דגני, 
ובגדול  להוביל  ממשיך  יהב  יונה  העיר  ראש 
יעקב   ,24.5% קליש  עינת   ,50% יהב  יונה   -
בורובסקי 12%, ישראל סביון 5.7%, דוד עציוני 
3%, אביהו האן 2.4%, מנדי זלצמן 0.9% וירון 

מזוז עם 0.7%.

שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

בעל תשובה ו"בוגד"

מעלות תרשיחא

ומצליח  צעיר  איש  על  מרתק  סיפור  זהו 
כחילוני,  נולד  הוא  ברדא.  יוסי  לשם  העונה 
במעלות  ביתו  את  והקים  נישא  בתשובה,  חזר 
דין,  עריכת  במקצוע  הצלחתו  לצד  תרשיחא. 
נכנס הוא לכהן כחבר מועצה מטעם סיעת ראש 
מושבע  ליריב  הפך  אך  בוחבוט,  שלמה  העיר 
ורק באחרונה ניצל בעור שיניו מניסיון להדיחו. 
בבחירות,  התמודדות  על  ברדא  מכריז  כעת, 
של  מעורער  הבלתי  השליט  מול  בראש  ראש 

העיר הצפונית.
למועצת  ברדא  נכנס  מלכתחילה,  כאמור, 
של  מת"ש  ברשימת  חמישי  כמקום  העיר 
הבחירות,  אחרי  בלבד  ששנה  אלא  בוחבוט. 
נושל  הוא  שרטון,  על  בוחבוט  עם  יחסיו  עלו 
לקול  הפך  שם  לאופוזיציה,  ועבר  מסמכויותיו 
את  ממנו  חסך  לא  בוחבוט  ולוחמני.  דומיננטי 
התנהלותו  את  כינה  היתר  ובין  ביקורתו  שבט 

"בגידה וגניבת דעת".
מכתב  בוחבוט  שלח  חודשים,  מספר  לפני 
על  בטענות  נתלה  כשהוא  לברדא,  פיטורין 
לבית  פנה  ברדא  מועצה.  מישיבות  היעדרותו 
פיטוריו. כעת,  ומנע את  עליו  הגן  זה  המשפט, 
לראשות, כשהוא מציג  ריצתו  על  ברדא  מכריז 
ניסיונו,  ואת  בתשובה  חזרתו  את  היתר  בין 
ככאלו שנותנים לו "פתיחות מחשבתית, הבנה 

של קהלים שונים ופלורליזם".

יוםעוד 148
ההזדמנות החרדית: אלקין הצטרף למרוץ

שלישי "בכבוד": ראש העיר נעצר

הכותרת  בישרה  חודשים,  חמישה  לפני 
כוונתו  על  עיתונות'  'קו  גיליון  של  הראשית 
ראשות  על  להתמודד  אלקין  זאב  השר  של 
'פייק  זאת  כינתה  השר  דוברת  ירושלים.  העיר 
ניוז', הצדדים המעורבים גיחכו, השבוע, אחרי 
תקופת ספינים ולחצים פוליטיים אדירים – זה 
קרה. בסרטון חובבני ששיגר לרשת החברתית, 
הודיע השר אלקין ל"תושבות ותושבי ירושלים 
כי  הממשלה  לראש  היום  הודעתי  היקרים, 

החלטתי להתמודד לראשות העיר".
כרגע  להתפטר  מתכוון  לא  שהוא  למרות 
אלקין  זאת  הציג  המרוץ,  לטובת  ממשרתו 
על  לוותר  מוכן  "אני  הירואי-משהו.  כמהלך 
משרה של שר בכיר וחבר קבינט עבור ירושלים 
בעל  הלאומית  ברמה  אתגר  היא  ירושלים  כי 
ותמיכתם  עליונה. אבקש את אמונכם  חשיבות 

בבחירות", אמר.
כבירים  לחצים  קדמו  אלקין,  של  להכרזתו 
נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש  על  שהופעלו 
ואביגדור  דרעי  אריה  השרים   – אחד  מצד 
משה  של  מועמדתו  את  המקדמים  ליברמן, 
באלקין  לתמוך  לא  מנתניהו  שביקשו  ליאון, 
התגייסה  'הליכוד'  צמרת  כל   – השני  ומהצד 
להשפיע על נתניהו לתמוך באיש המפלגה לכס 

ראשות הבירה.
בוששה  נתניהו  של  תמיכתו  כאשר  לבסוף, 

ולצאת  מעשה  לעשות  אלקין  החליט  מלבוא, 
למרוץ עצמאית, מתוך תקווה שראש הממשלה 
שקטה.  לתמיכה  לפחות  או  בו  לתמיכה  ייגרר 
שרי  שיגרו  הבכורה,  הודעת  יציאת  עם  כצפוי, 

וח"כי 'הליכוד' את תמיכתם.
כניסתו של אלקין למרוץ טורפת את הקלפים 
מבחינה  הכר.  לבלי  המצב  תמונת  את  ומשנה 
חרדית, נראה כי ריבוי המתמודדים - אלקין לצד 
חביליו,  גם  כמו  ליאון,  ומשה  ברקוביץ  עופר 
עשויים   – רלוונטיים  הפחות  שי  ונחמן  סלמן 
הדבר  אך  חרדי,  למועמד  הדרך  את  לסלול 
מותנה באחדות מלאה של הציבור החרדי, מה 

שלא מובטח כלל בשלב זה.
צריך  אלקין  היה  אותו  הראשון  המכשול 
והמתמודד  הח"כ  של  מכיוונו  הגיע  לצלוח, 
לממשלה  המשפטי  מהיועץ  שדרש  שי,  נחמן 
כשר  אלקין  של  כהונתו  הפסקת  על  להורות 
לפחות  עניינים.  ניגוד  בשל  ירושלים,  לענייני 
כאשר  בקלות,  אלקין  צלח  הזו,  המשוכה  את 
לו  ואפשר  עמדתו  את  קיבל  המשפטים  משרד 
שיחודדו  למגבלות  בכפוף  בתפקידו  להמשיך 

בצורה פרטנית.
ואיך קיבלו המועמדים האחרים את פניו של 
אלקין? משה ליאון היה הממלכתי מבין כולם 
שמעוניין  מתמודד  כל  על  מברך  "אני  ואמר 
יוסי  עו"ד  ניצב  השני  בקצה  לעיר".  לתרום 

זקוק  "אלקין  שאמר  למדריך חביליו 
הוא  כי  בירושלים,  עוד לטרמפיסט  רק 

ספרא  כיכר  את  להפוך  שמבקש  טרמפיסט 
למקפצה בדרך לג'וב הבא". בתווך, ניצב עופר 
ברקוביץ' שהנפיק ניתוח ממוקד: "אלקין מחזר 
הציוני  המועמד  אני  החרדי.  הקול  על  ונשען 

המוביל", אמר.
קובי  חשף mynet כי  השבוע  כך,  ובתוך 
מטעם  העיר  לראשות  להתמודד  שוקל  כחלון 
האוצר  שר  של  אחיו  כחלון,  'כולנו'.  סיעת 
והפך  העיר  מועצת  כחבר  כיהן  'כולנו',  ויו"ר 
לאיש חזק במיוחד בתפקידו כיו"ר ועדת תכנון 

ובנייה.
ביותר  הצינית  התגובה  את  ולסיום, 
הירושלמי,  למרוץ  אלקין  של  להצטרפותו 
רז  מוסי  הכנסת  לחבר  להעניק  בהחלט  ניתן 
מגוש  אלקין  של  למעברו  שהתייחס  )מר"צ(, 
זאב  השר  חברי  את  "מברך  לירושלים:  עציון 
אלקין על העברת כתובתו מהשטחים הכבושים 
לירושלים בירת ישראל. הלוואי וכל המתנחלים 

יתמודדו לראשות ערים בישראל".
תיאור משעשע סיפק העיתונאי חיים ריבלין, 
שהגיב להודעת התמיכה של ח"כ יהודה גליק 
תומך  עתניאל  "תושב  כתב:  וכה  באלקין, 
בתושב כפר אלדד שצפוי להתמודד מול תושב 

גבעתיים על ראשות עיריית ירושלים".

פניו,  את  קיבלו המתמודדים  כך   • ירושלים  העיר  לראשות  על התמודדותו  חגיגית  הכריז  אלקין  זאב  השר 
המשוכה המשפטית אותה צלח, הקרב היצרי על לבו של נתניהו, ובעיקר, איך כל זה משפיע על מועמד חרדי?

'לוחם  מי שכונה  • מעצרו של  הוא ראש העיר השלישי של חדרה שנעצר בחשד לשחיתות  גנדלמן  צביקה 
השחיתות', הביכה את סיעתו 'יש עתיד' • החשוד במתן השוחד: קבלן בהווה ומ"מ ראש העיר מטעם ש"ס בעבר

הבנות עם 'דגל', קשיים עם 'שלומי אמונים'

אבוטבול  משה  העיר  ראש  שמנהל  המו"מ 
שוב  נקלע  שלישית,  לקדנציה  בו  תמיכה  על 
למבוי סתום. על פי בכיר ביותר ב'דגל התורה', 
בינם לבין אבוטבול נרקמים הבנות שקטות אך 
מה שתוקע מבחינתם את המהלך היא שותפתם 
שהיחסים  אמונים',  'שלומי  עם  האסטרטגית 

בינה לבין אבוטבול נמצאים בשפל.
עוד בימים בהם שאפה 'דגל התורה' לקחת 
בין  הסכם  נרקם  לעצמה,  העיר  ראשות  את 
'דגל' ל'שלומי אמונים', לפיו האחרונים יתמכו 
במועמד 'דגל' תמורת תמיכה במועמד מטעמם 
ישראל  שגדולי  לאחר   .2023 של  בבחירות 
מול  למו"מ  להיכנס  הכריעו  'דגל'  מנהיגי 
אבוטבול, הבטיחו בסיעות להמשיך את שיתוף 
ולגשת  החדשה,  בסיטואציה  גם  הפעולה 

למו"מ כ'בלוק' משותף.
לאחר 3 ישיבות מו"מ משותפות של שלומי 
להמשך  תנאי  אבוטבול  הציב  ודגל,  אמונים 
בנפרד.  סיעה  כל  עם  נפרדת  ישיבה   - המו"מ 
עצמן.  את  הוכיחו  לא  המשותפות  "הישיבות 
על  להתגבר  אפשר  התורה  דגל  שעם  בזמן 
ותיקים  מתווה  על  להבנות  ולהגיע  הפערים 
את  להכשיל  פועלים  רק  כח  נציגי  מסוימים, 

המשא ומתן", מאשימים בסביבת אבוטבול.
חבר  מתייחס  מוניציפאלי',  ל'שטח  בראיון 
שמעון  בעיר  אמונים'  'שלומי  ובכיר  המועצה 
שיש  סוד  לא  "זה  ואומר:  לדברים  גולדברג 
יש  לדגל  התורה'.  'דגל  לבין  ביננו  הבנות 
בחרו  והם  העיר  לראשות  להתמודד  אפשרות 
כרגע לנהל מו"מ מול אבוטבול. בגלל ההבנות 

מול  מתנהלים  אנחנו  אבוטבול ביננו, 
מו"מ  מעשי  שבאופן  חושב  אני  במשותף, 
משותף הוא יותר פורה ומנטרל את האפשרות 
ומונח  שקוף  שהכל  כך  וויכוחים,  למחלוקות 
דורשות  לא  שהסיעות  גם  מה  השולחן,  על 
דרישות סותרות כך שזה חוסך לאבוטבול כאב 

ראש לתווך בין הסיעות".
דברים  "הצגנו  נחרצות:  מבהיר  גולדברג 
שאנחנו  בעבר  הוכחנו  ומעשיים,  ריאליים 
וגם  אנחנו  גם  תמכנו  הסחורה,  את  מספקים 
דגל באבוטבול כבר 3 פעמים, אנחנו לא באנו 
למו"מ בכל מחיר, שום דבר לא מובן מאליו. 
כל עוד שאין הסכמות כל האופציות פתוחות, 

וכרגע אין הסכמות".

מטעם  חדרה  עיריית  ראש  גנדלמן,  צביקה 
'לוחם  של  ה'טיקט'  על  שנבחר  עתיד'  'יש 
נעצר השבוע בחשד לקבלת שוחד.  שחיתות', 
הקבלן  השוחד;  במתן  החשוד  גם  נעצר  עמו 
סמי לוי, בעבר ממלא מקום ראש העיר מטעם 
סיעת ש"ס. בנוסף נעצרו שלשה עובדי עירייה 

ומקורבים.
המשטרה,  חוקרת  אותן  החשדות  במרכז 
לוי  סמי  ש'תפר'  פוליטיים  הסכמים  עומדים 
בתמורה  גנדלמן,  לטובת  הבחירות,  ערב 
להקלות בפרויקטים של בנייה בהם לוי מעורב. 

בדיון להארכת מעצר, הביע ראש העיר ביטחון 
בבחירות  גם  יתמודד  הוא  כי  והצהיר  בחפותו 

הקרובות.
כפיים  לניקיון  הטוענת  עתיד',  'יש  בסיעת 
ופרסמו  מהפרשה  הובכו  השלטון,  ולטוהר 
הודעה בה נאמר: "הנוהל ביש עתיד חד וברור: 
איש ציבור שנפתחה נגדו חקירה פלילית ישעה 
את עצמו מכל תפקידיו באופן מיידי וחברותו 

במפלגה תופסק עד לבירור העניין".
שירי  כאשר  גדלה,  המבוכה  יותר  מאוחר 
חדרה,  עתיד'  ב'יש   2 מספר  עודד-ברון, 

רב  זמן  לפני  פנתה  כי  ר טענה  " ו י ל
ריבוי המפלגה יאיר לפיד, שטחה בפניו  את 

העיר  ראש  בסביבת  קבלנים  של  האינטרסים 
בעירייה.  השחיתות  את  לנקות  ממנו  וביקשה 
משלא נענתה, פנתה עם החומרים ללה"ב 433.

העיר חדרה למודת חקירות, כאשר לא פחות 
לשחיתות.  בחשד  נחקרו  עיר  ראשי  משלשה 
במתן  הורשע  סדן  ישראל  לשעבר  העיר  ראש 
שוחד וריצה עונש מאסר, ואילו תיק החקירה 
נסגר  אביטן  חיים  האחרון  העיר  ראש  נגד 

בעילה של היעדר ראיות מספיקות.

 • • המוקש: הברית עם 'שלומי אמונים'  'דגל התורה' קרובה לסיכומים עם אבוטבול על מרבית דרישותיה 
סביבת אבוטבול: "סיעת כח פועלת בכוח להכשיל את המו"מ" • שמעון גולדברג: "כל האופציות פתוחות"
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המתמודד האופטימי והבכיר שפורש

'הבית היהודי' פינת 'המחנה הציוני'

אשדוד

פתח תקווה

רמת גן

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

כאשר  אשדוד,  את  שוטפת  בחירות  קלחת 
הקרב על ראשות העיר מתחדד בין ראש העיר 
הד"ר יחיאל לסרי לבין הלן גלבר. לאחר שיו"ר 
תמיכתו  על  רשמית  הכריז  דרעי  אריה  ש"ס 
בלסרי לקדנציה נוספת, נותרה 'אגודת ישראל' 
את  תעניק  למי  ברור  וטרם  המתנה  בעמדת 

תמיכתה.
 – בעלזא  חסידות  של  לכוונותיה  רמז 
מהחצרות הגדולות והדומיננטיות בעיר – ניתן 
לשמחת  לסרי  העיר  ראש  של  להגעתו  לייחס 
שם,  הקודש,  בחצר  המרכזית'  ברכות  ה'שבע 
כך לפי אנשיו, התקבל "בחביבות רבה על ידי 
'מזל  ברכת  לו  ואיחל  ידו  את  לחץ  האדמו"ר, 
טוב'". הוא הושב על בימת הכבוד לצידם של 
וחבר  וובר  אפרים  אשדוד  עירית  מועצת  חבר 

הכנסת ישראל אייכלר.
מועצת  חבר  אמר  החגיגי  האירוע  לאחר 
העיר וובר כי "אגודת ישראל תתמוך במועמד 
שישמור על הסטטוס קוו באשדוד ויציג יכולת 
לנצח את הבחירות. לפי שעה ראש העיר ד"ר 
יחיאל לסרי הינו בעל הסיכויים הסבירים ביותר 

להוכיח זאת".

העיר,  מועצת  חבר  בורשבסקי,  גנאדי 
העיר  לראשות  התמודדותו  על  השבוע  הכריז 
העירייה  שבמסדרונות  למרות  תקווה.  פתח 
בראיון  ברצינות,  נלקחת  לא  מועמדותו 
ביטחון  בורשבסקי  מביע  מוניציפאלי',  ל'שטח 
 260,000 של  גדולה  עיר  "אנחנו  בהצלחתו: 
תושבים והעירייה עדיין מתנהלת כמו מושבה, 
יכול  אני  תושביה,  כל  של  הצרכים  פי  על  לא 

לייצג טוב יותר את העיר".
סויסה,  דני  העיר  מועצת  חבר  כך,  ובתוך 
חושף בשיחה עם 'שטח מוניציפאלי' על עזיבתו 
מנכ"ל  בעבר  סויסה,  הפוליטיים.  החיים  את 
האחרונות  בבחירות  ניסה  תקווה,  פתח  עיריית 
במנדט  ומחזיק  הראשות  על  בעצמו  להתמודד 
'תושב  העיר תחת מפלגה בשם  במועצת  בודד 

נחשב'.

וסביבותיה,  גן  ברמת  ושבים  לעוברים 
בחירות,  תלוי שלט  לא  עליו  בניין  נדמה שאין 
ריבוי  לראשות.  אחר  מועמד  מהם  אחד  שבכל 
ויו"ר  המועצה  חבר  את  הרתיע  לא  המעומדים 
שהכריז  משה,  בן  אביהוא  היהודי'  'הבית 
רק  העיר בבחירות.  לראשות  ריצתו  על  חגיגית 
לפני שבועות ספורים, נבחר בן משה בבחירות 
פנימיות לעמוד שוב בראש 'הבית היהודי', אך 
בטקס השקת הריצה, הוצג הוא כמי שמתמודד 
ברשימה עצמאית בשם 'הרמתגנים עם אביהוא'.

בן משה, עד לפני שבועות ספורים בן בריתו 
מתפקידו  הודח  זינגר,  ישראל  העיר  ראש  של 
מהלך  כמו  שנראה  במה  רווחה,  תיק  כמחזיק 
זינגר.  מול  עצמאית  להתמודדות  בדרך  טקטי 
סיעתו 'הבית היהודי' מחזיקה בשלשה מנדטים.

הציונות  של  מבשרה  בשר  היותו  למרות 
הדתית ונוכחותה של השרה איילת שקד בטקס 
השקת המועמדות, אתרים מקומיים מדווחים על 
מגעים בינו לבין, כן כן, סיעת 'המחנה הציוני'. 
מעורבותו  בשל  היתר  בין  נשענים  הדיווחים 
שלי  במחנה  להסתדרות  האחרונות  בבחירות 

יחימוביץ'.
לדברים,  להתייחס  הבטיח  משה  בן  אביהוא 
לא  תגובתו  לדפוס,  הגיליון  ירידת  עד  אך 

התקבלה.

בעלזא תתמוך בלסרי?

ר יהודה
או מעורפל: הש"סניק העצמאי מצחצח חרבות ומכוון לראשות

 עוזי אהרן, יו"ר ש"ס אור יהודה ומ"מ ראש 
במתקפה  ופצח  סמכויותיו  מכל  התפטר  העיר, 

חריפה נגד ראש העיר ליאת שוחט.
ש"ס באור יהודה מונה שלשה מנדטים ונציגה 
הבכיר, אהרן, נמצא בעשייה העירונית כשלשה 
עשורים. למעשה, מרבית מצביעי התנועה כלל 
לא חרדים. ב2013 התמודד אהרן על הראשות 

מול ראש העיר המכהן דוד יוסף והובס.
 2015 בשנת  שנערכו  המיוחדות  בבחירות 
כתב  עקב   – יוסף  דוד  של  פרישתו  בעקבות 
אישום שהוגש נגדו – התמודד אהרן מול עו"ד 
קיבל  למרוץ,  האחרון  ביום  אך  שוחט  ליאת 
כהן,  שלום  חכם  המועצת  נשיא  ממרן  טלפון 
שהורה לו לרדת מההתמודדות ולחבור לשוחט.
בקדנציה הנוכחית, היה אהרן שותפה הבכיר 
השבוע,  העיר.  ראש  כמ"מ  וכיהן  שוחט  של 
נפרמה הברית, כאשר הסיבה הפורמאלית היא 
הימנעותו מהצבעה על תכניות בנייה שקידמה 
שלילת  לפני  לשימוע  הוזמן  הוא  שוחט. 
שהגיש.  פיטורין  מכתב  לכך  והקדים  סמכויות 

אתו התפטר גם סגן ראש העיר אפי גוטמן.
קשות  במילים  אהרן  תקף  שפרסם,  בסרטון 
מטרתו  שכל  "שימוע  פניניו:  בין  שוחט.  את 
לבניית  ידי  את  אתן  "לא  אימים",  עליי  להלך 
הבוטים  "האיומים  הולילנד",  נוסח  פרויקטים 
היסטרית  התנהלות  משדרים  שוחט  גב'  של 
לבצע מחטפים  מנסה  אשר  ציבור  עסקנית  של 
ו"הגב'  שקלים"  מיליוני  מאות  של  בהיקפים 
שוחט פועלת במחשכים למתן הנחות לקבלנים 

במיליוני שקלים".
הרב אהרן, הייתם שותפים של שוחט, עכשיו 

אתם פורשים בקול רעש גדול, באמת אין שום 
קשר לבחירות?

"אני חייב לחדד, התמקדתי בנושא שחיתות, 
ביני  פנימי,  מאבק  עשיתי  שנים  הרבה  במשך 
ובין ראש העיר, לצערי הרב אין שקיפות, אמרנו 
תמיד  אני  מתאימים,  בפורומים  הדברים  את 
בחוץ.  מכבסים  לא  מלוכלכת  שכביסה  בדעה 
ראינו  כאשר  לצערי,  ש"ס,  בזכות  נבחרה  היא 
היא  בה  בצורה  ועוד  קולנו,  את  שלא שומעים 
באה לשלול סמכות בצורה דיקטטורית, כאשר 
נמנענו  האלה  שנים  השלש  בכל  אחת  פעם 
קולנו  להשמיע  ביקשנו  אחת  פעם  בהצבעה, 

להיות קשובים לקול התושבים..."
וזה קרה בדיוק עכשיו?

"תשאל אותה למה הוזמנו לשלול סמכויות, 
כנראה היא חוששת, היא רואה שיש לי אהדה 

בלתי רגילה בכל הציבורים".
אתה מתמודד לראשות, נכון?

שוקל  אני  בתוקף.  זה  את  דורש  "הציבור 
בחיוב, עוד לא אמרתי את ה'בום'".

יש לנציג ש"ס סיכוי בעיר חילונית?
)ראש  מרחובות  שונים  אנחנו  מה  "ברור, 
ש"ס,  איש  הרחוק  בעבר  מלול,  רחמים  העיר 
אך מכהן מטעם 'הליכוד'. י.פ.(, אותו קו, אותו 

רעיון".
למה הפעם יהיה סיכוי טוב יותר מבעבר?

העיר  בראש  נרחבים שתמכו  קהלים  "הרבה 
המכהנת פרשו ממנה ומבקשים לתמוך בי".

כשאנחנו שואלים אותו האם הוא מתואם עם 
צמרת ש"ס, עונה אהרן כי "לאורך כל השנים, 
באופן  אבל  כרשימת ש"ס  לעירייה  התמודדתי 

מה  להבין  ניסינו  עצמאי". 
אם  העצמאות  של  ל המשמעות  ע

הוא  וכך  ש"ס  מופיעה  ע הפתקים  י פ ו מ
מעורפלת:  בתשובה  נענינו  אך  ברשומות, 
להשתמש  ממפלגה  מבקש  שאתה  מצב  "יש 
מטעמה,  בדיוק  לא  אתה  אבל  שלה,  באותיות 
אתה רץ ברמה המקומית, באופן עצמאי, ללא 
זאת,  עם  יחד  עצמאי".  הכל  מש"ס,  תקציבים 
מדגיש אהרן כי הוא מתואם היטב "עם כל מי 
שצריך" וכי הוא כפוף לרבותיו ולא יעשה שום 

דבר בלעדיהם.
ש'דגל  הרי  לראשות,  לרוץ  נערך  הוא  בעוד 
בעיר  מועט  אלקטוראלי  כח  המונה   – התורה' 
לתמוך  נוטה   – מוסדות  מספר  בעלת  אך 
את  מכבד  אהרן  שוחט.  המכהנת  העיר  בראש 
חשיבות  לה  מייחס  לא  אך  התנועה  החלטת 
באור  מצביעים  כמעט  להם  "אין  מדי:  גדולה 
יהודה, אני הכתובת של כולם בעירייה, גם של 
אגודת ישראל גם של בית יעקב, אני נותן מענה 

לכולם".
איך אתה יכול לצאת להתמודדות, אם ברגע 
לך  שמורה  טלפון  לקבל  עשוי  אתה  האחרון 

להסיר את המועמדות?
"הפעם, כשאקבל ברכה של מועצת חכמים, 
יותר  חשוב  הטוב  שמי  הדברים:  את  אבהיר 
מהכל. מאחר והציבור לא רוצה לראות מועמד 
שזה  מוכן  לא  אני   – האחרונה  בדקה  בו  חוזר 
אני אבהיר את הדברים, אם תהיה  לכן  יישנה. 

הפעם התמודדות – היא תהיה עד הסוף".

דמוקרטיה חרדית בסכנה: הקרב שקורע את 'דגל' ביתר עילית
מזה תקופה שהסניף המקומי של 'דגל התורה' 
בביתר רועש. הסיבה: כוונתו של יו"ר המפלגה 
הפנימיים,  הפריימריז  את  לבטל  רביץ  יצחק 
עסקנים  בבחירות.  הרשימה  סדר  את  שיקבעו 
מקומיים מטיחים בו כי הוא מנסה לשמור את 
הוא  כי  טוען  רביץ  מאידך,  מחיר,  בכל  כסאו 

מבקש לפתוח את הפריימריז לכל התושבים.
בניגוד לרשויות אחרות בהן הרשימה נקבעת 
בביתר  התורה'  ש'דגל  הרי  מגבוה,  בהוראות 
עילית הפכה ל'פנינה דמוקרטית' לאחר שנציגיה 
נבחרים בבחירות פנימיות מסודרות. סניף 'דגל' 
בתי  וגבאי  קהילות  נציגי  מ-31  מורכב  בעיר 
ונוספו  ריענון  עבר  שנים   5 לפני  כאשר  כנסת, 
שמונה  מי  של  בניצוחו  חדשים,  נציגים  אליו 

לפקח על הבחירות – איצ'ה רייך מרכסים.
דגל  יו"ר  מנסה  האחרונים,  בשבועות 
לערער  רביץ,  יצחק  העיר  ראש  סגן  המקומית, 
ולקבוע  הפריימריז  את  לבטל  המוסכמות,  את 
בראיון  במתכונתה.  תישאר  הרשימה  הרכב  כי 
לעיתון המקומי 'שערים' נימק רביץ את עמדתו 
פריימריז,  נערכו  לא  מעולם  ש"ב'דגל'  בכך 
למעט במקרים חריגים". רביץ הוסיף כי במידה 
ולא יצליח להוביל לביטול הפריימריז, "נדרוש 
גם בחירות לקביעת זהותם של נציגי הקהילות''.
מוניציפאלי'  'שטח  יצא  דבריו,  בעקבות 
לא  טענותיו  כי  ומצא  ההיסטוריה  את  לבדוק 
עולות בקנה אחד עם המציאות. משנות הקמתה 
ועד ל-1996 כיהנה בעיר מועצה ממונה מטעם 
נבחר  משרד הפנים. בבחירות הראשונות, בהן 
גרליץ לראשות העיר, נערכו בסניף המקומי של 
דגל בחירות פנימיות, בסופן גבר יצחק פינדרוס, 

אז עסקן מקומי צעיר, על עו"ד ידידיה מצגר.
מתפקיד  לבחירות  פינדרוס  הגיע  ב2001, 
הסגן עם כוונה להתמודד לראשות. המועמדים 
הראשון  המקום  על  התמודדו  לא  האחרים 
זאת,  עם  אחד.  פה  נבחר  ופינדרוס  ברשימה, 

על מקומות 2-3 נערכו בחירות סוערות, בסופן 
נבחרו מאיר הירשמן וישראל אייזנשטרק ז"ל.

בהמשך הקדנציה, עם פטירתו הטראגית של 
המקום  על  פריימריז  שוב  נערכו  אייזנשטרק, 
שהתפנה, בסופן גבר ישראל גולומב על יצחק 
הוביל  רביץ,  שהפעיל  שלחץ  אלא  רביץ. 
לטובתו.  מקומו  על  לוותר  גולמב  להחלטת 
הוא  כי  גולמב  הודיע   ,2007 בחירות  לקראת 
הרשימה,  ראשות  על  פינדרוס  מול  מתמודד 
וכי  לפינדרוס  יצביע  כי  זמנית  בו  הצהיר  אך 
גולומב  כצפוי,  לפרוטוקול.  היא  התמודדותו 
זכה לקול אחד, כשמי שמשלשל את שמו הוא 

דווקא פינדרוס.
והתקיימו  לירושלים  פרש  פינדרוס  ב2008 
ורביץ  שטרית  היו"ר.  תפקיד  על  בחירות 
 18 עם  ניצח  שטרית  אלו  ובבחירות  התמודדו 

קולות לעומת 13 קולות לרביץ.
לקראת הבחירות הקודמות נערכו הפריימריז 
שוב, כשבסוף הסיבוב הראשון נרשמו תוצאות 
קולות,   12 עם  שטרית  יוסי  במיוחד:  צמודות 
בשל  מצביעים.   9 עם  וגולומב   10 עם  רביץ 
ניצחון  דורשים  בסניף  שהחוקים  העובדה 
ב-40% נערך סיבוב שני, בסופן זכה רביץ ל-18 

קולות לעומת 13 בלבד לשטרית.
מי שצפוי להתמודד מול רביץ הוא דודי זלץ, 
איש עשייה מוכר ומוערך בעיר, המשמש כראש 
להערכה  זוכה  הוא  אשר.  יעקב  ח"כ  לשכת 
להפוך  ועשוי  מפלגתית  ולתמיכה  מקומית 

לאיום אמיתי על מעמדו הבכיר של רביץ.
לפריימריז  מתנגד  הנך  מדוע  רביץ,  הרב 

באותה מסגרת בה ניצחת?
יותר  בביתר  היו  נכונים.  לא  ממש  "הדברים 
כאלו  מאשר  פריימריז  היו  לא  בהן  פעמים 
ועל  היו. הגוף הבוחר מורכב מ-30 איש,  שכן 
פנימיים  ויכוחים  התחילו  התנגדות,  יש  זה 
לעשות  יכול  אני  קהילה.  מכל  הנציג  יהיה  מי 

ומהומות  ריבים  באלגנים, 
הצעתי  אחראי.  לא  זה  רעיון אבל 

ל פשוט: רוצים פריימריז? בבקשה,  ב א
שיהיו פריימריז אמיתיים של כל מצביעי 'דגל' 
בביתר, לא גבאי שבחר את עצמו. כשזה תלוי 
להצביע  עליו  להשפיע  אפשר  אחד,  אדם  בבן 

לא נכון, אם זה יהיה פתוח זה יהיה אמיתי".
מה רע בגוף בו אתה נבחרת?

"אם פריימריז אז עד הסוף, למה לתת לכמה 
של  גדול  הכי  החסיד  אני  לבחור,  עסקנים 
פריימריז אבל שיהיה פתוח לכולם. אותם אלה 

שרוצים בחירות – בעצמם לא נבחרו".
מוכיחה  המציאות  שהצגת,  לדברים  בניגוד 
בה  בביתר  אחת  בחירות  מערכת  הייתה  שלא 

'דגל' לא הלכה לפריימריז.
"זה לא נכון. היו לפני 30 שנה - בימים בהם 
'דגל' בכלל לא הכירה בביתר בגלל הדיון האם 
הרב שך היה בעד היישוב - היו כשאייזנשטרק 
והיו  עזב  כשפינדרוס  בחירות  היו  נפטר, 
'דגל'  הפעמים  ביתר  האחרונות.  בבחירות 
למישהו  יש  אם  נציגים.  אותם  עם  המשיכה 
גוף  לכל  או  לרבנים  מביאים  נציג,  על  טענות 
שהוא, אבל אם אין טענות – כמו כעת... הרי גם 
מי שמתמודד כרגע לא טוען שיש בעיות, הוא 

רק רוצה להיות סגן ראש עיר, יופי".
מי זה המישהו הזה?

בניגוד  שמתמודד.  מישהו  על  לי  ידוע  "לא 
למה שקורה בווטסאפים של העיתונאים – כאן 
אף אחד לא מבין על מה המהומה. אני מדבר 
אחד  אף  תושבים,  רבנים,  מוסדות,  מנהלי  עם 

לא מבין. ייתכן שהכל שטויות".
בהצלחתו.  ביטחון  רביץ  מביע  לסיום, 
"שיהיה ברור, אנצח ברוב עצום, לא משנה מה 
 – הקיים  הסניף  בתוך  אתמודד  אם  גם  יהיה. 

אקבל רוב עוד יותר גדול".

'דגל התורה' בביתר הייתה סמל ומופת לבחירת נציגים בבחירות פנימיות והוגנות, אלא שכעת, 
סגן ראש העיר יצחק רביץ מערים קשיים • היריב המסתמן: דודי זלץ

בית שמש

ירושלים

חדרה

יוחד
מ

עוזי אהרן, יו"ר ש"ס באור יהודה, פרש השבוע מהקואליציה, לקראת התמודדות על ראשות העיר • 
אהרון מתעקש כי המהלך נובע מדאגה לתושבים, חושף כוונות פוליטיות, ומתייחס לש"ס
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תנופה ברכישת קרקעות 
להשקעה ב”דורות עילית”

“ליצור מהלב, להשפיע 
ולהפיץ את שם השם”

אלי כהן

רואים את הנולד: בשבועות האחרונים נרשמה 
החרדית  העיר  קרקעות  בשיווק  רבה  תנופה 
החדשה "דורות עילית, במזרח גוש דן, כאשר 
עשרות משקיעים חרדיים בחרו בה כשהשקעה 
משקיעים  בעשרות  מדובר  ואמינה.  מצוינת 
ההשקעה  את  לעומק  שבדקו  איכותיים 
בה  וראו  היבטיה  כל  על  עילית"  ב"דורות 
מוזל  במחיר  לדירה  להגיע  מצוינת  הזדמנות 

בעוד כמה שנים. 
בין  נובעת  עילית"  ב"דורות  השיווק  תנופת 
משקיעים  אצל  הקיימת  מההבנה  השאר, 
מנוסות  בידיים  מופקד  עילית'  ש'דורות  רבים 
המקודם  היחיד  הפרויקט  והוא  ומקצועיות 
וזוכה  הרלוונטיים  הגורמים  כל  ע"י  במרץ 
לתמיכתם הנלהבת של ראש המועצה האזורית 
הפרויקט  הנו  בנוסף,  החרדי.  הציבור  ונציגי 
צוות  ע”י  הדרך  כל  לאורך  המלווה  היחידי 
תכנון מקצועי בעל ניסיון רב, השוקד כל העת 
על תכנון העיר ואף נפגש עם גורמים פוליטיים 

מהשורה הראשונה כדי לקדמו.
מאחורי "דורות עילית" עומדים יזמים חרדיים 
הדיור  מצוקת  מתוך  למהלך  שיצאו  מחו"ל 
מההורים  לרבים  כאשר  הקיימת,  החרדית 
המתעדים לחתן את ילדיהם בעוד מספר שנים 
אי"ה, אין את האמצעים לרכוש דירה במחירים 
הקיימים היום. הם יצרו מסלול ההשקעה כדאי 
של רכישת יחידת קרקע במחיר מוזל הרשומה 
בטאבו על שם הרוכש, כאשר בעוד שנים לא 
רבות, עם הפשרת הקרקע, היא תושבח ותניב 

תשואה יפה. 
הבחירה בקרקע "דורות עילית" נעשתה לאחר 
מקצוע  בעלי  של  ומדוקדקת  ממושכת  בדיקה 
בהפשרת  רב  ניסיון  להם  הראשונה,  מהשורה 
היא  כי  העלתה  זו  בדיקה  זה.  באזור  קרקעות 
ביותר  והטובים  הגדולים  הסיכויים  בעלת 
מהסיבות  גדולה  חרדית  ולעיר  לבניה  להפוך 
הבאות: ראשית, מדובר בקרקע פרטית לגמרי, 
לא אדמת מדינה או מנהל. שנית, לגבי הקרקע 
לפני  ממשלה  החלטת  קיימת  הזו  הספציפית 
25 שנים להפשרת השטח לבניה וקידום הקמת 
האזורית  המועצה  שלישית,  במקום.  יישוב 
עבור  הקרקע  את  לייעד  החליטה  שומרון 
הקמת עיר חרדית ויו"ר המועצה האזורית אף 
פועל במרץ להגשים את החזון. ערובות אלו הן 
הכרחיות מאד כדי להוביל מהלך של הפשרת 

קרקע לבניה. 
על כל זאת ניתן להוסיף את המיקום הנדיר של 
העיר, במזרח גוש דן, כ-20 דקות נסיעה מבני 
העתיד  עיר  אי"ה  להיות  שעומד  במה  ברק, 
החרדית. מדובר ברכס הרים מדהים המשקיף 
על גוש דן ממנו ניתן לראות עד קו הים, אוויר 
נקי עם נוף מרהיב, כך שאיכות החיים בו לא 

תהיה דומה לאף יישוב אחר.
ההשקעה  את  הופכות  הללו  הסיבות  כל 
רשמה  שכבר  רבה  להצלחה  עילית"  ב"דורות 
בשבועות  כאמור,  מרוצים.  משקיעים  מאות 
של  נוספות  מכירות  נרשמו  האחרונים 
משקיעים רבים, המבקשים אף הם לראות את 
העיר  של  הגדולה  להצלחה  ולהצטרף  הנולד 

החרדית החדשה במזרח גוש דן. 

הילה פלח

"משחק זה לא תחום, משחק זה חיים", פותח 
עמו,  הראיון  את  צים  שלמה  והיוצר  השחקן 
שאני  מקום  שבכל  הרגשתי  ילדותי  "משחר 
להצגה,  המציאות  את  להפוך  צריך  אני  נמצא 
עושה  כילד  תמונות  לי  יש  ילדים  בגן  כבר 
שמשחקים  אלה  בין  הייתי  תמיד  בגן,  הצגות 

והופכים את המציאות לקצת יותר נסבלת. 
החיים  את  להפוך  בשבילי  הבריאה  הדרך 
במיוחד החלקים הקשיים שבהם, זה להתנתק 
מהחיים ולשחק אותם. ילדים תמיד משחקים, 
מתחפשים, משנים דמויות, זה דרך של הילדים 
לנסות  אותם,  לעכל  החיים,  עם  להתמודד 
להבין איך המציאות נראית מזווית קצת שונה, 

ואת הנקודה הזאת יש לנו ללמוד מהם". 
היכן למדת משחק?

"גדלתי ברמת גן, כמו כל ילד רמת גני ממוצע 
למדתי בתיכון 'בליך' לאחר מכן למדתי בבית 

ספר למשחק שנקרא 'בית צבי'".
מה הוביל אותך לתשובה? 

"אולי התפילות של אמא שלי, או זכות אבות 
שהייתה לי. היה לי רצון מאוד גדול לחבר את 
כל היצירה שיש במשחק לדבר אמיתי לחיים, 
האגו.  הגדלת  או  כישרון  של  לתחום  רק  ולא 
חשבתי שבבית ספר למשחק אמצא את האמת 
את  חיפשתי  המשחק,  מאחורי  שמסתתרת 
הרצון של האנשים להביא טוב לעולם. הייתה 
השחקנים  את  אפגוש  שכשאני  אשליה  לי 
מקרוב  אראה  אני  והמפורסמים  המוכשרים 
לי  היה  לעולם.  טוב  להשפיע  אנשים שרוצים 
שבר מאוד גדול בלימודי המשחק כשהתחלתי 
ולא  ומפורסמים  גדולים  שחקנים  לפגוש 
הצלחתי לראות בהם את מה שחיפשתי. אחרי 

השבר, התחלתי לחפש בכיוונים אחרים. חסדי 
הלימודים  את  שסיימתי  אחרי  יתברך  השם 
הקדוש ברוך הוא הוביל אותי בכל מיני דרכים 
בעולם,  הטוב  נמצא  היכן  להבין  שלו  בדרך 

ברוך השם זה תהליך שלא נגמר".
כאומן דתי, לאיזה קהל אתה מייעד את היצירה 

שלך?
מסוים,  לקהל  מיועדת  לא  אומן  של  "יצירה 
מי  לכל  תדבר  מהלב  נובעת  כשהיא  יצירה 
יצירה שנובעת  שהנקודה הזאת מדברת אליו. 
תדבר  בהכרח  אדם  של  עמוקה  מאמירה 
להרבה אנשים. כאנשים שומרי תורה ומצוות 
אותנו  לעורר  ההצגות  ידי  על  רוצים  אנחנו 
ושלא  עמוקים  יותר  במקומות  הצופים  ואת 
מדוברים ביום יום לתשובה. הכיוון הוא ממש 
הפוך ממה שמלמדים אנשים שהם לא שומרים 
להגדלת  הוא  הדגש  שם  אם  ומצוות,  תורה 
היא  המטרה  אצלנו  הרי  שלך  הפרטי  האגו 

בדיוק הפוכה".          
אתה מלמד כיום בביה”ס להפקה יהודית תורת 

החיים, מה אתה יכול לספר עליו?
"כרגע נראה לי שתורת החיים הוא בית הספר 
מקצועיות  שמשלב  בארץ  מסוגו  היחידי 
נקי  שהוא  חלל  נוצר  ובו  ואמנות,  מקצוענות 
לבנות  בכדי  ליהדות,  זרות  אמירות  מיני  מכל 
יתברך,  לשם  בוער  שלבם  יהודיים  יוצרים 
ועמוקה.  אמתית  אמירה  ולומר  ליצור  ורוצים 
ורצון  כישרון  בו  שבוער  מי  לכל  ממליץ  אני 
להגיע  בעולם  ה'  שם  את  ולהפיץ  להשפיע 

ולהתרשם". 
הקרוב  שני  ביום  להגיע  לכולם  ממליץ  "אני 
להתרשם  בביה"ס,  שיתקיים  הפתוח  ליום 
ולהכיר אותנו מקרוב. להרשמה ליום הפתוח, 
יש להתקשר 050-8684028 או 08-9156001".

על רקע קידום מואץ של הליכי התכנון בשטח
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מאת: יבניאל שירם

דיסלדורף,  הילטון  ברוכים הבאים למלון 
הילטון  מלונות  לשרשרת  החדשה  התוספת 
היוקרתיים, מהמפוארים שבמלונות האירופאים.

לשינפלד תיירות שיתוף פעולה רב שנים עם 
רשת מלונות הילטון העולמית. במשך השנים, 
התארחו אורחי שינפלד תיירות במיטב המלונות 
מבית הילטון העולמית. אחרי הילטון דרזדן, 
הילטון סופיה, הילטון הואה-הין בתאילנד, 
הילטון דאבל טריי ברטיסלבה, הילטון קפריסין, 
הילטון פודגוריצה, אנו גאים לארח השנה במלון 

הילטון דיסלדורף.
אנו ב'שינפלד תיירות' שמחים לארח אתכם 
במלון יוקרה זה, מלון של חמישה כוכבים שנבחר 
בקפידה על מנת להבטיח שהייה והנאה מקסימלית 
בסטנדרט אירוח גבוה ביותר, בתנאים מעולים 
ובאווירה יוקרתית כמיטב המסורת של "שינפלד 

תיירות" ורשת המלונות העולמית "הילטון".
תיהנו  דיסלדורף"  "הילטון  המלון  בבית 
מחדרים מרווחים ומפנקים, מרכז ספא חדיש 
עם מגוון טיפולי בריאות ויופי, בית כנסת, חדר 
כושר מאובזר, לובי יפהפה עם ספות מרווחות, 
חדרי אוכל מעוצבים וגדולים עם אוכל בשפע 

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

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

ג'קוזי, חדר כושר ועוד.
במרחק  ממוקם  דיסלדורף  הילטון  מלון 
קצר מרוב האטרקציות התיירותיות החשובות 
והמעניינות. ניתן להגיע בקלות לארמון בנרט, 
הגן היפני, בית הנרייך היינה, הטיילת החדשה על 
הריין, העיר העתיקה, בית העירייה, שדרת המלכים 
ועוד מקומות שלא תרצו לפספס בזמן שהותכם 
כאן. גם הקניונים ומרכזי השופינג נמצאים בקרבת 

מקום, לנוחיותכם המירבית.
אחרי שהתרשמתם מהמלון, מהעיר ומהיוקרה 

שתלווה את חופשת הקיץ שלכם, כדאי שתכירו 
את המטבח המיוחד של שינפלד תיירות.

אורחינו  את  לפנק  אוהבים  בשינפלד  אנו 
ולהעניק להם את הטוב ביותר. בראש ובראשונה 
זה האוכל – שפע של מטעמים ומעדנים מהמטבח 
היהודי המסורתי והכשר, עליו אחראים צוות 

שפים וקונדיטורים זוכי פרסים.
מי שטעם כבר יודע שכשזה מגיע לאוכל, 
מלווים אותנו שלושה נכסי צאן ברזל: כשרות, 

איכות וכמות.
הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית 
תחת פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א. 
האיכות מורגשת בריחות ובטעמים של כל מנה 
ומנה היוצאות מן המטבח, והאיכות – חבל שאי 
אפשר להעביר את הכל במילים. יש דברים שהעין 
חייבת לראות והחיך צריך לטעום כדי להבין 

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

מלא עם הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי, 
שף מטבח חם, שף סלטים, שף ארוחת בוקר, 
פרווה,  קונדיטור  יהודיים, שף  שף מאכלים 
שף קונדיטור חלבי ושף קינוחים. כולם שפים 
וקונדיטורים מהשורה הראשונה שזכו בפרסים 

בינלאומיים. 
במהלך היום פתוח לפניכם באופן חופשי 
הטרקלין האירי הייחודי של שינפלד. מתחשק 
לכם לנשנש משהו? היכנסו לטרקלין ותיהנו מבר 
עם שתיה קרה, שתיה חמה, פירות העונה ומבחר 
העוגות והעוגיות המיוחדות והקינוחים שטובי 
השפים של שינפלד מכינים עבורכם. העיקר שלא 

תישארו רעבים!
בסיומה של כל חופשה אנו מקבלים לא מעט 
מכתבי תודה מאורחים שהתארחו אצלנו. רובם 
הגדול מציין לשבח את נושא האוכל לצד האיכויות 
והיתרונות הנוספים. כולם מדגישים את האיכות, 
השפע והזמינות. מהרגע שאדם קם בבוקר ועד 
לרגע שהוא הולך לישון, יש לו אוכל זמין ובשפע 
בלתי נתפס – בין אם זה בחדרי האוכל ובין אם 

זה בטרקלין האירי שפתוח עד חצות הלילה.
בשלושים השנים האחרונות למדנו שלמעלה 
משאר הדברים, שביעות רצונכם והנאתכם הם 
החשובים ביותר, ועל כן השירות שתקבלו מאתנו 
תמיד יישאר מקצועי ואישי, עם תשובה לכל 
שאלה ומענה מיידי לכל פנייה. כי אנחנו בשינפלד 

מאמינים שעל חופשה ברמה לא מתפשרים.

הילטון דיסלדורף – ככה 
עושים חופשת טופ

כשמדברים על מלון אירופאי ברמה הגבוהה ביותר אי אפשר 
שלא להזכיר בראש הרשימה את מלון הילטון דיסלדורף הנמצא 
במיקום הטוב ביותר למבקשים לצאת לטייל במדינות אירופה 
הסמוכות. כדי שהחופשה שלכם תהיה מושלמת הבאנו איתנו 
צוות נרחב של שפים וקונדיטורים בעלי שם, שאחראים על שפע 

של מטעמים ומעדנים 

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

שינפלד תיירות  כדי לקבל את העיתון המיוחד: 03-6189999.
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פישל רוזנפלד

בנק  בין  דיונים ושמועות אודות מיזוג הענק  לאחר שבועות של 
־מזרחי טפחות לבנק אגוד, הכריזה השבוע רשמית הרשות להג

בלים עסקיים על התנגדות חד-משמעית למיזוג. בהודעת ממלא 
מקום הממונה על הגבלים עסקיים, עו"ד אורי שוורץ, נכתב, כי 
־המערכת הבנקאית בישראל היא מערכת ריכוזית עם בעיות תח

רותיות רבות וכי מזה עשרות שנים לא קם אף בנק חדש במדינת 
ישראל, ומספר הבנקים רק הלך והצטמצם. 

"כיום נותרו בישראל שש קבוצות בנקאיות שמספקות ללקוחות 
פרטיים שירותי עובר ושב ושירותים בנקאיים נלווים. בנק אגוד 
־הוא הבנק הקטן היחיד מבין שש הקבוצות האמורות. בדיקת הר

התחרותיות  והפעולות  אגוד  בנק  של  שהתמריצים  העלתה  שות 
שלו שונים מאלו של חמש הקבוצות הבנקאיות האחרות".

־עוד נכתב בהודעת הרשות, כי "מאחר שחלק גדול מלקוחות הבנ
־קים כיום הם 'לקוחות שבויים', התחרות על לקוחות קיימים המ

נהלים חשבון פעיל בבנקים מוגבלת ללקוחות הלא שבויים בלבד. 
בתחרות על הלקוחות הללו, גודל הבנק משפיע באופן ישיר על 
התמריצים שלו ועל אופי הפעולה שלו. הבנקים הגדולים שואפים 
לשמר את המצב הקיים ומקרב הבנקים הבינוניים, בנק מזרחי הוא 
היחיד שמדגיש בפרסומיו את האפשרות לעבור בנק, אך גם הוא 
נמנע מלספק לציבור הצעת ערך ברורה. בנק אגוד, לעומת זאת, 
מציע  יותר,  גדול  בנק  בבעלות  מצוי  שאינו  היחיד  הקטן  כבנק 
־ללקוחות השוקלים לעבור בנק הצעת ערך כספית פשוטה ואטר

קטיבית ביחס להצעות של יתר הבנקים. האופן הפומבי והמפורש 
שבו משווק בנק אגוד את הצעת הערך לציבור הרחב חריג ביחס 
ליתר הבנקים במערכת, ולא סביר כי בנק גדול יותר או בנק קטן 

הנמצא בבעלות בנק אחר יבחר לנקוט באסטרטגיה דומה".
ברשות להגבלים עסקיים טוענים עוד כי אחוז הלקוחות שעברו 
לבנק אגוד גדול משמעותית מהבנקים המתחרים. "האסטרטגיות 
התחרותיות הייחודיות של בנק מזרחי ובנק אגוד השתקפו לאורך 
סטטיסטית  בדיקה  וערכה  הוסיפה  הרשות  הרשות.  בדיקת  כל 
עלה  ממנה  בנקים,  בין  פעילים  לקוחות  מעברי  בנושא  נרחבת 
כי חלקו של אגוד מתוך המעברים בין הבנקים גדול משמעותית 
ביחס לחלקו במערכת. באזורים בהם אגוד פועל, חלקו במעברים 
־אף גדול מזה של כל אחד משני הבנקים הגדולים. מבדיקה פרט

נית של נתוני המעבר ב-26 הערים בהן אגוד פועל, עולה כי ב-20 
ערים שיעור המעבר לאגוד הוא 10% או יותר, וב-6 ערים שיעור 

המעבר לאגוד הוא 30% או יותר". 
־בשל כך, טוענים ברשות כי הם הגיעו למסקנה ש"כתוצאה מה

מיזוג, סביר כי האסטרטגיה הייחודית בה נוקט בנק אגוד, כבנק 
הקטן האחרון שנותר במערכת, שאינו בבעלות בנק אחר, תיעלם, 
והמחירים יעלו. לאף בנק אחר, כולל בנק מזרחי לאחר המיזוג, 
־לא יהיה תמריץ להציע באופן כה מפורש ומובלט הצעת ערך כס

פית אטרקטיבית ללקוחות השוקלים לעבור בנק. ככל שבנק גדול 
יהיה פחות מעוניין להציע הצעות דומות בשל חשש  יותר, הוא 
־לפגיעה ברווחיו ובשל חשש להתפתחות של תחרות מחירים שת

המחירים  מעליית  כתוצאה  במערכת.  העודפים  מהרווחים  חתוך 
יפגעו הן לקוחות אגוד והן הלקוחות ביתר הבנקים, שלא יוכלו 
לעבור לבנק אגוד או לעשות שימוש בהצעת הערך שלו כדי לשפר 

את התנאים שלהם בבנק בו הם מנהלים את חשבון העו"ש". 
מזרחי,  בנק  "הגדלת  כי  עסקיים,  להגבלים  הרשות  קובעת  עוד 
בדרך של מיזוג, לא רק שאינה צפויה לתרום לתחרות, אלא אף 
עשויה לקרב את מערכת התמריצים שלו לזו של הבנקים הגדולים 
־ולהקטין את התמריץ שלו לנקוט בפעולות הפוגעות בשיווי המ

שקל בין הבנקים".
הדין  בבית  הרשות  החלטת  על  יערערו  באגוד  כי  היא  ההערכה 
־להגבלים עסקיים, שהיא ערכאת הביקורת השיפוטית על ההחל

טות העיקריות של הרשות ובראשה עומדת שופטת בית המשפט 
המחוזי בירושלים נאווה בן־אור.

בבנק ישראל מתנגדים

בבנק ישראל אמנם לא הגיבו בהודעה רשמית, אך לא עברה יממה 
מנע.  במתקפת  פתחה  בר,  חדווה  ד"ר  הבנקים,  על  והמפקחת 
־"עמדת בנק ישראל היא שמיזוג בין מזרחי לאגוד לא יפגע בת

חרות ואולי אף ההיפך - יחזק שחקן בינוני", אמרה בר במסיבת 
עיתונאים בעקבות פרסום הדו"ח השנתי של הפיקוח על הבנקים. 
את  לאשר  היה  שאפשר  הוא  שלנו  והניתוח  הבנקאית  "ההבנה 

המיזוג", הדגישה.
אגוד  לומר:  "חשוב  כי  העיתונאים,  במסיבת  בר  הצהירה  עוד 
הגיע למצב הזה כי יש לו כמה אתגרים גדולים כמו חוסר יעילות 
שלו,  לתשואה  קשור  ללא  אחר  לבנק  הצמדה  עם  שכר  והסכמי 
האלה  הבעיות  עצמאית.  מחשוב  מערכת  לו  שאין  העובדה  וגם 
נשארות כאן וצריך לחשוב איך מתמודדים איתם. אנו רואים שרק 
קיום  זכות  בעלי  הם  וקטנים  וגמישים  דיגיטליים  רזים,  שחקנים 

לאורך זמן".
במענה לפניית 'קו עיתונות', השיבו ברשות להגבלים עסקיים לכל 

השאלות הרלוונטיות. 
מזרחי  בנק  את  לחזק  כדי  המיזוג  את  לאשר  נכון  היה  לא  האם 

בתחרות מול שני הבנקים הגדולים, בנק לאומי ובנק הפועלים?
"מטרת רשות ההגבלים אינה לחזק מתחרה זה או אחר, אלא לחזק 
את התחרות. בדיקת המיזוג העלתה כי הטענה לפיה רק בנק גדול 
יוכל להתחרות בבנק גדול אחר בתחום הקמעונאי היא שגויה, וכי 
ממילא חיזוק התחרות מול בנק לאומי ובנק הפועלים, לא הייתה 

המוטיבציה של בנק מזרחי במיזוג עם בנק אגוד. 
־"מבדיקת הרשות עולה כי לבנקים גדולים אין תמיד תמריץ להת

חרות בצורה אגרסיבית יותר ובפועל הם גם לא מתחרים בעוצמה 
האחד בשני. ההיפך הוא הנכון, בנקים גדולים דווקא נוטים לשמר 
את נתח השוק שלהם, לנוח על זרי הדפנה ולגבות מלקוחותיהם 
את המחירים המקסימליים. מבדיקת הרשות עלה שדווקא בנקים 
קטנים הם אלו שיש להם תמריץ לחפש דרכים יצירתיות ומגוונות 

בכדי למשוך לקוחות ולמצות את יכולותיהם התחרותיות". 
מה ההבדל בין בנק גדול לקטן?

"בנק גדול חושש להתחרות בצורה אגרסיבית ולהציע הצעת מחיר 
הוא  אז  לקוחות, שכן  אליו  להעביר  בכדי  ופומבית  אטרקטיבית 
הקיימים  לקוחותיו  שכל  כלומר,   – מ'קניבליזציה'  לסבול  עלול 
ידרשו את אותם תנאים באופן שעלול לגרום לו הפסדים. בנק קטן 
לעומתו, לא חושש מ'קניבליזציה' שכן מלאי הלקוחות שלו נמוך 
על  להרוויח.  יכול  שהוא  החדשים  הלקוחות  לפוטנציאל  ביחס 
כן, משתלם לו להציע הצעות אטרקטיביות ופומביות. כך, רואים 
המוניטין  וחיזוק  המותג  בפרסום  מתמקדים  הגדולים  שהבנקים 
ייחודיות  ערך  בהצעות  מתמקדים  קטנים  בנקים  ואילו  שלהם, 
וברורות. בנוסף, בנק גדול נהנה מזרם לקוחות חדשים גם מבלי 
נו קטינים,  ובעיקרם  חדשים,  לקוחות   - באגרסיביות  ־להתחרות 

טים לפתוח את חשבון הבנק שלהם בהתאם למקום בו מנהלים 
הוריהם את חשבונם. בנק קטן לעומת זאת, נדרש לעשות מאמצים 

רבים בכדי להגדיל את בסיס הלקוחות שלו".
איך יכול בנק שיש לו סניף בכל עיר להתחרות בבנקים גדולים?

"אמנם לבנק אגוד פריסה סניפית מצומצמת ביחס לשני הבנקים 
פעיל,  הוא  בהן  שבערים  מוכיחים  הרשות  נתוני  אבל  הגדולים, 
בנק אגוד מצליח לגייס שיעורים ניכרים מעבר לנתח השוק שלו, 
וברובן אף מעל שיעורי המעבר לכל אחד מהבנקים - בנק לאומי 
־ובנק הפועלים. בנק אגוד נוקט באסטרטגיה של הצעת ערך פומ
־בית ואטרקטיבית ובכך מצליח לגייס אליו שיעור גבוה מבין הל

קוחות העוברים. עוד עולה מנתונים שאספה הרשות שבנק אגוד 
נהנה לאורך השנים מצמיחה עקבית במספר בעלי חשבון הפוך".  
אומרים על בנק אגוד שאינו יעיל, אין לו מערכת מחשוב עצמאית 

ויש לו עובדים יקרים. איך הוא יכול להשפיע על התחרות?
הן הבנקים במע נוהגים  יעילות באמצעותם  ־"קיימים שני מדדי 

יעילות הבנקים. המדד  והן הפיקוח על הבנקים למדוד את  רכת 
התפעוליות  ההוצאות  סך  את  מודד   - היעילות"  "יחס  הראשון 
ביחס לסך ההכנסות ברוטו, והמדד השני "עלות ליחידת תפוקה" 
- מודד את סך ההוצאות התפעוליות ביחס לסך הנכסים שברשות 
הבנק. בעוד על פי המדד השני מצבו של בנק אגוד טוב יחסית, 
על פי המדד הראשון בנק אגוד היה עד לשנת 2016 הבנק הפחות 
יעיל במערכת הבנקאית. בעקבות מהלכי התייעלות שביצע הבנק, 

ניכרת מגמת שיפור במצבו גם על פי מדד יעילות זה.
חדש  נושא  איננו  הוא  אגוד  בנק  של  המחשוב  מערכת  "נושא 
חקיקת  במסגרת  השירות  לשכת  הקמת  להחלפתה.  נערך  והבנק 
חוק שטרום, המקודמת על ידי בנק ישראל ומשרד האוצר, צפויה 

להקל עליו ולסייע לו להתגבר על מכשול זה. 
"באשר לסוגיית העובדים, ההסכמים המצמידים את שכר עובדי 
בנק אגוד לשכר עובדי בנק לאומי, כמו גם הסכמי הצמדה אחרים 
במערכת הבנקאות, הם הסכמים בעייתיים מבחינה תחרותית ואכן 
מקשים על פעילותם של בנקים הכפופים להם ומקטינים את מידת 

הגמישות שלהם". 
האם אין חשש שבלא המיזוג בנק אגוד יפסיק את פעילותו כבנק?
־"דיני ההגבלים העסקיים מתייחסים למצב בו מיזוג הוא האלט

רנטיבה היחידה להמשך קיומה של החברה הנרכשת, ומאפשרים 
בתנאים מסוימים מיזוג כזה גם אם הוא מעלה חשש סביר לפגיעה 

־משמעותית בתחרותית. באשר לבנק אגוד, טענה שכזו לא נטע
ידי  ולא על  ידי הצדדים למיזוג  נה מעולם בפני הרשות, לא על 
הפיקוח על הבנקים, שהוא הגוף האמון על יציבותם של בנקים 

במערכת". 

האינטרס של הבנקים

 TheMarker בכנס מיזוגים ורכישות של המחלקה המסחרית של
אביב  בתל  פנורמה  דן  במלון  השבוע  שהתקיים   ,PWC-ו
הלפרין,  מיכל  עו"ד  העסקיים,  ההגבלים  על  הממונה  התייחסה 
שאומרים  קולות  הרבה  "נשמעו  כי  ואמרה  הרשות  להחלטת 
אין שחר.  שההחלטה הושפעה מהדרג הפוליטי. לדברים האלה 
נוספים,  אינטרסנטיים  וגורמים  לעסקאות  צדדים  שהיו  הבנקים 
רצו  הם  כי  כפוליטית  ההחלטה  את  להציג  נוח  מאוד  להם  היה 

להיות היחידים בזירה".
לדברי הלפרין, "בעלי העניין בעסקה לא חסכו מאמץ ולוביסטים 
שניסו להשפיע על ההחלטה. גם הם לא טמנו את ידם בצלחת. זה 
לא מרגש, כי הרשות יודעת להתנהל בתוך הלחצים האלה. זה בא 
בכל פעם שיש מיזוג גדול. מי שלא מרוצה מההחלטה מגיש ערר 

ולכן אין לנו פריבילגיה לקבל החלטה לא מקצועית".
שר הכלכלה אלי כהן, שהשתתף אף הוא בטקס, הביע את תמיכתו 
להודעת הרשות ואמר כי "ידענו מה טוב למזרחי - לרשום רווח 
חשבונאי, אני יודע מה זה עושה לבעלים של אגוד, אולי זה עושה 
־את החיים של בנק ישראל קלים יותר, אבל זה לא משיג את המט

רה של טיפול בריכוזיות במערכת הבנקאית".
"ראיתי את מערכת הלחצים הלא פשוטה שהייתה", תיאר השר 
לוביסטים.  ו-50  כנסת  חברי   8 בוועדה  שהיו  מקרים  "היו  כהן. 
אנחנו רואים את מערכת הלחצים הזו גם עכשיו, אחרי ההחלטה, 
בהפעלת לחץ אינטנסיבית על ידי גורמים". כהן הוסיף והדגיש כי 
"במערכת הבנקאית מיזוג של בנק המשמעות שלו היא פחות בנק, 
וזה דבר שהוא פחות טוב ללקוחות. האם עשרות  פחות תחרות 
־המיזוגים שהיו במהלך השנים האחרונות של בנקים תרמו לתח

רות? התשובה ברור שלא".

באגוד משיבים מלחמה

־"סמכות הממונה על הגבלים עסקיים להתנגד למיזוג בין בנק מז
קם חשש  במצב שבו  החוק  מכוח  קמה  אגוד  לבנק  טפחות  רחי 
משמעותי לפגיעה בתחרות. חשש כזה לא הוצג בפנינו. התחושה 
שלנו, בעקבות השיחות שניהלנו עם הרשות במהלך הבדיקה, היא 
נובעת מ'אי־נוחות' להעניק אישור למיזוג,  שההתנגדות הצפויה 
על התחרות במע העסקה  או השפעת  הבנקים  לזהות  קשר  ־בלי 

רכת הבנקאית. עם כל הכבוד, אין בכך כדי לפסול את המיזוג", 
נכתב בנייר עמדה חריף ששלחו בעלי המניות של אגוד - ישעיהו 
שעומד  הרשות  יו"ר  למ"מ  אלמוזג־זכאי  ויעל  מנור  רות  לנדאו, 

מאחורי ההחלטה.
לשליחתה  שהסיבה  המניות  בעלי  טוענים  העמדה  נייר  בפתח 
נעוצה בכך "שלא ניתנה לנו במסגרת הליך השימוע להשמיע את 
טענותינו בכתב, אלא רק בעל פה, נבקש להעמיד נייר עמדה קצר 
־זה בפני הוועדה לפטורים ומיזוגים. אנו סבורים כי מכיוון שעמ

דתנו בעניין זה שונה עקרונית מעמדת הרשות, מן הראוי כי חברי 
ייחשפו  לרשות,  וחיצוני  מקצועי  גוף  שהינה  המייעצת,  הוועדה 

לכלל העמדות השונות בטרם יתכנסו כדי להמליץ בנושא". 
נוכח טענת הר כי  "סבורים  כי באגוד  בנייר העמדה,  נכתב  ־עוד 

שות שהחשש המרכזי באישור המיזוג נובע מהיעלמות החשבון 
־ההפוך, ניתן להפיג חשש זה באמצעות הטלת תנאי לאישור המי
־זוג שיחייב את שימור ההטבה הזו לתקופה מסוימת לאחר המי

זוג. מובן כי במקום שבו תנאי עשוי להפיג את החשש, אין מקום 
להתנגד ולמוטט את כל עסקת המיזוג". 

־בין יתר הטענות שהועלו בנייר העמדה החריף, טוענים בעלי המ
בתח יפגע  המהלך  כי  כשטענה  צדקה  לא  כלל  הרשות  כי  ־ניות 

רותיות השוק הבנקאית. "הממצאים שלכם מבוססים על נתונים 
דיווח שאינו בעל חשיבות עבור הבנקים או עבור  שנשענים על 
הפיקוח; דיווח שאינו מבוקר ואינו חלק מהדו"חות הכספיים, ועל 
כן אינו נבדק על ידי רואי החשבון של הבנקים ו/או על ידי שומרי 
נוספים. בנוסף, בנקים שונים מגדירים אחרת את מספר הח ־סף 

שבונות לפי קטגוריות באופן שהופך את ההשוואה בין הבנקים 
לבלתי אחידה".

ללא מיזוג: המאבק על בנק אגוד
הרשות להגבלים עסקיים חסמה את המיזוג המתוכנן בין בנק מזרחי לבנק אגוד, בטענה לפגיעה בתחרות • 'ביזנס' 

עושה לכם סדר: מי בעד, מי נגד, מה השיקולים ומה יעלה בגורל בנק אגוד • וגם: ברשות להגבלים עסקיים משיבים 
לכל השאלות הקשות
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תמידי  שקיומן  יש  אך  לפרקים  באות  שהן  המצוות  מן  יש 
מנחות:  במסכת  נאמר  וכך  ציצית.  מצוות  כמו  השנה,  ימות  בכל 
)מ"ג( "חביבין ישראל שסבבן הקב"ה במצוות, תפילין בראשיהן 
הרי  בפתחיהן".   ומזוזות  בבגדיהן  ציצית  בזרועותיהן,  ותפילין 
כולל  ימות השנה  בייחודיותה מצוות ציצית שחיובה בכל  שמכולן בולטת 
ומזוזה  חול,  בימי  רק  נוהגת  תפילין  שמצוות  בעוד  טובים,  וימים  שבתות 
כשאדם נמצא בביתו. ועליה אמר רשב"י: כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל 
פני השכינה, ואף אמרו: "ששקולה מצוות ציצית כנגד כל המצוות כולן", 

וכל כך למה?
עפ"י  המצוות  כל  את  מזכירה  שהציצית  מבאר  לתורה  בביאורו  רש"י 
את  לכך  נוסיף  ואם  מאות.  בגימטריא שש   - "ציצית"  הרמוזה:  הגימטריא 
שמונת החוטים וחמשת הקשרים, נמצא ביחד את המספר תרי"ג- כנגד 613 
מצוות. למדנו שהציצית מהווה אמצעי של תזכורת לאדם, כדרך שמקובל 

לעשות קשר במטפחת או בחגורה בשביל להיזכר בדבר מה.
האלשי"ך הק' העיר בזה הערה נפלאה. דאם יאמר אדם, איך אזכור את 
כל המצוות, והלא הנני לובש ציצית יום יום ורואה אותו ואיני זוכר כל מצות 
ה'".  מצוות  כל  את  "וזכרתם  אז  ורק  לציצית"  לכם  "והיה  נאמר  לזה  ה'? 
ולזכור  בו  להציץ  סימן  לכם  תכוונו שיהיה  הציצית  אם בעשותכם  פירוש: 
את כל מצוות ה', אזי כאשר תראו אותם תזכרו! אבל אם תעשו הציצית דרך 

מלומדה, בלי כוונה לזכור, אזי לא תזכרו בראיה... 
והסביר את הדברים האלשי"ך על פי משל: לאדם שרוצה לזכור איזה דבר, 
שקושר חוט באצבעו וכשהוא מסתכל על החוט נזכר בדבר שחפץ להיזכר 
בו. אך אם אדם קושר אצבעו מפני שהיא כואבת, ואחר כך שכח דבר שהיה 
עליו לעשות וישאל אנשים: כיצד שכחתי דבר פלוני, הרי קשרתי באצבע? 
הכאב  מפני  אלא  אצבעך  לא קשרת  הבריות: שוטה שבעולם!  לו  אומרים 
כאשר  לומר  לציצית"-  לכם  "והיה  אומרו  וזהו  להיזכר...  כדי  קשרתו  ולא 
יהיה "לכם לציצית", דהיינו שהוא שלכם כדי להציץ בו לזכור, אז כאשר: 
"וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'". מה שאין כן אם לא יהיה "לכם" 

לציצית, שלא יהיה בשביל להציץ בו לזכור, כי אז איך יהיה לכם למזכרת?
כעין זאת אמר ה"חפץ חיים" זצ"ל שמצות ציצית כמוה כרשימה שסוחר 
עורך לעצמו בנסיעתו ליריד. ברשימה זו מופיעים בראשי פרקים העניינים 
שעליו לסדר בדרך מסעותיו. אולם רשימה זו טובה ויעילה, רק למי שרשם 
אותה ויודע לפענח את האמור בראשי פרקים אלו, אולם אם אדם שאינו בקי 

יטול רשימה זו ויסבור כי בעזרתה יעשה חיל בעסקיו, אינו אלא טועה.
שהציצית  שרוצה  ומי  ה',  מצוות  בהלכות  ובקי  שיודע  מי  שרק  נמצא 
תזכיר לו אותן, אכן יכול להעזר במצוה זו. אך מי שבצורה סתמית מבקש 

ל"התעשר" ממצוות הציצית, זו לא תהווה עבורו כל תזכורת.
זהו גם ההסבר מדוע מקדימה התורה את הלב לעיניים: "ולא תתורו אחרי 
לבבכם ואחרי עיניכם". למרות שהסדר הפוך כדברי רש"י העין רואה והלב 
חומד והגוף עושה את העבירה? השיב על כך הרה"ק רבי בונים מפשיסחא 
שהעיניים  כלל.  יראו  לא  עיניו  חומד,  אינו  שליבו  זה  בחריפותו,  זצוק"ל 

רואות רק את מה שהלב מכוון.
מסופר, כי ביום חופתו של הרה"ק רבי אהרון מבעלזא זי"ע רצה מושל 
המחוז לבוא ולברך את המחותנים שהיו רבנים במחוזו וכן לראות את החתן 
ששמע עליו רבות. החתן לא שמח לקראת ביקור זה וביקש דרכים להתחמק 
ממנו. מצד אחד כמושל המחוז עלול  הוא לגרום צרות לאביו, לחותנו ולכלל 
ישראל, ומצד שני הוא מאוד לא רצה להסתכל בפני גוי. מה עוד שאין ברצונו 

לברכו בידו הקדושה וביום החופה...
אמר לו אביו הרה"ק רבי ישכר דוב זי"ע: כתיב "ולא תתורו אחרי לבבכם 
ואחר עיניכם", וקשה שהרי קודם רואה העין ואחר כך הלב חומד. והיה צריך 
לכתוב ולא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם? אלא התירוץ הוא, שהעיניים 
רואות רק מה שהלב חומד. כשהלב אינו חומד ואינו חושב בדבר האסור, גם 

העיניים אינן רואות. אפשר להסתכל ולא לראות...
פי  נוסף על מצוות התכלת בציצית. על  רש"י בסיום הפרשה מביא רמז 
מה  אומר  מאיר  רבי  היה  תניא  שמעוני,  ובילקוט  רבה  במדרש  חז"ל  דברי 
נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע 
ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר: "ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם 
השמים לטוהר". )במד"ר לא מוזכר שהתכלת דומה לים אלא שהתכלת דומה 

לרקיע(. ויש להבין את תוכן הרמז המפותל הזה כדי להגיע לכיסא הכבוד?
צבע.  יש  לחשוב שלמים  טעות  הרמז, שהרי  עומק  את  להסביר  והנראה 
שקופים הם המים, וחסרי צבע, ורק השמיים המשתקפים בהם נוסכים את 
צבע התכלת, עד שכשעומדים במרחק מהים נשקפים הם אלינו במלוא זוהר 
של התכול. זהו עומק דברי חז"ל, כי לכאורה איך יכול איש הגשמי להשוות 
יש  המים,  מן  אישית  דוגמה  ליטול  הוא  צריך  שמיים?  של  מראה  לעצמו 
רצון  רק  באישיותו  ולשקף  שקוף  ולהיות  והצבע  הגוון  את  מעצמו  להסיר 
שמיים ואזי יהיה הוא "כעצם השמים לטוהר". ומובטח הוא כי "לא תתורו 
זונים אחריהם", עד שיזכה לקיום:  אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם 

"והייתם קדושים לאלוקיכם..."

למען תזכרוכוחה של תאוות הכבוד

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני 
נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל )יג, ב( פרשת המרגלים, פרשת 
רבת לקח היא, ועלינו להתבונן בה בשימת לב. 
הפסוק מתאר לנו את המרגלים ואומר: "וישלח 
המה"  ישראל  בני  ראשי  אנשים  כולם  משה...  אותם 
)במדבר יג, ג(. ופירש רש"י: "כל אנשים שבמקרא לשון 

חשיבות, ואותה שעה כשרים היו". 
המרגלים היו כולם אנשים צדיקים וברי מעלה, ובשעה 
שנשלחו – כשרים היו, אך לשליחותם – יצאו במחשבה 
רעה. כך דרשו רבותינו על המילים "וילכו ויבואו" )שם, 
אף  רעה,  בעצה  ביאה  מה  לביאה,  הליכה  "מקיש  כו(: 

הליכה בעצה רעה" )סוטה לה ע"א(. 
רעה? הלא הכתוב מעיד  מדוע הלכו המרגלים בעצה 
בהם שכשרים היו. מה גרם להם לקיים את דבר ה' אשר 
עוסקים  המפרשים  רעה?  מחשבה  מתוך  משה  אל  אמר 
בשאלה זו ומשיבים עליה בכמה וכמה דרכים. דבריו של 
הזוהר הקדוש )ח"ג דף קנח( בעניין, מבהילים ממש, וזו 

לשונו: 
נתעבר  לארעא,  ישראל  ייעלון  אי  ]המרגלים[:  "אמרו 
אנן מלהוי רישין וימני משה רישין אחרנין" - אם ייכנסו 
]נשיאים[  ראשים  מלהיות  אותנו  יעבירו  לארץ,  ישראל 
במדברא  זכינן  אנן  "דהא  אחרים.  ראשים  משה  וימנה 
למהוי רישין אבל בארעא לא נזכי" - במדבר זכינו להיות 

ראשי ישראל, אבל בארץ  ישראל לא נזכה לכך.
הסיבה שגרמה לנשיאים להוציא את דיבת הארץ היתה, 
אם כן, תאוות הכבוד שהתעוררה בהם כשהתקרבו לארץ 
ישראל וידעו כי בבואם אליה יסתיים תפקידם כנשיאים, 
ויתמנו אחרים תחתיהם.  כיון שהיתה להם נגיעה אישית, 
לא יכלו לראות את הארץ במבט נקי. נגיעתם עיוותה את 

מראה עיניהם וגרמה לכל ישראל בכייה לדורות.
נסמכה  "למה  רש"י:  אומר  פרשתנו  בתחילת  כבר 
פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דבה 
מוסר".  לקחו  ולא  ראו  הללו  ורשעים  באחיה,  שדברה 
וכיצד זה לא לקחו מוסר? לאחר שהבנו את שורש חטאם 
כאשר  זו:  לשאלה  התשובה  את  גם  נבין  המרגלים,  של 
הנגיעה מרחיקה  מוסר.  לקבל  יכול  אינו  הוא  נגוע,  אדם 
ממנו כל מה שרואה, שומע ולומד, ומונעת ממנו להפיק 

לקח ולראות את הקשר להנהגתו האישית.

למי כֻּוְּנוּ דברי המוסר?

כמה  עד  ילמדנו  אשר  נפלא  מעשה  נביא  זה,  בעניין 
אוטמת הנגיעה את האוזן ואת הלב משמוע דברי מוסר: 
מרן ראש הישיבה, האר"ז בלבנון, רבי איסר זלמן מלצר 
האזל"  "אבן  הספר  ומחבר  חיים  עץ  ישיבת  ראש  זצ"ל, 
על הרמב"ם, גאון עולם וצדיק נשגב, נכנס פעם להתפלל 
הצדיק  של  לדרשתו  ונקלע  כנסת,  בבית  ערבית  תפילת 
הירושלמי ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהְירּוַׁשְלִמי, אוהבן של ישראל, לבו 
לב הארי – רבי אריה לוין זצ"ל, צדיק ענק רוח, חמיו של 
זצוק"ל, אשר דרש  עמוד ההוראה מרן הגרי"ש אלישיב 

שם בין מנחה לערבית.
בדרשתו, עורר רבי אריה את השומעים להיזהר בכבוד 
האשה ולהקפיד שלא לצערה חלילה, "שמתוך שדמעתה 
ומדוע  ע"א(.  נט  מציעא  )בבא  קרובה"  אונאתה  מצויה 
דיבר על כך? כי אשה אחת, רעייתו של אחד ממתפללי 
לומד  בעלה  כי  בכאב  וסיפרה  לפניו  באה  הכנסת,  בית 
ומזלזל  בה  פוגע  בבית  אולם  על ההלכה,  ומקפיד  תורה 
פניו  אך  בדרשה,  ישב  הבעל  הריקים.   כאחד  בכבודה 
העידו כי הדברים חולפים על ידו ואינם מותירים בו שום 

רושם.
לאחר שהסתיימה תפילת ערבית, ניגש רבי איסר זלמן 
לרבי אריה והודה לו על דרשתו המעוררת. "עוררת אותי 
גדול.  לחיזוק  אני  זקוק  והנה  זה,  בעניין חשוב  להתבונן 
בדבריך כיוונת אלי... בעזרת ה', אקח לקח ומוסר"... רבי 
איסר זלמן, שמידותיו זכות ומזוקקות היו, והלוואי שינהגו 
כאילו  הרגיש  בביתו,  הוא  שנהג  כפי  בביתם  ישראל  כל 
מוכיחים אותו באופן אישי, ואילו אותו אדם שאליו כוונו 

כאילו  אליו,  נוגעים  שהדברים  חש  לא  כלל   – הדברים 
עליו ממש נאמרו דברי חז"ל: "מכבדה יותר מגופו"... זה 
כוחה הנורא של נגיעה – גורמת לאדם להרגיש כי צדיק 

וישר הוא, ומרחיקה ממנו כל דבר מוסר ותוכחה!

כבוד אי אפשר לפרוט בעולם הבא...

שנים ספורות לפני פטירתו של מרן ראש הישיבה, רועה 
ישראל הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שנפטר בגיל מאה וארבע 
שנים, נסע הוא ְויבדלחט"א האדמו"ר מגור שליט"א עם 
משלחת של כמה ראשי ישיבות, לחזק את העם שבגולה 
וגם לאסוף כספים עבור הישיבות  ובצרפת,  - באמריקה 
והכוללים בארץ ישראל. היה זה כאשר כאן בארץ נגזרו 
גזרות תקציביות חמורות על עולם התורה; ראשי הישיבות 
עמדו מול שוקת שבורה ואברכים בעלי משפחות ברוכות 

ילדים לא יכלו עוד לכלכל את בתיהם.
המסע הצליח מעל ומעבר למשוער, גם מבחינה רוחנית 
וגם מבחינת התרומות. בכל מקום שהגיעו אליו הגראי"ל 
אותם  שקיבלו  אנשים  אלפי  להם  המתינו  והאדמו"ר, 
בכבוד מלכים ושתו בצמא את דבריהם. ההתעוררות היתה 
גדולה, ואנשים תרמו ככל יכולתם. דמותו של הגראי"ל, 
שהיה אז קרוב לגיל מאה, אך נשא על כתפיו את כל עולם 
התורה והיהדות, תוך שהוא מצוי היטב בכל עניין וסוגיה 
שאין  ופשטות  וענווה  נדירה  בחדות  הפרק,  על  שעמדו 

לתאר – בה לבדה היה כדי לפתוח את הלבבות. 
מצח  עזי  שאנשים  הרב  מלווי  גילו  לארץ,  כששבו 
וחסרי דעת, אשר ראו עצמם כברי פלוגתא לגדול הדור, 
בעוונותינו  ביתו.  דלת  על  והדביקו  נאצה  כתבי  כתבו 
הרבים, ולצערנו הרב, תמיד היו, ותמיד תהיינה, מחלוקות 
בעם ישראל. וכבר אמרו רמז לדבר: "ּוְבֵני קַֹרח ֹלא ֵמתּו" 
ביזוי  המחלוקת,  קרח,  של  הבנים   – יא(  כו,  )במדבר 
בכל  תמיד,  ממשיכים  הם  מתו!  לא  החכמים,  תלמידי 
רצו לקרוע את הכתבים,  הדורות... מלוויו של הגראי"ל 

אך הוא עצר בעדם ואסר עליהם להסירם מן הדלת.
מאומה",  לי  יישאר  לא  שם,  שקיבלתי  הכבוד  "מכל 
אמר הרב שטיינמן למלוויו, "אך מההשפלה הזאת, אני 
רק מרוויח. אם היה אדם יודע כמה שווה בעולם הבא כל 
ביזיון שנחל בעולם הזה, היה קונה את ההשפלה  טיפת 
פתח  עד  נפלאה  מתנה  לי  שלח  הקב"ה  מלא.  בכסף 
הבית: ביזיונות! אפשרות נדירה להוריד מעלי את הכבוד 
בעולם  לפרוט  אפשר  אי  הכבוד  את  בשעתו.  שקיבלתי 
הבא. הוא נחשב שם למטבע חסר ערך, אבל ביזיון שווה 

שם מליונים!"
ובאמת, לאחר אותה נסיעה מפורסמת לארצות הברית, 
לרב  הראו  שמים,  בכבוד  להרבות  הייתה  שמטרתה 
שטיינמן תמונות שצילמו במעמדים האדירים שהתקיימו 
שם, לכבודה של תורה, ותגובתו הייתה: "האם יכול אני 
לקחת את התמונות האלו לעולם העליון? האם התמונות 
האלו 'יעבדו' שם? הלוא שם הכל כבר מצולם! ולא רק 
האמתיות,  וכוונותיו  הלב,  מחשבות  גם  אלא  התמונה, 
בוחן  שהוא  הקב"ה,  רק  צולמה!  שהתמונה  בזמן  שהיו 
בכל  יש  שמים'  'לשם  כמה  עד  לדעת  יכול  ולב,  כליות 

התמונות האלו"
המרגלים הוציאו את דיבתה של הארץ רעה ועיכבו את 
כן, התוצאה של חטא  יתר על  עם ישראל מלבוא אליה. 
המרגלים הייתה נוראה: שש מאות אלף רגלי מעל עשרים 
הכבוד  תאוות  גרמה  זה  ולכל  במדבר!  מתו  כולם  שנה, 
כא(:  ד,  )אבות  רבותינו:  אמרו  וכבר  בהם,  שהתגלתה 
"הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם".

להתפלל  לבנו  על  ונשים  זו  נוראה  בפרשה  נתבונן 
כמטחווי  הכבוד  מחמדת  שירחיקנו  ה'  לפני  ולהתחנן 
כמו  לעובדו,  אלא  תהיה  לא  תאוותנו  שכל  ונזכה  קשת, 

שנאמר: "ַּתֲאַות ַצִּדיִקים ַאְך טוֹב" )משלי יא, כג(. 
רע”ג  עמוד   – ח”א  במדבר  אחריך”  “משכני  )מתוך 

ואילך, עיי”ש עוד תוספות בעניין(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע מאן
דאמר
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ג'ונגל בול

טיפים

טעימה

כיצד להגן בקיץ  
על עיניי הילדים?
כידוע, חשוב מאוד להגן על העיניים מפני השמש, 

במיוחד כשמדובר בעיניי ילדים. לכן על ההורים 
לדאוג שהילדים ירכיבו משקפי שמש כל זמן 
שהם נחשפים לשמש ושיהיו אלה משקפיים 

איכותיים המתאימים להם. אז אין כאן שאלה 
ושלא תחשבו שזו המלצה בלבד, חובה על 

הילדים להרכיב בקיץ משקפי שמש!
רשת אירוקה – הבית של המותגים, מעניקה 
טיפים ועצות בבחירת משקפי שמש נכונים 

לילדים, כולל  דגשים חשובים.

דבר ראשון והחשוב ביותר: 
לרכוש  משקפי 
שמש מחברה/

מותג אשר 
מתחייבת לסינון 
קרינה על פי התקן. 

משקפי שמש ללא מסנני קרינה 
תקינים יפגעו בעיניים של ילדכם. 

יש לרכוש משקפי שמש אשר עומדים בתקן 
ת"י 1898, התקן הישראלי למשקפי שמש וכן 

 UVAו UVB לבדוק שכל העדשות מסננות קרינת
 .UV 400 ועומדות בתקן של

חומרים איכותיים ועמידים: 
מכיוון שמדובר 

בילדים 
הנוטים להפיל 
ולשבור דברים, 

חשוב לבדוק 
שהמשקפיים עשויים 

מחומרים איכותיים ועמידים וגם - שיש 
למשקפיים אחריות ושרות תיקונים. שמו לב 
שאתם רוכשים משקפי ילדים שהם עמידים 

ביותר נגד נפילות ושריטות – פוליקרבונט, מתכת 
דקה וגומי.

נוחות:
חשוב 

שהמשקפיים 
יהיו נוחים 

לילדים 
וקלים על 

הפנים שלהם. שימו לב 
שהמשקפיים בעלי אחיזה טובה על הפנים כך 
שהם לא נופלים, ומצד שני שיהיו להם זרועות 

גמישות שלא ילחצו על הפנים. המשקפיים 
צריכים להיות רחבים כך שיכסו חלק משמעותי 
מהפנים, כך הם יחסמו את חדירת קרני השמש 

מכל הכיוונים וישמרו גם על העיניים וגם על העור 
העדין שלהם.

וכמובן, חשוב שהילדים יאהבו את המשקפיים 
– אחרת לא 

ירצו להרכיב 
אותם. על מנת 

שהילד ירכיב 
את המשקפיים 

באופן קבוע, תנו לו לבחור 
את המשקפיים שהוא הכי אוהב ושכיף לו איתם! 

מומלץ להביא אותם לחנויות שיש בהם מגוון 
רחב של משקפי שמש לילדים, גם איכותיים וגם 

אופנתיים.

אופן ההכנה:
1. לרוקן את הפיטאייה עם כף לתוך הכד של 

הבלנדר. להוסיף את המים והסוכר. לטחון לכ-דקה.
2. לשים בקערה ולהכניס למקפיא. לאחר שעה 

לערבב ולאחר מכן לערבב כל חצי שעה )3 פעמים(.
3. לאחר שהמקפא מוכן, להעביר לקערת הגשה 

ולקשט עם יתר הרכיבים.

אלעד אמסלם, שף ראשי ברשת קפה גרג מציע מתכון למנת סופר פוד "ג'ונגל בול"-  מנה 
וכוללת  טבעי  פיטאייה  מקפא  על  המבוססת  פוד  הסופר  קערת  ומרעננת.   מזינה  בריאה, 

פירות טריים, גרנולה כוסמת, זרעי צ'יה ועוד. 

המיתוסים שמאחורי הסיגריות המגולגלות

מעישון,  ולגמילה  למניעה  המרכז  מנהלת  הציבור,  בבריאות  מומחית  בר-זאב,  יעל  ד"ר 
רוב  את  בן-גוריון. מפריכה  אוניברסיטת  לרפואה,  בקהילה, הפקולטה  לבריאות  החטיבה 

המיתוסים שהמעשנים נוטים לומר בכדי להרגיש טוב יותר עם עשן שסביבם.

מיתוס מספר 1: "טבק לגלגול מסוכן פחות מסיגריות רגילות"
הדברים  אחד  נכון.  לא 
לא  רבים  שאנשים 
שבטבק  הוא  יודעים 
הצמח  בתוך  עצמו, 
הרבה  יש  הטבעי, 
מזיקים.  חומרים 
סופח  הטבק  צמח 
שנמצא  מה  כל  את 
גם  הוא  ולכן  באדמה 
החומרים  את  סופח 
שנמצאים  המזיקים 
ההדברה.  בחומרי 
שנוטים  נוספת  עובדה 
היא  ממנה  להתעלם 
מכיל,  עצמו  שהצמח 
את  טבעי,  באופן 
יתר  הממכר.  הניקוטין 
שבתהליך  היות  כן:  על 
את  לייבש  צריך  הייצור 
אליו  מוסיפים  העלה, 
רעילים  חומרים  עוד 
סופח  הטבק  שצמח 
הוא  אליו. מכאן שטבק 
זה טבק  בין אם   - טבק 
מגולגל או טבק סיגריה 
שמיוצרת על ידי חברת 

הסיגריות. 

מיתוס מספר 2 : "אני מעשן מגולגלות כי הן בריאות יותר מאשר סיגריות רגילות"
לא נכון. סיגריה מגולגלת מזיקה לבריאות באותה מידה כמו סיגריה רגילה ויכולה לגרום 
של  הדם  בכלי  פגיעה  וריאה,  לב  מחלת  שבץ,  סרטן,  כולל  בריאותיים,  סיכונים  לאותם 
הם  המגולגלות  הסיגריות  של  הפילטרים  למעשה,  ועוד.  בקטיעה  צורך  כדי  עד  הגפיים 
קטנים יותר, והמשמעות היא שבסיגריה מגולגלת הפילטר מסנן עוד פחות ממה שמסנן 

הפילטר של סיגריה רגילה, כך שהתוצאה טובה פחות. 

מיתוס מספר 3: "עישון של סיגריה מגולגלת הוא הרבה פחות ממכר"
לא נכון. למעשה, וכפי שצוין למעלה, שני סוגי הסיגריות מכילים את הטבק, שהוא מכיל 
לסיגריה  רגילה  סיגריה  בין  ההתמכרות  ברמות  הבדל  אין  הממכר.  הניקוטין  את  בעצמו 

מגולגלת. 

מיתוס מספר 4: סיגריה מגולגלת מסבה נזק דומה לסיגריה רגילה
נכון. חלק מהנזק העיקרי של הסיגריות נובע מתהליך השריפה. בהתאם לכך, הרי שבאופן 
עקרוני טבק ללעיסה מזיק פחות מאשר טבק שמעשנים אותו, וזאת מפני שבמהלך לעיסת 
הטבק לא מדליקים אותו ולא שורפים אותו בכלל. טבק בלעיסה מסב לרוב נזק בעיקר 
לחלל הפה. ברגע שמדליקים את הסיגריה, ולא משנה איזה סיגריה זו, בין אם זה מגולגלת 

או אחת מוכנה, תהליך הבעירה מייצר חומרים מזיקים, ביניהם פחמן חד חמצני. פחמן 
חד חמצני מוריד את היכולת של החמצן להגיע לגוף בצורה טובה, ולכן אנשים מעשנים 

סובלים מרמות נמוכות יותר של חמצן בגוף לעומת אנשים לא מעשנים. 
האנולוגיה הטובה ביותר לכך היא  שזה לא משנה אם אתה נופל מקומה 15 או מקומה 20, 
אתה עדיין תמות. לכן לא משנה אם אתה מעשן סיגריה מגולגלת או סיגריה רגילה – שתיהן 
הסיכון  את  ניכרת  בצורה  יגבירו 
ולחלות  יותר  מוקדם  למות  שלך 

במחלות כרוניות קשות. 

מיתוס מספר 5: הטבק לגלגול 
הוא טבעי וטהור יותר, ולכן 

מכיל הרבה פחות דברים 
מזיקים מאלה שישנם בסיגריות 

רגילות
רגילה,  לסיגריה  בדומה  נכון.  לא 
טבק לגלגול מכיל קרוב ל 4,000- 
מהם  רבים   - רעילים  כימיקלים 
כמה  הנה  ומרעילים.  מסרטנים 
לרעיל  טבק  כל  שהופכים  רעלים 

כאשר מעשנים אותו:
 קדמיום - מתכת רעילה ביותר 

בשימוש בסוללות
 פורמלדהיד - רעיל מאוד 

ומשמש לשימור גופות
 אמוניה - נמצא בנוזלי 

ניקוי חזקים, מוסף לטבק ע"י 
חברות הטבק כדי להגביר את 

ההתמכרות
 בנזין - משמש כממס בדלק

 ציאניד - מזהם תעשייתי

 ארסן - רעל קטלני שנמצא 
בחומרי הדברה

מיתוס מספר 6: הגלגול גורם לי לעשן פחות סיגריות ולכן הנזק הבריאותי מופחת 
האמת היא, שאם אדם מעשן הוא מעשן. אין דבר כזה סיגריה בטוחה, ועל ידי  לא נכון. 
עישון מגולגלות אתה עדיין חושף את עצמך ל 4,000- כימיקלים רעילים - לא משנה כמה 
אתה מעשן. ההבדל היחיד הוא שהגלגול לוקח זמן, ולכן אנשים נוטים לעשן פחות סיגריות 
כי  לבריאות,  מועילה  הסיגריות  כמות  שהפחתת  הוכח  לא  מנגד,  מגלגלים.  רק  הם  אם 
מפחית  הוא  ואם  לקבל,  חייב  שלו  שהמוח  ניקוטין  של  מסויימת  לכמות  מכור  המעשן 
מכמות הסיגריות שהוא רגיל לעשן, הוא יעשן את הסיגריות הנותרות בצורה שתאפשר לו 
להפיק מהם יותר ניקוטין, כמו באמצעות שאיפות עמוקות יותר, עישון הסיגריה עד הקצה 
וכו´. בפועל, המוח דורש כמות מסוימת של ניקוטין והאדם יעשן בצורה לא מודעת כדי 

לספק לעצמו את הכמות הנדרשת. 

מיתוס מספר 7: בגלל שלא מוסיפים לטבק "חומרי בעירה" הוא פחות מסוכן
מנת  על  יותר  ועמוקות  יותר  חזקות  שאיפות  לוקח  הסיגריה  את  שמגלגל  מי  נכון.  לא 
לריאות  רעלים  של  יותר  רבה  שאיפה  היא  המשמעות  תכבה.  לא  המגולגלת  שהסיגריה 

והתוצאה היא כמובן מזיקה יותר.
העישון.  של  מוחלטת  הפסקה  הוא  סיכון  וכמפחית  כיעיל  שהוכח  היחיד  הדבר  לסיכום, 

כיום, ניתן לעשות זאת בקלות באמצעות רופא המשפחה שלך.

בעלך מעשן? הוא אמר לך שהוא עבר לגלגל וזה יותר זול וגם יותר בריא?  אז נכון זה הרבה יותר 
זול אבל לא פחות מזיק מסיגריה רגילה  קבלו את המיתוסים המוכרים שכולם אומרים אבל לא 

באמת בדקו את אמיתותם

חומרים:
• 3 פירות פיטאייה טריים )פרי הדרקון(

• 2 כפות סוכר קנים
• 150 מ"ל מים
• כף זרעי צ'יה

• כף גוג'י ברי
• כף שבבי קוקוס )אפשר קלוי(

• 2 כפות גרנולה כוסמת
• פירות טריים חתוכים

צלם: ערן תורגמןצלם: דן פרץ
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - תפזורת נשק וכלי נשק במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. חדר כניסה,מסדרון. "העולם הזה דומה ל____ בפני 
העולם הבא" )אבות ד טז(

7. _____ הלב. טמטום וטפשות. "אינו נפטר מן העולם 
בלא ____ הלב" )כתובות קה.(

8. פרס,חתך. "בעל הבית ____ ואורח מברך"   )ברכות 
מו.( )בלשון עתיד(

9. צווי,פקודה,הוראה. "כי הואיל הלך אחרי ____" 
)הושע ה יא(

10. תנא ____. התנא הראשון,בעל הדעה הראשונה 
שנזכרה במשנה או בבריתא. "היינו תנא ____ איכא" 

)ברכות מח: (
11. ישיבה. "רב לכם ____ בהר הזה" )דברים א ו(

12. פחד,מורא,יראה. "ומנוס נסו ולא הפנו ____ מסביב" 
)ירמיה מו ה(

13. כעס,קצף. "ב_____ ובחמה" )דברים כט כז(
15. ______ נעשה חדודים חדודים. נתחלחל,רגז מאוד. 

"שנעשה חדודים חדודים כל ____" )סנהדרין צד.(
16. הגות,הגיון-הלב,הרהור. "חם לבי בקרבי ב____ 

תבער אש" )תהלים לט ד( )לא בלשון סמיכות(

1. סכום כסף שהורי החתן או הורי הכלה פוסקים כמענק לבניהם 
לנישואיהם. "שטרי ____ וכדרב גידל אמר רב" )מועד קטן יח: (

2. קיצור השם : רבי משה בן מימון.
3. מפרשיות השבוע.

4. כח,גבורה,אומץ. "תדרכי נפשי ____" )שופטים ה כא( )בכתיב מלא( 
)בהיפוך אותיות(

5. חוק,משפט. "להנתן ___ בכל מדינה ומדינה" )אסתר ג יד(
6. דברי הבל. "הכל הבל ו___   ___" )קהלת א יד(

9. קהל,עדה,חבורה. "אל תפרש מן ה____" )אבות ב ד( )בכתיב חסר(
11. גדל. "נטעך ת____" )ישעיה יז יא( )בלשון יחיד,עבר(

12. קיצור המילים : מנין בני ישראל.
14. _____ אחד. בדעה אחת,בהסכמה כללית. "הנה דברי הנביאים 

_____ אחד" )דה"ב יח יב(

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

מקל, מגן וצינה, אלה, קובע, גרזן, מצחה, חרב, שריון קשקשים, רומח, איל מצור, חנית, אבני הקלע, קשת,  
איל הברזל, קלע, תלי, חץ, כידון, אשפה

תגצתאלקמשאמקנעסנד

דחדתדאגשיישצשאלאנ

תאנגתנגתשלסנחתתקת

סשואויאקנהשתשהתדת
שידצגששגאברסשסנתי
תגיאתקנבשרוונשאאנ

דנכסנארתגזמאצתסשח

התשואחדאעלחגאמאנס

תדישישישרבתגרנלתנ

דרסשאתדתגשונגזתיש

שיששדיאשיעלקהינבא

שספאנתנלגלתדישרתא

תהאנאסתדהשתתתגתגא

1."... חלום", "... דיבור", "... ציבור"
2. רימה המוכר בשישית המחיר - הרי זו...

3. כינויו "פרי עץ הדר"                                                                                                          
4. "ארבעים חסר אחת" הוא כינוי לעונש...

5. בבית כנסת, עליו פרוכת
6. ברכת "שעשה לי כל צורכי" נתקנה על...

7. "ארבע כנפות" הוא כינוי ל...
8. "מעברתא" היא חלק מ...

9. "עץ חיים" הוא כינוי ל...
10. מהם "גדילים"?

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. תענית 2. הונאה 3. אתרוג 4. מלקות 5. ארון קודש 6. נעילת נעליים 7. ציצית 8. 
תפילין 9. העמודים עליהם נגלל ספר תורה 10. חוטי הציצית



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

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

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

כג’-כה’  בסיון  תשע”ח  
6/6-8/6/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן דירות 
למכירה

בית שמש

וילות ובתים

אחיסמך

אלעד

אשדוד

באר שבע

+5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבן אליעזר, 3.5 חד', 

משופצת מאוד, 1,100,000 
ש"ח תיווך יעקב, 

054-4901948)23-23(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

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

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 באנילביץ השקט, וילה 
דו משפחתית, ק"ק + 

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

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

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

050-5308742)18-18(_____________________________________________

 בגני זוהר, 145 מ"ר, 5 
חד' גדולים, שמורה + חצר 

+ מחסן וחניה, 2,800 ש"ח, 
_____________________________________________)20-23ל(054-3977553

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 
היוקרתי דירות פנטהאוז 

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

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

4-4.5 חדרים

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

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

 באזור ו' דירת 4 חד' קומה 
ג' + מעלית, 1,400,000 ש"ח 

גמיש, ואחרי תמ"א. לל"ת 
054-8432257)21-24(_____________________________________________

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, 
_____________________________________________)22-23ל(050-41103791

 בהלל דירת גן 5 חד' + 
גינה 100 מ"ר, מושקעת 

מאוד, 1,880,000 ש"ח, לל"ת, 
050-4141804)21-24(_____________________________________________

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

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

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
מושכרות ב- 4,000 ש"ח נטו 

בשכונה יא'. משה אלוש, אבני 
_____________________________________________)23-23(דרך, 054-3255667

 דירה מחולקת בשכונה ג', 
מושכרות ב- 3,500 ש"ח נטו 
במחיר מציאה. משה אלוש, 

_____________________________________________)23-23(אבני דרך, 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיףור, מושכרות ב- 9,000 

ש"ח נטו בשכונה א'. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)23-23(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 4 יחידות 
מושכרות ב- 5,200 נטו 

בשכונה ד'. משה אלוש, אבני 
_____________________________________________)23-23(דרך, 054-3255667

 באזור שמעון הצדיק, 
דירות 3 ו- 4 חדרים בשלבי 

_____________________________________________)22-23(היתר, 03-7153000

 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(_____________________________________________

 מבחר דירות גדולות 
לחלוקה ברחבי באר שבע 

במחירים שפויים במחיר 
מציאה. משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)23-23(_____________________________________________

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

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

052-5752500)23-23(_____________________________________________

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

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

 בית קרקע, מחולק ל- 4 
קרוב לאוניברסיטה במחיר 

מציאה, 850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(אור-לנכס, 050-9500075

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת לחלוטין, 1,220,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)23-23(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

בטאבו. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א החל מ- 1,600,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 ביהודה-הלוי מתאימה 
לטאבו-משותף, מרווחת, 

2,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 באיזור בירנבוים, כ- 50 
מטר עם היתר בניה לעוד 

כ- 130 מטר, קומה א' 
ואחרונה, ניתנת לחלוקה, רק 
1,749,000 ש"ח. אד"י נדל"ן, 

054-8493483)23-23(_____________________________________________

 מציאת השנה באזור 
אבוחצירא, דירה מחולקת 
ל- 3 יחידות דיור מכניסות 
6,200 ש"ח חודשי, מחיר 
מצחיק, 1,320,000 ש"ח 

)גמיש(. "פנחס נכסים" 
055-6789653)23-23(_____________________________________________

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

בניה ל- 65 מ' + מעלית. 
*****בעקיבא-סוקולוב, ק"ק, 
94 מ', מחולקת ל- 2 יחידות 

שקטות ומרוהטות. פנחס 
מילר, מתווך מוסמך, 

050-4103310)23-23(_____________________________________________

 ברשותנו מבחר דירות 
במחירים אטרקטיביים בכל 

בני-ברק. תיווך אר מאני, 
054-4481627)23-23(_____________________________________________

 למבינים בברוט, 
מחולקת ל- 3, שכירות 

6,200 ש"ח, ב- 
1,280,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)23-23(נדלן בועז' 058-3200078

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

63מ', שמורה מאוד! רק 
ב- 1,250,000 לסגירה. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)23-23(_____________________________________________

 פרסמו בחינם! פרסמו 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 'אפיקי 

_____________________________________________)23-23(נדלן בועז' 050-4156080

 באזור רש"י, דופלקס 
ענק, 3,900,000 ש"ח. 3.5 ח' 
1,800,000 + אפשרויות בניה. 
4 חד', 2,100,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)23-23, טל': 054-8449423

 באזור יהודה הנשאי, דירות 
אחרונות בבניה, 4 חדרים, 

2,100,000 ש"ח. 3 חדרים, 
1,600,000 ש"ח. דירת גן + 
חצר, 2,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)23-23, טל': 054-8449423

 באזור העיריה, דירת 3.5 
חד', 90 מ"ר, יפה, 1,750,000 
ש"ח. דירת 5 חד' + אפשרויות 

בניה, 2,000,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)23-23, טל': 054-8449423

 מציאת-השבוע!! 
א.בית-יוסף, כ- 64 מ"ר, 

ק"ב, משופצת, א.להרחבה!! 
1,420,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

 ברמב"ם, 4.5 חד', 90 
מ"ר, משופצת + סוכה, ק"ג, 

א.בגג בטון, 4 כ"א, חניה 
משותפת, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור אדמור-מגור, 120 
מ"ר, מטופחת, ק"א, עורף, 

2,500,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)23-23(_____________________________________________

 בדסלר! 100 מ"ר, 
משופצת, מחולקת לדירה 

ויחידה, ק"ק. "אפיק נכסים" 
03-5791514)23-23(_____________________________________________

 מציאה למשקיעים, ברש"י, 
מחולקת, קומת כניסה, 63 

מ"ר, תשאוה יפה, מושכרת, 
1,800,000 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ל(050-5305219

 פרויקט מהרש"ל, 7 
דירות, 4 חדרים ופנטהאוז 

ענק בבניה, אכלוס 
12 חודשים, החל מ- 

2,100,000 ש"ח. אלבה-
_____________________________________________)23-23(נדל"ן, 054-8446671

 פרוייקט סוקולוב-
ר"ע, דירות 3/4 חדרים, 

נכה, פנטהאוז אכלוס 
18 חודשים החל מ- 

1,690,000 ש"ח. אלבה-
_____________________________________________)23-23(נדל"ן, 054-8446671

 פרויקט ז'בוטינסקי 
71, נותרו דירות בודדות 
3/3.5/4 חדרים, אכלוס 

12 חודשים, החל מ- 
1,400,000 ש"ח. אלבה-

_____________________________________________)23-23(נדל"ן, 054-8446671

 בהר-סיני, 125 מ"ר, 
ק"ק, חזית, שקטה, 

מחולקת + א.הרחבה. 
"מקסימום-נדלן" 

052-7683068)23-23(_____________________________________________

 בסוקולוב, דירת גג, 
4.5 חד', כ- 90 מ"ר 

)שני מפלסים( ***באזור 
מוהליבר, 5 חד', מפוארת 

ביותר + סוכה + יחידת 
הורים ***בצייטלין, 3 

)כ- 60 מ"ר( + אופציה 
לבניה על הגג + הרחבה 

מהצד *"אלוני נכסים" 
052-7610603)23-23(_____________________________________________

 בגמר בניה, בשמעיה/
מימון, 6 חד', ק"ק + חצר, 

כ- 150 מ"ר, 2,200,000 
ש"ח, גמיש. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)23-23(_____________________________________________

 דירות גן ופנטהאוזים 
בפרויקט חדש בפרדס 

כץ, 2.5-5 חדרים, החל 
מ- 1,500,000 ש"ח. 

אלבה-נדל"ן, 
054-8446671)23-23(_____________________________________________

 מציאה! בדבורה-הנביאה, 
דופלקס מפואר + מחסן, 
2,900,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 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, 

_____________________________________________)23-23(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי!! הזדמנות 
בר"ע-הרצוג, דופלקס 

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

052-7684074)23-23(_____________________________________________

 בלעדי ברמת אהרון, 
אזור הוילות, דירת גג, 

כ- 220 מ"ר, ק"ב, 
5 חדרים + גג ענק, 
חזית, מושקעת + 

חני,ה 3,890,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהרב-קוק, דירת-גג 

)דופלקס(, 170 מ"ר, 
ק"ד + מעלית + חניה 

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

והשקעות" 
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה-סנש, 
דירת גג, 300 מ"ר, 
קומה א' ואחרונה, 

150 מ"ר, 5 חדרים, 
מושקעת ברמה גבוהה 

+ 150 מ"ר גג ענק 
פתוח )ניתנת לחלוקה(, 
לפרטים: "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 באזור מיכה, ד.גג, 6ח', 
ק"ג, 2,200,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)23-23(נכסים" 03-5791514

 בלעדי, חדש בשוק, 
דופלקס 6 ברב קוק היוקרתי 
+ מעלית + חניה + מרפסת 
חזית, 3,275,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)23-23(אטרנטיב, 054-5500263

 בויז'ניץ, דופלקס 160 
מ"ר + אופציה ענקית, 
מיידי - כולל אישורים + 

יחידות, חזית, 3,700,000 
ש"ח. "א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 בשיכון ה', דופלקס 
200 מ"ר, 2,ך700,000 

ש"ח, עסקת מזומן. 
"א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 
דופלקס מושקעת מאוד, 

כ- 10 חד,' חזית + 
מעלית + נוף מרהיב + 
מרפסת שמש ענקית, 

ניתן לחלוקה/טאבו 
משותף. "א.צ.נכסים" 

050-2044100)23-23(_____________________________________________

 באזור רבי עקיבא, 
דופלקס 6 חד', ענקית 
ומשופצת, 2,490,000 

ש"ח. "א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 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)23-23(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 5 חד' 
משודרגת בבנין חדש, כ- 
110 מ"ר, ב- 1,990,000 
ש"ח. בשדרות איינשטיין 

בבניה, 5 חד', כ- 115 
מ"ר, ב- 2,000,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)23-23(_____________________________________________

 באביעד, 5 חד', 
יפיפיה, ענקית, 120 

מ', משופצת ברמות, 
מרפסת שמש/סוכה 

בחזית, רק ב- 1,900,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)23-23(_____________________________________________

 בפרויקט אדירים 
המפואר, בקרית הרצוג! 

5 חד', משודרגת, 
רק 1,800,000 ש"ח, 

מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 ברב קוק! פנטהאוז 
מדהים! 5 חד' + הגג, 

מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בנחמיה! 125 מ"ר, 
קב', חזית! 2,300,000 

ש"ח, מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 באזור מנחם, דירת יוקרה 
בבנין בוטיק! 6ח', מפוארת, 

חדשה, יחידה בקומה! מיידית! 
_____________________________________________)23-23("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור מתתיהו, 135 מ"ר, 
4+2, ק"א, חזית, 2,700,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)23-23(_____________________________________________

 באזור לנדא, פנטהאוז 
מושקע, 6.5 ח' + מרפסת 

גדולה + מעלית, 3,700,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)23-23(_____________________________________________

 במרכז בעלי מלאכה, 
5 חד', מטופחת! 

כ- 115 מ"ר + חניה, 
קומה ראשונה, חזית! 

ב- 2,690,000 ש"ח. 
בעזרא, 5 חד', קומה 

ראשונה, חזית + חניה, 
ב- 2,100,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)23-23(נכסים, 050-4177750

 בהרצוג, 4 חד' + יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית, 

2,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 5 חד,' 
מפוארת, חזיתית, ק"ב 

2,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בקובלסקי, 4 חד', 90 
מ"ר,  משופצת, קומה 4/4 גג 

בטון, 1,630,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(תיווך אר מאני, 054-4481627

 בזכריה, כ- 90 מ"ר, 
מטופחת + מעלית 

וחניה, ב- 2,050,000 
ש"ח. באלישע, 4 

משופצת + מעלית 
וחניה, ב- 1,850,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! בנורוק, 
4.5 ח', 118 מ', ק"א, 
מטבח גדול, מרפסת/

שמש, סוכה גדולה, ב- 
1,800,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)23-23(נדלן בועז' 058-3200078

 מיקום בניין מעולים 
בקובלסקי, 4 חד', ק"ב, 
חזית, 95 מ"ר, במחיר 

לסגירה! 1,750,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)23-23(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 4 חד', 
87 מ"ר, ק"ב + חניה, חזית, 

משופצת כחדשה, 1,900,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בלנדא, 4.5 חד', 
115 מ"ר + יחידה בקרקע 26 
מ"ר + מרפסת שמש, ק"ב + 
מעלית, 2,400,000 ש"ח )לא 
כולל את היחידה(. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 בפ"כ, 4 חדרים, קומה 
1, 90 מטר + סוכה + 

יחידת הורים, משופצת 
חדשה, כיוונים צפון 

מערב. "פנחס נכסים" 
055-6789653)23-23(_____________________________________________

 מציאה במכבים, 4 
חדרים, קומה 1, דירה 

יפיפיה, כיווני אוויר צפון 
דרום, 1,490,000 ש"ח. 

"פנחס נכסים" 
055-6789653)23-23(_____________________________________________

 בזכריה, 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"ג + מעלית, משופצת, 

מרווחת, סלון גדול, 2,050,000 
_____________________________________________)23-24ל(ש"ח, 054-5411538

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 4.5 חד', 110 מ"ר, 

ק"א, חזית + מרפסת סוכה 
פתוחה, משופצת, ניתנת 

לחלוקה בקלות, 2,050,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רח' הרצוג, 4 
חד', 92 מ"ר, ק"ב + מעלית 

+ חניה, משופצת, 3 כ"א, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 בלעדי!! בעוזיאל, 4 
חד', ק"א, מעלית, 100 

מ"ר, 3 כ"א + סוכה 
וחניה, 2,020,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)23-23(_____________________________________________

 הזדמנות אחרונה! 
בבנין המבוקש בנורוק 

15! 4 חד', חזית, מעלית, 
סוכה, 1,750,000 ש"ח. 

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)23-23(_____________________________________________

 ברב זוננפלד! 4 חד', 
קב', חזית! ענקית! 

מיידי! 2,150,000 ש"ח. 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

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

מיוחד ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בפרדס-כץ, 4 חד', 
כ- 85 מ"ר, ק"א, משופצת, 

1,510,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

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

+ מחסן + א.כ- 40 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

 למהירי-החלטה!! א.רח' 
הרצוג, 4 חד', כ- 95 מ"ר, 

משופצת + סוכה, 1,540,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"א + 
מעלית + אופציה מאושרת 
למרפסת שמש, משופצת 
כחדשה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4 חד', 
85 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
מושקעת, חזית, 4 כ"א, 

1,880,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)23-23(_____________________________________________



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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בחנקין, 4 חד', ק"2, 
חזית, משופצת, כ-100 
מ', 1,750,000, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,400,000 ש"ח, 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(_____________________________________________

 לל"ת, ברבי אליעזר, 4 
חד' גדולים, סוכה גדולה, עורף 

פתוח, 1,890,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-24ל(052-7651162

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברח' דסלר, 3 חד' + 
יחידה מושכרת, קא', חדשה 
ומפוארת, 2,330,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-22ל(תיווך, 054-8561750

 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(_____________________________________________

כג’-כה’  בסיון  תשע”ח  6/6-8/6/2018

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 4 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

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

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

 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(_____________________________________________

 בסמטת אז"ר, 3 חדרים 
גדולים+ מרפסת, קומה ב',  

1,680,000גמיש. 
052-7604375)20-23(_____________________________________________

 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"

3-3.5 חדרים

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 
_____________________________________________)52-26/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 ברמות א', דירת גן, 5 
חד', נוף לירושלים + מרפסת 
גדולה + אפש' להוספת חדר 

+ מחסן, קרובה לאוטובוס 
ובי"כ, 2,750,000 ש"ח,

_____________________________________________)20-23ל(054-2228828

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בגני גד 4.5 חד', ק"ב, 
עורפית, 110 מ"ר+ סוכה, 

ממוזגת ומושקעת, 1,900,000 
_____________________________________________)21-24ל(ש"ח. 050-6794317

+5 חדרים
 ברח' בלוי, 3 חד', ק"א, 
76 מ"ר, חזית, יפה ושמורה, 

1,590,000 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ל(052-7140850

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

_____________________________________________)22-25ל(054-4445548

 בז'בוטינסקי, דירת 3 חד' 
בשלבי בניה, 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23(תיווך, 03-7153000

 בפרדס כץ בבנין בוטיק 
בשלבי היתר, 4 חדרים, 

_____________________________________________)22-23(1,800,000 ש"ח, 03-7153000

 ברמב"ם, 3 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

ירוחם
 מבחר דירות להשקעה 

סולידית מתחת ל- 400 אלף 
ש"ח בירוחם ודימונה. 

משה אלוש, אבני דרך, 
054-3255667)23-23(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חדרים, קומה 

ב', רחוב הפלמ"ח, מושכרת 
1,600 רק 385 אלף ש"ח. 

משה אלוש, אבני דרך, 
054-3255667)23-23(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, קומה ב', 
משוכרת 1600 במחיר מציאה. 

משה אלוש, אבני דרך,
054-3255667)23-23(_____________________________________________

 5 ח', קומה ראשונה 
בעמרם גאון, 134 מ"ר, לא 

למתווכים, גישה לנכים, 
3,500,000 ש"ח, 

054-6600198)22-25(_____________________________________________

 בפרויקט היוקרתי "מצפה 
נוף" מושקעת במחיר מציאה, 

3 חדרים, ק"ה, 95 מ"ר, ק"ו 
99 מ"ר + 7 מ"ר סוכה, נוף 

מהמם, 052-7616600, 
052-7618800)22-25(_____________________________________________

עמנואל

 3.5 חד' ש"כ בהגר"א *3 
חד' כיוונים טובים ש"כ בפנחס 

_____________________________________________)22-25(לוין, גמיש, 054-8446858

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

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

_____________________________________________)22-25ל(052-3874944

 בבניה ברח'-הלפרין, דירות 
4 חד', 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בעזרא/בן-יעקב, 4 חד', 
ענקית ומרווחת, מיקום מצוין, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בהרב-שך-ז'בוטינסקי, כ- 
4 חד', משופצת, 1,475,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בהראשונים, 4 חדרים, כ- 
100 מטר כולל מרפסת גדולה, 

יפה ומסודרת, 1,799,000 
ש"ח, בלעדי אד"י נדל"ן, 

054-8493483)23-23(_____________________________________________

 שימו לב! מחיר 
לחטוף, 4 חד', גדולה, 
ק"ב, מושקעת מאוד, 

1,580,000 ש"ח לסגירה 
באבוחצירא, מיקום ובניין 
מעולה. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)23-23(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 4ח', 
ענקית, 95מ', משופצת 

כחדשה, מטבח חדש, 
רק ב- 1,600,000 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)23-23(_____________________________________________

 יגאל אלון, 4 חד', 
ק"א, חזית, 9 מ' סוכה 

מרפסת גדולה, משופצת 
יפה. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)23-23(_____________________________________________

 ביגאל אלון, 4 חד' + 
מעלית, קומה מעולה, 

בנין מעולה, דירה 
מדהימה, אופציות יפות 

מאוד, ב- 1,650,000 
לסגירה. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)23-23(בועז' 054-8474843

 בנויפלד, 4 חדרים, 
מקורית, ענקית, 

משופצת + אופציות, 
חזית לעסקה מעולה, 

רק דרכנו ב- 1,720,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)23-23(_____________________________________________

 הזדמנות מיוחדת!! 
בעמק-יזרעאל, 4 חד', 
ק"ב, 3 כ"א, מפוארת 

ומושקעת, סוכה, מחסן, 
חניה, 1,670,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)23-23(_____________________________________________

 א.הרב-שך, 4 חד', כ- 85 
מ"ר, ק"א, עורפית, משופצת, 

1,650,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי, מציאה 
בשלוש-השעות בסיום 
בניה, 4 חדרים, ק"ד, 

חזית, סוכה, 1,700,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! בפדרמן, 4.5 
חדרי, משוקעת קומה 5, 
חזית-לגינה, נוף-מדהים 
+ מעלית, 2,080,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 באזור העיריה, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ג + מעלית + 

חניה + מרפסת שמש, חזית, 
2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 בלנדא! ק"ב + מעלית, 
4.5 ח' + מ.שמש + י.הורים 
+ יח"ד מושכרת, 2,770,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)23-23(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' בקרית 
הרצוג, משופצת, קומה ב' + 
אופציה 51 מטר + מרפסת 

סוכה, 1,630,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(אלטרנטיב, 054-5500263

 באזור זכריה, 4 חד', 
משופצת יפה וגדולה 

+ סוכה + מעלית, רק 
2,030,000 ש"ח, פינוי 

גמיש. "א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 בקהילות-יעקב )הרב 
נסים(, 4 חד', חדשה, ק"א, 
חזית + מעלית, 1,900,000 

ש"ח, גמיש. תיווך הנדל"ן, 
050-4177419)23-23(_____________________________________________

 ברב-קוק, 4.5 חד,' 
כ- 100 מ"ר, ק"ב ואחרונה + 
אופ', 1,940,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)23-23(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4 חד', כ- 105 
מ"ר, ק"ב, מפוארת + סוכה, 
1,930,000 ש"ח, גמיש. נדל"ן-

_____________________________________________)23-23(הקריה, 050-3000121

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר גדולה, 1,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

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

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

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בגורדון, 4 חד' + מעלית 
וחניה + אופציה גדולה, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 3 
חדרים, 70 מטר + ממ"ד 

וסוכה + יחידת דיור 30 
מטר, קומה 2, הדירות 

משופצות קומפלט, 
1,770,000 ש"ח )גמיש(. 

"פנחס נכסים" 
055-6789653)23-23(_____________________________________________

 בדנגור המכבים, 3 
חדרים, 60 מטר, קומה 

3, חזית, משופצת, 
אופציה לעוד 25 מטר, 

1,230,000 ש"ח. "פנחס 
_____________________________________________)23-23(נכסים" 055-6789653

 ברמת אהרון, 3.5 חד', 
92 מ"ר + אופציה להרחבה 

45 מ"ר, משופצת, ק"א, 
1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 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)23-23(_____________________________________________

 באזור נחמיה, 3 חד', 95 
מ"ר, ק"ג, א.בגג בטון + חניה 

מסודרת, 2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 אזור בני אברהם, קומה 
3/3 גג בטון חזית, 3.5 חד', 
80 מ"ר, 1,390,000 ש"ח, 

גמיש. תיווך אר מאני, 
054-4481627)23-23(_____________________________________________

 גרונר, 3 חד', 67 מ"ר, 
חזית, קומה 1.5, 3 כ"א + 

מחסן, 1,300,000 ש"ח, סופי. 
_____________________________________________)23-23(תיווך אר מאני, 054-4481627

 בדנגור, ק"ב, 3 חד', 
כ- 60 מ' + אופציה 

30 מ' מחיר לסגירה! 
1,230,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)23-23(נדלן בועז' 058-3200078

 בדוב הוז, ענקית, 3 
חד', ק"א, 75 מ', חזית, 

1,390,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)23-23(נדלן בועז' 058-3200078

 באורליאן, 3 חד', 
מפוארת במיוחד, טאבו 
משותף ללא משכנתא, 

1,100,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים, 
052-7684074)23-23(_____________________________________________

 לראות את המחר - 
ביונתן המתפתח! 3 חד', 
ק"ג ואחרונה, מושכרת! 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בנויפלד - מתחילים 
להרחיב! 3 חד', קב', 

חזית, 1,490,000 ש"ח 
בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בסוקולוב! 3 חד', 
יפיפיים, 78 מ"ר, 

כחדשה, 1,720,000 
ש"ח. "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 מציאה!!! א.דנגור 
"ב.חרדי" 3 חד', כ- 70 מ"ר, 
ק"ג, א.גג בטון, 1,290,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

 דירה להיכנס! 
בז'בוטינסקי, עורפי 65 
מ"ר, 3 חד' ומרפסת, 
ק"א, ב- 1,280,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)23-23(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 3, ק"ד, 
כ- 67 מ"ר + היתרים + א. 

בצד לכ- 250 מ"ר, 1,460,000 
ש"ח א.לטאבו משותף. "תיווך-

_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

 בפרדס-כץ מקבלן-אמין, 
3 חד,' חדשה, כ- 75 מ"ר, 
א.כשנה וחצי, 1,300,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

 בר' עקיבא, עורפית, 3, כ- 
56 מ"ר, ק"ד + "היתר" כ- 42 

מ"ר בגג-רעפים, 1,340,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

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

בטון + סוכה, 1,510,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי/סוקולוב, 3 
חד', מפוארת + "היתר" 75 

בג.בטון + א.בצד, 1,480,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

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

משופצת + א.כ- 40 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

 למהירי-החלטה!! 
א.ביאליק, 3 חד', כ- 82 מ"ר, 
ק"א, 1,385,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)23-23(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.רח' הרצוג, כ- 3.5 חד,' 
עורפית, כ- 78 מ"ר, חדשה + 
מעלית + מ.סוכה, 1,610,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)23-23(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 
חד', ק"א, כ- 95 מ"ר, 

משוקעת ביותר, חזית + 
יחידת הורים + מעלית, 

רק 1,750,000 ש"ח. 
"א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 באזור רש"י ק"ק, 3 
חד', מחולקת ל - 2 יחד' 

דיור, הכול חדש, רק 
1,180,000 ש"ח לעסקת 

מזומן, תשואה יפה. 
"א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 
חד', חזית, מטופחת 

+ אופציה גדולה, 
1,450,000 ש"ח. 

"א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בז'בוטינסקי )הרב שך(, 

3 חדרים, משופצת 
מהיסוד, 70 מ"ר, 

עורפית, ק"א, 1,330,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בלעדי מציאה!! 
בחרל"פ, 3 חדרים, 70 

מ"ר, משופצת, ק"ג )גג-
בטון(, 1,550,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! באפשטיין, 
100 מ"ר, 3 חדרים, 
ענקית + מרפסות, 

קומה ב' ואחרונה, חזית 
+ אופציה לבניה בגג 
וחלוקה, 1,820,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 באזור אוסם! 3.5 ח', 
חזית, ק"א )בלי(. 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)23-23(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בדוב הוז, 68 
מטר, משופצת, קומה ב', גג 
רעפים + סוכה 17 מטר, בנין 
חרדי, 1,440,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)23-23(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי 3ח' באבוחצירא, 
חזית, 64 מטר + אופציה 

ל- 14 מטר + אופציה לסוכה, 
קומה ד' גג בטון, בנין אברכים, 

1,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' בקרית 
הרצוג, קומה ב', חזית, גג 

רעפים, אופציה בצד 40 מטר, 
משופצת, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)23-23(_____________________________________________

 בלוין-מרישא, ק"א, בנין 
חדש, 3 חד', 80 מ"ר + חניה, 

1,730,000 ש"ח. תיווך הנדל"ן, 
050-4177419)23-23(_____________________________________________

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

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 ביגאל אלון, 3.5 חד,' 
כ- 71 מ"ר, קומה ד', גג בטון, 

1,400,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 בעזרא, 3 חדרים + 
יח"ד )משוכרת(, ק"א, 

חזית, 85 מ"ר, משופצת. 
"מקסימום-נדלן" 

052-2452820)23-23(_____________________________________________

 בר"ע, גדולה ומרווחת, 
3 חדרים, כ- 85 מטר, ניתנת 

לחלוקה, רק 1,649,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(אד"י נדל"ן, 054-8493483

 בז'בוטינסקי קרוב לרב 
ש"ך, 3 חד', כ- 80 מ"ר, 
ק"ג ואחרונה, משופצת, 

1,350,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)23-23(_____________________________________________

 באברבנאל, 3.5 חד', ק"ד, 
כ- 78 מ"ר, 3 כ"א, מעלית + 

חניה, 1,535,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בנורדאו, 3.5 חד', ק"א, 
כ- 70 מ"ר, מרפסת סוכה 15 

מ"ר, 1,375,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 ברוזנהיים, 3.5 חד', גדולה 
+ אופציה ממשית, 1,950,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בצייטלין, 3.5 חד,' 
משופצת + מעלית, 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 מחיר מעולה! בברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות 
גדולות, 1,220,000 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)23-23(_____________________________________________

 בלעדי!! בירושלים-
סמטת רחל, 2.5 חד', 

ק"ב, 70 מ"ר, מושקעת 
ומפוארת, אופציה של 24 

מ"ר, 1,470,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים, 
052-7684074)23-23(_____________________________________________

 בלעדי!! במלאכי, 
2.5 חד', ק"ג, משופצת, 

סוכה, אופציה על הגג 
)בטון(, 1,490,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)23-23(_____________________________________________

 לרציניים א.רמב"ם, 2.5 
חד,' כ- 67 מ"ר, ק"ב + א. 

להרחבה, שמורה, 1,395,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

 בלעדי, 2 חד' 
בטרומפלדור, כ- 50 

מ"ר, קומה ד', גג רעפים, 
1,230,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בטרומפלדור, 2 
חד,' כ- 55 מ"ר, קומה ק', 
חזית, משופץ, 1,270,000 

ש"ח, גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

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

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

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 
70 מ"ר, ק"ק, בתהליך הרחבה 
ל- 90 מ"ר + חצר, 1,470,000 

_____________________________________________)23-23(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בגבעת זאב החדשה, 
פנטהאוז דו קומתי חדש, 170 
מ"ר, מפואר + נוף + מעלית, 
_____________________________________________)23-24ל(מרפסות. תיווך, 052-7678809

 בגשר החיים, 3 חד', ק"ד, 
מרפסת סוכה, מאורת לל"ת, 

1,810,000 ש"ח, 
052-7696165 ,02-5384469)23-26(_____________________________________________

 פרויקט נווה-אור, 
דירות 3/4/5 חדרים, החל 
מ- 620,000 ש"ח. אלבה-

_____________________________________________)23-23(נדל"ן, 054-8446671

3-3.5 חדרים



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כג’-כה’  בסיון  תשע”ח  6/6-8/6/2018

לפרסום
בלוח

03-6162228

דופלקסים

צפת

דירות 
להשכרה

בני ברק

עסקים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-40/18(סולידית, 03-7542233

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 להשכרה דירה ברחוב 
דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 

מטר + גג גדול, 
052-4788488)15-23(_____________________________________________

דופלקסים

לפרסום
03-6162228

 בק.הרצוג, מקסימה, לזוג 
שמתחתן, ממוזגת ומרוהטת, 

במבצע, במיידי, רק 2,250 
_____________________________________________)22-25(ש"ח, 052-7658517

 בז'בוטינסקי פינת 
רמב"ם, יח"ד משופצת, 

מרוהטת + נוף, ק'ד ללא, 
_____________________________________________)20-23ל(054-8597986

+5 חדרים

 למכירה מותג למוצרי 
טיפוח שמשווק בעיקר דרך 
אמזון, חשיפה כלל עולמית, 

_____________________________________________)18-25ל(054-7353838

2-2.5 חדרים

 דירה, 4 ח', 130 מ"ר, 
יוקרתית + יחד"ה מרוהטת 
ממזוגת, 6,500 ש"ח, שיכון 

_____________________________________________)19-26(ה', 050-7877492

 2.5 חד' גדולים 
ומשופצים!! בהרצוג 
קרוב לטבריה, ק"ב, 

חזית, 3,700 ש"ח, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)19-19(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 
_____________________________________________)20-23(3,000 ש"ח, 054-4797080

 באמרי חיים יח"ד לזוג, 
יפיפיה, חדשה, מרוהטת 

וממוזגת, קד' ללא + סוכה, 
_____________________________________________)20-23ל(052-7178480

 להשכרה יחידת דיור 
מרוהטת וממוזגת בקרית 

_____________________________________________)20-23(הרצוג. 050-2352359/4

■ 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

מגרשים

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 

גמיש חנות 20מ' ברח' 
בן גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)02-02(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

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

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 בנורדאו דירת קרקע, 
140 מ"ר מהממת, ממוזגת 

ומשופצת, באזור החרדי. 
050-7954475 050-2256662)21-24(_____________________________________________

קריית אתא

 להשכרה דופלקס 5 
חד' לאחר שיפוץ כללי מיידי 
3 כ"א מלאים 6,000 ש"ח. 

_____________________________________________)21-24ל(052-7143994

 בדנגור 3 חד' כ- 60 מ"ר 
ק"א, משופצת+ ממוזגת+ 

דו"ש, 3,500 ש"ח מיידי.
054-5523432)21-24(_____________________________________________

 בדון יוסף הנשיא 2 חד' כ- 
_____________________________________________)21-24(40 מ"ר, מיידי. 052-6445213

 יח"ד חדשה, ברחוב 
אליעזר, מושקעת מאד, 

מרווחת, מאווררת. 
053-3119123)21-24(_____________________________________________

 בק. הרצוג, 3 חד', יפה, 
ק"ב, ממוזגת, ללא ריהוט, 

בנין שקט, לזו"צ בלבד, 3,300 
_____________________________________________)21-24(ש"ח. 054-6969961

 בכהנמן/ עזרא, דירת 
חדר גדול, מרוהטת קומפלט, 

מטבח נפרד, מיידי. 
050-4122080)21-24(_____________________________________________

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

 להשכרה חנות בנחמיה 
פינת חזון איש ב"ב, משופצת, 

לכל מטרה, מיידי.
054-3062814)21-25(_____________________________________________

 חנות משופצת ומפוארת 
מתאימה לקוסמטיקה/ 

פאנית, כניסה מחנות חזית 
בלב העיר, מיקום מרכזי. 

03-6166003)21-24(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8169217 / 

להשכרה בלב הנגב
מתחם הורדוס

054-2323915
054-2323954

184משרדים-מ"ר, 
לכניסהמיידית 

במיקוםמרכזיבב"ש

  תי המתווך 
לציבור החרדי

מומחה בשיווק וניהול משא ומתן

משרד ראשי: רח‘ פינסקר נתניה

דירות לקניה ולהשקעה
בנתניה, צפת וטבריה

0505-766979

נ

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

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

 בכפר אברהם, 2.5 חד' + 
מרפסת, ק"ב + אופציית בניה 
בגג, 1,050,000 ש"ח, בתהליך 

פינוי בינוי 050-3631140
_____________________________________________)23-23("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 מציאה!! בכהנמן 83,
 קד', 123 מ"ר, 5 חד'גדולים,
מטבח חדש, 3 כ"א, סוכה  

מיידי, 5,950 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ל(050-7489258

 ברח' רבי עקיבא/
הראשונים, 4 חד' + מחסן + 

סוכה, חזית, ק"ב, ממוזגת, 
052-7161685)22-25(_____________________________________________

 בגני גד 3ח' מרוהטת, 
סוכה גדולה, ממוזגת, מיידי, 

משופצת, ק.ד', 
_____________________________________________)22-25(050-4173862, מציאה

 בקפלן, 2 חד' )לא יח"ד(, 
מטבח, מזגן, חצר קטנה, 

_____________________________________________)22-25ל(טל': 03-5781358 גם תא קולי

 2.5 חד', יפה, ממוזגת, 
ברח' ז'בוטינסקי-הירדן, 2,990 

_____________________________________________)22-23ל(ש"ח 055-6787034

 בירדן 2 חד', 45 מ"ר, 
קד'-ללא, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת + סוכה + דו"ש, 
_____________________________________________)22-25ל(052-5501870

 באברבנאל, יח"ד 
מרוהטת, ממוזגת, כחדשה, 
ק"ג + מעלית, מיידי, 2,800 

ש"ח )כולל ארנונה ומים(, 
052-2578770)22-25(_____________________________________________

 בקניון באלעד, חנויות 
ב- 450,000 ש"ח, תשואה 

של 3,000 ש"ח, וחנות 
ב- 300,000 ש"ח + מע"מ, 

תשואה של 2,000 ש"ח. 
050-3631140

_____________________________________________)23-23("ישי חלילי תיווך ויזמות"

מגרשים בטאבו, במחיר שאסור לפרסם
לדירות 4 חדרים, בהליכי אישור מתקדמים

במצפה יהודה ליד מעלה אדומים

  בהזדמנות נדירה

לפרטים:054-2802550

 מגרש גדול בתל אביב 
ניתן לבנות 120 דירות יוקרה 

לקראת היתרים. 
_____________________________________________)22-22(פולטוב נכסים, 052-3646632

 קרקע בחטיבת הנגב חצר, 
1,410,000 לנכים לחלוקה, 

054-9200277)22-22(_____________________________________________

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

052-7667000)22-25(_____________________________________________

 להשכרה, 60 מ"ר עד 
250 מ"ר בחניון בגני גאולה 

_____________________________________________)22-23(בירושלים, 052-7184181

 להשכרה מחסן 30 
מ"ר בקומת קרקע, 

מקורה, גישה נוחה לרכב 
ברחוב מינץ קרוב לרבי 

עקיבא, מיידי, 2,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)22-22(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 

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

0522-656825)22-22(_____________________________________________

 להשכרה, 60 מ"ר עד 
250 מ"ר בחניון בגני גאולה 

_____________________________________________)22-23(בירושלים, 052-7184181

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים,
שפת אמת 10 ב"ב,
055-6780890 מייל:

y055678089@gmail.com)22-21/19(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

 ברח' רוטשילד - מעלית 
שבת+סוכה+מטבח 

חדיש+סלון ענק כ100 מ"ר 
052-5520309)20-23(_____________________________________________

+5 חדרים

עפולה

בעמישב, וילה על 750 
מ"ר, 150 מ"ר בנוי עם אופ' 

לבניה של עוד 70% + חנות + 
מרתף 050-3631140

_____________________________________________)23-23("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 בבלעדיות ברוזובסקי, 
5.5 חדרים, ק"ב, יחידת הורים, 

מרווחת, 1,830,000 ש"ח. 
_____________________________________________)22-25(050-3955955 סיטי נכסים

 בכפר גנים, 5 חד', 130 
מ"ר + גג 130 מ"ר + יח"ד + 
חניה בטאבו + אופ' להרחבה, 

2,150,000 ש"ח גמיש.
050-3631140

_____________________________________________)23-23("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 כ- 120 מטר, ק"ק, 
אפשר לחלק ל- 2, 

750,000 ש"ח, 
052-6224648)23-23(_____________________________________________

 הזדמנות למשקיעים, 
מרווחת, רחוב מעולה, 

מושכרת ב- 10,000 ש"ח. 
מחיר 1,530,000 ש"ח. "בית 

_____________________________________________)23-23(ישראל" 0548-070418

 רח' חפץ חיים, דירה 3 
ו- 4 חד', משופצת כחדשה, 
050-3631140. "ישי חלילי 

_____________________________________________)23-23(תיווך ויזמות"

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

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)23-23(חניות, 0522-656825

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מיני פנטהאוז 7 חדרים, 

ענקית, 4 כיוונים, סוכה, 2 
חניות, מפרט-גובה. ללא-תיווך, 

055-9385311)23-23(_____________________________________________

 בשפירא, בבנין חדש, 
פנטהאוז 5 חדרים, מרפסת 

60 מ"ר, מחסן, 2 חניות, 
2,500,000 ש"ח. ללא-תיווך, 

055-9385311)23-23(_____________________________________________

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז מפלס אחד, 

4 חד,' מ.שמש/סוכה 43 
מטר + מעלית/שבת וחניה, 

2,190,000 ש"ח. אתי, 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)23-23(טרגט

AST , חדרים - 4.5 +גג 
30 מ"ר. ק'4, מעלית, 
חפץ חיים 23. חניתה, 

 ,054-4723517
03-9337985)23-23(_____________________________________________

 דופלקס-גג כץ 35, 
כפר גנים! 5 חדרים, 

ק' 11. חניתה, 
 ,054-4723517

03-9337985)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהאוז 
ברח' ה- 93, 5 חדרים, חדשה 

ומהממת, במחיר מעולה, 
052-3330965)23-24(_____________________________________________

 5 חדרים בכפר גנים 
ב', זליג בס 7, חניה 

ומעלית שבת. חניתה 
ילין, סוכנת נדל"ן, 

0544-723517)23-23(_____________________________________________

 בהיבנר, 5 חדרים, 118 
מטר, מ.שמש, 12 מטר, 

משופצת, 2,170,000 ש"ח. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)23-23(דרים טרגט

 בשפירא, 4 חד', מעלית, 
חניה, מושקעת. 

_____________________________________________)23-23(052-2948691, נטלי

 ברח' נחלת צבי, דירת 
4 חד' + מעלית וחניה, 
1,500,000 ש"ח גמיש. 

 050-3631140
_____________________________________________)23-23("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 בגד מכנס, 4 חדרים, 
גדולה ומשופצת, מעלית 

וחניה, 1,690,000 ש"ח. אתי, 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)23-23(טרגט

AST , חדרים - 4.5 
+גג 30 מ"ר. ק'4, 

מעלית, חפץ חיים 23. 
חניתה, 054-4723517, 

03-9337985)23-23(_____________________________________________

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מרווחת, 3 כיוונים, מפרט 

גבוה, 1,850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(ללא-תיווך, 050-9385311

 ברח' השלושה - כפר 
אברהם - 4 ח' + מעלית )ק"ג( 
+ חניה מקורה, כ- 400 מ"ר - 

_____________________________________________)23-23(מיידית!! 050-4811122

 בטרומפלדור, 4 חדרים, 
ק"א, משופצת, שקטה, חניה 

בטאבו... ישראל נדל"ן, 
054-6401612)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות, בתשעים 
ושלוש, ק"ג, דירת גג, 4 

חדרים, יחידת הורים, חניה, 
בגג.., 1,570,000 ש"ח. ישראל 

_____________________________________________)23-23(נדל"ן, 054-6401612

 בטרומפלדור, משופצת 
אדריכלית, ק"א, בנין מעולה, 

1,630,000 ש"ח. "בית ישראל" 
03-9508808)23-23(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי, 4 חדרים, 
משופצת, חניה, מעלית, 

יחידת הורים, עורפית, לל"ת, 
054-2206294)23-24(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
בכפר-אברהם, אונטרמן, 4 
ח', משופצת, ק' 13/14, 

2 מעליות )1 שבת(, סוכה, 
_____________________________________________)23-23(חניות, 0522-656825

 ברחוב התשעים 
ושלוש היוקרתי, דירת 

3 חדרים, בנין חדש, 
משופצת מעוצבת 

ומהממת, מיקום מושלם, 
שקט, מרכזי ויוקרתי, 

052-5242471)23-23(_____________________________________________

 ביוספטל - 3ח', כ- 70 
מ"ר, מסודרת - ממוזגת, 

מיידית!!, רק 1,050,000 ש"ח, 
050-4811122)23-23(_____________________________________________

 בחיים כהן, 3 חדרים, 
גדולה ומשוקעת, קומה 1, 

_____________________________________________)23-23(חזית, 050-3528252

 באיזור החרדי, רחוב 
מבוקש, ק"ב, 1,200,000 ש"ח 

בלבד. "בית ישראל" 
0548-070418)23-23(_____________________________________________

 בארולנסקי, 3 חדרים, 
גדולה ומשופצת, חניה, 
1,370,000 ש"ח. אתי, 

054-3320655, תיווך דרים 
_____________________________________________)23-23(טרגט

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
גדולה, עורפית ושקטה, מעלית 

וחניה, 1,400,000 ש"ח. אתי, 
 ,054-3320655
_____________________________________________)23-23(תיווך דרים טרגט

 בהזדמנות )בחרדי( 
בהרצל, 2.5 חדרים, ק"ג, 

משופצת, 1,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(ישראל נדל"ן, 054-6401612

 2.5 חדרים, שמורה, 
קומה 2, מיקום מעולה, ללא 

_____________________________________________)23-23(תיווך, 054-8059071

 3 חד' מסודרת באזור 
מתחרד, מושכרת, ק"א, 

530,000 ש"ח, 
 ,052-6484923
052-2888181)23-23(_____________________________________________

 נכס למגורים מניב, 6 
חד', 120 מ"ר, קרקע, 

משופץ כחדש, חצר, יח' 
דיור, מתחרד! 

1,200,000 ש"ח, 
052-2888181)23-23(_____________________________________________

 מציאה - ניתן 
לחלוקה! 5 חד', 110 

מ"ר, מרפסת לנוף, ק"א, 
מתחרד, 745,000 ש"ח, 

052-2888181)23-23(_____________________________________________

 בבנין חדש בפ"כ 
ובפרויקט אדירים, 4,5 

חד', מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 לתיווך דרושים משכירים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ, 

כניסה מיידית, מחירים טובים, 
054-7477054/03-5444815)23-23(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בלעדי בפדרמן-

פנטהאוז, 5 חדרים + 2 
מרפסות-שמש גדולות, 

קומה 7, חזית לגינה, נוף 
מדהים + מעלית-חניה, 

5,600 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 ברחוב יהושוע/יגאל 6 
חדרים, כ- 150 מ"ר, ק"ג 

ללא, 3 כ"א, מיידי, 7,000 
ש"ח, גמיש. 

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

 ,03-5797756
050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן 
חדשה, 5 חדרים + 

מרפסת-שמש, קומה 5 
+ מעלית, 4,500 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)23-23(_____________________________________________

 ברח' זכריה 4 חדרים, 
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(_____________________________________________

 בלעדי ברמז חדשה, 
4 חדרים, ק"א, חזית, 

ממוזגת, י' הורים + 
מעלית + חניה פרטית 

+ מרפסת שמש, 6,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 באזור מינץ, 4 חד,' 
יפה וגדולה + מעלית + 

סוכה + מחסן, רק 4,650 
ש"ח. "א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 בנימין אברהם, 4 חד', 
קו' א', מעלית, 4,100 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות!! ח.מקבלן! 
בשבטי ישראל, 3 חד', כ- 70 

מ"ר, ק"א + מעלית-שבת 
+ מ.ש/סוכה, 3,900 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)23-23(_____________________________________________

 בלעדי במוהליבר, 
3 חדרים בבנין חדש, 

משופצת, ריהוט מלא, 
קומת קרקע, מיידי, 

4,300 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בהרצוג, 3.5 
חדרים, ענקית, 110 

מ"ר, מטופחת, ק"א, 
חזית + חניה, 4,700 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 ברבי עקיבא דובק, 
3 חד', בניין חדש, פינוי 
מיידי, רק 4,250 ש"ח. 

"א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 באזור מרכז בעלי 
מלאכה, 3 חד', בבנין יפה 
ומטופח, רק 4,400 ש"ח 

כולל ריהוט מלא, פינוי 
גמיש. "א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 באזור חרל"פ, 3 חד', 
מטופחת מאוד כ- 90 

מ"ר + חניה, רק 4,300 
ש"ח. "א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)23-23(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 3 חד,' 
כ- 65, מרוהט, 3,200 ש"ח, 
גמיש, מיידי. 077-2050410, 

 ,050-5750880
_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 2.5 חד', יפה, ממוזגת, 
ברח' ז'בוטינסקי-הירדן, 

_____________________________________________)22-22ל(055-6787034

 ליד העיריה, יפיפיה, 
ממוזגת, כ- 45 מ"ר, פינוי 

ביוני, 2,700 ש"ח, 
_____________________________________________)23-26ל(054-7342396, 054-4520649

 בפלמ"ח 2 חד' שינה 
ומטבח ק.3, כ- 45 מ"ר, 

בוטיק, מפוארת + ריהוט, 
3,000 ש"ח. "תיווך" 

054-2345633)23-23(_____________________________________________

 בבן גוריון 30 מ"ר + 30 
מ"ר גינה, משופצת, כולל 
מים וארנונה, 3,000 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ל(054-4990990

 יח"ד בשיכון ה' כחדשה, 
מרוהטת קומפלט + דו"ש, 

_____________________________________________)23-24ל(2,000 ש"ח, 050-8883274/2

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת, 

_____________________________________________)23-30(ממוזגת, מיידי, 052-3632080

 בנימין אברהם, יח"ד 
חדשה + ריהוט, ק.1, 2,600 

ש"ח כולל ארנונה. "תיווך" 
054-2345633)23-23(_____________________________________________

 בהדר גנים, 1+4 על הגג, 
חניה, מרוהטת חלקית, מקום 

שקט ופסטורלי. נטלי, 
052-2948691)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

 "דרך-עיר-נכסים" 
בעצמאות ליד הספריה, 5ח', 
ק' 5/6, מ"ש/סוכה, מעלית, 
חניה, עורפית, מ 31/7/18, 

0522-656825)23-23(_____________________________________________

 למכירה עסק בענף 
העור, בין לקוחותינו "המשביר 

לצרכן", 30 שנות מוניטין! 
_____________________________________________)23-26ל(054-8413666

 למכירה עסק בבני-
ברק למוצרי תינוקות 
וחבילות לידה, פעיל 

ומצליח 8 שנים, 
052-5346959)23-26(_____________________________________________

 למסירה! במרכז 
פ"ת, עסק עובד בתחום 
האופנה בתנאים נוחים 
_____________________________________________)23-24(לרציניים, 054-7770708

 קמניץ בית מחולק ל-3 
יחידות דיור, נכס מניב, כניסה 

מיידית, משופצת כחדשה! 
_____________________________________________)23-23("תבל נכסים" 052-4491116

 חנות להשכרה באלעד, 28 
מ"ר במרכז המסחרי אבטליון, 

_____________________________________________)23-26ל(מיידי, 058-4420300

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

חנויות, מבנים ומחסנים. 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
ברחוב הרב קוק, 120 

מ"ר, חזית לכל מטרה, 
לפרטים: "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 להשכרה חנות בר"ע 
מתחם דובק, 30 מטר, 

5,000 ש"ח, 
052-6224648)23-23(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 תיווך. חנות כ- 25 מ"ר + 
גלריה במיקום מרכזי, 2,800 

ש"ח, גמיש, מיידי, 
03-5444815 ,054-7477054)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות להשכרה חנות 
+ ציוד מתאים, לבגדי ילדים 
ונשים, מקום מפואר וממוזג, 

050-4115510)23-26(_____________________________________________

 מגרש גדול בתל אביב 
לקראת היתרים, ניתן לבנות 

120 דירות יוקרה. פולטוב 
_____________________________________________)23-25(נכסים, 052-3646632

 להשכרה מחסן 30 
מ"ר בקומת קרקע, 

מקורה, גישה נוחה לרכב 
ברחוב מינץ קרוב לרבי 

עקיבא, מיידי, 2,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 

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

0522-656825)23-23(_____________________________________________

 להשכרה משרד - חנות 
במרכז הסואן, קוטלר-סוקולוב, 
40 מ' + חצר סגורה, מושקע, 

050-4103310)23-23(_____________________________________________

 הקודם זוכה! בר"ע, 
קא', 3 חזיתות! 83 

מ"ר, משמש למשרד, 
רק 1,320,000 ש"ח. 

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בגרנדהול 200 מ"ר, לכל 
מטרה, מיידי, במחיר פיצוץ. 
_____________________________________________)23-23(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה, 
050-5990545)20-23(_____________________________________________

כג’-כה’  בסיון  תשע”ח  6/6-8/6/2018

קיט בחו”ל

 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

לפרסום
03-6162228

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

מ- 350 ש"ח, 055-6733843 
050-4102275)18-29(_____________________________________________

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, לפרטים: 
055-6733843)20-45(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-22/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-25/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

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

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-47/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

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

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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 
+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

 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
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(_____________________________________________

 יחידה יפיפיה לשבתות 
וחגים בלב העתיקה לזוגות/

משפחה נוף להרים.
054-5259470)20-23(_____________________________________________

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

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

 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 לימי חול 
ושבתות, בעתיקה של 
צפת, מיקום מעולה, 

מאובזר בכל, לזוג+ ילד. 
052-7153475)21-24(_____________________________________________

 בעתיקה דירת נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

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

 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(_____________________________________________

 מאגר דירות לשבתות, 
חגים ותקופות קצרות, 

ממוזגות, נקיות ומאובזרות, 
054-8432637)22-23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)22-23ל(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 20 איש. חצר 
גדולה, מתחם גדול, בריכה, 

_____________________________________________)22-29ל(1,850 ללילה, 050-3804386

 "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(_____________________________________________

 צימר בצפת בעיר העתיקה 
עד 10 איש. רחל, 

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

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

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

בני ברק

גליל מערבי

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

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

בר יוחאי

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

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

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

■ 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(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

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

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

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

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

הרי יהודה

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

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

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

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

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

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

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 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(_____________________________________________

 יומיים- 900 שקל! דירה 
מרווחת ומאווררת 5 חד', 

על הכינרת, נוף קסום. 
050-4124556)21-24(_____________________________________________

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

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

 דירה מרווחת + גג חציו 
מקורה + מזגנים באיזור 

_____________________________________________)22-23(ויז'ניץ, 050-4123938

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

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 חדש בטבריה! )קרית 
שמואל( דירת נופש מפוארת 

ברמה גבוהה מאוד, קרובה 
מאוד לשטיבל ולכינרת, 

_____________________________________________)22-23ל(054-8523020

 וילה יפיפיה 4 חד', ממוזגת 
+ חצר גדולה, דקות מהכינרת 

_____________________________________________)22-30ל(והשטיבלעך, 052-7606968

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

_____________________________________________)23-26ל(050-41980070

 מתחם נופש בהרי יהודה: 
בריכה, מתקנים, פרטיות, 
_____________________________________________)21-28(פינת מנגל, 050-9133361

 2 יחידות אירוח עד 14 
איש, מאובזרת וממוזגת + 

ז'קוזי + חצר + פינת קפה, 
באזור שקט ופסטורלי, 

050-9806728)23-23(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

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

 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(_____________________________________________

איפור
 מאפרת כלות ואירועים 
מבית ירין שחף, שתצאי 
הכי זוהרת לאירוע שלך 
במחירים ללא תחרות, 

054-3925777)23-24(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

ריהוט

 כורסת נדנדה
052-4227714)20-23(_____________________________________________

 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 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)13-39(_____________________________________________

 ציוד לביהכ"נ ספסלים 
מתקפלים+ סטנדרים עם 

_____________________________________________)21-24(תיבה. 053-3138467

 אבדו מפתחות לרכב 
סקודה בסביבת ויזניץ' בני 

ברק. ישראל 050-8875666 
_____________________________________________)21-22ח(052-3011110

 במוצאי תענית אסתר 
נמצאו אופניים במתחם שוק 

העיר מול קוקה קולה. -03
_____________________________________________)21-22ל(6760106

 נמצאה שרשרת זהב 
המאבד יפנה ל: 053-4158852 

_____________________________________________)21-22(באזור פוברסקי

 נמצאה לפני תקופה 
עגלת תינוק מחברת בייבי 

_____________________________________________)21-22ח(ג'וגר במרכז ב"ב. 03-6743356

 מדף לדלת מקרר 
"לבקבוקים" לאמקור אפולו 

צמורת תשלום! תא קולי 
_____________________________________________)21-22ח(02-5868095

 דרוש לאברך אופניים 
חשמליים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי.
_____________________________________________)21-22ח(052-7621791

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/ תרומה. 

_____________________________________________)21-22ח(052-3595314

 מעונין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים.

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)21-22ח(תורה. 052-7396092

 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(_____________________________________________

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-29/18(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(_____________________________________________

 משכנתא לפנסיונרים 
מחברת הביטוח עד 50% 

משווי הדירה ללא החזר חודשי. 
 055-2235331)21-24(_____________________________________________

תקליטנים
 הפקת אירוע ברמה 

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

 נמצא לפני חצי שנה צמיד 
זהב עם חריטה נשמח להשיבו 

לבעליו עפ סימנים
_____________________________________________)22-23ח(0504333232

 אבד תיק בטרמפ בחמישי, 
י' סיוון מאלעד לב"ב, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7132903

 נאבד ספרון תחינות קטן 
לבן + סידור עם חמישה 

חומשי תורה עור בצבע חום, 
במוצאי שבועות ברובע היהודי 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים, 054-8454536

 מעוניינים באופנים לגיל 
4 במסירה/מחיר סמלי בב"ב, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8437747

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה למסיר או בתשלום, 

_____________________________________________)22-23ח(טלפון: 050-4164968

 דרוש לקניה בדחיפות קיר 
מתקפל בבני-ברק, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8463244

 אם ברשותכם מקיפא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 קונים אומנות ואספנות, 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

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

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

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצוין מנוע חדש 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 050-9228222

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 50 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 למכירה שואב אבק רובוטי 
חדש בקופסא 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 למכירה מצלמת ניקון 
מעולה תקלה בתריס סגירה 

150 ש"ח + מטען
_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 מדיח כלים גדול כחדש 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 03-6196572

 מזגן מפוצל 1 כ"ס תדיראן 
_____________________________________________)22-23ח(350 ש"ח 0504128920

 מחשב נייד לנובו מצב 
מעולה. עובד רק עם מטען. 

450 ש"ח )בלבד(. 
_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 054-8441504

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה מצוין לכתיבה וצפייה 

בהזדמנות 280 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(0533346080

 מיקרוגל דיגיטלי כחדש רק 
_____________________________________________)22-23ח(180 ש"ח בשרי 0509089110

 XL למכירה מקרר אמקור 
באזור בני ברק במצב מצוין - 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 050-9340317

 למכירה פלאפון סמסונג 
x3. חמש מאות שקל 

_____________________________________________)22-23ח(050-9340317

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-7396092

 רדיאטור 8 צלעות 120 
ש"ח גמיש 

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 מכשיר אינהלציה קטן 
100 ש"ח גמיש

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 מכונת קפה חדשה 
איטלקית באריזה 180 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8408867

 מדף לדלת מקרר 
"לבקבוקים" לאמקור: 

AT:560 אפילו תמורת 
_____________________________________________)22-23ח(תשלום! 02-5868095

 כבלים להתנעה 600 
אמפר 2.5 מ' כחדשים 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה מקרר קטן לרכב 
מצוין לטיולים 250 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(0542252171

 תנור בילדין שתי תאים 
חברת בקו מצב מצוין 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 053-3100396

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(0523463482

 מחשב שולחני אינטל 
)כונן בלבד( לשימוש בסיסי 
)הקלדות, אופיס( 200 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-2423765

 מסך דק 17" אינץ 100 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-2423785

 עכבר ומקלדת עם חוט 
_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח 054-2423785

18-21/6 | 25-27/6 
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052-7172822
באווירה קסומה

לגברים 
בלבד

טיפול אנרגטי
לשרירים 

ושיפור מצב הרוח 
וזרימת הדם בגוף  

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

*ישירות מהסופר*

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך

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

הלוואות ומשכנתאות

 "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(_____________________________________________

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

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

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

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

 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

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

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

 רכב על 6 מקומות - חדש 
- 2017, לכל רחבי הארץ, 

053-3148062)20-32(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)21-24(רחבי הארץ. 053-4271269

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

דולה
 יולדת? בשעה טובה! 
באפשרותך לקבל החזרים 

מקופות החולים על כל דולה 
שבחרת לעצמך, 
 ,052-7610054

doulaisrael.ooil.co)23-24(_____________________________________________

הדברה
 מדביר העור הדברות 

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

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

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

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

 ,)ADHD( קשב וריכוז 
קובץ הדרכה אירופאית, 

פשוט פצצה! 
adhdfeldinger@gmail.com

_____________________________________________)23-24(052-7631946, פלדינגר 

בניית אתרים
 בונת אתרים בוגרת 

פרוג פנויה לבניית אתרי 
וורד פרס, מחירים נוחים, 

_____________________________________________)23-26ל(054-8591080

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 כסא משרדי עם 
_____________________________________________)23-24ח(ידיות, לפרטים: 052-7659830

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)23-24ח(054-7432035

 דרושה סוללה לאופנים 
חשמליים 48 וולט, 13-14 

_____________________________________________)23-24ח(אמפר, 054-8497805

 דרוש מזגן חלון לאברך 
בתרומה/סמלי, אפשרי 

_____________________________________________)23-24ח(מקולקל/ישן, 054-8432271

 דרושות אופנים חשמליים 
לאברך, ב- 800 ש"ח/אפשרי 

מקולקלות בתרומה, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8432271

 מעוניין לקנות מכתבים 
של הרב ואזנר זצ"ל ושל הרבי 

_____________________________________________)23-24ח(מחב"ד זצ"ל, 050-4158682

 דרושה מיטה-ספה 
נפתחת לשלון, רוחב עד 80, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4116799

 דרוש ציוד לסטודיו 
לצילום במצב מצוין 

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

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)22-23ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מקרר במצב מצוין 
וכן ספה של 2-3 מושבים, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8417863

 דרוש ארון 4 דלתות במצב 
טוב )לא סיבית ולא מנלמין(, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4175368

 מחשב נייח במצב מצויין 
לצפיה בדיסקיםם ולשיעורי 

תורה 200 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(054-499-2952

 מחשב + מסך + מדפסת 
במצב מצויין 500 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-838-0655

 טאבלט איכותי 10 אינץ' 
חדש כולל נרתיק 400 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-756-1146

DVD  נייד 9 אינץ' כולל 
שלט, אוזניות, מטען לרכב + 

נרתיק 250 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-756-1146

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש 450 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(052-840-1909

 מכשיר GPS חדש באריזה 
עם אייגו מעודכן 300 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-845-6714

 מסך מחשב דק 17 אינץ' 
במצב טוב 100 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-849-1154

 שואב אבק איכותי רק 110 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 052-5737813

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד...
חדש באריזה 300 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-2437292

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)23-24ח(מגע 400 ש"ח 052-2437292

 מיקסר "קנווד" איכותי עם 
מטחנת בשר כולל מסחטה 
מצב מעולה 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 כיריים גז הצתה 
אלקטרונית 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח("סאוטר" 052-2737813

 מכשיר של 8 מצלמות 
אבטחה חיבור רשת ב 250 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-848-1456

 אורגן ימהה מזרחי מקרן 
שקופיות כינור ולנסיה, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-2913522

 מחשב נייח כולל מקלדת 
ומסך מעבד 13, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-3077179

 סלייסר - מעבד מזון ידני 
חדש סגור באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(058-3232026

 מושב שיאצו חדש באריזה 
_____________________________________________)23-24ח(- 500 ש"ח, טל': 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין - 120 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מכונת פילטר לקפה - 70 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מציאה - מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש, 

המחיר - 200 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)23-24ח(054-8453370

 מחשב שולחני מצוין 
+ תוכנות ללא תקלות, 
בהזדמנות - 400 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(053-3346080

 מזגן גוניור 3/4 אלקטרה, 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 050-4128920

 מזגן 1 כוח מפוצל, 
תדיראן, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-412892

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצוין, מנוע חדש, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 050-9228222

 מיחם שבת לימה 5 ליטר, 
תקין במצב מצויין, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-7169771

 חלקים חדשים למכונת 
תספורת בראון hc5050 )שני 
יח'( לקביעת גובה התספורת, 
_____________________________________________)23-24ח(20 ש"ח לחלק, 052-7169771

 שואב אבק חזק ומצוין 
110 ש"ח בלבד בהזדמנות 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 מכונת תספורת חדש 
חדש באריזה 100 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-2437292

 אורגן ימהה, כינור ולנסיה, 
מקרן ויו סוניק 500 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-2913522

 מצלמת סמסונג דיגיטלית 
חדשה באריזה תפריט 

בעברית, קלה ואיכותית 400 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-8464909

 מחשב 4 ליבות עובד 
מצוין כולל אופיס וכרטיס זכרון 

משודרג ב 300 ש"ח בלבד
_____________________________________________)23-24ח(054-4980062

 מזרונים איכותיים קינג 
קויל במצב מעולה 500 ליחידה 

_____________________________________________)23-24ח(052-7180793

 שולחן פינת אוכל נפתח 
100 ש"ח בלבד
_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 כורסא איכותית ונוחה 120 
ש"ח בלבד

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 ספה עור מצב מצוין 260 
ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 נדנדה עם גגון 3 מושבים 
100 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-8179060

 ארון עץ סנדביץ חזק 
ואיכותי 390 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 כסא מנהלים גב גבוה 
מצב מצוין 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 מזרון יחיד 90 ש"ח במצב 
אורטופדי מצוין בני ברק

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 מגירות "כתר" רק 40 
ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-2737813

 כסא מנהלים גב גבוה 
מצב מצוין 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 ארון 2 דלתות + 6 מגירת 
עץ מלא סנדביץ איכותי וחזק 

310 ש"ח בלבד
_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 רוחב מזנון 3.5 על 2.70 
עם ויטרינה ועם ספוטים, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-8179060

 שולחן לפינת סלון, חדש 
באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(03-5791261

 4 כיסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 054-5705546

 ארון קיר במצב מצוין - 
500 ש"ח, סופי, 

_____________________________________________)23-24ח(050-9340317

 שמונה כסאות בר, 50 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח ליח', 054-3077179

 1.40X70 שולחן משרדי 
מטר, מצב מצוין, 180 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(בלבד, 052-5737813

 שולחן נמוך עץ מלא, 130 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה עם שתי מגירות 
בירושלים, 230 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-8423405

 שולחן סלוני 120/80/43, 
במצב מצוין, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(052-9408833

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 052-7396092

 למכירה שואב אבק 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 שואב אבק פיליפס.
_____________________________________________)21-22ח(054-6951960
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

כוכבי ושות', משרד עו"ד | טל': 052-8631264




?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?
תבעת את המעסיק / קיבלת פסק דין - ולא הצלחת לגבות את הכסף?

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 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

 טיולון תאומים של חברת 
"אייה בייבי" 250 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(052-3595314

 עגלת בוגבו קימליון 3, 
כחדשה אמבטיה+ טיולון+ 

כיסוי גשם מקורי, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(052-7172778

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה 400 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 
_____________________________________________)21-22ח(ב- 500 ש"ח. 052-3073826

 שידת החתלה לתינוק 
במצב טוב, עץ אורן צבע לבן, 

_____________________________________________)21-22ח(400 ש"ח. 03-9307308

 כסא אוכל 80 ש"ח בב"ב. 
_____________________________________________)21-22ח(058-3245685

 מציאה! עגלת ABC דיזיין 
שחורה, אמבטיה וטיולון כמעט 

_____________________________________________)21-22ח(חדש! 058-3245685 ב"ב

 משאבת חלב חשמלית 
חדשה, rel bob דו צדדי 200 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. בב"ב 058-3245685

 עגלת שכיבה "פג" שמורה 
כחדשה כולל גגון ותיק וכיסוי 

צבע כחול/ לבן, 500 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(בלבד. 050-4105102

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

לפני שתפרוץ מלחמה 
כוחות הביטחון צריכים 

שישמעו רק בקולי! 
ועם ישראל שילכו בדרך חב"ד 

בהכי גדול.

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

 ארון 3 דלתות גמיש 
500 ש"ח 052-7612293, 

_____________________________________________)22-23ח(03-6745516

 מיטה זוגית פשוטה ללא 
הפרדה 220*200 ללא מזרון 

_____________________________________________)22-23ח(בב"ב 500 ש"ח 054-2423785

 מזנון ספרים 240 ס"מ*40 
ס"מ במצב מעולה + וטרינה 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח טל' 053-3100396

 למכירה שידה לבנה 
מגירות מצב מצויין 240 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד 055-8817872

 חדשה מהאריזה שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה 499 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-4783220

 למכירה ארונית שרות 
במצב חדש נקנתה בהום 

סנטר, חלוקת אחסון מעולה. 
300 ש"ח נמכרת עקב מעבר 

דירה. לפרטים יעקב 
_____________________________________________)22-23ח(050-8550196

 למכירה כסא נוח מתקפל 
)מתאים לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 למכירה בבני ברק ספריות 
כחדשות ותיבה לבית כנסת 

500 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)22-23ח(054-8454729, 054-8453834

 למכירה בבני ברק מיטת 
נוער היי-רייזר כחדשה ממש 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח מיידי 052-7145778

 למכירה כורסא איכותית 
ונוחה 120 שח בלבד 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה ספה עור מצב 
מצויין 260 שח בלבד

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה ארון 2 דלתות 
+ 6 מגירות עץ מלא סנביץ 

איכותי וחזק 310 בלבד
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה שידה לבנה 
מגירות מצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד 055-8817872

 2 כסאות גבוהים מרופדים 
כחדשים 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

למסירה שולחן נוער עץ 
מלא 75*70*190 ס"מ במצב 

_____________________________________________)22-23ח(מצוין בב"ב. 054-4575757

 למסירה ספסלים 
וסטנדרים כ- 400 מקומות 

ישיבה במצב טוב לישיבה/בית 
_____________________________________________)22-23ח(כנסת 052-7161520

 למכירה ארון קיר במצב 
מצויין 500 ש"ח סופי. 

_____________________________________________)22-23ח(050-9340317

 למכירה שולחן פינת אוכל 
נפתח 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה שואב אבק 
איכותי רק 110 שח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה שידה 2 דלתות + 
3 מגרות יפיפיה 430 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5316312

 מיטת נוער נפתחת צבע 
שמנת וסגול 500 ש"ח בני 

_____________________________________________)22-23ח(ברק. 054-8457681

 למכירה ספה ריפוד 
בד בלגי חזקה גווני החום 

80/.1.80. 400 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)22-23ח(במחיר. 054-9446320

 ארון דלת אחת בצבע 
שמנת, מורכב ממגרות 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בבני ברק 054-8457681

 למכירה כורסת הנקה 
שמור במצב מצוין ריפוד חדש 

_____________________________________________)22-23ח(כביס. 054-8443855

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400

_____________________________________________)22-23ח(נייד 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 

_____________________________________________)22-23ח(במחיר 500 נייד 052-3073826

 כורסת הנקה במצב מצוין 
ריפוד חדש 400 ש"ח כביס 

_____________________________________________)22-23ח(054-8443855

 כסא אוכל שמונים ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(ב"ב 058-3245685

 עגלת סילבר קרוס 
מציאה!!! במצב טוב רק 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7603865

 כיסוי גשם בייבי ג'וכר 
מקורי רק 70 ש"ח במקום 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח 052-7603865

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה שחור 100 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה. 
אמבטיה וטיולון. ירוק-שחור 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 050-6499997

 עגלת ABC דיזיין שחורה 
אמבטייה וטיולון כמעט 
_____________________________________________)22-23ח(חדש!!! 058-3245685

 משאבת חלב חשמלית 
חדשה REL BOB דו צדדי 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח ב"ב 058-3245685

 כסא בטיחות לתינוק 
לרכב+סל קל רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 כסא בטיחות לתינוק 
כחדש וסל-קל 180 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 סלקל ומושב לרכב כ"א 
_____________________________________________)22-23ח(רק 30 ש"ח 052-7603865

 עגלת QUINY מהממת 
בצבע ירוק במציאה רק 150 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7603865

 סל קל 50 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-3595314

 למכירה מיטת תינוק + 
עגלת אמבטייה "צ'יקו" כל 

דבר 200 שח בלבד
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 לול לתינוק סטנדרטי 
מפלסטיק במצב טוב + 

גלגלים, ללא מזרון. 100 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(03-9307308

 עגלת פג דגם צ'פצ'ולה 
ג'ינס במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7182346

 מיטת תינוק של שילב 
בצבע עץ, 400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7182346

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי s3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-4783220

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים 250 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8484675

 למכירה להיט פלאפון 
בגודל אצבע חדש באריזה רק 

_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח 054-8450520

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב 200 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(055-6777117

 בלנדר כוס - חדש באריזה- 
_____________________________________________)22-23ח(70 ש"ח 052-7139395

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

_____________________________________________)22-23ח(0523463482

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה 4 חלקים במצב מצויין 

38-44. 250 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(050-4160457

 כיריים בילדאין לבן )קינג( 
4 להבות 180 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 ארון קודש ממתכת + 
פרוכת 200*65*160. 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 08-9740964

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו "בתוך"( כ-100 

גיליונות 400 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-7458429

 למכירה עיתוני "קולמוס" 
ישנים מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(לגיליון 054-7458429

 למכירה תמונות מצלמה 
של רבנים 70 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7653753

 למכירה אוסף מטבעות, 
בולים וטלכרדים 2 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7653753

 למכירה בלוני גז ריקים 
120 ש"ח לאחד 

_____________________________________________)22-23ח(052-7639345

 למכירה תלת אופן ברזל 
_____________________________________________)22-23ח(חזק 150 ש"ח 052-7639345

 2 מעילים חברת קסטרו 
שחור במצב מעולה מידה 5 
כ"א 75 ש"ח לנער בן 14-15

_____________________________________________)22-23ח(052-7163334

 מצלמת דרך 
לרכב+כרטיס GB 16. שלוש 

מאות חמישים ש"ח חדשה 
_____________________________________________)22-23ח(באריזה 052-7151310

 מציאה! קופסאות איחסון 
)פלסטיק קשיח( יפיפיות כולל 

_____________________________________________)22-23ח(מכסה 20 נייד 052-3073826

 למכירה אופניי הרים 
למבוגר "26 במצב מצוין 350 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 050-9340317

 שני דיסקים של חבורת 
תר"ג חדשים מס' 12 ומס' 30

_____________________________________________)22-23ח(15 ש"ח כ"א 054-8423078

 למכירה תנ"ך עם 
מפרשים קטן ב-80 ש"ח חדש 

_____________________________________________)22-23ח(054-8414851

 למכירה גיים בוי חדש 
בקופסא 60 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7639345

 למכירה אופני הרים 
לנערים במצב מצוין 320 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-2819921

 למכירה אופניים לילדים בי 
אם אקס 150 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-2819921

 למכירה סוללה לאופניים 
חשמליים 36 ואט, 15 אמפר 

כחדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-8476804

 למכירה תוכונים יפיפיים 
ב 35 ש"ח לאחד בהזדמנות 

_____________________________________________)22-23ח(08-9765927 

 למכירה אופנים לילדות 
במקס מצויינות 70 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-8162617

 תריס גלילה מאלומיניום 
רוחב 2.60 מ' על 2 מ' גובה. 

כחדש - לא היה בשימוש 300 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. תא קולי 02-5868095

 כלוב גדול ויפה לציפורים 
40*30*50 ס"מ עם מגש 

נשלף ויפה 120 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(02-5868095

 זיכוי בחנות אורטופדייה 
ע"ס 450 ש"ח ב"ב ב 390 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3245685

 מטען ובטרייה למצלמת 
פוג'י בייתית 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-3245685

 עיתוני "בית נאמן" כ-600 
גליונות. 200 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-8567481

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח 0524831449

 ספר בישול חדש. מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 0524831449

 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 מנוסה אחראי ומסור 
מעונין לעבוד בנקיון, 

055-3348860)16-23(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(052-7621791

 מציאה! קופסאות אחסון 
פלסטיק קשיח יפיפיות, כולל 

מכסה 20 ש"ח.
_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 למכירה מקלות תופים 
חדשות באריזה רק ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(לזוג. 052-7167287

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי כמעט 

_____________________________________________)21-22ח(חדש 200 ש"ח. 054-8464909

 מצלמת סמסונג דיגיטלית 
חדשה באריזה תפריט עברית, 

קלה ואיכותית, 400 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(054-8464909

 שעון רולקס חיקוי בצבעים 
כסף וזהב חדש 80 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(054-8541800

 100 אטמי אזניים חדשים 
בקרטון סגורים ב- 150 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(052-7164409

 חליפת זארה כולל מכנס 
אפור חדשה 300 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(050-4170323

 תלת אופן גדול 350 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(054-3177932 

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר. צורת רימון. 20 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(0524831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור. 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(0524831449

 ספר הגילגולים. אריז"ל. 
עם הגהות ומראה מקומות 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 0524831449

 שעון רולקס חיקוי 
בצבעים כסף וזהב חדש ב 80 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-8541800

 זיכוי לקניית ספרים בשווי 
_____________________________________________)22-23ח(140 ש"ח. 03-5741731

 מתקן גדול מפלסטיק+ברז 
לאיחסון קורנפלקס 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 למכירה אורגן ימאהה דגם 
PSR 150 ודגם PSR 240

500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)22-23ח(054-2252171

 חולצות אוהה מידה 15.5. 
_____________________________________________)22-23ח(3 ב- 140 054-8429550

 PRO FILP חולצות 
מידה 14.5 לבן חלק 2 ב-80 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 053-3156960

 משגיח כשרות בעל 
תעודה מחפש עבודה, יצרת 

_____________________________________________)23-24ח(קשר: 053-3020279

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
כאיש תחזוקה ועזרה, תמורת 

_____________________________________________)23-24ח(מגורים, 052-3595314

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטיה "ציקו" כל דבר 200 

ש"ח בלבד 
_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 לול עץ מלבני חום רק 
140 ש"ח בלבד "סאואטר" 

_____________________________________________)23-24ח(052-2737813

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-5385013

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 

במחיר 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 מיטת תינוק בלי מזרון, 
_____________________________________________)23-24ח(180 ש"ח, 052-7169771

 עגלת סטוקי במצב מצוין 
לא שלמה 500 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-8427600

 סל קל לתינוק במצב 
מעולה, של דר' בייבי, טוב 
ככסא לאוטו - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-3466398

 משאבת חלב של מדלה 
הייתה פעמיים בשימוש, 

כחדשה, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(052-3466398

 משאבת חלב אוונט ידני, 
חדשה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-7676969

 לול לתינוק סטנדרט 
מפלסטיק במצב טוב + 

גלגלים, ללא מזרון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(03-9307308

 כורסת הנקה, שמור במצב 
מצוין ריפוד חדש כביס, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8443855

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 80 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 טלפון סלולרי מסך 5 אינץ 
במצב מצוין, 380 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-7561146

 נוקיה c2 תומך כשר, רמי 
_____________________________________________)23-24ח(לוי, 200 ש"ח, 052-6442824

 נוקיה 208 במצב טוב, ב- 
_____________________________________________)23-24ח(200 ש"ח, 050-4151813

 נמבר 7, סגור באריזה, 
במחיר של 85 ש"ח לפרטים: 

_____________________________________________)23-24ח(052-7613645

 בהזדמנות חליפה קצרה 
חדשה בגיר 44 נקנת ב 700 

נמכרת ב 470 גמיש 
_____________________________________________)23-24ח(058-3234734 052-7169143

 שעון יד יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגילי כמעט חדש 

200 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(054-8464909

 בירושלים, פראק חתנים 
חדש באריזה מידה 42 350 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-8415306

 בירושלים, 2 שמלות ערב 
מקסי חדשות מהממות

)42-44( בגוון ורוד 500 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(כ"א 054-8415306

 בירושלים, שמלת ערב 
מקסי חדשה מפוארת בגוון 

_____________________________________________)23-24ח(ורוד 500 ש"ח 054-8415306

 תכולת בית פריטי לבוש 
נעיים וצעצועים מ-9 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(לפריט 052-5737813

 ילקוט לבנים "מוסרי" צבע 
כחול ירוק 50 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-7676856

 תחפושת חדשה משה 
רבנו מידה 4 40 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-7676856

 סורגים עם בטן כחדשים 
בה"ב 300 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7654729

 עיתוני משפחה ישנים 
)משפחה, ובתוך( כ-100 

גליונות 400 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(054-7458429

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

_____________________________________________)23-24ח(15 ש"ח כ"א 054-8423078

 שמלת ערב סגולה 120
שמלה כחולה ב-2 חלקים 120

מעיל חרפי לגבר 180
_____________________________________________)23-24ח(03-9342918

 מיכל בלון גז ריק 40 ק"ג ב 
_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח 052-7167721

 עיתוני "קולמוס" ישנים 
מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(לגיליון 054-7458429

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8454536

 אורגן ימהה מזרחי מקרן 
שקופיות כינור ולנסיה, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-2913522

 חלוק הנקה חדש של 
דיימונד מידה S, ב- 170 ש"ח, 

במקום 335 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(058-3232026

 זוג מצעים לחדר שינה 
בצבע לבן/פרחוני, חדשים 

באריזה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(058-3232026

 חלוק מגבת חדש סגור 
באריזה, מידה L צבע לבן, 100 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 058-3232026

 ספר תהילים מעור )כוונת 
הלב(, חדש בצבע חום, 50 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7191512

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7191512

 ספר מתכונים "פשוט 
טעים המתוקים" של אביגייל 

מייזליק, חדש, לא היה 
בשימוש כלל, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(058-3232026

 לול קמפינג לילדים כחדש 
ממש, 100 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)23-24ח(052-7191512

 למסירה - 6 סטים זוהר 
_____________________________________________)23-24ח(השלם, 050-4128920

 תלת אופן עם מוט נשיאה 
חזק מד 250 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-7676856

 אפניים לילדים מ"ס 
12.14.16 100 ש"ח כ"א

_____________________________________________)23-24ח(052-7676856

 תיק שחור אמריקאי קשיח 
גודל בינוני, יפה וקלאסי, 
מחולק, חדש, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-7169771

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

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 מראה, אורך/רוחב 32 
ס"מ, גובה 44 ס"מ, במצב 

_____________________________________________)23-24ח(טוב, 150 ש"ח, 052-7126106

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיות למשחקים וכו', פלסטיק 

קשיח כולל מכסה, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(נייד: 052-3073826

 clarks נעלי בית נשים 
)אמריקאי(, 38/39, מאווררת, 

נוחה, חדשה בקופסא, 200 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7169771

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

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

 מונה מד מים פרטי ב 100 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 052-7167721

 בושם של ללין חדש סגור 
140 ש"ח במקום 200 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(058-3232985

 קרם גוף של ללין חדש 
סגור 80 ש"ח במקום 120 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 058-3232985

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(בירושלים 054-8423405

 עיתוני ה'ציבור' ו'העולם' 
- החרדי משנים תשע"ה/"ז- 5 

ש"ח לאחד 3 ב-10 
_____________________________________________)23-24ח(054-8417218

 אופנים הילוכים חברה 
מעולה מעצורים מצויינים 250 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-4122083

 כיסוי רכב נגד שמש כחדש 
_____________________________________________)23-24ח(80 ש"ח 053-9121020

 מנוי ל-3 חודשים פעם 
בשבוע בסטודיו ליידיס פירסט 

ברמת גן. 150 ש"ח בלבד 
לסה"כ החודשים! מיטל 

_____________________________________________)22-23ח(054-4980062

 מעיל עם פרווה יפה מידה 
48, 150 ש"ח גמיש

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 תיק שחור יפה לאישה 
חדש+ארנק 120 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 מכשיר לבישול ביצים 
חדש באריזה! 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7139395

 מיחם מים לשבת חדש 
באריזה!! 40 כוסות- על 

פלטה 150 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(052-7139395

 סיר לטיגון צ'יפס - חדש! 
_____________________________________________)22-23ח(- 40 ש"ח 052-7139395

 מברגה V12 קודחת 
בבטון 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(058-3213875

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות. חדשה באריזה 

_____________________________________________)22-23ח(65 ש"ח 0524831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים. מעודד אכילה בריאה. 
_____________________________________________)22-23ח(חדש. 40 ש"ח 0524831449

 מכנסיים "וורקר" מידה 42 
רחב שחור חלק 2 ב- 100

_____________________________________________)22-23ח(053-3156960

 למסירה 6 סטים זוהר 
_____________________________________________)22-23ח(השלם. 050-4128920

 למכירה מנעול הגה לרכב 
כחדש+2 מפתחות 80 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 כיסוי לרכב נגד שמש 
_____________________________________________)22-23ח(כחדש 90 ש"ח 053-3121020

 למכירה בגד ערב מאופנת 
"טאץ'" מידה 42 בצבע שחור 

כסוף - בשימוש פעם אחת 
_____________________________________________)22-23ח(350 ש"ח 050-4133900

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר. 

_____________________________________________)22-23ח(חדשה. 40 ש"ח 0524831449
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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 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-38/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-24/18(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-08(משרה 9988

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת למשרה 
מלאה, התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ, קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
03-6180638 בציון משרה 

1018)07-10(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל בר"ג 
בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/ות 
שרות וגביה טלפונית, העבודה 

במשרה מלאה/משמרות, 
מתאים לסטודנטים, עדיפות 
לשנה ג-ד, אפשרויות לקידום 
וניוד מהיר, למתאימים תיבחן 

אפשרות להתמחות במשרדנו, 
35 ש"ח כולל בונוסים, קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 

_____________________________________________)07-10(לפקס: 03-6186181

 מעונין בכנסה נוספת? 
לחברת שיווק דרושים 

עובדים רציניים ואחראים, 
אין צורך בניסיון קודם, 

053-4210898)11-23(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 למסיעי כל גיל
דרושים/ות 

נהג/ת אוטובוס מגוש דן
לעבודה קבועה 
45 ש"ח לשעה

טלפון: 03-6197717

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

קו עיתונות דתית / 8167861 /

לשוק סיטונאי בירושלים דרושים/ות

052-8522495
מעל שנה רשיון - חובה 

לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!

• נהג/ת חלוקה
• מחסנאי/ת

רשיון ב' / ג' / 4 טון

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)23-26(_____________________________________________ דרושות: 
לצהרון 

תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

בצפון ת“א 

 לרשת מעונות 
בק. הרצוג דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית. תנאים טובים 

054-4499177)20-23(_____________________________________________

 דרושים עובדים וקושרים 
לשמעיה ***להשכרה דירת 2 

_____________________________________________)20-23ל(חד' בבית וגן 052-6242872

 לגן מיוחד במינו בראש 
העין, דרושות נשות צוות 

חרוצות ואוהבות 
052-5634920)20-23(_____________________________________________

 לקונדוטוריה בגאולה 
דרושים: *מנהלים *מוכרים 

*עובדי יצור מעל גיל 24, 
ת.טובים למתאימים, 

053-3133344)20-23(_____________________________________________

 עוזרת מנה"ח למשרה 
חלקית, אנגלית גבוהה, ר"ג 

אזור הבורסה, קוח:
lironk@financemagnates.com)20-23ל(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)20-23(_____________________________________________

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
מטפלות וסייעות! תנאים 

טובים למתאימות 
050-4140298 - חדווה 
_____________________________________________)20-23(054-9770395 - מרים

 למעון בחולון דרושות 
מטפלות למ. מלאה בעלת 

_____________________________________________)20-23(נסיון 054-4445755

 לחברה פיננסית במגדל 
בסר עובדת חרוצה, איכותי 

למחלקת עמלות וגבייה, 
אפשרות למשרה מלאה/

חצי משרה
Riki@tlp-ins.co.il)20-23(_____________________________________________

 לאולם מצליח בב"ב עובד 
מטבח לשעות הערב, שכר 

_____________________________________________)20-23(נאה, 052-7183803

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז. 

_____________________________________________)21-24ל(050-5398098

 רכזים/ות למגוון תפקידים, 
אפשרות מהבית/ חלקית, 

מתאים גם למורים/ות, 
מנהלים/ות, לא מכירות!!! 

_____________________________________________)21-24ל(055-6888783

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושים אנשי מכירות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)21-24(מעולים. 050-6857584

 רוצה לגדל את הילדים 
בנחת וברווח? עבודה נוחה 

לאמהות מהבית, מכירת 
_____________________________________________)21-29(מוצרים מהבית. 052-7661565

 לעמותת בבית מטפלים/
ות לטיפול בקשישים בבתיהם 

שעות גמישות, קרוב לבית. 
03-5783159 050-4120448)21-24(_____________________________________________

 למעון )ליד חולון( 
באזור, דרושה מטפלת 
+ נסיון, תנאים טובים 

מאד, א. להסעה. 
_____________________________________________)21-24(052-4825215 חדווה

 דרוש/ה מנהל חשבונות, 
נסיון בחשבשבת ובפריוריטי, 
עדיפות לבעל/ת רכב, קו"ח 

_____________________________________________)22-23ל(לפקס: 03-6183065

 *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(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני ואחראי 
לחנות פלאפל בב"ב, 

מ - 7:00-15:00   
_____________________________________________)22-23ל(054-8099198

 דרושים עובדי אריזה 
וליקוט למאפיה בפתח-תקווה, 
שעות עבודה: 16:00-23:00, 5 

_____________________________________________)22-23(ימים בשבוע, 054-7708222

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למדרשה לצעירות 
בבית-שמש, דרושה 

מדריכה + לינה לצעירות 
נושרות/מתחזקות, 

052-7672561)22-25(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, תנאים טובים, מלאה/

_____________________________________________)22-23(חלקית, 054-5558835

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)21-24(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בכל תחום 
- גם מכירות טלמרקיטינג. 

אפשר אחה"צ וערב. בירושלים. 
_____________________________________________)22-23ח(בחור חרוץ. 052-6614300

 בעלת כושר ניסוח מעולה 
)בכתב( מעוניינת בעבודה 

_____________________________________________)22-23ח(בתחום 054-8463244

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
כאיש תחזוקה ועזרה, תמורת 

_____________________________________________)22-23ח(מגורים. 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה במוסד שיקומי 
_____________________________________________)22-23ח(פנוי להצעות. 054-7938941

 מחסנאי ראשי מנוסה, 
ותק וראש גדול לתפקידי 

_____________________________________________)22-23ח(מחסן וניהול, 052-7772723

 אישה צעירה מחפשת 
לעבוד בשבתות )מלצרות/
שמירת ילדים( בכל תחום, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 053-2475946

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909

עבודה עם ילדים עד גיל 3
נסיון - יתרון משמעותי

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן מתרחבת

קו עיתונות דתית (קול העיר ב״ב) / 8170977 / 

למשרה מלאה וחלקית לרשת התחלה חכמה.
35 ₪ לשעה לשנה הנוכחית ולשנה הבאה.

דרישות התפקיד: • ניסיון מוכח בוגרת מטפלות סוג 1,2 
• מגישה תעודת עזרה ראשונה • המלצות

אם יש לך גישה לילדים, 
למעון ברמה גבוהה ואווירה ביתית 

דרושים/ות

מטפלים/ות, מובילי/ות כיתה

ניתן לפנות למיכל בובליל: 054-2212476
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דרושה מטפלת 
עם ניסיון

תנאים טובים
ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

העבודה בבני ברק

 לארגון זק"א

1800-22-30-20
לפרטים:

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
 9:00-14:00

או 17:00-21:00
שכר בסיס 

+ בונוסים גבוהים 
ותנאים סוציאליים.

דרוש/ה
קלדן/נית מעמד/ת 

ליומיים בשבוע בב"ב 
הקלדה מהירה ומדויקת 

שליטה באופיס

קו"ח חיים למייל:
yair@kav-itonut.co.il
או לפקס: 077-2204728

 לעבודה תפעולית בעולם 
הפנסיה דרושה מנהלת 

חשבונות מתחילה למשרה 
מלאה בפ"ת סביבה חרדית. 

קו"ח למייל 
office@malam-gemel.

com
_____________________________________________)20-23(או לפקס 03-9205309

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור ועובד מטבח מ.בוקר + 

_____________________________________________)22-25(נסיון, 052-6607070

 לחברה למימוש 
זכויות, זכיין להקמת 

מוקד, 200,000$ 
רווחיות מוכחת, 

052-2939275)22-23(_____________________________________________

 למכבסה בבני-ברק דרוש 
שליח עם רשיון נהיגה ב' 

לעבודה קבועה, תנאים טובים, 
050-8460282)22-23(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ, ל- 5 

_____________________________________________)22-23(ימים, 5-6 שעות, 03-5782080

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה סייעת למשרה/חלקית, 

_____________________________________________)20-23(פרטים: 03-5707575

 עובד חרדי לסופר שכונתי 
בב"ב, 15:00-21:00, כולל 

שישי מ- 7:00-17:00, תנאים 
טובים למתאימים, 

050-4927000)20-23(_____________________________________________

 לרשת אופנה בב"ב, 
דרושות מוכרות מנוסות, 

ת.מעולים למתאימה, גמישות 
_____________________________________________)23-24(במשמרות, 050-2179493

 לישיבה בב"ב דרוש איש 
תחזוקה לשעתיים ביום, טל': 

_____________________________________________)23-24ל(052-7165234

 דרוש לישיבה בברכפלד 
מנקה + נסיון ל- 4 שעות 
_____________________________________________)23-24ל(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 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

 לארגון חינוכי מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה מול 
צוות חינוכי, ועבודה משרדית, 

שעתיים ביום, 40 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)23-23(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה בירושלים מזכיר/ת 
מנכ"ל, לניהול יומן ועוד, שעות 
נוחות, 12,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)23-23(_____________________________________________

 למשרד עו"ד סמוך 
לבני-ברק מזכיר/ה לעבודה 

משרדית, שעות גמישות, 
8,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(קריירה, 072-22-222-62

 עובד ניקיון למטבח ישיבה 
בת"א בשעות 8:00-15:00, 

_____________________________________________)23-24(קו"ח: 03-6310198

 דרוש/ה מנהל/מנהלת 
SEO למחלקת קידום אתרים 
במשרד דיגיטל מוביל. חובה: 

נסיון שנתיים בתחום ידע 
ובקיאות בתוספי SEO, משרה 

מלאה, התחלה מיידית, קו"ח 
adva@webgroup.co.il :23-24(ל(_____________________________________________

 למעון יום בפ.תקווה, 
דרושה מטפלת לשנה הבאה 

ת.מעולים למתאימה, 
050-8342228)23-30(_____________________________________________

 לסניף החדש של 
דלתות-אלון בבני-ברק, 

דרוש/ה מנהל/ת, תנאים 
טובים + בונוסים גבוהים, 

052-3444489)23-24(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי ואחראי להתקשר מ: 

03-6714809 ,10:00-15:00)23-24(_____________________________________________

 דרוש/ה פקיד/ה לחברה 
בפ"ת, מענה טלפוני, לקיחת 

הזמנות מלקוחות/סוכנים, 
תיוק, שרות לקוחות, מענה 

טלפוני ללקוחות בנושא 
הנה"ח, הזמנות מספקים. 
09:00-16:00, נסיון חובה, 

שליטה ב- office וידע 
בפריורטי יתרון, קו"ח למייל:

drushim.sh@gmail.com
_____________________________________________)23-24ל(או לפקס: 03-6191447

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בירושלים לבריכת נוות 
ישראל דרושים סדרנים/

סדרניות, לפרטים: 
052-7178905)23-24(_____________________________________________

 רפרנטר/ית פקיד/ת 
ביטוח למשרד סוכן בפ"ת, 

_____________________________________________)23-26(תנאים טובים, 052-3163838

 דרושה עובדת למשרד 
תיווך לשעות אחר הצהריים, 

אין צורך בניסיון קודם, עבודה 
תמורת עמלות ואחוזים, 

054-7477054/03-5444815)23-23(_____________________________________________

 לצוקי מוצרי אפיה בב"ב, 
דרושה מוכרת לעבודה 

במשמרות, שכר בסיס + 
בונוסים + לימודי קונדטוריה, 

_____________________________________________)23-24ל(052-7686340

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 
לכיתות תינוקיה, ת.מצויינים, 

054-2058545)23-26(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partntr.net.il)23-26ל(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לחנות 
נעליים, משרת בוקר בב"ב, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)23-23ל(054-4525889



הקיץ כאן וזה

מעולה!
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החסדלקנות  בנתיב

קפה נמס+שייקר/
כוס עם קשית

מגבונים 'מעולה'וופלים מצופיםחמישיית שוקולד

200 גר'
עלית

מריר/חלבי
עלית

שוקולד/אגוז
40 יח'

מנעמים

אי
מל

 ה
מר

 ג
עד

*

700 מ"ל
סוגים שונים

שמפו/מרכך הוואי

5 ב-
10 3 ב-179010

20 1990
למארז

7-8
כ"ד-כ"ה בסיון

'מעולה' חלבי/פרווה
שטראוס

כוסות צבעוני/יהלום גלידת פנטסיה

4 ב-
10

50 יח'
4 שעות

להבונים 'מעולה'

490

קנה 2 מסלטי

 חומוס 750 גר' 
או סלטים שונים 400 גר'

קבל חלה 
לשבת במתנה 1490

טרופיות 
18 יח'

890

כ"א-כ"ה בסיון4-8.6.18

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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