
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

מטות מסעי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:11
19:29
19:08

20:27
20:29
20:29

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי א' באב תשע"ח 13/7/18 • גיליון מס' 1273

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

בס״ד

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

להזמנות:

03-9348788
 k r a u s @ 3 0 1 0 . c o . i l

קרקס 
צרפתי 

עופר הלויענק
בהצגת ענק

מופע אילוזיות
עם אופק

מופע בליווי
תזמורתו

המורחבת של

יואלי דיקמן

מידד
טסה

ותזמורתו ישי לפידות
ומועצת השירה היהודית

רולי דיקמן
במופע כח הרצון

חופשת ״בין הזמנים״
י״ז-כ״ח אב 29.7-9.8 אפשרות להזמנת 2/3/4 לילות

מלון יערים מעלה החמישה

בשבת פנסיון מלא אמצ״ש ע״ב חצי פנסיון   

אפשרות ללילה אחד למספר חדרים מוגבל!

גלאט מהדרין
בהשגחת 

הרב שמואל בורנשטיין

מת!
מושל

חופשת קיץ 
חדרים אחרונים!

משה דואק
ובערל צוקר

מופע מזרח ומערב

מועדון 
קטנטנים

פעילות וחוויות
ללא הפסקה

ממתינים לבג"ץ: ליצמן דורש הארכה, מקלב נאבק בועדה
המפלגות החרדיות ימתינו לבג"ץ שיתבקש 

להקציב זמן נוסף לתקן את החוק • מקלב 
בועדה: "המושג 'צמצום השוויון' לא מקובל 

עלינו, כי את הפרשנות לזה יעשה בג"ץ" 
• דורש גם לשנות את חישוב הסנקציות 
הכלכליות ולפתור את סוגיית פקיעת החוק 

• ליצמן מבהיר: אם בג"ץ לא ייתן ארכה – 
אתפטר מהממשלה / עמ' 18

הפריימריז 

הגדול

דפנה ברוורמן 
תובעת 100,000 
₪ מתושב העיר

דו"ח חמור: העירייה מפקירה 
את נכסיה

יחליפו כוח: קיץ 'צפוף' 
בפעילות לציבור החרדי

/ עמ' 12 / עמ' 12

/ עמ' 16

/ עמ' 16

/ עמ' 16

/ עמ' 10

/ עמ' 10

/  עמ' 17

בעלזא 
לפני גור

בית שמש מציגה: 

דגל וש"ס מצדן היו מעבירות את 
של  גבה  על  המתוקן  הגיוס  חוק 
דומה  ברוח  מסר  ישראל.  אגודת 
לאמור  הממשלה,  ראש  גם  קיבל 
החוק  את  להעביר  יכול  אתה   -

אנ בסדר,  הכל  קלים,  ־בתיקונים 
חנו בצד שלך

 / עמ' 22

דגל לבן

אבי גרינצייג, על סדר היום

בר  שנה  לפני  עד  התורה שהייתה  מדגל 
הסמכא העיקרי בסוגיות של עולם התורה 
ניטלה זכות ההובלה. גפני אומנם הצהיר 

־שדגל לא תהיה ה'שאבעס גוי' של אגו
דה, אבל בימי החולין אנו בהחלט רואים 
את  נושאת  הגאה  הליטאית  התנועה  את 

הכלים של ליצמן

 / עמ' 24-25

האגודה למען החייל

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

התקווה להשלים את חקיקת חוק הגיוס המתוקן בקריאה שניה ושלישית כבר במושב הקיץ התבדתה 

עם האגף לחינוך ותרבות תורניים!! הכונו  לאירועי בין הזמנים 

/ עמודים 8-9

1 יום 
13

ירות
לבח ביתר עילית: מהפך דרמטי – המועמד הצעיר דודי זלץ הדיח את מ”מ ראש העיר יצחק רביץ 

מראשות ‘דגל' בפריימריז בין נציגי הקהילות
בני ברק: הגר”ש בעדני והגר”מ מאזוז מנסים להשכין שלום. דרישה: הדחת יו"ר הסיעה אלי דדון. 

וגם: השמות שעשויים לרענן את הרשימה / פרסום ראשון
גבעת זאב: איחוד מפתיע בין קהילה ליטאית שמקימה מפלגה עם ‘יחד' תחת השם תכל'ס / חשיפה

ערד: שיתוף פעולה בין חילונים לחסידים בהצבעה דרמטית במועצה. היעד: הדחת בן חמו
רמת גן: נציג ‘דגל' צבי שינפלד ישתלב ברשימתו של ראש העיר ישראל זינגר / פרסום ראשון

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות לקראת הבחירות / שטח מוניציפאלי, עמ' 26-27

בית הקפה 
נסגר בשבת 
וספג איומים 

והשמצות

<< תתחדשו: 'טיפת חלב' חדשה

<< אימהות ובנים: ידידיה מאיר ואמו הרבנית זיוה

<< מסיבת סידור ב'נטיעים'

03-5796643 פרסם  
ותתפרסם



בשיתוף עם איחוד הצלה פ"ת
יום שלישי ה' באב 17.7.18 בין השעות 16:00-19:00

בגינת רח' קראוסמן )בין קרית חזון עובדיה למרכז חזונית(

ונשמרתם לנפשותיכם

ילדים יקרים הנכם מוזמנים

ליום בטיחות

             יוצאים
 לבין הזמנים 

       בבטחה

תצוגה ופעילות מיוחדת עם הדרכה על הזהירות בדרכים,
דרושות והימנעות מפציעות השכיחות בחופשת בין הזמנים.

מדריכות
מהמגזר החרדי

בשעות אחה"צ 
פעמיים בשבוע

מגיל 18 ומעלה
עדיפות לבעלת תעודת הוראה
----------------------------

ליצירת קשר נא לפנות
mish2040@gmail.com :למייל

לטל. 03-9112022 
בין השעות 11:00-13:00

לפעילות ע"י האגף 
לחינוך ותרבות תורניים 

עיריית פתח תקוה

יצחק
יוסף

מפי מורנו ורבנו מרן הראשל"צ
הגאון רבי

שליט"א

ברגשי גיל ושמחה שמחים אנו להזמין
את ציבור שוחרי התורה להשתתף 

בשעור הלכה

שיתקיים אי"ה ביום חמישי 
ז׳ מנחם אב (19.7) במרכז התורני "חזון יוסף"

רח רבי יהודה הנשיא 47, הדר גנים.
תפילת ערבית 20:30 ולאחריו השיעור.

השעור לע"נ הבחור דוד חיים אליהו ז״ל בן ענת תבלחט"א

יהי בואו לברכה להרמת קרן התורה ונושאי דגלה



מגוון מוצרי  
במהדורה מיוחדת לתשעת הימים

מארז
  זוג שוקו תנובה

1 ליטר X 2 יח׳

מארז
  שלישיית קוטג׳ תנובה

250 גר‘ X 3 יח׳

 מארז
 זוג פיראוס חרמון

250 גר‘ X 2 יח׳

מארז
 זוג באדי תות

500 גר‘ X 2 יח׳

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

 חדש מתנובה - טופו!
מתאים כבסיס להכנת מגוון 

 רחב של מתכוני פרווה
טופו בטעם טבעי, טופו פיקנטי 

וטופו עם בזיליקום
300 גר‘

מארז
  זוג פרילי תות

500 גר‘ X 2 יח׳

 חדש מסנפרוסט!
לקט השדה, ברוקלי וכרובית



1 13.7.2018   ˆ   ידיעות פתח־תקוה

מבחר גדול
של תיקי 
בית ספר

מכל המותגים
המובילים

מגוון תיקי

FAUL FRANK

₪ 99.90

₪ 49.90

מגוון
תיקי

www.kfar.co.il

UHU

www.kfar.co.il

שלישיית

P



לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

טיפוח מארז 

זמן פינוק 
וטיפוח

זוכות100 שבוע בכל 
 

 מארז טיפוח: שובר על סך ₪100 לרכישת מוצרי איפור וטיפוח למימוש ברשת ׳סטייליש׳ 
או ׳יוסי ביטון-MAS בני ברק׳.

 זמן פינוק וטיפוח: שובר לטיפול פנים זוהר בשווי ₪200 או ₪100 למוצר או שירות אחר
למימוש ברשת ׳דבי וולף׳.

שלך

יופלה
הבחירה

הפרגון מ-

בוחרות
בפרגון השבועי: 
 מארז טיפוח או

זמן פינוק וטיפוח

ויכולות לזכות
בפרגון השבועי שיקבל 

את מירב ההצבעות

מתקשרות
 03-373-9999

ועונות על 2 שאלות

 המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לגברים ולנשים כאחד   התמונות להמחשה בלבד  המשחק מתקיים בין התאריכים 
י״ג בתמוז עד ד׳ באב תשע״ח )26.6.18-16.7.18(  מועמדים לזכייה - בכל שבוע 100 המתקשרות שיענו נכון ובזמן הקצר ביותר 
 על שאלות ידע ויבחרו בפרגון שנבחר ברוב קולות באותו שבוע  בכפוף להוראות המשחק  מוגבל לפרס אחד לכל בית אב 
 עורך המשחק: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ  ניתן לעיין בהוראות המשחק במשרדי פרסום 

גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 רמת גן, בתיאום מראש  ט.ל.ח.







₪ 3,790
החל מ- 

₪ 2,790
החל מ- 

במקום 3,630 ₪בקניית מיטת נוער 400 ₪ הנחה המחיר מתייחס לדגם קלאס במידה 1.90/1.40

מזרניםמזרנים נוער

עד

הנחה על המזרן הישן
מבצע טרייד אין

₪

על המבצעים האלה אסור לכם לפסוח!

רהיטי בלושטיין רח' גוטמן 4, פתח תקווה 03-9342754



100,000 אנשים הפסיקו לעשן
ב-3 השנים האחרונות, עכשיו תורך!

למידע על סדנת גמילה, פנה לקופת החולים שלך

ואנחנו יודעים ש...
אתה יכול להפסיק לעשן!

אנחנו יודעים
שהפחידו אותך



א' באב תשע"ח 1213/7/18 בפתח-תקוה10 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
פישל רוזנפלד, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, 

חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, יוסף רביב 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

 קונצרט ענק
רב  קונצרט 
ם  משתתפי
ם  י י ק ת ה
ל  כ י ה ב
ת  ו ב ר ת ה
 , י נ ו ר י ע ה
צוין  בו 
שנת  סיום 
ם  י ד מו י ל ה
של  ה-13 

בית הספר המרכזי לחזנות בפתח תקוה. בקונצרט הופיעו מיטב 
תלמידי בית הספר אשר משמשים כשליחי ציבור בקהילות בעולם.

לצדם הופיעו בקונצרט גדול החזנים יצחק מאיר הלפגוט ומורי 
בית הספר מאסטרו אלי יפה והחזנים/מורים ישראל רנד, יחזקאל 
קלאנג ,יוסי שוורץ ומנחם בריסטובסקי יחד עם מקהלת בית הספר 
של  היצירות  מיטב  עם  מורחב  בהרכב  רעננה  וסמפונט  לחזנות 

חסידות מודז'יץ, ניגוני שבת ויצירות חזנות.
על ההנחיה: המייסד רו"ח חיים הייזלר. על ההפקה: המנהל יצחק 
מהאגף  זלצר  ושמואל  פלדמר  משה  בנוכחותם:  כיבדו  ראשי. 

לתרבות יהודית, הפורש חסות על פעילות בית הספר.

 נער מקומי במשלחת נתניהו
אלון איזרייב, נער מתוק בן 13 מפתח תקווה, המתמודד 
בגבורה עם מחלת הסרטן, זכה השבוע להצטרף – לצד 
ראש  של  לנסיעתו   - קציר  מהיישוב  ליפסקר  מיקה 
לשכת  הודעת  פי  על  למוסקבה,  נתניהו  הממשלה 
מזה  אלון  את  מלווים  ורעייתו  ממשלה  ראש  רוה"מ, 

שנים.
הגמר  חצי  במשחק  לצפות  ואני,  רעייתי  "הוזמנו, 
שני  להביא  יכולים  שאנחנו  לנו  ואמרו  המונדיאל  של 
נפלאים  ילדים  שני  איתנו  להביא  החלטנו  אז  מלווים. 
שנלחמים בגבורה במחלת הסרטן. את מיקה, שרעייתי 
עלו  שהוריו  אלון,  ואת  שנים  תשע  כבר  אותה  מלווה 
מרוסיה והוא מאד אוהב כדורגל. זה מאד מרגש אותנו 

שאנחנו יכולים להגשים עבורם חלום", אמר נתניהו..

 החנות הפופולארית עלתה באש
שריפה פרצה 
רביעי  בליל 
כלי  בחנות 
'סטוק'  הבית 
ב  ו ח ר ב
 . ר פ פ מ ט ש
ם  ו ק י מ ה
החנות  של 
מתחת לבניין 
 , ם י ד ר ש מ
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של  שמן  מיכל  פיצוץ  בעקבות  גנים,  בהדר  כביש  על  אופנוע 
הזה  המקרה  נס,  באורך  לחלקלק.  הכביש  את  שהפך  אוטובוס 

הסתיים בפציעה בינונית.

החדשות המקומיות של פתח - תקווה

על המקום דו"ח חמור: העירייה מפקירה את נכסיה

יחליפו כוח: קיץ 'צפוף' בפעילות לציבור החרדי

מבקר המדינה פרסם דו"ח ממנו עולים האשמות כבדות כלפי העירייה • במוקד: בתי כנסת ועמותות הפועלים 
במבנים עירוניים ללא הקצאות כחוק וללא תשלום: "תפקודה הלקוי של העירייה ואוזלת ידה מלמדים לכאורה 

על העלמת עין מכוונת" • בסביבת ראש העיר מאשימים גורמי אופוזיציה בהתנכלות
מאת: ישראל פריי

משימוש  עין  העלימה  תקווה  פתח  עיריית 
ולא  שימוש  דמי  לגבות  דאגה  לא  בנכסיה, 
הקצתה קרקעות כראוי, כך עולה מדו"ח חמור 
שפרסם השבוע מבקר המדינה. במרכז הדו"ח 
עומדים הקצאות לבתי כנסת ומוסדות חינוך, 
שעל פי המבקר לא עברו את הליכי ההקצאה 
מאשימים  העיר  ראש  בסביבת  הנדרשים. 
על  כנסת  לבתי  בהתנכלות  אופוזיציה  גורמי 
מנת לנגח אותו וכי הלקויים המדוברים נעשו 

עוד לפני כהונתו.
הביקורת,  סיום  "במועד  הדו"ח,  פי  על 
שהיו  קרקעות(  או  )מבנים  נכסים   283 מתוך 
הליך  לעבור  אמורים  והיו  עמותות  בשימוש 
הקצאה: רק 75 )כ-27%( מוסדרים, 137 )כ-

)כ-25%(  ו-71  נמצאו בהליך הסדרה,   )48%
לא החלו כל עיקר בהליך הקצאה".

"בעת הסדרת השימוש של בתי כנסת בנכסים 
אם  העירייה  בחנה  לא  הקצאות  נוהל  פי  על 
שימוש  לאותו  נחיצות  קיימת  עדיין  אכן 
ציבורי בקרקע בהתאם לפרוגרמה העירונית. 
בנכסים  למשתמשים  איפשרה  העירייה 
בנכסים  להשתמש  להמשיך  הקצאה  ללא 
אפקטיביות  פעולות  נקטה  ולא  שנים  במשך 
בו  השימוש  להסדרת  מהנכס,  להוצאתם 
ראויים.  שימוש  דמי  בתשלום  לחיובם  או 
להמשיך  לעמותות  העירייה  אפשרה  כן  כמו 
דמי שכירות  ללא תשלום  בנכסים  להשתמש 
וללא תשלום הוצאות החזקתם )את הוצאות 

החשמל והמים שילמה העירייה(.
"עמותות המפעילות מוסדות חינוך ממשיכות 
ללא  במבנים  חלקם  העירייה,  בנכסי  לפעול 
ההקצאה  הסדרת  ללא  כדין,  בנייה  היתר 
הזדמנות  מתן  ללא  גם  וממילא  כנדרש, 
ועדת  לפני  התנגדותם  את  להביע  לתושבים 

ההקצאות וללא מתן מענה לטענותיהם.
המפעילות  לעמותות  אפשרה  "העירייה 
לנכסיה שלא בהתאם  מוסדות חינוך להיכנס 
לנוהל הקצאות וללא חתימה על חוזי שכירות 
ומתן ערבויות מתאימות. העירייה לא עשתה 
להשתמש  המשיכו  כשהעמותות  מאומה 
בנכסים מתוך סירוב לחתום על חוזי שכירות 

וללא תשלום דמי שכירות.
לפתחו  האחריות  את  מטיל  המדינה  מבקר 
של ראש איציק ברוורמן, כ"מי שעל פי חוק 
אחראי לכך שהתפקידים שהוטלו על העירייה 
את  לנקוט  חייב   – הדין  ולפי  כראוי  יבוצעו 
להסדרת  לרשותו,  העומדים  האמצעים  כל 
הליקויים  ולתיקון  המקרקעין  של  הקצאתם 

שצוינו בדו"חות מבקר המדינה".
בדברי הסיכום, נוקט המבקר במילים חריפות 
לכך  מתייחס  כשהוא  העירייה,  נגד  ביותר 
עברו  מדו"חות  כליל  התעלמה  לא  שהיא 
הבדיקה  "ממצאי  מאומה:  לתקן  פעלה  ולא 
מלמדים כי העירייה לא תיקנה את הליקויים 
הקודם.  בדוח  עליהם  העיר  המדינה  שמבקר 
להקצאות  הקשור  בכל  העירייה  התנהלות 
העקרונות  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה  קרקע 
ובכללי  בפסיקה  הקצאות,  בנוהל  שנקבעו 

מינהל תקין.
הימנעותה  העירייה,  של  הלקוי  "תפקודה 
ידה  ואוזלת  אפקטיביים  צעדים  מנקיטת 
מכוונת  עין  העלמת  על  לכאורה  מלמדים 
ואף על הסכמה שבשתיקה להמשך השימוש 
ולהפרות  כדין  הקצאה  ללא  העירייה  בנכסי 
זלזול  משום  יש  העירייה  בהתנהלות  החוק. 
להמשך  עידוד  והזנחתם,  הציבור  במשאבי 
בשוויון  פגיעה  העמותות,  מצד  החוק  הפרת 
של  אפשרית  והנצחה  ברשות  התושבים  בין 
מצבים שאינם עולים בקנה אחד עם האינטרס 

הציבורי ועם צורכי התושבים.
"כל  בתגובה:  נמסר  תקווה  פתח  מעיריית 
המדינה,  מבקר  בדו"ח  המוזכרות  ההקצאות 
לפני  גם  חלקן  רבות,  שנים  לפני  הוקצו 
הנוכחית  הקדנציה  במהלך  שנה.  חמישים 
ההקצאות,  להסדרת  מורכב  בתהליך  הוחל 
מההקצאות  אחוז  ו-75  התקין  הנוהל  פי  על 
כבר נכנסו לתהליך אישור כחוק. יודגש כי גם 
מבקר המדינה עצמו מציין כי שיעור הנכסים 
הדו"ח  מאז  הוכפל  הוסדרה,  שהקצאתם 
הקודם, מדובר בנתון משמעותי מאוד. ועדת 
קיים  גבוהה.  בתדירות  מתכנסת  ההקצאות 
נוהל הקצאות מסודר ובכל ישיבת מועצת עיר 

מוגשות ההקצאות לאישור חברי המועצה.
"עיריית פתח תקוה פועלת על פי חוק ובנוהל 
המפורשות  ההנחיות  גם  הן  וכך  מסודר 
ברוורמן,  איציק  העיר  ראש  של  והברורות 
ששמירת החוק והסדר הן נר לרגליו מאז נכנס 

לתפקידו".

מאת: אלי כהן

תקווה  פתח  בעיריית  חרדי  לחינוך  ביחידה 
נשלמת בימים אלו ההיערכות למפעלי הקיץ, 
המתקיימים כמידי שנה בימי בין הזמנים, כל 
ניהול הפעילות הענפה המתקיימת  לצד  זאת 
לאורך כל ימות השנה ובפרט בתקופת הקיץ, 
המתמידים,  ישיבות  הזמנים,  בין  בישיבות 

שיעורי התורה והפעילות לכל המשפחה.
היחידה  ביוזמת  שניתן  היקף  רחב  סיוע 
בניהולו  תקוה   פתח  בעיריית  חרדי  לחינוך 
הקיץ,  חופשת  לקראת  שורץ  מנחם  הרב  של 
הביא להקלה משמעותית ורווחה רבה בקרב 

משפחות הקהילה החרדית בעיר.
תלמידים  הורי  על  המוטלות  ההוצאות  נוכח 
בבתי הספר היסודיים בערב שנת הלימודים, 
בלעה"ר,  ילדים  ברוכות  במשפחות  בפרט 
ספרי  בהוצאות  רחב  סיוע  היחידה  העניקה 

לימוד, מחברות ומכשירי כתיבה ועוד.
הועבר תקציב מיוחד לתלמודי התורה ברכת 
יעקב, דרך ישרים, פרי מגדים, שירת התורה  
ות"ת בעש"ט, כמו גם לבית ספר לבנות בית 
יעקב, עבור לימודי שחיה לכל תלמידי כיתות 
סכום  שילמו  ההורים  זו,  במסגרת  בעיר.  ה' 
סמלי ואת ההפרש - למעלה מ50% - העבירה 

העיריה.
מיוחד  תקציב  בעירייה  הועבר  כך  על  בנוסף 
מסיבות  עבור  הספר  ולבתי  התורה  לתלמודי 
נועד  זה  תקציב  שנתיים.  וטיולים  ואירועים  

הגבוהות  העלויות  את  להורים  להוזיל  כדי 
הונחו  כך  ובעקבות  והמסיבות  הטיולים  של 
הטיולים  עלות  את  להוזיל  המוסדות  מנהלי 
סמלי  מחיר  מההורים  ולגבות  והפעילויות 

מהעלות הכוללת.
מטות  פרשת  שבת  ערב  ששי  ביום  במקביל, 
בישיבת  הלימודים  שנת  תום  עם  מסעי, 
בחסות  השנה  במהלך  הפועל  המתמידים 
ליום  הילדים  יצאו  חרדי,  לחינוך  היחידה 
בבית  החוויות  בפארק  והתרעננות  נופש 
הלימודים  סיום  לאחר  ששי  ביום  חלקיה. 
בת"תים התרכזו הילדים ומשם יצאו בהסעה 
נהנו  הם  שם  חלקיה,  בית  לכיוון  מאורגנת 
במקום  כאשר  ומהחוויה  הפארקים  ממתקני 
הוצבו מכונות ברד להרוות את צימאונם של 
ליום  נסעו  הבוגרים  הילדים  כן  כמו  הילדים 

פעילות בפארק המים נחשונית.
והרכזים  המדריכים  ליוו  הטיול  את 
שמפעילים את הפרויקט במשך השנה, הגאון 
ציין  המתמידים  מרבני  אלפר  ישראל  רבי 
הילדים  של  הגדולה  וההתמדה  הלימוד  את 
האחרונה  בשנה  רק  כאשר  החולפת,  בשנה 
גמרא  דפי  עשרות  על  להיבחן  הילדים  זכו 
המתמידים  ישיבת  במסגרת  משניות   ומאות 
ואף נערכו הגרלות ופרסים במשך השנה בכדי 

לדרבן אותם ללמוד ולהצליח.
של  הראשון  המחזור  מתקיים   אלו  בימים 
אשר  הילדים  ובגני  הספר  בבתי  הקייטנות 
הילדים נהנו מפעילויות מגוונות ואטרקציות 

בכיתות  ביותר.  מוזל  במחיר  והכל  מובחרות 
של  פרויקט  בשיתוף  הפעילות  נערכה  א-ג 
בהמשך  השתתפו  והבנות  החינוך  משרד 

לימודים ובשיתוף ימי הווי.
אלו,  בימים  נערכת  לבנות  נוספת  פעילות 
כאשר עם סיום המחזור הראשון של הקייטנות 
בבתי הספר, יזמה היחידה לחינוך חרדי חוגים 
ברישום  יעקב.  בית  בנות  למאות  מגוונים 
החוגים  לכלל  בנות  מאות  נרשמו  ראשוני 
כלכלת  נושאים  במגוון  לחופשה  המיוחדים 
אומנותית,  צביעה  הפיסול,  אומנות  בית, 
פירות  חיתוכי  בבלונים,  עיצוב  פלסטלינה, 

ועוד והכל במחיר מוזל ביותר.
בימים אלו מחולקת חוברת מהודרת בתיבות 
הדואר ובה פורסמו מגוון האירועים למשפחה 
המשתתפים  אלפי  הישיבות.  ולתלמידי 
איציק  העיר  לראש  הוקרתם  את  מביעים 
ברוורמן,  למנהל היחידה הרב מנחם שורץ, 
יהדות-התורה  מטעם  העיר  הנהלת  ולחברי 
פעילותם  על  פרידמן,  וישראל  ברוכי  אליהו 
המשמעותית לרווחת ציבור בני התורה בעיר 

ולרווחת מוסדות התורה והחסד.
פרויקט  ברציפות  פועל  השנה  כי  יצוין, 
בתי  תלמידות  במסגרתו  ספרים,  השאלת 
בהשאלה  לימוד  ספרי  לקבל  יכולות  הספר 
ברחבי  שפורסמו  במוקדים  סמלי  במחיר 

העיר.
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דפנה ברוורמן תובעת 
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בית הקפה נסגר בשבת 
מערכת הבחירות הולכת ומידרדרת: אשת ראש העיר תובעת את וספג איומים והשמצות

עוגמת  הסבו  "הדברים   • קשים  דברים  נגדה  שכתב  כברה  רונן 
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ניתן להקיש על שלוחה 7 
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 מועצת הפרשנים

 של הסקופים
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 עיתוני הבוקר

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

פינות פרשת 
השבוע, הלכה 

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

מאת: ישראל פריי

לסוערת  הופכת  הבחירות  מערכת 
חדש:  לשפל  ומידרדרת  פעם  מאי 
אשת ראש העיר, הגב' דפנה ברוורמן, 
הגישה תביעה על סך 100,000 ₪ נגד 
רונן כברה, תושב העיר, בשל דברים 
ברשת  נגדה  שכתב  ביותר  קשים 
כברה  ברוורמן,  פי  על  החברתית. 
גרינברג,  רמי  של  פוליטי  פעיל  הינו 
אך גרינברג עצמו מכחיש נחרצות את 
היה  דווקא  כברה  כי  ואומר  הדברים 
פעיל של ברוורמן בבחירות קודמות. 

כברה טוען כי אינו פעיל אלא תומך.
ובו  פוסט  פורסם  כשבועיים,  לפני 
'ברוורמן  גרפיטי  כיתוב  עם  תמונה 
מכר את העיר לחרדים'. לצד המלל: 
'עד לאן ירחיקו אנשים'. הפרסום גרר 
יותר  מנומסות  חלקן  רבות,  תגובות 
המגיבים  בין  פחות.  מנומסות  וחלקן 
נגד ראש העיר היה רונן כברה שנענה 
אחר.  גולש  ידי  על  כלשהי  בתגובה 
ברוורמן,  הגב'  פי  על  כך  בתגובה, 
כי מאחורי הגולש המגיב  טען כברה 
שלדבריו  העיר,  ראש  אשת  עומדת 
מפעילה פרופיל פיקטיבי. "בנקודה זו 
החלה מסכת השתלחות חסרת פשרות 

ורחמים בברוורמן", נטען.
עוה"ד  הגישה  הדברים,  בעקבות 
תביעה  כתב  קפצן,  אלימלך  אפרת 
פיצוי בסך  דורשת  היא  בו  נגד כברה 
מתכננת  היא  רובו  שאת   ₪  100,000
נטען  התביעה  בכתב  לצדקה.  לתרום 
בגין  רק  נעשו  השקרים  הפצת  כי 
ובעקבות  העיר  ראש  אשת  היותה 

הבחירות המתקרבות.
"הנתבע שם לעצמו מטרה להשמיץ, 

מחיר,  בכל  בתובעת  ולפגוע  לבזות 
לרבות במחיר של הפצת שמועה שאין 
כך  ולשכנע,  במציאות  אחיזה  כל  לה 
ולבעלה  לתובעת  כי  לפחות,  לדעתו 
פעולה  ציבורי.  בתפקיד  מקום  אין 
כלפי  הנתבע  שביצע  זו  אסורה 
התובעת עולה כדי עוולת פרסום לשון 
הרע אסורה, אשר מסבה לתובעת נזק 
פרשה  מהאוב  הועלה  עת  ורב  עצום 
עגומה וישנה שלא היה בה אמת וחצי 

אמת", כך לשון התביעה.
עוד מכתב התביעה: "לא זו אף זו, אין 
- אשת  ורק על התובעת  המדובר אך 
איש ציבור, אלא על אמא של 3 ילדים 
13 ומעלה אשר דברים אלו  בגילאים 
להם  הסבו  הנתבע  ידי  על  שנכתבו 
תדמיתי  ונזק  עצומה  נפש  עוגמת 

ונפשי בל יתואר".
בפתח  ל'השבוע  מסר  כברה  רונן 
תקווה' בתגובה: "לצערי לא קיבלתי 
לא  ולכן  התביעה  כתב  את  עדיין 
יכול ממש להגיב בעניין. אולם כדאי 
לציין, שהעובדה שהתקשורת קיבלה 
לפניי את התביעה נגדי מעידה כאלף 
)כאן  הרעה  ברוורמן  דפנה  על  עדים 
נוספו תארים נוספים שהשמטנו מפני 
הכבוד. י. פ.( דפנה משתמשת ביוזרים 
באזרחים  לפגוע  כדי  פיקטיביים 
המשכורת.  את  לבעלה  שמשלמים 
אוכיח  המשפט  שבבית  ספק  לי  אין 
צדקתי, ואף אציג בגאון את השחיתות 
של דפנה ובעלה. מדובר באישה רעה 
של  כנפיים  לעצמה  להצמיח  שמנסה 
בי, אני  נתקלה  מלאכית. לצערה היא 
כשתוקפים  ומתחזק  מתעצם  רק  חזק 

אותי. בית המשפט יאמר דברו".

מאת: ישראל פריי

החברתית,  הרשת  גבי  מעל  ששיגר  תמימה  בהודעה 
באם  'ארומה'  סניף  זכיין  השבוע  בתחילת  הודיע 
בשבתות  המקום  את  לסגור  החלטתו  על  המושבות, 
יולהיהפך לסניף כשר. ההודעה עוררה אלפי )!( תגו

בות והסעירה את הרשת, כאשר רבים חירפו וגידפו את 
הזכיין והאשימו אותו בכפייה דתית.

לא  כלל  המושבות,  באם  הסניף  זכיין  אייזן,  קובי 
את  לעצמו  שיער  ולא  מהומה  עליו  לעורר  התכוון 
לגולשים  בתגובות  שהסביר  כפי  שתפרוץ.  הסערה 
ובסך  דת  לשיקולי  כל קשר  אין  להחלטתו  ובשיחות, 
בחיק  להיות  חופש  יום  לעצמו  מבקש  הוא  הכל 
משפחתו. "לאחר שנים רבות של עבודה בימי שבת. 
כעצמאי בעסקי המזון, האחריות הבלעדית היא שלי, 
גם אם אינני נוכח פיזית בסניף. לכן גם פתרון של לא 
את  שתבינו  מקווה  אני  רלוונטי.  אינו  בשבת,  להגיע 
להגיע  ותמשיכו  שלי,  הכנים  השיקולים  ואת  עמדתי 

לסניף בשאר ימות השבוע", כתב.
גלי השנאה של מגיבים חי זה לא עמד בפני  כל  יאך 

לוניים שחלקם קראו להחרים את הסניף תוך שימוש 
הדתי  והטרלול  ההקצנה  "בעקבות  קשים.  בביטויים 

את  להחרים  במדינה, 
לשלם  שהחליט  המקום 
עב של  לחבורה  ישוחד 

ריינים בחליפות שחורות 
ולוק הונגרי מסוף המאה 
המגיי אחד  כך   ,"18 -ה

בים.
משהו  ישתו  "שהדתיים 
אחר, לא מספיק להם דם 
שעובדים?"  אנשים  של 
אחרת.  גולשת  תהתה 
החו לכיוון  צעד  י"עוד 

נוסף.  מגיב  הכריז  שך", 
"אם אתם נכנעים לדתיים 
חילונית,  שכונה  בלב 

אתם יכולים לשכוח ממני גם בשאר הסניפים שלכם", 
מפניניו של עוד גולש.

הח על  להגן  ביקשו  אחרים  חילוניים  גולשים  ימנגד, 
גולשים  שהתעורר.  מהעליהום  והסתייגו  הזכיין  לטת 
כי  והודיעו  ידיו  את  לחזק  דווקא  ביקשו  רבים  דתיים 
יבואו – גם ממרחקים – לסעוד בבית הקפה בצעד של 

חיזוק ועידוד.
ינציג 'יהדות התורה' וחבר מועצת העיר ישראל פריד

מן מגיב על הסערה ואומר ל'השבוע בפתח תקווה' כי 
"ראשית, אני מברך על עוד מקום שמצטרף לעסקים 
ירבים בעיר שמכבדים את השבת, את החוק ואת התו
ישבים הדתיים. אין ספק כי השבת מקור הברכה תש

פיע על הבעלים שפע של הצלחה ובריאות, אני בטוח 
כי גם הרפורמה בכשרות אותה מוביל רב העיר הרב 
והנגשתה לציבור תרמה תרומתה למהלך  מיכה הלוי 

הפיכת סניף ארומה לכשר".
יפרידמן מתייחס לגל ההסתה ואומר: "כואב הלב לש

מוע שגורמים קיצוניים מתסיסים ומאיימים בחרם על 
לו  מנוחה  ביום  וחפץ  החוק  את  לכבד  שמבקש  עסק 
ולמשפחתו, הסיעות הדתיות עמדו על המשמר ארבע 
וחצי שנים והסטטוס קוו נשמר בעיר בסייעתא דשמיא 

וכך יימשך בעז"ה אחר הבחירות".

המודעה שהציתה מהומה



דאודורנט  

להגנה עד 48 שעות

ההגנה שלך שווה זהב



א' באב תשע"ח 1413/7/18 בפתח-תקוה

גבעת שמואל מציגה: 
הדרת חרדים

עיריית גבעת שמואל דורשת הצגת כרטיס תושב מקומי בכניסה 
לפארקים מקומיים, כדי למנוע את כניסתם של תושבי ב"ב • 

בעקבות כך, חברי הכנסת גפני ואזולאי הגישו הצעה לסדר לדיון 
• דובר עיריית ב"ב: "עיריית גבעת שמואל צריכה גם לקחת 

בחשבון את הוצאת תושביה הלומדים בבתי ספר בעיר בני ברק 
והכנסתם לבתי ספר בתחומי שיפוטה"

מאת: עוזי ברק

סגרה  שמואל  גבעת  עיריית 
אלקנה  וגינת  רימון  גינת  את 
מבחוץ,  הבאים  לתושבים 
במטרה למנוע את כניסתם של 
תושבי בני ברק וערים אחרות. 
ע"י  שפרסמה  בהודעה 
הכותרת  תחת  העירייה 
נאמר  חשובה'  'הודעה 
הבהרה  יקרים,  "תושבים 
מצ"ב  התושב.  כרטיסי  לגבי 
אליכם  שנשלח  המכתב 
כרטיסי  בצירוף  בדואר 
מדובר  שכתוב  כפי  התושב. 
בין  שבועות  בשלושה 
 22:00-16:00 השעות 
לתושבי  תהיה  שהכניסה 
וסבים  מבוגרים  העיר. 
קטנים  ילדים  ללא  וסבתות 
למוקד  לפנות  הונחו 
להם  וישלחו  לבקש 
הרעיון  בשמחה.  בדואר 
באופן  להציף  לא  היה 
אנשים  בכרטיסים  גורף 
מבוגרים שאין להם ילדים 
מה  להם  יהיה  ולא  קטנים 
ולכן  בפעילויות  לעשות 

פניות  הכרטיס.  את  יצטרכו  לא 
תושבים  מצד  שיהיו  ככל  נוספות  ובקשות 
ייבחנו בחיוב מתוך כוונה שמי שתושב העיר, 

יקבל כרטיס".
בעירייה טענו כי "ההחלטה אינה מכוונת נגד 
או  לגזענות  טענה  כל  בלבד.  ברק  בני  תושבי 
מכוון  לא  זה  שכן  במקומה  אינה  אנטישמיות 
נגד סקטור מסוים אלא באופן גורף למי שאינו 

תושב".
לדיון  הצעה  הגיש  גפני  משה  ח"כ  זאת,  עם 
בנושא, כאשר ח״כ ינון אזולאי מש״ס, הצטרף 
לסדר,  ההצעה  להעלאת  לבקשה  הוא  אף 

שתגיע למליאת הכנסת בימים הקרובים.
כתב  גילאון  אילן  ח"כ  מרצ  סיעת  יו"ר  גם 
של  ברור  במקרה  "מדובר  לפרסום  בתגובה 
האחר.  שנאת  על  המתבססת  מכוערת  אפליה 
גבעת  עיריית  של  התירוצים  למסך  מבעד 
מטרה  מתוך  פועלת  היא  כי  ניכר  שמואל, 
להגיע  חרדיות  ממשפחות  למנוע  מכוונת 
רבה  בחומרה  רואה  אני  שבשטחה.  לפארקים 
ידיעתי  ולמיטב  העירייה  של  התנהלותה  את 
מדובר בהתנהלות עבריינית הנוגדת את החוק. 
השיפוטי  בשטחה  ממוקם  שהפארק  העובדה 
בו  לעשות  לה  מאפשרת  לא  העירייה,  של 
אני  פרטי.  ולא  ציבורי  שטח  זה  שלה.  כבתוך 
בו  לחזור  שמואל  גבעת  עיריית  לראש  קורא 

לאלתר מהחלטתו".
טננבוים  אברהם  ר'  ברק  בני  עיריית  דובר 
שמואל  גבעת  עיריית  "הודעת  לדברים:  הגיב 
תושבים  בפני  במרחבה  הגינות  סגירת  על 
לחוק,  בניגוד  היותה  מלבד  לעיר,  שמחוץ 
וכך גם פסק ביהמ"ש לפני שנים אחדות כלפי 
גם  היא  דומה,  בדרך  שפעלה  רעננה  עיריית 
תמוהה וחסרת היגיון, וההסבר היחיד לה היא 
התקרבות מערכת הבחירות לעיריות ולמועצות 
ישנם  ברק  בני  העיר  לילדי  שכן,  המקומיות, 
מתקני  עם  גדולים  וגינות  פארקים  עשרות 
משחק משוכללים, ובמספר גדול בהרבה מזה 

שבגבעת שמואל.

ושודרגו  הוקמו  האחרונות  "בשנים 
בעיר,  שונים  באזורים  רבים  ופארקים  גינות, 
שקלים,  מיליוני  עשרות  של  כספיות  בעלויות 
הקיימים,  ולפארקים  לגינות  בנוסף  ובהם, 
צפון  גהה  ובהן פארק  גינות,  ושוכללו  פותחו 
בשכונת אור החיים, פארק גהה דרום בשכונת 
נוה-אחיעזר, פארק גבעת הזית בשכונת קריית 
ברחוב  שפרוט,  אבן  ברחוב  גינות  הרצוג, 
גינת מעונות  ו',  רלב"ג, ברחוב רימון בשיכון 
בשדרות  מראדזמין,  האדמו"ר  רחוב  ויז'ניץ, 
ובשדרות  אביעד  ברחוב  מויז'ניץ,  האדמו"ר 
כהנה  ועוד  הרצוג,  בקריית  סירוקה  שמעון 
הקרובים  בשבועות  לכך  כשבנוסף  וכהנה, 
משחקים  מתקני  עם  גדולה  גינה  תיפתח 
שקלים  בכמיליון  נויפלד  ברחוב  משוכללים 
אלחנן,  רמת  בשכונת  החי  בפינת  א'  ושלב 
שקלים,  מיליון  שבעה  של  כספית  בעלות 
ברק  בני  עיריית  אין  והגינות  הפארקים  ובכל 
בלבד,  העיר  לתושבי  כניסה  כרטיסי  מחלקת 
וזאת בניגוד לעמדה האנטי אנושית של עיריית 

גבעת שמואל".
הדובר הוסיף, כי בנוסף לכך, בחמישה בתי ספר 
התיכונית  הישיבה  ובהם  דתיים,  ממלכתיים 
העירונית, שתי אולפנות לבנות בקריית הרצוג, 
גדול  חלק  "מוהליבר",  ובי"ס  "סגולה"  בי"ס 
מהתלמידים הינם תושבי העיר גבעת שמואל. 
המורים  כשבחלקם  הללו,  ספר  בתי  בכל 
ומקבלים  עירייה  עובדי  הינם  והצוותים 
משכורות מקופתה, ישנם גם הוצאות כספיות 
חשמל,  מים,  כתחזוקה,  לעירייה  ניכרות 

אבטחה ועוד.
כניסה  המאפשרת  שמואל  גבעת  "עיריית 
לגינות רק לתושביה צריכה גם לקחת בחשבון 
את הוצאת תושביה הלומדים בבתי"ס בעיר בני 

ברק ולהכנסתם לבתי"ס בתחומי שיפוטה".

ההודעה שפורסמה באתר העירייה
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לפרטים והרשמה 03-30-90-999 הרישום במוקד השארת הודעות

התכנסות וכיבוד קל  19:00

דברי ברכה ופתיחה    19:30
שלמה רוטשילד, מנכ"ל המרכז הרפואי  

פרופ' מוטי רביד, המנהל הרפואי ויו"ר האגודה הישראלית לסוכרת לשעבר  

סוגי הניתוחים הבריאטרים – איך בוחרים סוג ניתוח      20:00
פרופ' אנדרי קידר, ממנהלי היחידה הבריאטרית במעיני הישועה      

תזונה - לפני ואחרי ניתוח      20:45
גב' אליאנה חדאד, דיאטנית קלינית ביחידה הבריאטרית    

שינויים בהרגלי החיים כחלק מהתהליך   21:15
גב' ריקי פרל, עו"ס קלינית ביחידה הבריאטרית      

שו"ת     21:30

סיום   21:45
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בתוכנית:

כנס מידע
לנשים 

בנושא: 
ניתוחים 

להשמנת יתר  

הכנס יתקיים אי"ה ביום חמישי ז' אב תשע"ח )19.07.2018(
בשעה 19:00 באולם ההרצאות קומה 2, 

במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' רחוב הרב פוברסקי 17 בני ברק

בהשתתפות בכירים מהיחידה הבריאטרית 
במרכז הרפואי מעיני הישועה 

מענה לשאלות בנושא ניתוחי קיצורי קיבה 

בהנחיית הגב’ דבי אנגלרד, מנהלת פורום נשות מעיני הישועה

ההרצאה תוקרן בשידור חי לגברים 
באולם סמוך <

בס״ד

קורס מגישי עזרה ראשונה
בין הזמנים

מגן דוד אדום מתכבד בזאת להודיע
על פתיחת קורסי החייאה ועזרה ראשונה 44 שעות

 
בערים פ"ת אלעד ירושלים בית שמש בני ברק ואשדוד 
בין התאריכים כ"ד עד כ"ח באב )05-9.8(

מסיימי הקורס בהצלחה יקבלו תעודות
המוכרות לעובדי הוראה לליווי טיולים והצלת חיים.

עלות הקורס 250 ₪ למשתתף )במקום 585 ₪(
הקורסים יתנהלו בשעות הבוקר 8-16

או לחילופין בשעת הערב 18-22
כיתות נפרדות לגברים/נשים

פתיחת הקורס מותנית במינימום הרשמה של 15 משתתפים 

* הקורס מפוקח ע"י רב בליווי מדריכים ומצגות מאושרות
* הקורס אינו מוכר לגמול לעובדי הוראה.

* הקורס אינו תקף להמשך לימודים בתחום או להתנדבות במד"א

להרשמה ותשלום
training.info@mda.org.il בטלפון 8101* או במייל

"כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו" סנהדרין פרק ד'



דרושות
לרשת גני ילדים בפתח תקווה 

סייעות לגנים

גננות

מחנכות לגיל הרך 
(גילאי מעון)

> תנאים מעולים למתאימות
 > הווי חברתי לצוות 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרבקה 

0527272449

כתבת תשקיף

מאת: יבניאל שירם

מאות משפחות מכל רחבי הארץ כבר הבטיחו 
את השתתפותם בחופשה הקסומה של "שינפלד 
תיירות" שתתקיים במלון הילטון דיסלדורף 
בגרמניה. עם ניסיון של מעל 30 שנה, בית מלון 
מהטופ האירופאי, מיקום מעולה, אוכל משובח 
ועשיר, אירוח ברמה גבוהה, אווירה משפחתית 
חמה, אתרי תיירות מרהיבים וטיולים ואטרקציות 
הקיץ  חופשת  בהחלט  זו   – המשפחה  לכל 

המשתלמת ביותר.
מאות המשפחות שהקדימו להירשם הבטיחו 
לאור  כעת,  החלומית.  בחופשה  מקומם  את 
הביקוש הרב, הוספנו טיסה שבועית היישר לקלן, 
העיר הסמוכה לדיסלדורף, כאשר המרחק משדה 
התעופה למלון עומד על פחות משעת נסיעה. 
מסתבר שגם בטיסות, אנחנו בוחרים עבורכם 

את הטופ ביותר.
אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע כולם 
בוחרים לטוס עם שינפלד תיירות? התשובה 
פשוטה: אחרי שתבדקו את ההיצע בשוק התיירות, 
גם אתם תיווכחו לדעת שחופשה עם שינפלד, 
היא הטופ ביותר ולמעשה זוהי התמורה הטובה 
ביותר שתקבלו עבור חופשה שהיא גם המשתלמת 

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

לקראת השנה הבאה. 
זו הסיבה שבכל קבוצה המתארחת אצלנו, קרוב 
ל-90 אחוזים הם לקוחות חוזרים של שינפלד 
בעוד היתר הם לקוחות חדשים שהופכים אף הם 
ללקוחות קבועים. מסתבר שלניסיון ולמקצועיות 

אין תחליף.
בקיץ הנוכחי שינפלד תיירות מציע בפניכם את 
מלון הילטון היוקרתי בעיר דיסלדורף שבמערב 
גרמניה, מבית רשת הילטון העולמית. למעשה, 
שינפלד תיירות ממשיכה לחדש ולהתחדש, וגאה 
להרחיב את שיתוף הפעולה העולמי עם רשת 
מלונות הילטון - הילטון דרזדן, הילטון סופיה, 
הילטון הואה-הין בתאילנד, הילטון דאבל טריי 
ברטיסלבה, הילטון קפריסין, הילטון פודגוריצה 

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

מהטיולים ניתן לצאת באופן עצמאי.
כשאנחנו בוחנים את עצמנו אל מול הסטנדרטים 
הגבוהים ביותר ואל מול הפרמטרים החשובים 

ביותר הנדרשים כדי שהחופשה שלכם תהיה 
האיכותית והמהנה ביותר, אנחנו יכולים לסמן 

וי גדול.
הפרמטר הראשון הוא איכות המלון. מי שמכיר 
את מלון הילטון דיסלדורף בגרמניה יודע שמדובר 
באחד המלונות הנחשבים באירופה. סטנדרטים 
בינלאומיים שלא תקבלו בכל מלון. המלון מפואר 
ויוקרתי עם חדרים בעיצוב מוקפד, בית כנסת, 
מרכז ספא מפנק, חדר כושר, לובי מפואר, חדרי 

אוכל מרווחים ואינטרנט חופשי בלובי. 
לעיתים,  המלון:  מיקום  השני,  הפרמטר 
מלונות טובים ממוקמים במקומות מרוחקים 
מהערים הגדולות. המשמעות היא שלא ניתן 
לצאת מהמלון לטייל מבלי להיגרר לנסיעות 
ארוכות של מספר שעות לכל צד. מלון הילטון 
דיסלדורף במערב גרמניה ממוקם בדיוק במקום 
הנכון: ליד מתחמי הקניות הגדולים, ליד הפארקים 
המרהיבים, לא רחוק מהאטרקציות המובילות, 
בסמיכות לאתרי יהדות היסטוריים והכי חשוב: 
אפשרות לצאת לטיולים מאורגנים או עצמאיים 
למדינות אירופה הסמוכות. מחוץ לדיסלדורף 
תוכלו לטייל בנופים פסטורליים של המדינות 
השכנות – הולנד, בלגיה ולוקסמבורג. משפחות 
יהנו במגוון פרקי שעשועים, גני חיות ומסלולי 
הרפתקאות, וחובבי ספורט אתגרי ימצאו פעילויות 
כגון ג'יפים, טיפוס הרים, רפטינג, אומגות, מערות 

נטיפים, טרקטורונים, סוסים, ועוד.
מסלולי הטיולים שלנו כוללים טיולים לזוגות 
ולמשפחות – למוזיאונים הנחשבים, לפארקים 
העצומים, למונומנטים ההיסטוריים ולאטרקציות 
המרתקות ביותר במדינות הסמוכות. כאמור, חלק 
מהטיולים מאורגנים ע"י שינפלד תיירות מלווה 
במדריך מקצועי דובר עברית. ניתן גם לצאת 

לטייל באופן עצמאי.
הפרמטר השלישי הוא האוכל: כבר 30 שנים 
ששינפלד תיירות נמצאת בטופ בכל הקשור 
לשירותי האוכל. המטבח המפורסם וצוות השפים 
והקונדיטורים של שינפלד תיירות כבר קנה לו שם 
בקדמת הבמה בענף התיירות. מי שהתארח וטעם 
כבר יודע שכאשר מגיעים לאוכל, מלווים אותנו 
שלושה נכסי צאן ברזל: כשרות, איכות וכמות.

הבארים הענקיים בחדרי האוכל הם משהו 
שחייבים לראות כדי להאמין, הן בארוחות בימות 
השבוע והן בסעודות השבת. אנו מביאים צוות 
בינלאומי של שפים וקונדיטורים המתמחים 
במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות מזרח 
ואשכנז. הכמות והמגוון שתמצאו בחדרי האוכל 
במלון עולים על כל דמיון. ארוחות בוקר וערב 
מלאות בבארים המלאים בכל טוב, מיני בשרים, 
דגים, מרקים, סלטים, תוספות, קינוחים, עוגות, 
קונפיטורות ומעדנים. כמובן שבמהלך היום פתוח 
לפניכם באופן חופשי הטרקלין האירי הייחודי 

של שינפלד. 
עכשיו גם אתם מבינים: חופשה בשינפלד 
ציירות זו לא עוד חופשה. זו החופשה בה"א 
הידיעה. חופשה חלומית עם כל היתרונות. צוות 
האירוח של "שינפלד" ממתין לכם וישמח לארח 

אתכם לחופשה מהנה ומועילה.

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

עקב הביקוש: 
טיסות נוספות לקלן

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

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

הגענו לישורת האחרונה: חופשת הקיץ אוטוטו מתחילה ומאות 
משפחות כבר הבטיחו את השתתפותם בחופשת הקיץ החלומית 
של "שינפלד תיירות" בדיסלדורף. לאור הביקוש, החכרנו מטוס 
שבועי נוסף לאלו שעדיין לא נרשמו, טיסות ישירות לקלן, במרחק 
של פחות משעת נסיעה למלון בדיסלדורף. מהרו לתפוס את 

המקומות האחרונים לחופשת הקיץ הכי משתלמת
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תתחדשו: 'טיפת חלב' חדשה

אימהות ובנים: ידידיה מאיר ואמו הרבנית זיוה

מסיבת סידור ב'נטיעים'

ביוזמת הרבנית יעל הלוי, התכנסו מאות נשים לכנס 'אשה ומשפחה' • בתכניה: הרב חגי לונדון, 
הרבנית נעמי שפירא, מאיה אוחנה מורנו בסיפור אישי והסטייליסטית ברוריה ברטלר

לקראת עלייתם לכיתה א', זכו הילדים 
למסיבה מרגשת עם הצגה חינוכית, דברי 

ברכה נרגשים ושירה מלאת תום וטוהר

מאת: משה אברהמי

לתושבי  מענה  המספקת  חדשה,  חלב  טיפת  תחנת  נחנכה  השבוע 
פתח  תושבי  לכל  להנקה  ייעוץ  מרכז  לצד  קרול  ושכונת  גן  נווה 
מלא  פעולה  בשיתוף  נפתחה  אשר  חדשה  בתחנה  מדובר  תקווה. 

יחד עם משרד הבריאות והושקעו בה משאבים רבים.
שכונת  שבין  בגבול   ,1 תרדיון  בת  ברוריה  ברחוב  נמצאת  התחנה 
וכבר החל לקבל קהל מקרב תושבי השכונות כבר  גן  קרול לנווה 

לפני מספר חודשים.
בחוק  החדשים  התקנים  לפי  מונגשת  רעננה,  חזות  בעלת  התחנה 
הנגישות, והושם בה דגש על אבזור וציוד מתקדם. כמו כן, נפתח 
מעולים  מקצוע  אנשי  עם  חדש  מיזם  הנקה,  לייעוץ  מרכז  במקום 

כפיילוט לכל תושבות פתח תקווה.
ראש אגף רווחה ובריאות, אשר שוקר אמר במעמד חנוכת המרכז 

כי מדובר ב"עוד נדבך במסגרת הפעילות העירונית לשיפור התנאים 
והשירותים הניתנים לציבור בפ"ת, התורמים לאיכות חיים גבוהה".

עוד השתתפו: ראש העיר איציק ברוורמן; מנהל האגף גיא עפארי 
וסגניתו מירי אביגד; ד"ר ערן קופל רופא הנפה; ד"ר עפרה חבקין 
השכונה;  נציג  פן;  רועי  העיר  מועצת  חבר  המרכז;  מחוז  רופאת 

תושבים ועובדי התחנה.
ובתוך כך, העניק השבוע שר הרווחה חיים כץ תעודת הערכה לאגף 
והשגת  התמדה  "נחישות,  בגין  בעיר,  ובריאות  רווחה  לשירותי 
יעדים", בתהליך הליבה המקצועי שהוביל משרד הרווחה בשנים 

האחרונות.
בין נימוקי הועדה למתן תעודת ההוקרה והערכה, נכתב כי האגף 
נכנס באומץ לתהליך חדש ולא מוכר, עבודתו מתאפיינת במסירות 
ובמקצועיות, בנחישות ובהתמדה וכי האגף עמד "בכל יעד שנראה 

כבלתי אפשרי והפכו לאפשרי וממשי".

מאת: משה אברהמי

ומשפחה"  "אישה  בכנס  השבוע  השתתפו  נשים  מ-300  למעלה 
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מאת: משה אברהמי

בשנת  העולים  חמד  ילדי 
לכיתה  הקרובה  הלימודים 
רוחנית  לחוויה  זכו  א', 
במסיבת סידור שנערך על ידי 
תלמוד תורה 'נטיעים' בפתח 
מחנכים,  בהשתתפות  תקווה 
רבנים, הורים נרגשים ובלווי 

תכנית אמנותית סוחפת.
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ילדי  בכיכוב  אוצרות'  לכם 
הממחישה  הצגה  המכינה, 
ועד  התפילה  של  כוחה  את 
היכן מגיעה כוחה. התלמידים 
תפילה  שירי  מחרוזת  שרו 
ודבקות וזכו לתשואות רמות 

מהמשתתפים.
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ביטון דיבר בפני הילדים על 
ודם  בשר  מלך  בין  ההבדל 
שכשרוצים  מרומם  איש  או 
מראש  לתאם  צריך  לפגשו 

ולהבדיל,  פגישה.  ולקבוע 
מלכי  מלך  עם  לדבר  בכדי 
הוא,  ברוך  הקדוש  המלכים 
ישירות,  זאת  לעשות  אפשר 
כאשר  שעה,  ובכל  עת  בכל 
לפגישה  לזכות  יכול  ילד  כל 
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בית ה'.
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מנכ"ל מעיין החינוך התורני, 
בפ"ת,  הציבור  ונציגי  ראשי 
הרב  והמלמד  הת"ת  מנהל 

רפאל ארלנגר.
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רחצת.ערב.בין.השעות.21:00-18:00
לגברים.יום.שלישי.י"ב.באב.|.לנשים.יום.רביעי.י"ג.אב

מערך.הסעות:.בשעה.17:00
מרכז העיר-.רחוב.טרומפלדור.40.|..גני הדר-.רחוב.מנחת.שלמה.1

מחיר
כרטיס
+.נסיעה

₪35 
2 ימי פעילות של נופש ומרגוע

למשפחה החרדית

בריכה חצי
אולימפית

מגלשות
צינור

מגלשות 
סלאלום

מגלשות
מים

מסלול
אבובים

בריכת
גלים

ברחצת.נשים.אין.כניסה.לבנים.מתחת.לגיל.3.|.ברחצת.גברים.לא.תותר.כניסת.בנות.|.מספר.הכרטיסים.מוגבל

נשים: יום.ראשון.י"ז.אב.
בין.השעות.20:30-17:00

הסעות.יצאו.בשעה.16:30

גברים: יום.שני.י"ח.אב
בין.השעות.13:00-9:00
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+.נסיעה

₪25 

היחידה לחינוך חרדי
ותרבות מורשת ישראל

פארק המים
חפץ חיים

20:00-19:00................ רביעי,.ו׳.אב
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מרכז קהילתי הדרים  רח׳ קהילות יעקב 8 מכירת 
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פארק נחשונים במים 
חווית קיץ למהדרין 

מתחדש השנה בהנהלה חדשה 
  שומרת שבת ומאושר ע"י משמרת הקודש והחינוך 

2 מגלשות 
אקסטרים

2 בריכות 
ענק לשחיה 

ושעשוע

מגלשת 
ספירלה

2 בריכות 
 פעוטות 

ומתקני מים

מרחבי 
דשא

כסאות נח 
במרחבים 

מוצלים

אטרקציות במקום

 בשורה משמחת לציבור החרדי

 פארק "נחשונים במים" הינו מתחם בריכות חוויתי לבילוי לכל גיל ולכל מטרה: 
טיולי סוף שנה, מסיבות סיום, קעמפים, קייטנות וימי גיבוש לחברות ואירגונים.

 הפארק מאושר 
ע"י ועדת השבת 

עומד בכל הדרישות של 
משמרת הקודש והחינוך.

 קרוב ביותר 
הפארק ממוקם במרכז הארץ 
)7 ד' מבני ברק- 2 ד' מאלעד( 

 מקצר זמן נסיעה 
ומוזיל עליות 

כי הפעם הפארק מים קרוב 
אליכם יותר מתמיד.

 הבטיחות הגבוהה
פארק המים "נחשונים במים" שם דגש מיוחד על בטיחות המתרחצים 

ועומד בכל הדרישות והתקנים המחמירים ביותר. וכמובן יועמדו לרשותכם כל אישורים הדרושים.

למה השנה הציבור בוחר בנחשונים??

052-7677776 להזמנות קבוצות
אתר שומר שבתמיה וליס - בריכות ונופש

נוך
משמרת הקודש והחי

שע“י
בתי דין צדק

דק“ק בני ברק
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13:00-12:00.............. רביעי,.י"ג.אב

13:00-12:00............. ראשון,.י"ז.אב

שני,.כ"ה.אב................13:00-12:00

13:00-12:00............ שלישי,.כ"ו.אב

19:00-18:00........... שלישי,.ג'.אלול

חמישי,.ה'.אלול...........19:00-18:00

שלישי,.ה'.אב..............18:00-16:00

חמישי.ז׳.אב................18:00-16:00

13:00-12:00................ שני,.י"א.אב

13:00-12:00............ שלישי,.י"ב.אב

13:00-12:00.............. רביעי,.י"ג.אב

13:00-12:00............. ראשון,.י"ז.אב

שני,.כ"ה.אב................13:00-12:00

13:00-12:00............ שלישי,.כ"ו.אב

18:00-16:00........... שלישי,.ג'.אלול

חמישי,.ה'.אלול...........18:00-16:00

מרכז קהילתי הדרים  רח׳ קהילות יעקב 8 מכירת 
כרטיסים

מרכז קהילתי לב המושבה רח׳ סלומון 12

פארק נחשונים במים 
חווית קיץ למהדרין 

מתחדש השנה בהנהלה חדשה 
  שומרת שבת ומאושר ע"י משמרת הקודש והחינוך 

2 מגלשות 
אקסטרים

2 בריכות 
ענק לשחיה 

ושעשוע

מגלשת 
ספירלה

2 בריכות 
 פעוטות 

ומתקני מים

מרחבי 
דשא

כסאות נח 
במרחבים 

מוצלים

אטרקציות במקום

 בשורה משמחת לציבור החרדי

 פארק "נחשונים במים" הינו מתחם בריכות חוויתי לבילוי לכל גיל ולכל מטרה: 
טיולי סוף שנה, מסיבות סיום, קעמפים, קייטנות וימי גיבוש לחברות ואירגונים.

 הפארק מאושר 
ע"י ועדת השבת 

עומד בכל הדרישות של 
משמרת הקודש והחינוך.

 קרוב ביותר 
הפארק ממוקם במרכז הארץ 
)7 ד' מבני ברק- 2 ד' מאלעד( 

 מקצר זמן נסיעה 
ומוזיל עליות 

כי הפעם הפארק מים קרוב 
אליכם יותר מתמיד.

 הבטיחות הגבוהה
פארק המים "נחשונים במים" שם דגש מיוחד על בטיחות המתרחצים 

ועומד בכל הדרישות והתקנים המחמירים ביותר. וכמובן יועמדו לרשותכם כל אישורים הדרושים.

למה השנה הציבור בוחר בנחשונים??

052-7677776 להזמנות קבוצות
אתר שומר שבתמיה וליס - בריכות ונופש

ך

נו
חי
ש וה

שמרת הקוד

מ

שע“י
בתי דין צדק

דק“ק בני ברק

באישור

היחידה לחינוך חרדי ותרבות מורשת ישראל
מזמינה אותכם לאירועי קיץ

כרטיסים:
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אלי כהן

השבועי  בסקר  מצביעים  אלפי  עשרות  השתתפו  שבוע,  כמדי 
מידת  את  הבוחן  הסקופים',  ו'חדשות  עיתונות'  'קו  של  הגדול 
ברחבי  השונות  המפלגות  מטעם  המועצה  חברי  של  ההצטיינות 
החרדים  המועצה  לחברי  הסקר  התייחס  האחרון  בשבוע  הארץ. 

בבית שמש, למעט ראש העיר משה אבוטבול.
הטוב  הנציג  מי  להחליט  התבקשתם  בה  הראשונה,  בשאלה 
משה  המועצה  חבר  זכה  בעיר,  התורה'  'דגל  נציגי  מבין  ביותר 
גם  אולי  קול,  ל-5,460  המתורגמים   ,45% עם  להובלה  מונטג 
את המקום השני  בעקבות החקירות שעבר.  עמו  ההזדהות  בשל 
מאייש סגן ראש העיר שמואל גרינברג עם 34% )שהם 4,109 קול( 
ואילו במקום השלישי ניצב ישראל סילברסטין עם 2,569 קולות 

)השווים 21%(.

בשאלה השנייה, מבין שני נציגי אגודת ישראל, נטל נציג בעלזא 
מרדכי דירנפלד את ההובלה עם 6,223 קולות )52% מהמצביעים(, 
לעומת נציג גור ישעיהו ארנרייך שהסתפק ב-5,656 קולות )48% 

מהמצביעים(.
גם בסיעת כח נרשמה הכרעה, כאשר חבר המועצה אברהם נח 
פרנקל זכה ב-6,440 קול המהווים 55%, ואילו שמעון גולדברג 

הסתפק ב-5,341 קול, המהווים רק 45% מהמצביעים.
בשאלה האחרונה התבקשתם להכריע האם חבר מועצת העיר 
כי חדד  יגאל חדד, הוא חבר מועצה טוב. מתברר  מסיעת ש״ס, 
פופולארי במיוחד, 69% מהמצביעים )8,029 קול( טוענים כי חדד 

אכן נציג טוב, ורק 31% )3,640 קול( חולקים על הקביעה הזו. 
הסקופים'  ו'חדשות  עיתונות'  'קו  של  הפריימריז  והשבוע, 
נודד דרומה ומגיע לעיר אשדוד, במסגרת זו תתבקשו לענות על 

השאלות הבאות:

השאלה הראשונה: מי מבין חברי המועצה של אגודת ישראל 
גור  חסידות  נציג  זהו  האם  בעיניך?  ביותר  הטוב  הוא  באשדוד 
חסידות  נציג  וובר,  אפרים  בעלזא  חסידות  נציג  ליברמן,  מרדכי 

ויז'ניץ יעקב טסלר או נציג חסידות פיטסבורג עזרא שור.
של  המועצה  חברי  מבין  מי  לבחור  תצטרכו  השנייה  בשאלה 
ש"ס באשדוד הוא הטוב בעיניכם? האם זהו מ״מ ראש העיר אבי 
אמסלם, או שמא מאיר בן סימון, חיים אמסילי או סגן ראש העיר 

לשעבר וחבר המועצה בהווה עמרם כנפו.
סיעת  של  המועצה  חברי  מבין  מי  תבחרו  האחרונה  ובשאלה 
קול הלב הוא הטוב ביותר בעיניכם, האם זהו דוד טלקר או שמא 
דוד בן חמו. הצביעו והשפיעו. התוצאות המלאות יפורסמו אי"ה 

בשבוע הבא ברשת 'קו עיתונות'.

בשלוש המפלגות החרדיות הגדולות בעיר לוקח מספר 2 את המקום הראשון בסקר 'קו עיתונות' • באגודת ישראל 
מדובר בנציג בעלזא דירנפלד, בשלומי אמונים מפתיע אברהם נח פרנקל וב'דגל' זוכה בבכורה משה מונטג • והשבוע: 

אשדוד על הפרק

סקר 'קו עיתונות' בשיתוף חדשות הסקופים - הצביעו והשפיעו

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

התקשרו
והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

בית שמש מציגה: 
בעלזא לפני גור

הפריימריז 

הגדול

1. מי מבין חברי המועצה של אגודת ישראל באשדוד 
הוא הטוב ביותר בעיניך?

2. מי מבין חברי המועצה של ש"ס באשדוד 
הוא הטוב בעיניך?

3. מי מבין חברי המועצה של סיעת קול הלב 
הוא הטוב בעיניך?

1. מרדכי ליברמן 
2. אפרים וובר

1. אבי אמסלם
2. מאיר בן סימון 

1. דוד טלקר
2. דוד בן חמו

3. יעקב טסלר 
4. עזרא שור

3. חיים אמסילי
4. עמרם כנפו

 
 

 

 

 

כפר נוער לבנות מבית רוח הגולן ע"ר
איילת השחר
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ממתינים לבג"ץ: 
ליצמן דורש הארכה, 
מקלב נאבק בועדה

התקווה להשלים את חקיקת חוק הגיוס המתוקן בקריאה שניה 
ושלישית כבר במושב הקיץ התבדתה • המפלגות החרדיות ימתינו 
לבג"ץ שיתבקש להקציב זמן נוסף לתקן את החוק • מקלב בועדה: 

"המושג 'צמצום השוויון' לא מקובל עלינו, כי את הפרשנות לזה 
יעשה בג"ץ" • דורש גם לשנות את חישוב הסנקציות הכלכליות 

ולפתור את סוגיית פקיעת החוק • ליצמן מבהיר: אם בג"ץ לא ייתן 
ארכה – אתפטר מהממשלה

חיים וייס

לקריאה  הגיוס  חוק  לאישור  המיוחדת  הועדה 
הקואליציה  יו"ר  בראשות  ושלישית  שנייה 
מרתוניים  דיונים  מקיימת  אמסלם,  דוד  ח"כ 
מיום שלישי בשבוע שעבר, מיד לאחר אישורו 

במליאה בקריאה ראשונה של חוק הגיוס.
החרדים  הכנסת  חברי  הדיונים,  במהלך 
כאריות  נלחמים  מקלב,  אורי  ח"כ  בראשות 
החוק במסגרת  בגוף  שינויים  להכניס  מנת  על 
דיוני הועדה. לעת עתה, נראה כי החקיקה לא 
תושלם במושב הקיץ, והמדינה תיאלץ לבקש 

ארכה נוספת מבג"ץ.
ליצמן  השר  של  המפתיעה  הודעתו  בעקבות 
מאמש )שלישי( כי יתפטר מתפקידו כסגן שר 
הבריאות אם לא תושג ארכה בבג"ץ, התחוללה 
מיני דרמה במערכת הפוליטית אמש, אך טרם 
ברור כיצד ישפיע אם בכלל אולטימטום שכזה 

על בג"ץ.
אמר  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר  מנגד, 
שני  ביום  ביתנו'  'ישראל  סיעת  ישיבת  בפתח 
כי לא יהיה מוכן לקבל אפילו "שינוי של אות" 
במתווה כפי שהוצג על ידי משרד הביטחון. אך 
ליברמן השאיר פתח בדבריו ואמר שהוא מבין 
שמדובר בחוק מורכב ורגיש ולכן "לא אתנגד 
זאת  מבג"ץ  הארכה  תבקש  שהממשלה  לכך 

לצורך דיונים על החוק".
מקלב  ח"כ  אמר  השבוע  שני  ביום  במקביל, 
בפתח דיוני הועדה כי "לימוד התורה הוא ערך, 
ושירות צבאי אינו ערך - אלא צורך”. עוד אמר 
מקלב כי הוא מודיע בשם הסיעות החרדיות כי 
"כל סוגיית צמצום השוויון לא מקובלת עלינו, 
לא  אפילו  בחקיקה  נמצאת  לא  שוויון  המילה 
גם  בעיה  כאן  יש  וחירותו,  האדם  כבוד  בחוק 
לא  ואנחנו  המעשי,  וגם  העקרוני  במישור 
יכולים להסכים לזה שמכניסים את הסעיף הזה 
דווקא בחוק הזה, יש דווקא אי שוויון בלומדי 

התורה". 
הוא  "לימוד התורה  כי  והבהיר  מקלב המשיך 
מייחלים  היינו  כולנו  צורך,  הוא  והצבא  ערך 
שלא היינו צריכים צבא ובגלל הצורך יש צבא, 
עצמו,  בפני  שעומד  ערך  הוא  התורה  לימוד 
ולא רק זה אלא שאנחנו יודעים שקשה להגיד 
האי  את  למקד  ניתן  לא  שוויוני,  הוא  שהצבא 
כי  גם  הסביר  מקלב  בצבא",  דווקא  שוויון 
"החשש הוא כי בית המשפט יפרש את 'צמצום 
שנקבע  ברגע  החרדי,  הציבור  לרעת  השוויון' 
בא  אתה  וכעת  שוויון  להיות  צריך  שהשוויון 
לעניין  ה'אי שוויון' את הפרשנות  לצמצם את 
זה  אלא  הזה  כאן בשולחן  נעשה  אנו  לא  הזה 

יעשה בשולחן אחר )הבג"ץ(”.
בנוסף, ח"כ מקלב הציג את התנגדות הסיעות 
בחוק,  בעייתיים  נוספים  לסעיפים  החרדיות 
הסנקציות  סעיף  את  העלה  השאר  ובין 
הכלכליות והסביר כי הפחתת התקציב צריכה 
להיות מהתקציב המיועד לאותם מחויבי הגיוס 
בלבד ולא מכל לומדי התורה, כמו כן העלה את 
שהפריע  הבעייתי  הסעיף  החוק,  פקיעת  נושא 
ל'מועצת' של אגודה כי לאחר 6 שנים אם לא 

תהיה עמידה ב%85 מהיעדים, יפקע החוק. 
דודי  ח"כ  הוועדה  יו"ר  ביקש  כך  בעקבות 
והמשפטים  הביטחון  משרד  מנציגי  אמסלם 
בכדי  מקלב  ח"כ  מול  דחופה  ישיבה  לקיים 
הבעייתיים  הסעיפים  כל  על  להבנות  להגיע 

מבחינת הסיעות החרדיות.
כי  ואומרים  מתדרכים  בקואליציה  בכירים 
באם בג"ץ ייתן ארכה לדיונים בחוק, אזי ראש 
הממשלה יחכה עם היציאה לבחירות עד לזמן 
אותו בג"ץ יקצוב. בכיר בסיעת הליכוד אומר 
ל'קו עיתונות' כי הערכות בתוך סיעת הליכוד 
מדברות על כך שראש הממשלה נתניהו מחכה 
יפזר  ומיד לאחר מכן  לבחירות המוניציפליות 

את הכנסת ויכריז על בחירות.

מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

ניסיון במכירות - חובה
יכולת ניהול משא ומתן

נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
יחסי אנוש מצויינים - חובה

העבודה כוללת:

דרישות:

elimelech@kav-itonut.co.il :פקס: 03-5796645קו”ח למייל |

!דרוש/ה 



שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
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 03-6189999
www.Shainfeld.com 

הקדימו להירשם! קבלו את המחירים 
והתנאים הטובים ביותר! אל תישארו בלי 
מקומות כפי שקרה לחלק מהלקוחות 

בחופשות האחרונות

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

שינפלד בהילטון דיסלדורף 
חלום מתגשם! ה
TOPה-        שבטופ!

אוכל ברמה הגבוהה ביותר 
של טובי השפים

TOPהאוכל

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

TOPהטיולים

מנהלי שינפלד אתכם 
במלון כל החופשה

TOPהאירוח

דיסלדורף העיר המושלמת 
לסיורים ושופינג

TOPהמיקום

5 כוכבים של רשת
 הילטון העולמית

TOPהמלון

הוספנו מטוסים רק ללקוחות שינפלד לקלן פחות משעה מהשדה למלון

קיץ 2018

אפשרויות מגוונות לטיולים:

 23.7  23.7
במבצע הקדמת, מקומות אחרונים

הרווחת!

20.8
ההרשמה בעיצומה

13.8
ההרשמה בעיצומה

6.8
ההרשמה בעיצומה

30.7
ההרשמה בעיצומה

 
7 לילות 
בהילטון 
דיסלדורף



מכל טלפון

חייגו:

אין לנו מתחרים!אין לנו מתחרים!
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מומחים להתייעצות בעלות

של ₪150 לייעוץ.
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בניתוחים הפרטיים 

ניתוחים מורכבים 
בהשתתפות עצמית 

הנמוכה ביותר.

₪
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מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

מפלגתית  פנים  קטטה  לפעמים,  רק  לפעמים, 
הופכים  שליטה,  מאבדים  מיותר  פוליטי  חיכוך  או 
נאלצים  כולנו  הנזקים  ואת  מתגלגל  שלג  לכדור 
לספוג. דוגמה טרייה וכואבת שכזו היא מקרה חוק 

הגיוס.
לנציגות  שבחים  כאן  חלקנו  שעבר  בשבוע  רק 
מבריקים  פוליטיים  מהלכים  שבסדרת  החרדית 
הצליחה להעביר את החוק בקריאה ראשונה, מבלי 
לפצל את השורות. השבוע, כך נדמה, נקבר הסיכוי 
כבר  ושלישית  שניה  בקריאה  החוק  את  להעביר 
במושב הנוכחי של הכנסת, ובכך לסיים אחת ולתמיד 
את סאגת גיוס בני הישיבות, וכל זאת בהד תקשורתי 
רוב  בו  חודש  של  בעיצומו  קיים,  בלתי  עד  קלוש 
הציבור הכללי שקוע בטורניר ספורט וסוגיית הגיוס 
מעניינת אותו הרבה פחות מהדיון הבוער על גורלה 

המר של נבחרת ארגנטינה.
וכל כך למה? ובכן, תשמעו סיפור, והוא אולי לא 
כל כך ערב לאוזן, אבל כך דברים מתרחשים: לפני 
זמן מה, במהלך גיבוש מתווה הגיוס על ידי משרד 
צה"ל  בכירי  שיערכו  פגישות  על  דובר  הביטחון, 
מול נציגי ציבור חרדים, כדי לשמוע את השגותיהם 

ולבצע התאמות נדרשות.
מעתה  נכנה  הנוחות  )שלמען  ישראל  מאגודת  אחד  שר  סגן 
מקדים  ובניתוח  הפועלות,  הנפשות  את  ומכירו  ביודעו  מ.פ.( 
אחד מאדמו"רי  בנו של  גם  הללו  לפגישות  לצרף  הציע  ונכון, 
ה'מועצת', הידוע במידת הקנאות בה ניחן, מתוך חשיבה בריאה 

ששיתוף כזה ימנע מאבקים מיותרים בהמשך.
כאמור(  בלבד,  הנוחות  לשם  י.ל.  נכנה  )אותו  שני  שר  סגן 
האדמו"ר  בן  דבר,  של  סופו  הנ"ל.  לצירוף  תוקף  בכל  התנגד 
דרמטית  הוראה  קיבלה  ישראל  אגודת  לתמונה,  מחוץ  נשאר 
מ'מועצת גדולי התורה' לפרוש מהממשלה באם מתווה הגיוס 
של  הטוב  ברצונם  החרדי  הציבור  תלוי  וכעת  כלשונו,  יעבור 
שופטי בג"ץ, שיצטרכו לבחור בין הענקת ארכה לחקיקת החוק 

ובין הפלת ממשלת נתניהו. אכן בחירה קשה עבורם...

דגל לבן
שכן  הרגישה,  בסוגיה  פנימי  דיון  מתנהל  באגודה  ובעוד 
מבתי  אישיים  ושליחים  פניות  שקיבלו  ה'מועצת'  מחברי  חלק 
את  מחדש  שוקלים  אדלשטיין  והגרי"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן 
החלטתם ודנים בתיקונים בנוסח החוק שיניחו את דעתם, בדגל 

התורה ובש"ס מתלבטים נחרצות, כלומר נחרצים להתלבט.
פסקת  לשילוב  הסיכוי  סדורה.  משנה  לכשעצמה  ל'דגל' 
התגברות או חוק יסוד לימוד תורה בקווי היסוד של הממשלה 
הבאה, כזו שתקום על חורבות ממשלה שנפלה בגלל חוק הגיוס, 
הרב  בראשות  לכולל החדש  יצטרף  לפיד  לסיכוי שיאיר  שקול 

דוד שפירא במודיעין עילית. 
הדגלאים מצדם היו מעבירים את חוק הגיוס המתוקן על גבה 
גם ראש הממשלה,  קיבל  דומה  ישראל. מסר ברוח  אגודת  של 
הכל  קלים,  בתיקונים  החוק  את  להעביר  יכול  אתה   - לאמור 

בסדר, אנחנו בצד שלך. 
אבל נתניהו חושש ובצדק. פרישה אפשרית של אגודת ישראל 
יצטרף  אשר  ויעקב  לכנסת  ישוב  פרוש  השר  סגן  )במסגרתה 
ברק(  בני  העיר  לראשות  הפוטנציאליים  המתמודדים  לרשימת 
שנתניהו  סיטואציה  לא  אצבעות,  ל62  הקואליציה  את  תצמצם 

רוצה להיות בה.
חששו של נתניהו מתגבר בהבינו שאחרי הפרישה, אם וכאשר, 
תפעיל אגודת ישראל מסע לחצים פומבי על דגל התורה וש"ס 
להצטרף אליה באופוזיציה. במקרה כזה, מעדיף ראש הממשלה 
הליכה לבחירות מראש, ואולי צמצום הנזק התדמיתי באמצעות 
שימוש בחוק הלאום הפופוליסטי שיפחית את ההד התקשורתי 

מהעימות על חוק הגיוס.

אם  שגם  לו  ולהסביר  נתניהו  את  להרגיע  ניסו  וש"ס  ב'דגל' 
הפרישה,  איומי  את  לממש  באגודה  ימהרו  לא  יעבור  החוק 
בוודאי לא במהלך הפגרה בת שלושת החודשים שבפתח. ומן 
לשקול  שעשויה  התורה,  גדולי  מועצת  את  שוב  יכנסו  הסתם 
את הנושא שנית ולהכריע שמאחר וכבר נעשה מעשה, עדיפה 
יו"ר  שרים,  סגני  שני  שמביאים  והתועלת  בממשלה  הישיבה 
ארבע  פני  על  וביטחון,  חוץ  בועדת  וחבר  ציבור  לפניות  ועדה 
בספסלי  שטרן  לאלעזר  טיבי  אחמד  בין  שיתמקמו  אצבעות 
האופוזיציה. האם נתניהו ישתכנע והחוק יעבור בבליץ עד סוף 

המושב? השבוע הקרוב יכריע.

די לשנאה
נושאים  שלושה  הגיוס,  בנושא  התקשורתי  לשקט  בניגוד 
ואם  האחרון,  בשבוע  התקשורתי  היום  סדר  את  הציפו  שונים 

נתחיל מהסוף, המכנה המשותף לשלושתם הוא שנאת חרדים.
הודיעה  אז  השבוע,  בתחילת  לתודעה  פרץ  הראשון  הנושא 
גישה  תושב שיאפשר  כרטיס  הענקת  על  גבעת שמואל  עיריית 
מערים  לאורחים  סגורים  שיהיו  בעיר,  מרכזיים  פארקים  לשני 
שאחרי  השבועות  שלושת  במשך  מהיממה  בחלקים  סמוכות 
'בין  לימי  למדי  חופפת  במפתיע  שרק  )תקופה  באב  תשעה 

הזמנים'(.
ברורה  משלהן,  פארקים  די  גן  ורמת  תקווה  שלפתח  מכיוון 
ברק  מבני  החרדיות  המשפחות  את  לחסום   - הכוונה  היטב 

שנהנו, שומו שמים, מהדשא הירוק של השכנים האסטניסים.
רדיפה,  של  פרנואידית  בתחושה  שמדובר  תגידו  שלא  וכדי 
נצטט ממכתבו של ח"כ אילן גילאון ממרץ לראש עיריית גבעת 
מכוערת  אפליה  ברור של  במקרה  "מדובר  זה:  בנושא  שמואל 
המתבססת על שנאת האחר... למיטב ידיעתי מדובר בהתנהלות 
הגינויים  גל  למרות  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון  עבריינית". 

הפוליטי, לא השתנה דבר בהחלטה המקוממת.
עסק  והוא  במקביל,  לתודעה  פרץ  השני  המקרה  האחד,  זה 
בטיסת אל על שיצאה באיחור מה משדה התעופה קנדי לנתב"ג 
לפני כשבועיים, בזמנו נטען כי המטוס המריא באיחור של שעה 

ורבע בגלל סירובם של כמה נוסעים חרדים לשבת ליד נשים.
בתגובה של חברת אל על למקרה, לא הוכחשו הפרטים, ורק 
נטען כי האפליה אסורה וכי הדיילים עושים כל שביכולתם למלא 
התקשורתי  ההסתה  גל  את  לציין  מיותר  הנוסעים.  בקשות  את 

שהתעורר בעקבות המקרה.
יצא  הסיפור  כי  מאיר  רהב  סיון  העיתונאית  חשפה  השבוע, 

יותר  נוסעים,  עדויות  פי  על  מפרופורציות,  לגמרי 
טכניות  מסיבות  נגרמו  עיכוב  של  ורבע  משעה 
לחלוטין וזמן הטיסה נדחה עוד לפני העלייה למטוס 
החרדים  עם  הסיפור  "כל  עדויות,  אותן  לפי  בכלל. 

לקח 5 דקות, לא יותר".
פתאום נזכרו באל על לחדד את הודעתם, "הפרטים 
שפורסמו בנושא לא היו מדויקים, בלשון המעטה", 
הודיעה החברה. "האיחור לא היה קשור כלל לאירוע 
לשבת  שסירבו  הנוסעים  בשני  הטיפול  שפורסם... 
מהשער  התנתק  שהמטוס  אחרי  התרחש  במקומם 

והוא נמשך דקות ספורות בלבד".
הייתה  הלאומית  התעופה  חברת  שאם  לנחש  קל 
מסע  היה  בזמנו,  הזו  התגובה  את  לשגר  טורחת 
השיסוי נחסך כבר אז, אלא שלמישהו באל על כנראה 
לא אכפת כל כך שהציבור החרדי יספוג רפש, כל עוד 

נציגי החברה נמצאים בצד ה'נכון' של 'בני האור'.
הבעיות  שלל  עם  להתמודד  שבמקום  יתכן  "לא 
הדו"חות  הטייסים,  מאבקי   – בחברה  הפנימיות 
בפגיעה  לעסוק  על  באל  יבחרו   – ועוד  הכלכליים 
המגזר  שלהם,  ביותר  הנאמנים  בנוסעים  דווקא 
החדשה  הקרן  כמו  גופים  בהתערבות  וזאת  החרדי, 
גורם העוסק  לנו  שאחראים להצפת הסיפור", אומר 

במניעת הסתה ושנאה.
ידי  על  שני  ביום  פורסם  עתה,  לעת  ואחרון  שלישי  סיפור 
שהסיע  אחרי  כולו  בוכה  לביתו  חזר  כי  שטען  אוטובוס  נהג 
ילדות בנות 7 מאשדוד לבריכה, ובדרך הן פרצו בשירת "מוות 
לחיילים", בזמן שהוא מבכה את חבריו שנפלו במערכות ישראל. 
את הסטטוס שפרסם, סיים באמירה המזעזעת "מבחינתי הם לא 

יהודים... הם יותר גרועים מערבים".
דב  בשם  חרוץ  לעיתונאי  הסתדר  כך  כל  לא  בסיפור  משהו 
אייכלר, שערך תחקיר קצרצר משלו והגיע למסקנה הבאה: ילדה 
לערבים",  מוות  חיילים,  "הנה  הבא  המשפט  את  אמרה  אחת 

בת  )ילדה  חברתה 
שיבשה  כן?(   ,7
ובזמן  המשפט.  את 
ניסו  שהמורות 
הרוחות  את  להרגיע 
ולהסביר את הטעות, 
במחאה  פצח  הנהג 

וחולל את המהומה.
שלושת  בכל 
מתבקשת  המקרים, 
ותיקון  התנצלות 
עיריית  על  המעוות. 
שמואל  גבעת 
ההחלטה  את  לבטל 
על  הפוגענית, 
האוטובוסים  חברת 
להדיח  המדוברת 
המסית  הנהג  את 
לדרוש  למצער  או 
בו  לחזור  ממנו 
השיסוי  מדברי 
על  ואילו  בפומבי, 
להתנצל  על'  'אל 
בפני  עמוקות 
החרדים,  נוסעיה 
שותפה  שהייתה  על 
הגיע  נגדם.  להסתה 
בקול  לומר  הזמן 
דמנו   – וצלול  נחרץ 

אינו הפקר.

אבי גרינצייג / על סדר היום

רגע אחרי שרשמה הישג עצום, חזרה הנציגות החרדית שני צעדים לאחור ונראה כי אין מנוס 
• העימות הפנימי ב'אגודה' שיכל למנוע את כדור השלג, ההצעה הקוסמת של  מבחירות 
'דגל' וש"ס לנתניהו וההחלטה שיצטרכו שופטי בג"ץ לקבל • וגם: שלושה סיפורי הסתה 

ושנאת חרדים בשבוע אחד

הדגלאים מצדם 
היו מעבירים 
את חוק הגיוס 
המתוקן על 
גבה של אגודת 
ישראל. מסר 
ברוח דומה 
קיבל גם ראש 
הממשלה, לאמור 
- אתה יכול 
להעביר את החוק 
בתיקונים קלים, 
הכל בסדר, אנחנו 
בצד שלך

בדרך לקלפי? גדולי ישראל יכריעו. ישיבת שלוש מועצות גדולי התורה. צילום: משה ויסברג



בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

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

)בית נח מנחמי( ז'בוטינסקי 155, רמת גןוהרב שלמה לנדאו שליט"א 03-6190086
להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

ילד הפלא
דוד לינקר

מופע טלפתיה
עם רונן קמרון

מופע פעלולים 
אקרובטיקה

פעילויות מגוונות 
לילדים

ערבי מחול
לנשים

 ספא, חדר כושר
ובריכת ים המלח

התעמלות מים
לגברים ולנשים

שלומי בן דוד
במופע קסמים

מקהלת מלכות
בהרכב מיוחד

בניצוחו של ר׳ פינחס ביכלר

תפילות שבת והרצאות

חבילת סופ״ש
פרשת עקב

חמישי - ראשון
כ״א-כ"ד באב, 2-5.8

ראשון - ראשוןחבילת אמצ״ש
י״ז-כ"ד באב, 29.7-5.8  חדרים אחרונים!

 הזמר והחזן
ר׳ אבריימי רוט

 המנהל המוזיקלי
יענקי רובין

 הזמר והחזן
ר׳ בערל צוקר

 הפייטן
ר' אליהו אוזן

 המרצה
ר' מאיר שוורץ

.
זה לא חופש, בלי חוף

ש
.

..
מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

חופים2
ארוחות3נפרדים

ביום
הכל כלול 

1במחיר אחד
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וגם  עבדקנים  יהודים  נטול  יהודי  יישוב  מהקמת  החשש  לא 
הם  חרדים  פוליטיקאים  ללא  יהודית  ממשלה  מהקמת  הפחד  לא 
שמדיר  מה  התורה.  ומדגל  מש"ס  הכנסת  חברי  את  שמטרידים 
של  נגמרת  הבלתי  ההדרה  זו  האחרונה  בתקופה  מעיניהם  שינה 
בתוככי  דווקא  המתרחשת   - הכוח  מעמדות  חרדים  פוליטיקאים 
ובדגל התורה בשבועיים  לו. התחושות בש"ס  ולא מחוצה  הבית 
מה  בכל  החברים  של  חלקם  מנת  שהיה  הכוח  כי  הן,  האחרונים 
שנוגע לקביעת סדר היום, ניטל מהם בעל כורחם והועבר לחברים 

החסידיים ביהדות התורה.
ולא  במידה  ליצמן  של  החד-צדדית  ההתנתקות  הצהרת  על 
חצי  בת  ארכה  )וקבלת?!(  לבקשת  שהציב  האולטימטום  ייענה 
החרדים  הכנסת  חברי  שמעו   – הגיוס  חוק  לתיקון  מבג"ץ  שנה 
מהתקשורת ולא מפי בן הברית. באותו רגע הם הרגישו כמו חברי 
הכנסת מהליכוד שנחשפו לראשונה בתקשורת לתוכן מכתבו של 
הנשיא לגבי חוק הלאום שיועד אליהם אישית. ההשוואה בין שתי 
הסוגיות נכונה גם לעניין הישנות המקרים. על החברים של ליצמן 
ועל התומכים לשעבר של רובי ניתן לומר שזו לא הייתה החוויה 

הראשונה וכנראה גם לא האחרונה. 
שנתלו  הססגוניים  הדגלים  רקע  ועל  הזה  השבוע  בסיכום 
ש"ס  גם  ועמה  התורה  שדגל  לומר  ניתן  הכנסת,  במזנון  השבוע 
הספרדית, נפלו בשלב הבתים. לו היה הדבר תלוי בשתי הסיעות 
באה  הייתה  לא   – החרדים  הכנסת  חברי  ברוב  ולמעשה  הללו 
לעולם הדרישה החרדית לדחיית חקיקת הגיוס בחצי שנה, הואיל 

ומבחינתם, העדיפות הברורה הייתה להוביל להכרעה.
כשמשוחחים עם החברים הבלתי מזדהים )מש"ס ומדגל התורה( 
מיעוט,  עמדת  למעשה  שהיא  הזאת  האגודאית  שהעמדה  מבינים 
לחוק  עליהם ההתנגדות ההצהרתית  כפי שנכפתה  עליהם  נכפתה 
בשבוע שעבר. לדידם, מוטב להעביר את החוק בתנאים הנוכחיים 
מאשר לדחות את הקץ. באוזני כמה מהח"כים עוד מהדהדים דברי 
להתנגד  וצורך  טעם  אין  מדוע  שהסביר  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן 

להצבעה הראשונה בחוק הגיוס. 
ובמבחן  הואיל  הדברים,  על  שמעתם  לא  כה  שעד  העובדה 
התוצאה ההתנגדות הייתה של כל חברי הכנסת החרדים, מדברת 
בעד עצמה. הנימוק הג'נטלמני של החברים בדגל התורה ובש"ס 
מה  משום  אחידה.  להיות  צריכה  החזית  הגיוס  שבעניין  היה 
הג'נטלמניות הזאת הפכה לנחלתה הבלעדית של הסיעה הליטאית, 
אגודת  של  מיליטנטי  היותר  הקו  מאחורי  לאחרונה  שמתיישרת 

ישראל.
מדגל התורה שהייתה עד לפני שנה בר הסמכא העיקרי בסוגיות 
שנוגעות לעולם התורה ניטלה זכות ההובלה. גפני אומנם הצהיר 
שדגל לא תהיה ה'שאבעס גוי' של אגודת ישראל, אבל בימי החולין 
אנו בהחלט רואים את התנועה הליטאית הגאה נושאת את הכלים 

של ליצמן ושאר החברים החסידיים. 

חודש חסר
ימים חלף עבר לו מאז פורסם תזכיר חוק שירות  כמעט חודש 
לשינוי  יד  ייתן  לא  כי  הביטחון  שר  הצהיר  בו  לרגע  ועד  ביטחון 
של פסיק מהנוסח שהציעה הוועדה. בין לבין ליברמן כמעט ולא 
השמיע מילה בנוגע לסוגיה שהרעידה את המערכת הפוליטית – 
ומשפיעה על יציבות הקואליציה כמו רעידות אדמה קלות באזור 
טבריה. זה התחיל כרעידה בעוצמה קלה, אבל התדירות מטרידה 
יותר  הרבה  בעוצמה  רעידה  של  בואה  מפני  כבד  חשש  ומעוררת 

גבוהה. 

האמירה המוקצנת ביותר שיצאה עד ליום שני השבוע מפיו של 
הייתה  מסדרון,  שיחת  חצי   – ראיון  בחצי  זה  וגם  הביטחון,  שר 
ניסוח  האיווטית,  בעגה  בחוק.  שינויים  יהיו  שלא  תקווה  הבעת 
שנוסחה  להפליא  מנומסת  מבקשה  יותר  לא  הוא  שכזה  מעודן 
איווט  שבהפרחתם   - איומים  הושמעו  לא  לזה  מעבר  בקפידה. 
מתמחה; לא דלפו שיחות חשאיות של מקורבים סטייל המרוץ על 
ראשות עיריית ירושלים; גם מסרים מוצפנים לא מצאו את דרכם 
בדואר צבאי מסווג אל הכותרות הראשיות. ליברמן שמר על זכות 

השתיקה שהוא כה אוהב, אך הפעם במובן החיובי של המילה.
והנה, שלושה ימים לפני שהסתיים לו חודש תמים של התעלמות, 

הסיעה השבועית  ישיבת  בפתח  הדיבור.  תענית  את  ליברמן  שבר 
של ישראל ביתנו, מצא ליברמן לנכון להגביר את הווליום ולהחריף 
את הטון: "אנחנו לא מוכנים לשום תזוזה, לשום שינוי, לא מילה, 
אמר  הוא  הגיוס",  חוק  בנושא  נקודה  ולא  פסיק  לא  אות,  לא 
וטרק את הדלת על אצבעותיהם של כמה מחברי הכנסת החרדים 
שמתרוצצים ומנסים לחולל קסמים מזה כחודש ימים. רק חסר היה 

שיכריז כי בכוונתו לחסל את האיום בתוך עשרים וארבע שעות.
איווט הוא פוליטיקאי שמקשה על עבודת הפרשנים ומכה את 
שאחרי  הקשים  ברגעים  לאולמרט  חבר  הוא  החזאים.  הערכות 
מלחמת לבנון השנייה כשאיש מלבדו לא הבין את נפלאות התבונה. 
לו  שהובטח  המאחז  על  ויתר  הוא  הנוכחית  הקדנציה  בראשית 
במשרד החוץ והעדיף להפגיז את נתניהו מספסלי האופוזיציה על 
בסיס יומיומי. במקרה האחרון זה השתלם לו, עם יותר מזל משכל, 
כשניצל בהמשך את הסיטואציה כדי להתיישב על הכיסא היוקרתי 

ביותר בממשלה – של שר הביטחון. 
אותה  ולשבור  כחודש  במשך  שתיקה  על  לשמור  החלטתו  את 
דווקא השבוע, ניתן היה לתלות באותה הפכפכות – עם סדר פנימי 
שרק איווט עומד על טיבו – שמאפיינת את התנהלותו הפוליטית 
הנגלה,  על  רב  בו  שהנסתר  הזה,  שההסבר  אלא  הימים.  משכבר 
לא נשמע הגיוני כשנחשפים לדו-שיח שהתנהל מאחורי הקלעים 
נכונות  הובעה  במסגרתו  הביטחון,  במשרד  בכירים  גורמים  מול 

להכללת שינויים בחוק.

קליעה למטרה
המו"מ להכללת שינויים ותיקונים בתזכיר שהגיש שר הביטחון 
התנהל בערוצים חשאיים מרגע שההצעה הונחה על השולחן. לגבי 
כמה מהסעיפים בהם דובר נכבדות, כבר הושגו הבנות עקרוניות 
הסעיף  שינוי  על  סוכם  לדוגמה  כך  לראשונה.  כאן  שמתפרסמות 
הישיבות.  בני  למתגייסים  בנוגע  הצה"לי  המידע  למאגר  הנוגע 
נכונות  על  לספר  יודעים  העניינים  בסוד  שהיו  החרדים  הגורמים 
עקרונית להסרת הסעיף והמרתו בסעיף פחות מתריס ויותר כוללני.

העמדה  עקרונית  התקבלה  ואף  בקשב  נשמעה  הכלכלי  בפן 
אי-עמידה  של  במקרה  התקציבי  הקיצוץ  כי  לקבוע  שביקשה 
הגיוס.  חייבי  התלמידים  של  היחסי  החלק  על  רק  יחול  ביעדים 
משמעות השינוי הזה שנראה קוסמטי לכאורה, היא רבת השפעה, 
לנוכח העבודה שמרבית חייבי הגיוס מתוקצבים כבחורי ישיבות, 
'פר ראש' מוענק לאברכים  יותר של התקציב  בעוד החלק הגדול 

שברובם אינם חייבי גיוס. 
דובר  ראשוניים,  סיכומים  הושגו  במסגרתן  החשאיות  בשיחות 
פסילה  למנוע  מנת  על  החוק,  של  המטרה'  'סעיף  שינוי  על  גם 
נוספת של החוק בבג"ץ. בתזכיר שהונח על השולחן ההתמקדות 

בית ספר לפוליטיקה

האגודה 
למען החייל

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

נציגי 'דגל' מקבלים את הוראת מרן הגרי"ג
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מרגע שליברמן הבין 
שליצמן והחברים 

החסידיים נחושים לסכל 
כל פשרה – ודורשים 

לדחות את ההכרעה, 
הוא חתך והודיע שלא 

יהיה שינוי של פסיק או 
מילה. ליברמן – כך הם 
מסבירים – חשש שאם 

יגלה נכונות פומבית של 
הסכמה כלשהי לשינוי 

הנוסח, הוא גם יאכל 
את הדגים המקולקלים, 

גם ישלם לדייגים 
החרדים וגם יגורש 

מהקריה בעקבות הפלת 
הממשלה

מדגל התורה שהייתה 
עד לפני שנה בר 

הסמכא העיקרי בסוגיות 
שנוגעות לעולם 

התורה ניטלה זכות 
ההובלה. גפני אומנם 

הצהיר שדגל לא תהיה 
ה'שאבעס גוי' של אגודת 
ישראל, אבל בימי החולין 

אנו בהחלט רואים את 
התנועה הליטאית הגאה 

נושאת את הכלים של 
ליצמן ושאר החברים 

החסידיים

את  לשנות  הייתה  החרדית  ההצעה  השוויון'.  'ערך  בהחלת  הייתה 
הנוסח ולרככו על מנת שבג"ץ לא יוכל לטעון, כמו בפסיקתו הקודמת, 

שהסעיפים הביצועיים של החקיקה לא הולמים את המטרה. 
הפסקה המשמעותית מכל אודותיה דובר, היא זו הנוגעת לסיטואציה 
כשש  בעוד  מהיעדים  אחוזים  ב-85  עמידה  תהיה  ולא  במידה  שבה 
את  שניהלו  החרדים  הכנסת  חברי  ביטחון.  שירות  חוק  יחול  שנים, 
הרחבת  לנוכח  הן   - מימוש  ברי  היעדים  כי  סבורים  אומנם  המגעים 
כסך  נספרים  שהיעדים  העובדה  לנוכח  והן  חרדי'  'מיהו  ההגדרה 
הכל של מתגייסים לצה"ל ומשרתי השירות האזרחי - אולם גם כאן, 
נוסחה שתרצה  היה שנמצאה  דומה  על שלייקס,  חגורה  כתוספת של 
את כל הצדדים. הנוסח שהוצע לבסוף היה כי אם במהלך 12 החודשים 
האחרונים )בעוד כחמש שנים( יתברר כי היעדים לא מושגים, יתאפשר 

לממשלה ליזום חקיקה חדשה בהתאם לצרכי הצבא. 
עם סעיף מכובס מהסוג הזה דומה היה שכולם יוכלו לחיות בשלום 
ובביטחון. ליברמן מחד היה מעלה על ראש שמחתו את אזכור הצרכים 
הצבאיים. הפלגים האגודאיים המיליטנטיים מאידך היו יכולים לטעון 
החלת  על  עקרונית  אמירה  הוכללה  שבמסגרתה  המכשלה  הוסרה  כי 

חוק שירות ביטחון, אם וכאשר, בעוד שש שנים.
נמוכה  אש  על  שהתבשלו  הללו  העקרוניות  להבנות  כשנחשפים 
ונותרו בתוך המטבח הרחק מעין הסועדים, רק מתגברת ועולה השאלה 
מדוע בחר שר הביטחון ליברמן לשבור שתיקה בישיבת הסיעה ולמנוע 

מראש כל אפשרות לנסיגה.

מצווה טאנץ
מעטים הימים שבהם חברי כנסת שאינם נמנים על סיעתו מתייצבים 
כסנגוריו של איווט ליברמן, שכבר העסיק כמה וכמה מטובי הפרקליטים 
יודע  גם  לנתניהו,  בניגוד  שאיווט,  אומרים  תיקים.  במגוון  בישראל 
להתנהגותו  ההסבר  את  שסיפקו  מי  שהפעם  אלא  לסנגוריו,  לשלם 
של שר הביטחון בהתנדבות מלאה, פרו-בונו, היו דווקא כמה מחברי 

הכנסת החרדים, תרתי משמע, בש"ס וביהדות התורה. 
החברים הללו שחשים מתוסכלים מזה תקופה ארוכה כמעט והביעו 
הם,  רק  לא  כיצד  כשתיארו  איווט,  של  תחושותיו  עם  מלאה  הזדהות 
אלא גם האח הגדול ממשרד הביטחון, נגרר למשחקי משיכת חבלים 
עם   - חצות  אחרי  טאנץ'  'מצווה  לריקוד  לומר  יותר  נכון  אולי  או   -

ח"כי האגודה. בדגל התורה ובש"ס בטוחים כי ההצהרה של ליברמן 
ליצמן  כי  הבין  שאיווט  אחרי  רק  ימים,  חודש  של  באיחור  הושמעה 

והחברים החסידיים נחושים לסכל כל פשרה. 
והרגישו  איווט  עם  שקט  ציר  על  ששמרו  המתוסכלים  החברים 
הבין  שליברמן  מרגע  כי  מסבירים  נגיעה,  במרחק  מצויות  שההבנות 
ודורשים   – פשרה  כל  לסכל  נחושים  החסידיים  והחברים  שליצמן 
לדחות את ההכרעה, הוא חתך והודיע שלא יהיה שינוי של פסיק או 
מילה. ליברמן – כך הם מסבירים – חשש שאם יגלה נכונות פומבית של 
הסכמה כלשהי לשינוי הנוסח, הוא גם יאכל את הדגים המקולקלים, גם 

ישלם לדייגים החרדים וגם יגורש מהקריה בעקבות הפלת הממשלה.
נקודת השבר הייתה בבוקר יום שני, כאשר ליצמן השמיע את הדרישה 
ולבקש  לבג"ץ  לפנות  אולטימטום,  ללא  ראשון  בשלב  הראשונית, 
דחייה. ליברמן הבין שכל עיכוב בהכרזה מצדו יגרום לכך שהוא יהפוך 
מרוסי לליטאי – וייגרר כמו חבריו החרדים אחרי הצהרותיו של ליצמן, 
במקום להוביל. "ליצמן שיגר את האיום שלו במכוון בלי שום תיאום 
מוקדם איתנו", אומרים החברים מש"ס ומדגל התורה, "לא היה שום 
וגם לא טיפת תיאום  תיאום לפני ההחלטה של אגודה להתנגד לחוק 
לפני שליצמן הציב אולטימטום של בקשת ארכה מבג"ץ. הם רצים לבד 

וגוררים את כל המערכת אחריהם".
גם אם התרחיש האופטימי יתממש כשהאולטימטום של ליצמן ייענה 
ידי  על  בחיוב  שתיענה  ארכה  בבקשת  לבג"ץ  תפנה  והמדינה  בחיוב 
הבג"ץ )שכידוע, לא סר ימין ושמאל מדברי המועצת החסידית(, הרי 
שההימור שהחברים נוטלים על עצמם הוא עצום. שהרי מהרגע שבו 
האופציה של הכללת שינויים והעברה מהירה של החוק כבר במושב 
הנוכחי טורפדה, קיימת תמיד האפשרות שבסיבוב הבא הפוליטיקאים 
החרדים יהיו פחות חזקים – מה שישפיע דרמטית על תוצאות החקיקה. 
"אם נלך למערכת בחירות שבסופה נגיע חלשים יותר ונעביר חקיקה 
הפכה  ישראל  שאגודת  לקבוע  יהיה  אפשר  טובים,  פחות  בתנאים 
לאגודה למען החייל", אמר אתמול )שלישי( בתסכול גורם בכיר בדגל 
התורה. נכון למועד כתיבת השורות בדגל התורה ובש"ס עוד חוככים 
בינם לבין עצמם האם לצאת בהצהרה סותרת לאולטימטום של ליצמן. 
אם תבנית ההצבעה על חוק הגיוס תחזור על עצמה וגם כאן תירשם 
היגררות רבתית אחרי אגודה, ניתן יהיה לקבוע סופית שאגודת ישראל 
תפתיע  דגל  אם  הליטאית.  העצמאות  שאריות  את  זללה  החסידית, 
ותילחם על עמדותיה, ניתן יהיה לנסות להניף מחדש את הדגל, לעת 

עתה, רק לחצי התורן.

לא רוצה להיות ליטאי, ליברמן בישיבת הסיעה
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ימי הגבלה: מונטג חוזר, חלקית

קריית מוצקין

בית שמש

העיר:  ראש  על  לאופוזיציה  כביר  ניצחון 
מניעה  צווי   14 הוציא  הבחירות  ועדת  שופט 
חלק  לקחת  עליהם  ואסר  העירייה  עובדי  נגד 
ציקי  הגיש  העתירה  את  הבחירות.  בתעמולת 
כי  שטען  חדשה,  רוח  תנועת  יו"ר  אבישר, 
עירייה  עובדי  מגייס  צורי  חיים  העיר  ראש 
בניגוד  שלו  הבחירות  תעמולת  בשירות  לעבוד 

להוראות החוק.
שדרת  כל  את  מקיפה  המניעה  צווי  שורת 
ההנהגה העירונית, וכוללת בין היתר את מנכ"ל 
של  אשתו  את  ואפילו  העיר  מהנדס  העירייה, 
תפקידה  שבשל  צורי,  דפנה  הגב'  העיר,  ראש 
לעמוד  תחויב  העירוני,  התיאטרון  כמנכ"לית 

בהוראות החוק החלות על כל עובד עירייה.

לאחר תקופת מעצר, שורת הגבלות והרחקות 
חבר  חוזר   - נגדו  החשדות  לאור  מהעירייה, 
לפעילות  מונטג  משה  שמש  בית  העיר  מועצת 
קיבל  המשפט,  בבית  שנערך  בדיון  בעירייה. 
השופט את טענות פרקליטיו וביטל את הרחקתו 
מבניין מועצת העיר. בין הטענות של פרקליטיו 
ומטבע  קרבות  שהבחירות  העובדה  הייתה 
פוליטיים  דיונים  לנהל  מרשם  על  הדברים, 

ולהיות בקשר שוטף עם אישים רלוונטיים.
לצד הבשורה על חזרתו לעירייה, על מונטג 
יוכל  לא  והוא  משמעותיות  הגבלות  הוטלו 
העשייה  ליבת  והנדסה,  ובנייה  תכנון  בענייני 
הציבורית שלו. ההגבלה תיוותר על כנה למשך 

60 ימים.

יוםעוד 113
מרעננים את הרשימה, מחפשים פתרון לדדון

צמרת ש"ס מתגייסת להשכין שלום בבני ברק • הרב בעדני יעלה בקרוב לבית הרב מאזוז, בניסיון למנוע 
פילוג • חיים ביטון בפגישה חשאית בבית הרב דניאל זר • וגם: חידת מימון המפלגות של בן אפרים

בני ברק

עין עילית
מודי מחשש לנדידת כתובות: התנגדות לביטול הבחירות

בוודאות  מובטח  שנראה  אחד  דבר  יש  אם 
ראש  של  כהונתו  שהיא  הרי   ,2018 בבחירות 
שצפוי  גוטרמן,  יעקב  עילית  מודיעין  עיריית 
הצלחתו  נוספת.  לקדנציה  בקלות  להחליק 
הקהילות  כל  את  סביבו  ללכד  גוטרמן  של 
והמפלגות בעיר, מביאה אותו ליזום את ביטול 
בהתנגדות  נתקלת  שהיוזמה  אלא  הבחירות 
פנימית של גורמים בקהילות הליטאיות בעיר, 
החוששים מהעברת כתובות מאסיבית של אנשי 

הפלג הירושלמי לירושלים.
העיר  בחלל  מרחפת  הבחירות  ביטול  יוזמת 
לא מעט זמן והמצדדים בה טוענים כי אין טעם 
שכל  שעה  בחירות,  למערכת  העיר  את  לגרור 
המפלגות והקהילות מסכימות מראש על כוחם 
הוא  בה  הסיטואציה  גוטרמן,  עבור  וגודלם. 
צריך להיבחר היא חדשה יחסית, מאחר ובשלש 

ורק  יחיד  מערכות בחירות הוא נבחר כמועמד 
במערכת הבחירות האחרונה נאלץ להעמיד את 
עצמו לאמון הבוחרים )85% התושבים העניקו 

לו את אמונם(.
חשש  מעלה  הבחירות  ביטול  שיוזמת  אלא 
בשל  מוכרים,  ליטאיים  גורמים  בקרב  כבד 
עליכם  וזאת  הירושלמי'.  'הפלג  מצד  איום 
לדעת. בבחירות 2013, עת התמודדו 'בני תורה' 
נציגים  שני  להכניס  הם  הצליחו  לראשונה, 
למועצת העיר מודיעין עילית )לצד שני נציגים 

בבני ברק ונציג בודד בירושלים(.
גם  להבנות  להגיע  אמור  גוטרמן  עקרונית, 
במועצה  כוחם  לשמירת  תורה'  'בני  אנשי  עם 
בבחירות הבאות, אלא שעל פי תסריט הבלהות 
כתובות  העברת  תירשם  'דגל',  אנשי  של 
'הפלג הירושלמי' מהעיר,  סיטונאית של אנשי 

ובמקרה  מאחר 
כל  אין  כזה, 
לקולם.  ערך 
העיקרי  החשש 

תזכה  שם  ירושלים,  לעיר  קולות  ממעבר  הוא 
המפלגה לתוספת כוח נכבדה.

'הפלג  מול  הספציפית  הבעיה  מלבד 
אותו  המודל  את  בעיר  מזכירים  הירושלמי', 
לפיצול   - בביתר  רובינשטיין  מאיר  מוביל 
בנפרד  קהילה  כל  וריצת  המאוחדת  הרשימה 
קהילה.  כל  של  כוחה  לבחינת  נחוץ  כמודל   -
סוג  לערוך  הזדמנות  להיות  יכולות  "הבחירות 
תוכל  קהילה  כל  בהם  פנימיים  פריימריז  של 
לברוח  צריכים  לא  כוחה,  את  בדיוק  להוכיח 

מזה, זה הליך נכון וטוב לכולם".

סום
פר

אשון
ר

מפלגה חדשה: האופוזיציה של 'דגל' חוברת ל'יחד'

אלה  בימים  יוצאת  חדשה  חרדית  מפלגה 
החרדיים  הקולות  את  לפצל  ועלולה  לדרך, 
המרכיבות  הקהילות  בין  פנימי  לקרע  ולהביא 
של  ידיים  בשילוב  מדובר  השקט.  היישוב  את 
ליטאית  תנועה  עם  ישי  אלי  של  'יחד'  אנשי 
משפחות  המייצגת  'תכל'ס',  בשם  חדשה 

ליטאיות מודרניות.
זאב,  בגבעת  הליטאי  הציבור  בתוך  הפיצול 
ומחילוקי  ענייניות  מסוגיות  בעיקרו  נובע 
אלא  צרכים,  ומילוי  עדיפויות  סדרי  על  דעות 
שבאחרונה הוא התעצם לאור החלטת התנועה 
'דגל  סניף  מנהל  את  ליישוב  להביא  הליטאית 
התורה' בירושלים איציק ברנר. חלק מהציבור 
לא רואה בעין יפה את מה שהם מכנים 'הצנחה' 
מגיע  שלא  מישהו  של  פוליטיים  לצרכים 

מהיישוב.

'תכל'ס'  תיקרא  חדשה  הליטאית  הרשימה 
מוכר.  מקומי  פעיל  ויין,  קיווי  יעמוד  ובראשה 
לדברי יזמי המפלגה, היא עשויה לגרוף קולות 
בהצנחות  מעוניינים  שלא  תושבים  של  רבים 
כתובות  בה  ושיראו  מפלגתית  ובפוליטיקה 
חינוך,  מוסדות  של  בבעיות  לטיפול  נאמנה 

כבישי גישה ותשתיות לקויות.
'יחד'  מפלגת  גם  תרוץ  מפלגה,  אותה  תחת 
עם  לכנסת  בבחירות  נאות  יכולות  שהוכיחה 
אוריאל  יהיה  ברשימה  נציגה  קולות.  כ-600 
פעילותו  בזכות  ביישוב  מאד  המוכר  רבני, 

הדומיננטית.
להמעיט  יתאמצו  מפלגות-האם  אם  גם 
שהיא  נראה  החדשה,  המפלגה  של  בערכה 
ולנגוס  גדול  ראש  כאב  להם  להסב  צפויה 
מכוחם. נכון להיום, מחזיקה 'דגל' בנציג בודד 

לצד נציג לחסידות קרלין. 
ב'דגל'  כיוונו  באחרונה 
לשלשה  ושאפו  גבוהה 
הסגנות  ולקבלת  מנדטים 

עשויה  החדשה  ההתפצלות  אך  ברנר,  לטובת 
להרחיק אותם מהיעד.

עדיין  הנוכחיות,  כל הדרמות המקומיות  על 
את  לאחד  והניסיונות  השלום  דיבורי  מרחפים 
כפי  משותפת,  לרשימה  וש"ס  'דגל'  'אגודה', 
היה  נראה  האחרונים  בחודשים  בעבר.  שהיה 
ולהותיר  ש"ס  עם  לסגור  בדרכם  שהחסידים 
את 'דגל' לבדה, אך עד כה הדברים לא סגורים 

ונראה שכל הצדדים מנסים לשפר עמדות.

ת זאב
גבע

ברוורמן מציג: מלאכת שיקום

פתח תקווה

שורת  בשל  במפלגתו  בודד  שנותר  לאחר 
פתח  עיריית  ראש  השבוע  השלים  עריקות, 
תקווה איציק ברוורמן את ביסוס צמרת נבחרתו 
עיתונאים  במסיבת  אכפ"ת.  ברשימת  החדשה 
את  ברוורמן  הציג  שני,  ביום  שנערכה  חגיגית 
המספר 3 ברשימה: רועי פן, פעיל חברתי וחבר 
מועצה מטעם 'עיר צעירה'. במסגרת הזעזועים 
העיר,  במועצת  הכיסאות  וחילופי  הפוליטיים 
כל  ידי  על  באחרונה  מאד  למחוזר  פן  הפך 

המתמודדים, בשל הפופולריות שצבר.
המספר  את  ברוורמן  הציג  כשבועיים,  לפני 
אדי  המועצה  חבר  הוא  הלא  ברשימתו,   2
קואז, לשעבר חבר סיעת 'דרך חדשה' של אורי 
שלשת  איוש  את  ברוורמן  השלים  בכך,  אהד. 
לפי  שלפחות  בסיעתו,  הבכירים  המקומות 
כוחו  מלוא  את  משקפות  האחרונות,  הבחירות 

במועצה – שלשה מנדטים.
בלא  נתקלה  ברוורמן  של  השיבוץ  מלאכת 
בצמרת  נשים  היעדר  בשל  בעיר,  ביקורת  מעט 
הרשימה. הביקורת לא נעלמה מעיניו של ראש 
נכבד  ייצוג  יהיה  "ברשימה  כי  שהבטיח  העיר 

של נשים ומתוכן פנים חדשות".
נכנס  העיר  לראשות  המרוץ  כך,  ובתוך 
ניצבים שני  גבוה, כאשר מול ברוורמן  להילוך 
מועמדים חזקים במיוחד. מדובר ברמי גרינברג, 
חבר מועצה ואופוזיציונר בלתי נלאה שהצליח 
להכניס את העיר לתזזית, ואיתי שונשיין, חבר 
מועצה צעיר ופופולארי, שהצליח לסחוף אחריו 
את חברת המועצה אורנה דוידאי ואת הפעילה 

החברתית ואשת הגמ"ח אורלי שטרית.

על  כוחותיה,  מיטב  את  מגייסת  תנועת ש"ס 
מנת להוביל מהלך יצירתי שיחלץ אותה מהמצב 
והחסידות.  התורה  בעיר  נקלעה  אליה  הסבוך 
מזכ"ל  השבוע  נפגש  דילוגים,  מסע  במסגרת 
וראש  זר  דניאל  הרב  עם  ביטון  חיים  התנועה 
העיר חנוך זייברט, במקביל למגעים מתקדמים 
הרב  של  רחמים'  'כסא  חצר  מול  המתנהלים 
הוחלט  התנועה  בצמרת  בנוסף,  מאזוז.  מאיר 
לרענן את רשימת הנציגים, כשגם כסאו של יו"ר 

הסיעה בבני ברק אלי דדון - מתנדנד.
כשהתחלקה הארץ לחברי כנסת של התנועה, 
האחריות  את  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  הותיר 
בכדי.  ולא  בידיו,  ברק  בני  על  המוניציפלית 
ש"ס בני ברק מתמודדת עם מרמור גובר בקרב 
קהל מצביעיה ובעיקר עם איומים מצד מפלגות 
חדשות; 'יחד' של הרב מאזוז, שבאופן היסטורי 
מטעמו  נציג  קיבל  ואף  ב"ב  מש"ס  חלק  היה 

ברשימה ומפלגתו החדשה של הרב דניאל זר.
מול  זה  אם  ובין  מול הרב מאזוז  זה  אם  בין 
הרב זר, נראה שהפתרון האולטימטיבי מבחינת 
דדון.  הסיעה  יו"ר  את  להחליף  הוא  ש"ס 
בפגישה במעונו של הרב זר, ניסה השבוע חיים 
שמע  אך  ובהסכמים,  בפיוסים  כוחו  את  ביטון 
בעיקר מסר אחד: כל עוד דדון בתפקידו – אין 
על מה לדבר. גם בזירת 'יחד', נדמה שעמידתו 
של דדון בראשות ש"ס, רק מחזקת את כוונתם 

קולות  לגרוף  וסיכוייהם  מאחר  בנפרד,  לרוץ 
רבים של ממורמרים.

להחלטות  המפתחות  את  בידיו  שמחזיק  מי 
הגר"ש  החכמים  מועצת  חבר  הוא  העירוניות 
בדדון  איתנה  תמיכה  מביע  כה  שעד  בעדני, 
ופועל בכל כוחו למניעת פילוג בציבור הספרדי. 
לפני כשבועיים, הגיע הרב מאזוז לבקר את הרב 
בעדני במיטת חוליו, שם הפליגו האישים במעלת 
מוניציפאלי'  ל'שטח  שהגיע  ממידע  השלום. 
עולה כי הרב בעדני צפוי להגיע לביקור גומלין 
בביתו של הרב מאזוז, שם צפויים הרבנים לדון 
מפורשות בסוגיית הבחירות. השבוע, פגש יו"ר 
ש"ס דרעי ברב בעדני ושמע ממנו אקראית על 

דבר הביקור הצפוי.
מי  את  תלוי  לאחדות?  הסיכויים  ומה 
שואלים. באופן רשמי, ש"ס לא מכירה ב'יחד' 
אלא  עצמאית,  ריצה  על  הכריזה  כבר  ו'יחד' 
אינטנסיבי,  מו"מ  מתנהל  הקלעים  שמאחורי 
כשמי שמנווט את הדברים מצד ש"ס הם אנשי 

נשיא המועצת הגר"ש כהן.
ריצה  ונפסלו:  שעלו  הדרישות/רעיונות  בין 
בריצ'רצ' מלא של שתי התנועות, הרצת מפלגה 
ספרדית כללית ללא אזכור שמות המפלגות או 
וותיק תחת ש"ס, תמורת  קונספט  ריצה באותו 
סגנות ושדרוג לנציגי הרב מאזוז. בחלק האחרון 
בסגנות,  צברי  פיני  כיהן  בעבר  כי  לציין  ראוי 

כנציג 'כסא רחמים'.
גורל  שיוכרע  ועד 
בש"ס  וראשיהן,  המפלגות 

כל  להחלפת  השבוע  להיערך  החלו 
רצון  מתוך  העיר,  למועצת  ברשימה  הנציגים 
כלל  הנוכחיים  החברים  מרבית  שורות.  לרענן 
מנסים  מיעוטם  הדרך,  את  לפנות  מתנגדים  לא 
להיאחז בקרנות המועצה, כשהם משתמשים בין 
היתר בסקר 'קו עיתונות' המלמד על פופולריות 
כעתודת  שמוזכרים  השמות  בין  שלהם.  יחסית 
עקיבא  אסרף;  רפי  עו"ד   - הש"סית  העסקונה 
אריאל  מלכיאלי;  לח"כ  חקיקה  יועץ  חופי, 
פעיל  הררי,  ויוסף  מוכר  חברתי  פעיל  דרשן, 

וותיק.
כך, בתנועת ש"ס שוברים את הראש  ובתוך 
הזכור  אפרים,  בן  דרור  המועצה  חבר  בחידת 
לעיר אלעד.  על מעברו  עיתונות'  'קו  מחשיפת 
להביא  במקומיים  מאיצים  הארצית  בתנועה 
להתפטרותו, בשל החשש כי בישיבת המועצה 
מימון  לצורך  להזדהות  יצטרך  בה  האחרונה 
מפלגות, יצהיר על השתייכותו ל'יחד', בהיותו 
התנועה  יו"ר  מנגד,  מאזוז.  הרב  של  נציגו 
המקומית תומך בהישארותו של בן אפרים, חרף 
מעברו מהעיר והחשש כי מימון המפלגה עלול 

לנדוד ממנה.

על רקע 'הצנחתו' של איציק ברנר מירושלים לתפקיד יו"ר 'דגל' המקומית, קבוצה ליטאית מקימה תנועה 
חדשה בשם 'תכל'ס', שתרוץ עם מפלגת 'יחד'

 • נתקלים בהתנגדות מתוך הבית  גוטרמן להביא לביטול הבחירות,  יעקב  ניסיונותיו של ראש העיר 
החשש: מעבר כתובות מאסיבי של אנשי 'הפלג הירושלמי'

יפה
חש

יפה
חש
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 לשם שינוי: פורשים מהמרוץ

הרצליה

רעננה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

הלוטשים  כנסת  לחברי  כבר  התרגלנו  אם 
אנחנו  כעת  המוניציפאלית,  לזירה  עיניים 
את  ותופס  שהולך  השני  הדור  על  מתבשרים 
בנה  קורן,  עומרי  המקומית.  בזירה  מקומותיו 
של חברת הכנסת נורית קורן, הגיע בפריימריז 
'הליכוד' בהרצליה למקום  הפנימיים של סניף 
למקום  העיר.  למועצת  להיכנס  וצפוי  השני 

השלישי הגיע עו"ד יוסי בן ארויה.
את המקום הראשון בפריימריז קטף, כצפוי, 
גם  קוממי, המשמש  יוסי  הנוכחי,  יו"ר הסיעה 
כיו"ר תאגיד בית העלמין העירוני, שתאמינו או 
במועצת  החשובים  התיקים  לאחד  נחשב  לא, 
העיר. נכון להיום, מחזיק 'הליכוד' בשני חברי 

מועצה.

ערי  לראשות  המתמודדים  רשימת  בעוד 
ישראל הולכת ומתארכת, ברעננה נרשמת מגמה 
על  באחרונה  הודיעו  מתמודדים  שני  הפוכה. 
אך  פרי.  וסימה  גליק  איתן  מועמדותם;  הסרת 
אל דאגה, במרוץ הרענני נותרו עדיין לא פחות 

משבעה מתמודדים.
'יש  מטה  ראש  גליק,  היה  הפורשים  ראשון 
עתיד' בעיר, שהודיע לפני כחודש כי לאור ריבוי 
שבניהול  הגבוהה  הכספית  העלות  המועמדים, 
 – גבוהים  הלא  והסיכויים  בחירות  מערכת 
החליט להסיר את מועמדותו ולהתמקד בהובלת 

רשימת 'יש עתיד' למועצה.
מועצה  חברת  פרי,  סימה  הודיעה  השבוע, 
היא  כי  אוהבים',  שאנחנו  'רעננה  סיעת  מטעם 
עומק  סקרי  לאור  לרוץ,  מכוונתה  בה  חוזרת 

שהזמינה ושלימדו על סיכויים לא גבוהים.
גינזבורג,  איתן  עומד  רעננה  העיר  בראשות 
לאחר  חודשים,  מספר  לפני  לתפקיד  שנכנס 
לטובת  בילסקי  זאב  העיר  ראש  של  עזיבתו 
תפקיד ראש מטה הדיור הלאומי. מול גינזבורג 
יקי  ברט,  ארז  קריסטל,  ניר  בבחירות  יתמודדו 
סקעת  ארי  בן  רחלי  וינטראוב,  רונית  ודמני, 

וחיים ברוידא.

'הממשיך' של חברת הכנסת בני ברק
ערד בדרך למהפך: החילונים הצטרפו לחסידים

הדיבורים התיאורטיים על הקמת גוש חרדי-
הפכו  חמו,  בן  ניסן  העיר  לראש  חוסם  חילוני 
שעשוי  פוליטי  למהלך  בדרך  מוכחת,  לברית 
בקדנציה  לראשונה  בעיר.  למהפך  להביא 
 - חילוניים  מועצה  חברי  הצטרפו  הנוכחית, 
החרדי  הציבור  של  מושבעים  יריבים  גם  בהם 
הצליחו  יחדיו  החסידיים,  המועצה  לחברי   –
להפיל הצבעה על העברת כחצי מיליון שקלים. 
פוליטיקאים  ניווטו  הסוערת  ההצבעה  את 
ארציים שהורו לחברי המועצה החילוניים לתת 

ביטוי והוכחה לרצינותם.
בעיר ערד שולט ביד רמה ראש העיר ניסן בן 
'יש עתיד', שיחסיו עם ההתיישבות  חמו, נציג 
שפל  שיאי  שברה  בעיר  הגדולה  החסידית 
של  התפתחותה  למרות  שחלפה.  תקופה  בכל 
רבים  צעירים  זוגות  ונהירת  החסידית  הקהילה 
שאין  היה  נדמה  תקופה  לפני  עד  העיר,  אל 
קולות  מ-3,000  למעלה  המחזיקה   – לקהילה 
צפוי  ושהוא  חמו  בן  מול  אלטרנטיבה  שום   -
המונה  בעיר  הקולות  מרבית  את  בקלות  לקבל 

כ-25,000 תושבים.
את  מוניציפאלי'  'שטח  חשף  שאז,  אלא 

העיר  ראש  סגן  אדרי,  משה  בעלילה:  השינוי 
ומקושר,  וותיק  ליכוד  מרכז  וחבר  לשעבר 
העיר.  ראשות  על  להתמודד  כוונתו  על  הודיע 
מאחורי הקלעים, התבשל מהלך נרחב בניצוחם 
של בכירי 'הליכוד' ובתיאום עם סגן השר יעקב 
לגבש  על מנת  וחברי מועצה מקומיים,  ליצמן 

בסיס תמיכה נרחב במועמדות אדרי.
שעבר,  בשבוע  שהתקיימה  מועצה  בישיבת 
ניתנה הוכחה ראשונה לברית החדשה. בישיבה, 
פרוטוקול  החברים  לאישור  העיר  ראש  הגיש 
לשיפוץ  העברות  שלל  ובו  הכספים,  מוועדת 
הסעיפים,  באחד  החינוך.  מוסדות  וציוד 
התבקשו החברים לאשר העברה של 415,000 
₪ ממוסדות החסידים לטובת בית ספר חילוני. 
מדובר בכספים שהגיעו ממשרד החינוך עבור 
העיר  ראש  לדברי  אך  לחרדים,  גנים  בניית 
טענו  מנגד,  הבנייה.  עלות  על  כעודף  נשארו 
ארבעת חברי המועצה החרדים כי העירייה לא 
סיימה את עבודותיה בגנים וכי על הכסף ללכת 

למטרתו העיקרית.
שהולכת  מאופוזיציה  הסובל  חמו,  בן 
שפרשו  סיעתו  חברי  בשני  היתר  בין   – וגדלה 

אין  כי  גילה   – לאופוזיציה 
הפרוטוקול,  לאישור  רוב  לו 

חברי  שלשה  גם  ה כאשר  צ ע ו מ
ארצי חילוניים; ריקה צמח, מנו ביטמן  ועופר 

 – במועצה  חילוני  היותר  לסמן  שהיה  מי   –
מיהר  חמו  בן  נגד.  והצביעו  לחרדים  הצטרפו 
להאשים את המתנגדים בחציית קווים אדומים 
על  כבד  ערד שישלמו מחיר  ילדי  "על חשבון 

המשחקים הפוליטיים".
שנערך  ראשון  בחירות  בכנס  כך,  בתוך 
במלון 'ענבר', השיק משה אדרי את מועמדותו 
עם נוכחות מרשימה של צמרת 'הליכוד', בהם 
השרים איוב קרא וצחי הנגבי, ח"כ נאווה בוקר, 
ח"כ דוד ביטן, שהפך לאיש המוניציפאלי של 

התנועה.
יצוין כי 'אגודת ישראל' הרשמית טרם אמרה 
מועמד.  בשום  תמיכה  הביעה  ולא  דברה  את 
'הליכוד'  מועמד  את  לצייר  שלא  הרצון  בשל 
תהיה  אם  ספק   - החרדים  כנציג  אדרי  משה 
בכלל הכרזה רשמית וייתכן כי הוראת התמיכה 

תילחש מפה לאוזן בבוקר הבחירות עצמו.

צמרת  ובינתיים:   • דרמטית  בהצבעה  ביטוי  קיבלה   – חמו  בן  העיר  ראש  להדחת  הפוליטית  הברית 
'הליכוד' מתגייסת למאמץ • הערכה: תמיכה חרדית לא פומבית במשה אדרי

ביתר עילית מהפך: רביץ הודח, זלץ קיבל את השרביט
פנימיים  פריימריז  בתום  מקומית:  דרמה 
במקום  זלץ  דודי  זכה  התורה',  'דגל  בסניף 
הראשון ויקבל את מושכות התנועה לידיו. זלץ 
הדיח את היו"ר הנוכחי, מ"מ ראש העיר יצחק 

רביץ.
נפתחו  שלישי,  יום  של   20:00 בשעה 
 – הסניף  חברי  הוזמנו  אליהם  הקלפיות, 
 - והקהילות  הכנסת  בתי  מנציגי  המורכבים 
התורה'  'דגל  לראשות  בחירתם  את  לשלשל 
בביתר עילית, תואר המבטיח את תפקיד מ"מ 

ראש העיר הבא.
חברים   28 הגיעו  הסניף,  חברי   31 מבין 
לממש את זכותם. בתום הצבעה מתוחה, הציג 
רייך מרכסים, את  ועדת הבחירות איצ'ה  יו"ר 
 10 זלץ,  דודי   – קולות   15 הבאה:  התוצאה 

קולות – יצחק רביץ. 3 קולות נפסלו.

בדרמה  מדובר  ליטאית,  הפנים  בזירה 
בכירים  גורמים  מעט  לא  כאשר  ממש,  של 
התוצאות.  על  והשפיעו  בנעשה  בחשו 
את  המתמודדים  גייסו  האחרונים,  בימים 
על  כבדים  לחצים  והפעילו  יכולותיהם  מיטב 
המצביעים. כזכור וכפי שנחשף בהרחבה מעל 
זו, על עצם קיום הפריימריז התנהל  גבי במה 
קרב מר, קרב שהוכרע לבסוף במהפך שלטוני.

יצוין כי 'דגל התורה' בביתר, שהפכה ל'מעוז 
דמוקרטי' בציבור החרדי, מתגלה גם כמפלגה 
אוכלת ראשיה, כשהדחתו של רביץ מצטרפת 
עברו.  בבחירות  שטרית  יוסי  של  להדחתו 
לניצחונו  גם  נחשב  זלץ  ניצחון  סמלי,  באופן 
של שטרית, שעמד מאחורי מועמדותו של זלץ.

בניצחונו  לראות  ניתן  אחרת,  בזווית 
העיר  לראש  השכמה'  'קריאת  זלץ  של 

שאיבד  רובינשטיין, 
מועמד  וקיבל  ברית  בן 

הדבר  יותר.  לעומתי 
חבר  של  להפסדו  מצטרף 

הוא  גם  הרשקופ,  יקי  ן המועצה  מ א נ
בבחירות  לרובינשטיין,  הפנימיות ולויאלי 

בחב"ד.
קווים לדמותו של היו"ר הנכנס: דוד  והנה 
32, בוגר ישיבות באר התורה בירושלים  זלץ, 
עם   ,2013 בשנת  ציון.  בתל  וולפסון  וכולל 
כניסתו של ח"כ יעקב אשר לכנסת, קיבל זלץ 
למוערך  מהרה  עד  והפך  הלשכה  ניהול  את 
יסודית  חרוצה,  שקטה,  עבודה  בזכות  ביותר, 
ומאירת פנים. למרות השקט שהוא משדר, זלץ 
נחשב לבולדוזר שאין דבר שיכול לעמוד מול 

חנו וקשריו המסועפים.

אאאאא

 גן
רמת 'יהדות התורה' תשתלב ברשימת ראש העיר
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סיעת 'יהדות התורה' ברמת גן מנהלת מגעים 
מתקדמים עם ראש העיר ישראל זינגר, לשילוב 
נציג מטעמה ברשימתו. מדובר במהלך תקדימי 
בו מפלגה חרדית מצטרפת לרשימה חילונית. 
דמות  שינפלד,  צבי  הרב  יהיה  ברשימה  הנציג 
בעיר,  הציבוריים  בחיים  וותיקה  מוערכת 
לענייני  העיר  ראש  יועץ  כיום בתפקיד  המכהן 

דת.
צפויות  גן  ברמת  הקרובה  הבחירות  מערכת 
בעיקר  העיר,  שידעה  מהסוערות  אחת  להיות 
הדתית-חרדית.  בזירה  גם  אך  הכללית  בזירה 
תחת  התורה'  'יהדות  רצה  מסורתי,  באופן 
לא  פעם  שאף  שלישי  מקום  תמורת  המפד"ל 
חודו  על  זו החמצה  הייתה   2008 בשנת  נכנס. 
'ברית  רקע  על  האחרונות,  בבחירות  קול.  של 
ל'יש עתיד', אסרו  'הבית היהודי'  בין  האחים' 
קודקודי 'יהדות התורה' כל שיתוף פעולה עם 
גן  ברמת  התורה'  ו'יהדות  הסרוגים  מפלגת 

נאלצה שלא להתמודד כלל.
התורה  ביהדות  נחושים  הזאת,  בפעם 
בפני  עצמם  מוצאים  אך  למועצה,  להתמודד 
לפני מספר חודשים, החלו  סיטואציה סבוכה. 
השורות  לאחדות  מהלך  להוביל  בעיר  גורמים 
המפלגות  לכל  משותפת  רשימה  ולהקמת 
פי  על  יפה.  עלו  לא  שהדברים  אלא  הדתיות, 

היא  היוזמה  את  ש'תקע'  מי  מעורים,  גורמים 
דוד  עו"ד  הוא  במועצה  שנציגה  ש"ס,  סיעת 
מנחם. "הם תמיד מלאי ביטחון עצמי ומדברים 
תמיד  הם  שבפועל  למרות  גבוהה,  גבוהה 

מצליחים להכניס נציג בודד", דברי הגורם.
הדברים  היהודי'  'הבית  שורות  בתוך  וגם 
החלו להסתבך: הסיעה הדתית לאומית נחשבת 
בשלשה  ומחזיקה  בעיר  ודומיננטית  לחזקה 
ספורים  ימים  כחודש,  לפני  במועצה.  נציגים 
סניף  של  פנימיות  בבחירות  שנבחר  לאחר 
מחדש  אותה  להוביל  המקומי  היהודי'  'הבית 
בבחירות, הודיע יו"ר הסיעה אביהוא בן משה 
על ריצתו לראשות העיר, ברשימת 'הרמתגנים 
הכיצד  ברור  טרם  כה,  עד  אביהוא'.  עם 
רשימתו  עם  היהודי  לבית  בחירתו  מתיישבת 

החדשה ומטעם מי בדיוק הוא צפוי לרוץ.
לקהל  משה  בן  של  קריצתו  אחרת,  או  כך 
מעוררת  לראשות,  מועמדותו  והצגת  החילוני 
מתחים בציבור הדתי לאומי ומביאה כבר לקרע 
ל'שטח  שהגיע  מידע  פי  על  במפלגתו.  פנימי 
מוניציפאלי', חיים גלרמן, חבר המועצה מספר 
לרוץ  ולא  לפרוש מהמפלגה  צפוי  2 במפלגה, 
סיכוייו  את  מחשב  עדיין  גלרמן  בבחירות. 
יפרוש כליל  במקומות אחרים אך ככל הנראה 

מהחיים הפוליטיים.

ת  ו י ו ח ת פ ת ה ה
בנציג  דחקו  בגזרה 
ללכת  התורה'  'יהדות 
כרגע  שנראית  מה  האופציה על 

הבטוחה ביותר, והוא צפוי להשתלב ברשימת 
ערך  מביא  שינפלד  הרב  כי  יצוין  העיר.  ראש 
בעיר,  רבים  לא  חרדים  לקולות  מעבר  מוסף 
המסתמן,  פי  על  המוערכת.  אישיותו  בשל 
ברשימה  השלישי  במקום  ישובץ  שינפלד 
מלאה  תמיכה  על  תכריז  התורה'  ו'יהדות 
המהלך  זינגר.  של  ובמועמדותו  ברשימה 
עדיין טעון אישור סופי של גדולי ישראל בשל 

רגישותו.
הבלתי  המתמודדים  רשימת  כך,  ובתוך 
נחסרה השבוע  גן,  נגמרת לראשות העיר רמת 
התאחדות  בנשיא  מדובר  פוטנציאלית.  דמות 
דיווחים  פי  שעל  ברוש  שרגא  התעשיינים 
בשל  אך  לתפקיד,  להתמודד  ברצינות  שקל 
מעצרו בחשד להעלמות מס, לא יתמודד. נכון 
לכעת, מי שמסתמן כמתמודד עיקרי מול ראש 
העיר ישראל זינגר – שבעצמו נחלץ מחשדות 
ליעד  המועצה  חבר  הוא   – עתידו  על  שאיימו 
המועמדים,  ריבוי  בשל  הערכה,  פי  על  אילני. 

העיר תיגרר לסיבוב בחירות שני.

הפתעה: 'בן הטיפוחים' מול חולדאי

תל אביב

ראש  סגן  זמיר,  אסף  צפויה:  בלתי  תפנית 
רון חולדאי,  ובן טיפוחיו של ראש העיר  העיר 
זמיר,  העיר.  לראשות  התמודדות  על  הודיע 
שהיה לחבר המועצה הצעיר בישראל עת נכנס 
לפופולארי  הפך  עשור,  לפני  העיר  למועצת 
לו  שהעניקה  רחבה,  מתמיכה  ונהנה  ביותר 
)ראש  מנדטים  ארבעה  האחרונות  בבחירות 
העיר מחזיק בחמשה מנדטים, לשם השוואה(. 
יתמודד  שזמיר  בדעתו  העלה  לא  איש  כה,  עד 
הנוכחית  והכרזתו  חולדאי,  מול  בראש  ראש 
צפוי  היה  שנראה  במרוץ  הקלעים  את  טורפת 

מראש.
בתוך כך, גוברות הערכות על הצטרפותה של 
חברת הכנסת סתיו שפיר למרוץ ועל פי דיווחים 
נמצאת  ואף  הבחירות  על  במרץ  שוקדת  היא 
במגעים עם ספי שקד, אסטרטג דגול שניצח בין 
היתר על קמפיין 'השקופים' של ש"ס. שם נוסף 
איש  הוא  כמתמודד  האחרונים  בימים  שעולה 
התקשורת אסף הראל שעל פי דיווחים שכר את 

שירותי האסטרטג ליאור חורב.
עולות  אביבית  התל  בפוליטיקה  כי  יצוין 
אסף  של  מועמדותו  סביב  שונות  ספקולציות 
'דיל' חשאי בינו לבין  זמיר, חלקן מדברות על 

חולדאי. לאן כל זה הולך? ימים יגידו.
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על הפסוק: "ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן" דרשו 
לעצמם".  העשירות  את  חוטפים  "והיו  במדרש:  חז"ל 
שאל הרבי מקוצק זי"ע: כיצד יכול אדם לחטוף עשירות 
רצונו של השי"ת,  הרי מזונותיו של אדם  לעצמו ללא 
קצובין לו מראש השנה עד ראש השנה. בראש השנה יכתבון וביום 
צום כיפור יחתמון..מי יעני ח"ו ומי יעשיר...? ומשיב: שהקב"ה 
והם  שמים  כבוד  ידה  על  שיתגדל  מנת  על  העשירות  את  מעניק 

חטפוה להרבות הנאתם שלהם...
לו  שהעניק  בכלים  שמים  כבוד  להרבות  האדם  של  תפקידו 
הזה  העולם  בהנאות  ורוצה  ושואף  זאת  מבין  שאינו  מי  הקב"ה. 

לעצמו מתרחק מייעודו האמיתי והמטרה הנכספת.
יששכר'  ה'בני  בעל  זי"ע  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  כתב  וכך 
בספרו על התורה 'אגרא דכלה' )פר' מטות(: שמעתי מפה קדוש 
בוצינא דנהורא כבוד אדמו"ר מו"ה יעקב יצחק מלובלין זצוק"ל, 
רמז על הפסוק "אנשי הצבא בזזו איש לו" ]במדבר לא נג[ 'אנשי 
הצבא' הם צדיקי הדור, הממונים המגינים של 'צבא ישראל'. בזזו 
איש לו –הם מבזים את אותו האיש אשר אנושיותו הוא לעצמו, 
לכבודו ולהנאתו, ואינו חושש לתת כבוד באנושיותו לאלוקי עולם.

אגודת  של  הגדולה  הכנסיה  בפתיחת  דרש  זצ"ל  חיים  החפץ 

אחד  כל  על  המוטלת  החובה  של  עמד  דבריו  ובתוך  ישראל, 
להרבות כבוד שמים בעיר שלו, העיירה שלו ובכפר שלו. מי שיכול 
ללמד ילדים –שילמד, מי שיכול למסור שיעור שימסור. כל אחד 

לפי יכולתו צריך לפעול למען כבוד שמים.
כל זה התרחש לפני הצהריים. אחר הצהריים ביקש החפץ חיים 
לדרוש פעם נוספת. כולם התפלאו אך משום גדולתו כיבדוהו שוב 
לישא משא מרכזי. הוא עלה על הבמה וכך אמר: אתם ודאי רוצים 
לדעת למה נעמדתי לדבר שוב? ובכן כשחזרתי לאכסניה שמעתי 
שהוא  מה  לעשות  יכול  הוא  צדיק,  חיים'  ה'חפץ  שאמרו:  כאלה 
אומר, אבל מי אני ומה כוחי לפעול בענין ולדבר עם אחרים? קודם 
עלי ללמד את עצמי... ואח"כ אם יתאפשר לחזק אחרים. לשם כך 

הגעתי לכאן שוב כדי לומר לכם את המשל הבא:
יהודי אחד, מושקה קראו לו, היה ממונה מטעם הפריץ על כל 
הבתים השדות והכרמים שלו. פעם נכנס הפריץ לבקר את מושקה 
מלאה  הכוס  של  חציו  כי  הפריץ  ראה  תה.  בכוס  כיבדו  והיהודי 
במים וחציה השני בחול... התפרץ בזעם כלפי היהודי: "מה פשר 
ניסה  אעשה?"  "מה   ." חול?!  לשתות  לי  נותן  אתה  וכי  הדבר? 
צינורות  בעיירתנו,  המים  של  טבעם  הם  "כך  להצטדק,  מושקה 
"נו, טוב. אבל  וכך הם מגיעים אל הבתים".  המים מלאים בחול 

הסכים  הפריץ.  אמר  מהחול",  המים  את  לסנן  אפשרות  ישנה 
מושקה והבטיח כי מהיום יעשה כך.

לאחר זמן מה שמע הפריץ כי היתה שריפה בעיירה ורוב נכסיו 
נשרפו, ואף אחד לא טרח לכבות אותה. כעס הפריץ מאד והחליט 
צעק  "פושע!"  קרה.  אשר  את  לברר  כדי  לעיירה  בעצמו  לנסוע 
לעבר מושקה "כיצד זה לא דאגת לכבות את השריפה?!". "אבל 
הפריץ" ענה בקול נפחד "לא היו לנו מים נקיים..." עד שסיננו את 
המים הכל נשרף. "טיפש שכמוך", ענה לו הפריץ בכעס, "לשתות 

תה צריך מים נקיים, אבל שריפה מכבים באיזה מים שישנם!..."
ברחובות,  שריפה  משתוללת  הזה  בדור  חיים:  החפץ  אמר 
ובמצב כזה מה שייך לומר 'מי אני ומה אני'? עם איזה מים שיהיו, 
מקום  כאן  אין  השריפה.  את  ומכבים  רצים  נקיים,  או  מלוכלכים 

להיסוסים, כולם חייבים לפעול בכל הכח ולהרבות כבוד שמים!
"יש ספר מיוחד אשר בו נכתבים החיים למען ה' וזה כל מגמתם. 
וזה שמבקשים 'וכתבנו בספר החיים למענך' להיכתב בספר הזה".

עלינו לנצל את הכלים שניתנו לנו להרבות כבוד שמים ובזכות 
זה נתברך בכל מילי דמיטב.

להרבות כבוד שמים

כפי תהיה

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

הגאון  ג(  )ל,  ַיֲעֶׂשה  ִמִּפיו  ַהּיֵֹצא  ְּכָכל  ְּדָברוֹ  ַיֵחל  ֹלא 
דורש  היה  זצ"ל,  ויטאל  חיים  רבי  המקובל,  הקדוש 
פסוק זה כך:  "לא יחל דברו" - אדם השומר את פיו ולא 
מפיו  היוצא  זוכה ש"ככל  בו,  ומזלזל  דברו  את  מחלל 

יעשה" - הקב"ה נותן כח בפיו ומקיים ועושה את דבריו. 
כח הדיבור שניתן לאדם הוא קדוש ויקר ביותר. פיו הוא כלי 
שרת לבורא יתברך! בכח הדיבור העולם מתקיים, כמאמר הכתוב 
)תהלים סח, יב(: "ה' יתן אומר המבשרות צבא רב". עיקרו של 
"ויהי  התורה:  אומרת  האדם  בבריאת  הדיבור.  כח  הוא  האדם 
"לרוח  אונקלוס:  ומתרגם  ז(,  ב,  )בראשית  חיה"  לנפש  האדם 
כח  היא  בבריאתו  באדם  נפח  שהקב"ה  החיים  נשמת  ממללא". 
הדיבור שניתן בו. משום כך, יש לשמור ביותר על הדיבור. זהו 

דבר יקר שמוכרח להיות שמור באופן מיוחד!

דיבור או שתיקה - מה עדיף?

יש הטוענים, שהטוב ביותר לא לדבר בכלל, אבל ישנם מצבים 
לדבר  מה  לדעת  האדם  צריך  אז,  או  לשתוק.  אפשר  אי  שבהם 
ואיך לדבר. שני שרים בכירים, מיועציו הבכירים של המלך, נהגו 
להתווכח ביניהם בעניין הדיבור. אחד סבר שהשתיקה היא הדבר 
שתיקה  יפה  העולם.  קיום  וזהו  לעשות,  האדם  שצריך  העיקרי 
כח  הוא  טען שהדיבור  השני  ואילו  ע"א(.  צט  )פסחים  לחכמים 

משמעותי יותר. 
לבסוף קץ המלך בוויכוחים הארוכים והודיע להם כי בכוונתו 
להעמיד צוות שופטים והוגי דעות, וכל אחד מהם יציג את עמדתו 
ויסבירה היטב, וסוף סוף יוכרע מי משניהם צודק. בשעה היעודה 
השר  פתח  ראשון  השופטים.  וצוות  המלך  לפני  השניים  נעמדו 
הדיבור  בכוח  כי  הסביר  הוא  יותר.  חשוב  הדיבור  כח  כי  שטען 
מתקיים העולם כולו. כל משא ומתן בין בני אדם נעשה על ידי 
הדיבור.  באמצעות  נעשה  ללמוד  אדם  לימוד שצריך  כל  דיבור, 

אדם נושא אשה על ידי הדיבור, ונמצא שזהו קיומו של העולם. 
יותר  כי השתיקה חשובה  והחל להסביר  נעמד חברו  כשסיים 
 – הראשון  אותו  עצר   – המלך"  "אדוני  העולם.  לקיום  ונחוצה 
"אני  טען:  מבוקשו  לו  כשניתן  שאלה?",  לשאול  אוכל  "האם 
הבאתי בכוח הדיבור ראייה כי הדיבור הוא החשוב ביותר, ואיך 
הוא מביא ראייה משלי על שלו? אין לו רשות להשתמש בכוח 

הדיבור שלו! עליו להביא ראיות על ידי שתיקה!"...
נהנה המלך מן הדברים והכריע כי הצדק עמו...

כח הבניין וההרס שבדיבור

הדיבור הוא הדבר החשוב ביותר הנחוץ לקיום העולם. אלא, 
שיש להיזהר בו ולשמור עליו ביותר, ובמיוחד להיזהר שלא לבוא 

המביאה  עצמית  והתפארות  שקרים  רכילות,  הרע,  לשון  לידי 
לגאווה. 

"אל תתן את פיך לחטיא את בשרך" אמר שלמה המלך )קהלת 
ה, ה(. ועוד אמר: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" )משלי 
כא, כג(. העבירות החמורות ביותר מגיעות מכח הדיבור, והרבה 
מבלי  שנזרקה  מיותרת  מילה  בעקבות  בעולם  אירעו  חורבנות 

משים ופגיעתה הקשה נותרה לדורות. 

שמירת הפה מוסיפה לכוחו

האדמו"ר מקוצק היה קדוש עליון. היו לו אלפי חסידים ששתו 
וקימץ  משמר  מכל  פיו  על  שמר  הוא  אבל  דבריו,  את  בצמא 
במילותיו. הוא נהג להסתגר בחדרו, ולפעמים היה שותק במשך 
שבוע שלם. אחר כך היה יוצא ואומר דיבור אחד או אמרה אחת 
שנונה וחריפה, שהספיקה לכל קהל החסידים למשך שבוע שלם. 

ככל שאדם שומר על דיבורו, יש בו כח ועוצמה גדולה יותר!
הבבא סאלי זיע"א היה מביא על כך את דברי המשנה בברכות 
פ"ו  )ברכות  בדברו"  נהיה  שהכל  מברך  לצמאו  מים  "השותה 
לכו  צמא  כל  "הוי  שנאמר  תורה,  אלא  מים  אין  וביאר:  מ"ח(, 
למים" )ישעיה נה, א(. אדם הלומד תורה מתוך צימאון, כלומר 
בשרי"  לך  כמה  נפשי  לך  "צמאה  של  במצב  ובשמחה,  בחשק 
)תהלים סג, ב(, זוכה לקדש את עצמו ומקדש את כח הדיבור שלו, 
ומכח זה יזכה לברך "שהכל נהיה בדברו", כלומר, יזכה לברך, 

והקב"ה יעשה את דברו! 
כל זאת מכח הדיבור הנעשה בקדושה ובטהרה, שכן הקב"ה 
אוהב את הדיבור הקדוש והאמיתי. "לא יחל דברו" – אל תחלל 
את הדיבור שלך, שמור עליו! כשצריך לדבר - תשתמש בו באופן 
מושכל, וחלילה אל תבזה ותחלל אותו. אם תעשה כן - מובטח 

לך כי "ככל היוצא מפיו יעשה".
שמרו  הם  זו,  הנהגה  מצינו  הדורות  בכל  ישראל  גדולי  בכל 
ביותר על דיבורם, ולפיכך זכו שברכותיהם התקיימו - צדיק גוזר 
אדם  נפטר  מה  זמן  לפני  ע"ב(.  טז  קטן  )מועד  מקיים  והקב"ה 
צדיק שזכה להגיע לגיל תשעים שנה. ב'שבעה' ספרו ילדיו סיפור 
בנו  הולדת  לפני  זה  היה  לפני כשבעים שנה.  לו  מדהים שאירע 
אמרו  והרופאים  אשתו,  אצל  סיבוך  חל  ההריון  במהלך  הבכור. 
כי יש לנתחה, ויש בזה עניין של פיקוח נפש, אך ניתוח זה ככל 

הנראה יגרום שהאשה לא תוכל ללדת לעולם.
ההכרעה הקשה ניתנה בידם, והבעל הצעיר נבוך. כדרכם של 
אל מרן  ברק,  לבני  נסע  הוא  הדור.  בגדול  להיוועץ  פנה  יהודים 
את  והציע  מנחה  תפילת  לפני  אליו  נכנס  זצ"ל.  איש"  ה"חזון 

השאלה – האם לנתח או לא. 
"מה רוצה אתה שאומר לך?" ענה ה"חזון איש", "הרי הרופאים 
קבעו שמדובר בעניין של פיקוח נפש. מה נעשה נגד פיקוח נפש? 

אבל, עומדים אנו כעת לפני תפילת מנחה. הבה נתפלל, ונחשוב 
על כך שוב אחרי התפילה". 

כשהסתיימה התפילה, פנה ה"חזון איש" אל האברך ואמר לו: 
"אל תשמע לרופאים ואל תסכים לניתוח. אל דאגה! הכל יסתדר 

ויוולד לך ילד בריא ושלם". 
אדם  כעל  בו  שהביט  הפרופסור,  אל  התשובה  עם  חזר  הוא 
שנשתבשה דעתו. איך מסרב אדם לניתוח ומסכן את חיי אשתו 
הוא  רפואה?!  למד  לא  שמעולם  רב  עם  התייעצות  בעקבות 
הפעיל את כל כח השכנוע שלו כדי להסביר לאברך את משמעות 
ההחלטה המסוכנת הזו, אולם היהודי שהיה חדור באמונת חכמים 

נותר דבוק בעמדתו וחתם על סירוב לניתוח. 
קיימא,  של  וולד  ניסים  בנסי  ילדה  והאישה  רב  זמן  חלף  לא 
ובשנים הבאות זכו שניהם לעוד אחד עשר בנים, בסך הכל שנים-

עשר ילדים כנגד שנים עשר שבטי י-ה!...

תפילתו התמימה של בן השלוש

לא רק בצדיקים גדולים רואים זאת, אלא גם בתינוקות של בית 
רבן שלא טעמו טעם חטא, ופיהם טהור וקדוש –  משפחה מבני 
ברק בת תשעה נפשות רצתה לנסוע למירון בל"ג בעומר. הרכב 
היה קטן, חמשה מקומות בלבד. מה עושים? שכן שנסע גם הוא 
הסכים לצרף את אחד הילדים, אבל השאר נדחסו וישבו בצפיפות 

גדולה בכל הנסיעה הארוכה. 
ואמר:  הציון,  על  התפילה  לקראת  האב  אותם  הכין  בדרך 
"אנחנו נוסעים כעת לרבי שמעון בר יוחאי. כל תפילה שתבקשו 

מעומק הלב – תתקבל". 
דבריו  את  שומע  השלוש  בן  הקטן  הילד  שגם  חשב  לא  הוא 

ומפנים את המסר... 
כשיצאו מן הקבר שאל האב את הילד הקטן: "על מה התפללת, 
צדיק?" והילד השיב בתמימות: "בקשתי מה' שיביא לאבא שלי 

אוטו גדול, שיהיה מקום לכולם ולא נצטרך להצטופף כל כך"...
"על זה התפללת?" – התחייך – "נו, נו. ואני חשבתי שתתפלל 

שתגדל בתורה וביראת שמים"...
והסבתא  הסבא  של  בביתם  לשבות  המשפחה  הלכה  משם 
המתגוררים בצפון הארץ. בערב שבת נתן האב לחמיו את מפתחות 
הרכב שלו, לשמירה, ובמוצאי שבת, כאשר בקש לקבלם בחזרה, 

הושיט לו חמיו מפתחות אחרים. 
"מה זה?" – התפלא. 

"אלו מפתחות הרכב החדש שלך" – השיב לו – "לי יש רכב 
גדול שכבר איני זקוק לו, ולך יש רכב שקטן על מידותיך. החלטתי 

שנחליף רכבים"... )״משכני אחריך״ במדבר(.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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מפקידים  שאנו  להאמין  רוצים  שאנחנו  למרות 
את ילדינו במסגרות הבטוחות ביותר בימי החופש 
הגדול, פעמים רבות הדבר אינו תלוי בנו, מהסיבה 
יכולים לשמור עליהם 24 שעות  הפשוטה שאיננו 
בסופו של  נתון.  רגע  בכל  עליהם  ולפקח  ביממה 
בידיעה  לקייטנה  הילד  את  שולחים  אנו  דבר, 
הילד  ממשחק,  או  כלשהי  מפעילות  שכתוצאה 
עלול להישרט, ליפול או לקבל מכה יבשה ברגל. 
חמורות  להיות  עלולות  הפציעות  לעיתים  אך 
באופן ממשי.  חייהם  לסכן את  ואף  ביותר  הרבה 
מדובר בפציעות אשר עלולות לשבש את תפקודו 
ולנו ההורים-  ולגרום לכאב רב.  התקין של הילד, 

לרגשות אשמה ועגמת נפש עמוקה.

עמיקם  עו"ד  את  שאלנו  שנדע?  חשוב  מה  אז 
חרל"פ:

של  הביטוח  פוליסת  תביעת  ראשונה,  אופציה 
הקייטנה 

רישוי  חובת  קובע   1990 משנת  הקייטנות  "חוק 
וכן חובת המפעיל  כ"קייטנה",  ישות המוגדרת  היא אותה  לקייטנה. בחוק מופיע מה 
בהתאם  שאינה  קייטנה  המנהל  אדם  כי  נקבע  אף  בחוק  עסקים.  רישוי  בעל  להיות 
לסעיפי החוק צפוי למאסר. בפועל, מותנית הפעלת קייטנה בקבלת רישיון לכך מטעם 
כי  להורים  אינו מבטיח  כזה  רישיון  והרשות המקומית, למרבה הצער,  משרד החינוך 
הגוף המפעיל את הקייטנה אחראי ומתאים, אלא רק על עמידה בסטנדרטים המוצגים 

בחוק. 

כל קייטנה אשר פועלת על פי חוק, מחויבת בביטוח הילדים בעת ההרשמה, אך חשוב 
לוודא זאת טרם רושמים את הילד, בשל העובדה שישנן קייטנות פרטיות שלא פונות 
לקיים  מנת  על  המתאימים  אישורים  או  להפעלתן  הדרושים  האישורים  את  לקבל 
עסק. אמנם מדובר בעבירה על החוק, ומפעילי הקייטנה עשויים להיות חשופים בפני 
כתב אישום פלילי במקרה של תאונה, אך אין לקחת סיכון, ויש לוודא שאין זה המצב 

בקייטנה שבה ילדנו שוהה בה, וכי הוא אכן מכוסה על ידי פוליסת ביטוח.
בתביעה מסוג זה, יש צורך להוכיח כי התאונה התקיימה בשל רשלנות מצד מפעיל 
טביעה  למשל,  האחראי.  הצוות  של  רשלנות  או  מובהק,  בטיחותי  ליקוי  הקייטנה- 
בבריכה בגלל היעדר משגיחים/ לא תאומת את גילאי הילדים, נפילה ממתקן משחקים 

שבור ועוד. 

במצבים כאלו, ניתן לתבוע ישירות את הקייטנה וחברת הביטוח שלה ו/או את המוסד 
עצמו בו התרחשה התאונה, למשל מתנ"ס או בריכת השחייה. ניתן לתבוע גם עבור 
בעתיד  שכר  הפסדי  הפציעה,  בעקבות  צפויות  לא  הוצאות  וסבל,  כאב  נפש,  עגמת 
הוא  ולכן  לילד  שנגרמה  הנכות  לשיעור  בהתאם  יקבע  הפיצוי  גובה  ועוד.  להורים, 
משתנה ממקרה למקרה. יש לציין כי בתביעה כזו שיעור הפיצוי אינו מוגבל ויכול להגיע 
עילה  להוכיח  ואין אפשרות  כי במידה  לזכור  לילד, אך חשוב  הנזק שנגרם  עד מלוא 

לרשלנות המפעיל אינו יישא באחריות  לכך".

אופציה שנייה- תביעת פוליסת הביטוח של המסגרת החינוכית
רבים לא יודעים זאת, אך תלמידים בבתי ספר גנים, פעוטונים, מעונות יום וגני ילדים, 
המופעלים ע"י הרשות המקומית או משרד החינוך, מבוטחים לאורך כל השנה מתוקף 
שאנו  לתלמידים  אישיות  תאונות  בביטוח  החינוכית  המסגרת  של  הביטוח  פוליסת 
שהיא  היא  כך  של  המשמעות  החובה.  תשלומי  במסגרת  עליהם  משלמים  ההורים 

תקפה גם בימי החופש הגדול ושעות הפנאי. 

בתביעה מסוג זה, אין חשיבות לאופן בו ארעה התאונה או מי האשם בה. הפיצוי יינתן 
בהתאם לחומרת הפציעה והנזק שהוסב בעקבותיה, למשל, מספר ימי אשפוז, הוצאות 
יחסית  והם  לפי תנאי הפוליסה הזאת  וכדומה. סכומי הפיצויים  נכות  רפואיות, רמת 
מוגבלים. כמו כן, בפוליסה מצוינים "חריגים"- מקרים בהם לא יהיה ניתן לקבל פיצוי. 

כך למשל, במקרה שהילד נפגע בתאונת דרכים/ מקרה טרור או פעולות איבה. 

אופציה שלישית- תביעה מקבילה
ושל המסגרת  הקייטנה,  הפוליסות, של  שתי  את  לתבוע  ניתן  כי  לדעת  ביותר  חשוב 
החינוך  משרד  ידי  על  שניתנת  הביטוח  שבפוליסת  בעוד  כאמור,  במקביל.  החינוכית 
תביעה,  של  במקרה  לקבל  שניתן  הפיצויים  מבחינת  מוגבלת  היא  אשם,  שאלת  אין 
כך למשל ילד שנפצע במצבו הוגדר כבעל-100% נכות, יוכלו הוריו לקבל עד כ- 375 
אלף ₪ פיצויים בלבד. מדובר בסכום צנוע יחסית. ואילו פוליסת הביטוח של הקייטנה 
דורשת הוכחת רשלנות של המפעיל, אך שיעור הפיצוי אינו מוגבל מראש, ועשוי להגיע 
לסכומים גבוהים יותר. משום כך, רצוי לנסות לתבוע את שני הביטוחים במקביל, על 

מנת לקבל את מלוא הפיצויים המגיעים לנו על פי חוק.

לסיכום, יש בפנינו ההורים כמה אופציות על מנת למצות את זכויותינו במקרה שהילד 
שלנו- הדבר היקר לנו מכל נפגע במהלך שהותו בקייטנה. אפשר וכדאי, לדרוש לקבל את 
פוליסות הביטוח של הקייטנה ושל בית הספר/הגן, על מנת להיות מודעים כבר מההתחלה 
לסוגיות המופיעות שם, המגבלות הנקובות בהן, והזכויות שלנו, ליתר ביטחון. על מנת 
לקבל את הפיצוי הראוי לאופן הפציעה של הילד, מומלץ להיוועץ עם עו"ד שמתמחה 
בתחום הנזיקין, ויוכל  להדריך אתכם כיצד לפעול בצורה הנכונה ביותר, ובהתאם לאופן 
הפציעה. חשוב לתעד ולשמור את כל המסמכים הרלוונטיים וחוות הדעת הרפואיות 
התביעה.   בתהליך  מכן,  לאחר  רבות  לכם  לסייע  יכול  שהדבר  משום  הפציעה   לגבי 

בשורות טובות, וחופש מהנה ובטוח.

עו"ד חרל"פ מומחה לתביעות נזיקין, תאונות וביטוח ועומד בראש משרד עו"ד עמיקם 
/http://www.harlap.co.il .חרל"פ ושו"ת
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kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פופקורן זעתר

טיפים
לפני שתעברו דירה

טיפים  הדירות:  מעברי  תחילת  זמן   – שנה"ל  סוף  לרגל 
ילדים  עם  למשפחות   מתאימה  דירה  לרכישת/השכרת 

בגילאי גן ובתי ספר 

וגן,  ספר  בתי  לילדי  והורים  עתה,  זה  הסתיימה  שנה"ל 
כדי  זה,  לזמן  בדיוק  זאת  יכוונו  דירה,  לעבור  המעוניינים 
להגיע בזמן לפתיחת שנה"ל, הקרובה במקרה של השכרה, 
או זו שלאחריה, עבור רכישה. ניר שמול מנכל מנכ"ל חברת 
שניר - בית לשיווק נדל"ן למגורים ולמסחר, בארץ ובחו"ל, 
נותן טיפים והצעות להורים לילדי גן ובתי ספר איך למצוא 

את הדירה המתאימה ביותר בעבורם, ובעבור ילדיהם.

• חשוב לבקר בגני הילדים ובבתי הספר הסמוכים לדירה 
הגננת  עם  ולהיפגש  לשכור,  או  לרכוש,  רוצים  שאותה 
את  גם  שאלות  ולשאול  הספר,   בית  מנהלת   / היועצת   /
טוב  אין  הלימודי.   למוסד  בסמוך  ורואים  במידה  ההורים, 

כמראה עיניים ומשמע אוזניים. 

• עדיף לגור קרוב לבית הספר אבל לא ״על״ בית הספר 
״  ״מצטיין  הספר  בית  שאזור  לעיתים  מרעש  להימנע  כדי 
משחקי  לצד  בהפסקות  ורעש  צלצולים  כדוגמת  בהם,  
כדור אחרי שעות בית הספר במגרשים ובחצר המשחקים.

המכירות,  למשרד  מגיעה  בטרם  משפחה  לכל  מומלץ   •
להשכרה  לדירה  או  אופציונאלית  שנייה  יד  לדירה 
את  החינוך  משרד  באתר  לבדוק  מתאימה,  אופציונאלית 
נתוני המיצב וכן את נתוני אחוז המעבר בגרות באותו איזור. 
מדובר בנתונים שפתוחים לכל, וניתן לבדקם בקלות רבה. 
אין ספק שבדיקה כזו יכולה לתת אינדיקציה טובה באשר 

לרמת החינוך במקום.

•מומלץ גם לבדוק בגוגל, אילו רשויות מקומיות משקיעות 
רשות  כאשר  כי  ספק  אין  לחינוך.  גדולים  חינוך  תקציבי 
מקומית משקיעה תקציבי חינוך גדולים, זה גם יבוא  לידי 
מעלה  זה  כך,  הבגרויות.   ותוצאות  המיצב  במבחני  ביטוי 
את הסיכוי של הילד/ה שלך לסיים את בית הספר בציונים 

גבוהים,  ולהמשיך בעתיד לכל מוסד אקדמי אחר.

הספר  לבית  הסמוכות  שכונות  בנדל"ן,  השקעה  •בהיבט 
שכן,  במקום.   הנדל"ן  מחירי  לעליית  מביאות  מובילים 
המבקשים  הורים  מצד  מאד  גבוה  יהיה  לשכונה  הביקוש 

שילדיהם יהיו בבית ספר מוביל כזה או אחר. 

שערכה  בסקר  משתלבים  אלה  "טיפים  שמול:  ניר  לדברי 
חברת שניר  לשנה"ל החולפת, שבו בדקנו את הקשר שבין 
יחפשו  מהציבור    60% כי  מצאנו  זה  בסקר  לחינוך.  נדל"ן 
מקום מגורים בו החינוך לילדיהם מספק אותם,  ורק לאחר 
הכלכלית.  ליכולתם  תואם  אשר  הנכס  את  יאתרו  מכן 
מניתוח תוצאות הסקר עולה כי לשאלה "האם לרמת בתי 
היכן  בהחלטתך  מכריע  שיקול  היה  מגורייך  באזור  הספר 
לגור?" , רוב הנשאלים שיש ברשותם בית השיבו כי תחום 
ענו   51% הנכס.  של  הבחירה  בתהליך  שיקול  היה  החינוך 
אין  כי  שהשיבו  הנשאלים  מבין  שלא.  ענו   26.8%  – ו  שכן, 
רכישת  בפני  יעמדו  כאשר  כי  השיבו  בית, 82%  בבעלותם 
מכריע  גורם  תהווה  המגורים  באזור  החינוך  רמת  בית, 

בהחלטה על רכישתו!".

פופקורן הוא נשנוש שרובנו אוהבים לאכול סתם כשרוצים להתפנק במשהו טעים וחמים. "חוות דרך התבלינים" 
בבית לחם הגלילית מציעה לשדרג את הפופקורן המסורתי ומציגה: מתכון לפופקורן זעתר

טעימה

הילד נפצע בחופש? מגיע לכם פיצוי כספי
אז למרות שאין לנו שליטה מלאה על מהלך היום שילדינו הרכים נמצאים בשלל המסגרות והקייטנות שקיימות 

בחודשי הקיץ, חשוב לדעת כי במקרים שבהם הילד נפצע, לנו כהורים יש כמה אופציות שאנו יכולים לנקוט 
בהן על מנת לקבל את הפיצוי ההולם לנזק שנגרם • עו"ד עמיקם חרל"פ מסביר כמה חשוב להכיר את הזכויות 

ולדעת מה מגיע לנו על פי חוק

מצרכים: 
חצי כוס גרעיני תירס

3 כפיות שמן
צרור עלי זעתר )אזוב( טריים או חופן מיובשים 

2-3 כפיות תערובת זעתר
מעט מלח

סיר נון-סטיק
*את הפופקורן מומלץ להכין בכמויות קטנות 

יחסית בכל פעם.

אופן ההכנה:

גרעיני  את  ומוסיפים  השמן  את  מחממים  בינוני  בסיר   .1
שגרעיני  כך  הסיר  את  מטלטלים  הזעתר.  ועלי  התירס 
הסיר  את  מכסים  ובזעתר.  בשמן  היטב  יצופו  התירס 

ומשאירים חריץ קטן שיאפשר לאדים להשתחרר.

מתחילים  שהגרעינים  עד  גבוהה  אש  על  מחממים   .2
כדי  הסיר,  את  שוב  מטלטלים  פעם  מדי  להתבקע. 
שהפופקורן לא יישרף. כשקולות הפצפוץ נעשים רחוקים 
זה מזה, מסירים מהאש, מוסיפים מעט מלח ואת תבלין 

הזעתר, מערבבים היטב ומגישים.
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 קצרצרים
חטיפי אנרג'י של שטראוס במהלך רחב 
הכולל הפחתה של 15% במחיר יחד עם 

הפחתה בממוצע של כ-18% מכמות 
הסוכר, הוספה של כ- 15% יותר סיבים 
תזונתיים ואגוזים והפחתה של עד 57% 

שומן רווי

עשרות כבר זכו 
הצלחה 

רבה נרשמה 
בשבועות 

הראשונים של 
מבצע 'טיטולים 

שיק סייל',  
כאשר אלפים 

נטלו חלק 
והתקשרו לטלמסר המבצע, במסגרתו 

מעניק בכל שבוע מותג החיתולים 
המוכר ואהוב 'טיטולים פרימיום'  ל-50 
זוכים שובר מתנה בסך 300 ₪ לרכישה 

ברשת 'קידישיק'. שובר המתנה מאפשר 
גם ליהנות מהמבצעים המיוחדים שיש 
בתקופת הסייל הנוכחית ברשת.  כיצד 

משתתפים? רוכשים 5 אריזות של 
טיטולים פרימיום, מתקשרים לטלמסר 

03-3738080, מזינים את הקודים הנמצאים 
בתוך האריזות, עונים נכון  ובמהירות על 

2 השאלות הנשאלות ויכולים לזכות!  
המבצע מתקיים עד כ"ח  בתמוז  תשע“ח   

 – 11.7.18



שוקולד בטעם אייס - קפה
חם ומהביל 

בחוץ? מרגישים 
צורך להתרענן 

עם שוקולד חלב 
משובח לצד 
משקה קר? 

בשמרלינג'ס 
מזמינים אתכם 
לקחת הפסקה 
קטנה באמצע 

היום ולהתרענן עם שילוב מנצח של 
שוקולד בטעם אייס קפה לצד כוס חלב 
קררר, הטעם פשוט ממכר.. לשמרלינג 

מגוון רחב של שוקולדים הכולל את  סדרת 
ה'רוזמרי' במילוי פרלין, סדרת ה'סוליד' 

הקלאסית ואת חטיפי המינור האהובים. כל 
השוקולדים של שמרלינג'ס הינם בהשגחת 

בד"צ ציריך. להשיג ברשתות השיווק 
ובחנויות המובחרות.



מוזמנים לכנס משכנתאות 
מתחתנים 

בקרוב? עומדים 
בשלב של 

חתונות הילדים? 
ככל הנראה 

נושא הדירה, 
המשכנתא 

והתקציב המשפחתי הוא אחד הנושאים 
הרציניים שמעסיקים אתכם בימים אלו. 

המומחים של טפחות מזמינים אתכם 
לקבל כלים מעשיים שיסייעו לכם לצאת 

מן הבלבול, להכיר את עולם המושגים של 
המשכנתאות ולהגיע לבחירות מוצלחות! 

מזרחי-טפחות, מספר 1 במשכנתאות, 
קורא לכם לקבל כלים מעשיים שיסייעו 

לכם להגיע בקלות לדירה משלכם, בסדרת 
כנסים מיוחדת ברחבי הארץ. בכנס הבא, 
שיתקיים בביתר, תיהנו מהרצאה ייחודית 

מפי מנדי בייזר, משווק ארצי למגזר 
החרדי, בנושא בחירת המשכנתא הנכונה. 

נוסף לכך, במהלך האירוע ניתן יהיה לקבל 
ייעוץ אישי בעמדות של מומחי טפחות. 
האירוע מיועד לגברים ולנשים בהפרדה 

מלאה, ויתקיים בעז"ה ביום רביעי ו' באב 
תשע"ח, 18.7.18 בשעה 19:45 באולמי 

 ,B שמחת עולם' ברחוב פחד יצחק 3 גבעה'
ביתר. הכניסה מותנית באישור השתתפות 
מראש בין השעות 10:00-18:00. ההרשמה 
עד יום שלישי ה' באב, 17.7.18. להרשמה 
ולפרטים על כנסים נוספים ברחבי הארץ 

חייגו: 077-6004060.



מבצעים והנחות בכל המחלקות
רשת 'שוק 

מהדרין', 
המובילה את 

סל הקניות 
של הצרכן 

החרדי 
למקום האיכותי והזול ביותר, מציגה מגוון 
רחב של מבצעים והנחות לקראת תשעת 

הימים. המבצעים במחלקות השונות 
כוללים דגים, מוצרי חלב, חטיפים וטיפוח. 

בין היתר תמצאו במבצעים מוצרי נקניקיות 
מן הצומח ושניצל תירס זוגלובק 2 ק"ג 

רק ב-37.90 ₪ ליחידה. מוצרי פיצה דאורו 
– משפחתית מרגריטה/זיתים/ פטריות 

שמפניון, 2 יח' רק ב- 20 ₪. מוצרי תפוגן 
טבע – שניצל תירס, חטיפי תירס, נאגטס 

תירס 670/750 גרם  2 יח' רק ב- 20 ₪. 
בורקס גבינה/ תפו"א זוגלובק 800 גרם 2 
יח' רק ב-20 ₪. נסיכת הנילוס קפוא של 

תנובה, רק ב- 29.90 ₪ לק"ג. מוצרי תנובה 
סנפרוסט, 3 יח' רק ב- 30 ₪ ועוד ועוד. 
המבצעים מותנים בקנייה מעל 75 ₪, 

לא כולל המוצרים המשתתפים במבצע 
ומוגבל ל2 מימושים/ 3 ק"ג בקנייה. 



איכותי מאי פעם 

מותג החיתולים בייביסיטר משיק חיתול 
חדש, פרי פיתוח שנמשך כשנתיים, 

מאז רכשה ניאופרם מוצרי צריכה את 
המותג. עבודת הפיתוח המאומצת לוותה 

בהשקעה טכנולוגית מסיבית ובשדרוג 
קו הייצור. החיתול החדש, בעל ספיגה 

מוגברת, נותן מענה מדויק לצרכי האמהות 
בישראל, בהיותו דק יותר, נח וגמיש יותר 

בזכות מערכת סגירה אלסטית המותאמת 
במיוחד לגוף התינוק ומאפשרת אטימה 

מושלמת למניעת דליפות. חיתולי 
בייביסיטר החדשים והמעוצבים, 

המתאפיינים באיכות גבוהה, זכו לציון 
המשוקלל הגבוה ביותר וכן לציון הכי גבוה 

בפרמטרים של הגנה מפני נזילות ויובש 
פני השטח עפ"י בדיקה שנערכה במעבדת 

SGS שבצרפת. ירדן בארי מנהלת השיווק 
של בייביסיטר מספרת: "הקשר הישיר 

והרציף עם הצרכנים הוא שמאפשר לנו 
לענות במדויק על צרכי הורים מחתלים 

בארץ. בשנתיים האחרונות השקענו 
בשדרוג קווי הייצור, אמצעי הבטחת 

האיכות ובחומרי הגלם ואנו גאים להציג 
את חיתול בייביסיטר האולטימטיבי, חיתול 
איכותי, נח, דק, גמיש, מעוצב ובעל יכולת 
ספיגה מנצחת! "אריזות חיתולי בייביסיטר 

החדשים ישווקו במידות 3, 4, +4 ,5 ו- 6. 
ניתן להשיג ברשתות המזון, בניו פארם 

ובחנויות נבחרות.



לשיניים רגישות

קולגייט מציעה מגוון משחות שיניים 
לטיפול בשיניים רגישות, לדוגמא: 

משחת השיניים סנסטיב פרו-רליף 
Repair&Prevent המיועדת לטיפול בשיניים 

רגישות. משחת השיניים בעלת טכנולוגיה 
ייחודית המותאמת לטיפול ולהקלה 

מיידית לאורך זמן. הפורמולה מכילה 
אבץ, אשר מהווה חומר אנטי בקטריאלי 

שהוכח כמפחית רובד חיידקים ובכך מסייע 
במניעת בעיות חניכיים הגורמות לנסיגת 
חניכיים. המשחה מתחילה לפעול ברגע 
שהיא באה במגע ישיר עם השן. תעלות 

הדנטין הפתוחות בשן נאטמות על-ידי 
טכנולוגיית פרו-ארגין הייחודית למשחה 

זאת.  בשימוש יומיומי המשחה בונה 
מחסום ארוך טווח המשמש כשכבת איטום 
שמגנה בפני רגישות. מחקרים מוכיחים כי 
ההקלה הינה מתמשכת בצחצוח יומיומי. 

בשונה מהמשחות האחרות לרגישות, 
המבוססות על טכנולוגיה מאלחשת את 

הכאב, טכנולוגיית  CSPR אוטמת  מראש 
את מעבר הגירוי הגורם לרגישות. ולכן 

שימוש באופן קבוע יקנה הגנה מתמשכת 
כנגד הרגישות.



מועשרים בחלבון  
שטראוס 

מרחיבה את 
קטגוריית 

 PRO דנונה
עם משקאות 

חדשים 
הנותנים מענה 

להזדמנויות 
צריכה גם 

מחוץ לבית. 
0 אחוזי שומן, 0 סוכר לבן ו-0 ממתיקים 
מלאכותיים. לדברי אלי איצקין, מנכ"ל 

מחלבות שטראוס: "מזון ומשקאות עשירים 
בחלבון הינם אחד מעשרת המגמות 

המרכזיות בשוק המזון העולמי. כמחלבה 
מובילה, אנחנו שמחים לאפשר לצרכנים 

שלנו באמצעות המותג PRO מגוון רחב 
של מוצרים המתאימים להזדמנויות שונות 

ולצרכים שונים". דנונה פרו טריפל זירו 
מושק בשני טעמים, תות ואננס בבקבוק 

של 250 גרם וכוללים 16.75 גרם חלבון כל 
אחד. 0 סוכר לבן, 0 ממתיקים מלאכותיים, 

0 שומן. משקאות דנונה פרו טריפל זירו 
מצטרפים לסדרת דנונה פרו ומשקאות 

יטבתה פרו. בכשרות בד"ץ למהדרין 
בראשות הגר"א רובין שליט"א.



אבקה קוטלת 
סנו K500 - קוטל נמלים 

ותיקנים המכיל שילוב 
ייחודי של חומרי הדברה 
פעילים ואבקה מיוחדת 

הגורמת להתייבשותו 
ולמותו של החרק. לאחר 
הריסוס בסנו K500 נותר 

על האזור המטופל פס לבן 
המכיל חומרים פעילים 
שממשיכים את פעולת 

ההשמדה באזור המטופל, 
כך שגם חרקים שיגיעו למקום לאחר זמן, 

יושמדו מיידית.



כריות בטעם שוקולד לבן
כריות-המותג 

המוביל 
תלמה של 

יוניליוור ישראל 
בקטגורית 

דגני הילדים 
והנוער, מפתיע 

שוב ומשיק 
מהדורה מוגבלת 

וחלומית: 
כריות בטעם שוקולד לבן! המותג כריות 

שם למטרה לעצמו להפתיע את קהל 
הצרכנים, וככזה – הוא מקפיד לחדש, 

להפתיע ולהציע לצרכנים מוצרים בטעמים 
ייחודיים, חדשניים ומקוריים. הקיץ, 

המהדורה המוגבלת והמיוחדת של כריות 
מפתיעה במילוי מהחלומות בטעם שוקולד 
לבן – טעם אהוב במיוחד שיקפיץ לכם את 

הקיץ! כשרות: בד"צ העדה החרדית.



המדביר הפרטי שלכם
סובלים מתיקנים וחרקים 
 K300  זוחלים אחרים? סנו
קוטל עבורכם את כל סוגי 
החרקים הזוחלים בטיפול 
 K300 מהיר ותכליתי. סנו

מכיל תרכובת  יעילה לטיפול 
תקופתי מונע וקוטל ביעילות 
את החרקים הזוחלים ובעיקר 

תיקנים. סנו K300 מיועד 
לריסוס בבית ובחוץ, משמיד 
מיידית חרקים זוחלים ובעל 
אפקט המשפיע לטווח ארוך 

ודוחה חרקים זוחלים. סנו 
300� קוטל החרקים הנמכר והיעיל ביותר 

בישראל, מאפשר לכם ליהנות מקיץ נקי 
מחרקים.



'עסק עם ערך' 
בחמש השנים האחרונות מעניק מזרחי-

טפחות במסגרת פעילותו בקהילה, פרסים 
כספיים ליוזמות עסקיות-המקדמות 

מטרות חברתיות ייחודיות, במסגרת 
פרויקט "עסק עם ערך", השנה הצטרפה 
למקבלי הפרסים עמותת 'חרדים לקצב' 
– עמותה לקידום פעילות גופנית במגזר 

החרדי. בטקס הענקת פרסים שהתקיים 
לאחרונה במשרדי הנהלת מזרחי-טפחות, 
העניקו הבנק וקרן ��� פרסים כספיים 

למגוון יוזמות, ביניהן העמותה 'חרדים 
לקצב', בראשות מנכ"ל העמותה מיקי 

חייט, הפועלת בקרב המגזר החרדי.



זה הזמן למוצרי חלב
בעקבות 
האיסור 

החל 
בתשעת 

הימים על 
אכילת 

בשר, בשל 
האבל 

על חורבן 
הבית  חל גידול של 3% - 2% בצריכת 

מוצרי החלב בממוצע השנתי. אבל כאן  
נשאלת השאלה למה דווקא מוצרי חלב? 

נכון, אפשר גם דגים או מוצרים מן הצומח, 
אך כדאי לדעת שצריכת מוצרי חלב 

משפרת את צריכת הסידן והמינרלים בגוף, 
לכן מעדיפים רבים לאכול באותן ימים 

שאסור בהם לאכול מאכלי בשר, מוצרי 
חלב שיש בהם ערך תזונתי רב.  אבל תגידו 

את האמת. למי בא ארוחה בשרית?  בימי 
הקיץ החמים והשרביים הללו כדאי ורצוי 

גם סתם כך להתרענן עם מאכלים חלביים 
קיציים ורעננים המברים את הנפש ואת 

הגוף . התחילו את הבוקר בחכמה- שילוב 
של מוצרי חלב בארוחת הבוקר נותן 

התחלה טובה ליום מלא כוח ואנרגיה. 
גם ילדים הרגישים ללקטוז (סוכר החלב) 

יכולים ליהנות ממוצרי חלב, באמצעות 
בחירת המוצרים המתאימים להם, לאחר 

התייעצות עם רופא או דיאטנית.



עד 70%  הנחה 
מוצרי 

הצריכה של 
חברת הענק, 

'אלקטרה', 
מככבים אצל 

רובנו במטבח, 
בסלון, 

בחדרים 
ובאמבטיה. 

חדשנות טכנולוגית, אמינות ואחריות – אלו 
כל הסיבות שהפכו את 'אלקטרה מוצרי 
צריכה' למובילה בישראל. השבוע אתם 

יכולים ליהנות ממאות מוצרי צריכה מבית 
'אלקטרה' במבצע ענק: כל המוצרים 

במחירים מיוחדים ועד 70% הנחה.  
במחסני חשמל, בהאנגר העודפים הגדול 

בראשון לציון. כתובת: השר משה חיים 
שפירא 2 ראשל"צ. המבצע בימים ראשון – 

שישי, 8-13.7.18



זו ה"השתדלות" שלך

כידוע, קיימות סגולות ידועות רבות 
וטובות ללידה קלה, למשל: קיום הפרשת 
חלה, הצטיידות בספר ה"נועם אלימלך" 

הקדוש של ר' אלימלך מליז'נסק לבית 
החולים, אכילת סעודת מלווה מלכה, 

ריבת אתרוגים ועוד. אך לצד זה, חשוב 
מאד לעשות את ה"השתדלות" האפשרית 

כדי שהכל ילך כשורה. בבחירת מרכז 
רפואי ללידה, הפרמטר החשוב ביותר 

הוא מקצוענות רפואית של צוותי הרפואה 
והמיילדות וקידמת הטכנולוגיה והמיכשור. 

ה"השתדלות" מחייבת לבחור במרכז 
רפואי-מקצועי אשר יכול לתת מענה מיידי 
לכל סיטואציה רפואית, גם  כאשר מדובר 
בסיטואציה מורכבת ופחות נפוצה. במרכז 

הרפואי שיבא – תל השומר, המרכז הרפואי 
הגדול ביותר בארץ, ניתן ליהנות מחוויית 

לידה נעימה, מהצוות הרפואי הבכיר ביותר 
וממקצוענות רפואית ללא פשרות הכוללת 

גם אפשרות לנתינת מענה מיידי לכל 
התפתחות רפואית מורכבת ומכל התנאים  

על ידם ניתן לזכות בס"ד ללידה בטוחה. 
בנוסף, נהנות היולדות בשיבא גם מתנאים 
נוחים ומותאמים לדרישות ההלכה: מנות 

טעימות בכשרות בד"צ העדה החרדית, 
שמירת שבת כהלכתה ומענה הלכתי זמין 

בכל עת.



החופש בפתח ואתם במתח?
החופש הגדול כבר פה משתלב בקול 

מצהלות הילדים, בקוקטייל כתמי גלידה, 
קטשופ, וצבעי פנדה בשלל צבעים.  
ואת? את קצת חוששת לבגדים.. זה 

הזמן להצטייד באבקת וניש קליה גולד, 
שתאהב להסיר את כתמי הקיץ מהבגדים 

של הקטנטנים. האבקה של וניש בעלת 
הנוסחה העוצמתית, מסירה כתמים קשים 

ב – 30 שניות, גם כאלו שהתייבשו על הבגד 
שבעה ימים!איך? פשוט מאד: בעזרת הכף 

הורודה שמצורפת לכל אריזה, מוהלים 
מעט אבקת וניש במים. משפשפים את 

הכתם ובסיום מכניסים למכונת הכביסה 
לכביסה רגילה. הכתם פשוט נעלם!



איקאה SALE חוזר
איקאה פותחת את הקיץ עם איקאה סייל 

שיתקיים בין התאריכים כ"ח תמוז – י"ט אב  
11-31 ביולי. ה-SALE  יתקיים בכל ארבעת 
חנויות הרשת, השנה לראשונה גם בחנות 

באר שבע החדשה, אלפי פריטים מכלל 
מחלקות החנות ישתתפו ב- SALE בהנחות 

של עד 50% לצד הנחות גם במסעדות 
החנות הכשרות למהדרין. שוקי קובלנץ 

, מנכ"ל איקאה ישראל: "אנו נרגשים 
לפתוח את הקיץ עם IKEA SALE המסורתי, 

שייערך השנה לראשונה גם בחנות באר 
שבע החדשה ,לצד החנויות הוותיקות 

ראשל"צ, נתניה וקריית אתא. בין מוצרי 
הסייל ניתן למצוא מגוון רחב של ריהוט 

וכלי בית, וזאת במטרה להציע כמה שיותר 
מוצרים שמתאימים לקהל רחב ומגוון ככל 
שניתן. אנו מבינים, כי בעידן הנוכחי אנשים 

מתנהלים בסיטואציות חיים שונות, ולכן 
הצרכים שלהם הן בתחום הפונקציונאליות 

והן בתחום המחיר שונים. לכן, תמהיל 
מוצרי הסייל הורכב כך שכל אחד יוכל 
למצוא את מבוקשו. לצד ההנחות על 

מוצרי הריהוט וכלי הבית, יוכלו לקוחותינו 
ליהנות גם ממגוון הנחות על מנות הדגל 

של מסעדות החנות החלבית והבשרית 
הכשרות למהדרין, שהפכו לחלק בלתי 

נפרד מחוויית הביקור בחנויות". אבי בר, 
סמנכ"ל מגוון ומכירות : SALE הקיץ יכלול 
הנחות של עד 50% לאלפי מוצרים מכלל 

מחלקות החנות. השנה יבלטו מחלקת 
ספות וספריות, ריהוט קיץ ,פינות אוכל 

ומטבחים, טקסטיל ותאורה. עיתוי הסייל 
נקבע למועד זה כך שנוכל להיערך 

לקליטת אלפי מוצרים חדשים רגע לפני 
השקת הקטלוג החדש וחגי תשרי. לצד 

ההנחות על ריהוט וכלי הבית ולהשלמת 
 SALE חווית הקניה, ניתן ליהנות ממחירי
גם על מנות נבחרות במסעדה החלבית 

והבשרית.

’יקב סגל' משיק 
לט"ו באב  יין מרלו 

מסדרת מרום 
גליל, בציר 2015.  

מחיר מומלץ 
לצרכן: 40 ₪ 

חברת גילרו יצרנית 
מותג "עלמה" משיקה 
גביעי גלידה לשימוש 

ביתי בעיצוב חדש: 
גביעי טילון בטעם 
נפלא, ללא שומן 

מוקשה וללא רכיבים 
מהחי . כשרות: בד"צ 

העדה החרדית 
ירושלים. מחיר: כ- 
6.90 ₪ (24 יחידות)

'יקבי ברקן' משיקים 
לראשונה יין מוסקט ורוד 
מסדרת רזרב, בציר 2017 

הראשון מסוגו בישראל, 
חצי יבש פירותי, קליל 

ומתקתק. מחיר מומלץ 
לצרכן: 40 ₪

חדשנות בשוק המשקאות בישראל: 
'נביעות + רכיבי פרי': מים מינרליים 

טבעיים בתוספת 10% רכיבי פרי בטעמי 
פירות ייחודיים של אננס, מנגו ואבטיח

חברת "אחוה" משיקה: סירופ בטעם 
ענבים, בטעם אננס ובטעם פטל מועשר 
בוויטמינים מקבוצה B ובחומצה פולית, 
ללא צבעי מאכל ובמחיר זול וקבוע של 

7.90 – 9.90 ₪ לבקבוק 1 ליטר. בהשגחת 
בד"ץ העדה החרדית

חברת Nany משיקה: רוטב 
מעגבניות בשלות, פלפלים 

קלויים במתכון משובח מיוחד, 
עשוי מחומרים טבעיים 

בלבד, רק משמן זית, מתאים 
לשקשוקה, לפסטות ולכל 

תבשילי עגבניות. מחיר: כ-19 ₪ 
כשרות: בד"צ בית יוסף

6 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 כ"ח בתמוז תשע"ח 611/7/18
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - רפואה,מחלות ומגפות

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1 .כריתה,התזת הקצה. "שיהא מקום ה___ לח" )רש"י ביצה 
כג.(

6.קונה,צרכן,לקוח. "ה____ יכול לחזור בו" )בבא בתרא ה ו(
7.כך או להפך,אחת מן השתים. "____ כנס  ____ פטר" 

)כתובות יג ה(
8. עטף,כרך תחבושת על מקום פצע. "ולנשברת לא ____" 

)יחזקאל לד ד( )בלשון יחיד,עבר,גוף שלישי( )לא בלשון 
סמיכות(

9. מהר,קל מהרה. "כי גז ___ ונעפה" )תהלים צ י(
10. שם,הניח,קבע. "ו____ את הכיר בין אהל מועד" )שמות מ 

ז( )בהיפוך אותיות(
11. מפסיק את הבערה. "ובערו שניהם יחדו ואין ____" 

)ישעיה א לא(
13. תרנגול. "מי נתן ל____ בינה" )איוב לח לו(

15. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 206. 
)מימין לשמאל(

16. הגלתה גלות שלמה. הגלת ____. "הגלת יהודה כלה 
הגלת ____" )ירמיה יג יט(

1. דוד,סיר גדול לבישול. "וכבשר בתוך ____" )מיכה ג ג(
2. נבון,משכיל,חכם. "והאשה ___  ___ ויפת תאר" )שמואל א כה 

ג( )בלשון נקבה(
3. אחד מבני אברהם מקטורה אשתו. "את זמרן ואת ____" )בראשית 

כה ב(
4. לשד,שומן שבתוך העצמות. "ו_____  עצמותיו ישקה" )איוב 

כא כד(
5. אבי איתן מבני מררי בימי דוד. )דה"א טו יז(

7. אוי,הוי. "____ לך ארץ שמלכך נער" )קהלת י טז(
9. העדר אור,אפלה,עלטה. "תשת ____ ויהי לילה" )תהלים קד כ(
11. באו ____ עד נפש. הצרה היגיע לשיאה ואין אפשרות לסבול 

עוד. "כי באו ___ עד נפש" )תהלים סט ב(
12. אבל,אך בעברית. ובארמית? "טעות הם בידי ____ כך אמרו" 

)שבת סג: (
13. שיש. "עמודי ____" )שיר השירים ה טו(

14. מאותיות ה - א"ב.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

נגע,  כויה, צרעת, מגפה, שחין,  יבלת, צרבת,  ובדלקת, ספחת, חבורה, פצע,  נגף, השחפת, נתק,  הקדחת, 
ומכה טריה

אריתדאאתשכויהנתגא

סנשאסנהשלנרשיראגש

תגאשנקתאגביתשאונג

ידגנדגשנישישאגנבי
תשסחנחגדתשאהשחפתח
אנתתישסנאשישסנאנא

יאסנשידגארשנגעעדג

שאסשתצאשטיגסנששצא

רתפאריגהשפאתצהגנפ

ישחבסנכיתגאריפשנג

תשתגימאתגאעישגתאנ

נגאתובדלקתישרמנתא

תישסנישרתתגאנתקתג

1."שדה לבן" הוא...
2. "... קול", "... שחוק", " ... מצוה"

3. איזה צד מתארת המלה , "ימה"?                                                                                                         
4. התנגד בתקיפות, "יצא..."

5. תושלב"ע פירושו...
6. אינפורמציה בעברית

7. מוניטין בעברית
8. מה זה תושב"ע?

9. "ערב- ...,, אספסוף
10. מה זה טל"ח?

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. שדה תבואה או ירקות  2. בת 3. מערב 4. חוצץ 5. תם ונשלם שבח לקל בורא 
עולם 6. מידע 7. פרסום 8. תורה שבעל פה 9. "ערב- רב" 10. טעות לעולם חוזר
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אחיסמך

אלעד

4-4.5 חדרים

באר שבע

+5 חדרים
דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

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

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

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,700,000 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

+5 חדרים

 בבר אילן דירה הכי גדולה 
מושקעת מאד, 3 חד' 81 מ"ר, 
מרפסת 9מ"ר אופ' לתוספות 

_____________________________________________)28-28(תיווך יעקב 054-4901948

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה! בבר אילן 4 חד' 
ק"א, מרפסת סוכה, משופצת, 

צנרת חדשה, 2 שירותים, 
מיידי, 1,275,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)28-28(יעקב 054-4901948

 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

ביתר

 שכונה י"א 4 חד' 106 
מטר איזור המבוקש ביותר 

עם מעלית, קומה 2/4 שווה 
לראות תיווך "בית בית"  

052-4462863)28-28(_____________________________________________

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

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

 בגן העיר, דופלקס מהמם 
220מ"ר מחולק ל-3 דירות 

מושקעות: 5 חד', 3חד', 1.5 
חד'. מעלית ל-2 הקומות, 

מרפסות נוף פתוח, מחסנים. 
3,280,000 ש"ח גמיש 

052-7111717)27-30(_____________________________________________

 בבלעדיות! ברחוב 
ירושלים, פנטהאוז 

חדש, מושקע, יוקרתי, 
5 חד'+מרפסת, נוף 

פנורמי מדהים!!, מחיר 
הזדמנותי, מיידי, 

מפתח בתיווך אשכנזי
03-5791770)27-28(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבן זכאי/
הרב לנדא 5.5 חד' גדולה 

ומרווחת, ק"ג, מעלית 
וחניה, בנין קטן, תיווך 
_____________________________________________)27-28(אשכנזי 03-5791770

 הבית הכי יפה באלעד 
יוצא למכירה! במדרוגים 
על הפארק באבן גבירול 

5.5 חד' 160 מ'+גינה 
150 מ"ר מושקעת מאד. 
רק 2,850,000 ש"ח ורק 

ב"אלעד נכסים" 
052-8939050
03-9088872)28-28(_____________________________________________

 בנחלת יצחק )פונה 
למאירי( 4 חד' 180 מ"ר 
+ מרפסת מהסלון לנוף 

רק 1,560,000 ורק 
ב"אלעד נכסים" 

 03-9088872
052-8939050)28-28(_____________________________________________

 הכי מציאה!!! 4 חד' 
בפינת שמעון בצדיק עם 

נוף מהמם ליער!!!+סלון 
ענק מטבח חדש רק 

1,450,000 ורק ב"אלעד 
נכסים" 052-8939050

03-9088872)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה! 
"שחף נכסים" 4 חד'+יח' 
הורים מוארת ומטופחת 

1,490,000 ש"ח גמיש
052-5752500)28-28(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 מציאה בבנין בוטיק 

באבטליון 3 חד' 90 מ"ר 
מ"ב+מרפסת 15 מ"ר רק 
1,260,000 ורק ב"אלעד 

נכסים" 052-8939050 
03-9088872)28-28(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור משכרות רק 600 אל"ש 
רחוב רש"י במחיר שלא יחזור 

על עצמו כל הקודם זוכה!
_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 שכונה ד' אברהם אבינו 
דירה מחולקת ל-2 יחידות דיור 

ב-690 אל"ש כל הקודם זוכה
_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 שכונה ד' מחולקת ל-3 
יחדות דיור מושכרות נטו 

4,300 ש"ח משופצת כחדשה 
745 אל"ש 

_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 ו- החדשה רחוב אחזיה 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מושכרות ב-4000 ש"ח נטו 
במחיר מציאה משה אלוש 

054-3255667)28-28(_____________________________________________

 חלוקת דירות במחירים 
הכי זולים כולל השכרת 

היחידות ללא עלות בשנה 
הראשונה! 

_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 שכונה ג' ברחוב 
המעפילים משופצת מהיסוד 
מחיר 735 אל"ש משה אלוש 

054-3255667)28-28(_____________________________________________

 מעוניינים למכור את 
הנכס התקשרו עוד היום 

054-3255667 וקבלו את המיר 
והשירות הטוב ביותר!

_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 דירת 4 חד' כ-90 מ"ר 
מעולה לחלוקה במחיר 

מציאה! משה אלוש 
054-3255667)28-28(_____________________________________________

 דירת 3 חד' בסנהדרין ק"ב 
מעולה לחלוקה רק 455 אל"ש 

_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 שאול המלך דירת 3 
חד' קומה 3 מתוך 4 מעולה 

לחלוקה רק 625 אל"ש 
_____________________________________________)28-28(משה אלוש 054-3255667

 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

 בחברון 72 מ"ר ק"ד ללא 
מעלית+חתימות שכנים לבניה 

_____________________________________________)28-28(בגג "בנין עד" 050-4152330

 באיזור רש"י: *דופלקס 
ענק 3,900,000 *3.5 חד' 

1,800,000 + אפשרויות בנייה 
*4 חד' 2,100,000 

_____________________________________________)B.D.A)28-28 תיווך 054-8449423

 באיזור יהודה הנשיא 
דירות אחרונות בבנייה *4 חד' 
2,100,000 *3 חד' 1,600,000 

*דירת גן + חצר 2,650,000
B.D.A 28-28(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באיזור העירייה *דירת 
3.5 חד' 90 מ"ר, יפה 

1,750,000 *דירת 5 חד' + 
אפשרויות בנייה 2,000,000
B.D.A 28-28(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות בטאבו 
משותף באיזור אליעזר/
קוק 62 מ"ר משופצת 

ויפה לביא-נכסים 
054-8834479)28-28(_____________________________________________

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

2,135,000 גמיש
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

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

מ- 1,450,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 

03-8007000/0523344721)28-28(_____________________________________________

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

החל מ- 1,550,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 

03-8007000/052-3344721)28-28(_____________________________________________

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

בטאבו תיווך-ישוב-הארץ
 03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 בבנייה חדשה! בקוטלר 
םינת סוקולוב דירות 3/4 חד', 

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

תיוך-ישוב-הארץ 
03-8007000/0528090)28-28(_____________________________________________

 ביהודה הלוי התאימה 
לטאבו משותף, מרווחת 

2,500,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ

03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 במימון 150 מ"ר 
משופצת ומושקעת + 

אופ' לסוכה 12 מ"ר ק"ב 
חזית+אופ' ליחידה בק"ק 
+חניה 2,825,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
_____________________________________________)28-28(והשקעות 052-7652801

 מציאת השנה! 
באיזור הראשונים! 4 חד' 

1,450,000 ש"ח * באיזור 
אדמור מגור 3 חד' חדשה 

*בצייטלין 3 )60מ"ר( + 
אפש' בניה על הגג "אלוני-

_____________________________________________)28-28(נכסים" 052-7610603

 בעזרא חזו"א, 140 מ"ר 
ק"ו נוף לבית קברות, מפוצלת 

ליח"ד, חדשה, מחיר גמיש 
_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בלוין מרישא, ק"א 
מפוארת + מעלית + חניה, 

80 מ"ר, 1,730,000 תיווך-
_____________________________________________)28-28(הנדלן 050-4177419

 למתבגרים במוהליבר בנין 
חדש חזית, 110 מ"ר+מרפסת 
כ-50 מ"ר+חניה ומחסן ק"א, 

_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419

בשיכון ה' בבר אילן,
דירת גן, 3 חד', 70 מ"ר 
+ סוכה + חצר 50 מ"ר 

+ א.להרחבה "מקסימום-
_____________________________________________)28-28(נדלן" 052-7683068

 במנחם בגין דירת גן 6.5 
חד' משופצת כחדשה, חצר 

25 מטר, מחסן וחניה,
3 כיווני אויר. 

"פנחס נכסים" 055-6789653 
_____________________________________________)28-28(באין מענה להשאיר הודעה

 בגמר שלד בגולומב 
פנטהאוז 5 חד' מפואר+גג 
מוצמד בטאבו 3,400,000 

תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-3344721)28-28(_____________________________________________

בלעדי!! בהזדמנות  
בר"ע-הרצוג דופלקס 6 

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

_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074 

 בחברון בבלעדיות 
דופלקס ללא מעלית 140 
מ"ר 110מ"ר+30 מרפסת 

2,330,000 ש"ח גמיש "תיווך-
_____________________________________________)28-28(בכר-נכסים" 054-3969949

 באנילביץ דופלקס 7 חד' 
180 מ"ר ק"ג+מעלית+חניה, 
חזית מצב מעולה 4,200,000 

_____________________________________________)28-28(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 באיזור העירייה דופלקס 
220 מ"ר מחולק ל-5 חד' 110 

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

+ מרפסות)מושכר ב-6,700( 
חזית, מעלית, משופצת, נוף 
_____________________________________________)28-28(מרהיב א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באיזור העירייה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל-4 חד'+ יח"ד ק"ג, 
חזית מאווררת חדשה+פיר 

למעלית)שכנים רוצים לעשות( 
2,400,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

 ללא תיווך, באיזור 
סלבודקא דופלקס 180 
מ"ר, מעלית, נוף, ניתן 

לחלוקה בטאבו משותף 
054-8834479)28-28(_____________________________________________

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

3,290,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)28-28(_____________________________________________

 בחנה סנש דופלקס 
300 מ"ר קומה א' 

ואחרונה 150 מ"ר 5 חד', 
מושקעת+150 מ"ר גג-

ענק מחיר גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)28-28(_____________________________________________

 בפנקס דופלקס קומת 
קרקע וראשונה 130 מ"ר 

עורפית+מעלית+חניה 
צמודה+כניסה פרטית 

לק"ק, יחידה נפרדת 
2,450,000 ש"ח 

"סלומון-נכסים-והשקעות" 
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 למכירה בק. הרצוג 
דופלקס 250 מטר משופצת 
ברמה גבוהה מאוד אופציה 
לטאבו משותף בקלות יש 

מעלית וחניה "פנחס נכסים" 
055-6789653)28-28(_____________________________________________

 בקיבוץ גלוית בבלעדיות 
ק"א+מעלית 140 מ"ר+יחידה 

30מ"ר 2,650,000 ש"ח 
"תיווך-בכר-נכסים" 

054-3969949)28-28(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)28-28(גדולה א.פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות ברח' סוקולוב 
בבניין חדש ומאוכלס 5 חד' 

גדולה ויפה לביא-נכסים 
054-8834479)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות באיזור 
אהרונוביץ בטאבו 
משותף )אפשרות 

למשכנתא( 5 חד' 130 
מ"ר, ענקית, מעלית. 

2,330,000 לביא-נכסים
054-8834479)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות באזור 
סוקולוב בבניין חדש 

ומאוכלס 5 חד' גדולה 
ויפה לביא-נכסים 

054-8834479)28-28(_____________________________________________

 בלוין דירת נכה 5 
חד' ענקית, חדשה, מיידי 

2,500,000 ש"ח
תיווך-ישוב-הארץ 

03-8007000/0523344721)28-28(_____________________________________________

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

חדש 3,100,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 

03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

2,500,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 

03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 5 חד' 
ענקית, אופציה בגג+חתימות 

2,300,000 תיווך-ישוב-הארץ
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור 
המבוקש בלנדא 5 חד' 

120 מ"ר משופצת 
ומושקעת ק"ד, 

חזית+מ.שמש+מעלית 
2,600,000 ש"ח 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)28-28(_____________________________________________

 בבילו, בטרום בניה, 5 חד' 
גדולה, קבלן אמין 2,200,000 

תשלומים נוחים, ק"ג 
_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419 

 חדשה בשוק!! 
הזדמנות במכבים! 

3.5חד'+סוכה, ק"א, 86 
מ"ר, משופצת מהיסוד, 

מחסן, אופציה, בבלעדיות 
1,460,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074

 המחיר ירד!! סמטת 
רחל 2.5 חד' ק"ב 70מ"ר, 

מושקעת, אופציה, 
בבלעדיות רק 1,410,000 

ש"ח מ.כהן נכסים 
052-7684074)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! בהזדמנות 
בר"ע-הרצוג דופלקס 6 

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

_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074 

 בלעדי!! במלאכי 2.5 
חד' ק"ג משופצת, סוכה, 

אופציה על הגג)בטון( 
1,490,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! בהרב קוק 4 חד', 
יפה, מעלית, חניה, מחסן, 

_____________________________________________)28-28("בנין עד" 050-4152330

 ברבי עקיבא/קוטלר, 
4 חד', 4כ"א, עורף 

שקט, פתוח לנוף, ק"ג 
ואחרונה+אפשרות 

בניה בגג)יש חתימות(, 
"מקסימום נדלן" 

052-2452820)28-28(_____________________________________________

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

מיוחד ל "אביחי-מתווכים" 
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 בנורוק! 4 חד', ענקית, 
מחולקת+אפשרות בנייה 

על הגג, רק 1,690,000 
ש"ח "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)28-28(_____________________________________________

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

ש"ח )לא כולל את היחידה( 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

 מציאה בהרצוג 
4 חד' בבנין בוטיק 

משופצת ויפה ק"ד 
חזית+מעלית+מחסן 

2,050,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בדב גרונר 
4 חד' 90 מ"ר+סוכה דירה 

חדשה בניין חדש כיווני 
אויר דרום/מזרח קומה 4 

1,650,000)גמיש( 
"פנחס נכסים" 055-6789653 

_____________________________________________)28-28(באין מענה להשאיר הודעה

 בבלעדיות ברבי עקיבא 
4 חד' דירה יפיפיה קומה 2 
הבניין שקט 3 כ"א + סוכה 

1,880,00)גמיש( "פנחס 
נכסים" 055-6789653 באין 

_____________________________________________)28-28(מענה להשאיר הודעה

 מציאה בצייטלין שך, 4 
חד' משופצת כחדשה, חזית, 

מעלית, חניה, סוכה גדולה, 
1,920,000 ש"ח

_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בבלעדיות, בטרום 
בניה)אכלוס שנתיים( בהרב 

ניסים, 4 חד' יפים קבלן אמין, 
חזית. 1,750,000 ש"ח 

_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419

 מיקום בניין מעולים 
בקובלסקי 4חד' ק"ב 
חזית 95מ"ר במחיר 
לסגירה! 1,750,000 

ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
058-3200078)28-28(_____________________________________________

 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)28-28(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 4 חד' 
ענקית 95מ' משופצת 

כחדשה מטבח חדש רק 
ב- 1,590,000

'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
0583200078)28-28(_____________________________________________

 באביעד 4 חד' ק"א 
סלון ענק מטבח מרווח 

יחידת הורים 2 מרפסות 
שמש סוכה במחיר 

לסגירה! 'אפיקי נדלן 
בועז' 03-5702323 

0582300078)28-28(_____________________________________________

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של": 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

050-4156080)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי משרד 20 מ"ר 
ק"ק מפואר, 500,000 ש"ח 

_____________________________________________)28-28(גמיש תיווך-הנדלן 050-4177419

 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



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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

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

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

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

050-5308742)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בבן זכאי קרוב 
לבעלזא, 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(_____________________________________________

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

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

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

כ”ח בתמוז -א’ באב תשע”ח  11-13/7/2018

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, דירת 3 חדרים, 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

2-2.5 חדרים

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

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

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

1-1.5 חדרים

3-3.5 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(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרחוב רמב"ם, בבנין 

חדיש, 4 חדרים 
משופצים מחדש עם 

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

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

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

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

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

ושמורה + כל התוספות, 
מוארת, מאווררת, שטופת 

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

מטבח גדול מושקע חדש, 
ארונות קיר, חימום מים בגז 

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

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

 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

4-4.5 חדרים

 בשמואל הנביא, 5.5 חד', 
ק"ק, מרפסת ענקית + חצר 
פרטית, מפוצלת ל- 3 דירות, 

)להשכרה ב- 9,500 ש"ח(, 
בקרוב תמ"א 38, 2,070,000 

_____________________________________________)24-35(ש"ח 050-4102542

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות! ברח' 
יגאל, 3 חד' חדשה 

לחלוטין, כניסה פרטית 
מתוך חצר משותפת, 
מיידי. מפתח בתיווך 
_____________________________________________)27-28(אשכנזי 03-5791770

 3 חד' בחיד"א יפה, 
מטבח וחשמל חדש, מרפסת 

סוכה. 1,540,000 ש"ח 
052-7112336)27-28(_____________________________________________

 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

דופלקסים

 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

 בהרב קוק/בן גוריון, 
4 חד', משופצת יפיפיה, 
ק"ג, מעלית, כ-65 מ"ר. 

תיווך אשכנזי 
03-5791770)27-28(_____________________________________________

 בהזדמנות בהרב קוק 
השקט 4.5 חד' 100 מ"ר ק"ב 

ואחרונה א.בגג ובצד 8 מ"ר 
מצב מעולה 1,830,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-28(גמיש א.פנחסי 03-5799308

 באיזור יהודה הנשיא בן 
זכאי, 4 חד' 93 מ"ר+אופציה 

בתהליך בעירייה 40 מ"ר 
בצד, ק"ג גג בטון חזית 

משופצת+חניה א.פנחסי 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

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

זקוקה לשיפוץ, חזית, נוף, 
אופ' בצד 9 מ"ר 1,600,000 
_____________________________________________)28-28(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 במרכז רח' שקט 4.5 חד' 
123 מ"ר ק"ב אחרונה א.בגג 
חזית 4 כ"א שמורה מתאימה 

לחלוקה 2,150,000 ש"ח
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

 באיזור העירייה בבנין 
חדש, 4 חד', מושקעת, 

מרפסת, נוף 2,100,000 
לביא-נכסים 

054-8834479)28-28(_____________________________________________

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

1,795,000 גמיש 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

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

1,935,000 גמיש 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

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

1,700,000 ש"ח
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 באלישע 4.5 
חד', משופצת, קומה 

אחרונה+אופציה 2,300,000 
תיווך-ישוב-הארץ 

03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

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

2,100,000 תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה 4 חד+ יחדיה 

החל מ- 2,350,000 תיווך-
ישוב-הארץ

03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

 בגניחובסקי 4 
חד'+סוכה ענקית ק"ב 

משופצת וממוזגת 
כיוונים מעולים אופציה 
גדולה לבניה נוספת ב- 

1,650,000 ש"ח
03-5702323

054-8474843)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם 4.5 90 
מ"ר, משופצת+סוכה ק"ג 
א.בגג בטון כולל חתימות 

שכנים 4 כ"א חניה משותפת 
2,000,000 ש"ח

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

 חדשה בשוק!! 
הזדמנות במכבים! 

3.5חד'+סוכה, ק"א, 86 
מ"ר, משופצת מהיסוד, 

מחסן, אופציה, בבלעדיות 
1,460,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074

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

מחיר: 1,400,000 גמיש
אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/0505750880)28-28(_____________________________________________

 ביונתן- בהליך פינוי 
בינוי! 3 ח"ד, מרווחת, 

ק"ג ואחרונה, מושכרת! 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)28-28(_____________________________________________

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

תוכניות אצל "אביחי-
_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

 מציאה! במהרש"ל! 
3 חד', ענקית+גג רק 

1,725,000 "אביחי-
_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

 בר"ע במיקום 
מרכזי! 3 חד', ק"ק, 

מחולקת, לכל מטרה, רק 
1,450,000 ש"ח

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 מציאה! בנורדאו, דירת 
נכה! 3 חד'+ אופציה 
מוכנה+ חצר+ חניה.

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 מציאה! באבן גבירול! 
3 חד', ק"ק+אופציה 
מוכנה של 15 מ"ר, 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 באיזור הרב שך 3 חד' 
80 מ"ר ק"ג+א.בגג+היתרים, 

חזית 3 כ"א, משופצת מתאים 
לחלוקה 1,950,000 ש"ח

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

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

בניה ל-52 מ"ר+חניה 
 1,770,000

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

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

 1,125,000
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בבלעדיות ברח' ביאליק 
32 פינת טרומפלדור 3 חד' 70 

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

_____________________________________________)28-28(רי/מקס 050-4122744

 בסוקולוב 3 חד' כ-80 
מ"ר ק"ב+2 יחידות כ"א50מ"ר 

מפוארות!!! 2,525,000 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

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

ואחרונה משופצת 1,320,000 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן הקריה 050-300121

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

1,495,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

1,195,000נדל"ן-הקריה
050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

אופציה ל-240 מ"ר 1,590,000
_____________________________________________)28-28(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בנורדאו 3.5 חד' ק"א 
כ-70מ"ר מרפסת סוכה, 15 

מ"ר, 1,375,000 ש"ח
_____________________________________________)28-28(נדל"ן הקריה 050-3000121

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

הארץ
03-8007000/052-7168090)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
052-7168090)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ
03-8007000/0527168090)28-28(_____________________________________________

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

ש"ח תיוך-ישוב-הארץ 
03-8007000/052-3344721)28-28(_____________________________________________

 חדשה! באנילביץ 3חד' 
מרווחת, חזיתית+ מרפסת-

שמש 1,750,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)28-28(_____________________________________________

 בגמר-שלד בגולומב 
דירת-נכה 3חד'+ חצר 

מרווחת 1,700,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)28-28(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי מציאה 
3 חד', משופצת 70 

מ"ר עורפית ושקטה, 
ק"א 1,270,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-5290600)28-28(_____________________________________________

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

מהיסוד, ק"ג)גג 
בטון( 1,530,000 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-5290600)28-28(_____________________________________________

 בסמטת רחל 3 חד' 
75 מ"ר חזית ק"ג+אופ' 

לחלוקה מיידית+אופ' בגג 
1,600,000 "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 חד' גדולה 
חזית לז'בוטינסקי צד בני 

ברק בניין חרדי קומה ג' גג 
רעפים+אופציות 1,350,000 

ש"ח תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)28-28(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' באבוחצירה 
קומה ד' גג בטון חזית בניין 

אברכים+אופצייה בצד 
פינוי מיידי 1,250,000 תיווך 

_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' שלמה בן 
יוסף, משופצת מאוד 72 

מ"ר+יחידה 30 מטר חדשה 
מושכרת קומה ב' 1,700,000 
_____________________________________________)28-28(תיווך אלטרנטיב 0545500263

 בלעדי 3 חד' בפ"כ 
ליד הרצל משופצת בניין 

אברכים+סוכה 17 מטר קומה 
ב' גג רעפים 1,400,000 תיווך 

_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב 054-5500263

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

_____________________________________________)28-28(באין מענה להשאיר הודעה

 גמיש ברבי אליעזר 3.5 
חד' חזית משופץ כליל+2 יח"ד 

מושכרות 2,470,000 גמיש 
_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בהרצוג 3 חד' חזית 
משופצת כליל מפוארת+יח"ד 

מושכרת, ק"ג)גג בטון( 
_____________________________________________)28-28(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני ברק בניין אברכים 

משופצת כ-70 מ"ר+אופציה 
לסוכה 1,340,000 תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב 054-5500263

 מציאה! בעלי הכהן 
בבניין חדש 3.5 חד' 

במקור! מרפסת שמש/
סוכה רק ב-1,650,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב שך 51, 
דירת 3 חד' גדולה ומרווחת 
קומה 2, חזית 75 מ"ר 2+ 
מרפסות)ניתן להפוך לחדר 

נוסף( דוד גרוס רי/מקס 
050-4122744)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 12 
דירת 3 חד' 84 מ"ר משופצת, 
גדולה ומרווחת קומה 4, סוכה 

גדולה, 2 כ"א. דוד גרוס רי/
_____________________________________________)28-28(מקס 050-4122744

 דירה להכנס! 3 חד' 
ק"א בז'בוטינסקי עורפי 

65 מ"ר ב-1,280,000 
ש"ח 'אפיקי-נדלן-בועז'

03-5702323
058-3200078)28-28(_____________________________________________

 בדנגור ק"ב 3 חד' 
כ60מ"ר+אופציה 30 מ"ר 

אין מחיר כזה בשוק! 
1,230,000ש"ח

'אפיקי-נדלן-בועז' 
 03-5702323
058-3200078)28-28(_____________________________________________

 המחיר ירד!! סמטת 
רחל 2.5 חד' ק"ב 70מ"ר, 

מושקעת, אופציה, 
בבלעדיות רק 1,410,000 

ש"ח מ.כהן נכסים 
052-7684074)28-28(_____________________________________________)

 בלעדי!! במלאכי 2.5 
חד' ק"ג משופצת, סוכה, 

אופציה על הגג)בטון( 
1,490,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)28-28(_____________________________________________

 ברחוב טרומפלדור 2 חד' 
כ-50 מ"ר קומה ד' גג רעפים 

מחיר 1,230,000 ש"ח
אורי, תיווך אדוארד 

050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 ברחוב החלוצים 2 חד' 
כ-50 מ"ר קומה 1, מסודרת. 
1,230,000 ש"ח מחיר גמיש

אורי, תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 באיזור רמת אהרון דירת 
נכה 2.5 חד'+ מזגנים, רמת 

גימוק מושלמת, חדשה.
054-8449423 1,200,000

B.D.A 28-28(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 2.5 
חד' 45 מ"ר ק"ק משופצת 

כחדשה א.להרחבה 1,280,000 
ש"ח גמיש 

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי 03-5799308

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

מהיסוד 1,320,000 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן הקריה 050-3000121

 בקוטלר 2.5 חד' 
גדולים אפשרי לחלק 

ל-3 חד' 75 מ"ר שמורה 
במחיר מיוחד "אפיקי-

_____________________________________________)28-28(נדל"ן-בועז"053-2764220

 בפלמ"ח ק"א מרכזי 
ביותר 2 חד' גדולים 

מטבח ניפרד 55 מ"ר 
אופ' לסוכה אינסטלציה 
חדשה 1,230,000 ש"ח 

 054-8474843
03-5702323)28-28(_____________________________________________

 דו משפחתי 5 חד'+יח' 
דיור 250 מ' על מגרש חצי 

דונם+נוף מרהיב לכינרת 
1,500,000 ש"ח גמיש בהצעה 

רצינית. עינב ציאדה יועצת 
_____________________________________________)28-28(נדלן 050-2442446

 באיזור מתחרד קרוב 
מאד למרכז העיר 3 חד' 

משופצת מהיסוד, גינה 70 
מ"ר מטופחת, כניסה פרטית 
620,000 ש"ח גמיש בהצעה 

רצינית עינב ציאדה יועצת נדלן 
050-2442446)28-28(_____________________________________________

 בבר כוכבא 3 חד' מסודרת 
ק"ג +נוף לכינרת פוטנציאל 

מעולה 500,000 ש"ח גמישות 
קלה עינב ציאדה יועצת נדלן

050-2442446)28-28(_____________________________________________

 ברמות א' קומה וגישה 
נוחה מרווחת, נוחה, מרפסות, 

מחסן ויחידה "כהן נכסים" 
050-6538002)28-28(_____________________________________________

 ברח' חיד"א דירת 20 מ"ר 
מושכרת מעולה למשקיעים/

זוגות צעירים 600,000
_____________________________________________)28-28(050-5770820 "ביתא"

 בגבעת שאול/קרית משה
בבעל השאילתות ק"א מוארת 
מאד 3 כ"א לשיפוץ/השבחה 
משמעותית 1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)28-28("ביתא" 050-6334303

 בק.משה קרוב לרכבת 
דירת 4 חד' קומה נוחה 

בתהליך מתקדם תמ"א 38 
מעולה להשקעות.

_____________________________________________)28-28("ביתא" 050-6334303

 2/3/4 חד' במחירים 
סבירים. "תיווך משה" 

054-9388085)28-28(_____________________________________________

 ברמות-זרחי: וילה 10 
חד')236 מ"ר( +גינה )220 

מ"ר(+חלל, נוף, גישה נוחה, 
4,950,000 ש"ח! 

_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים 02-5713375

 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

_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

נוף, אור, גישה נוחה בזרחי. 
1,700,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

 ברמות: מבצע קוטג'ים/
דו משפחתיים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,700,000 

ש"ח עד 7,700,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב': דו משפחתי, 
300 מ"ר לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 03-5713375

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

כ"פ, נוף, לשיפוץ, 1,800,000 
_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות א: 3 חד' )61מ"ר( 
+ ת.ב.ע, לתוספת, ק"א, 
רציניים בסולם יעקב, רק 
1,580,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א': 3 חד'+ת.ב.ע, 
ק"א, נוף, אור, כיוונים, 

תחבורה/מכולת/ביה"כ 
1,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

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

נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א': 3 חד')60 מ"ר 
נטו(+ת.ב.ע להוסיף 109 מ"ר 
ולחלק! נוף, 1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים 02-5713375

 3 חד' לא משופצת, קומה 
א', בנווה יעקב מחיר מציאה!
_____________________________________________)28-28("תיווך משה" 054-9388085

 בנווה יעקב 2 חד', 56 
מ"ר ק"א+רישיון ל-35 מ"ר 
_____________________________________________)28-28("תיווך משה" 054-9388085

 להשקעה ברח' שפירא 
דירת גן 3 חד' מושכרת לאברך 

200 ש"ח רק 700,000 ש"ח
תיווך ארץ הצבי 08-9931163 

052-5253470)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 להשקעה ברב צבאן חרדי 
4 חד'+מרפסת מושכרות 

2,550 ש"ח רק 850,000 ש"ח 
תיווך ארץ הצבי 08-9931163 

052-5253470)28-28(_____________________________________________

 להשקעה חרדי רחוב 
תאנה 3 חד' 85 מ,ר מושכרת 
2,500 ש"ח רק 750,000 ש"ח 
תיווך ארץ הצבי 08-9931163 

052-5253470)28-28(_____________________________________________

 מציאה באלפסי 3 חד' 
מיקום מעולה רק 600,000 

ש"ח תיווך ארץ הצבי 
08-9931163 052-5253470)28-28(_____________________________________________

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

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

ערד
 מציאה קומה שלישית 

2.5 חד' מושכרת 1,100 ש"ח 
רק 2,350,000 ש"ח תיווך 
ארץ הצבי 052-5253470 

08-9931163)28-28(_____________________________________________

 מציאה קומה רביעית 
2 חד' רק 1,850,000 ש"ח 

תיווך ארץ הצבי 08-9931163 
052-5253470)28-28(_____________________________________________

 בסורוצקין, ק"ב 124 מ"ר 
בנוי+מרפסת גדולה, 3כ"א, 

מוארת ומאווררת+נוף, מיידית
3,600,000 "ברכת רחל" 

052-2585889)27-27(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

+5 חדרים
 דירה מהממת ומושקעת, 

ליד הרכבת, 5 חד', ק"א, 
1,180,000 ש"ח. תיווך ארץ 

הצבי 08-9931163
052-5253470)28-28(_____________________________________________

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

1,300,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)28-28(_____________________________________________



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

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
03-6162228

דירות 
להשכרה

בני ברק

עסקים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

ירושלים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

 ביחזקאל 4 חד'+יח' 
הורים, קומת קרקע מוגבהת, 
משפצת, ממוזגת, מסורגת. 

050-8676410)25-27(_____________________________________________

 בצירלזון 2 חד', ק"א 
משופצת כולל מזגנים- ללא 

_____________________________________________)25-28ל(ריהוט 054-4770245

כ”ח בתמוז -א’ באב תשע”ח  11-13/7/2018

 לזוג צעיר בנורוק 2חד' 
חדשה מרוהטת ממוזגת 

ומרווחת 38 מ"ר מיידי 2,650 
_____________________________________________)26-28ל(ש"ח 052-7663771

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

 נתי המתווך לציבור הדתי 
דירות להשקעה בנתניה החל 

מ- 800,000 הדירות מושכרות 
_____________________________________________)25-28(כעת 050-5766979

מבנים

 מגרש בק. הרצוג לבניית 
6 קומות )דירות 5 חד'( 

4,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-28ל(050-4102467

פתח תקווה

קריית ביאליק

 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(_____________________________________________

 ברח' רבינו אשר 8 יח"ד 
ממוזגת מרוהטת ומאובזרת 

1,600 ש"ח כולל מים.
_____________________________________________)26-28ל(050-9734807

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

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

 להשכרה/למכירה חנות 
באלעד נחלת יצחק כ-27 מ"ר 

2,700 שכירות מיידי 
_____________________________________________)25-28(050-4153484 לל"ת

 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(_____________________________________________

 במצפה מנות 
)גליל מערבי( צימר עץ 

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

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

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

 מציאה! בכהנמן 83 ק"ד 
123 מ"ר 5 חד' גדולים מטבח 
חדש 3 כ"א סוכה, מיידי 5,350 

_____________________________________________)27-28ל(050-7489258

 בשיכון ה' צירלזון 5 חד' 
חדשה מהקבלן, קומה 2, 

6500 ש"ח לל"ת
052-2097000)25-28(_____________________________________________

דופלקסים
 בהזדמנות פנטהוז 

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

052-3330965)26-29(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית אתא

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

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

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' ברחוב הרצוג 
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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברח' חברון 2 חד' ק"ב 
יפיפיה, משופצת כחדשה 

מרוהטת וממוזגת
_____________________________________________)25-28ל(050-6285999

 באברבנאל 2.5 
חד'+מרפסת קטנה כ-45 מ"ר 

קומה א מחיר 3,000 ש"ח 
אורי תיווך אדוארד 

050-5750880/077-2050410)27-27(_____________________________________________

 בשיכון ג' יח"ד 2 חד' 35 
מ"ר ק"א, ממוזגת, ללא ריהוט, 

_____________________________________________)27-28ל(מיידי. 050-2101838

 יח"ד 2 חד' מרוהטת 
ממוזגת+דו"ש בק.הרצוג 

_____________________________________________)27-28ל(2,500 ש"ח 054-5523432

 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

 למכירה בבאר שבע, 
בשכונה ט' מול גרנד קניון 

ב' בניין עם מעלית 50 מ"ר 
משופצת המיסוד ברמה 

גבוהה עם פוטנציאל להשכרה 
2,500-2,650 ש"ח תיווך "בית 

_____________________________________________)28-28(בית" 052-4462863

 מציאה! בבאר שבע, 
מול כניסה לאונברסיטה, בנוי 

מהיסוד קוטג' 170 מ"ר, 2 
מפלסים, עם תשתיות ל-4 

יחידות דיור, 9 חד')עם גג 
מרוצף 60 מ"ר+170( תיווך-

_____________________________________________)28-28(בית-בית 052-4462863

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 בב"ב להשכרה חנות 
בנחמיה פינת חזון איש ב"ב 
משופצת לכל מטרה מיידי 

_____________________________________________)25-28ל(054-3062814
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*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 חנות במרכז 
ר' עקיבא, 35 מ"ר, חזית, 

מפתח בתיווך אשכנזי 
03-5791770)27-28(_____________________________________________

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

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות + גלריה

במקום המרכזי ביותר 
_____________________________________________)27-28(תיווך 054-4980159

 להשכרה מבנה של 
2 קומות, חדרי לימוד 

עם חצר גדולה, מתאים 
למוסד, תלמוד תורה, 

מצוין לגני ילדים ומעון, 
באיזור תחילת ר' עקיבא
פרטים בתיווך אשכנזי 

03-5791770)27-28(_____________________________________________

 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

 להשכרה בלב המרכז! 
במיקום מעולה, משופץ 

וממוזג למשרדים/מכירות 
ולכל מטרה

054-8597985)28-28(_____________________________________________

אופקים
 וילה באופקים 8 חדרי 

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

054-8486564)28-29(_____________________________________________

נופש משפחתי בבית הארחה סוסיא 
לציבור הדתי והחרדי
בואו לחווית הר ומדבר שטרם היכרתם!!!

 רבע שעה ממערת המכפלה
 ארוחות מהדרין

 בריכת שחיה נפרדת
 מדשאות ומרחבים

 טיולי מעינות וחוויות מדבר
 טיולי ג'יפים ואופנים

5-10 אוגוסט    | בעז"ה כ"ד-כ"ט אב 
רס" - ו ט בר  ל סי " ם:  י פרט ל

052-711-8455  

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

וילות ובתים

 בלעדיות! השקעה 
בטוחה! במוהוליבר 

ק"א 95מ"ר, שותפים 
חוקית, מושכרת 8,000 

1,375,000 ש"ח
מ.כהן נכסים 
052-7684074)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהאוז ברח' 
התשעים ושלוש, 5 חד' חדשה 

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

 בהרב קוק בפרויקט חדש 
מרווחת, 3 כיוונים, מפרט 

גבוה 1,850,000 ללא-תיווך 
055-9385311)28-28(_____________________________________________

 בשפירא בבניין חדש 
פנטהאוז 5 חד' מרפסת 

ענקית מחסן 2 חנויות 
2,500,000 מיידית ללא תיווך

055-9385311)28-28(_____________________________________________

 ביוטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז מפלס אחד 

, 4 חד', מ.שמש/סוכה 43 
מטר+מעלית/שבת וחניה 

2,140,000 ש"ח 
054-3320655 אתי

_____________________________________________)28-28(תיווך דרים טרגט

 כפר גנים הנשיאים דירת 
גג עם 2 כניסות 054-230027 

_____________________________________________)28-28(גניה

 בן יהודה דירה בקומה 
ומיוחדת 6 חד' ענקית+זכויות 

בנייה על הגג+2 דלתות כניסה 
2,380,000 ש"ח 

050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בהיבנר, 5 חד' 118מטר 
מ.שמש 12 מטר, משופצת, 

2,150,000 אתי 054-3320665 
_____________________________________________)28-28(תיוך דרים טרגט

 "רימקס עוצמה" בלוחמי 
הגטו, 4 חד' 98 מ"ר, קומה 1, 
חניה, מרפסת סוכה משופצת 
_____________________________________________)28-28(מהיסוד. 050-2567111 אושר

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

מעלית, חניה, שמורה ויפה. 
_____________________________________________)28-28(אושר 0502567111

 בהרב קוק בפרויקט חדש 
מרווחת 3 כיוונים, מפרט 

גבוה 1,850,000 ללא תיווך 
055-9385311)28-28(_____________________________________________

 בגד מכנס 4 חד' גדולה 
ומשופצת נוף פתוח מעלית 

וחניה 1,690,000 גמיש
054-3320655 אתי

_____________________________________________)28-28(תיווך דרים טרגט

 באיזור אחד העם 4 
חד' ק"ב משופצת במחיר 

אטרקטיבי 
_____________________________________________)28-28(052-2948691 נטלי

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

כ-90 מ"ר מיידית! רק 
1,385,000 ש"ח 

050-4811122)28-28(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נסים" בכפר 
אברהם אונטרמן, 4 חד', 

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

052-2656825)28-28(_____________________________________________

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

1,390,000 ש"ח תיווך יוחנן 
050-4104044)28-28(_____________________________________________

 בפרישמן 4 חד'+מעלית 
_____________________________________________)28-28(מושקעת 050-03528252

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

 עמישב רח' צפת 3.5 חד' 
מעלית מ.שמש/סוכה 

_____________________________________________)28-28(054-2390027 גניה

 ברם בלוי)קרוב לכפר 
אברהם( 3.5 חד' משופצת 

ק"א חובה לראות!! 
050-4811122)28-28(_____________________________________________

 בלב האיזור החרדי! דף 
היומי 3 +חצי חד' משופצת 

ק"א)אמצעית( 3 כ"א 
1,290,000 ש"ח 

050-4811122)28-28(_____________________________________________

 ביוספטל המתחרד! 3 
חד' ק"ג)לא אחרונה( מושכרת 

לשנה ב-2850 ש"ח רק 
050-4811122 1,040,000)28-28(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בטרומפלדור, 3.5 חד', 94 

מ"ר, קומה 3, חניה, משופצת 
_____________________________________________)28-28(חלקית. אושר 050-2567111

 בשפירא היוקרתי! 2.5 
חד' ק"ק משופצת ויפה 3 כ"א 

050-4811122 1,225,000)28-28(_____________________________________________

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

מצויין 1,160,000 תיווך-יוחנן 
050-4104044)28-28(_____________________________________________

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

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

קריית ים

 בחרדי 95 מ"ר, ק/1 
נגישה להכל! מחיר מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיוק 
_____________________________________________)28-28(פרויקטים 052-2790370

 בחרדי מחולקת טובה גם 
לאירוח, 180 מ"ר וגינה מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)28-28(_____________________________________________

 דירות החל מ- 460,000 
ש"ח מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)28-28(פרויקטים 052-2790370

 בק. אתא רחוב שלום 
עליכם, פנטהאוז לבד בקומה, 

2 כניסות נפרדות מחדר 
מדריגות, מצויינת לחלוקה, 

המלצת השבוע!! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 

052-2790370)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 קרית ביאליק רחוב שי 
עגנון, 3 חד', 70 מטר, צפי 

שכירות 2,300 מחיר:
510,000 ש"ח

_____________________________________________)28-28(מנחם כהן 053-9312551

 קרית ביאליק רחוב 
ז'בוטינסקי, 4 חד', 80 מטר, 

מתאימה לחלוקה, מחיר: 
550,000 ש"ח ניר דהן 

050-2962666)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 קרית ים רחוב יוספטל, 
3 חד', קו ראשון לים, מחיר 

650,000 ש"ח ניר דהן 
050-2962666)28-28(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 להשכרה דירות בכל 
רחבי העיר בכל הגדלים שירות 

אישי ומקצועי להב נכסים 
050-4177750)28-28(_____________________________________________

 תיווך מבחר ענק של דירות 
להשכרה בבני ברק ובפרדס 
כץ לשוכרים טובים, אפשרי 

מרוהטות מוטי או דוד
054-7477054 03-5444815)28-28(_____________________________________________

 בלעדי בגוטמכר 
בית פרטי ומפואר 4 

מפלסים גג גדול, בריכה 
פרטית+מעלית למטרת 

מגורים ועוד! לפרטים:
"סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבן גוריון )ר"ג מול עלי 

הכהן( דירת גג מיוחדת 
240 מ"ר קומה 7 חזית 
גג גדול+מעלית+חניה 

8,500 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי ברמז 4 חד' 
ק"א חזית+מ.שמש, 

סוכה מעלית חניה 6,200 
** בגוטליב חדשה 4 חד' 
ק"ד חזית, מעלית חניה 

6,300 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי במוהליבר בבנין 
חדש 4 חד' ק"ד+מעלית 
מיידי 5000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 להשכרה באבן שפרוט 
4 חד' 3 כיווני אויר 5,300 ק"ק 

)גמיש("פנחס נכסים" 
055-6789653)28-28(_____________________________________________

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

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

 בגוטליב, דירת 4 
חדרים, בניין חדש קומה ד', 
חזית+חניה, מרפסת שמש, 
יחידת הורים, סוכה, מזגנים.

פינוי מיידי 6,300 ש"ח 
_____________________________________________)28-31(052-8900573 )ללא תיווך(

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

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

 שלמה בן יוסף 3 חד' 
קומה ג' הדירה מרוהטת 

3,000 ש"ח אורי, תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 אוסישקין 3 חד' קומה א' 
+מעלית, פינוי 1.8.18 מחיר: 

3,600 ש"ח אורי, תיווך אדוארד
050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

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

שירותים כפולים ק"ד-ללא 
_____________________________________________)28-31ל(מעלית. 054-5778053

 באהרונסון 3 חד' גדולים 
וממוזגים לזוג צעיר 4,000 

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

 מציאה! בטבריה/קוק 
גדולה, מאווררת ומוארת 

מ.אמריקאי. כחדשה 2,700 
_____________________________________________)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

 אברבנאל 2.5 חד'+ 
מרפסת קטנה כ-45 מ"ר 

קומה א' מחיר: 2,900
אורי, תיווך אדוארד.

050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי 2 חד' 65 מ"ר 
ק"ק מוגבהת, שמורה 

054-3975847)28-28(_____________________________________________

 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

 בר אילן 1.5 חדר קומת 
קרקע כ-35 מ"ר, פינוי מיידי 

2,900 ש"ח אורי, תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 בק.הרצוג יחידת דיור 
מקסימה אידאלית לזוג, 
ממוזגת ומרוהטת+נוף 

_____________________________________________)28-28ל(052-7658517

 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

 בגבעת שאול להשכרה 
80 מ"ר, מתאים למשרד/

גן ילדים 8,000 ש"ח כניסה 
מיידית עם חצר. תיווך ברכת 

_____________________________________________)28-28(רחל 052-2585889

 בשערי צדק 4 חד' ק"ב 
בלי מעלית, מוארת ומאווררת, 

לאחר צביעה לכניסה מיידית 
6,000 ש"ח "ברכת רחל"

052-2585889)27-27(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" בכפר 
גנים בנקר)קרני( 6 חד' ק'7/4 

מ"ש, מעליות, חנויות, נוף 
_____________________________________________)28-28(למזרח 052-2656825

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

 בק.אתא מגרש לבנייה 
בניין בוטיק, פרטים במשרד!

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)28-28(פרויקטים 04-8441111

 בק.אתא סמוך לבניה, 
מגרשים חקלאיים, החל 

מ- 110,000 ש"ח! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 

052-2790370)28-28(_____________________________________________

 בבני ברק מחסן קומת 
קרקע כ-30 מ"ר 2,000 ש"ח 

אורי, תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)28-28(_____________________________________________

 בפתח תקווה "דרך-עיר- 
נכסים" משרדים/מחסנים/
חנויות להשכרה, 120 מ"ר 

עם חנויות. גישה להעמסה, 
_____________________________________________)28-28(המיקום מצויין 052-2656825

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

1,270,000 ש"ח "אביחי-
_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

 "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

 ברמות א', בפרוייקט 
החדש, במחר דירות 3/4/5/6 

חד', מרפסות, נוף, מעלית 
וחניה "כהן נכסים" 

050-6538002)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 במסקין 5 חד', מרווחת 
ומסודרת, ארונות בחדרים, מ. 

סוכה, מחסן. 6,250 ש"ח. אתי 
_____________________________________________)28-28(תיווך דרים טרגט 054-3320655

 4 חד' בכפר גנים א', 
מעלית שבת, חניה, מיידית 

1,690,000 ש"ח גמיש
050-7505449)28-28(_____________________________________________

 באורלנסקי 3 חד' גדולה 
ומשופצת קומפלט, חניה 

1,350,000 אתי 054-3320655
_____________________________________________)28-28(תיווך דרים טרגט

 בהרב קוק בפרויקט חדש 
מיני פנטהאוז, 7 חד' ענקית, 

4 כ"א, סוכה, 2 חניות, מפרט 
_____________________________________________)28-28(גבוה ללא תיווך 055-9385311

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

_____________________________________________)28-28(050-2567111 אושר

 בית פרטי ברמת-אהרון 
להשכרה לכל מטרה, 22,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)28-28(_____________________________________________



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

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-07/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

מושב גורן

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)19-30(_____________________________________________

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)18-29(ריינר 052-3540874

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-26/19(מים מהדרין. 054-5742965

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

ספסופה

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

יבניאל

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

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

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

 "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(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-49(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

 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(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

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

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

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

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

מטע
 במושב מטע, ג'קוזי + 

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

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

 "ארמונות שלזינגר" 
לקבוצות עד 37 איש ברמה 

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

מרכז
 קמפוס גדול ומרווח + 

בית מדרש וחדר אוכל, 
חצר גדולה ויפה לשבתות 
ובין הזמנים, א.לקייטרינג, 

052-7142331)22-33(_____________________________________________

 וילה עד 16 מיטות. חצר 
גדולה, מתחם גדול, בריכה, 

_____________________________________________)22-29ל(1,650 ללילה, 050-3804386

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

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

 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(_____________________________________________

כ”ח בתמוז -א’ באב תשע”ח  11-13/7/2018

צימר ונופש בים המלח

054-471-4979

צמוד לחוף הנפרד ולעשרות 
מסלולי טיולים 

דירות גדולות למשפחות 
וחדרים לזוגות

 לשבתות ולתקופות 
קצרות בבית וגן דירה גדולה 

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

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד ברכמיאל 

עם גינה ממוזג קרוב לרשב"י 
ולים הנפרד בעכו 

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

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

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

 דירת נופש בדרום נתניה 
עד 6 מיטות קרוב לביה"כ 

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

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

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

 נופש חלומי מפואר ונקי 
אטרקציות יחודיות, 12 מיטות 

052-7625874)25-28(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

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(_____________________________________________

 

 

לפרטים: 053-3178889

מירון
˜מפוס ממוז‚ ומרווח ב-

הצנטרום של הצפון
‰חל מ- 250 מ˜ומו˙ לינ‰
‡פ˘רו˙ ל‡˘"ל מל‡

נותרו מס‘ תאריכים לבין הזמנים

 "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(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)17-28(לבעלז, 052-7118100

 מבחר וילות, צימרים ודירות 
נופש, בבר יוחאי, אור הגנוז, 
מירון והסביבה, למשפחות 
_____________________________________________)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, 

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

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(_____________________________________________

הרי יהודה
 מתחם נופש בהרי יהודה: 

בריכה, מתקנים, פרטיות, 
 2 דירות נופש גדולות _____________________________________________)21-28(פינת מנגל, 050-9133361

ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת
_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק.שמואל מאובזרת 

עם חצר. קרוב לטיילת
 052-7130111)24-33(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת ברמה גבוהה מאוד!

קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם!

_____________________________________________)24-35ל(054-8523020

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת + חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
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!
מ-1,000 ש"ח אמצ"ש 450 

_____________________________________________)26-37(ש"ח. 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(_____________________________________________

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי ארוח, החל מ- 150 
ש"ח לאדם למינימום זוג.
בר השגה - נופש בהישג 

ידך, מבצעים מיוחדים 
לשבתות חתן וסמינרים, 
החל מ- 85 ש"ח לאדם, 

ניתן להיכנס לאתר: 
 barasaga.co.il
 055-9923279)23-28(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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 קרקע 3 חד', 
מאובזרת וממוזגת, קרובה 

לבתי כנסת מרכזים מסחריים 
050-6274158)28-28(_____________________________________________

 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 להכל. 
052-7164243)28-08/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 4 חדרים במלון לב 
ירושלים מ-י"ד-י"ח אב אלול 

052-9482232/054-8480860)28-31(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 וילה בצפת ברח' נוף גולן, 
4 חד'+סלון 3 שירותים, 2 

מקלחות. 
052-5564708/04-6970895)28-31(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

מדהים, 053-3147542,
052-7155422)47-47/18(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-32/18(הלקוח, 054-2821847

אבידות

לפרסום
03-6162228

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(052-7333955

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-37/18(_____________________________________________

רפואה משלימה

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

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

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

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! מחלקה 
מיוחדת לאשכנזים, חסידים 

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

03-6189388)13-39(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

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

צילום

משכנתאות

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-30/18(_____________________________________________

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

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

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

יעוץ ועזרה

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

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

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

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

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-08/19(_____________________________________________

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

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

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

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

 קירור ומיזוג ייעוץ מכירה 
והתקנה, לכל סוגי המזגנים, 

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

מיזוג אויר

 פרימה משכנתאות 
הכתובת שלך למשכנתא 

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

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

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

 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

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

053-2827371)25-28(_____________________________________________

 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 סויטה 
גדולה ומפוארת לזוגות 

ולמשפחות ג'קוזי+דירת 
אירוח לזוג עד 3 ילדים 

058-3275003)26-29(_____________________________________________

 בעתיקה בסמטאות 
במיקום מדהים דירות 
אירוח חדשות לזוגות 

ומשפחות+מרפסת נוף 
וג'קוזי. 052-7642459 

_____________________________________________)26-30(מחירים נוחים

 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

מוצרים 
ושירותים

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

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

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

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

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן  "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
 וילה חדשה ענקית, 10 

חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-29ל(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

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(_____________________________________________

 פריאוס 2010 יד 
שניה 217 אלף קמ+ 

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(_____________________________________________

 5 חד', חצר וגינה נוף, 
ממוזג, נקי ומאובזר, מרחק 

הליכה מהעיר העתיקה. 
052-3455254)27-28(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

קרית שמואל
 דירת נופש חדשה 

למשפחות בק.שמואל, נוף 
לכינרת, הנגשה לנכים. 

_____________________________________________)27-30ל(052-4292260

 במושב נוב וילה מפוארת, 
נקיה ומטופחת 5 חד', ג'קוזי, 

ממוזגת ומאובזרת, חצר, דשא 
ענק, נדנדה ובריכה קטנה 

_____________________________________________)27-28ל(לילדים. 052-2270453

מאזדה
 מאזדה MPV, שנת 

2001, 7 מקומות. טל:
052-4788488)27-30(_____________________________________________

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)27-28(_____________________________________________

פורד
 סטיישן 2009 יד 2 

_____________________________________________)27-30(מצב טוב 050-8760489

 טיפול אנרגטי לשרירים 
ושיפור מצב הרוח וזרימת הדם 

_____________________________________________)27-28(בגוף 052-7172822

 שדכן אמין ונמרץ לכל 
הגילאים, לחרדים/יות 

דתיים/יות בכל מצב
_____________________________________________)27-30ל(058-3268002

 נמצא צמיד בניסן ברחוב 
_____________________________________________)27-27ח(כהנמן טלפון 03-5746115_

 נמצא זוג תפילין רח' 
כהנמן בני ברק בחודש אייר 

_____________________________________________)27-27ח(052-5105106

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם 

_____________________________________________)27-27ח(1-599-500-003

 נשכח תיק ביום א' 
24.6.18 ברכב הסעה )טרמפ( 

מירושלים לב"ב )שהמשיך 
_____________________________________________)27-27ח(להרצליה( 055-6739998

 מעונין בעיתוני 'הדרך' 
מהחודשים האחרונים 

_____________________________________________)27-27ח(052-7191083

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
או המחיר סמלי אפשרי 

_____________________________________________)27-27ח(מקולקל/ישן 054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליות ב-800 ש"ח/אפשרי 

מקולקלות בתרומה. 
_____________________________________________)27-27ח(054-8432271

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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 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

 סוזוקי ליאנה סטיישן 
2007, טסט לשנה 158,000 

ש"ח יפיפייה ומטופלת 15,800 
_____________________________________________)28-29ל(ש"ח 052-7687331

 שברולט קבליי'ר 1996, 
מושקע מכני, ברקסים 

צמודים+טסט. 4,500 ש"ח 
054-6548366)28-29(_____________________________________________

 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

 קייטרינג כשטעם ומחיר 
נפגשים, שנפגש בשמחות, 

המלצות בשפע.
050-4117655/077-789142)28-28(_____________________________________________

שונות
 כהן? לוי? הצטרף לאיחוד 

הכהנים, מלא את תפקידך 
_____________________________________________)28-28(תצליח ותבורך 054-8446858

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

 נאבדה מצלמה איקסוס 
קנון באוטובוס/בחפץ חיים  

צבע אפור נרתיק תכלת 
_____________________________________________)28-29ח(052-7145526

 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

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 דרוש מקפיא קטן/מקרר 
_____________________________________________)28-29ח(קטן לזוג צעיר 054-7938941

 תיק גברי שחור חדש 150 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8483032

 במרכז העתיקה בית גדול 
וממוזג, למשפחות/זוגות, נוף, 

_____________________________________________)28-31(מרפסת, חצר 052-8833331
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

058-3275870לפרטים:

קורס מזורז ודחוס 
עבור מוסדות 

ובתי ספר ע"י כ"ק האדמור 
מפרס שליטא.

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

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

הקורס לא כרוך בתשלום!

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(_____________________________________________

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

תינוקות

ריהוט
 תכולת שולחן + 6 

כיסאות, ספות יפות, 10 
כיסאות, מקרר, תנור 

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

 לול פלסטיק מצב מצויין 
עם גלגלים חדשים ב"ב 170 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7655653/2

 למכירה עגלת אמבטיה 
מצויינ 270 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 למכירה עגלת טיולון מצב 
מצויין 170 ש"ח איכותי 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 מעונין בנגן סאנדיסק 
_____________________________________________)27-27ח(מהדגם הישן 052-7191083

 משפחה של אברך 
מחפשת עריסת תינוק מעץ 

בתרומה או במחיר סמלי
_____________________________________________)27-27ח(054-8523772

 לבית מדרש אברכים 
בבני ברק דרושים תרומת 

ספסלים ושולחנות בדחיפות 
_____________________________________________)27-27ח(054-8454729

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצויין בירושלים 

_____________________________________________)27-27ח(050-4160457

 מעונין במערכת תופים 
_____________________________________________)27-27ח(עבור ילד 052-7610317

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה 

_____________________________________________)27-27ח(052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)27-27ח(תורה 052-7396092

 דרוש תוכנת "אוצר 
החכמה" בהשאלה לאברך 
לצורך כתיבת ספר תורני 

_____________________________________________)27-27ח(054-8524899

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)27-27ח(054-7432035

 דרוש מקפיא קטן ומקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)27-27ח(054-7938941

 מעונין בנגן סאנדיסק 
עם חריץ מהדגם הישן)אפילו 

משומש( פלאפון
_____________________________________________)27-27ח(052-7191083

 למשפחה גדולה דרושה 
ספה שולחן+כסאות 

_____________________________________________)27-27ח(050-4125549

 מעונין בנגן 
סאנדיסק+חריץ מהדגם הישן 

_____________________________________________)27-27ח(052-7191083

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)27-30(כסף. 052-4040221

 למכירה מסך מחשב דק 
גדול רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-2537485

 למכירה מכשיר ניווט 
GPS  רק ב-250 ש"ח

_____________________________________________)27-27ח(050-2537485

 למכירה מצלימת רכב 
רוורס+מסך רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
_____________________________________________)27-27ח(רק 100 ש"ח 050-2537485

 למכירה מחשב נייח במצב 
מצויין רק 400 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-2537485

 מצלמת פוג'י זום 30 
אופטי חדשה ממש 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-7111982

 אורגן ימהה מזרחי, מקרן 
שקופיות, כינור ולסיה 500 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 052-2913522

 למכירה פקס 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(בלבד 052-5737813

 נברשת שלושה קנים 
מזכוכית רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-8969770

 קורקניט מאלומניום קל 
וחזק, אדום מתקפל מצוין 60 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 050-2897977

 נגן MP4 זיכרון 4 ג'יגה 
סוללה פנימית+רדיו עם רבי 
נחמן שירים ומערכונים 80 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 050-2897977

 מחשב נייד מצויין לצפייה 
וכתיבה ווינדוס חוקי בהזדמנות 

_____________________________________________)27-27ח(470 ש"ח 053-3346080

 גוף תאורה עדין ביותר 2 
פלורסנטים דקים 120 ש"ח 

אור חזק כחדש 70 ש"ח טל: 
_____________________________________________)27-27ח(050-2897977

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח סוס במצב מצויין 

_____________________________________________)27-27ח(500 ש"ח 052-7396092

 מיקרוגל "גרף" 20 ליטר 
ללא צלחת 80 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-3463482

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)27-27ח(90 ש"ח 052-3463482

 מסריטה דיגיטלית כולל 
צילום איכותית חדשה באריזה 

_____________________________________________)27-27ח(רק 250 ש"ח 055-6703524

 מסגרת דיגיטלית איכותית 
_____________________________________________)27-27ח(חדשה מהאריזה רק 150 ש"ח 

 רמקול JBL CILP2 רק 
_____________________________________________)27-27ח(200 ש"ח 055-6703524

 מקפיא 6 מגירות של 
 BAUKNECHT חברת
"באוקנכט" 350 ש"ח 

_____________________________________________))27-27ח(050-6651365

 MR300 בלנדר מוט חזק 
BRAUN מקציף, קיצוץ ועוד 

_____________________________________________)27-27ח(99 ש"ח 054-4783220

 מסך דק למחשב 180 
_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 052-2421622 ניר פ"ת

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 
_____________________________________________)27-27ח(מגע 400 ש"ח 052-2437292 

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+שלט חברת 

לוגיטק 400 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(052-2437292

 בהזדמנות מיטת נוער 
נפתחת ל-2 ובאמצע שולחן 

במצב טוב ב-400 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בירושלים. 058-6770546

 למכירה כסא מנהלים 
במצב מצויין 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה ארון 2 דלתות 
ומגירות בצבע חום מפורק 

כבר 230 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה ספה עור במצב 
מצויין 310 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה שולחן גדול לסלון 
_____________________________________________)27-28ח(רק 200 ש"ח 050-537485

 למכירה שולחן נמוך לסלון 
מזכוכית רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-2537485

 שטיח מהמהם בצבע בז' 
_____________________________________________)27-28ח(שחור 150 ש"ח 050-4110991

 כסא נוח מתקפל)מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 למכירה ארגז מעץ מלא 
לחדר ילדים )למשחקים וכדו'(
צבע לבן עם עיטורים כוכבים 
סגולים. מצב מצויין 100 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8063853 ב"ב

 למכירה כסא משרדי עם 
גלגלים וידיות מצויין 170 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 052-5737813 איכותי

 חדשה מהאריזה! שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)27-28ח(499 ש"ח 054-4783220

 למכירה כסא מנהלים 
עור אמיתי גב גבוה 190 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטת עץ מלא 
בצבע לבן חדש 500 ש"ח 

מיטה אחת יפה
_____________________________________________)27-28ח(058-4112750 בבני ברק

 למכירה בבני ברק בימה-
תיבה לבית כנסת 500 ש"ח 

גמיש 054-8454729
_____________________________________________)27-28ח(054-8453834

 ספריה לחדר ילדים 
מסנדוויץ עבודת נגר 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7612883

 מכתביה לילדים מעץ 
מגרה+ארונית למעלה, דלתות 
כחו כהה וארון 2 דלתות 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-9446320

 למכירה שידת 4 מגירות 
עץ מלא 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

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

 למכירה עגלת אמבטיה 
מצויינת 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-27ח(052-5737813

 למכירה עגלת טיולון 
במצב מצויין 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-27ח(חזק ואיכותי 052-5737813

 למכירה מיטת תינוק צבע 
ללא מזרון 180 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)27-27ח(054-8459159

 כיסא בטיחות לתינוק 
ברכב במצב טוב צבע אפור 

_____________________________________________)27-27ח(120 ש"ח 03-9307308

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 052-3073826

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(_____________________________________________

 טלפון סאמסונג ומטען 
במבצ מעולה ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(0522-2421622

 פלאפון כשר דגם טלגו 
תומך דור 3 ורמי לוי רק-150 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 055-6703524

 טלפון איכותי עם משיבון 
פנסוניק חדש בקופסא רק 

_____________________________________________)27-27ח(150 ש"ח 054-7612883

 למכירה פלאפון נוקיה 
סי5 לא כשר ב-150 מצב טוב 

_____________________________________________)27-27ח(050-4151813

 מעונים במכשיר פלאפון 
K33 במצב תיקן או לא 

)לחלקים( במחיר זול ב"ב 
_____________________________________________)27-27ח(054-8491154

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי S3 חזק במיוחד 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(054-4783220

 
 

058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

 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

 אורגן PSR ימאהה דגם 
240 אורגן PSR ומאהה דגם 

150 500 ש"ח כ"א
_____________________________________________)27-27ח(054-2255171

 למכירה מקרר קטן לרכב 
מצוין לטיולים 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(054-2252171

 מכונת גילוח של הרב גרוס 
כחדשה! במחיר מציאה 270 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 050-4142853

 למכירה מכונת קריסטל 
מצוינת פתח עליון 150 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(03-5343924

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש המחיר 

_____________________________________________)27-27ח(200 ש"ח 054-8453370

 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

 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

 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

 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

 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

 4 כיסאות מטבח מעץ 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא משרדי 
)מנהלים( משענת+מנגנון 

הנאומטי+ידית הגבהה 130 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור כחדש 

מציאה! 90 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(050-2897977

 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

 מציאה! קופסאות 
איחסון יפיפיות למשחקים וכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)27-27ח(20 ש"ח 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת במחיר 

_____________________________________________)27-27ח(500 ש"ח 052-3073826

 עגלת תאומים בייבי ג'וקר 
_____________________________________________)27-27ח(שחורה 058-3245685 ב"ב 

 משאבת חלב דו צדדי 
 RELBOB חשמלי חדשה

_____________________________________________)27-27ח(058-3245685

 סל קל 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(052-3595314

 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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

לפרסום
בלוח

03-6162228

כ”ח בתמוז -א’ באב תשע”ח  11-13/7/2018

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)37-38/18(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 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

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז. 

_____________________________________________)25-28ל(050-5398098

 רכזים/ות למגוון תפקידים, 
אפשרות מהבית/ חלקית, 

מתאים גם למורים/ות, 
מנהלים/ות, לא מכירות!!! 

_____________________________________________)25-28ל(054-8537348

 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(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partner.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

למוקד טלמרקטינג תורני וותיק 
ומצליח לזיכוי הרבים בראשון לציון

 לפרטים השאירו הודעה ב- 077-360-9555

 שכר גבוה מאוד - למעלה מ-35 ש"ח 

לשעה! + בונוסים מטורפים  סביבת 
עבודה תורנית ונעימה  שעות גמישות  

 אפשרויות קידום !!!

בס"ד

דרושים נציגים נמרצים  
בעלי יכולת מכירה עם אש בעיניים 

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
סיעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות! 
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)25-28(054-9770395 מרים

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים מנהלים, מוכרים, 

עובדי יצור מעל גיל 24 
ת.טובים למתאימים

053-3133344 )25-28(_____________________________________________

 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

דרושים עובדי/ות נקיון
לישיבה בגני תקווה
03-5242126
שלוחה 1 - מירב

 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(_____________________________________________

 לחברה פינססית 
מתאמת פגישות לחצי 
משרה בב"ב. לפרטים: 

_____________________________________________)26-28(054-9474755 אביה

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים ב"ב לשעות 

אחה"צ, ת. טובים מאוד 
_____________________________________________)26-29(למתאימות 054-7694963

 דרושות איש/ת טלמיטינג 
בסוכנות ביטוח בפ"ת טל: 

 050-8550052
avital2@ar-fo.co.il)25-28ל(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות לשנה"ל 
תשע"ט: סייעת למשרה 

מלאה/חלקית
בחורה לשעות הצהרים 

14:30-17:00
תנאים מצויינים
052-7177524)25-28(_____________________________________________

 למשרד ניהול 
פרויקטים בג. שמואל, 
מזכירה מנוסה שליטה 
באופיס, בינארית יתרון

secjob2018@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למשרה מלאה אוירה טובה 

לשנה"ל- תשע"ט 
052-7686713)25-28(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
לחנות חומרי גלם בנין 

בבני ברק+רישיון נהיגה 
לפרטים יעקב 
054-4527813)25-28(_____________________________________________

 אלמנה מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלה בבית במשך 

שבוע ללא שבת. רצוי עם 
_____________________________________________)25-29(רישיון. 050-8550196

 התפנה עורך ספרים ותיק 
ומנוסה לקבלת עבודה רצינית 

בתחום התורני בלבד! 
_____________________________________________)26-29ל(054-8590879

דרושות לשנה"ל תשע"ט 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

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

קו עיתונות דתית / 8174208 

קורות חיים יש לשלוח למייל:
  Amos.sade@ramot.co.il

לקבוצת רמות דרוש/ה

לעבודה בבניין ממשלתי בירושלים

מנהל/ת חשבונות 
עצמאי/ת עד מאזן

לעבודה במטה החברה בתל אביב )ליד רכבת השלום(
* ניסיון בפריורטי – יתרון משמעותי 

* משרה מלאה 08:00-17:00  

בס"ד

job@makom.org קו"ח ל
או לפקס :073-2668888

לעמותה באלנבי, תל אביב
דרושה  
מנהלת חשבונות מנוסה

 למשרה מלאה

ֹ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

 לשנת הלימודים הבאה 
דרוש/ה משלב/ת לליווי 

ילד בן 4 וחצי בגן ילדים עם 
התפתחות תקינה בגבעת 

שמואל. שעות עבודה: 
8:00-16:00 עם יום חופשי 

בשבוע)עדיין לא ידוע היום( ימי 
שישי: 8:00-12:00

הדרכה מקצועית תנתן בגן
mayakariv@bezeqint.net :27-28ל(מייל(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+רישיון על אופנוע 

054-2146510)27-28(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה עם 
רישיון ג' לעבודה מיידית 
_____________________________________________)27-28(לפרטים: 054-4326610

 קופאים/אות סדרנים/אות
תנאים טובים למתאימים

ב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, ק"ס, 
_____________________________________________)27-30(וירושלים 052-6580906

 דרוש איש אחזקה/כללי 
_____________________________________________)27-28(לישיבה בב"ב 055-6777042

 דרושים זכיינים לאתר 
פעיל כולל ציוד.
עבודה מהבית.
054-4215109)27-30(_____________________________________________

 לישיבה גבוהה בת"א 
דרוש טבח/ית מקצעי/ת 

+ניסיון לעבודה מיידית
052-5676038)27-30(_____________________________________________

דרוש עובד רציני עם רקע 
טכני ,לעבודה קבועה במיזוג 
אוויר,מהמרכז 052-7236748 

)27-28(_____________________________________________

לגן באווירה נעימה  
דרושה סייעת לשנ"הל לגילאי 

2,3 תנאים טובים
_____________________________________________)27-28ל(052-6471287

 הזדמנות!! שיננית 
בנסגרת סטאז', במכללה 

בר"ג במצעת ניקוי 
אבנית+בדיקה+צילומים 
בחינם!! רק מעל גיל 30!

050-2261665)27-30(_____________________________________________

 מעונין לעבוד כעוזר טבח/
נהג בשעות אחה"צ/ערב

_____________________________________________)27-27ח(052-7191083

 מעונין לעבוד כעוזר טבח 
_____________________________________________)27-27ח(אחה"צ/ערב 03-6162229

 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

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת עם 
ניסיון למשרה מלאה/צהרון 

תנאים טובים. ניקול:
_____________________________________________)28-29ל(050-7250631

 לרשת מעונות בק.הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית תנאים טובים.
054-4499177/054-8426675)28-31(_____________________________________________

 עובד לוגיסטיקה 
לארבעת המינים, לאלול, רישיון 

חובה- עדיפות לבעל רכב, 
אפשרות לקביעות)חודשי אלול 

_____________________________________________)28-29ל(בלבד( 054-9993409

 לחברה פינססית חרדית 
מזכיר/ה לעבודה מהבית 

למענה שיחות נכנסות לא 
מכירות. 2-3 שעות ביום, לא 

נדרש מחשב, 3500 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(קריירה 072-22-222-62

 דרושים משגיחי כשרות 
בירושלים, לא נדרש ניסיון. 

_____________________________________________)28-28(קריירה 072-22-222

 לחברה גדולה בענף 
הבנייה בבני ברק מזכיר/ת 
חברה. שעות נוחות, שכר 

7,500 ש"ח  קריירה
072-22-222-62)28-28(_____________________________________________

 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 
השקעה.052-7197846 

_____________________________________________)28-29ל(בשעות: 19:30-21:30

 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, ניסיון 
בניהול עובדים מומלץ! שכר 

גבוה למתאימים. 
054-7708222)28-31(_____________________________________________

 סייעת לגן ילדים במושב 
ליד הוד השרון למשרה מלאה 

_____________________________________________)28-35()עם רכב( 050-7242499

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית 

03-6714809 להתקשר 
_____________________________________________)28-29(מ: 10:00-15:00

 לת"ת בת"א מורה 
ללימודי חול אחה"צ וסייעת 

לגנים לפנה"צ קו"ח
gmail.com@6307420)28-29(_____________________________________________

 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

 בחור מחפש עבודה 
בתחום הניקיון והתחזוקה. 

_____________________________________________)28-29ח(ניסיון רב 054-3414018

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 אברך בעל ניסיון מעונין 
למלמד שיעורים פרטיים 

לנערים או מבוגרים 
054-8442722)28-27/19(_____________________________________________

 דרושה מנקה לחדרי 
טיפולים לקליניקה באיזור בית-

שמש פקס 03-6185488 
_____________________________________________)28-31ל(טל' 03-5454188

 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

 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

 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





בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

מטות מסעי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:11
19:29
19:08

20:27
20:29
20:29

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי א' באב תשע"ח 13/7/18 • גיליון מס' 1273

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

בס״ד

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

להזמנות:

03-9348788
 k r a u s @ 3 0 1 0 . c o . i l

קרקס 
צרפתי 

עופר הלויענק
בהצגת ענק

מופע אילוזיות
עם אופק

מופע בליווי
תזמורתו

המורחבת של

יואלי דיקמן

מידד
טסה

ותזמורתו ישי לפידות
ומועצת השירה היהודית

רולי דיקמן
במופע כח הרצון

חופשת ״בין הזמנים״
י״ז-כ״ח אב 29.7-9.8 אפשרות להזמנת 2/3/4 לילות

מלון יערים מעלה החמישה

בשבת פנסיון מלא אמצ״ש ע״ב חצי פנסיון   

אפשרות ללילה אחד למספר חדרים מוגבל!

גלאט מהדרין
בהשגחת 

הרב שמואל בורנשטיין

מת!
מושל

חופשת קיץ 
חדרים אחרונים!

משה דואק
ובערל צוקר

מופע מזרח ומערב

מועדון 
קטנטנים

פעילות וחוויות
ללא הפסקה

ממתינים לבג"ץ: ליצמן דורש הארכה, מקלב נאבק בועדה
המפלגות החרדיות ימתינו לבג"ץ שיתבקש 

להקציב זמן נוסף לתקן את החוק • מקלב 
בועדה: "המושג 'צמצום השוויון' לא מקובל 

עלינו, כי את הפרשנות לזה יעשה בג"ץ" 
• דורש גם לשנות את חישוב הסנקציות 
הכלכליות ולפתור את סוגיית פקיעת החוק 

• ליצמן מבהיר: אם בג"ץ לא ייתן ארכה – 
אתפטר מהממשלה / עמ' 18

הפריימריז 

הגדול

דפנה ברוורמן 
תובעת 100,000 
₪ מתושב העיר

דו"ח חמור: העירייה מפקירה 
את נכסיה

יחליפו כוח: קיץ 'צפוף' 
בפעילות לציבור החרדי

/ עמ' 12 / עמ' 12

/ עמ' 16

/ עמ' 16

/ עמ' 16

/ עמ' 10

/ עמ' 10

/  עמ' 17

בעלזא 
לפני גור

בית שמש מציגה: 

דגל וש"ס מצדן היו מעבירות את 
של  גבה  על  המתוקן  הגיוס  חוק 
דומה  ברוח  מסר  ישראל.  אגודת 
לאמור  הממשלה,  ראש  גם  קיבל 
החוק  את  להעביר  יכול  אתה   -

אנ בסדר,  הכל  קלים,  ־בתיקונים 
חנו בצד שלך

 / עמ' 22

דגל לבן

אבי גרינצייג, על סדר היום

בר  שנה  לפני  עד  התורה שהייתה  מדגל 
הסמכא העיקרי בסוגיות של עולם התורה 
ניטלה זכות ההובלה. גפני אומנם הצהיר 

־שדגל לא תהיה ה'שאבעס גוי' של אגו
דה, אבל בימי החולין אנו בהחלט רואים 
את  נושאת  הגאה  הליטאית  התנועה  את 

הכלים של ליצמן

 / עמ' 24-25

האגודה למען החייל

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

התקווה להשלים את חקיקת חוק הגיוס המתוקן בקריאה שניה ושלישית כבר במושב הקיץ התבדתה 

עם האגף לחינוך ותרבות תורניים!! הכונו  לאירועי בין הזמנים 

/ עמודים 8-9

1 יום 
13

ירות
לבח ביתר עילית: מהפך דרמטי – המועמד הצעיר דודי זלץ הדיח את מ”מ ראש העיר יצחק רביץ 

מראשות ‘דגל' בפריימריז בין נציגי הקהילות
בני ברק: הגר”ש בעדני והגר”מ מאזוז מנסים להשכין שלום. דרישה: הדחת יו"ר הסיעה אלי דדון. 

וגם: השמות שעשויים לרענן את הרשימה / פרסום ראשון
גבעת זאב: איחוד מפתיע בין קהילה ליטאית שמקימה מפלגה עם ‘יחד' תחת השם תכל'ס / חשיפה

ערד: שיתוף פעולה בין חילונים לחסידים בהצבעה דרמטית במועצה. היעד: הדחת בן חמו
רמת גן: נציג ‘דגל' צבי שינפלד ישתלב ברשימתו של ראש העיר ישראל זינגר / פרסום ראשון

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות לקראת הבחירות / שטח מוניציפאלי, עמ' 26-27

בית הקפה 
נסגר בשבת 
וספג איומים 

והשמצות

<< תתחדשו: 'טיפת חלב' חדשה

<< אימהות ובנים: ידידיה מאיר ואמו הרבנית זיוה

<< מסיבת סידור ב'נטיעים'

03-5796643 פרסם  
ותתפרסם
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