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פרסם  ותתפרסם
03-5796643

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
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

 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. 

“גם אם אין באפשרותנו עכשיו להשיג חוק יותר 
טוב, נוכל לעמוד על כך בכל תוקף במשא ומתן 

הקואליציוני הבא... בעוד שאם נקבל עכשיו את 
החוק המוצע, יהיה מאוד קשה עד בלתי אפשרי 

לקבל וויתור על מה שכבר הסכמנו”

 “בוודאי שהיעדים אינם לרוחנו, אך אין בהם שום מרכיב 
שיביא לגיוסו של בן ישיבה... אין ביטוח שהממשלה הבאה 
תצטרך להישען על המפלגות החרדיות ]וכבר היה לעולמים[, 
וגם קרוב לוודאי שאותו בג"צ ימנע כל תיקון שהוא שייטיב 
יותר מהתיקון המוצע... והאמת והשלום אהבו”

ההתכתבות הדרמטית בין ראשי הישיבות נחשפת לראשונה

מכתב ראשי הישיבות:מכתב הגר”מ ברזובסקי:
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אמור לי מי מתנגדיך: החרדים בעד חוק הלאום. דרעי:  "אם יריב לוין בעד החוק וכל השמאל נגדו – אפשר להבין לבד מה הצעד הנכון מבחינתנו" • קבינט ירושלמי: השיחה של ישראל כץ 
ודרעי חושפת - ליצמן מעוניין באלקין • מחלוקת הסגנים: חילוקי דעות פנימיים ב'אגודה', אין אישור לח"כים להצטרף לליצמן אם יתפטר • אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 10-12

ָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין,  ל-שְׁ כָּ
ֲהֶניָה ֶנֱאָנִחים פרויקט כֹּ

מיוחד

תשעה באב תשע"ח: דברי הקינה, המוסר ואגדות החורבן בבתי 
הכנסת, בתי המדרשות, אצל גדולי ישראל, האדמו"רים והמשפיעים 

בכל אתר ואתר - מבני ברק דרך ירושלים ועד חלדודנא / עמ' 13

דרישה 
להפעלת קווים 
תחבורה נוספים

'לתת הכל 
ובגדול': חוברת 
אירועים לבין 

הזמנים

עם סיום בין 
הזמנים: מעמד 
סיומי מסכתות

/ עמ' 6

/ עמ' 8

/ עמ' 4

/ עמ' 6 / עמ' 4

 "מוקדם לדבר על 
מבצע רחב, אבל 
אנו ערוכים לכך"

לאחר חודשיים: מונטג 
חוזר לעירייה

אחרי חודשיים של תנאים מגבילים, בשבוע האחרון הוסרו המגבלות על חבר המועצה 

ויו"ר ועדת תכנון ובנייה באופן חלקי • לאחר ההחלטה בבית המשפט השלום בראשל"צ, 

שני הצדדים ערערו  לבית המשפט המחוזי בלוד וערעורו של מונטג התקבל

/ עמ' 2

עם כאפייה לראשו: 
אבוטבול בירדן



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים'



ההרפתקה מתחילה...

*6226
www.bimot.co.il

ואתגר טיפוס  תחנות   | דמיון  משחקי   | מטריפות  תחנות   25 
התגליות. בשביל  מדהימות  הרפתקאות  וגם  מכשולים  ומסלולי 

במבצר  להילחם  בשלג,  לגלוש  העצים,  בין  באומגה  לעוף  בואו 
אש...  וגיבורי  לשוטרים  או  ונסיכות  לנסיכים  להפוך  האבירים, 

לראשונה בישראל!
ממלכת פליימוביל מגיעה לגן הבוטני בירושלים!
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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, 

איציק מצרפי, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, חיים 
בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, יוסף רביב 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, מלי מתתוב, שרה מור 

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת
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 קווי סופ"ש יורחבו בבין הזמנים
שמש,  מבית  התח"צ  שירותי  יורחבו  הזמנים  בין  בימי 
בקווים הפועלים בסופ"ש, כשאלו יפעלו גם בימות השבוע, 
סיכום אליו הגיעו בוועדת התנועה העירונית בראשות סגן 
רה"ע שמואל גרינברג, יחד עם מפעילי חברות התחבורה 

הציבוריות בעיר עם נציגי משרד התחבורה.
קו 987 לצפת ומירון יפעל בכל יום מימי בין הזמנים, מבית 
שמש בשעה 10:00 ומהצפון בשעה 18:00, קו 989 לקריית 
אתא ורכסים וקו 978 לחיפה יפעלו גם בימי שלישי. בשעה 
10:00 מקריית אתא ורכסים לבית שמש ומבית שמש בשעה 
13:00. קו 559 לערד יפעל שלש פעמים ביום. מכיוון ערד: 
ימים ראשון עד חמישי: 20:00, 14:30, 10:15 מכיוון בית 

שמש: 23:00 ,17:15 ,13:00. 

 עם כאפייה לראשו: אבוטבול בירדן
ביום חמישי האחרון העפיל ראש העיר משה אבוטבול, 
יחד עם קבוצה מתושבי העיר, להר ההר שבירדן - מקום 
שלומה  על  להתפלל  בכדי  הכהן,  אהרן  של  קבורתו 
לקראת  תושביה  בין  הלבבות  ואחדות  שמש  בית  של 
התחפשו  הקבוצה  בני  כאשר  הקרובות,  הבחירות 

לערבים עם כפיות מטעמי ביטחון. 
קשות",  מלחמות  שעברו  בבחירות  ידעה  שמש  "בית 
ביקשנו  הקרובות,  הבחירות  "לקראת  אבוטבול.  אמר 
לנסוע לקברו של אהרן הכהן ביום ההילולא שלו, כדי 
בה  שישכון  עירנו  על  לזכות  תהיה  הקדושה  שדמותו 

שלום כדרכו של אהרן הכהן". 

 פועל נפל מפיגומים 
ביום שלישי הוזעקו כוחות ההצלה לאתר בניה ברחוב מרים 
נפל  בניין  שפועל  לאחר  בעיר,  ג'  רמה  בשכונת  הנביאה 
מפיגום תוך כדי עבודתו. מתנדבי רפואת חירום של 'איחוד 
הצלה' העניקו טיפול רפואי ראשוני לפועל כבן 30 שנפצע 
באורח בינוני עד קשה, עם חבלות ופציעות בראשו ובגפיו. 

הפצוע פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים.

 

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

'לתת הכל ובגדול': חוברת 
אירועים לבין הזמנים

אלי רובין

לקראת חופשת בין הזמנים, הפיקו בעירייה 
שלל  המציגה  וייחודית  מושקעת  חוברת 
לציבור  שייערכו  ומופעים  טיולים  אירועים, 
במהלך  הרחב 
החופשה,  ימי 
בימים  כאשר 
הולכת  אלו 
חלוקת  ונשלמת 
ברחבי  החוברת 

העיר.
הפקתו  על 
החוברת  של 
באופן  עמלו 
ויסודי  ייחודי 

תוך השקעה מרובה, צוות האגף בראשות סגן 
הושם  כשהפעם  גרינברג,  העיר שמואל  ראש 
דגש על ייזום אירועים ברמה גבוהה. התכנייה 
שלל  עם  ומגוונת  עשירה  היא  אף  עצמה 
פעילויות מיוחדות לילדים ולמשפחות למשך 
כל ימי בין הזמנים, כאשר האגף הציב לעצמו 
מטרה, שמחירי ההשתתפות בכלל הפעילויות 
במטרה  לתושב,  שקלים  חמשה  על  יעלו  לא 
ליהנות  יוכלו  ברוכות  משפחות  ילדי  שגם 

מכלל האירועים שמציע האגף.
ח"ן  אגף  של  הקיץ  אירועי  חוברת  "הפקת 
שנה  כל  אך  למסורת,  אמנם  הפכה  חרדי 
שמואל  אומר  מחודשת",  משימה  זו  מחדש 
הדבק  העתק  עושים  לא  "אנחנו  גרינברג. 
כמו שהיה בקיץ שעבר, אלא כל אירוע וטיול 
נבחנים מחדש, כשהמטרה היא לחדש ולהביא 

תהיה  שהתוכניה  בכדי  חדשים,  רעיונות 
אטרקטיבית ביותר".

משה  העיר  לראש  להודות  מבקש  גרינברג 
חרדי,  ח-ן  אגף  לפעילות  שמסייע  אבוטבול, 
רבקה  הגב'  המנהלת  בראשות  האגף  לצוות 
לפעילות  המסייעים  נוספים  ולגופים  קרויזר 
רשת  כמו  מלא,  פעולה  בשיתוף  ועובדים 
קופת  קדמון,  עמית  והמנכ"ל  המתנ"סים 
חולים כללית, משרד הפריפריה הנגב והגליל, 
האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך, הרשות 

לבטיחות בדרכים ושאר העוסקים במלאכה. 
ליטול  התושבים  כל  את  מזמינים  "אנו 
חלק באירועים, ולהשתתף במגוון הרחב של 
האירועים שמתאימים לכל המשפחה", אומר 

גרינברג.

אלי רובין

בעניינו  דיון  נערך  שני,  ביום  שעבר  שבוע 
משה  תו"ב  ועדת  ויו"ר  המועצה  חבר  של 
לציון,  בראשון  השלום  משפט  בבית  מונטג, 
כאשר בסופו הוחלט לבטל חלקית את התנאים 
לו  התאפשר  ובכך  עליו  שהוטלו  המגבילים 
לחזור לפעילותו בעירייה, להשתתף במליאות, 
לתקשר עם עמיתיו חברי המועצה וראש העיר. 
בדיון נוסף שנערך ביום חמישי שעבר בבית 
המשפט המחוזי בלוד, בעקבות ערר שהגישה 
מונטג  של  ערר  ומנגד  הפסיקה  על  המשטרה 
על מנת שיוכל לחזור לתפקידו כמנכ"ל הגמ"ח 
התקבל  ואף  המשטרה  ערר  נדחה  המרכזי, 
כמנכ"ל  לשמש  לחזור  מונטג,  של  עירורו 

הגמ"ח, אך נאסר עליו להיכנס למשרדיו.
כזכור, לפני כחודשיים במוצאי שבת פרשת 
בהר, פשטה המשטרה על בתי עשרה מתושבי 
שחיתות  בפרשת  למעורבות  בחשד  העיר, 
שוחררו  כשבועיים  במשך  כאשר  ציבורית, 
שונים,  בית  למעצרי  בטפטופים  העצורים 

בתנאים מגבילים.
במרכז הפרשה ניצב פרויקט בנייה בן מאה 
ומנוחה בעיר, כשעל  יח"ד דיור בשכונת בית 
פי החשד הוא עבר הסבה משטח חום )המיועד 
באמצעות  מגורים,  לפרויקט  ציבור(  למבני 
כשעל  השטח,  של  המתאר  בתוכנית  שינויים 
פי החשד, העצורים, כל אחד בתפקידו, קיבלו 

טובות הנאה בניגוד לחוק. 
בדיון שנערך בבית המשפט בראשון לציון, 
דרשו חוקרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה 
המגבילים  התנאים  את  להאריך  הכלכלית, 
שהוטלו על מונטג למשך ששים יום - פרק זמן 
נוסף של אותו מספר ימים, אך עו"ד עמית חדד 
המייצג את מונטג, התעקש להבין מדוע צריך 
להאריך תנאים אלו, בעודו אומר, כי כעת זה 
תקופת בחירות ובכדי להתארגן כראוי, מונטג 

צריך לדבר עם גורמים פוליטיים שונים.
ביאל"כ התעקשו בעמדתם, אך השופט גיא 
לשיבוש  חשש  יש  האם  לדעת  ביקש  אבנון 
חוקר  לתפקידו.  ויחזור  במידה  חקירה  הליכי 
היחידה רביב מרגלית השיב, כי אין אינדיקציה 
קונקרטית שהוא הולך לשבש את החקירה, אך 
וריבוי  החקירה  מורכבות  בגלל  חשש  קיים 
יחזור  מרשו  כי  הציע  חדד  עו"ד  המעורבים. 
יוכל  כאשר  עיסוקו,  על  הגבלה  תוך  לעירייה 
קשורות  שאינן  העירייה  במליאת  להשתתף 

לתכנון ובניה. 
המגבילים  התנאים  את  העלה  חדד  עו"ד 
מהגמ"ח  בהרחקתו  מונטג  על  שהוטלו 
כשבמהלך  כמנכ"ל,  משמש  הוא  בו  המרכזי, 
שאין  זה  על  מדבר  לא  "אני  אמר:  הדברים 
יחזור  לא  שהוא  הצדקה  ואין  עבודה  למרשי 
כי  הוסיף  כן  כמו  שלו”.  הפרטית  לעבודה 
ישנם דיונים לגבי חוק הגמ"חים, שם יושבים 
להלבנת  הרשות  המשפטים,  ממשרד  נציגים 

הון וגורמים נוספים הקשורים לבנקים, כאשר 
מונטג חלק מצוות ההיגוי המשתתף בחקיקה 
זו. לדבריו, על אף שביקשו מהמשטרה לאפשר 

לו לשבת בוועדות אלו, המשטרה סירבה. 
בסופו של הדיון אמר השופט: "מצאתי כי 
הרחקה  המשיב  את  להרחיק  הצדקה  עוד  אין 
ראוי  ומשרדיה.  שמש  בית  מעיריית  מוחלטת 
עבודתו  על  ספציפית  מגבלה  לאפשר  ונכון 
מונטג  אילו  לדבריו,  בעירייה".  החשוד  של 
היה רוצה לשבש הליכי החקירה, אי נוכחותו 
הפיזית בעירייה לא הייתה אמורה למנוע ממנו 
אפשרות שיבוש. בהתאם לכך בוטלה הרחקתו 
בישיבות  להשתתף  לו  והותר  מהעירייה 
מליאה, מלבד אלה שעוסקות בענייני והוועדה 

לתכנון ובניה ואגף ההנדסה.
השופט ציין כי המסמכים הרלוונטיים כבר 
נתפסו לכאורה ומוחזקים בכספת בית המשפט 
כבר  מהחשודים  ניכר  כשחלק  והמשטרה, 
נחקרו. יחד עם זאת על מנת לנטרל את החשש 
הוארך  ההנדסה,  באגף  גורמים  מול  משיבוש 
המגבלה על אגף זה ועל וועדת המשנה לתכנון 

ובניה.
דחה  המרכזי,  בגמ"ח  לפעילותו  בנוגע 
אישר  אך  מלאה,  לחזרה  בקשתו  את  השופט 
הכספים  בוועדת  בדיונים  להשתתף  לו 
במשרד  הון  הלבנת  לאיסור  וברשות  בכנסת 

המשפטים, בענייני הגמ"ח המרכזי. 

לאחר חודשיים: מונטג 
חוזר לעירייה

אחרי חודשיים של תנאים מגבילים, בשבוע האחרון הוסרו המגבלות על חבר המועצה ויו"ר ועדת 
לאחר ההחלטה בבית המשפט השלום בראשל"צ, שני הצדדים ערערו    • תכנון ובנייה באופן חלקי 

לבית המשפט המחוזי בלוד וערעורו של מונטג התקבל

אגף ח-ן חרדי ומתנ"ס גוונים מציגים תוכנית הקיץ מרשימה לימות בין הזמנים, כשעלות כלל הפעילויות 
לא יעלו על סך של חמישה שקלים, על מנת לאפשר לכל ילדי העיר להשתתף באירועים השונים 
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דרישה להפעלת קווים 
תחבורה נוספים

עם סיום בין הזמנים: 
מעמד סיומי מסכתות

למשרד  ותכנון  יעוץ  המספקת  'עדליא',  חברת  עם  בפגישה 
התחבורה, הועלה עובדת עיכוב הפעלת קווי התחבורה עירוניים 
ישירים לתחנת הרכבת, על אף הבטחת המשרד להפעיל קווים 
נוספים  התחבורה  קווי  למסד  הצורך  הועלה  במקביל    • אלו 

לאזורי התעשייה השונים בעיר

הפקת  על  מסכתות  'סיומי  אירוע  מארגני  שוקדים  אלו  בימים 
האירוע, עם הזמנתם של מרנן ורבנן, הצפויים לכבד את המעמד 
בהשתתפותם • על הצד המוזיקלי באירוע נכבד זה יופקדו הזמרים 

שלוימי גרטנר וזאנוויל וינברגר

אלי רובין

שני  להפעיל  הבטיח  התחבורה  "משרד 
רמת  משכונות  הרכבת  לתחנת  ישירים  קוים 
עבר  כבר  ההפעלה  מועד  וג'.  א'  שמש  בית 
והתושבים המצפים להם בכיליון עיניים, לא 
מבינים מדוע ההבטחות לא מיושמות הלכה 
למעשה", כך אמר סגן ראש העיר ויו"ר ועדת 
התנועה שמואל גרינברג בפגישה עם מנכ"ל 

עדליא והצוות המקצועי שלה.
ותכנון  יעוץ  שירותי  מספקת  עדליא  חברת 
לתכנון  הקשור  בכל  התחבורה,  למשרד 
לצורכי  וההתאמה  אוטובוסים  קווי 
נושאים  הנוסעים, לפיכך, בכדי לקדם מספר 
מנכ"ל  עם  פגישה  גרינברג  יזם  תחבורתיים, 

החברת והצוות המקצועי לפגישת עבודה.
כך  על  גרינברג  התריע  הפגישה  במהלך 
קווי  כמו  התחבורה  משרד  של  שהבטחות 
שציבור  בזמן  הנייר,  על  נשארות   - הרכבת 
להביא  יכל  והדבר  מכך  סובל  התושבים 
אף  הדבר  הפעלתם  כשעם  עבורם,  לפתרון 
לפתרון חלקי במצוקת מקומות  להביא  יכול 
נכבד  וחלק  מאחר  הרכבת,  ליד  החניה 
ממשתמשיה יעברו לתח"צ עירונית, שתשנע 

אותם ישירות מהבית לרכבת.
יצרנו  השנה.  בראשית  הובטחו  "הקווים 
בלתי  עיכובים  וחלים  לציבור  בשורה 
מוסברים ביחס לצורך של הפעלת קווים אלו, 
לתושבים  ויאפשרו  אדיר  לשגשוג  שיתרמו 
רבים לסמוך על הרכבת וכך למצוא מקורות 

תעסוקה הולמים".
הסדרת  של  הנושא  את  העלה  אף  גרינברג 
קווים נוחים ומהירים לאזורי התעשייה בעיר, 
תחבורתי  בקשר  מחוברים  להיות  האמורים 
קווי  אין  עדיין  מה  משום  אך  העיר,  עם 

תחבורה כפי צורך התושבים.
הכתב  על  הדרישות  את  העלו  בעדליא 
משרד  עם  יחד  הניתן,  ככל  לסייע  והבטיחו 
קווים אלו  התחבורה, בכדי להביא להפעלת 

בהקדם. 
"אנו ממתינים בקוצר רוח יחד עם התושבים, 
החדש  המכרז  במסגרת  המפעילים  לכניסת 
של אשכולות קווי התחבורה בעיר, אך כידוע 
ישנם אי אלו עיכובים משפטיים, ועד לפתרון 
הכולל צריך לדאוג לצרכים המיידים. יחד עם 
לדרך,  יצאו  שכבר  חדשים  קווים  ישנם  זאת 
רק  הצרכים  ענק,  בצעדי  כעיר שמפתחת  אך 

הולכים וגדלים", סיכם גרינברג.

אלי רובין

העיר נערכת לקראת 'מעמד הסיומים' ההיסטורי, 
רמת  בשכונת  הזמנים  בין  סיום  לקראת  שייערך 
בית שמש, כשלדברי המארגנים, הוא צפוי להיות 

אחד האירועים המדוברים ביותר שידעה העיר.
המכינה  הוועדה  חברי  עומלים  אלו  בימים 
הטקס  בהפקת  האחרונים  הפרטים  גיבוש  את 
גדולי  ורבנן  מרבן  במעמד  שייערך  המרשים 
ישראל, שיבואו לעירנו כדי לרומם את קרן עמלי 

התורה.
"בית שמש כבר ידעה אירועים רבים", אומר סגן 
מדובר  הפעם  "אך  גרינברג,  שמואל  העיר  ראש 
כלל  בו  ליטול  שצפויים  ייחודי  כנס  זה  יהיה 

תושבי העיר". לדבריו: 
מעמד  זה  "יהיה 
בית  של  מיוחד  הוקרה 
בני  של  לכבודם  שמש 
הישיבות שלמדו וסיימו 
ולכך המעמד  מסכתות, 
גבוהה  בהפקה  יהיה 
הסבת  תוך  ביותר 
גם  מרבית  לב  תשומת 

על הצד המוזיקאלי".
בגיבוש  כי  יצוין, 

האירוע והוצאתו לפועל שותפים אגף ח-ן חרדי 
בני  ואיגוד  גוונים  מתנ"ס  שמש,  בית  בעיריית 
הישיבות בעיר, המשרד הפריפריה הנגב והגליל, 
הארגונים  לשלושת  משותפת  וועדה  כאשר 
המיוחד  הכנס  את  להפיק  בכדי  יחדיו,  פועלת 

והמכובד.
בימים אלו פוקדים חברי הוועדה את מעונם של 
אותם  להזמין  בכדי  ישראל,  גדולי  ורבנן  מרנן 
כ"ח  חמישי  ביום  שיתקיים  המעמד  את  לפאר 
7:00 בערב ברמת בית שמש, כשעל  אב בשעה 
החלק האומנותי באירוע, יופקדו הזמרים שלומי 
גרטנר וזאנוויל וינברגר, בליווי מקהלת יחד, עם 

תזמורת מורחבת בניצוחו של אהרל'ה נחשוני.

התקשרו והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

לקבלת מספר אישי:
הקישו 7

מיד בכניסה למערכת

20%
ב-

ליחידההנחה

ניתן להשיג ברשתות

קופון הטבה לקניית
דאודורנט

להגנה עד 48 שעות
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 "מוקדם לדבר על מבצע 
רחב, אבל אנו ערוכים לכך"

יותר  ובוצעו  אדום'  'צבע  אזעקות  עשרות  נשמעו  השבת  במהלך  בדרום:  לוהט 
הגיב  צה"ל   • הדרום  ליישובי  עזה  מרצועת  ופצמ"רים  רקטות  שיגורי  מ-200 
בתקיפות מאסיביות על תשתיות הטרור וחוליות משגרי עפיפוני התבערה •דיווחים 
ברזל  כיפות  והצבת  הרשויות  ראשי  עם  נתניהו  פגישת  אש,  הפסקת  על  סותרים 

במרכז הארץ • האם ישראל נערכת למבצע צבאי נוסף?

אוריאל צייטלין

החל  שבת  מליל  החל  בדרום:  חמורה  הסלמה 
ירי מאסיבי של רקטות ופצמ"רים לעבר יישובי 
הדרום ואזעקות נשמעו שוב ושוב. בשבת עצמה 
שוגרו לעבר דרום הארץ קרוב ל–200 פצמ"רים 
בני משפחה,  ארבעה  נפצעו  ובשדרות  ורקטות, 
החולים  בבית  מאושפזים  עדיין  מהם  שלושה 

ברזילי. 
מטח  לאחר  כי  דיווחים  הגיעו  שבת,  במוצאי 
השיגורים וסבב תקיפות הנגד של צה"ל, הושגה 
לאחר  אך  הלחימה.  סבב  הפסקת  על  הסכמה 
אמורה  האש  הפסקת  שהייתה  בשעה  חצות, 
לעבר  רקטות  ארבע  שוגרו  לתוקפה,  להיכנס 
מדינת ישראל וגרמו לאי וודאות באשר להפסקת 
של  תקיפות  בתגובה  נרשמו  מכן  ולאחר  האש 

צה"ל כנגד תשתיות הטרור ברצועה. 
המדיני  הקבינט  התכנס  בצהרים,  ראשון  ביום 
הביטחוני  למצב  באשר  לדון  בכדי  ביטחוני 
וההחלטה שיצאה היא להחריף את רף התקיפות 
ולמעשה  התבערה,  עפיפוני  משגרי  כנגד 
עצמו,  את  שהוכיח  מה  עפיפון,  כל  על  להגיב 
דרמטית  צניחה  נרשמה  השבוע  כשבתחילת 
במספר העפיפונים ששוגרו, אך גורמים אומרים 
השאלה  לגבי  ימים  מכמה  להסיק  ניתן  שלא 
תקף  צה"ל  במקביל,  הורתע.  אכן  חמאס  האם 
ארגון  של  מחבלים  חוליית  טיס  כלי  באמצעות 
מצפון  תבערה  בלוני  ששיגרו  חמאס  הטרור 
ובעזה  ישראל  מדינת  שטח  לעבר  עזה  רצועת 

דיווחו על נפגעים.
שום  "אין  כי  זה  בהקשר  אמר  הביטחון  שר 
לא  עפיפונים,  לא  רקטות,  לא  להכיל,  כוונה 
כטב"מים ולא שום דבר". ראש הממשלה אמר 
"במהלך  השבוע:  הממשלה  ישיבת  בפתח 
וקשה.  משמעותי  באופן  בחמאס  פגענו  השבת 
רבה.  בו בעוצמה  פוגעים  בנו אנחנו  מי שפוגע 
הקשה  המכה  את  החמאס  על  הנחית  צה"ל 
ביותר מאז צוק איתן. אני מקווה שהם קלטו את 
המסר", אמר נתניהו, ככל הנראה בניסיון להדוף 
הממשלה  מדיניות  על  הפוליטית  הביקורת  את 
וטרור  נגד החמאס  והעמדה הפושרת שהפגינה 
וחידד:  נתניהו  הוסיף  זה  בהקשר  העפיפונים, 
ללא  אש  להפסקת  הסכימה  שישראל  "שמעתי 

הפסקת טרור העפיפונים. זה לא נכון".
גורם  של  לדבריו  בניגוד  עמדו  האלו  הדברים 
בשונה  כי  חדשות',  ל'כאן  שאמר  בחמאס, 
באשר  סיכום  אין  וליברמן,  נתניהו  מהכחשת 
לעפיפונים. ואכן, למחרת ביום שני, שוב היכה 
בתושבי הדרום טרור העפיפונים, ובנוסף אזעקת 
נפלה בשטח  ורקטה  בדרום  נשמעה  אדום  צבע 

הרצועה. 
ביום שלישי, שוב פרצו שריפות עקב עפיפונים 
שעסקה  חולייה  לעבר  תקיפה  ביצע  וצה"ל 

תבערה  בלוני  בשיגורי 
לעבר  הרצועה  מצפון 
בלון  כן,  כמו  ישראל. 
תבערה נפל בחצר גן ילדים 
בו  שהו  הגן  שילדי  בעת 
האירוע  שמים  ובחסדי 

הסתיים ללא נפגעים. 
בתוך כך, שתי סוללות כיפת 
על  כהגנה  הוצבו  ברזל 
לאלה  בנוסף  הארץ,  מרכז 

המוצבות ברחבי הארץ. 
רונן  תת-אלוף  צה"ל,  דובר 
"מוקדם  כי  אמר  מנליס 
אבל  רחב,  מבצע  על  לדבר 

אנו ערוכים לכך".
הממשלה  ראש  כן,  כמו 
הרשויות  ראשי  עם  נפגש 

הממשלה  ראש  אמר  הפגישה  בתום  בעוטף, 
נתניהו: "סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם ראשי 
שאנחנו  להם  אמרתי  עזה.  עוטף  של  הרשויות 
במאבק ממושך. כשם שאנחנו משלימים עכשיו 
פעלנו  שאנחנו  וכשם  המנהרות  בלימת  את 
על  ההמונית  ההסתערות  את  לעצור  והצלחנו 
הגדרות, כך הנחינו את צה"ל למגר ולעצור את 
ואנחנו בעיצומו  ובלוני האש,  טרור העפיפונים 

של תהליך. 
קיר  מול  עומד  שהוא  יבין  שהחמאס  "חשוב 
מממשלה  כל  קודם  מורכב  הזה  והקיר  פלדה 
נחושה, ממנהיגות מקומית איתנה ומהתיישבות 
וכמובן  אותה  לחזק  נמשיך  שאנחנו  ציונית, 
ואני  בהם  גאים  אנחנו  לישראל.  ההגנה  מצבא 
שעומדים  הנפלאים  העוטף  בתושבי  גם  גאה 
מול ימים לא קלים, אבל אני משוכנע בעוצמה 
של  ובסופו  להרתיע  להדוף,  שלנו  המשותפת 
עזה",  של  הזה  הטרור  את  להכריע  גם  דבר 
גורמים בחמאס  אמר ראש הממשלה. במקביל, 
הזהירו את ישראל מעימות צבאי. גורם בארגון 
הציוני  ״האוייב  הפלשתינית:  לתקשורת  אמר 
קרב  מטוסי  שולח  שהוא  ומורתע,  חלש  כך  כל 
להילחם בבלונים ועפיפונים. ההתנגדות תמשיך 

עד לשבירת המצור על עזה״.
בכיר  הג'יהאד האסלמי אחמד אל-מודאלל אמר 
כי סגירת מעבר כרם שלום, סגירת מעבר רפיח 
על ידי המצרים ומניעת העברת סחורות לעזה - 
ברצועה.  הקשה  ההומניטרי  המצב  את  יחריפו 
״על הכיבוש הציוני להבין שהמצור והלחץ על 
הרצועה דוחפים את עזה לקראת פיצוץ״, הזהיר.

לעזה,  והקישור  התיאום  מנהלת  ראש  מנגד, 
אל"מ איאד סרחאן, פנה אתמול לתושבי וסוחרי 
עזה, בוידאו שצולם במעבר כרם שלום, מדגיש 
סרחאן את האחריות של חמאס לפגיעה במסחר 
ברצועה. "אנחנו מבקשים מכל סוחר ומכל אזרח 
הסחורה  את  לראות  ורוצה  ברגיעה  שמעוניין 
ולדרוש  חמאס  הטרור  לארגון  לפנות  נכנסת, 
בלוני  כמו  הטרור  פעולות  עם  להפסיק  מהם 

התבערה ובלוני הנפץ״.
"המחיר הכבד שאתם משלמים הוא תוצאה של 
שאנו  דבר   - התבערה  ועפיפוני  הבלונים  טרור 
מובן  במלוא  כטרור  מחשיבים  ישראל  במדינת 
המילה ולכן, התגובה תהיה קשה יותר", הוסיף 

ראש מנהלת התיאום והקישור.
אחרת.  להיות  יכולה  המציאות  כי  ציין  הוא 
"ביכולתנו להכפיל את כמות המשאיות שנכנסות 
כל יום לרצועת עזה פי שניים, פי שלושה ואפילו 
יימשך  עוד  כל  הנוכחית.  מהכמות  עשרה  פי 
בחיבוק  יישב  לא  צה"ל  התבערה  בלוני  טרור 
ידיים, לא ישקוט נוכח המצב ויגיב בעוצמה על 
המשך שיגור בלוני התבערה ושאר מעשי הטרור 

ששורפים את אזור הדרום".

מערכת כיפת ברזל. צילום: דובר צה"ל

ישיבה חרדית טכנולוגית
"טל חרמון"

 פותחת את ההרשמה לשנה"ל תשע"ט  
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בישיבתנו הממוקמת ברמת הגולן במקום פסטורלי ושקט, 
ימצא בנך מסגרת לימודית תורנית המשלבת בתוכה לימודי 

קודש ולימודי ליבה  ויוכל לבחור בין לימודי מקצועות:  
החשמל, המחשבים או מסגרות מבנים ורתכות.  

ובשעות אחה"צ יוכל לבחור  בחוגים שונים:  
• רכיבה על סוסים   • מגרש הספורט   • מוזיקה ועוד.

צוות הר"מים  והמורים המקצועיים שלנו סבלני ומכיל,  
כמו גם הצוות הטיפולי, מנוסה ומסור.

הכיתות קטנות עד 15 תלמידים, תנאי פנימייה מעולים, 
טיולים וימי פעילות מגוונים ומאתגרים. 

לפרטים נוספים: משרדי הישיבה:  04-6983095 | נייד: 050-4944333
הסעות מטבריה, ירושלים ובני ברק

הכוונה רבנית צמודה



משרד התיירות מזמין אתכם לצאת בבין הזמנים ולטייל במגוון אתרים משודרגים ומרעננים ברחבי הארץ

 יוצאים לטייל עם המשפחה
 מרעננים את בין הזמנים

מחפשים מעיין להתרענן בו? פינת מים קטנה וקסומה 
בדרום רמת הגולן מחכה לכם במרחק הליכה מהכביש. צל 

עצי תאנה, זרימת מי מעיין צוננים, ובריכה משופצת באחד 
מהמעיינות המרעננים של הגולן.

לפרטים: 04-6962885

מיצג הללוי-החופי ים המלח המשודרגיםעין פיק

החוף הנפרד בים המלח – במיוחד בשבילכם!
הסגולות הבריאותיות, הנוף המרהיב והאווירה

הייחודית מחכים לכם במקום הנמוך בעולם
בחוף הנפרד המשודרג והמשוכלל.

לפרטים: מרכז מידע תיירות ים המלח – 3977*

בליבה של ירושלים, צאו למסע מרהיב ביופיו אל קורות 
עמנו בימי שיבת ציון ועולי בבל, בירושלים הקמה לתחיה 

לאחר החורבן הראשון.
לפרטים: 6033*
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נציגי יהדות התפוצות שהגיעו לישיבת הממשלה לא ידעו לאיזו 
תפוצה להוליך את המבוכה. לא שר הפנים דרעי החרדי ואפילו לא 
אורי אריאל החרד"לי, אלא שר התיירות יריב לוין נטול הכיפה – 

הוא שהלם בהם במלוא העוצמה. 
"תפסיקו לספר לנו על ניתוק הקשר עם יהדות העולם", הטיח 
הקשר  לניתוק  שאחראים  אלה  "אתם  ובחבריו,  רוס  בדניס  לוין 
ביל  לבת של  כשאתם מאפשרים  היהודי.  לעם  גדול  הכי  ולסיכון 
והילארי קלינטון להינשא בטקס נישואין שמנהלים אותו במשותף 
יהודי  שאינו  ברצלונה  לשחקן  מאפשרים  כשאתם  וכומר,  ראביי 
לקיים טקס נישואין באישור של ראביי – אתם מחריבים את העתיד 

של העם היהודי".
הממשלה  במליאת  שתיקה  נפלה  תדהמה  של  ארוך  לרגע 
כשאפילו נתניהו שנוהג דרך קבע להגן על כבודם של החברים עם 
הכיסים העמוקים מעבר לים – לא יצא להגנתם. אצל נתניהו כרגיל, 
שלו  השתיקה  האידיאולוגי.  ולא  הפוליטי  המניע  את  לחפש  יש 
בצוק העיתים נבעה ממצוקתו האישית. בעורו עוד צרובה המפלה 
שהנחילו לו הרפורמים בקרב על תפקיד יו"ר הסוכנות. על אנשים 
שמחוללים לראש-ממשלתנו פיגוע שכזה בחצר האחורית, אפשר 

בהחלט לומר שהם "שכחו מה זה להיות יהודים"...
הממשלה  בישיבת  שנאמרו  לוין  יריב  דברי  של  הרלוונטיות 
לפני שבועיים, גדלה השבוע שבעתיים לנוכח הניסיון להפוך את 
חוק  את  לטרפד  שמנסים  הגורמים  של  הביצוע  לקבלני  החרדים 
הלאום. החוק הזה – שאיש לא רוצה בו אך איש לא מסוגל להתנגד 
לו - יעבור כנראה היום )רביעי(, חרף הניסיון להפוך את החרדים 

לשחקנים בעל כורחם נגדו.
רפורמים  איך  לנו  תיארו  האחרונים?  בימים  לנו  סיפרו  לא  מה 
יעצים את אחיזתם  יפשטו על רחבת הכותל, הסבירו לנו שהחוק 
את  הסגורות  הכספות  מתוך  לנו  הדליפו  ובתפוצות,  בישראל 
היתרונות  על  המצביעים  עמנואל'  'טמפל  זקני  של  הפרוטוקולים 
כביכול שיעניקו להם סעיפי החוק. סגן השר משולם נהרי היטיב 
לתאר את המהלך והשווה אותו לתמיכת יאיר לפיד בחוק הגיוס – 
שחוללה את העליהום של המועצת החסידית: "אם זה היה כל כך 
טוב לרפורמים, הם לא היו רצים לספר על כך דווקא לנו ומדליפים 
מסמכים סודיים – אך ורק לעינינו". או כמו שמסכם השר הממונה 
אריה מכלוף דרעי: "אם יריב לוין בעד החוק וכל סיעות השמאל 

נגדו – אפשר להבין לבד מהו הצעד הנכון מבחינתנו".
לחרדים לא היה כל עניין בקידום החוק, מעצם היותו חוק יסוד 
במילתם  לעמוד  מתכוונים  שהם  מלכתחילה  הבהירו  הם  אך   –
שהוכללו  התיקונים  לנוכח  ובפרט  הקואליציוני  בהסכם  שניתנה 
בחוק. אלא שעד לפני שבוע, החרדים לא היו אפילו שחקני משנה. 
נקודת המוצא שלהם הייתה שבנט ואיווט, ביבי וכחלון לא יצליחו 
להתכנס סביב נוסחה מוסכמת שתעבור עוד במושב הזה. הח"כים 
החרדים היו בטוחים שמלאכתם תיעשה על ידי אחרים. צדיקים הם 

לא, כנראה, לאור מבחן התוצאה.

לאום התורה
ברגע  הייתה  יעבור,  החוק  כי  לכל  הוברר  שבה  המפנה  נקודת 
שבו נאלץ בנט להסכים לריכוך הסעיף המדבר על הקמת יישובים 
יהודיים. בנט קיווה כי שומר הסף האחרון בממשלה, משה כחלון, 
כחלון  אך  החוק,  העברת  את  כשיטרפד  העבודה  את  לו  יעשה 
הפתיע כשהבהיר לחברים מהבית היהודי שאת "חמורו של משיח" 

הם מוזמנים לחפש על הגבעות שלהם, ולא אצלו בגבעת אולגה. 
כמו אחיו החרדים, הבהיר כחלון – שחרף הסתייגותו, הוא לא 
שהבין  לבנט  בו.  רק  תיתלה  החוק,  טרפוד  על  שהאשמה  יאפשר 
בקרב  להציגו  לנתניהו  תאפשר  שעל'  'אף  על  שלו  התעקשות  כי 
הציוני,  המחנה  לצד  החוק,  העברת  את  שטרפד  כמי  ה'בייס' 
מרצ והמשותפת, לא נותרה ברירה אלא להתגמש על הסעיף של 

התיישבות יהודית שהפך לבבת עינם של המתנחלים ואנשי תקומה.
ניסיונות  ואילך החלו  זה  בסיעות החרדיות מתארים איך מרגע 
ח"כ  הוא  סמוטריץ'  "בצלאל  החרדית.  המערכת  בתוך  הבחישה 
הפוליש  את  "אבל  החרדים,  הכנסת  מחברי  אחד  מתאר  מבריק", 
בבית  שאצלו  הבין  כשסמוטריץ'  חשבוננו.  על  לעשות  ניסה  הוא 
הוא הפסיד את המערכה, הוא הפנה את האש לכיוון החרדי. הוא 
ישב עם חברי הכנסת והסביר להם שסעיפי החוק מסוכנים ליהדות, 

וכך קיווה להפוך אותנו לקבלני הביצוע של טרפוד החוק".
סעיף  על  כדרכו, מצביע  ורהיטות  להט  חדור  סמוטריץ' מצדו, 
"המדינה  כי  לקבוע  המבקש  החוק  להצעת  6ג  סעיף  ספציפי, 
של  והדתית  ההיסטורית  התרבותית,  המורשת  לשימור  תפעל 
העם היהודי בקרב יהדות התפוצות". סמוטריץ' מזהה את הסכנה 
האורבת לנו מעבר לפינה: "צריך לשים לב לניסוח", הוא הסביר לי 
השבוע בשום שכל, "הרי לא מבקשים פה לקבוע שהמדינה תפעל 
לים.  היהודיות מעבר  ורק בקהילות  לשימור המורשת הדתית אך 
יוכל לשמור  בקרב התפוצות  היהודי  קובע שהעם  הנוסח המוצע 
פיפיות  לחרב  תהפוך  הזאת  הקביעה  שלו.  הדתית  המורשת  את 
בידי הרפורמים בכל מקום. גם כאן בישראל, גם ברחבת הכותל. 
הסעיף הזה הרסני. אי אפשר להבין מדוע חברי הכנסת החרדים לא 

נלחמים להסיר לכל הפחות את ההגדרה: מורשת דתית".
מדומה.  במציאות  שמדובר  טוענים  התורה  וביהדות  בש"ס 
כשקולו של סמוטריץ' נשמע מגרונו של אייכלר בישיבת הסיעה, 
שאל אותו סגן השר פרוש מדוע הוא נזכר להעלות ספקות בנוגע 

לחוק יומיים לפני שהוא עולה להצבעה. 
שעברו  נוספים  חרדים  חברים  כמו  ונהרי,  מקלב  ופרוש,  דרעי 
החרדית,  המבט  שמנקודת  מסבירים  המוצע,  בחוק  תג  כל  על 
החוק הוא הרע במיעוטו: לא נכלל בו המונח 'מדינה דמוקרטית', 
דקלרטיבי  הוא  המנוחה.  כיום  השבת  שמירת  חשיבות  בו  נכללת 
ולא מהותי, אך אם יקום שופט עליון שיחפש בחקיקה אסמכתא 
להגדלת המשקל של מדינה יהודית – החוק הזה יעשה עבורו את 

המלאכה.
בעניין הזה, הצליח הדוקטורנט למשפטים משה ארבל בשליחות 
השר הממונה, להשוות באישון ליל שבין שני לשלישי, את הניסוח 
של שתי הפסקאות הנוגעות לשימור השפה הערבית ולשימור מעמד 
השבת, כך שבשתיהן ייכתב על שימור המעמד: "כפי שבחוק ועל 
פיו". מבלי להפוך את אחרון הקוראים לראשון המשפטנים, ניתן 
רק לומר בתמצית שהשוואת הניסוח הזו, אמורה למנוע כל ניסיון 
לפרש את מעמדה החוקי של השבת בהתאם לחוק היסוד, כפחותת 
על  גם  להשפיע  שאמור  מה   – אחרת  הגדרה  מכל  חקיקתי  ערך 
אכיפת חוקי העזר לגבי השבת. השפה הערבית אפוא, היא הגוי של 

שבת של 'חוק הלאום', תרתי משמע.
בשורה התחתונה צריך להאזין לקולותיהם של דרעי וגפני, פרוש 
הרקע  מקולות  תושפע  לא  החרדית  שהעמדה  להבין  כדי  ומקלב 
שמגיעים מהסיעה הדתית לאומית. "העובדה שהם גילו שזה פוגע 
בנו רק אחרי ששונה הסעיף של התיישבות יהודית, מדברת בעד 
עצמה", אומר דרעי ומסכם, "אנחנו לא חסידים של שום חוק יסוד, 
אבל הסכמנו במסגרת ההבנות הקואליציוניות להעביר חוק לאום 

מתואם – ומבחינתנו אי אפשר להשיג יותר מהחוק שעבר". 
"גם   - מקווה  ספק  מעריך  ספק   - דרעי  ממשיך  הזה",  "החוק 
יאפשר לנו לבוא ולדרוש במו"מ הבא את חקיקת 'חוק יסוד לימוד 
התורה'. הרי אי אפשר להתנגד עקרונית לכל חוק יסוד ואז לבקש 

לחוקק חוק יסוד אחר שאנו חפצים ביקרו".   

קבינט ירושלמי
רגע לפני שהסתגרו לכמה שעות של דיונים, כשהם מתערטלים 
במועד  התוכן  הדלפת  את  ומאפשרים  הסלולריים  מהמכשירים 
משרי  שלושה  פתחו  והזיכרון,  השמיעה  סמך  על  יותר  מאוחר 

הקבינט בשיחה מרתקת בענייני היום.
רק  מתחרה  הקבינט  מישיבת  ההדלפות  גשם  שבה  בתקופה 
שבוע  להעביר  אפשר  אי  הדרום,  על  שנוחתות  הרקטות  בגשם 
זאת לפרשיות  וכל המקשר  בלי הדלפה חמה מישיבת הקבינט – 

מגזריות מסובכות הרי זה משובח.
המשתתפים בשיחה: שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל אריה 
לענייני  והשר  בדרכים  הבטיחות  התחבורה,  שר  דרעי,  מכלוף 
ירושלים  לענייני  הסביבה,  להגנת  והשר  כץ  ישראל  מודיעין 
ענייני  סביב  נסובה  לא  המוקדמת  השיחה  אלקין.  זאב  ולמורשת 
משרדיהם מרובי התארים של השלושה, אלא דווקא לגבי התואר 

שבו חושק השלישי שבחבורה: ראש עיריית ירושלים.
"יש לו מזל", אמר דרעי לכץ – על אלקין ותיאר את ההתפתחויות 
סולובייצ'יק  הרב  הגיע  שעבר  "בשבוע  במגזר:  האחרונות 
קנייבסקי  הרב  אל  ברק,  בבני  הדור האשכנזים  לגדולי  מירושלים 
ואל הרב אדלשטיין, והם היו אמורים להביע תמיכה במועמד חרדי 
הרצת  על  הירושלמי  הפלג  של  ההודעה  באה  אז  אבל  לעירייה, 

מועמד מטעמו וטרפה את כל הקלפים, ומי מרוויח מזה? זאב".
לירושלים  ברק  בני  בין  החרדית  הדרכים  שמפת  כץ  ישראל 
הרים  פיתוחו,  על  אמון  1 שהוא  ככביש מספר  לו  וברורה  נהירה 
מיד להנחתה: "מה עם ליצמן?" שאל כץ, "מה קורה עם ליצמן. 

באיזה מועמד הוא תומך בירושלים?"
מהרגע  ליצמן  "הרי  דרעי,  השיב  שאלה",  לא  זו  אותך,  "עזוב 

הראשון היה עם זאב וכל השאר הצגה".
כדי  בפומבי  בדייטש  תומך  ליצמן  ולפיה  דרעי  של  התיאוריה 
שיוכל להימנע מתמיכה עתידית בליאון - כבר הובאה כאן בעבר. 
לפי התזה הזאת, פרוש לא יתמוך בליאון כדי לנקום בהימנעות דגל 
וש"ס מתמיכה בדייטש, ומי שיזכה מההפקר הוא דווקא המועמד 
שלא מזוהה יותר מדי עם אף אחד מהצדדים, הלוא הוא מיודענו 

זאב אלקין.
ליוסי דייטש וחוסר הביטחון העצמי החרדי עוד נשוב בהמשך, 
אך זכות התגובה הצנועה של אלקין ראויה בהחלט לציטוט: "אני 
"גם אם  הכנסת,  במזנון  לנו  הוא אמר  בסייעתא דשמיא",  מאמין 

דברים מסתדרים – זה לא אומר שאני מסדר אותם".

מחלוקת הסגנים
"אם בג"ץ לא יקבל את בקשת ההארכה עד ליום חמישי, אפרוש 
 – הבריאות  שר  סגן  מלשכת  המסר  השבוע  הועבר  מהממשלה", 
כדי  לישראל  מרוסיה  ששב  נתניהו,  הממשלה  ראש  של  לאוזניו 

להשתתף בגמר הגדול של אגודה-דגל על חוק הגיוס.
אם עד עתה דומה היה שהמשחק הקבוצתי של אגודת ישראל 
שהשבוע  הרי  ההובלה,  על  בקרב  הגדולה  למנצחת  אותה  הופך 
הציבורי.  המגרש  על  המהלכים  בתיאום  ראשונים  סדקים  נראים 
הדד ליין שקבע ליצמן - מדויק יותר לומר: שנקבע עבורו מגבוה 
יאשר  לא  בג"ץ  זה  למועד  עד  אם  זה.  בשבוע  חמישי  יום  הוא   -
את בקשת הארכה לחקיקת התיקון לחוק הגיוס, הוא מצווה ועומד 

לפרוש מהממשלה. 
וארבע  מעשרים  פחות  כשתוך  השבוע,  בראשית  הועבר  המסר 
שעות התפרסמה החלטת בג"ץ המאפשרת לצדדים להגיב לבקשת 
המדינה עד ליום חמישי הבא. ההחלטה הזאת למעשה, מייתרת את 
ההמתנה. משמעותה הטכנית-משפטית היא מתן מועד של פרק זמן 
סביר לתגובה. אלא שכאן נוספה לה באדיבות ליצמן גם המשמעות 
הפוליטית, כאשר תכף למחרת שיגור האיום הוברר כי בכל מקרה 
לא תינתן השבוע כל החלטה מהותית לגופה של הבקשה. גם אחרי 
וכפיפותם  לפגרה  שנכנסים  השופטים  הצדדים,  תגובות  הגשת 
להוראות מועצת גדולי התורה ידועה - ממש לא מחויבים להכרעה 

מהירה.
עוד לפני שנשמעה התגובה מגבוה לפשר ההתפתחויות, נשמעו 

בית ספר לפוליטיקה

אמור לי מי מתנגדיך

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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אצל נתניהו כרגיל, 
יש לחפש את 

המניע הפוליטי ולא 
האידיאולוגי. השתיקה 

שלו בצוק העיתים נבעה 
ממצוקתו האישית. בעורו 

עוד צרובה המפלה 
שהנחילו לו הרפורמים 

בקרב על תפקיד יו"ר 
הסוכנות. על אנשים 

שמחוללים לראש-
ממשלתנו פיגוע שכזה 

בחצר האחורית, אפשר 
בהחלט לומר שהם 

"שכחו מה זה להיות 
יהודים"...

עוד לפני שנשמעה 
התגובה מגבוה לפשר 
ההתפתחויות, נשמעו 

בתוככי אגודת ישראל 
עמדות אחרות. "גם 

אם בג"ץ לא ייתן 
ארכה מיידית, אין 

שום סיבה לפרוש מיד 
מהממשלה", אמרו 

השבוע כמה מחשובי 
האדמו"רים היושבים 

ראשונה במועצת גדולי 
התורה של אגודה – 

כשהמשמעות המיידית 
היא אור אדום לפרישה 
מהקואליציה ולפרישתו 

של מאיר פרוש מתפקיד 
סגן שר החינוך

ארכה  ייתן  לא  בג"ץ  אם  "גם  אחרות.  עמדות  ישראל  אגודת  בתוככי 
כמה  אמרו השבוע  מיד מהממשלה",  לפרוש  סיבה  שום  אין  מיידית, 
של  התורה  גדולי  במועצת  ראשונה  היושבים  האדמו"רים  מחשובי 
אגודה – כשהמשמעות המיידית היא אור אדום לפרישה מהקואליציה 

ולפרישתו של מאיר פרוש מתפקיד סגן שר החינוך. 
חיוך  יכולים השבוע לשחרר   - לנגרר  מגורר  התורה שהפכה  בדגל 
קטן בזווית הפה ולא יותר, למרות שהמחלוקת הקטנה הזאת לא תשנה 
את העובדה שאת ההובלה של סדר היום הציבורי נטלו חברי הכנסת 

של אגודה.
על  שיושב  אשר,  יעקב  הח"כ  הוא  לאוזן  מאוזן  לחייך  שיכול  מי 
המשבצת הנורווגית של מאיר פרוש. אשר יכול לחוש כמי שהמזל רודף 
אחריו, לפחות בשבוע האחרון. בשלישי שעבר זכה ראש לשכתו דודי 
זלץ בפריימריז הפנימיים של דגל בביתר עילית. כשאשר נשאל במהלך 
פרס  כמו  הבהיר,  הוא  אליו,  המקורב  הנציג  התמודדות  על  הקמפיין 
בשעתו, שהוא 'לא עוייסק בייזה', אבל את החיוך שעלה על פניו לא 

ניתן היה להסתיר. 
בפיס השני ולא כמטאפורה זכה יעקב אשר על חשבונו של ישראל 
מועצת  של  הבוחר  לגוף  הכנסת  נציגי  משני  כאחד  כשנבחר  אייכלר, 

הרבנות הראשית.
בפיס השלישי והמשמעותי מכל הוא זכה בערבו של יום שני, כאשר 
חרף איומיו של ליצמן הוברר כי לא מדובר בהנחיה גורפת של כל חברי 
מועצת גדולי התורה – לפרוש מהממשלה. הציניקנים שראו את פרוש 
נגרר בעקבות ליצמן וחוזר לתפקד כחכפ"ש על חשבונו של אשר, כבר 
ראו בעיני רוחם את יעקב אשר עוזב את משכן הכנסת וחוזר לתפקד 
כמזכ"ל המפלגה, כשהוא פותח את הסיור הארצי בלשכת דגל התורה 
בביתר. נכון לאמצע השבוע דומה שהעננה הזאת חלפה, לנוכח חילוקי 

הדעות המהותיים בתוך מועצת גדולי התורה.
באגודת ישראל נמצא מי שהעריך השבוע שבסופו של יום תישמע 
עתה,  לעת  לפחות  אך  לשם,  או  לכאן  ברורה  אחת  עמדה  מהמועצת 
המחלוקת הפנימית בתוך אגודת ישראל מאפשרת ליעקב אשר לצחוק 

אחרון כל הדרך לסיום המושב ממקום מושבו במליאה.
 

תענית גיוס
- אמורים שופטי הבג"ץ  - בטננו הריקה והמקרקרת  על בטן ריקה 
לומר את דברם בנוגע לחוק הגיוס, כשהמועד האחרון למתן החלטה 
אינו בחמישי זה ואף לא בראשון הקרוב בעת שנתאבל על חורבן הבית, 
אלא בצום שלאחריו, שמסמל את משבר ההנהגה שפקד את היישוב 

היהודי בירושלים.
בו  המועד  הוא  לטובה,  עלינו  שיבוא  גדליה  צום  שלמחרת  היום 
תפקע השנה שקצב הבג"ץ לתחולתו של חוק שירות ביטחון על כלל 
שבעת  בת  ההארכה  בקשת  את  יקבל  לא  בג"ץ  אם  הישיבות.  בחורי 
ויועציה עשו  החודשים שביקשה השבוע המדינה – שראשיה, שריה 
עצמם  ימצאו   – אגו"י  של  התורה  גדולי  מועצת  להם  שהורתה  ככל 

בחורי הישיבות תלויים ועומדים, בין כסה לעשור.
גם  החרדים,  הכנסת  חברי  אצל  עובד  שאינו  במדינה  גורם  יש  אם 
וגם לא בתזמון  זהו הבג"ץ. לא במהות הפסיקה  לא במשרה חלקית, 
את  לקבל  האם  להכריע  הבג"ץ  שופטי  יכולים  תיאורטית,  ההכרעה. 

בקשת המדינה ברגע האחרון ממש, ערב צום גדליה.

בחינה בהילוך איטי של המהלכים שליצמן נקט - מרגע פרסום תזכיר 
החוק ועד לאיום שנשמע מסביבתו השבוע לפרוש מיידית אם בג"ץ לא 
יקבל הכרעה עד ליום חמישי - מלמדת שאין מה לבוא בטענות לאיש 
עצמו, יען כי הוא עושה, באמת ובתמים, ככל אשר מורה לו ההנהגה 

הרוחנית. 
במועד פרסום תזכיר החוק ליצמן שהה בגולה ולישראל הוא שב רק 
למחרת היום. הרושם הראשוני של מי ששהה בקרבתו לפני שנחת על 
אדמת הקודש היה – שהחוק שליברמן שלף מהבקבוק אינו כה נורא. 
ערב  ליצמן  עם  ששוחחו  ודרעי  גפני  גם  יצאו  הזאת  ההתרשמות  עם 
כינוסה של מועצת גדולי התורה ושמעו ממנו כיצד הקהה את שיניהם 

של הקנאים מעבר לים.
מפורסמות של  היותר  מהתכונות  הן  ליצמן  של  ועוצמתו  כוחניותו 
של  הזה  בעניין  אך  הפוליטית,  ובמערכת  הבריאות  במערכת  האיש 
ציניות  של  שמץ  בלי  השבוע  לומר  אפשר  רבו  לדעת  דעתו  הכפפת 
שליצמן הוכיח שוב, כי אומנותו הגדולה היא הכפיפות וההכנעה לדעת 

רבותיו. 

יכה יוסי
ליצמן אומנם הוביל בשבוע האחרון את הקו הקיצוני מבין חבריו 
באגודה, אבל את האש התקשורתית מכיוונה של דגל התורה חוטפת 
בעיקר שלומי אמונים. ההשוואות בין פרשת עמנואל למשבר הגיוס, 
בשלומי  התורה.  דגל  של  מכיוונה  תבערה  עפיפוני  כמו  מופרחות 
אמונים מצאו עצמם בשבועות האחרונים כשהם מסתובבים עם מטפים 

מדליקה לדליקה.
בראיון שנערך כאן לפני כשלוש שנים עם ח"כ משה גפני, השמיע 
יו"ר ועדת הכספים התבטאות שעוררה סערה בנוגע לדרמה שהתרחשה 
מרן  כי  גפני  הצהיר  ראיון  באותו  עמנואל.  בפרשת  הקלעים  מאחורי 
כי  עמנואל  בפרשת  המאבק  בתקופת  אמר  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש 

"הנושא הוא כסף ולא אידיאולוגיה".
הראיון ההוא גרר תגובות נזעמות ומכתבי הלם ותדהמה שפורסמו 
בביטאונים החסידיים. חלפו עברו להן שלוש שנים, וחסידות סלונים 
דגל  מח"כי  אחד  התורה.  דגל  של  החבטות  כשק  עצמה  מוצאת  שוב 
התורה התראיין בשבוע שעבר והזכיר נשכחות כשהוא לועג במשתמע 
בפרשת  בחסידות  הרוחנית  ההנהגה  של  המתלהמת  לטרמינולוגיה 
עמנואל הזכורה לרע. לפני קצת פחות משלוש שנים, האמירה של גפני 
שעבר,  מהשבוע  ההיא  האמירה  הולמת.  סלונימאית  בתגובה  נענתה 

גררה תגובה רפה. חצי משפט באתרים ואך בקושי אזכור בביטאונים.
החברה  בתוך  שמתחולל  מה  על  רבות  מלמדת  הזאת  האבולוציה 
עמוקה המחלוקת הפעם  כמה  עד  גם  ללמד  כדי  בה  יש  אך  החרדית, 
כי חילוקי הדעות מהותיים ושורשיים.  – כאשר שני הצדדים מבינים 
אם האמירה אז נתפסה כפליטת פה, הרי שכיום מדובר בתגובה כואבת 
של דגל התורה שח"כיה מרגישים כי נכפית עליהם התנהלות מוקצנת 

מעמדת רבותיהם. 
בדגל התורה נמצא השבוע מי שעשה את הלינקג' בין המשבר הארצי 
חסיד  שהוא  דייטש  ביוסי  לתמוך  נוכל  "איך  המקומיים.  למשברים 
סלונים", שאל הגורם בדגל, "ומה יקרה אם מחר האיש יקבל הנחייה 
שעליו למסור את הנפש ולא לתקצב תרבות לחילונים. אנה אנו באים".
שאין  בתזמון  דייטש  ליוסי  בא  הגיוס  חוק  על  הפנים-חרדי  הקרב 

מרבים שלום בעולם, הגר"מ ברזובסקי אצל מרן הגרי"ג אדלשטיין. באדיבות 'בחדרי חרדים'
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יותר אישית מאשר  היא  גרוע הימנו. ההססנות בדגל, כמו הדילמה בש"ס – 
ציבור  נציג  מכל  יותר  אולי  ואחראי  קמ"ח  קרן  עם  שמזוהה  האיש  עניינית. 
להשמה תעסוקתית של חרדים בעשור האחרון, הופתע לגלות שיש מי שמנסה 

להציגו כסמל להקצנה – והוא בכלל לא ידע שהוא כזה. 

הפה שהתיר
דייטש אינו האישיו, וגם לא פרוש שמצלמות האבטחה הותקנו בביתו אי שם 
בעבר הרחוק, במקביל להתקנתם בבתיהם של ראשי ישיבות מהזרם הליטאי. 

פרוש הפך ליעד לגיטימי למחאה, הרבה לפני שגפני ומקלב נקלעו 
ללוע הארי. מרגע שהאיש נטל את ההובלה בראשית הקדנציה 

על ניסוח התיקון לחוק הגיוס, תקנות הגיוס ותקנות הפטור 
– הוא סומן כמטרה.

הכתובת האמיתית למתקפה התקשורתית היא בכלל 
הוא  האגודאית  ההקצנה  כסמל  שמוצג  מי  תורנית. 
של  בנו  ברזובסקי,  משה  הרב  סלונים  ישיבת  ראש 
האדמו"ר המכהן. ראש הישיבה הדומיננטי, היה זה 
שהניח לפני מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל 
להתנגד  ההוראה  יצאה  שבעקבותיו  המסמך  את 
זה  ומרגע   – מהממשלה  פרישה  במחיר  גם  לחוק 

ואילך הופנתה אליו האצבע המאשימה. 
שמתרופפת  רבנים  של  כבודם  על  ההקפדה 

זו  באכסניה  בקפידה  נשמרת  במחוזותינו,  לאחרונה 
אפשר  המתבקשת,  בזהירות   – ולפיכך  השנים,  במשך 

דגל  עם  המזוהים  תקשורתיים  שבחוגים  ולומר  לסכם  רק 
התורה, נמצא מי שהעמיד את ראש הישיבה הסלונימאי בפני 

כיתת יורים. תקשורתית.
בנוגע  נשכחות  להזכיר  אמונים  בשלומי  בכירים  מבקשים  הזאת,  בנקודה 
האחרונים.  הציבוריים  בתהליכים   – הצעיר  הישיבה  ראש  של  למעורבותו 
הגאון רבי משה ברזובסקי אולי פרץ לחיינו התקשורתיים בפרשה האחרונה, 
אך מאחורי הקלעים הוא נחשב לאחד מהגורמים התורניים שעמדתם תרמה 

לגיבוש חזית חרדית אחידה בשלל פרשות ציבוריות.
הועף  ובגינו  הקדנציה  בראשית  שנוסח  הגיוס  לחוק  הקודם  בתיקון 
השטריימל מראשו של סגן השר בעיצומו של יום השבת, כמו גם בניסוח תקנות 
הגיוס בוועדת חוץ וביטחון שסגן השר פרוש הקדיש שעות כדי לסייע בהבאתן 
ליטאיים  ישיבות  ראשי  עם  ביחד  האגודאי,  מהצד  ברזובסקי  הרב   – לעולם 
שפרוש נוהג להיוועץ עמם בענייני חקיקה, הם שהובילו לקבלת ההכרעה על 

תמיכה בנוסחה שהושגה, חרף קולות הקרב של הקנאים. 
ההתייעצות הזאת – מספרים בלשכת שר החינוך - נראתה גם בניסוח תקנות 
חברי  לצד  הסלונימאי,  הישיבה  בראש  פרוש  נועץ  גיבושן  שבשלבי  הפטור, 

ועדת הרבנים לענייני חינוך מהצד הליטאי.
זרים,  דייטש בהקצנה, שיבואו בטענות אלינו על שיקולים  "שיאשימו את 
הפוכה",  המציאות  שלדעתנו  למרות  בפוליטיקאים,  כשמדובר  לגיטימי  הכל 
וזה  להסכים,  אפשר  אי  אחד  לדבר  "אבל  החינוך,  שר  סגן  בלשכת  אומרים 
לניסיון הנפסד בעינינו להכניס אישים תורניים לתוך הקלחת הזאת של האשמות 
ציבוריות ולנסות להזכיר לראש ישיבה מכובד אך ורק את פרשת עמנואל תוך 
התעלמות מכל ההכרעות הציבוריות המורכבות שהיו בין לבין ושבהן הוא היה 

מעורב עד צוואר. ברגע הזה צריך לקום ולומר: עד כאן".

תורה שבכתב
בימים בהם בני הישיבות יוצאים לחופשת בין הזמנים, מי 

בעתו ובזמנו בבני ברק ובירושלים, באלעד ובביתר, ומי 
פני המזרח עד  על-פי האופק המשתנה שמחשיך את 

שבחברון, אולי כדאי להזכיר לבני הנעורים שחילופי 
ולא  הטפל  הם  הפוליטיקאים  של  המהלומות 
העיקר. את המהות לא צריך לחפש בכנסת ישראל, 
הוויכוח  בלהט  הכנסת.  ובבית  המדרש  בבית  אלא 
ומתן  המשא  לו  ונשכח  כמעט  הפוליטי-אגואיסטי 
מדין  על  ויושבי  ישיבות  ראשי  בין  התורני-הגותי 

משני הצדדים. 
בשיח  גבוהה,  בשפה  שהתנהל  הזה,  הוויכוח 

מכובד וללא שמץ של השמצות, נוהל גם בכתובים בין 
הגר"מ ברזובסקי לראשי הישיבות הליטאיים, שהתכנסו 

הירש.  הגרמ"ה  הלל  בית  ישיבת  ראש  של  בביתו  כזכור 
הראשון ששיגר את דבריו על גבי הכתב לחברי מועצג"ת של 

אגודה היה ראש הישיבה הסלונימאי. "אמת היא", הוא כתב והבהיר 
את עמדתו, "שבלא חקיקת החוק החדש אנחנו עומדים בפני מצב בלתי אפשרי 
של פקיעת תוקפו של החוק הנותן אפשרות לשר הביטחון לדחות את גיוס בני 
הישיבות כבר בחודש אלול בשנה זו. כאשר על פי מצב העניינים נראה שאין 

באפשרות הנציגות החרדית להביא לחוק יותר טוב מזה. 
"מכל מקום סבורה מועצגה"ת של אגו"י שגם אם אין באפשרותנו עכשיו 
להשיג חוק יותר טוב, נוכל לעמוד על כך בכל תוקף במשא ומתן הקואליציוני 
לדרוש חוק שיענה על הבטחות ראש הממשלה בעת הקמת הממשלה  הבא. 
'שבמדינת היהודים לא יגבילו מכסה ללומדי תורה', בעוד שאם נקבל עכשיו 
את החוק המוצע, יהיה מאוד קשה עד בלתי אפשרי לקבל וויתור על מה שכבר 
הסכמנו. וזאת מלבד מה שהם סבורים שכלפי שמיא אי אפשר שתהא מצדנו 

הסכמה על כך שהזכות ללימוד התורה של בני הישיבות, שהיא כל יסוד וזכות 
קיומנו בעולם ובארץ ישראל - תהא מותנית בעמידה ביעדים".

עמדתם הנגדית של ראשי הישיבות הליטאיים הועלתה גם היא על גבי הכתב 
במענה ישיר ל"מכתבו של הגר"מ ברזובסקי שליט"א הבא לנמק מדוע היהדות 

החרדית צריכה לדחות את תיקון חוק הגיוס שהוצע על ידי משרד הביטחון".
השונה  להכרעה  והובילה  הפוכה  הייתה  הישיבות  ראשי  שהציגו  התפיסה 
שלאור  הדברים  בפתח  להדגיש  הראוי  "מן  התורה.  בדגל  שנפלה  בתכלית 
הוראותיהם הברורות של גדולי הדורות האחרונים, ובפרט הוראתו המפורשת 
גורף  פטור  על  נלחמת  החרדית  היהדות  אין  זצ"ל,  שך  הגראמ"מ  מרן  של 
לחרדים, אלא להסדר מעמדם של בני הישיבות, על מנת שכל מי שחשקה נפשו 
עבודת  עליו  יושת  לא  הקדושה  התורה  ללימוד  עתותיו  כל  להקדיש 
לומד  שהוא  זמן  כל  נדחה,  ששירותו  כמי  מעמדו  ויוכר  הצבא, 

בישיבה או בכולל".
התיקונים  לשלל  התייחסו  הליטאיים  הישיבות  ראשי 
אודותיהם   – הקודם  המצב  לעומת  בחוק  שמופיעים 
הורחב כאן מיום פרסום תזכיר החוק לפני יותר מחודש 
ימים. יותר מכל מעניין להיווכח בטון המכבד ובנוסח 
הישיבות  ומראשי  אחרים,  של  בדעותיהם  המתחשב 

ילמדו הפוליטיקאים המשתלחים. 

דעת המתנגדים
כל  ומיישב  קושיה  כל  שמפרק  כללי'  ב'שיעור  כמו 
שהעלה  החששות  לכל  הישיבות  ראשי  התייחסו  תמיהה, 
לשתי  להתייחס  ראוי  במוקד  אך  במכתבו,  ברזובסקי  הגר"מ 
סוגיות מרכזיות. הנקודה הראשונה נוגעת לקביעת המכסות והיעדים 
לגיוס בני הישיבות – כשהיחס של ראשי הישיבות הליטאיים היה פרקטי 
ולא הצהרתי: "התיקון לחוק מבקש וקובע יעדים ]ולא מכסות[ לציבור החרדי 
שתורתו  מי  שכל  במפורש  קובע  המוצע  החוק  אדרבה,  הישיבות,  לבני  ולא 

אומנותו יקבל דיחוי מגיוס ללא כל תנאי. 
"היעדים שמוזכרים בתיקון לחוק מבוססים על המצב הנתון שבשנת 2017 
שהתגייס  אחד  ישיבה  בן  אפילו  מכירים  איננו  אנו  חרדים.  כ-3000  התגייסו 
לצבא, ומן הסתם גם הגר"מ ברזובסקי שליט"א אינו מכיר למעלה מחצי מנין 
בני ישיבות שהתגייסו, משמעות הדבר שפוטנציאל המתגייסים החרדים ברוב 
ואכמ"ל.  בתורה,  ועוסקים  היושבים  הישיבות  בני  מקרב  אינו  המוחלט  רובו 
של  לגיוסו  שיביא  מרכיב  שום  בהם  אין  אך  לרוחנו,  אינם  שהיעדים  בוודאי 
בן ישיבה היושב ועוסק בתורה... איננו מוצאים בחוק המוצע הגבלה חוקית 
של סך הלומדים – בני הישיבות – הזכאים לדחיית שרותם הצבאי, וגם איננו 
מרן  של  חיותו  ובחיי  היום  עד  שקיים  למה  מעבר  פליליות  סנקציות  רואים 

הגראי"ל זצ"ל".
לגלגול תפוח האדמה  נגעה  הישיבות,  ראשי  נחלקו  הנקודה השנייה שבה 
בנבכי  להבין  מתיימרים  "איננו  הבאה:  לקדנציה  החקיקה  של  הלוהט 
הפוליטיקה, אך אין לאף אחד ביטוח שהממשלה הבאה אכן תצטרך להישען 
על המפלגות החרדיות ]וכבר היה לעולמים כזכור[, וגם קרוב לוודאי שאותו 
בג"צ ימנע כל תיקון שהוא שייטיב יותר מהתיקון המוצע. בוודאי שומה עלינו 
את  למזער  ניתן  ספק  וללא  המוצע,  החוק  סעיפי  את  לשפר  כוחותינו  לאחד 
הנזקים הכלכליים, בתפילה ותקווה שאחינו התועים והטועים יפקחו עיניהם 
להבין שאין השקעה בביטחון המדינה כמו ההשקעה בבניין וקיום הישיבות 

הקדושות".
כאן  שמובאת  העיניים  מאירת  בתכתובת  מכל  יותר  אולי  שחשוב  מה 
אין  אהבו".  והשלום  "והאמת  התחתונה,  השורה  היא  לראשונה, 
משפט הולם יותר ואין תכתובת ראויה מזו, בתקופה שבה חרב 
הבית בגין שנאת חינם. שאלת המחיר של "רדיפת השלום" 

הזו היא כבר עניין הנתון להכרעתם של גדולי ישראל.
הישיבות,  ראשי  גדולי  של  הברורים  דבריהם  לנוכח 
גורם  השבוע  שהשמיע  הסיפור  היטב  לו  משתלב 
ויצא  שכמעט  משותף  כינוס  על  התורה  בדגל  בכיר 
אל הפועל של מועצת גדולי התורה של דגל התורה 
הכינוס  אל  ש"ס.  של  התורה  חכמי  מועצת  לצד 
אמורים  היו  וש"ס  דגל  של  המועצות  של  המשותף 
להיות מוזמנים עשרות ראשי ישיבות ויושבי על מדין, 
הגיוס  חוק  בהעברת  הצורך  את  להעצים  מטרה  מתוך 
שתי  של  ההובלה  את  ולבצר  המתחייבים  בתיקונים 
המועצות בכל הנוגע לצרכי עולם התורה. היוזמים הביעו 
את ביטחונם שעמדה חד-משמעית שתושמע בראש חוצות, 
תגרום גם לאדמו"רים במועצת גדולי התורה האגודאית שדעתם 
שונה מהעמדה הרשמית שהתקבלה להשמיע את דברם, לא רק בפני 

מקורבים בשהותם בנאות דשא, אלא גם בפומבי – בטיש החסידי.
אך  בתחילה,  התלהבות  הובעה  בדגל  וגם  למהלך  הסכמה  ניתנה  בש"ס 
הרעיון לא קרם לבסוף עור וגידים, בגלל החשש שהובע בדגל התורה מהעמקת 
הקרע בין דגל לאגודה והפיכת המאבק על חוק הגיוס למחלוקת פומבית בין 
יהדות התורה. בתוך התנועה הליטאית היה מי שהשמיע  שתי המועצות של 
הרהורי כפירה, כשטען שמדובר בהתקפלות מתוך חולשה ולא בוויתור מתוך 
ניתן  לנקוט עמדה חד-משמעית בשאלת הרפיסות-התחשבות,  עוצמה. מבלי 
לסכם את המושב הזה ולקבוע כי חברי הכנסת של דגל המוצאים עצמם נגררים 
אחר מהלכי החברים מאגודה, הם "קורבנות השלום" החדשים. אשרם ואשרי 

חלקם, גם אם לא נעים גורלם.

"בצלאל סמוטריץ' 
הוא ח"כ מבריק", 

מתאר אחד מחברי 
הכנסת החרדים, 

"אבל את הפוליש 
הוא ניסה לעשות 

על חשבוננו. 
כשסמוטריץ' הבין 
שאצלו בבית הוא 

הפסיד את המערכה, 
הוא הפנה את האש 

לכיוון החרדי. הוא 
ישב עם חברי הכנסת 
והסביר להם שסעיפי 

החוק מסוכנים 
ליהדות, וכך קיווה 

להפוך אותנו לקבלני 
הביצוע של טרפוד 

החוק"

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

 ישראל כץ שמפת 
הדרכים החרדית בין 

בני ברק לירושלים 
נהירה וברורה לו 
ככביש מספר 1 

שהוא אמון על 
פיתוחו, הרים מיד 
להנחתה: "מה עם 

ליצמן?" שאל, "מה 
קורה עם ליצמן. 

באיזה מועמד הוא 
תומך בירושלים?", 
"עזוב אותך, זו לא 

שאלה", השיב דרעי, 
"הרי ליצמן מהרגע 

הראשון היה עם זאב 
וכל השאר הצגה"

ת, סמוטריץ'. צילום: איתן פולד, ויקיפדיה
כנו

ה ס
זה

מ

תו אומנותו, ליצמן. צילום: פישל רוזנפלד
יפו

כפ
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יענקי קצבורג

אם לא נזכה בשנה זו לבניין בית מקדשינו, אלפים רבים מכל הארץ 
לצאת  ועד  חזון  הקרובה שבת  להגיע החל מצאת השבת  צפויים 
הצום לרחבת הכותל המערבי, בסיום הצום יגיעו לרחבה משאיות 
על  רבות  לפני שנים  ושתיה. מדובר במיזם שהחל  קל  כיבוד  של 
ידי הרב החסיד ר' מנדל גפנר זצ"ל וכיום מאורגן על ידי נכדו הרב 
באב  ט'  במוצאי  רובין.  משפחת  ידי  על  והשתייה  ברנדויין  ברוך 

יגיעו לרחבה כמידי שנה גם אדמו"רים ורבנים מחוץ לעיר. 
־מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי: בשעות הבוקר מרן מתפלל שח
־רית כותיקין, לאחר סיום התפילה והקינות נוהג לצאת לבית הק

ברות ומעתיר בתפילה. בהמשך הצום, מאחר ואסור למרן ללמוד 
לומד הגר"ח את  לומד תמיד,  את הגמרות הקבועות שאותן הוא 
סנדק  לשמש  צפוי  אף  מרן  בתענית,  ללמוד  שמותר  הסוגיות  כל 

בבריתות בביתו, אך אינו מקבל קהל. 
בישיבת משך  מרן מתפלל  אדלשטיין:  הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן 
חכמה הסמוכה לביתו, הוא אומר את הקינות בבכי וביללה, למרות 
גילו המופלג מרן יושב על כיסא נמוך פחות מג' טפחים. במהלך ט' 
באב מרן עוסק בתורה בדברים המותרים בהלכות אבלות ובאגדתא 
בגמרא על החורבן. בהקשר זה נוהג ראש הישיבה להביא את נידון 
האחרונים האם יש חובת תלמוד תורה ללמוד בדברים המותרים או 
שזה רשות. גם במהלך ניחום האבלים שישב 'שבעה' לאחרונה על 
פטירת בנו, בעת שמרן שר התורה הגר"ח הגיע לנחמו - דנו גדולי 

הדור בארוכה בנידון.
־בעלזא: תפילת ערבית במוצאי שבת בבית-המדרש הגדול של הח

סידות בראשות מרן האדמו"ר מבעלזא בזמן ר"ת, את מגילת איכה 
הרב  השנה  ימות  כל  במשך  קורא"  ה"בעל  ובכי  נהי  בקול  קורא 

אברהם יעקב ברלינגר.
בבוקר התענית מתחילים את התפילה בשעה 8:30 כשאת הקינות 
אמירת  בסיום  חצות.  שעת  עד  דירנפלד  שאול  הרב  הגאון  קורא 
־הקינות, שרים כל החסידים יחד שיר עתיק שהובא על-ידי "היוש

לנביא  אישה  "שחה  החורבן  מקינות  המילים  על  בבעלזא  בים" 
ירמיהו". בשעות הלילה המאוחרות של מוצאי הצום עורך הרבי 
מבעלזא 'לחיים טיש' בו שרים יחד כל הציבור במשך שעה ארוכה 
־שירי גלות וצער וכן שירי כיסופין וציפייה לגאולה השלימה ולב

ניין בית המקדש.
ויז'ניץ: בליל תשעה באב קורא האדמו"ר מויז'ניץ את מגילת איכה 
־בבית הנופש בחלדודנא. בקרית ויז'ניץ מעורר בשעות הערב המש

פיע החסידי רבי אהרון טויסיג את המתאבלים במשך שעה ארוכה 
וכן מרחיב בדברים הטעונים חיזוק בע ־על ענייני תיקון המידות 
־נייני בין אדם לחברו. לאחר תפילת שחרית ואמירת הקינות אומ

רים בויז'ניץ את הקינות המיוחדות שחוברו על-ידי גדולי ישראל 
זצ"ל לעילוי נשמת קדושי השואה הי"ד.

את  התענית  יום  במהלך  לקיים  נהגו  ויז'ניץ  בית  מאדמו"רי  חלק 
־מצוות כיסוי הדם, לזכר מה שמובא במדרש כי כשנהרג זכריה הנ

ביא בבית המקדש לא כיסו את דמו ואילו היו עושים זאת עונשם 
היה קל יותר ובנוסף הזכירו כי כיסוי הדם ממתיק את הדינים.

בליל  צאנז: בחסידות צאנז מקפידים להתחיל את תפילת ערבית 
הצום רבע שעה לאחר זמן ר"ת. לאחר תפילת העמידה אחד מדייני 
הקהילה קורא את מגילת איכה כשכל הקהל יושבים על הארץ וגם 

האדמו"ר יושב על כיסא נמוך ללא ריפוד.
הקינות  את  אומר  עצמו  האדמו"ר  שחרית  תפילת  לאחר  בבוקר 
בבכיות גדולות במשך שעה ארוכה עד לאחר זמן חצות. לאחר מכן 
־שב הרבי לביתו שם לומד את הגמרות וההלכות המותרות באב

לות ובתענית. שעה וחצי לפני זמן ר"ת מתפלל הרבי מנחה, כשעם 
לבנה  קידוש  אמירת  לאחריה  ומיד  ערבית  מתפללים  הצום  סיום 

בראשות האדמו"ר וברוב עם.

ירושלים

הרה"צ  הפרשה"  "הבאר  בעל 
בידרמן  אלימלך  אברהם  רבי 
בליל  ביידיש  שיחה  ימסור 
המ בית  בהיכל  באב  ־תשעה 
בי אהרן  תולדות  הגדול  ־דרש 

רושלים בשעה 22:00. השיחה 
בשידור  תועבר  מיילך  ר'  של 

ישיר במערכת "קול הלשון".
־בישיבת מיר בשכונת בית יש

דברים  נושא  בירושלים  ראל 
מיד  הישיבה,  מראשי  אזרחי,  יצחק  יעקב  רבי  הגאון  שנה  מידי 

לאחר אמירת הקינות בהיכל הישיבה. 
בבית הכנסת ברחוב רפפורט בשכונת בית ישראל בירושלים יישא 
־דברים הגאון רבי אהרן בירנצוויג ראש בית המדרש קסטנר בישי

בת מיר, החל מהשעה 22:00. 
בהיכל ישיבת "עטרת ישראל" אלפים נוהרים מידי שנה מהשעה 
23:00 לשיחתו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי 
וגן.  בית  בשכונת  התורה"  "דגל  של  התורה  גדולי  מועצת  חבר 
השיחה נמסרת בחושך לאור נורה אחת המוצבת מול פניו של ראש 

הישיבה ובבכי עד השעה 3:00 לפנות בוקר.
ט'  ביום  מטרסדורף  בקרית  אשכנז  שמואל'  'היכל  הכנסת  בבית 
באב ימסור שיעור בענייני החורבן הגאון רבי חיים יהודה אולמן 

בשעה 17:00 אחה"צ.
בבית הכנסת 'ויואל משה' סאטמאר ברחוב אבן האזל בירושלים 
קאהן  אהרן  רבי  הרה"צ  דברים  נושא  הקינות  אמירת  לאחר  מיד 

מתוא"י. 
־בבית הכנסת משכנות יעקב בית פנחס ברמת שלמה ירושלים ימ

סור שיעור על חורבן הבית מיד לאחר הקינות הרה"צ המשפיע רבי 
דוד הרשלר. 

בבית הכנסת 'נחלת עקיבא' ברחוב תכלת מרדכי ימסור שיחה ביום 
תשעה באב בשעה 13:00 הרה"צ רבי אהרן קאהן מתוא"י.

בני ברק

הגאון רבי שרגא שטיינמן יישא דברי קינה בליל תשעה באב אחרי 
הקינות בהיכל ישיבת אורחות תורה.

הגאון רבי חיים פינשטיין יישא דברי קינה בליל תשעה באב אחרי 
אמירת הקינות בהיכל ישיבת עטרת שלמה.

יישא  הגאון רבי שמואל שולמן משגיח ישיבת בית מדרש עליון 
דברי קינה אחרי אמירת הקינות בליל תשעה באב בהיכל ישיבת 

בית מדרש עליון.
הרה"צ המשפיע רבי אהרן טויסיג משגיח ישיבת אלכסנדר נושא 
דברים מידי שנה בליל ט' באב ביידיש בבית המדרש הגדול בקרית 
ויז'ניץ, בשעה 10:00. שידור חי יועבר לקול ויז'ניץ ומערכת קול 

הלשון.
בבית המדרש סערט ויז'ניץ ברחוב חזון איש, לאחר הקינות בבית 
המדרש מציג הרה"ח משה ברייאר מצגת על חורבן בית המקדש. 

בבית הכנסת הגדול חניכי ישיבת חברון ברחוב רבי עקיבא נושא 
מיד  שטיין  מנחם  רבי  הגאון  מישרים  המגיד  שנה  כמידי  דברים 

אחרי אמירת הקינות בבית הכנסת בנוגע לסכנות האינטרנט. 
בישיבת פוניבז' לאחר אמירת הקינות בהיכל הישיבה יישא דברי 
דברים  יישא  'פרלמן'  כולל  בהיכל  ברמן.  חיים  רבי  הגה"צ  קינה 

ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ. 
בית מאיר ברחוב דבורה הנ ־בישיבת 

ביאה בבני ברק לאחר אמירת הקינות 
ראש  דברים  נושא  הישיבה  בהיכל 

הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג. 
בבית הכנסת חניכי ישיבת 'כנסת יצחק 
ברק  בבני  מהרש"ל  ברחוב  חדרה' 
יישא דברי קינה לאחר אמירת הקינות 

רב ביהמ"ד הגאון רבי דוד מינצר. 
ברק  בבני  כלה'  'ירחי  הכנסת  בבית 
 17:15 בשעה  יימסר  באב  ט'  ביום 
ביהמ"ד  רב  ידי  על  הקבוע  השיעור 
במסכת  שולזינגר  יצחק  רבי  הגאון 
גיטין דף נ"ה 'קמצא ובר קמצא', כפי 
נוהג למסור אביו הגרמ"מ שו ־שהיה 

לזינגר זצוק"ל.
בבית הכנסת חניכי ישיבת סלובדקא דרכי אי"ש ברחוב האדמו"ר 
הכו רשת  מראשי  טורצ'ין  חזקיהו  רבי  הגאון  דברים  יישא  ־מגור 

ללים "אחוות תורה" לאחר הקינות.
בבית המדרש המרכז התורני חמדת צבי  ברחוב בן זכאי בליל ט' 

באב לאחר הקינות יישא דברים הגאון רבי יקותיאל דרורי. 

מודיעין עילית

־בישיבת 'עטרת שלמה' יקונן על חורבן הבית הגאון רבי חיים קלו
פט נשיא ישיבת 'קהילות יעקב'.

מרבני  דינר  אליעזר  רבי  הגאון  ימסור  'זכרון משה'  הכנסת  בבית 
מודיעין עילית בשעה 22:00. 

בבית הכנסת המרכזי 'יחל ישראל' ברחוב נתיבות המשפט 2 יישא 
דברים המגיד מישרים הגאון רבי אלימלך פרייליך.

אברהם  רבי  הגאון  קינה  דברי  יישא  ברכפלד  מיר  ישיבת  בהיכל 
יצחק ברזל מיד לאחר אמירת הקינות בהיכל הישיבה.

יישא דברי  יוסף  'אבי עזרי' ספרדים ברחוב מסילת  בבית הכנסת 
קינה הגאון רבי שלמה זעפרני בשעה 22:15.

אלעד

יישא  הנשיא  יהודה  רבי  ברחוב  המתפללים  איחוד  הכנסת  בבית 
דברי קינה לאחר אמירת הקינות הגאון רבי חזקיהו טורצ'ין. 

בבית המדרש 'קרית אחיעזר' ברחוב רבי יהודה הנשיא יישא דברי 
קינה לאחר אמירת הקינות הגאון רבי שלום מאיר וולך. 

בהיכל ישיבת 'כנסת יחזאל' יישא דברי קינה לאחר אמירת הקינות 
בישיבה ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר. 

קינה  דברי  יישא  גבירול  אבן  ברחוב  שרגא'  'מאור  הכנסת  בבית 
לאחר אמירת הקינות הגאון רבי יעקב אסטרייכר. 

בבית הכנסת 'דרך החיים' ברחוב רבי מאיר יישא דברי קינה לאחר 
אמירת הקינות הגאון רבי דב רוז'ין. 

ויקט
פר

יוחד
מ

ָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין,  ל-שְׁ כָּ
ֲהֶניָה ֶנֱאָנִחים כֹּ

בבתי  החורבן  ואגדות  המוסר  הקינה,  דברי  תשע"ח:  באב  תשעה 
הכנסת, בתי המדרשות, אצל גדולי ישראל, האדמו"רים והמשפיעים 

בכל אתר ואתר - מבני ברק דרך ירושלים ועד חלדודנא

מרן הגר"ש כהן. צילום: יעקב כהן

מרן הגר"ש קנייבסקי. צילום: בעריש פילמר
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את  פרסמו  המזונות  את  שחקרו  מדענים 
'פירמידת המזון' המוכרת לכולנו, המסייעת 
מזונות  וסוגי  כמויות  אילו  להחליט  להורים 
כשהילד  ביומו.  יום  מדי  לילדיהם  להגיש 
גדל  מגוונים,  מזונות  קבוע  באופן  צורך 
המשתייכים  מזונות  יקבל  שגופו  הסיכוי 

לארבעת אבות המזון. 
 

של  מסוים  סוג  לאכול  מסרבים  כשילדינו 
להתפתח  עלולים  תקופה,  לאורך  מזונות 
חוסרים ברכיבים החיוניים לגופם. יש מגוון 
גדול של אופציות בכל קבוצת מזון, כך שכל 
שלו  שהילד  מאכלים  למצוא  יוכל  הורה 
אבוט  מדעית  מנהלת  דוייב,  רונית  יעדיף. 
טיפים  מגישה  למהדרין,  סימילאק  יצרנית 
הילדים  את  להרגיל  לכם  שיעזרו  ועצות 

לצרוך מאבות המזון:

• כבר מגיל צעיר, אפשר לערב את הילדים 
בהכנת סלט ירקות או פירות. ללמד אותם 
עם  סלט  ולהכין  בקולפן  ירקות  לקלף 
סכינים  ישנם  גדול.  אח  או  ההורים  אחד 
זו  ואילך.   3 לגילאי  האידיאליים  מפלסטיק 
גם הזדמנות נהדרת לשפר את המוטוריקה 

להוסיף  אפשר  ומה  בריא,  הירקות  סלט  למה  לו  ולהסביר  הילד  של  העדינה 
לסלט שיהיה מזין.

אתם  למה  להם  והסבירו  הבישול  בזמן  עליכם  להסתכל  לילדים  אפשרו   •
בוחרים ברכיבים מסוימים ומה התרומה שלהם עבורנו. חשוב שהילדים ילמדו 
מהן ההשפעות של אכילת מזון מגוון ובריא מכל אבות המזון על תחומים שונים 
טובה  הרגשה  בשיעורים,  להתרכז  יכולת  חברים,  עם  לשחק  אנרגיה  ביומיום: 

וחיונית. אלו מסרים שהילדים קשובים אליהם, במיוחד בגיל צעיר.  

• הקפידו לספר לילדים שעל הצלחת יש אוכל מגוון מקבוצות המזון השונות 
היוצר תפריט שלם ומאוזן. כך גם בארוחת עשר, מומלץ שהכריך יהיה מחיטה 
מלאה, בתוכו ממרח ועליו ירק חתוך ובצד פרי. למדו אותם לשאול את עצמם 

בסוף כל ארוחה: האם אכלתי מגוון?

עקבי  באופן  אותו  לחשוף  חשוב  מוצק,  מזון  לאכול  מתחיל  כשהילד  כבר   •
למזונות חדשים. כך יגדל הסיכוי שהוא לא יפתח טעם בררן באוכל. אם הילד 
לא אוהב דבר מה – אל תכריחו. הניחו לזה ונסו לחזור לאחר שבועיים-שלושה 
בצורת הכנה אחרת. עם הגיל הילדים מתחילים להיות משופעים גם ממה שהם 
רואים ושומעים אצל חברים. חשוב להבין מה מפריע לילד ולנסות להגיש לו את 

המאכל בדרך שונה. 

• פינגר פוד – אוכל אצבעות. תנו לילדים לגעת באוכל, להרגיש אותו. זה יגרום 

להם להתחבר ולהרגיש שהארוחה היא גם חוויה. כבר מגיל כמה חודשים ילדים 
נהנים לאכול אוכל שהם מחזיקים ביד. הכינו להם רצועות של ירקות או פירות 

ואפילו עוף ודג. רצועות וקוביות קלות יותר לאכילה. 

הצלחת  את  לחלק  אפשר  לאכול.  ילד  לעודד  בהחלט  יכולה  אסתטיקה   •
ילמד  הילד  וכך  ירקות  חלבון,  פחמימות,  לעין:  נעימה  הגשה  בצורת  לנושאים 
אילו מזונות שייכים לאיזו קבוצה. ניתן לקשט את המנות: בפרצופים מחייכים, 

בצורת פרח ועוד. הדבר יעלה חיוך אצל הילד ובהחלט יעודד אותו לטעום. 

חשוב  עבורם.  בריא  מזון  יש  שבמקרר  צעיר  מגיל  כבר  הילדים  את  הרגילו   •
ויבינו שכשניגשים להכין ארוחת ערב, מוציאים  שהילדים ילמדו דוגמה אישית 
מהמקרר ירקות, גבינות, ביצים, טונה, אבוקדו, לחם מלא ולא בורקס, שניצל-
תירס או פיצה קפואה. גם בחטיפים או עוגיות, תמיד כדאי ללכת על חטיף אפוי 

ולא מטוגן או עוגייה משיבולת שועל.

לומדים שאי  הילדים מביעים את עצמאותם. מהר מאוד הם  דרך האכילה   •
אפשר להכריח אותם מה לאכול וכמה, הם שולטים על סוג המזון שיכניסו לפה 
במושגים  להשתמש  ולהקפיד  העצמאות  תהליך  את  לעודד  יש  כמותו.  ועל 
ניטרליים: המזון אינו פרס, ובטח לא עונש. תפקיד ההורים הוא להציע מזון מגוון 

ובריא ולעודד את הילד לאכול מגוון.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

קינוח בריא עם חלבון 

טיפים
תשעה באב וסוכרת

בישראל, ישנם היום למעלה מחצי מיליון סוכרתיים ועוד כחצי מיליון 
טרום סוכרתיים • חלקם מעוניינים לקיים את מצוות הצום ולצום את 

תשעה באב • אז איך עושים זאת נכון?

רמות הסוכר בדמו של אדם בריא קבועות יחסית עם תנודות מסוימות 
יורדות מהר  אולם  עולות לאחר האוכל  סביב הארוחות.  רמות הסוכר 
עקב פעילותו של הורמון האינסולין אשר מופרש מהלבלב. האינסולין 
מסייע להכניס את הסוכר לתאים ומאפשר הן את ניצולו המיידי כאנרגיה 
זמינה והן אגירתו בתוך רקמת  הכבד והשרירים, שם הוא מאוחסן כחומר 
גם  נשמרת  בדם  הסוכר  רמת  בריא  אדם  של  בגופו  גליקוגן.  המכונה 
במצב של צום, הודות להפעלתם של שני מנגנונים: מנגנון אחד מאפשר 
יצירת סוכר בעקבות פירוק הגליקוגן, המנגנון השני הוא ייצור סוכר על 

ידי הכבד מחומרי מוצא אחרים.

גם  טבעי  באופן  סוכר  לייצר  מצליח  הגוף  בריאים  אנשים  שאצל  בעוד 
עלול  הצום  מאוזנת,  אינה  בדמם  הסוכר  שרמת  חולים  בקרב  בצום, 
לגרום למצבי קיצון, למשל מחד היפרגליקמיה )רמה גבוהה של סוכר 
בדם( מתפתח כתוצאה מחוסר יחסי באינסולין, שבגללו אין בקרה על 

ייצור הסוכר בכבד ואין דרך להכניס את הסוכר שבדם לתוך התאים. 

מתן  עקב  נגרם  בדם(,  סוכר  של  נמוכה  )רמה  היפוגליקמיה  ומאידך 
אינסולין  מתן  או  מהלבלב  האינסולין  הפרשת  את  המגבירות  תרופות 
חיצוני בצורה לא מבוקרת. שני מצבים אלה עלולים להיות מסכני חיים 

כאשר ערכי הסוכר עולים או יורדים בצורה קיצונית.  

היכולת לצום מבלי לגרום לנזק בריאותי תלויה במספר גורמים, ביניהם: 
סוג הסוכרת, הטיפול שהמטופל מקבל ומצבו הרפואי הכללי. על מנת 
הרופא  עם  להיוועץ  חשוב  הצום,  בזמן  בדם  הסוכר  איזון  על  לשמור 
המטפל טרם הצום ולוודא אם דרוש שינוי מסוים בטיפול התרופתי או 

במינון האינסולין לפני ואחרי הצום. 

למי אסור לצום? 
לנשים עם סוכרת הריון, אנשים הלוקים באירועי היפוגליקמיה תכופים 
כליות,  ספיקת  אי  עם  אנשים  היפוגליקמיה,  חשים  שאינם  כאלה  או 
אנשים שאין בסביבתם מי שיגיש עזרה במקרה של סיבוך רפואי, אנשים 
לצום.  להם  מאשר  לא  שהרופא  אנשים  משמעותית,  לב  מחלת  עם 
בנוסף, האיסור לצום חל גם על סוכרתיים בלתי מאוזנים אשר ממוצע 
רמות הסוכר שלהם הוא 250 מ"ג / ד"ל ומעלה ברוב שעות היום, כיוון 
חוו אירוע  גם סוכרתיים אשר  שהם מצויים בסיכון מוגבר להתייבשות. 
של חמצת מטבולית )קטואצידוזיס( או כאלה הסובלים מזיהום כלשהו 
עם  להתייעץ  יש  מקרה  בכל  לצום.  באפשרותם  אין  חריפה  מחלה  או 

מורה הוראה / פוסק ורופא.

מהי הדרך הנכונה והמועילה ביותר להכין את הגוף לצום כך שהצום 
יעבור בקלות?

מי שחשוב לו לצום מוטב שישהה בבית לאורך רוב הצום. ההתאמצות 
וההזעה יכולים להגביר את הסיכון להתייבשות.

בכל מקרה של ספק פיקוח נפש – חובה לאכול ולשתות כרגיל.
עבור סוכרתיים שצום עלול לסכן אותם יש אפשרות של "אכילה ושתייה 

לשיעורים" בכדי להקטין את חומרת האיסור של פגיעה בצום. 

חשוב מאוד לבדוק את רמות הסוכר בדם גם במהלך הצום ובעיקר בכל 
מצב של שינוי בהרגשה הכללית לרעה.

זכרו כי בריאותכם חשובה מעל לכל ולכן התייחסו לכל הרגשה לא טובה 
בזמן הצום ופעלו בהתאם.

ד"ר גניה אהרון חננאל, מנהלת מרפאת ההשמנה במרכז DMC לטיפול 
בסוכרת

עד  מהם  ומתנזרים  לתחום  מחוץ  הם  שקינוחים  בטוחים  במשקל,  ירידה  ובתהליך  בדיאטה  הנמצאים  אנשים 
שמגיעה במוקדם או במאוחר נקודת השבירה.  ככל שאנו מגבילים את עצמנו כך קצרה הדרך לקינוח מושחת 
שמזיק לבריאות ולתהליך הירידה במשקל. גם אנשים שעוסקים בספורט יכולים להנות מקינוחים בתנאי שהם 
בריאים ומותאמים לאורח חייהם מבחינה תזונתית. חברת הרבלייף מציעה לקיץ קינוח מצנן, טעים שניתן לאכול 

ללא נקיפות מצפון.  

טעימה

איך נשכנע את ילדינו לאכול 
מכל אבות המזון?

לגדילה  הבניין  אבני  את  מהווים  והם  חיוניים,  מזינים  חומרים  להם  מספקים  מקבלים  שילדינו  המזונות 
לילדים מבוססת על  בריאה  • תזונה  קוגנטיבית  ומבחינה  והתפתחות תקינים של הגוף מבחינה מוטורית 

כמה עקרונות תזונתיים פשוטים אך חשובים

מצרכים: 
יוגורט דל קלוריות )בכל טעם(

בתוספת  משקה  להכנת  אבקה  כפות   2
או  וניל  1 בטעם  פורמולה  ומינרלים,  ויטמינים 

שוקו של הרבלייף 
/ אפרסק  תפוח/חצי  )חצי  שאוהבים  פרי 

תותים/כף פירות יער(
2 קוביות שוקולד מריר 85%
3 כפות חלב אורז או שקדים

אופן ההכנה:
משקה  להכנת  אבקה  כפות   2 עם  היוגורט  את  מערבבים 

פורמולה 1. 
מקפיאים את היוגורט לחצי שעה עד 45 דקות.

חותכים תפוח או אפרסק או פרי אחר ומניחים מעל היוגורט 
הקפוא.

אורז  חלב  מעט  עם   85% מריר  שוקולד  קוביות   2 ממיסים 
שקדים עד שמתקבל שוקולד חם ונוזלי ושופכים אותו מעל 

הגלידה עם הפרי.
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דנונה משיקה 
משקאות יוגורט 

מרעננים לקיץ 
בהשראת 
משקאות 

מוכרים מהעולם: 
לאסי-משקה 
יוגורט בטעם 

מנגו בסגנון הודי 
ואיירן-משקה 

יוגורט מלוח בסגנון טורקי. כשרות: רובין  

גולדסטאר משיקה מהדורה מוגבלת 
של מארז רביעיית גולדסטאר 

SLOWBREW עם כוס המותג 
הרשמית. המהדורה המוגבלת תשווק 

בחודש יולי בלבד ברשתות נבחרות 
וחנויות יין. מחיר מארז: 29.90 ₪

שטראוס משיקה מהדורה מוגבלת של 
מילקי לקיץ בטעמי גלידה: מילקי בננה 

ומילקי מוקה בתוספת שברי גביע גלידה. 
כשרות: רובין

רשת קפה ג'ו פותחת את הקיץ הקרוב 
עם תפריט ספיישל חדש לקיץ 2018, 

מפתיע ומרענן. תפריט זה מצטרף 
לתפריט בית הקפה קיים

צבר מרחיבה את סדרת סלטי הפרימיום 
ומשיקה מהדורה מיוחדת: "סלט 

של אמא" - מתכוני סלטים מקוריים 
ואותנטיים שבושלו ע"י אימהות של שפים 

מובילים: אבי לוי, שף "המוציא", יוסי 
שיטרית, טום אביב. כשרות: בד"צ העדה 

החרדית

טעם חדש, קייצי ומרענן 
 EXTRAבסדרת פריגת

: אננס-בננה. הסדרה 
במגוון טעמים המכילים 

מעל 90% רכיבי פרי,  
בבקבוק-פחית חדשני 

לסגירה חוזרת ללא 
תוספת סוכר וללא 
חומרים משמרים. 
כשרות: הרב לנדא

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

 קצרצרים

רוצים קניות לשנה?
 

 - החסד'  'נתיב  מבית  המסורת  כמיטב 
רשת הצרכניות הגדולה במגזר החרדי, 
גם הקיץ עלה קמפיין 'סופר מבצע' ובו 
יכולים לזכות בקניות לשנה על חשבון 
הרשת, במקפיא עמוס גלידות ומוצרים 
חלב  מוצרי  מלא  במקרר  או  קפואים 
ושתיה • ר' שמואל אטיאס - מנכ"ל 
בראיון  החסד'  'נתיב  צרכניות  רשת 

פתוח על 'סופר מבצע קיץ'
 

ר' שמואל, אתם, ברשת צרכניות 'נתיב 
נשמח  להפתיע!  מפסיקים  לא  החסד' 
שתספר לנו מה עומד מאחורי הקמפיין 

הזה?
כבר  החסד'  'נתיב  של  הקיץ  מבצעי 
והציבור  הפכו למסורת. הלקוחות שלנו 
יוצאים  אנו  שנה  שמידי  יודעים  בכלל, 
עוקבים,  ומשתלם,  ענק  במבצע  בקיץ 
החסד'  'נתיב  רשת  וזוכים!  משתתפים 
הן  שלה,  ללקוחות  תמיד  דואגת 
ברמת  והן  וההכשרים  המוצרים  במגוון 
במבצעים.  גם  וכן,  הזולים,  המחירים 
הגרלת  את  ומצאנו  חיפשנו  השנה 
על  הגרלה  אחד-  לכל  שתדבר  הענק 
שכל  מתנה  חשבוננו,  על  לשנה  קניות 
אחד יותר מישמח לקבל. אם כבר לתת 

מתנה, כדאי שהיא תהיה הכי מוצלחת.

שונה  הגרלה  בקונספט  יצאתם  השנה 
משנה שעברה, מדוע?

רכבים  שחילקנו  שנים  אחרי  אכן, 
במתנה. השנה אנחנו רוצים שכל לקוח 
חמו  גב'  זה  אם  מהמתנה,  ליהנות  יוכל 
כבר  לו  שיש  כהן  אדון  או  נוהגת  שלא 
רכב. השנה יזכו 2 לקוחות ב-30,000 שח 

כל אחד, לקניות בחנויות 'נתיב החסד'.
מקרר  יהיו  ושלישי  שני  פרס  כמו"כ 
גם  השנה  טוב.  כל  מלאים  ומקפיא 
ע"י  היומיות  המתנות  את  גם  הגדלנו 
הוספת כרטיסי גירוד, על כל קניה (לפי 
ובו  גירוד  כרטיס  יקבל  הלקוח  התקנון) 
הוא יכול לזכות בפרסים שווים. וזה עוד 
במהלך  בחזרה-  כסף  מבצע  הכל:  לא 
סניפי   32 מתוך  סניפים  יבחרו  המבצע 
ולקוח אחד שהשתתף בהגרלה  הרשת, 
מבצע  בחזרה!  הקניות  כסף  בכל  יזכה 
אצל  חי  בשידור  יערך  בחזרה  כסף 
השעות  בין  חי  קול  ברדיו  טוקר  מנחם 
14:00 ל-16:00. בקיצור, איך שאתם לא 
להיות  הולך  השנה  זה,  על  מסתכלים 
מבצע מעניין. השנה הסיכוי של הלקוח 

לזכות הוא כמעט בכל קניה.

מהם התנאים להשתתפות במבצע?
מדי: קונים ממגוון  קשים  לא  התנאים 
מוצרי החנות ב-199 ₪, מתוכם 39.90 ₪ 
במבצע:  המשתתפים  המותגים  מאחד 
עדין,  שטראוס,  נסטלה,  גלידות  אסם, 
טיטולים,  מולט,  האגיס,  שניב,  חסלט, 
יונילבר,  תנובה.  יפאורה,  צבר,  מאיה, 
תלמה, בדין, בייגל&בייגל, עלית, גלידות 
תחילה  בכוונה  ומעולה.  בלדי  ריאו, 
בחרנו מוצרים ומותגים שווים לכל נפש, 
שכמעט כל בית בישראל צורך. הלקוחות 
ויכולים  גירוד  כרטיס  מקבלים  שקנו 
במתנה.  או  כסף  בסכום  במקום  לזכות 
בתיבת  שמים  הם  גירוד  הכרטיס  את 
על  הגדולה  להגרלה  ונכנסים  ההגרלה 
הרשת! שימו  חשבון  על  לשנה  קניות 
את  תגדילו  יותר  שתקנו  לב, ככל 
לזכות! ההגרלה תערך  הסיכויים שלכם 

ביום חמישי, ה' אלול  שע“ח  (16.8.18 

ממלכת פליימוביל בגן הבוטני

ספינת פיראטים ענקית, טירות קסומות, 
בובות פליימוביל ענקיות, 25 תחנות 

הפעלה ומתקנים לילדים הכוללות ספורט 
אתגרי כמו אומגות, מגלשות, מסלולי 

מכשולים, קיר טיפוס ועוד מחכים לכם 
הקיץ בגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת 

רם ירושלים. כל המשפחה, הורים וילדים, 
מוזמנים ליהנות מבילוי חוויתי ופעילות 

 PLAYMOBIL ספורטיבית אתגרית בממלכת
שהגיעה לראשונה בישראל לגן הבוטני. 

בממלכת פליימוביל יוכלו הילדים לשחק 
במשחקי פליימוביל, לבנות וליצור כיד 

הדמיון הטובה עליהם, להצטרף לסדנאות 
המגוונות, ליהנות מפינות כיבוי אש 

ומשטרה בהם יועמדו לרשותם כבאית 
אמיתית וניידת משטרה, לרוץ ברחבי הגן 

ולהתנסות בפעילות ספורט אתגרי. בנוסף 
יופעלו בגן תחנות בהם ילמדו הילדים 

על צמחים וטבע ועולמות נוספים. חלק 
מהפעילות נמצא ב'שביל התגליות' בו 

מוזמנים ההורים עם הילדים לחפש זהב, 
לשחק עם מים, ליהנות ממשחקי חול ועוד. 

לרכישת כרטיסים: *6226



חדש בב"ב: יוגורט בר
 Yogolee

- יוגורט בר 
ברמה עולמית 
השוכן בגבולה 

של בני ברק 
מציע מבחר 

עשיר של 
פינוקים כמו: 
יוגורט פירות, 

יוגורט מתוקים, 
וופל בלגי, קרפ 

צרפתי, גלידות בטעמים, מיצים טבעיים, 
אייס קפה, פרוזון יוגורט, שייקים, אספרסו 

ועוד, והכל בכשרות מהודרת של בד"צ 
בית יוסף. בבר תוכלו לראות מגוון גדול 
של פירות טריים, מכל הסוגים והמינים. 

רק כמה חודשים מאז נפתח המקום וכבר 
ניתן להבחין בתנועה הרבה המתקיימת 
שם. כי מי שכבר טעם וגילה את הטעם 
המיוחד והמגוון הכל כך רחב, חוזר שוב 

ליהנות מאותה חוויה. המקום נקי ואסתטי, 
נעים ובעל שירות מהטובים שידעתי. אתם 

מוזמנים לבקר ברחוב בן גוריון 31 ב"ב.



עיכול קל וסדיר 

בשלושת-ארבעת החודשים הראשונים, 
מערכת העיכול נמצאת במצב התפתחות 
והיא רגישה. זוהי תופעה טבעית שממנה 

סובלים רוב התינוקות. אחד הדברים 
המשפיעים ביותר על העיכול הוא שמן 
דקל, שקשה לעיכול ולספיגה. נוכחותו 

בפורמולה לתינוקות עשויה לגרום 
לכאבי בטן, לעצירות ולפגיעה בספיגת 
השומן והסידן. סימילאק למהדרין הוא 

הפורמולה המתקדמת למהדרין עם 
הרכב שמנים ייחודי ללא שמן דקל. 

מחקר שבדק כ-7,000 תינוקות בעולם 
מצא שלתינוקות שניזונו מסימילאק היו 

יציאות תכופות ורכות בהשוואה לתינוקות 
שניזונו מתרכובת המכילה שמן דקל. הם 
סבלו פחות מכאבי בטן ושיעור הפליטות 
שלהם היה נמוך. בשנים האחרונות, 87% 

מהאימהות שבוחרות בסימילאק למהדרין 
עושות זאת בגלל ההרכב הייחודי שתורם 

לעיכול קל ומפחית משמעותית כאבי 
בטן של תינוקות. סימילאק איזומיל – 

הפורמולה הצמחית בהרכב המתקדם 

בישראל, בכשרות מהודרת. זו הפורמולה 
ללא לקטוז הנחקרת בישראל, שיכולה 

לסייע גם בזמן טיפול בשלשול. בכל שאלה 
בנושא תזונת תינוקך ולקבלת דוגמיות 

ניתן לפנות למוקד "צוות המומחים" של 
סימילאק הכולל דיאטניות קליניות בטלפון 

.1800-65-65-01



צובעים בחופש

'טמבור' חוסכת לכם כאב ראש: בחופש 
הנערים צובעים את הקירות. החופש הגדול 

הגיע ואיתו שאלת השאלות: מה עושים 
היום? המסודרים מבינכם כבר ערוכים עם 

תוכניות, ועדיין נותרים ימים בהם השעמום 
בולט בעיקר אצל בני הנוער. במקום 

לטפס על קירות – שיצבעו אותם! השנה 
בחופש הגדול צובעים את הבית ביחד 

עם הילדים הבוגרים. נסו ותיהנו. לקבלת 
טיפים לצביעת הקירות כנסו לאתר 'כל 

הזמן' וחפשו את: "תנו לנערים לצבוע את 
הקירות בחופש".



מסיר כתמים מכביסה לבנה
בסנו מצאו 

עבורך פתרון 
מושלם שיסיר 

את הכתמים 
ואת הדאגה 

לבגדי השבת 
הלבנים -, סנו 

 WHITE, אוקסיג'ן
-  מסיר כתמים 

ומשפר את התוצאות 
 WHITE של כביסה לבנה. סנו אוקסיג'ן

מעניק לובן לאריג ושומר על הבד, יעיל 
לטיפול בכתמים בחפתים ובצווארונים 
לפני הכביסה למניעת הצטברות כתמי 

זיעה, מכיל כמות גדולה של חמצן 
פעיל ואינו מכיל אקונומיקה. את סנו 
אוקסיג'ן WHITE ניתן להשיג באריזות 

של 2 ו – 3 ליטרים. טיפ של סנו: מומלץ 
לטפל בכתמים סמוך ככל האפשר לזמן 

היווצרותם, בכדי למנוע את התקבעות 
הכתם.



כביסות תשעת הימים 

מה קורה לאחר ט' באב? אין אישה 
שאוהבת להיזכר ולדמיין מה מחכה לה. 

רק לחשוב איך הבית מתפקד תשעה 
ימים ללא כביסות! אם היינו יודעות שיש 

אפשרות לקצר את כל בלגן הכביסות של 
לפני ואחרי לפחות בכחצי מהזמן, היינו 
אומרות אלף פעמים תודה. המחשבה 

הייתה בהירה יותר והעבודה נעימה ופחות 
מאיימת. אז מסתבר שיש פיתרון כזה, 

עם מייבש הכביסה 'רינאי' מבית 'פזגז', 
ערימות הכביסה ייעלמו הרבה יותר מהר. 

'רינאי', מייבש כביסה הפועל באמצעות גז 
מקצר את זמן הייבוש באופן משמעותי כך 

שהכביסה יבשה בחצי מהזמן בהשוואה 
למייבש החשמלי, דבר המביא לחסכון 

בזמן ולחסכון בהוצאות החשמל. לפרטים: 
כוכבית 9636 (פזגז)



חוסכים בחופש הגדול 
ערב תקופת בין הזמנים מתאפיין בעיקר 

ברשימת קניות הולכת ומתארכת על 

המקרר. לפני יציאות לטיולים משפחתיים, 
נערכים עם כמויות גדולות של אוכל 

וציוד, כדי לא להיתקע בצפונה או דרומה 
של הארץ ללא מזון או מוצרים בכשרות 
מהודרת, והצידניות מתמלאות בזו אחר 
זו במוצרי יסוד, חטיפים, בשרים, פירות, 

ירקות ועוד. מי שדואגת לציבור לקוחותיה 
החרדיים היא רשת 'שוק מהדרין' שהרימה 
את הכפפה והקימה עשרות סניפים ברחבי 

הארץ, ומפעילה בסך הכל יותר מ-20 
סניפים, בין היתר בירושלים, פתח תקווה, 
חיפה, בית שמש, אלעד,  טבריה, עפולה, 

חדרה ואף באילת.



משקפי שמש עם מרשם אופטי 

רשת עינית יוצאת במבצע מיוחד לימי 
הקיץ: משקפי שמש עם מרשם אופטי 

עם מספר של עד מינוס 5 על מינוס 
2 צילינדר במחיר של 249 ₪ בלבד. 

בנוסף, ניתן להשיג בעינית משקפי שמש 
polarized במראה עדין הניתנים להרכבה 
על המשקפים הרגילים במחיר אטרקטיבי 

ומשתלם.



מרכז תרבות היין

בין הזמנים בפתח ואתם רוצים לתכנן לכם 
כבר אטרקציות? ביקבי כרמל מזמינים 

אתכם לביקור במרכז תרבות היין בזכרון 
יעקב. מרכז תרבות היין מציע ביקור חוויתי 

המשלב סיורים, סדנאות וטעימות יין 
ביקב ההיסטורי, הפותח שעריו ומציג את 

הסיפור המרתק מראשית תעשיית היין 
בישראל ועד העולם החדש של היין כיום.    

הסיור כולל היסטוריה, מסורת, כרמים, 
מבנים, מרתפי היקב האותנטי וצוות 

מקצועי שעורך טעימות מקצועיות - חוויה 
כוללת שקשורה ליין וכל מה שסובב אותו. 

הסיורים ביקב נערכים בתיאום מראש 
בלבד ובימים א'-ו'. במקום פועלת חנות 

לממכר יינות ואביזרים נלווים. איך מגיעים: 
נוסעים בכביש פרדיס-יקנעם (כביש 

70) עד צומת שפיה. פונים לזכרון יעקב 
(לכניסה הצפונית). אחרי קילומטר פונים 
ימינה ורואים מצד ימין את מתחם 'יקבי 
כרמל'.  לפרטים: מרכז תרבות היין טל. 

  04-6391788



מנצחים את הכתמים 
אחרי תשעה ימים 

ללא כביסה הפכו חלק 
מהכתמים בבגדים 

לקשים מאוד –, בסנו 
מצאו עבורכם פתרון יעיל 

ופשוט להתמודדות עם 
הכתמים ומציעים את 

סדרת סנו אוקסיג'ן המובילה בקטגוריית 
מסירי הכתמים, מציעה מגוון פתרונות 

להסרת כתמים קלים וקשים. מוצרי סדרת 
סנו אוקסיג'ן מנצחות כתמים עקשניים 

שאבקות הכביסה רגילות אינן מצליחות 
להסיר. הסדרה מכילה חמצן פעיל המסיר 
כתמים קשים מכביסה לבנה או צבעונית. 
מחטאת ומלבינה בגדים לבנים ומחזירה 

את הזוהר לבגדים צבעוניים, מסירה 

כתמים, אנטיבקטריאלית וקוטלת 99.9% 
מהחיידקים, אינה מכיל אקונומיקה.



להגנה ולרעננות 
AXE המותג הטיפוח הבינלאומי שכבש 

את שוק הדאודורנטים 
בארץ ובעולם, מציג 

 ,AXE GOLD:סדרה חדשה
הכוללת שלושה מוצרים 

שמלווים אותך לאורך 
היום ומעניקים לך רעננות 
 AXE והגנה. סדרת הטיפוח

GOLD כוללת שלושה 
מוצרים מובילים: ג'ל 

רחצה AXE GOLD – ג'ל רחצה בניחוח 
מרגיע המשלב וניל וחורש, המותיר תחושה 

 AXE רעננה ואנרגטית וניחוח נעים, ספריי
GOLD – ספריי גוף בניחוח מרענן ומרגיע 

 – AXE GOLD של וניל וחורש, דאודורנט
דאודורנט אנטי-פרספירנט להגנה מזיעה 
עד 48 שעות בניחוח רענן של וניל וחורש, 
שמשאיר אותך רענן ומוגן גם בימי הקיץ 
החמים. שלושת המוצרים המובילים של 

סדרת הטיפוח AXE GOLD, מאפשרים לך 
ליהנות לאורך היום כולו מהגנה ששווה 

זהב. AXE מזמין את הצרכנים ליהנות 
מסדרת הטיפוח AXE GOLD וממבחר 

מוצרי המותג, וליהנות מהגנה בטכנולוגיה 
חדשנית עד 48 שעות ומתחושת רעננות 

מושלמת.



מהדורה  לתשעת הימים 

כמידי שנה, במיוחד לתשעת הימים, 
מציעה תנובה מגוון מוצרים במארזים 

מיוחדים: מארז שלישיית קוטג' תנובה 250 
גרם x 3 יחידות, מארז זוג באדי תות  500 
גרם x 2 יחידות, מארז זוג פרילי תות 500 

גר' x 2 יחידות, מארז זוג שוקו תנובה 1 
ליטר x 2 יחידות, מארז זוג פיראוס חרמון 

250 גר' x 2 יחידות. בנוסף, צרכני המהדרין 
מוזמנים ליהנות ממגוון מוצרים חדשים: 

טופו במגוון טעמים: בטעם טבעי, פיקנטי 
וטופו עם בזיליקום בכשרות בד"צ העדה 

החרדית. הטופו מתאים כבסיס להכנת 
מגוון רחב של מתכוני פרווה. סנפרוסט 

- שלושה מוצרים חדשים בכשרות בד"צ 
העדה החרדית: ברוקולי, כרובית ולקט 

השדה.



הפרגון השבועי 
משחק 'הבחירה 

שלך, הפרגון 
מיופלה' של 

תנובה ממשיך 
עם אלפי 

משתתפות 
נוספות ותגובות 

נלהבות המוכיחות עד כמה המשחק נוגע 
בכל אחת מאיתנו עם הדרך המיוחדת 

שלה לפרגן לעצמה. והפרגון הנבחר: נגן 
  MP3 מאה מהמשתתפות יקבלו נגן !MP3
או שובר על סך 100 ₪ ברשת רפאלי (לפי 
בחירה) הפרגון השבועי של יופלה ממשיך 

עוד השבוע, זוהי ההזדמנות האחרונה 
לשחק, לבחור  ואולי לזכות!  התקשרי 

לטלמסר:03 373- 9999- , עני על 2 שאלות 
ידע בנושא יופלה  ובחרי את הפרגון 

המועדף עליך מבין 2 אפשרויות. 



הפסקת קפה בשטח
'בין הזמנים' מגיע וכולנו יוצאים לטיולים, 

לקומזיצים, לקעמפים משפחתיים 
מגבשים, אבל אף אחד לא יוצא בלי שיהיה 

לו בתיק קפה טורקי עלית, כזה שניתן 
להכין בשטח ולהתענג על הטעם המעורר. 

הזדמנות אחרונה להשתתפות בפעילות 
הקפה הטורקי של עלית "יש �מֶצב� 

בשטח", הצטרפו לאלפי המשתתפים 
במבצע ותוכלו לזכות בערכת קפה לשטח 

במתנה! בכל שעה זוכה*! הפעילות 

תסתיים 
ב-ז' באב, 

19.7. אז 
איך יש 
�מֶצב� 

לזכות? 
קונים 

2 אריזות של קפה טורקי ושומרים את 
חשבונית הקנייה, מתקשרים לטלמסר 

03-3738877, עונים על 3 שאלות בנושא 
מקומות ואתרים בארץ ישראל במהירות 

הגבוהה ביותר, ותוכלו לזכות בערכת קפה 
לשטח.! *שעות פעילות הטלמסר בימים 

א-ה בין השעות 14:00 בצהריים ועד 22:00 
בלילה.



ו' באב תשע"ח 19/7/18בבית שמש1216

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - שמות תכשיטים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. חיל,רעדה,זעזוע. "תעה לבבי ___" )ישעיה כא ד(
6. כריתה,כליון,קץ. "_____ בא ובקשו שלום ואין" )יחזקאל 

ז כה(
7. שקט! אל תשמע קול! "___ כל בשר" )זכריה ב יז(

8. מצץ חלב מן השד. "תינוק ____ משדי אמו" )ברכות ג.( 
)בלשון עבר(

9. ספנים,מלחים המפליגים באניות בימים. "יורדי ה____" 
)תהלים קז כג(

10. נדיבות,יחס של רצון וטוב-לב לאחרים. "רבי אליעזר אומר 
____   _____" )אבות ב ט(

13. קיצור המילים : במדבר רבה.
15. סמל לקושי,קשיחות. "על כן שמתי פני כ____" )ישעיה  

נ ז(
16. מאמוראי בבל. "אמר רב ____ אפילו גדיא" )ברכות מד: (

17. קיצור המילים : לשון מקרא.

1. רצועה,שוט. "שלוקה מן הממנה ב____" )יומא כג.(
2. לפני ימים רבים,בעבר הרחוק. "כי לנביא היום יקרא ____ הראה" 

)שמואל א ט ט(
3. צדיק,ישר,חסיד. "יהי גבר ____" )שבת קנו.(

4. הוי. "ובכל חוצות יאמרו ____   ____" )עמוס ה טז( )בהיפוך 
אותיות(

5.  דגל המתנוסס על תורן. "שאו ____ ציונה" )ירמיה ד ו(
7. כנוי לברכה הפותחת במילים : "____ בין קדש לחל" שאומרים 

במוצ"ש ובמוצאי יום טוב על כוס יין.
9. בשעות היום,ביום. "והגית בו ____ ולילה" )יהושע א ח(

11. כלי נגינה קדום כעין תף או מצילתים. "לקל ____ רהטא" )מועד 
קטן ט: (

12. שלטון,שררה. "ותהי  ה____ על שכמו" )ישעיה ט ה( )בהיפוך 
אותיות(

14. רטוב,טרי ורענן,שאינו יבש. "ואכלה בך כל עץ ____" )יחזקאל 
כא ג(

15. לא רחב,מחודד,הפך מן "כד". "ראשה אחד כד וראשה אחד 
_____" )עבודה זרה מ.(

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

עדי, כומז, חלי, קישורים, חליה, כתר, אצעדה, נזר, צעדה, עטרה, צמיד, ציץ, שרות, פאר, עגיל, צניף, נזם, 
צפירה, נטיפות, לויה, חח, שהרונים, רביד, שביסים, ענק

תעטרהעסנאצסנהתאנא

יתדיגירשמנחשקדגתג

שאגיאתניתחסנגתענא

תדלנטאדגפשעשפינצנ
גתתבמגאתנצישרשסאא
תדעאילחאצפירהשנצת

תוגתנאכנמפגצנהשעד

תתדזותתיגאתיימאדת

תארתרדרשנרדוגינהד

סנמחהונתזגלנפסאתת

שזאלשרבידמשסניתדי

נגאישסנתשרותאבטתת

תדקהתתאנאסשכנשדנד

1.המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?
2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

3. מה ההבדל בן טקס וטכס?                                                                                                         
4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

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. יוונית  2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. סבון 8. בן9. מהדק 10. 
גמל



 במנחם בגין דירת גן 6.5 
חד' משופצת כחדשה, חצר 

25 מטר, מחסן וחניה 3 כיווני 
אויר "פנחס נכסים" 

055-6789653 באין מענה 
_____________________________________________)29-29(להשאיר הודעה

 א.סמטת אז"ר פנטהאוז 
כ-200מ"ר+ג.מרוצף! 

מחולקת! א.להוספת דירה 
2,850,000 ללא משכנתא 

"תיווך משגב לדיור" 
052-5222690)29-29(_____________________________________________

 בגמר שלד בגולומב 
פנהאוז 5חד' מפואר+גג 

מוצמד בטאבו 3,400,000 
תיווך-ישוב-ארץ 

03-8007000/052-3344721)29-29(_____________________________________________

ה’ באב -ז’ באב תשע”ח  
18-20/7/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן דירות 
למכירה

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

אחיסמך

אלעד

בני ברק

+5 חדרים

דופלקסים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

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

 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, 2,700,000 ש"ח 
גמיש. 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

חיסכו אלפי שקלים
_____________________________________________)24-35("ביטוח נאמן" 03-9075551

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
 
IRS 14

08-86609402017
ההגשה החלה

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

 ברח' חברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' ק"ג 
ומעליה 3 חד' עם סוכה 

ענקית סגורה. דירה 
מושקעת, חזית, חניה 

צמודה, ומעלית. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 באניליביץ' וילה 3 
מפלסים, עם גינה גדולה, 
אופ' להרחבה )על מגרש 
של 380 מ"ר( פינוי מיידי 
6,250,000 ש"ח גמיש. 

בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברחוב טבריה באיזור 
רחוב עמי דירת דופלקס 
ק"א סלון ומטבח וק"ב 4 
חד' גדולים, הכל משופץ 
יחד 130 מ"ר, עם חניה 

צמודה.  2,600,000 ש"ח 
בלעדי ליתווך ש.מאירוביץ 

 ,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 קוטג' גדול 335 מ"ר בנוי, 
יח' הורים, חצר וחניה פרטים, 4 
מרפסות 11חד' ביסמנט עם כ. 

_____________________________________________)26-29(נפרדת, לל"ת 054-2362074

בית שמש

באר שבע

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

050-4171759 שלמה
_____________________________________________)27-30ל(052-7201904 משה 

 מציאה!! באלוף 
הניצחון בר"ג, גבול ב"ב 

בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מטר, ק"ג משופץ 
עם מעלית+יח"ד של 
45 מ"ר+חניה ומחסן 

2,200,000 ש"ח בלבד! 
בלעדי ל-תיווך מאירוביץ 

הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

 בהשניים ק"א 3 +  
מרפסת + שטח מוצמד 95 מ' 
+ אפש' בנייה *בפלמ"ח ק"ב 

3.5 משופצת 1,400,000 ש"ח 
*בקובלסקי, 3 עם יחידה בנויה 

מושכרת + אופ' ליחידה נוספת. 
*בחברון ק-5 240 מ"ר בנוי + 

חניה בטאבו *באיזור שמעון 
הצדיק 3 ו4 חד' בבנייה *בק.
הרצוג/פ. כץ 3 בבנין בהליך 

_____________________________________________)28-29(היתר 03-7153000

וילות ובתים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 
קוטג' 6 חד' כ-170מ"ר, אופ' 

לבייסמנט ולהרחבה, גינה 
_____________________________________________)29-29(מטופחת 052-5752500

 בבן זכאי העליון + 
מחסן+אופציה יפיפיה מול 
הנוף, מושקעת, ק.כניסה. 

לל"ת 1,620,000 גמיש
052-6006575)29-32(_____________________________________________

4 חדרים

 דירה מחולקת ל-3 
יחידות דיור משופצות חדשות 

מושכרות ב-3,800 ש"ח 
במחיר שלא יחזור על עצמו 
רק 660 אל"ש משה אלוש 

054-3255667/08-6901033)29-29(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור שכונה א' כ-170 מטר 

כולל ממד, מושכרות 
8,500 ש"ח נטו, שווה לראות. 

משה אלוש 
054-3255667/08-6901033)29-29(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור בית קרקע שכונה ב' 

מושכרות 6,500 ש"ח נטו. 
שווה לראות! משה אלוש 

054-3255667/08-6901033)29-29(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 
יחידות דיור בדימונה מושכרות 

ב-3,000 ש"ח נטו רק 530 
אל"ש כל הקודם זוכה. 

משה אלוש- 
054-3255667/08-6901033)29-29(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2, 
מבצע עובדה, מושכרות 

ב-4,000 ש"ח נטו, קומה 4 
750 אל"ש משה אלוש 

054-3255667/08-6901033)29-29(_____________________________________________

 מעונינים למכור
 ולקבל את המחיר הטוב 
ביותר התקשרו עוד היום 

 054-3255667
_____________________________________________)29-29(אבני יסוד מבית אבני דרך

 מבחר דירות במחירים 
שפויים לחלוקה או השקעה 

סולידית, יעוץ חינם!
054-3255667 משה

_____________________________________________)29-29(אבני יסוד מבית אבני דרך

ביתר

4-4.5 חדרים
 בנחל עין גדי 4 חד' 95 

מ"ר, חצר מרוצפת 50מ"ר + 
פרגולה, סורגים, כניסה פרטית. 
_____________________________________________)28-31(1,400,000 ש"ח 054-7208799

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

 דירת גן בנחל נחשון 145 
מ"ר במפלס אחד+מחסן 

_____________________________________________)29-32(וחנייה מקורה 058-4198767

3-3.5 חדרים
 מציאה! בבר אילן 3 
חד' ק"א, מרפסת סוכה, 

משופצת, צנרת חדשה, 2 
שירותים, אופ' לתוספת מיידי, 
1,200,000 ש"ח. תיווך יעקב 

054-4901948)29-29(_____________________________________________

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה

והצטרפו גם אתם 
להצלחות הבלעדיות 

של: 'אפיקי נדלן בועז' 
03-5702323

050-4156080)29-29(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ו' בטאבו 
משותף, 100 מ"ר מחולקת 

ל-2 יחידות כל אחת 45 
מ"ר מושכרות ב-5,000 

ש"ח משופצת חדשה ק"ב 
1,700,000 ש"ח

_____________________________________________)29-29(א.פנחסי 03-5799308

 בבנייה ברח' כהנמן 
+ליווי-בנקאי! דירות 3/4 חד' 

החל מ-1,450,000 ש"ח
תיווך-ישוב-ארץ 

03-8007000/052-3344721)29-29(_____________________________________________

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

מ- 1,550,000 תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-3344721)29-29(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 בבנייה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב דירות 3/4חד' 
מפוארות וגדולות, חזית, 3 

כ"א, החל מ- 1,600,000 ש"ח
תיווך-ישוב-ארץ 

03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 ביהודה הלוי מתאימה 
לטאבו-משותף, מרווחת 

2,500,000 תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 בלעדי כ-90 מטר, חזית 
לז'בוטינסקי, בניין חרדי, 
צד ב"ב, גג רעפים, מיידי 

1,340,000 תיווך אלטרנטיב
054-5500263)29-29(_____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן יוסף 
מחולקת ל-3 חד', מפוארת 

70מ' 30+ מטר יחידה 
מושכרת, קומה ב' 1,690,000

תיווך אלטרנטיב 

הוזלת משכנתא קיימת 

משכנתאות והלוואות
לרכישת דירה, לכל מטרה

1-599-560-580
המצלות מאנ"ש בשיתוף כל הבנקים

 5 חד' ברחוב לוי יצחק 
השקט, ק"א חזית 3 כ"א 

משופצת 2,200,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756/050-5308742)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור רחוב הרצוג 
5 חד' 130 ש"ר מחולק ל-4 

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

_____________________________________________29-29(גדולה א.פנחסי 03-5799308

 ברוזובסקי!! 5 חד', 
ק"ק, 140מ"ר, משופצת, 
סוכה, ואופציה+יח' דיור 

2,750,000 ש"ח
מ.כהן נכסים 
052-7684074)29-29(_____________________________________________

 בלוין דירת נכה, 5 חד', 
ענקית, חדשה, מיידית, 

2,500,000 תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

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

חדש, 3,100,000 ש"ח
תיווך-ישוב-ארץ 

03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 
2,500,000 תיווך-ישוב-ארץ 

03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-ארץ
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 בר' עקיבא 5חד', 
ענקית, אופציה בגג+חתימות 

2,300,000 תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 למכירה בקרית הרצוג 
דופלקס 250 מטר משופצת 
ברמה גבוהה אופציה לטאבו 
משותף בקלות, יש מעלית 

וחניה "פנחס נכסים" 
055-6789653 באין מענה 

_____________________________________________)29-29(להשאיר הודעה

 בלעדי! באיזור העירייה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 
מחולק ל-4 חד'+יחידת 

דיור ק"ג חזית מאוורררת 
חדשה+פיר למעלית 

)שכנים רוצים לעשות(  
2,400,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)29-29(א.פנחסי 03-5799308

 באיזור העירייה דופלקס 
220 מ"ר מחולקת 5 חד' 

110 מ"ר, ק"ג בגג, מחולק 
ל-3 חד', 62 מ"ר ודירת חדר 

וחצי+מרפסות )מושכר 
ב-6700( חזית, מעלית 

משופצת, נוף מרהיב
_____________________________________________)29-29(א.פנחסי 03-5799308

 בבן זכאי דופלקס, 
מחולקת 3.5 חד', ק"ב, 

75 מ"ר ודירת 2.5 חד' בגג 
45 מ"ר, משופצת כחדשה 

2,380,000
_____________________________________________)29-29(א.פנחסי 03-5799308

 למהירי החלטה! דירת 5 
חד' בק. הרצוג חדשה במחיר 
_____________________________________________)29-32(מיוחד! לל"ת 050-4300283

 למהירי החלטה! דירת 5 
חד' בק. הרצוג חדשה במחיר 
_____________________________________________)29-32(מיוחד! לל"ת 050-4300283

 5 חד' בלוי יצחק 
השקט, ק"א חזית 3 כ"א 

משופצת 2,200,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ 03-5797756
050-5308742)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור רחוב הרצוג 
5 חד' 130 ש"ר מחולק ל-4 

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

_____________________________________________29-29(גדולה א.פנחסי 03-5799308

 ברוזובסקי!! 5 חד', 
ק"ק, 140מ"ר, משופצת, 
סוכה, ואופציה+יח' דיור 
2,750,000 ש"ח מ. כהן 

_____________________________________________)29-29(נכסים 052-7684074

 בלוין דירת נכה, 5 חד', 
ענקית, חדשה, מיידית, 

2,500,000 תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

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

חדש, 3,100,000 ש"ח
תיווך-ישוב-ארץ 

03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 
2,500,000 תיווך-ישוב-ארץ 

03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-ארץ
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 בר' עקיבא 5חד', 
ענקית, אופציה בגג+חתימות 

2,300,000 תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 ברח' הצבי ק.הרצוג,
4 חד'+תוספת בנייה קומה 
ג' +מעלית במחיר ירד חניה 

_____________________________________________)29-30ל(בשפע 054-8481372 

 בבלעדיות בדב גרונר 4 
חד' 90 מ"ר ממ"ד+סוכה, 

דירה חדשה בבניין חדש כיווני 
אויר דרום/מזרח קומה 4 
1,650,000 ש"ח )גמיש( 

"פנחס נכסים" 055-6789653 
_____________________________________________)29-29(באין מענה להשאיר הודעה.

 בבלעדיות בר' עקיבא 4 
חד' דירה יפיפיה קומה 2 הבניין 
שקט 3 כיווני אויר 1,880,000 

ש"ח )גמיש( 
"פנחס נכסים" 055-6789653 

_____________________________________________)29-29(באין מענה להשאיר הודעה

 בקובלסקי 4 חד' 
סלון ענק ק"ב, חזית, 

95 מ"ר במחיר לסגירה! 
1,750,000 ש"ח

'אפיקי נדלן בועז' 
03-5702323

058-3200078)29-29(_____________________________________________

 למבינים!! א.בנימין-
אברהם כ-4 חד' כ-75מ"ר ק"ב 
מ.מהיסוד+אופציה 1,390,000 

"תיווך משגב לדיור" 
052-5222690)29-29(_____________________________________________

 פרדס כץ 4 חד' כ-85 
מ"ר ק"א 3 כ"א משופצת 

1,520,000 א.להרחבה 
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 א.סירקין 4 חד' כ-92 מ"ר 
3 כ"א, מפוארת, מעלית+חניה 

1,920,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)29-29(לדיור" 052-5222690

 א.קובלסקי, 4 חד', כ-100 
מ"ר ק"ב+סוכה עורפית+א.

להרחבה 1,650,000 
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 בשיכון ה' "חדשה" 4 
חד' כ-90מ"ר קומת קרקע 

משודרגת+מרפסת 1,630,000 
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור הרצוג 
4 חד' 100 מ"ר מחולקת 
ל3חד'+יחידה מושכרת, 

משופצת כחדשה+סוכה ק"ג, 
)פיר למעלית(, חזית, א.בגג 
בטון 1,950,000 ש"ח גמיש

_____________________________________________)29-29(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בלנדא 4.5 חד' 
115 מ"ר+יחידה בקרקע 
26 מ"ר+מרפסת שמש 
ק"ב+מעלית 2,300,000 

)לא כולל את היחידה( 
_____________________________________________)29-29(א.פנחסי 03-5799308

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

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

2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באיזור העיריה 
4 חד' 90 מ"ר ק"ג+מעלית 

זקוקה לשיפוץ חזית, נוף 
א.בצד 9 מ"ר 1,600,000 ש"ח

_____________________________________________)29-29(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ו' בטאבו 
משותף 4 חד' 100 מ"ר ק"א, 

משופצת כחדשה+סוכה 
1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)29-29(א.פנחסי 03-5799308

 באיזור זכריה 4 
חד' ענקית+מעלית 

1,890,000 ש"ח
_____________________________________________)29-29(תיווך 052-4361576

 באלישע 4.5חד', 
משופצת, קומה אחרונה+ 

אופציה 2,300,000 ש"ח
תיווך-ישוב-ארץ 

03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

2,100,000 תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים בבנייה 
חדשה 4 חד'+יחידה החל מ- 

2,350,000 תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 בבנייה בזכרון מאיר 
דירות 4 חד' 2,200,000 ש"ח

תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 באיזור העיריה 4 חד' 90 
מ"ר, משופצת כחדשה, ק"ב 

ואחרונה, א.בגג בטון, חתימות 
שכנים, חזית. 2,150,000 ש"ח

_____________________________________________)29-29(א.פנחסי 03-5799308

 באיזור מימון בבניה 4 
חד' 100 מ"ר+מרפסת שמש 

ק"א+מעלית. ניתן לקנות 
חניה, פונה לנוף פתוח 

2,000,000 גמיש
_____________________________________________)29-29(א.פנחסי 03-5799308

 באבוחצירא 4 חד', 
גדולה, ק"ב, מושקעת 

מאד, יחידת הורים, מזגן 
מרכזי רק ב-1,580,000 

מיקום ובניין מעולים. 
'אפיקי נדלן בועז' 

03-5702323
058-3200078)29-29(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 4 חד' 
ענקית 95 מ"ר, משופצת 
כחדשה, מטבח חדש רק 

ב-1,590,000 ש"ח 
'אפיקי נדלן בועז' 

03-5702323
058-3200078)29-29(_____________________________________________

 באביעד 4 חד' ק"א, 
סלון ענק, מטבח מרווח, 
יחידת הורים, 2 מרפסות 

שמש/סוכה, מחיר 
לסגירה! אפיקי נדלן בועז 

03-5702323
058-3200078)29-29(_____________________________________________

 גניחובסקי 4 חד'+ 
סוכה ענקית ק"ב, 

משופצת וממוזגת, 
כיוונים מעולים, אופציה 

גדולה לבניה נוספת, 
ב-1,650,000 ש"ח
'אפיקי נדלן בועז' 

03-5702323
_____________________________________________)29-30ח(054-8474843

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מציאה!!! ברבי 
עקיבא באיזור אלישע 

4.5 חד' 120 מ"ר 
חזית משופץ, קומה 
ג' ואחרונה, גג בטון, 

אופציה לבניה על הגג 
2,300,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב 
בעלזא  2 יח' של 2 

חד', משופצות, בק"ק 
ומושכרות, 1,450,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

ה’ באב -ז’ באב תשע”ח 18-20/7/2018  

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 72 מ"ר, 

מסודרת ומאוורת, ק"ד 
ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים(, 

1,470,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

טבריה
 במרכז הקריה החרדית 

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

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

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

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

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

 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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

נוף פתוח, חזית, 
1,960,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

2-2.5 חדרים

דופלקס

4-4.5 חדרים

נתיבות

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברחוב חרל"פ ליד 
רח' טבריה 3 חד' 

ק"ג, עורפית, דירה 
משופצת עם גג בטון. 

ואופציה לבניה על הגג. 
1,530,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 ביהודית! 3 חד', כ-90 
מ"ר ק"ג+היתרים, נוף פתוח, 

למבינים!! 2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-30ל(גמיש 058-7656749 לל"ת

 לל"ת באלישע 3חד' 
כ-70 מ"ר, חזית, משופצת, 
יפה וממוזגת+אופציה מיידי 

_____________________________________________)27-30ל(1,720,000 052-7688388

 דירת 2 חד' במקור חדר, 
3 כ"א ברח' ביאליק שקטה, 
מצויינת להשקעה. 950,000 

_____________________________________________)27-30(ש"ח. תיווך 050-3333699

 למכירה דירת נכה, 2 
חד' ק"ק קהילות יעקב קרוב 

_____________________________________________)28-29(לויז'ניץ 052-8841133

 ברמת שלמה 3 מושקעת 
,מרווחת ומוארת, מונגשת 

לנכים, 2 מרפסות. 
054-6468282)27-30(_____________________________________________

 בבית ישראל בהשילוח 
דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 

יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 
_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

עמנואל

צפת

קריות

פנטהאוזים ודירות גן

 6 חד' ק"א 130מ"ר, 
סמוך למרכז המסחרי 

650,000 ש"ח גמיש לרציניים 
_____________________________________________)28-31ל(בלבד! 050-7877767

 ברחוב הרצוג אזור 
ישעיהו 4 חד' גדולה 

כ-100 מטר, ק"א חזית, 
לא משופצת 1,690,000 
ש"ח בלעדי ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 035797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 ביגאל אלון 3 
חד'+מרפסת ענקית 40 

מ"ר+אופציה לבניה על הגג, 
ממוזגת ק"ד

054-3977018)29-32(_____________________________________________

 בפ"כ 3 חד' 70 מטר 
קומה 2 מ.סוכה, וממ"ד הדירה 
משופצת כחדשה+יחידת דיור 
30 מטר מושכרת במחיר טוב 
"פנחס נכסים" 055-6789653 

_____________________________________________)29-29(באין מענה להשאיר הודעה

 בדב גרונר 3 חד' 60 מטר, 
משופצת קומפלט, 3 כיווני 

אויר 1,300,000 ש"ח "פנחס 
נכסים" 055-6789653 

_____________________________________________)29-29(באין מענה להשאיר הודעה

 בלעדיות ברחוב הרב ש"ך 
51 דירת 3 חד' גדולה ומרווחת 

קומה 2 ,חזית, 75 מ"ר+2 
מרפסות )ניתן להפוך לחדר 

נוסף( דוד גרוס רי/מקס 
050-4122744)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור, 3 חד' 

70 מ"ר מרווחת ומסודרת 
קומה שניה, חזית, 3 כ"א

דוד גרוס רי/מקס 
050-4122744)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי

12 דירת 3.5 חד' 85 מ"ר 
קומה 4, משופצת מהיסוד+ 
סוכה גדולה 2 כ"א+אופציה 

לבניה על הגג דוד גרוס
_____________________________________________)29-29(רי/מקס 050-4122744

 בבלעדיות ברחוב הרב 
קוק 57 דירת 3 חד' כ-80 

מ"ר+2 מרפסות, קומה 2, 
גדולה ומרווחת כניסה מיידי.

דוד גרוס רי/מקס 
050-4122744)29-29(_____________________________________________

 3 חד', קומה א',  
בז'בוטינסקי עורפי 65 

מ"ר ב-1,280,000 גמיש! 
'אפיקי נדלן בועז' 

03-5702323
058-3200078)29-29((_____________________________________________

 3 חד', בלעדי בפרויקט 
מדובר ביותר בפ"כ 

נשארו לנו 2 דירות בלבד, 
לפרטים נוספים:

'אפיקי נדלן בועז' 
03-5702323

050-4156080)29-29(_____________________________________________

 המציאה!! בקריית הרצוג 
3כ-65 מ"ר ק"ב, יציקת בטון 

כ-45מ"ר 1,430,000 גמיש 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 א. ז'בוטינסקי/סוקולוב 
3 חד' מפוארת+"היתר" 75 
בג.בטון+א.בצד 1,450,000

"תיווך משגב לדיור" 
052-5222690)29-29(_____________________________________________

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

בטאבו 1,715,000
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.אברבנאל 
3כ-57 מ"ר ק"ד א.בצד ובגג 

כ-78 מ"ר שמורה 1,330,000 
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 המציאה!! א.דנגור 3 
חד' כ-73 מ"ר ק"ג א.בגג בטון 

1,275,000 ב.חרדי 
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 מוהליבר כ-3 חד' 
כ-65מ"ר קומה א' 3כ"א 

שמורה, א.להרחבה 1,425,000 
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 למהירי החלטה!! 
א.ביאליק כ-73 מ"ר 3חד' 

ק"א, מטופחת, 1,320,000 
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 מציאת העונה! 
א.דנגור כ-3חד' כ-55 מ"ר 

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

_____________________________________________)29-29(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! באיזור העיריה 
3 חד' 70 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ג+א.בגג, חזית, 
1,550,000 ש"ח

_____________________________________________)29-29(א.פנחסי 03-5799308

 הזדמנות בהרב קוק 
השקט! 3.5 חד' 95מ"ר, 
משופצת!! 3כ"א, ק"ג, 

מעלית, חניה, אופציה על 
הגג! 2,070,000 ש"ח

מ.כהן נכסים 
052-7684074)29-29(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' באבוחצירא, 
בניין חרדי, קומה ד', 64 
מטר+אופציה בצד+גג 

בטון, חזית 1,240,000 תיווך 
'_____________________________________________)29-29(אלטרנטיב 054-5500263

 באוסם 3.5 חד', גדולה, 
ק"ב+מעלית וחניה 1,970,000 

תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 בשבזי 3, חדשה, ק"א, 
1,450,000 תיווך-ישוב-ארץ 

03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 בבלוי 3 חד', ק"א, 
חזיתית+ אופציה 1,580,000

תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 בראב"ד 3.5 חד', ק"א, 
חזיתית+אופציה 1,800,000

תיווך-ישוב-ארץ 
29-(03-8007000/052-7168090)29_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-3344721)29-29(_____________________________________________

 בגמר שלד בגולומב 
דירת-נכה 3 חד',מרווחת,

1,700,000תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-3344721)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות בחתם סופר 
3 חדרים, יפיפיה וחדשה 

1,670,000 ש"ח
_____________________________________________)29-29(058-5229977 תיווך

 חדשה בשוק!! 
הזדמנות בהמכבים 

3.5 חד' ק"א, משופצת 
מהיסוד+סוכה+מחסן    

אופציה
1,460,000 מ.כהן נכסים 

 ציר ז'בוטינסקי/ מכון 
מור, קומה א' משופצת, 

ממוזגת, 1,350,000 ש"ח 
050-7505449)29-29(_____________________________________________

 בפלמח ק"א מרכזי 
ביותר, 2 חד' גדולים, 

מטבח נפרד, 55 
מ"ר, אופציה לסוכה, 

אינסטלציה חדשה, 
1,230,000 ש"ח 
'אפיקי נדלן בועז' 

03-5702323
054-8474843)29-29(_____________________________________________

 מציאת השבוע!!
א.שיכון ה' 2.5 כ-64 מ"ר 

ק"ב משופצת, א.להרחבה!! 
1,390,000 ש"ח

"תיווך משגב לדיור" 
052-5222690)29-29(_____________________________________________

 א.הרצל 2.5 חד' כ-55 
מ"ר ק"ג+"היתר" בגג-רעפים 

1,260,000 גמיש 
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 רח' ירושלים 2.5חד', ק"ב 
כ-60מ"ר משופצת+סוכה 

עופית 1,320,000 ש"ח
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 לרציניים!! א. רמב"ם 
2.5 חד', כ-67 מ"ר ק"ב+א.

להרחבה שמורה 1,370,000 
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 בחיד"א 2.5 חד', ק"א, 
מיידית 1,330,000 ש"ח

תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 חד',
משופצת+אופציה בגג בטון  

1,300,000 ש"ח
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

 מציאה בלעדית!! 
בירושלים סמטת רחל 

2.5 חד', ק"ב, 70 מ"ר, 
מושקעת, אופציה לסוכה 

רק 1,410,000 ש"ח
מ.כהן נכסים 
052-7684074)29-29(_____________________________________________

 קוטג' ברמות ב' במשעול 
המגנית 4,500,000 ש"ח רינה 

_____________________________________________)29-29(תיווך נדל"ן 053-3317011

 ברמות א' קוטג' 4 חד' 
)83 מ"ר נטו(+חצר )27 מ"ר( 

+ת.ב.ע, 55 מ"ר, משופץ, 
כ"פ. 2,080,000 ש"ח

_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ג' קוטג' 5 חד'+ 
2 גינות )85 מ"ר(, נוף, אור, 

גישה נוחה, בזרחי. 2,700,000 
_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות זרחי 
וילה 10 חד' )236 מ"ר( +גינה 
)220 מ"ר( + חלל, נוף,גישה 

נוחה, 4,950,000 ש"ח.
_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות מבצע קוטג'ים/
דו משפחתיים/וילות למכירה 

ברמות! החל מ-
2,700,000 עד 7,700 ש"ח

_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב' דו משפחתי 
300 מ"ר לשיפוץ על הקרקע 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 תיווך הכוכבים 

02-5713375)29-29(_____________________________________________

 בעמרם גאון 10 5 
חד' קומה ראשונה, מלאת 

שמש 134 מ"ר, גישה לנכים 
בהזדמנות 3,500,000 ש"ח

054-6600198)29-32(_____________________________________________

 ברמות א' 4 חד' )82 מ"ר 
נטו(+גינה )51 מ"ר(+ת.ב.ע, 

כ"פ, נוף, לשיפוץ. 1,800,000 
_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים 02-5713375

 בנווה יעקב, 3 חד', 
לא משופצת, ק"א, במחיר 

מציאה "תיווך משה" 
054-9388085)29-29(_____________________________________________

 ברמות א' 3 חד'+ת.ב.ע 
לתוספת, ק"א, נוף, אור, 
כיוונים, תחבורה/מכולת/
ביה"כ 1,600,000 ש"ח 

_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות א' 3 חד' )60 מ"ר 
נטו(+ ת.ב.ע להוסיף 109 מ"ר 

ולחלק!, נוף 1,650,000 
_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב' 3.5 חד', 
משופצת+ת.ב.ע, מרפסת, 

נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח

_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים 02-5713375

 בשדרות נווה יעקב, 
2 חד', ק"א 56 מ"ר+רשיון 35 

מ"ר "תיווך משה"
054-9388085)29-29(_____________________________________________

 ברחוב אלפסי קומה 
שלישית, לא מושקעת בכלל

רק 610,000 ש"ח 
תיווך ישוב הארץ 

08-931163/052-5253470)29-29(_____________________________________________

 ברחוב שפירא דירת 
גן+חצר מושכרת 2,000 ש"ח 

מחיר מציאה! רק 670,000 
תיווך ארץ הצבי 

08-9931163/052-5253470)29-29(_____________________________________________

 ברחוב אבן דנן קומה 
ראשונה, 3 חד', מסודרת 
ומושכרת 2,000 ש"ח רק 

695,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470/08-9931163)29-29(_____________________________________________

+5 חדרים

דופלקסים
 בהזדמנות פנטהוז 

ברח' ה-93, 5 חדרים חדשה 
ומהממת,במחיר מעולה.

052-3330965)26-29(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 ברוזובסקי 5.5 חד' ק"ב 
1,790,000 ש"ח יח"ד הורים 

מרווחת + מ.סוכה "סיטי 
_____________________________________________)27-30(נכסים" 050-3955955

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

 בהזדמנות פנטהאוז ברח' 
התשעים ושלוש, 5 חד' חדשה 

ומהממת 2,350,000 ש"ח
052-3330965)28-29(_____________________________________________

 בגולד 3.5 חד'+ אופציה 
וגג ענק 1,360,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ל(ק"ב-ללא 054-7278127

 ביהלום, דירה ענקית 5חד' 
)כ-150מ"ר( צריכה שיפוץ, בנין 

_____________________________________________)28-29ל(דתי, סוכות. 052-7638388

 "רימקס עוצמה" 
בהנרייטה סולד כ-150 מ"ק, 3 
חד' 2.5+ חד', חניה, משופצת 

_____________________________________________)29-29(מהיסוד. 072-3957390 רביד

 בלעדיות!! השקעה 
בטוחה! מהוליבר ק"א, 

משופצת! מושכרת 8,000 
ש"ח 1,375,000 

מ.כהן נכסים 
052-7684074)29-29(_____________________________________________

 בחיים כהן השקט! בבניין 
משופץ ומטופח! 5 חד', גדולה 

ומרווחת, משופצת, ממוזגת, 
כיורים כפולים, יחידת הורים, 

חדר בכניסה, נוח למשרד 
או אירוח, מעלית, חנייה. רק 
1,830,000 לפרטים נוספים: 

_____________________________________________)29-29(רם נכסים 054-5566145

 "רימקס עוצמה" באחד 
העם 9, 4 חד', קומה 2, 

מעלית, חניה שמורה ויפה.
_____________________________________________)29-29(050-2567111 אושר

 בכפר גנים א', 112 מ"ר, 
מעלית שבת, חניה, מיידית, 

1,690,000 ש"ח 
050-7505449)29-29(_____________________________________________

 במרכז העיר 4 חד' ק"א 
משופצת ומסודרת 3 כ"א 

1,390,000 ש"ח תיווך יוחנן 
050-4104044)29-29(_____________________________________________

 בשלושה )כפר אברהם( 
4 חד'+ מעלית+חניה מקורה 

כ-90מ"ר, מיידית!!! 
רק 1,385,000 ש"ח 

050-4811122)29-29(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" 
בכפר-אברהם, אונטרמן,

4 חד', משופצת, 2 מעליות 
)1שבת(, סוכה, חניה, נוף. 

_____________________________________________)29-30ח(052-2656825

 במנחם בגין 4 חד', קומה 
ראשונה, חניה בטאבו, מרפסת 

סוכה, איזור מעורב. 
_____________________________________________)29-29("סיטי נכסים" 054-4643543

 בשכונת ישמח משה 3 
חד' גדולה, ק"ג-ללא משופצת 

88 מ"ר 1,350,000 ש"ח
_____________________________________________)29-30ל(052-7688890

גני תקווה
 בשכונת ישמח משה 3 

חד' גדולה, ק"ג-ללא משופצת 
88 מ"ר 1,350,000 ש"ח

_____________________________________________)29-30ל(052-7688890

 בגבעת זאב 3 חד' 
משופצת קומפלט+מרפסת, 
_____________________________________________)29-29("תיווך משה" 054-9388085

 ברמות א' 3 חד' 
)61 מ"ר(+ ת.ב.ע לתוספת, 

ק"א, רציניים בסולם יעקב, רק 
1,580,000 ש"ח

_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים 02-5713375

 "רימקס עוצמה" בלוחמי 
הגטו, 4 חד' 98 מ"ר, קומה 1, 
חניה, מרפסת סוכה, משופצת 

_____________________________________________)29-29(מהיסוד 050-2567111 אושר

 "רימקס עוצמה" ביצחק 
בן צבי, 3.5 חד', כ-88 מ"ר, 
קומה 1, חניה שמורה ויפה. 

_____________________________________________)29-29(050-2567111 אושר

 "רימקס עוצמה" 
בטרומפלדור, 3.5 חד', 94 

מ"ר, קומה 3, חניה, משופצת 
_____________________________________________)29-29(חלקית. 050-2567111 אושר

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד קומה 1, כ-70 מ"ר, 

_____________________________________________)29-29(חניה, 072-3957393 רביד

 בהדר גנים, מעלית, חניה, 
מ"ש, ממ"ד, קומה ב', מיידית 

1,430,000 ש"ח 
050-7505449)29-29(_____________________________________________

 במרכז העיר 3.5 חד' ק"ג 
משופצת במצב טוב מצוין 

למגורים/השקעה 1,190,000 
_____________________________________________)29-29(תיווך-יוחנן 050-4104044

 ברב בלוי )קרוב לכפר 
אברהם( 3.5 חד', משופצת, 

ק"א, חובה לראות!! 
050-4811122)29-29(_____________________________________________

 בלב האיזור החרדי! דף 
היומי, 3.5 חד', משופצת, 

ק"א)אמצעית( 3 כ"א 
1,290,000 ש"ח

050-4811122)29-29(_____________________________________________

 ביוספטל המתחרד! 
3 חד', ק"ג )לא אחרונה( 
מושכרת לשנה ב-2,850.

רק 1,040,000 
 050-4811122)29-29(_____________________________________________

 בהסתדרות)מונטיפיורי( 
מחולקת ל-3 חד' 2+2+1 
ק"ג, הכנסה 7,600 ש"ח 
1,300,000 מחיר סגירה!!

050-4811122)29-29(_____________________________________________

 בהזדמנות בבלעדיות!! 
בהאורים המבוקש! 3 

חד'+חצי, מרפסת סוכה, 3 
כיווני אויר פתוחים ומאלים, 
קומה שנייה, בהליכי תמ"א, 

רק 1,350,000 לפרטים: 
_____________________________________________)29-30(רם נכסים 054-5566145

 "רימקס עוצמה" 
בשמפפר קומה 1, כ-60 מ"ר, 

מעלית, חניה בטאבו, 
_____________________________________________)29-29(רביד 072-3957393

 במרכז העיר 2.5 חד' 
גדולים 70 מ"ר ק"ב במצב 

מצויין 1,160,000 תיווך-יוחנן 
050-4104044)29-29(_____________________________________________

 דירת 3 חד' 77 מ"ר 
תשואה גבוהה 550,000 ש"ח

_____________________________________________)29-34ל(055-6662393

 "ידיים טובות" 
כל התיקונים לבית שלך! 

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

שירות מיוחד למשקיעים!
053-5313790)29-32(_____________________________________________

 בדנגור ק"ב 3 חד' 
כ60מ'+ אופציה 

30מ' מחיר לסגירה! 
1,230,000 'אפיקי נדלן 

בועז' 03-5702323
058-3200078)29-29_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנויפלד 3 חד' בלעדי 
עם אופציות יפות בנין 

מעולה מחיר אמיתי רק 
ב'אפיקי נדלן בועז' 

03-5702323
058-3200078)29-29_____________________________________________

קריית ביאליק
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בז'בוטינסקי, 4 חד', 
80 מ"ר, מתאימה לחלוקה, 

550,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(ניר דהן 050-2962666

 רחוב שי עגנון, 3 חד',
70 מטר, צפי שכירות 2,300 

ש"ח 510,000 ש"ח
_____________________________________________)29-29(מנחם כהן 053-9312551

2-2.5 חדרים
 רחוב בורלא, 2 חד', צפי 
שכירות 1,900 ש"ח 420,000 

_____________________________________________)29-29(מנחם כהן 053-9312551

דירות 
להשכרה

בני ברק

אדם
 בישוב גבע בנימין )אדם( 
5 דק' נסיעה מירושלים, 3 חד' 

חדשה וממוזגת ומאובזרת 
כולל מרפסת סוכה, נוף 
מדהים! רק 2,000 ש"ח

054-2040678)28-31(_____________________________________________

 בשמעון הצדיק 39
ק"א, 3 חד', אופציה לתקופה 
ארוכה 3,200 ש"ח, ללא רהוט.
_____________________________________________)29-30ל(054-8405183 054-6778363

אלעד

 תיווך מבחר ענק של דירות 
להשכרה בבני ברק ובפרדס 

כץ לשוכרים טובים במחירים 
זולים. אפשרי מרוהטות 

03-5444815/054-7477054
_____________________________________________)29-29(מוטי או דודי

+5 חדרים
 מהודרת ומשופצת במקום 

יוקרתי, 200 מטר, קומה 
_____________________________________________)29-32(א'+מעלית 054-4338135

 בשלוש השעות 4 חד' 
ענקית ק"ג+מעלית מטבח 

מפואר, מרפסת סוכה, חניה 
מקורה 4,850 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ל(050-4186500

 במוהליבר 4 חד' חדשה, 
מעלית, סוכה, 5,200 ש"ח

_____________________________________________)29-30ל(תיווך שמואל 054-8040055

 בגוטליב, 4 חד', בניין 
חדש, חזית+חניה, מרפסת 
שמש, יחידת הורים, סוכה, 

מזגנים, פינוי מיידי. 6,300 ש"ח
_____________________________________________)29-32(052-8900573 )לא תיווך(

 ברמז, דירת 4 חד', חדשה, 
קומה א', חזית+מזגנים 6,300 

_____________________________________________)29-32(ש"ח 054-8418243

 ברמב"ם 4חד', חדשה 
ויפה+מעלית וחניה 5,500 

ש"ח תיווך-ישוב-ארץ 
03-8007000/052-7168090)29-29(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 דירה 4 חד' 130מ"ר 
יוקרתית+יחידה מרוהטת 

ממוזגת 6,500 שכון ה' ברואה 
050-7877492)27-38(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד', 
חדשה+סוכה, ק"ד, 

ללא מעלית 4,000 ש"ח 
כניסה מאלול 
052-7665551)27-30(_____________________________________________

 ברמז, דירת 4 חד' חדשה, 
קומה א', חזית+מזגנים. 

6,300 ש"ח 054-8418243
_____________________________________________)27-30()ללא תיווך(

 ברח' הרצוג 4 חד' גדולים 
ק"ב, משופצת וממוזגת+סוכה 

וחניה, לל"ת. 050-9111109
_____________________________________________)27-30ל(050-9111108

 4 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

4,200 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-538742)27-27(_____________________________________________

 ביחזקאל 4 חד'+יחידת 
הורים, קומת קרקע, מוגבהת, 

משופצת, ממוזגת ומסורגת.
050-8676410/050-4119420)28-31(_____________________________________________

 בגוטליב, 4 חד', בניין חדש 
ק"ד, חזית+חניה, מרפסת 

שמש, יח' הורים, סוכה, 
מזגנים. פינוי מיידי 6,300 ש"ח 

_____________________________________________)28-31(052-8900573 )ללא תיווך(



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

עסקים

1-1.5 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(_____________________________________________

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

ירושלים

מגרשים

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 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(_____________________________________________

 ליד העיריה, יפיפיה, 
ממוזגת, כ- 45 מ"ר, פינוי 

ביוני, 2,700 ש"ח, 
_____________________________________________)28-31ל(054-7342396, 054-4520649

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת, 

_____________________________________________)23-30(ממוזגת, מיידי, 052-3632080

 למכירה עסק בבני-ברק 
למוצרי תינוקות וחבילות 

לידה, פעיל ומצליח 8 
_____________________________________________)27-30(שנים, 052-5346959

ה’ באב -ז’ באב תשע”ח 18-20/7/2018  

חריש
 דירת גן חדשה 4 חד' 

ריהוט חלקי ממוזגת, קרוב 
לביה"כ ומוסדות חינוך 2,800 

_____________________________________________)25-29ל(ש"ח 053-8208977

 לרגל סגירה למכירה 
במציאה! 300 שמלות כלה, 
_____________________________________________)25-32(בדים, נעליים 053-2827371

מבנים

פתח תקווה

 בהנגב 3חד' ק"ב+מעלית 
וחניה משופצת וממוזגת 

3,800 ש"ח מיידי 
_____________________________________________)26-29ל(050-6730711 

 דירת חדר בקהילות יעקב 
25 מ"ר ליחיד/ה ריהוט מלא 

וחדש ממוזגת כחדשה 1,800 
_____________________________________________)26-29ל(ש"ח 052-3073826

 בויז'ניץ יחידת דיור 
ממוזגת משופצת ללא ריהוט 

מיידי 2,000 ש"ח 
054-5634160)26-30(_____________________________________________

 בהדר גנים בחנה רובינא 
4חד' ק"ג+מעלית פינוי אמצע 

אוגוסט 4,200 ש"ח 
_____________________________________________)26-29ל(054-3030177

 במושב נטועה, צימרים 
מרווחים וגדולים, מתאים 

למשפחות ברוכות ילדים, קרוב 
למירון + בריכה גדולה בחצר, 
052-4022289 ,052-6058873)26-29(_____________________________________________

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

אור הגנוז

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

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

 בר' עקיבא 13 ב"ב מחסן 
22 מ"ר, עם גישה לרכב 

בחניון, מואר ומאוורר 
054-4992952)26-29(_____________________________________________

 יחידה חדשה 3 חד' 
כ-60 מ"ר ק"5 עם 

מעלית, שלושה כיווני 
אוויר, מוארת ממוזגת. 
מרוהט קומפלט כולל 

חדר שינה ומוצרי חשמל 
קומפלט, דוד"ש, לזוג 
צעיר בשיכון ה' בית 

יוסף. 4000 ש"ח 
052-7610171)27-30(_____________________________________________

 דירת 4 חד' +גג+חניה 
צמודה ,קומה 4 +מעלית 

בפרנקפורטר 12,מול 
ביה"כ מקור חיים

052-6337918 )27-30(_____________________________________________

 להשכרה כ-60מ"ר בלב 
גאולה, מיקום מעולה, מתאים 

לעסק/משרד במחיר מציאה 
053-3110323)27-29(_____________________________________________

 מחפש לפתוח חנות? 
להשכרה באלעד חנות 

מתאימה לנעליים/אוטופדיה 
_____________________________________________)27-30ל(ולכל מטרה 050-4136129

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

10

| "

|

     

*2016
054-9199038

 המרכז העולמי תהילה לדוד, ירושלים.  

הרב
איפרגן

את הנופש הזה 
לא תשכחו!

החופשה המושלמת 
לכל המשפחה

כפר הנופש

בקיבוץ האון

כפר כנרת
על הים

מלון מפואר | ארוחות 
שף עשירות | מיטב האומנים 
והפעילויות לכל הגילאים | 

חוף ים נפרד למלון 
ועוד הרבה הפתעות...

אז תתחילו לארוז:

מחזור א': יא'-יד' אב 23/7-26/7
מחזור ב': יז'-כא' אב 29/7-2/8

054-9199038 | *2016

 להשכרה באלעד, 
חנות 40 מ"ר במרכז מסחרי, 
_____________________________________________)27-30ל(תנועה חזקה 050-4136129

 להשכרה! מחסנים 
בגדלים שונים ב"מרום שיר" 

ברח' הרב לנדא ב"ב
050-4120130)27-30(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 12 מ"ר 
ברחוב סוקולוב ב"ב, גישה 

לרכב, חשמל ומים.
_____________________________________________)27-30ל(050-4163546

 להשכרה במיידי משרד 
13 מטר משופץ, ממוזג עם 

שירותים באיזור רבי טרפון ב"ב 
_____________________________________________)27-30ל(053-5219092

אופקים
 וילה באופקים 8 חדרי 

שינה, 4 מפלסים, ממוזגת + 
בריכה + פינג פונג.

054-8486564)28-29(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 3.5 חד' 
ק"ב, חזית, בנין חדיש+מעלית 

וחניה 3,900 ש"ח 
_____________________________________________)28-31ל(054-8117238

 ברח' מינץ' מרווחת 
וממוזגת, 3.5 חד'  כ-100 מ"ר, 

שירותים כפולים ק"ד-ללא 
_____________________________________________)28-32ל(מעלית. 054-5778503

 באהרונסון 3 חד' גדולים 
וממוזגים לזוג צעיר 4,000 

_____________________________________________)28-29ל(ש"ח 058-3262026

 מציאה! בטבריה/קוק 
גדולה, מאווררת ומוארת 

מ.אמריקאי. כחדשה 2,600 
_____________________________________________)28-31ל(ש"ח 050-4196040

 בבעלזא 76 מ"ר, 
חזית, גדולה ומשופצת, 
ממוזגת+סוכה עד 7 חד'

_____________________________________________)28-29ל(054-8449156

 בפ"כ 2 חד' ק"ג, מפוארת 
ומאווררת, מושקעת, מרוהטת 

קומפלט 050-4180086
_____________________________________________)28-29ל(052-7152859

 דירת 2 חד' ברח' צירלזון 
כניסה מיידית 2,800 ש"ח

052-4491995)28-31(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, ק"א 3,000 ש"ח

054-4797080)28-31(_____________________________________________

 ברמת אלחנן יח"ד לבודד, 
כחדשה, מרוהטת וממוזגת, 

_____________________________________________)28-29ל(מיידי. 052-7656713

 יחידת דיור חדשה באיזור 
בית הכנסת הגדול, מושקעת 

מאד, מרוהטת ומרווחת
053-3119123)28-29(_____________________________________________

 בהרב קוק משופצת 
ומרוהטת נקייה וממוזגת מיידי 

_____________________________________________)26-30(1,700 ש"ח 054-5634160

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-40/18(סולידית, 03-7542233

 תיווך חנות כ-30 
מ"ר+גלריה במיקום מרכזי 

2,800 ש"ח גמיש מיידי.
03-5444815/054-7477054)28-29(_____________________________________________

 בנין ישיבה/ת"ת בב"ב 
איזור ויז'ניץ 550 מ"ר 4 קומות 

_____________________________________________)28-29(משופץ מיידי 052-7182182

 "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(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

 במימון פינת במברגר, 
2 חד' גדולים, מרפסת 
סגורה, 70 מ"ר, ק"א 

ממוזגת מיידי.
_____________________________________________)29-32ל(054-2166681

3-3.5 חדרים
 בגניחובסקי 3 

חד', ק"ב, משופצת 
וממוזגת, 3,600 ש"ח, 

מיידי."א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)29-29(_____________________________________________

 באיזור פרמישלאן בניין 
חדש 3.5 חד' ק"ב, יפה 

וממוזגת 4,200 ש"ח 
"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)29-29(_____________________________________________

 להשכרה באבן שפרוט 4 
חד' 3 כיווני אויר 5,300 ש"ח 

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

_____________________________________________)29-29(להשאיר הודעה

2-2.5 חדרים
 ברח' חברון 2 ק"ב, 

יפיפיה, משופצת כחדשה, 
מרוהטת וממוזגת. 

_____________________________________________)29-31ל(050-6285999

 בשיכון ג' יח"ד 2 חד', 35 
מ"ר ק"א ממוזגת, ללא ריהוט,

_____________________________________________)29-30ל(מיידי 050-2101838

 יחידת דיור 2 חד' 
מרוהטת וממוזגת +דו"ש 

בק. הרצוג 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ל(054-5523432

 להשכרה בני-אברהם ק.1 
יחידה מרוהטת ומשופצת, 

2,500 כולל ארנונה 
_____________________________________________)29-29(תווך 054-2345633

 תיווך, להשכרה בהזדמנות 
דירת חדר, גבול ר"ג ב"ב כ-40 
מ"ר מרוהטת חלקית, קרקע 
רק 2,000 ש"ח הקודם זוכה 
03-5444815/054-7477054)29-29(_____________________________________________

 דירת 3 חד' בקרית משה 
ברח' שד' המאירי קומה ב', 

כיוונים טובים, מוארת.
4,600 ש"ח 053-3170111

_____________________________________________)29-29(רינה תיווך נדל"ן

 "דרך עיר נכסים" בכפר 
גנים ג' בנקר בגבעה 5/6 חד' 
מ"ש גדולות, מעליות, חנויות, 

_____________________________________________)29-29(נוף למזרח. 052-2656825

 באיזור הרב שך/השלושה 
כ-24 מ"ר, ק"ק, מוארת 
למשרד/קליניקה+חניה 

055-7240783)29-30(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8176505 /

להשכרה בבאר שבע
במרכז מסחרי קרוב לביג 

054-2323915
054-2323954

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

- ניתן לחלוקה 

054-280-2550
במחיר מציאה

למביני עניין 
עם תשואה גבוהה

קרקע בהליכי 
הפשרה מתקדמים

•משרד מפואר כ-55 מ"ר
•מטבח שרותים מקלחת

•וונטה מזגנים 
•אפשרות לריהוט

בברכפלד 

052-7101756
053-3104707

 במרכז ר' עקיבא חנות 
20 מ"ר פלוס גלריה, 
מיידי רק 6,500 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(058-5229977 תיווך

 תיווך חנות כ-30 
מ"ר+גלריה במיקום מרכזי 
בז'בוטינסקי, 2,800 ש"ח 

גמיש, מיידי. 
03-5444815/054-7477054)29-29(_____________________________________________

 באיזור השומר מכבי 
אש, 70 מ"ר, ק"ק, חנות 
לכל מטרה, 7,000 ש"ח, 

מיידי. "א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)29-29(_____________________________________________

 מציאה!! בבני ברק 
חנות 20 מטר ברחוב הרב 
קוק צמוד לר' עקיבא רק 
4,000 ש"ח כולל מע"מ, 

_____________________________________________)29-30(מיידית.054-8420684

 מבנה במקום שקט בב"ב 
לישיבה או פנימיה, בחורים או 

_____________________________________________)29-30ל(בחורות 054-6316313

 בר' עקיבא מחסן 250 
מ"ר עם גישה לרכב, 

מיידי, מפלס אחד 
_____________________________________________)29-29(058-5229977 תיווך

 "דרך עיר נכסים" 
משרדים/מחסנים/ חנויות 

להשכרה. 120 מ"ר עם חנויות, 
גישה להעמסה במיקום מצוין.

052-2656825)29-29(_____________________________________________

 קייטרינג "טעמו וראו" 
באור הגנוז, סעודות שבת 
וארוחות צהריים אישיות 

בהשגחה מהודרת
04-6777381

0548489960/1)29-32(_____________________________________________

 בהזדמנות!
נופש לזוג מערכים, עם מיטב 

המרצים במלון גולדן קראון,
5 כוכבים, פנסיון מלא.

חמישי עד מוצ"ש 1,600 ש"ח 
_____________________________________________)29-29ל(במקום 2,700 053-3121293

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-28/19(חצר. 054-2273670

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

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

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

■ 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(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

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(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

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

אילת
 בחוף שמורת האלמוגים 
קראוון מאובזר למשפחה עד 7 

_____________________________________________)24-31(נפשות 054-7967089 חווה

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

בני ברק

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

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

בר יוחאי

 "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(_____________________________________________

 מבחר וילות, צימרים ודירות 
נופש, בבר יוחאי, אור הגנוז, 
מירון והסביבה, למשפחות 
_____________________________________________)11-30ל(ולקבוצות, 050-4105896

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-14/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ 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, 

050-4133098)29-28/19(_____________________________________________

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

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-39(טרמפולינה, 050-4017808

טבריה

 וילה 5 חד' + נקיה 
ומטופחת, דשא + טרמפולינה 

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

052-2270453)23-30(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

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

חצור הגלילית

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת

_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק.שמואל מאובזרת 

עם חצר. קרוב לטיילת
 052-7130111)24-33(_____________________________________________

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת + חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
מהשטיבלעך 052-7606968 

_____________________________________________)25-33ל(052-4121032

 לבין הזמנים! דירת 
דופלקס ענקית! באיזור 
מרכזי ליד ר' עקיבא+גג 
פתוח עם דשא ונדנדה 
_____________________________________________)26-29(ממוזגת 050-4171813

 דירה יפיפיה 4.5 חד' 
גדולה+מרפסת מדהימה 

ממוזגת באיזור נחמיה רשב"ם 
_____________________________________________)26-29ל(050-4167771

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-51(_____________________________________________

 "זריחת הירדן"- 
סוויטות מפוארות בפוריה 

מאובזרות וממוזגות + 
בריכה בנויה + ג'קוזי 

050-6480390)26-33(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חד' בקריה 
החרדית נוף מהמם לכינרת, 4 
כיווני אויר ממוזגת במחיר מוזל 

052-7691497)26-29(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת 
וממוזגת, עד 10 נופשים, 

קרוב לקריה ולכנרת, 
במרחק הליכה
052-7127837)26-33(_____________________________________________

 לחוש בתוך הים
יוקרתי. ייחודי. חדש. חלומי, 
למשפחות! מ-1,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-37(שווה!! 052-7687606

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

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

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

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

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
בהכל, עד 8 נפשות, נוף ראשון 

_____________________________________________)23-34(לכינרת, 053-8882702

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

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

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

אזורים
 יחידת דיור-צימר מאובזרת 
10 דק' מטבריה והכינרת קרוב 

לקברי צדיקים ובתי כנסת. 
052-8834610)27-30(_____________________________________________

אשדוד
 "תיווך נופשים" מאגר 

דירות באשדוד להחלפה 
להשכרה בבין הזמנים 

054-8495745
054-8542377)27-30(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-52(הכי זול שיש. 055-9275552

 200 מ"ר בהר השלום 
+בריכה 2X4 עד 15 איש 

052-8379988)27-30(_____________________________________________

 דירת נופש 3 חד' 
מרווחת, נוף מדהים לכינרת, 

לשבתות חגים וכו'
058-7797817)27-30(_____________________________________________

 דירת 4 חד' ממוזגת 
ומאווזרת לבין הזמנים נוף 
לים ולהרים, קרוב לטיילת. 

050-6515642)27-31(_____________________________________________

 בין הזמנים מבצע ל-3 
לילות + בריכה. זוג + 2 1200 
ש"ח, סוויטה ל-7,  2100 ש"ח, 

דירה ל-10 3,000 ש"ח
_____________________________________________)27-31(קרוב לכינרת 054-2076792

 במושב הזורעים 
וילה 5 חד'+סלון נקייה 

ומטופחת, ממוזגת, מאובזרת. 
דשא+טרמפולינה+נדנדה, 

חצר יפה+בריכה קטנה 
לילדים, עד 14 איש.

052-2270453)27-34(_____________________________________________

סוויטות נופש מאובזרות
במרכז העיר נהריה 

צמוד לחוף הים

054-6388082
054-6299082
מחירים 
מיוחדים!

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

  5 חד' חדשה יפיפיה + 
מרפסת + בריכה, ממוזגת + 

מעלית נוף מדהים 
_____________________________________________)28-29ל(052-7625338/9

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-01/19(_____________________________________________

הושעיה
 יחידת אירוח לזוג + 5 

בצפון. ממוזגת ומאובזרת + 
גינה + טרמפולינה + פ.מנגל 

04-6470374 050-6904225)28-31(_____________________________________________

 דירת נופש לבין הזמנים, 
קרקע 4 חד' ממוזגת עם נוף 
לכינרת+גינה 054-8191579

04-6732102)28-31(_____________________________________________

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים 

לכנרת, ג'קוזי, קרובה 
_____________________________________________)28-08/19(להכל. 052-7164243

 דירה ממוזגת וגדולה + 
חצר ודשא לבין הזמנים

052-7126899)28-31(_____________________________________________

 מבצעים לאלול! 5 חד', 
13 מיטות, מתאים לזוגות, 

מרפסת ענקית לכנרת, 
מרווחת ומבריקה! 

050-4124556)28-35(_____________________________________________

 דירת נופש לזוג 2חד' 
כחדשה בשכונה יפיפיה ליד 

_____________________________________________)28-29ל(ביה"כ. 053-3135212

 יחידה חדשה ומשופצת 
עם נוף מדהים משקיף לכנרת 

+ גג ענק מתאים לזוג + 2
_____________________________________________)28-29ל(050-3005330

 דירת קרקע עם חצר 
קרובה לכינרת ולקברות 
צדיקים, הנחה לאברכים.

_____________________________________________)28-29ל(054-8422618

 דירת נופש גדולה 
וממוזגת במיקום מרכזי, נוף 
מרהיב, קרובה מאד לכינרת. 

054-8487125)27-30(_____________________________________________

 דירת 6 חד' גדולה באיזור 
חרדי נקייה מרווחת וממוזגת 

052-2666331/054-6586535)27-30(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)29-40(לבעלז, 052-7118100

 יחידת דיור לזוג צעיר 
חדשה ומפוארת ברובע ח' 

באשדוד להחלפה בבין הזמנים 
_____________________________________________)29-30(לדירה בירושלים 052-7656832

 3 חד' עד 10 נפשות+ 2 
לולים. לזוגות ומשפחות קרוב 

לביה"כ ומקווה, טרמפולינה 
בגינה קרוב לאגם עם 

אטרקציות במקום.
054-6650394)29-30(_____________________________________________

 בקרית שמונה ודישון
 4 חדרים, קרוב לרשב"י 

,צוק מנרה, והנחלים
052-2794695 )24-25(_____________________________________________

 2 חד' גדולים סלון 
גדול, דירה ממוזגת, בריכה 

מחוממת, נדנדה, טרמפולינה, 
_____________________________________________)29-32(חצר גדולה. 052-6920506

 יחידת נופש מושלמת, 12 
מיטות, מושקעת, חצר ענקית 

מטופחת+מתקנים
052-7610014)29-34(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד', נקייה, 
מטופחת וממוזגת+מרפסת, 

בקריה החרדית, מחירים 
_____________________________________________)29-29ל(מיוחדים 053-3177808

 דירה עם נוף מדהים 
לכינרת, נקייה, ממוזגת, 

מסודרת, 8 דק' הליכה ממרכז 
_____________________________________________)29-36ל(העיר 050-7753360

 פנטהאוז לבין הזמנים 
ולשבתות נוף מרהיב לכינרת, 

נקיה, ממוזגת, חדשה. 
054-8475006)29-32(_____________________________________________

 דירות נופש מפוארות/
פנהאוז על הים טבריה 

למשפחות, באיזור חרדי 
_____________________________________________)29-36(לפרטים: 052-7647399

 דירות נופש בטבריה 
בכל רחבי העיר לתקופת בין 

_____________________________________________)29-32(הזמנים. 055-9923279

 דירת נופש עם נוף
מדהים לכינרת, קומה א', 

מרווחת וממוזגת. 
_____________________________________________)29-32ל(054-8484075/058-3294637

 בקרית שמואל מיקום 
מרכזי ק"ב, מעלית, ק"ב 

600 ש"ח 7 מיטות+מזרנים
053-3106364

054-8445379/80)29-30(_____________________________________________
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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. 

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 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

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

 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

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

 "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(_____________________________________________

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת 
+ ג'קוזי, מרווח ומרפסת 

נוף ענקית,
 ,050-7362739
050-2403750)19-30(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

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

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

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

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

 "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(_____________________________________________

 וילה עד 16 מיטות. חצר 
גדולה, מתחם גדול, בריכה, 

_____________________________________________)22-29ל(1,650 ללילה, 050-3804386

 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

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

שעון מים מהדרין. 
בקרבת קברות צדיקים

054-9917000)24-31(_____________________________________________

ה’ באב -ז’ באב תשע”ח 18-20/7/2018  

צימר ונופש בים המלח

054-471-4979

צמוד לחוף הנפרד ולעשרות 
מסלולי טיולים 

דירות גדולות למשפחות 
וחדרים לזוגות

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד ברכמיאל 

עם גינה ממוזג קרוב לרשב"י 
ולים הנפרד בעכו 

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

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

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

מגדל העמק
 דירת נופש 2חד' 

50מ"ר+חצר+מזגן איזור חרדי 
_____________________________________________)26-29ל(054-8597216

 יחידת אירוח מפנקת 
במעלות. מול אגם מונפורט 

)שתי דקות הליכה( נוף 
מרהיב ביופיו. מתאים לזוגות 

ולמשפחות. מחירים נוחים
_____________________________________________)26-29ל(054-9174659

 דירת גן משופצת 
וממוזגת, נוף פסטורלי לאגם 
מונפורט, דירה ענקית באיזור 
_____________________________________________)26-29(הדתי+בריכה 052-7674166

מצפה נטופה
 יחידת נופש כשרה 

מאובזרת ומטופחת בישוב 
הדתי מצפה נטופה 

050-8567889)26-33(_____________________________________________

 בצ'אנז- נקיה מסודרת 
וממוזגת, 7 מיטות קומת 

קרקע, 2 דקות מהים 
054-8572623/054-8461149)26-31(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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)26-37(_____________________________________________

כפר שמאי
 בבין הזמנים י"א-ל'  באב 

)23.7-10.8( וילה עד 12 
אנשים + בריכה 5 דק' נסיעה 

ממירון ונחל עמוד 
050-2070059)27-30(_____________________________________________

מגדל

 וילת נופש מתאימה ל-7
10 אנשים חצר גדולה+ג'קוזי 
, ספא, סאונה קרוב לכינרת 

_____________________________________________)27-30ל(058-3242225

 במושבה מגדל וילה 
מפוארת+יחידה, בריכה.

לסופי שבוע. נופש למשפחות 
050-8743574)27-38(_____________________________________________

נהריה
 דירה מרוהטת ומרווחת 

למשפחה לתקופת הפסח, נוף 
_____________________________________________)07-30(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-26/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 בקתת עץ, ג'קוזי, נוף, 
חדש, קורב לרשב"י + חצר 

גדולה. יחס חם!
050-9070487)28-39(_____________________________________________

נוף כנרת
 סמוך לצפת וילה

3 מפלסים נוף מדהים + 
בריכה מאובזרת + ג'קוזי 

עד 20 איש
050-2695027)28-29(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג+1 
במרכז נתניה, קרוב לטיילת 
_____________________________________________)28-31ל(במחיר מוזל. 052-7177318

 בין הזמנים בתפוסה 
מלאה! נופש על הים, 
אפשרות עד 30 אנשים

052-6460451)07-08/19(_____________________________________________

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-27/19(פרטי 054-2562686

עופרה
 וילת נופש ממוזגת+חצר 

ענקית+בריכה, נוף אוירה 
קסומה 1000 ש"ח ללילה עד 
10 אנשים.)מינימום 3 לילות(

_____________________________________________)28-29ל(050-3730025

 וילה בהר כנען 6 חד' 
מרפסות לנוף מדהים, בריכה 

+ טרמפולינה מרווחת
050-3327788 )28-31(_____________________________________________

 מרווחת וממוזגת, נוף 
למירון, בקרבת העתיקה 

ביה"כ, משחקים, לכל ימות 
_____________________________________________)28-31ל(השנה. 050-4102388

 דירת נופש 4 חד' יפה 
ומשופצת טרמפולינה גדולה + 

בריכה על עמודים.
058-3221148)28-30(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

מדהים, 053-3147542,
052-7155422)47-47/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)18-29(ריינר 052-3540874

ירושלים והסביבה

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

יבניאל

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

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

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-49(_____________________________________________

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

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

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

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

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

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

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

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

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 נבנה זה עתה! 2 צימרים 
חדשים למשפחות+בריכה 

7 דק' נסיעה מהכינרת קורב 
_____________________________________________)27-30(לאטרקציות 052-8403236

 צימר משפחתי מרווח 
בריכה פרטית, נוף 

מהמם, 10 דק' מהכינרת. 
058-7697174)27-40(_____________________________________________

 חדרים ממוזגים בוילה 
מקסימה, מטבח קומפלט, 
מרפסות, נוף, גן,פרטיות, 

לתקפות גמישות. 
052-5435511)28-31(_____________________________________________

 סוויטות מפוארות בשערי 
חסד, במרחק הליכה מהכותל 

.WIFI ומהשוק
אבי 054-4033121 

www.shaarechessd.co.il)28-31(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין, 

עד 12 איש. לא דירת כוך!
_____________________________________________)28-01/19(חיים 054-6371079

 סויטה 3 חדרים במלון לב 
ירושלים מ-י"ד-י"ח אב אלול 

052-9482232/054-8480860)28-32(_____________________________________________

 וילת קומות +חצר 
משחקים, 8 חד' סגורים+ 
בריכה מתאים למשפחות 

וגיבוש עד 35 איש. 
054-8450432/0548470433)29-40(_____________________________________________

 ברובע היהודי דירה 
ענקית חדשה, חצר, 
במרכז ליד החורבה 

050-4180902)29-30(_____________________________________________

 ** דירת חדר, קומת 
קרקע לזוג/בודד לתקופות 

קצרות, שבתות וחגים.
** דירת 2.5 חד' פנויה לחודש 

י"ז באב-י"ז אלול.
הדירות מרוהטות, בבית וגן.

054-3068203/02-6430680)29-30(_____________________________________________

כפר חנניה
 יחידת נופש מאובזרת 

ממוזגת, לזוג+4, בריכה 
פרטית, מחיר אטרקטיבי 

_____________________________________________)29-30ל(050-4989295

 "מקום לשים את הראש" 
זוג+6 ל-2 לילות או אמצ"ש 

1,300 ש"ח סופ"ש 1,500 
052-2513586)29-30(_____________________________________________

 וילה 6 חד'+ צימר 
+בריכה+ חצר גדולה 3,700 

_____________________________________________)29-29ל(ש"ח 052-7633738

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-28/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 בכפר שמאי, מתחם עם 
צימרים משפחתיים + בריכת 

שחיה + ג'קוזי ספא, מתחם 3 
_____________________________________________)29-32ל(דונם 054-4385580

 דירת נופש ממוזגת עם 
גינה+בריכה, נוף לאגם, קרובה 

_____________________________________________)29-30ל(לביה"כ 052-7150533

 דירת נופש בדרם נתניה 
עד 6 מיטות קרוב לביה"כ 

_____________________________________________)29-30(ממוזגת+חצר 054-9770550

 דירת 7 חד' ממוזגת 
מתקני משחקים לילדים ונוער.

053-2827371)29-30(_____________________________________________

 דירת נופש בצפת, נוף 
מדהים, 4 חד', משופצת 

ברמה, איזור חרדי
058-4453986)29-30(_____________________________________________

 וילה בצפת ברח' נוף גולן, 
4 חד'+סלון 3 שירותים, 2 

מקלחות. 
052-5564708/04-6970895)28-31(_____________________________________________

 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

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים מקום יפה פינתי 

ושקט עד 40 איש 
_____________________________________________)26-37ל(052-6377060 שמרית

 בלב העתיקה בית 
פרטי 4 חד' מתאים 

למשפחות גדולות חצר 
_____________________________________________)26-30(סגורה 054-6907578

 מס' דירות נופש מדהימות 
באזור העתיקה. מזמינים 

אצלינו ונהנים ממגוון הטבות 
באטרקציות במסעדות באיזור. 

058-3229944)26-30(_____________________________________________

 בעתיקה דירת נופש 
גדולה ומפוארת לזוגות 

ולמשפחות ג'קוזי
058-3275003)26-29(_____________________________________________

 למשפחות/זוגות 
צמוד לעיר העתיקה 3 יח"ד 
ממוזגות, מיטות, כולל כל 

האבזור+מרפסת
050-7958795)26-29(_____________________________________________

 צימר בצפת בעיר העתיקה 
עד 10 איש. רחל, 

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

קיט בחו”ל

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

מכירת רכבים

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

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

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

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

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן

 "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(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

רמת מגשימים

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-29ל(052-7113937

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג, לקבוצות 
מ- 15 עד 100 איש, 

050-4250702/3)18-29(_____________________________________________

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

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

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

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

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

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

 "אתנחתא בעתיקה" 
- חדרי אירוח באווירה אחרת, 

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

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

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

 בעתיקה, 2 דירות נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

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

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

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

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

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

רכסים

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

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

055-9765707)23-34(_____________________________________________

 יחידת נופש למשפחה 
גדולה, נוף מדהים, 

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

 4 סוויטות נוף להרי מירון,
מאובזרות היטב לשבת,

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

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

טויוטה

סיטרואן

שברולט

קצרין

 זה הזמן לטייל בגולן 
דירות נופש מאובזרות 

וממוזגות לזוגות ומשפחות, 
קורבים לאטרקציות ומסלולים 

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

 פריאוס 2010 יד 
שניה 217 אלף ק"מ + 

שיפורים+אחריות סוללה 
חסכונית מאד 35 אלף 

ש"ח גמיש 
052-7616174)26-29(_____________________________________________

 צימר לתפארת מבצע 
"בין הזמנים" 6,000 ש"ח 

לשבוע ימים עד 11 מיטות. 
צימר מפואר מומלץ ביותר! 

 ,052-7623725
כמוכן לזוג + 1, מרפסון 

_____________________________________________)27-26/19(לרשב"י 052-7638501

 דירת נופש יפיפיה 
וממוזגת, מתאימה לזוג+ 
תינוק, מיקום מעולה ליד 

קארליבך. שווה להכיר!
052-7153475)27-30(_____________________________________________

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות, נוף להרים, לזוגות 
_____________________________________________)27-30(ומשפחות. 054-5259470

 וילה, דירות למשפחות 
ולזוגות קורב לבית הכנסת 

052-2582452/04-6961029)27-30(_____________________________________________

קריית שמואל
 דירת נופש חדשה 

למשפחות בק.שמואל, נוף 
לכינרת, הנגשה לנכים. 

_____________________________________________)27-30ל(052-4292260

מאזדה

סוזוקי

 סיטרואן C-4 פיקסו 
מודל 2010 יד שנייה שמורה 

במצב מצויין 20,000 ש"ח 
052-7336064)28-29(_____________________________________________

סקודה
 סקודה אוקטביה 2009 
יד 2, טסט לשנה tdi טורבו, 

חסכונית, שמורה!! 
054-6011511)27-29(_____________________________________________

פורד
 סטיישן 2009 יד 2 

_____________________________________________)27-30(מצב טוב 050-8760489

 דירת 4 חד'+חצר 
לחופש, + יחידה נפרדת מחיר 

_____________________________________________)28-29ל(אטרקטיבי 055-6690126

 דירת נופש נקייה 
מטופחת וממוזגת, נוף מרהיב 

_____________________________________________)28-29(להרי הכרמל. 054-8493494

 מציאה! סוזוקי ליאנה 
סטיישן 2007, טסט לשנה 

158,000 ק"מ מטופלת 
_____________________________________________)29-29ל(13,500 ש"ח 052-7687331

 שברולט קבליי'ר 1996, 
מושקע מכני, ברקסים 

צמודים+טסט. 4,500 ש"ח 
054-6548366)28-29(_____________________________________________

 במרכז העתיקה בית גדול 
וממוזג, למשפחות/זוגות, נוף, 

_____________________________________________)28-31(מרפסת, חצר 052-8833331

 בעתיקה בככר 
המגינים, דירות אירוח 

חדשות ומפוארות לזוגות 
ולמשפחות + חצר, 

מחירים נוחים.
052-7642459)26-30(_____________________________________________

 דירת קרקע 4חד'+חצר 
מושקעת קרוב למרכז מסחרי 
_____________________________________________)29-29ל(וביה"כ.  תמר 052-7499259

קריית שמונה
 להשכרה בק.שמונה 

דירה  לבין הזמנים 
משופצת ומרוהטת 
_____________________________________________)29-32(050-2442421 אבי

 וילה חדשה, ענקית, 10 
חדרי שינה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)29-40(נפרדת בישוב 050-9303353

תעוז
 בריכה פרטית מוצנעת, 
מחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה 

לזוגות וקבוצות. 
052-3135105)29-40(_____________________________________________

 MPV מאזדה 
שנת 2001, 7 מקומות

_____________________________________________)29-29(טל: 052-4788488

קיה
 קיה קרניבל 2005, 

יד ראשונה פרטית, דיזל, טסט 
לשנה, מצויינת. 

_____________________________________________)29-30ל(052-2345963 אייל

 שברולט ספארק, ידני, 
שמורה, מטופלת, מחיר 

מציאה. מפרטי, 133 
קמ"ש, ללא תאונות. 

054-4543701)29-32(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ה’ באב -ז’ באב תשע”ח 18-20/7/2018  

■ 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

 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(_____________________________________________

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

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

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

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! מחלקה 
מיוחדת לאשכנזים, חסידים 

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

03-6189388)13-39(_____________________________________________
■ יוסי זיו - צלם אירועים 

מקצועי! צוות מורחב, 
שירות ואיכות ללא 

פשרות, מבצעים מיוחדים 
_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

משכנתאות

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-30/18(_____________________________________________

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

 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

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-08/19(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

מיזוג אויר

 פרימה משכנתאות 
הכתובת שלך למשכנתא 

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

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

השכרת רכב בארץ ובחו"ל
ב"ה

הרץ - באדג’ט - קל אוטו

מבצעי אוגוסט 
לחצי שנה -

 רכב חדש 0 ק"ש
בלי חיוב שבת וחג

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

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

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

ספרי תורה

קייטרינג
 קיטרינג "לשבוע מטובה" 

בהשגחת הר' מנדלסון 
קוממיות, סעודות שבת שבע 

ברכות, מבצע - 16 ש"ח 
למנה, אירוסין/בר מצווה, 

052-7623290)23-30(_____________________________________________

קורסים

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

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

052-4227714)24-31(_____________________________________________

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

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-37(מהות: 03-50325527

 שידוכים ברמה גבוהה 
מאר הצעות איכותיות 

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

_____________________________________________)24-31(סמינרים 052-3245153

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

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

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

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

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)26-33(רחבי הארץ 053-4271269

נהגת לנשים ורבניות 
בלבד!בעיר ובכל חלקי הארץ 

_____________________________________________)26-29(+משלוחים 054-4211698

מכירת ביצים
 מכירת ביצים בסיטונאות 
_____________________________________________)26-29(לבתים ומכירות 052-7103046

צבע
 צבע ושיפוצים, ניסון רב 

055-9227571)26-30(_____________________________________________

 ברכת יוסף שידוכים 
לרווקים/רווקות איכותיים עבור 

גילאים 30-40 מהמגזר הדתי 
והחרדי. 

050-5559877/03-9643668)25-29(_____________________________________________

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

מוצרים 
ושירותים

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

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

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

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

שיפוצים
 בס"ד-השכרת שרוולים 

מכולות ופיגומים לפינוי 
פסולת בניין ביצוע 

עבודות הריסה ושיפוצים 
כלליים שירות אדיב.

מחירים נוחים.
_____________________________________________)28-31(054-6302601 יחזקאל
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*בתשלום סימלי*בתשלום סימלי

 לאוכלוסייה בוגרת של 
פגועי נפש, לנופש או למגורים 

ממושכים במרכז הארץ 
_____________________________________________)28-31(בסביבה דתית.052-8476646

חזנות

איפור

לתושבות 
המרכז 

מאפרת מקצועית
מבית ירין שחף

שתוציא אותך מושלמת 
באירוע שלך 

     במבצע מטורף לחודש בלבד

חייגי עכשיו לתיאום תור
250

054-3925777

 ₪!!! רק

 התפנה חזן בעל תפילה 
איכותי לימים נוראים, נוסח 

_____________________________________________)28-30ל(אשכנזי 052-7636220

 משה אלסייג מורה 
לנהיגה, רכב חדש. גיר רגיל. 

ידני ואוטומט. מלמד גם 
תאוריה, אוירה נעימה וסבלנית, 

מחירים זולים! 
052-2523284)28-31(_____________________________________________

 טכנאי מזגנים, שטיפת 
מזגנים, תיקון תקלות, מחירים 

נוחים)באיזור המרכז( 
054-7384283)27-31(_____________________________________________

קוסמטיקה

 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריות בציפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)28-35(בציפורניים. 055-6610818

לפרסום
בלוח

03-6162228

 נמצא קורקינט בחול 
המועד פסח תשע"ח בפארק 

_____________________________________________)28-29ח(שוויץ בצפון 052-7617922

 נמצא תיק וכרטיס ע"ש 
בתיה ערוסי בערב פסח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3103174/052-7617519

 בציון אור החיים הקדוש 
נמצא כרטיס זיכרון

_____________________________________________)28-29ח(050-6256846

 באיזור שכונת שמואל 
הנביא בירושלים נמצאו אוזניות 

_____________________________________________)28-29ח(050-6256846

 אופניים חשמליים לאברך 
בהשאלה/בתרומה תזכו 

_____________________________________________)28-28(למצוות 052-7621791

 מחשב נייד לאברך 
בהשאלה/בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)28-28(דברי תורה 052-7621791

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות רבנים ושאר אלבומי 
_____________________________________________)28-29ח(תמונות שיצאו 054-2509001

 דרוש מקפיא קטן/מקרר 
_____________________________________________)28-29ח(קטן לזוג צעיר 054-7938941

 מניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 
דרוש נהג! "ציפי הסעות"

050-4110855/052-3821702)29-36(_____________________________________________

 הסעות ל8-10 מקומות 
לכל הארץ, נתב"ג, חתונות 
וכו' 24 שעות, שומר שבת

_____________________________________________)29-32ל(052-8381326

 סיטרואן גמפי חדשה 
9 מקומות )ידנית( רק לבין 

_____________________________________________)29-32ל(הזמנים 052-7626431

לימוד משניות
 אקרא עבורכם ח"י פרקי 
משנה עם פירוש הברטנורא, 

לעילוי נשמת או להצלחה בכל 
יום,עבור תשלום לפרטים:

_____________________________________________)29-32ל(052-7105642

 אפרת טולדנו מאפרת 
מקצועית, במבצע חד פעמי 

איפור ערב/מלוה 180 ש"ח
איפור כלה- 380 ש"ח

052-6692686)29-40(_____________________________________________

פדיקור

לפרסום
03-6162228

 שידוכן אמין ונמרץ
לכל הגילאים גם לנכות קלה  

לדתיים/ות חרדים/ות וללא 
_____________________________________________)27-30ל(דמי הרשמה 058-3268002  

 בבר מצווה של מאור נגר 
ב-לה פלומה, אבדה טבעת 

זהב המוצא הישר יתקשר ל: 
_____________________________________________)29-30ח(054-8406526

 אבד צמיד זהב ברחובות 
בני ברק בשבת כ"ד תמוז

052-8222875)29-29(_____________________________________________

 נאבדה מצלמה איקסוס 
קנון באוטובוס/בחפץ חיים  

צבע אפור נרתיק תכלת 
_____________________________________________)28-29ח(052-7145526

054-2233562
מבצעים מיוחדים לחגים

 בדים
 קנבסים
 זכוכיות

 פרספקטים
PVC/קאפות 

CNC/חיתוך לייזר 
 רולאפים

 באנרים
 גבי במה

 דוכנים

R.S  DESIGN

הדפסה על:

הדפסות 
באיכות גבוהה

דרושים
עובדים

 למשפחת אברך דרוש 
בדחיפות עגלת טיולון 

_____________________________________________)29-30ח(053-3132807

 דרוש מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)29-30ח(תורה 052-7396092

 לבית כנסת תפארת 
שלום בת ים זקוקים בדחיפות 
לרפד 30 כסאות לבית כנסת

_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 דרוש מקפיא קטן/מקרר 
קטן/מזגן קטן בתרומה לזוג 

_____________________________________________)29-30ח(צעיר 054-7938941

 תיק גברי שחור חדש 150 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8483032

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-32(מחדש, 054-4543701

 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(_____________________________________________

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצויין 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 גוף תאורה, פלורסנט 
כפול, נחושת 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-2633790

 28 ספוטים במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(מאד 100 ש"ח 052-8380655

 מיקרוגל כולל גריל כפול, 
מורפי ריצ'ארד במצב מצויין 

_____________________________________________)28-29ח(350 ש"ח 052-8380655

 מאוורר קיר אלחוטי 16" 
מצב מעולה 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-8380655

 טאבלט איכותי 10 אינץ' 
חדש כולל נרתיק 350 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-8380655

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-8483032

 מערכת מיני 150 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(חדשה 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי 
_____________________________________________)28-29ח(מעוצב 50 ש"ח 054-8483032

 למכירה מסך מחשב 
מצויין רק 75 שח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 למכירה פקס 100 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 מכונה של מטחנת בשר
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 050-4190250

 סיר בישול איטי 6.5 ליטר 
דגם ATL066 מחיר:500
חברת GOLD LINE ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-4190250

 מעבד מזון+בלנדר כחדש 
_____________________________________________)28-29ח(ממש 400 ש"ח 054-8418654

 מקרר אמנה בצבע לבן 2 
דלתות, 76 עומק, כולל ידיות 
81X167 מתאים גם למוסד /

ישיבה 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-9446320

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)28-29ח(90 ש"ח 052-3463482

 מיקרוגל "גרף" 20 ליטר 
ללא צלחת 80 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 אורגן חשמלי 2 קומות 
_____________________________________________)28-29ח(280 ש"ח 052-8969770

 מקפיא גרמני 200 ליטר 
דיפרוסט במצב מצויין 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7938941

 מציאה! מסך מחשב 
22 אינץ' כחדש ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8453370

 מזגן חלו ג'וניור 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(מצב חדש 055-6791006

 תנור משולב 5 כיריים 
KINK כשמו כן הוא 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב נייד מצויין לכתיבה 
וצפייה ווינדוס חוקי בהזדמנות! 

_____________________________________________)28-29ח(470 ש"ח 053-3346080

 מיקרוגל דיגיטלי עם הרבה 
פונקציות במצב חדש של 

קנדי, כסוף שחור ב-150 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-7773526

 קומקום חשמלי של 
קנווד כסוף שחור במצב מצויין 

_____________________________________________)28-29ח(ב-80 ש"ח 052-7773526

 למסירה מקרר קטן 
משרדי במצב טוב 200 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7126106

 בהזדמנות מקרוגל כחדש 
מכני 20 ליטר 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7822675 בחול

 מדפסת +פקס 
+טלפון+מכונת צילום 
SAMSUNG ב-80 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7148609 03-6180473

 מכשיר אדים רק 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8483032

 מסכי מחשב דק בגדלים 
שונים 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)28-29ח(054-8483032

D.V.D  +קריוקי 150 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8483032

DVD  נייד 9 אינץ' 
כולל שלט, אוזניות, מטען 

לרכב+תיק 350 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-8380655

 אוגר נתונים של מצלימות 
רשת, DVR כחדש בקופסא 

_____________________________________________)28-29ח(ב-80 ש"ח 052-7164409

 מצלימת אבטחה, 2 מגה 
פיקסל NISC חדש בקופסא 

_____________________________________________)28-29ח(ב-80 ש"ח 052-7164409

 ברה"ע מכונת גילוח 
פיליפס, 3 ראשים, נטענת דגם 

930 ב-150 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7966786

 MR בלנדר מוט חזק 
BRAUN מקציף קיצוץ 99 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-4783220

 נגן סאנדיסק ספורט חדש 
ב-150 ש"ח במקום 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7170463

 אוזניות בלוטוס בשימוש 
רק שבוע, חדש באריזה 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-2668995

 מצלמת אקסטרים מסך 2 
_____________________________________________)28-29ח(אינץ' 120 ש"ח 052-7191512

 שלט אוניברסלי לכל סוגי 
המזגנים חדש באריזה, 30 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בב"ב. 052-7679123

 מכשיר אדים קר 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(טל: 054-8483032

DVD  +קרויקי 150 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-8483032

 שואב אבק "מולר" 500 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4190550

 גריל הפלא: 4 פעולות 
בגריל, המכשיר מגיע עם 4 
משטחים נשלפים 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-4190250

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)27-30(כסף. 052-4040221

 כיריים גז מזכוכית 5 
להבות מצוינות 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7188017

 פלטת גרי חדשה בקופסא 
_____________________________________________)29-30ח(60 ש"ח 052-7188017

 למכירה מצלימת רכב 
רוורס+מסך רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-2537485

 למכירה מחשב נייח במצב 
מצויין רק 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-2537485

 למכירה מכישר ניווט 
GPS רק 250 ש"ח -050

_____________________________________________)29-30ח(2537485

 למכירה אוזניות בלוטוס 
מצוינות ומתאימות לנגן ב-50 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7694956

 מטען לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)29-30ח(36V ב-90 ש"ח 052-769456

 מחשב שולחני מצויין 
לצפייה וכתיבה ווינדוס 
+10תוכנות 480 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3346080

 למכירה 2 גופי תאורה 
עם פלורסנטים דקים, צבע 

נחושת במצב מצויין 160 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-8464909

 מחשב נייח ללא דיסק 
קשיח 300 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(03-6187374/053-3179093

 מחשב נייד ווינדוס 
+10תוכניות 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(03-6187374/053-3179093

 מחשב נייח במצב מצויין 
לצפיה בדיסקים ולשיעורי תורה 

_____________________________________________)29-30ח(200 ש"ח 054-4992952

 למכירה גופי תאורה מצב 
מצויין 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)29-30ח(052-5316312

 מכונת צילום ופקס 
HP3835 במצב מצויין 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-8585960

 מכשיר אדים קר 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8483032

 מסכי מחשב דק בגדלים 
שונים 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)29-30ח(054-8483032

D.V.D  +קריוקי 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-8483032

 מערכת מיני 150 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(חדשה 054-8483032

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצויין 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7396092

 ראדיו חדש וקומפקטי 
_____________________________________________)29-30ח(מעוצב 50 ש"ח 054-8483032

 MP3 ראדיו דיסק מקורי 
לרכב מזדה3 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8412903

 פלט למצלימה 150 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-8412903

ריהוט
 תכולת שולחן + 6 

כיסאות, ספות יפות, 10 
כיסאות, מקרר, תנור 

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

 מציאה!! חדר שינה 
כמעט חדש ארון הזזה, 3 

דלתות כפולות, 2 מיטות גב 
מרופד, מזרונים קומודה עם 

מראה, שידה רק 2,900 ש"ח 
054-8420684)28-29(_____________________________________________

 6 כסאות לסלון מעץ מלא 
חדשים בהזדמנות 

_____________________________________________)28-31ל(052-4227714

 ספת הנקה נדנדה, 2 
שידות, קומודה עם מראה 

לחדר שינה בהזדמנות!
_____________________________________________)28-31ל(052-4227714

 מיטת נוער+מזרן איכותי 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 052-7188017

 קומודה לחדר הורים 
מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7188017

 למכירה שלחן מחשב 
גדול לסלון רק 300 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-30ח(050-2537485

 למכירה שולחן נמוך לסלון 
מזכוכית רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-2537485

 שולחן סלוני יפיפה צבע 
אגוז. א. 120 ס"מ ר. 65 ס"מ
_____________________________________________)29-30ח(רק 165 ש"ח 054-8430281

 למכירה כוורת ספריה 
צבע לבן מצב מצויין 1250 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מיטת תינוק+ 
מזרון צבע לבן יפה חזקה 

עם גלגלים 235 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל צבע 
_____________________________________________)29-30ח(דבש 150 ש"ח 052-7121389

 למכירה מיטה 
יהודית+ארגז מצעים במצב 

_____________________________________________)29-30ח(מצויין 500 ש"ח 052-566474

 למכירה 6 כיסאות אולכ 
במצב מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-5331174

 כיסא אוטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור כחדש 

מציאה! 90 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 ספת סלון למכירה בב"ב 
במצב סביר 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7617243

 2 כסאות מנהלים 70 ש"ח 
כל אחד, 2 מיטות של חדר 
שינה בצבע וונגה+מזרונים  

050-41968740)29-32(_____________________________________________

 כיסא לתלמיד, אידראולי 
כחדש, אוטופדי שחור 150 

ש"ח בפתח תקווה 
_____________________________________________)28-29ח(052-2786557

 6 כיסאות עץ מרופד 300 
ש"ח ירושלים טל: 

_____________________________________________)28-29ח(054-8423405
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קורס מזורז ודחוס 
עבור מוסדות 

ובתי ספר ע"י כ"ק האדמור 
מפרס שליטא.

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

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

הקורס לא כרוך בתשלום!

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

תינוקות

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

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

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

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

 שעון יד חכם עם מצלימה 
מקקרופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(052-2437292

 ספרי קריאה להמן 
וגמרות לישיבות 50 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-4131038

 שעון סייקו צלילה 200מ' 
אוטמוטי כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-7671681 בערב

 משאבת חלב אוונט ידני 
חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-7676969

 גלגל קידמי 24 אינץ' 10 
ש"ח, צמיג 24 אינץ' 5 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(054-3777932

 תלת אופן גדול 600 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ' 15 
ש"ח, גלגל אחורי הילוכים 20 
_____________________________________________)27-27ח(אינץ' 20 ש"ח 054-3177932

 שמלות יפות לארוע 
במחיר סמלי 150 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(ירושלים 058-6770546

 למכירה חליפה חדשה 
שחורה של בגיר לבחורים 

מידה 44 בהזדמנות 400 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(058-6770546

 למכירה ג'מבוי+מטען 
במצב מצויין רק 55 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(058-6770546

 מחבת חשמלית ענקית 
_____________________________________________)27-27ח(150 ש"ח 050-4102264

 בטריה של אופניים 
 36V 10 סמסונג כחדשה

אמפר 500 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(050-4110991

 למכירה אופני הרים 
הילוכים BMX מצויינים 190 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה מערכת 
מולטימדיה לרכב שירים, 

סרטים ועוד רק ב-400 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(גמיש 050-2537485

 מציאה! שמיכת פוך 
פלומה הכי טובה שיש 250 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 050-4105920

 מציאה! שטיח איכותי 
מאד במצב חדש 350 ש,ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-4105920

 מוסך מכוניות "פישר 
פרייס" במבצ טוב בבני ברק 

_____________________________________________)27-27ח(100 ש"ח 054-8457681

 למבינים 2 מזגני חלון 
ג'וניור תאדירן 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)27-27ח(054-8432773

 המילון האלקטרוני של 
אוקספוד מצב מעולה ב-290 

ש"ח )בחנות 420( 
_____________________________________________)27-27ח(053-3194026

 מקרר אמנה בצבע לבן 2 
דלתות, 76 עומק כולל ידיות 

81 רוחב, 167 גובה 500 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(054-9446320

 מקפיא גרמני 200 ליטר 
דיפרוסט במצב מצויין 400 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 054-7938941

 למסירה שולחנות 
וספסלים עבור ישיבה/בית 

כנסת במצב מצוין לפרטים 
050-4141453

_____________________________________________)27-27ח(או לפקס: 03-5787277

 כיריים בילד אין לבן )קינג( 
4 להבות 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-3463482

 ילקוט "ניקי" כמעט חדש 
מקורי 150 ש"ח עלה 350 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 058-3245685

 כינור גודל חצי, צליל נעים 
)עבר תיקון( עכשיו מעולה! 

_____________________________________________)27-27ח(058-3245685

 סנדל לילד, ג'ינס, מידה 
23, חברת "נקסט" 50 ש"ח 

חדש באריזה! ב"ב -052
_____________________________________________)27-27ח(7669361

 למכירה שולחן ברגה)כדור 
רגל שולחן ילדים( ב-490 ש"ח 

121X59X31 מידות
_____________________________________________)27-27ח(052-7966786

 למסירה קרש גיהוץ 
_____________________________________________)27-27ח(לבחורי ישיבה 054-2252171

 לקוסמטיקאיות לופה 
ועגלת טיפולים+מיטת ונוס 

במצב מצוין! 500 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(052-7623559

 מאוורר גולד ליין חדש 
עומד ומסתובב צבע שחור 

_____________________________________________)27-27ח(150 ש"ח 058-4747065

 מקרן איכותי מאד במצב 
מצויין 499 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(054-3558949

 ערכת משחה לריפוי עור 
הפנים)פצעים, חתכים ווכ'( 

_____________________________________________)27-27ח(200 ש"ח מ-ם 058-3219830

 טוסטר אובן כחדש חברת 
HOME 200 ש"ח מציאה 

_____________________________________________)27-27ח(מי-ם 058-3216830

 רדיו דיסק פנסוניק לרכב 
150 וחברת ZED כחדש כולל 

אוקס בלוטוס ועוד 450 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(058-321683

 אזעקה חזקה לקטנועים 
וכו'+שלטים רק 200 ש"ח

_____________________________________________)27-27ח(058-3216830

 סמסונג חדש B110 שני 
סימים 150 בלקברי 9770 רק 

_____________________________________________)27-27ח(200 ש"ח 058-3216830

 פלאפון אלקטל כשר 
תומך סלקום 130 ש"ח מטען 
מגן לאייפון 52 חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(058-3216830

 מזזרוני שינה מתנפחים 
זוגיים כחדשים 3 ב-160 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(מציאה מי-ם 0583216830

 סבלים לקימקו סנטו ומובי 
_____________________________________________)27-27ח(רק 70 ש"ח 058-3216830

 
 

058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

 שולחן אוכל מעץ מלא 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 054-4919299

 למכירה ספרייה כפולה 
לחדר ילדים מצב מעולה 

כחדשה 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-7428764

 חדשה מהאריזה! שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)28-29ח(499 ש"ח 054-4783220

 למכירה שידה יפיפיה מעץ 
מלא 350 ש"ח ספריה מעץ 

_____________________________________________)28-29ח(טבעי 200 ש"ח 054-5769990

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 שידה יפיפיה במצב מצויין 
צבע וונגה 2 דלתות 3 מגירות 

_____________________________________________)28-29ח(420 ש"ח 052-5316312

 1.60X2.70 2 ארונות קיר 
הזזה מראות 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3662700

 שולחן פינת אוכל חזק 
ויפה נפתח ל2.60 בצבע וונגה 

_____________________________________________)28-29ח(052-3662700 250 ש"ח

 כסאות משרדיים, מנגנון 
סינכרון, כחדשים 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(לפרטים: 050-6205446

 שולחן מחשב במצב טוב 
250 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7126106

 שידת החתלה בצבע לבן 
מצב מעולה 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(055-8817872

 שולחן פינת אוכל צבע 
חום כהה נפתח יפה. 240 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 ארון 4 דלתות ומגירות 
 2.4X1.6 צבע אגוז עץ סנדוויץ

מטר 350 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 כסא ישיבה מצב חדש רק 
70 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 ספריה בגווני עץ בוק 
כוללת בר עליון בר תחתון 

3X2.40 ושתי וטרינות
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 054-4636320

 ארון קיר 5 דלתות 
2.85X2.50 טקסטורה חרוטה 

ניתן לצביעה, כולל מדפחם, 
מגירות ותליה 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-9446320

 למסירה בירושלים:
ויטרינה מפוארת משולבת 3 

מגירות 90X45 מעץ מלא 
_____________________________________________)28-29ח(052-7607540

 למסירה בירושלים:
מסגרת לחלון, עץ מלא גובה 

1.5 מ' רוחב 1.3 מ' עומק 
_____________________________________________)28-29ח(0.30 ס"מ 052-7607540

 כסא מנהלים מצב מצויין 
_____________________________________________)28-29ח(150 ש"ח בלבד 052-5737813

 ארון 2 דלתות ומגירות, 
צבע חום, מפורק כבר 230 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 ספה עור במצב מצויין 
270 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 שולחן מתקפל על 
הקיר)חדש( 1.45X45 ס"מ 

_____________________________________________)28-29ח(350 ש"ח 052-7148004

 ספה תלת מושבית מעור 
אמיתי נוחה מאד, צבע שחור 

_____________________________________________)28-29ח(380 ש"ח 052-7148004

 כיור+ארון+מראה במצב 
מצויין 60X40 ס"מ א.לברז 

380 ש"ח במצב חדש 
_____________________________________________)28-29ח(052-7148004

 תכולת בית למסירה ארון 
קיר גדול, מכתביה לילדים, 

ספריה לילדים, ספריה בגווני 
עץ עם 2 וטרינות, שידה 

כוללת 6 מגירות. 
054-9446320)28-28(_____________________________________________

 ארון 4 דלתות בצבע חום 
2.65X1.60 בבני ברק

052-7622152)28-28(_____________________________________________

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסא במחיר 

מציאה 90 ש"ח
052-7621791)28-28(_____________________________________________

 שידת החתלה במצב טוב 
למסירה בחינם באלעד 

052-7621791/7)28-28(_____________________________________________

 ארון שירות מפלסטיק של 
כתר חדש, צבע חום, 2 דלתות 

במחיר מציאה!! 300 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל-4 סועדים 

במחיר מציאה! 200 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 למכירה עגלת טיולון 
במצב מצויין 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(חזק ואיכותי 052-5737813

 עגלת QUNY מהממת 
בצבע ירוק במציאה!!! במצב 

טוב רק 400 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7603865

 עגלת סילבר קרוס 
מציאה!! במצב טוב רק 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7603865

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק+מגש מתקפל ב-150 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7966786

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא+מזרון 
_____________________________________________)28-29ח(ב-490 ש"ח 052-7966786

 מזרון למיטה/לול תינוק 
במצב טוב, נקי ושמור. 
_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח 03-9307308

 למכירה משאבת אוונט 
ידני, חדשה ב-200 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7676969

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-3073826

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות, פלסטיק קשיח 

למשחקים וכו' כולל מכסה 20 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-3073826

 למכירה אמבטיה של 
PAPES&MAMES עגלת
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח 052-7126152

 טוקמן עם 5,000 דקות 
ב-30 ש"ח לחודש ו-50 ש"ח 

_____________________________________________)28-28(חד פעמי 052-7167777

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מכשיר GPS עובד ללא 
כרטיס סים 16 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8484675

 דרוש מקפיא קטן ומקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר

_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 מעונינים לקנות אורגן 
במצב מצויין 050-4197019, 

_____________________________________________)28-29ח(03-6190493

 טוקמן פתוח לשיחות 
נכנסות 20 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3118231

 גלגל 24 אינץ' 10 ש"ח, 
צמיג 24 אינץ' 5 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 תלת אופן גדול 600 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 גלגל קדמי 24 אינץ' 15 
ש"ח, גלגל אחורי הילוכים 20 
_____________________________________________)28-29ח(אינץ' 20 ש"ח 054-3177932

 4 שמלות חדשות וצנועות 
מחו"ל, לא נלבשו, 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-5745359

 טאבלט חדש )ללא מטען( 
חברת TAB 7V ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-5918474

 משקפי שמש איכותי 
חדש חברת "ארוקה" ב-70 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-5918474

 אוזניות חברת סמסונג 
חדש ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-5918474

 שמלת ערב ורוד עדין עם 
_____________________________________________)28-29ח(פייטים 350 ש"ח 03-6180473

 ירחוני "נשים" ב-7 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(ליחידה 054-2013391

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

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 מזוודה גדולה, צבע שחור, 
במצב מצויין 100 ש"ח י-ם 

_____________________________________________)28-29ח(054-2633790

 מזוודה קטנה שמורה 
במצב מצויין 50 ש"ח י-ם 

_____________________________________________)28-29ח(054-2633790

 משקפת שדה איכותית 
וחדשה. תוצרת ארה"ב 

bushnell 440 ש"ח י-ם 
_____________________________________________)28-29ח(054-2633790

 ילקוט ניקי ורוד מצב מצויין  
של חברת ניקי המקורי 90 

ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)28-29ח(052-27600336

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(בירושלים 054-8423405

 בירושלים שמלת ערב 
חדשה מפוארת מקסי בגוון 

_____________________________________________)28-29ח(ורוד 500 ש"ח 054-84153606

 ברה"ע למכריה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 

38-40 2 יח' ב-100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7966786

 אופני כושר איכותיות 
במצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-8380655

 למכירה שטרות ישנים 
ומטבעות 10 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)28-29ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 למכירה אופני הרים, 
הילוכים BMX מצויינים 190 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד! 052-5737813

 למכירה תיק מע"ר, תקן 
משרד החינוך)חדש!( ב-250 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3118231

 בבני ברק בריכה עגולה 
גודל 0.66X2.50 עם כיסוי 

ופילטר 350 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-8457681

 במציאה! אופני ביאמקס 
מידה 18 במצב מצויין צבע 

סגול כחדש 120 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)28-29ח(052-7148004

 אופני ביאמקס מידה 18, 
במצב מצויין, ורוד עם פרחים 

כחדש 120 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7148004

 אופני ביאמקס מידה 20, 
צבע ירוק במצב טוב 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7148004

 למכירה אופניים תלת 
במצב טוב ילדים, 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7126160

 למכירה מזוודה במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח גמיש 052-7126160

 תוכי למכירה, מציאה!! 
קוניור גרינצ'יק, האכלת יד. 

מהמרכז רק-450 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-2668995

 למכירה כרטיס זיכרון 16 
ג'יגה כולל מתאם וכן דיסק און 

קי 16 ג'יגה כ"א ב-25 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(053-7157620

 חלוק הנקה חדש של 
דיימונד S-מידה 160 ש"ח 

במקום 335 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(058-3232026

 חלוק מגבת חדש סגור 
באריזה מידה L צבע לבן 90 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 058-3232026

 שעון מד מים פרטי 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7167391

 בירושלים פראק חתנים 
באריזה מידה 42 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8415306

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

_____________________________________________)28-29ח(054-8415306

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

 דרושה מטפלת למעון
מ. מלאה אוירה טובה לשנה"ל  

_____________________________________________)29-32(תשע"ט 052-7686713

 לאסביט חומרי בניין 
דרושים עובדי דלפק ונהג 

משאית.שכר נאה למתאימים!
054-2199260)29-32(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת 
סטייליסט/ית להלבשת אופנה 

עילית לגברים. עבודה לטווח 
ארוך, תנאים ושכר מעולים 

בבני ברק
_____________________________________________)29-32ל(050-6964424

 למעון יום בב"ב דרושה 
מנהלת למשרה מלאה, 

ניסיון קודם במעון חובה. 
עדיפות לבעלת תעודה 

קו"ח למייל:
 korotmaon1@gmail.com)29-30(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופינססים באיזור פ"ת 

דרוש/ה מתאם/ת 
פגישות שעות גמישות! 

שכר הולם! 
054-6870882)29-32(_____________________________________________

 לגן באוירה נעימה 
בגבעת שמואל דרושה סיעת 

לשנה"ל לגליאי 2,3 תנאים 
_____________________________________________)29-32ל(טובים 052-6471287

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה ל-5 ימים, 6 
_____________________________________________)29-30(שעות ביום 03-5782080

 דרוש/ה מטפל/ת 
לקשיש/ה לטיפול וניקיון 

בבית, באיזור בני ברק 
)אפשרי רק לימי החופש( 

050-6879346)29-30(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק מנהלת 
חשבונות סוג 3 + חשבות 
שכר+שנת ניסיון למשרה 
מלאה קו"ח 03-6338889 

rdm@rdm.co.il :29-30(מייל(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, ניסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד.
ml1264@015.net.il :29-32ל(קו"ח ל(_____________________________________________

 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 שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 התפנה עורך ספרים ותיק 
ומנוסה לקבלת עבודה רצינית 

בתחום התורני בלבד! 
_____________________________________________)26-29ל(054-8590879

 בחור מחפש עבודה 
בתחום הניקיון והתחזוקה. 

_____________________________________________)28-29ח(ניסיון רב 054-3414018

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)28-27/19(או מבוגרים 054-8442722

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, נסיון רב, המלצות 

ותק שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי 

חדשים 30 ש"ח כ"א
_____________________________________________)28-29ח(058-3232026

 ספר מתכונים "פשוט 
טעים המתוקים" של אביגייל 

מייזליק, חדש, לא היה 
בשימוש כלל! 30 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3232026

 לול כדורים- קמפינג 
לילדים כחדש ממש 70 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד! 052-7191512

 MORAN נעלי בית 
חדשות ב"ב פתוחות כמו 

_____________________________________________)28-29ח(סנדל 200 ש"ח 058-3245685

 כלוב וורוד לארנבת/
אפרוחים ב"ב 65 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 גלילים חדשים לעטיפות 
ספרים ומחברות, חדישים! 

ב"ב 4 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 מגפונים "זארה" מהממים 
לילדים מידה 24 70 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7117487

 בגדי ילדים "הוניגמן" 
אלגנטי, לא נעשה שימוש 40 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7117487

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)28-29ח(חדש 250 ש"ח 054-8483032

 שולחן סלון מעץ בצבע 
שחור מהמם! 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 מעמד ספרי קודש מעץ 
עם ארון אכסון בצבע שחור 

_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח 054-3980448

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש במחיר מציאה! 

_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 סלקל לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7188017

 עגלת אמבטיה איכותית 
)משולב( 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7188017

 תוספות למטרנה בד"ץ 9 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7188017

 מגוון ויטמינים ותוספי 
מזון של חברת סולגר וסופר 

קירב כמעט לא היה בשימוש 
_____________________________________________)29-30ח(058-3223103

 מיטת תינוק מעץ 200 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3113437

 מזרן למיטת תינוק כחדש 
1.30X66 בי-ם ספוג ירוק 80 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7175515

 לול פסלטיק לתינוק 
70X95 כחדש בי-ם 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8481830

 מציאה עגלה כחדשה 
במצב מצויין+סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(053-3346080

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3073826

 מציאה! קופסאות 
אחסון יפיפיות למשחקים וכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

 למכירה עגלת תינוק 
במחיר שמלי 200 ש"ח במצב 

_____________________________________________)29-30ח(מצויין 052-6865596

 BABY SAFE עגלת 
שחורה כשכיבה מלאה במצב 

מצויין 250 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-7656736

 למכירה סל קל+כסא 
רכב איכותי 85 ש"ח כל אחד. 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 למכירה עגלת בייבי ג'וקר 
350 ש"ח ירושלים 

_____________________________________________)29-30ח(052-7175085

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)29-30ח(050-6651365

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

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7558801

 נוקיה 2720 אחד כשר 
ואחד תומך כשר 150 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בי-ם 052-7175515

 נוקיה אקספרס מיוזיק 
_____________________________________________)29-30ח(דגם 5630 בי-ם 052-7175515

 טלגו דור 3 כשר תומך כל 
החברות חדש באריזה 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8433730

 פלאפון כשר חדש 
באריזה)לא דור 3( 120 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8457681

 טלפון חכם סמסונג 
 j1 mini לא כשר gb 8 גלקסי

prime ב 450 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-5342428

 למכירה פלאפון חדש! 
אייפון 57 פלוס, 256 ג'יגה.

2,400 ש"ח מחיר סופי כולל 
הכל עם הקופסא

053-2475946)29-30(_____________________________________________

 טוקמן עם שיחות 
חופשיות ב-30 ש"ח לחודש, 

עלות סים 50 ש"ח ח.פ 
052-7167777)29-29(_____________________________________________

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר, מחוגים ודיגיטלי כמעט 
_____________________________________________)29-30ח(חדש 200 ש"ח 054-8464909

 גרביים אלסטיות של 
 L2 לחץ AG "חברת "ונטורין

חדשות באריזה בסך: 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-4176661

 למכירה מערכת 
מולטימדיה לרכב, שירים, 

סרטים ועוד רקב-400 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(גמיש 050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
גדול רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-2537485

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות נמוכות 

מתאים לנשיאה עם עגלה 
בלבד 70 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7600336 בני ברק

 למכירה שטרות ומטבעות 
_____________________________________________)29-30ח(ישנים 10 ש"ח 052-7653753

 ק"ס רך לגיטרה
 ולמנדולינה בפ"ת 50 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3145019

 אקווריום 100 ליטר בפ"ת 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח 053-3145019

 מגבר לגיטרה ווליום חלש 
_____________________________________________)29-30ח(בפ"ת 50 ש"ח 053-3145019

 רסיבר)מגבר( פשוט עם 
קריוקי בפ"ת מחיר 300 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3145019

 חליל הודי בפ"ת 250 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(053-3145019

 כלי מיתר סיני או משהו 
כזה בפ"ת 350 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3145019

 בירושלים פראק חתנים 
באריזה מידה 42 350 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8415306

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

_____________________________________________)29-30ח(054-8415306

 בירושלים שמלת ערב 
מקסי חדשה מפוארת בגוון 

וורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)29-30ח(054-8415306

 שמלת ערב פייטים 
מהממת 500 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(050-5908579

 מזוודות טרול על גלגלים 
במצב טוב. קטנה-70 ש"ח, 

בינונית-100 ש"ח, גדולה-130 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח. 052-6539056

 תיק שחור גברי חדש 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8483032

 כלובים לציפורים, אוכל, 
ויטמינים לתוכים 

_____________________________________________)29-30ח(050-8412903

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

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי 490 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-2727474

 2 שלוים בכלוב גדול 
מטילות ביצים אוכל ואביזרים 

מושקע. 120 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(052-7670311

 אופניים לילדים מידה 
_____________________________________________)29-30ח(14,16 100 ש"ח 052-767856

 ספרי לימוד: אלגברה, 
אספיס נחשב גיאומטריה 50 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7676856

 ספר הצתלבות
 א.ב.ישי 25 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8454536

 למסירה בחינם ב ב"ב 
הספר מסתחבל של אהרון 

_____________________________________________)29-30ח(גרנות 054-8454536

 שעון זהב יוקרתי, נראה 
כחדש, בהפרש ניכר משוויו 

_____________________________________________)29-30ל(בחנות 058-3253958

 ילקוט לבנים מוסרי כחול-
_____________________________________________)29-30ח(ירוק 50 ש"ח 052-7676856

 תחפושת חדשה משה 
רבינו מידה 4 40 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7676856

 ספרי חשבונאות בניהול 
עסקי/חשבונאות כ"א 30 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7676856

 אופניים הילוכים מידה 24 
במצב מצויין 250 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 ילקוט ורוד ניקי מקורי 
במצב חדש כמעט לא 

_____________________________________________)29-30ח(השתמשו 058-3245685

 עגלה מאסיבית חדשה עם 
גלגלי אויר 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685 )לילדים(

 נעלי נייק וורוד-אפור 
לילדה מידה 38 100 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 מטענים למחשב נייד 
ולמצלימות פוג'י/אולימפוס 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 PSR 413 אורגן ימהה 
_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 חליפה קצרה כחולה 
חדשה בגיר 44 נקנתה ב-700 

נמכרת ב-450 ש"ח גמיש
_____________________________________________)29-30ח(058-3234734

PSR- אורגן ימאהה דגם 
PSR- 240 אורגן ימהה דגם

500 150 ש"ח כ"א )באלעד( 
_____________________________________________)29-30ח(054-2252171

 למסירה קרש גיהוץ 
לבחורי ישיבה )באלעד( 

_____________________________________________)29-30ח(054-2252171

 תמונות מצלימה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7653753
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 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, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)37-38/18(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
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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

 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

 רוצה לגדל את הילדים 
בנחת וברווח? עבודה נוחה 

לאמהות מהבית, מכירת 
_____________________________________________)21-29(מוצרים מהבית. 052-7661565

 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(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)25-28(_____________________________________________

 לפנמיה חרדית לבנות 
בפ"ת דרושות: מדריכה

משרה 005 ועובדת מטבח 
משרה 002 לפרטים:

03-6148211
po@shtilim.org 26-29(קו"ח(_____________________________________________

 דרוש לישיבה בברכפלד 
מנקה + נסיון ל- 4 שעות 
_____________________________________________)25-28ל(ביום, טל': 052-7165234

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)27-30ל(050-5245338

 למעון יום בפ.תקווה, 
דרושה מטפלת לשנה הבאה 

ת.מעולים למתאימה, 
050-8342228)23-30(_____________________________________________

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-22/19(_____________________________________________

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

למוקד טלמרקטינג תורני וותיק 
ומצליח לזיכוי הרבים בראשון לציון

 לפרטים השאירו הודעה ב- 077-360-9555

 שכר גבוה מאוד - למעלה מ-35 ש"ח 

לשעה! + בונוסים מטורפים  סביבת 
עבודה תורנית ונעימה  שעות גמישות  

 אפשרויות קידום !!!

בס"ד

דרושים נציגים נמרצים  
בעלי יכולת מכירה עם אש בעיניים 

 למשרד רואה חשבון 
בפ"ת דרושה מנהלת חשבונות 

עם ניסיון 4 שנים. 
efrat.ros123@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

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?

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה יתומה
כולל שבתות וחגים, 

כולל לינה 

תזכו למצוות
054-8727070

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 להשלמת הכנסה 
דרושים מחלקי עיתונים 

לאיזור המרכז לשעות 
הבוקר המוקדמות שכר 

_____________________________________________)26-37(גבוה! 054-4690222

 לעוף ברקת בלוד נהגי 
חלוקה עם רישיון עד 

15טון מעל גיל 24
_____________________________________________)26-29ל(050-4041420

 דרושות מובילות 
כיתת תינוקות בגבעת 

שמואל+מטפלות לחצי/
מלאה למעון. תנאים טובים! 

050-7884864)26-29(_____________________________________________

 למרפאת שיניים פרטית 
באלעד דרושה סייעת עם 
ניסיון לעבודה במשמרות 

052-2563352)26-29(_____________________________________________

 דרושה גננת למעון 
בתל-אביב, קבוצת בוגרים, 

שכר הולם למתאימה 
052-5456295)26-29(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים ב"ב לשעות 

אחה"צ, ת. טובים מאוד 
_____________________________________________)26-29(למתאימות 054-7694963

עירית קרית אונו / 15532 )סייעות מוכן(
קו עיתונות דתית / 8174898 /סופי / דרור / 2

קריתאונו
תקציבאי/ת: ניר

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 דרושה פאנית עם 
ניסיון במכירות לשעות 
אחר הצהריים  בפתח 

תקווה תנאים מצויינים 
למתאימה טלפון

052-5293000 קו"ח:
elishcpa@gmail.com)26-29(_____________________________________________

לרשת חנויות מזון
בסניפי בני ברק

דרושים/ות
 מנהל/ת סניף

 (קו“ח למייל)

050-2044031

 סדרנים/יות 
 קופאים/יות

hr@barcol.pw

 לפיצה דומינו דרושים 
עובדי פנים,שליחים,מוכרנים

052-4036430)27-30(_____________________________________________

 למועדונית לנערות 
חרדיות בסיכון בירושלים,
רכזת בעלת תואר טיפולי 

ונסיון.שעות גמישות
 korotzoola@gmail.com)27-30(_____________________________________________

 לשנה"ל תשע"ט דרושות 
עובדות לצהרון גני ילדים עלה 

14:30-18:00 תנאים טובים!
050-4180404)27-30(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת 
דרושות סיעות לשנהל"ב 

למשרה מלאה/חלקית 
)13:00-17:00(

_____________________________________________)27-30ל(052-8530061/052-8226582

 דרושה מטפלת לשנה"ל 
בק. הרצוג לבוגרים/תינוקיה 

למ.מלאה שכר נאה 
050-4146721)27-30(_____________________________________________

 קופאים/אות סדרנים/אות
תנאים טובים למתאימים

ב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, ק"ס, 
_____________________________________________)27-30(וירושלים 052-6580906

 לישיבה גבוהה בת"א 
דרוש טבח/ית מקצעי/ת 

+ניסיון לעבודה מיידית
052-5676038)27-30(_____________________________________________

הזדמנות!! שיננית 
בנסגרת סטאז', במכללה 

בר"ג במצעת ניקוי 
אבנית+בדיקה+צילומים 
בחינם!! רק מעל גיל 30!

050-2261665)27-30(_____________________________________________

 לחיותה בלארג' )ב"ב( 
אופנה למידות גדולות דרושה 

עובדת מנוסה ונמרצת, עבודה 
במשמרות, שכר נאה+בונוסים

052-8319913)28-29(_____________________________________________

 מחסנאי/נהג לעבודה 
רצינית מיידית וקבועה, 
תנאים מצויינים! 5 פ' 
בשבוע, משרה מלאה. 

052-6364614)28-31(_____________________________________________

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 
לכיתות תינוקיה, ת.מצויינים.

054-2058545)28-31(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק והפרסום 

דרושם מועמדים/ות 
רציניים/ות הדרכות ע"ח 

החברה, א. כהכנסה 
_____________________________________________)28-39(נוספת 053-4210898

 לרשת מעונות בק.הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית תנאים טובים.
054-4499177/054-8426675)28-31(_____________________________________________

 למעון איכותי 
בק.הרצוג דרושות 
מטפלות מנוסות,
שכר בסיס גבוה.

_____________________________________________)28-29ל(לפרטים: 052-7630833

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בניסיון, אפשרות מהבית 

058-3227787)28-40(_____________________________________________

 קופאית לחנות צעצועים 
בת"א תנאים ומשכורות 

מעולים: להתקשר מ-12:00
054-5230604)28-31(_____________________________________________

 משווקים/ות 
למכירת מוצר מהפכני חדש 

ומצליח, שכר נאה ללא 
_____________________________________________)28-29ל(השקעה.052-7197846 

 דרושים עובדים/ות עם 
מוטיבציה להצליח, לעבודה 

בשעות הפנאי אפשרי לעבודה 
_____________________________________________)28-29(מהבית. 053-3173244

 דרוש מנהל ייצור מאפייה 
בפ"ת עם ניסיון בתחום בלבד, 

ניסיון בניהול עובדים חובה! 
תנאים מעולים ושכר גבוה 
_____________________________________________)28-31(למתאימים. 054-7708222

 סייעת לגן ילדים במושב 
ליד הוד השרון למשרה מלאה 

_____________________________________________)28-35()עם רכב( 050-7242499

 לישיבה בב"ב 
דרושים 1.עוזרת טבחית 

2.מחסנאי
03-6714809 להתקשר 

_____________________________________________)28-29(מ: 15:00-10:00

 לת"ת בת"א מורה 
ללימודי חול אחה"צ וסייעת 

לגנים לפנה"צ קו"ח
gmail.com@6307420)28-29(_____________________________________________

 דרושה מנקה לחדרי 
טיפולים לקליניקה באיזור בית-

שמש פקס 03-6185488 
_____________________________________________)28-31ל(טל' 03-5454188

 לגן מטופח ומושקע על-יד 
ב"ב דרושות * מ"מ לגננת * 

סיעת ליום קצר/ארוך
050-4114285)28-29(_____________________________________________

דרושה !
מטפלת/גננת

למשרה מלאה/חלקית 
אווירה נעימה + בונסים
טל:052-7660483

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
elimelech@kav-itonut.co.il :קו״ח ותיק עבודות למייל

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

elimelech@kav-itonut.co.il :פקס: 03-5796645קו”ח למייל |

יתרון לבעלי ניסיון! 
עדיפות לרווקים.

לישיבה בפתח תקווה 
דרושים מדריכים לפנימייה

לפרטים 058-4124134

job@makom.org.il :קו"ח ל
או לפקס :073-2668888

לעמותה באלנבי, תל אביב
דרושה  
מנהלת חשבונות מנוסה

 למשרה מלאה

קו"ח לפקס:

077-3510410

איש/ת

לשיא החשמל והמיזוג
סניף ירושלים

דרוש/ה
עבודה ומגורים בירושלים

נמרץ ובעל נסיון, ראש גדול ואמביציה -חובה!
מכירות

 לעזר מציון בב"ב 
דרושות אחמ"שיות בוקר/

ערב לפרויקט ימים נוראים 
תנאים מצוינים למתאימות נא 

להשאיר הודעה בתא-קולי: 
052-5808957)29-29(_____________________________________________

 למאפית סלפק דרושים 
עובדים למשמרת בוקר/ערב

_____________________________________________)29-30ל(054-2802057 ישראל

 לחברה חרדי/ת מזכירה 
לעבודה מהבית למענה שיחות 

נכנסות, לא נדרש מחשב, 
2-3 שעות ביום, 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)29-29(קריירה: 072-22-222-62

 לארגון גדול בירושלים 
מזכיר/ה לעבודה משרדית 

נעימה, שעות נוחות, 6,000 
_____________________________________________)29-29(ש"ח קריירה 072-22-222-62

 לחברת בנייה בבני ברק 
מזכיר/ה בק אופיס, שעות 
נוחות, 9,000 ש"ח קריירה 

 072-22-222-62)29-29(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+ רישיון על אופנוע 

054-2146510)29-32(_____________________________________________

 דרושה אישה שומרת 
שבת לעבודות ניקיון 

באיזור כפר גנים בפ"ת 
052-7622723)29-30(_____________________________________________

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב ימים א'-ה' 

8:00-16:000
ידע באופיס ואנגלית

קו"ח ל:03-5781454
shalomed2010@gmail.com)29-30ל(_____________________________________________

 התפנו מס' מקומות 
לכולל אברכים לזמן אלול 
הבעל"ט בשכונת התקווה 
תל אביב, ללימוד מסלול 

"יורה יורה" מלגה 2,200 ש"ח 
_____________________________________________)29-30(לרציניים בלבד! 058-3233307

 דרוש נהג/אברך להסעת 
אברכים מב"ב לשכונת 

התקווה ת"א וחזור. 
הלוך: 9:15 חזור: 17:30 

_____________________________________________)29-30ל(לפרטים: 052-711085

 דרושה מזכירה וקלדנית 
למשרד עו"ד בר"ג משרה 
מלאה 8:30-16:30 קו"ח
gidansky@zahav.net.il)29-33(_____________________________________________

 למטבח למזון קר 
בב"ב, דרוש עובד רציני 

מ- 4:00 בבוקר, שכר טוב 
למתאימים 

055-9474416)29-32(_____________________________________________

 מדריכה+לינה משרה-005
עו"ס לחצי משרה. משרה-008

עוזרת מטבח משרה-002
מורה להוראה מתקנת 

משרה-006
לפרטים: 03-6148211

 po@shtilim.org :קוח ל
_____________________________________________)28-29ל(פקס: 03-6148226

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת עם 
ניסיון למשרה מלאה/צהרון 

תנאים טובים. ניקול:
_____________________________________________)28-29ל(050-7250631

 עובד לוגיסטיקה 
לארבעת המינים, לאלול, רישיון 

חובה- עדיפות לבעל רכב, 
אפשרות לקביעות)חודשי אלול 

_____________________________________________)28-29ל(בלבד( 054-9993409

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת חמה ומסורה לשנה"ל 
הבאה למשרה מלאה, תנאים 
מעולים במיוחד למתאימה+ 

_____________________________________________)28-29(בונוסים 052-7144468

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בקרית אונו לשנת הלימודים 
הבאה: משרה מלאה תנאים 
טובים למתאימה. לפרטים: 

_____________________________________________)29-32(050-4102929 שרית

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בפרדס כץ 

)ב"ב( למשרה מלאה שעות:
054-8432610 8:00-16:00)29-30(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למשרה 
מלאה/חלקית, לשנה"ל למעון 

באוירה נעימה בב"ב 
_____________________________________________)29-32ל(050-4179969



התקשרו והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

לקבלת מספר אישי: הקישו 7 מיד בכניסה למערכת

זעקת
השבת

למען כבוד השבת 

מחייגים
ומשפיעים

כולנו מצטרפים ומשפיעים לעצומה הגדולה

העצומה ביוזמת:

העצומה בראשות הגאון רבי בנימין חותה שליט“א 
קוראת לחברת החשמל
 להעסיק בחדר הבקרה בשבת עובדים 
שאינם יהודים (כ-15 עובדים סך הכל), 
הצלחת העצומה תביא חשמל כשר בשבת
לכל בית יהודי ללא עלויות נוספות!



בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

דברים

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:08
19:26
19:05

20:23
20:26
20:26

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של בית שמש מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי ו' באב תשע"ח 19/7/18 • גיליון מס' 445

פרסם  ותתפרסם
03-5796643

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
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

 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. 

“גם אם אין באפשרותנו עכשיו להשיג חוק יותר 
טוב, נוכל לעמוד על כך בכל תוקף במשא ומתן 

הקואליציוני הבא... בעוד שאם נקבל עכשיו את 
החוק המוצע, יהיה מאוד קשה עד בלתי אפשרי 

לקבל וויתור על מה שכבר הסכמנו”

 “בוודאי שהיעדים אינם לרוחנו, אך אין בהם שום מרכיב 
שיביא לגיוסו של בן ישיבה... אין ביטוח שהממשלה הבאה 
תצטרך להישען על המפלגות החרדיות ]וכבר היה לעולמים[, 
וגם קרוב לוודאי שאותו בג"צ ימנע כל תיקון שהוא שייטיב 
יותר מהתיקון המוצע... והאמת והשלום אהבו”

ההתכתבות הדרמטית בין ראשי הישיבות נחשפת לראשונה

מכתב ראשי הישיבות:מכתב הגר”מ ברזובסקי:

ם'
די

חר
רי 

חד
'ב

ת 
בו

די
בא

 :
ים

ומ
יל

צ

אמור לי מי מתנגדיך: החרדים בעד חוק הלאום. דרעי:  "אם יריב לוין בעד החוק וכל השמאל נגדו – אפשר להבין לבד מה הצעד הנכון מבחינתנו" • קבינט ירושלמי: השיחה של ישראל כץ 
ודרעי חושפת - ליצמן מעוניין באלקין • מחלוקת הסגנים: חילוקי דעות פנימיים ב'אגודה', אין אישור לח"כים להצטרף לליצמן אם יתפטר • אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 10-12

ָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין,  ל-שְׁ כָּ
ֲהֶניָה ֶנֱאָנִחים פרויקט כֹּ

מיוחד

תשעה באב תשע"ח: דברי הקינה, המוסר ואגדות החורבן בבתי 
הכנסת, בתי המדרשות, אצל גדולי ישראל, האדמו"רים והמשפיעים 

בכל אתר ואתר - מבני ברק דרך ירושלים ועד חלדודנא / עמ' 13

דרישה 
להפעלת קווים 
תחבורה נוספים

'לתת הכל 
ובגדול': חוברת 
אירועים לבין 

הזמנים

עם סיום בין 
הזמנים: מעמד 
סיומי מסכתות

/ עמ' 6

/ עמ' 8

/ עמ' 4

/ עמ' 6 / עמ' 4

 "מוקדם לדבר על 
מבצע רחב, אבל 
אנו ערוכים לכך"

לאחר חודשיים: מונטג 
חוזר לעירייה

אחרי חודשיים של תנאים מגבילים, בשבוע האחרון הוסרו המגבלות על חבר המועצה 

ויו"ר ועדת תכנון ובנייה באופן חלקי • לאחר ההחלטה בבית המשפט השלום בראשל"צ, 

שני הצדדים ערערו  לבית המשפט המחוזי בלוד וערעורו של מונטג התקבל

/ עמ' 2

עם כאפייה לראשו: 
אבוטבול בירדן
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