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בית שמש

צפון

חולון - בת ים
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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי כ"ג בתמוז תשע"ח 6/7/18 • גיליון מס' 1272

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

יחידת נופש + בריכה 
נוף מרהיב בשניהם 

בחצור הגלילית

וילה + בריכה 

058-3223320

שבועיים לסיום מושב הכנסת, חודשיים לפקיעת הדד-ליין שהציב בג"ץ - עולם התורה נושם לרווחה

חוק הגיוס עבר בקריאה ראשונה
בהנחיית גדולי ישראל השכילה הנציגות החרדית להעביר את החוק – מבלי 
לתמוך בו • הח”כים הערבים נמנעו מהצבעה בעקבות 'דיל המואזין' ו'יש עתיד' 
תמכה • בהמשך: החוק יעבור תיקונים בועדה ויעלה לקריאה שניה 
ושלישית • הוראתו הדרמטית של מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי, 
החשש מזגזג של לפיד בדקה ה-90, העימותים בין יש עתיד למחנה 
הציוני ונאומי הח”כים / עמ' 14

לא הכל היה מושלם בערבו של 
־יום שני, את יציע האורחים בכ

במיוחד  מביש  אפיין מחזה  נסת 
שגד צעירים  עשרות  כמה  ־של 

על  מתענגים  הספסלים.  את  שו 
נאומיהם המרתקים של עמר בר 

לב ולאה פדידה

על סדר היום, אבי גרינצייג / עמ' 18

/ עמ' 14

מרן הגרי”ג: “לרפורמים אין חלק בעם ישראל” 

למה תתראו?

את  לקדם  שטייניץ  השר  את  הסמיכה  הממשלה 
יו”ר   • מתווה הכותל, למרות התנגדות החרדים 
אגודת ישראל בארה”ב עלה למעונו של מרן ראש 
מפגשו  לקראת  נחרצות  הוראות  וקיבל  הישיבה 

ארה”ב  יהדות  של  המייצגים  הם  החרדים  כי  להדגיש   – נתניהו  עם 
• היוזמה: להקים מרכז בישראל שיפעל נגד הרפורמים

רסום
פ

אשון
ר

המאבק על הכותל

/ עמ' 13

אלעד: צמוד בדגל ו'ישי', 
הפריימריז קריספל מוביל בש"ס

הגדול

באזור מרכזי! מיידי!
חנות למכירת קפואים

 כולל מקררים וחדרי קרור
050-7509476

 חנות להשכרה בב"ב! 

הנסיך הבריטי בישראל: 

התרגש בכותל, 
סירב לברקת

/ עמ' 19

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

מתמודד אנונימי, מצטרפת 
עלומה וקמפיינים חדשים

מתחיל  ברוורמן  מטה  המתלהטת:  הבחירות  ממערכת  ומדווח  עוקב  תקווה'  בפתח  'השבוע 
להתניע והספקולציות על המקום השלישי ברשימה פורחות, רמי גרינברג ממנה דוברת חדשה, 
אורי אהד משיק סלוגן בחירות והמתמודד שהפך ל'בשורה שלא באה מאז יואל משה סולומון" 

/ עמ' 6

יומן בחירות פתח תקוואי: 

/ עמ' 10

/ עמ' 8

מזל טוב: 
קהילת 

בני תורה 
חדשה בעיר

גן חיות, הרצאות 
וקבלת שבת: 
קיץ לוהט / עמ' 12

ממרבד הקסמים ועד 
לראש הכוללים: 
הרב צוברי זצ"ל



שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

 03-6189999
www.Shainfeld.com 

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

בחופשות האחרונות

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

שינפלד בהילטון דיסלדורף 
חלום מתגשם! ה
TOPה-        שבטופ!

אוכל ברמה הגבוהה ביותר 
של טובי השפים

TOPהאוכל

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

TOPהטיולים

מנהלי שינפלד אתכם 
במלון כל החופשה

TOPהאירוח

דיסלדורף העיר המושלמת 
לסיורים ושופינג

TOPהמיקום

5 כוכבים של רשת
 הילטון העולמית

TOPהמלון

עקב הביקוש הוספנו טיסות ישירות

קיץ 2018

אפשרויות מגוונות לטיולים:

 23.730.7

6.813.820.8

הקדמת? הרווחת! הפתעה ענקית למתקשרים



לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

שלך

יופלה
הבחירה

הפרגון מ-

בוחרות
בפרגון השבועי:

נגן MP3 או שני כרטיסים 
להקרנת סרט נשים

ויכולות לזכות
בפרגון השבועי שיקבל 

את מירב ההצבעות

מתקשרות
 03-373-9999

ועונות על 2 שאלות

נגן MP3: נגן MP3 או שובר על סך 100 ₪ ברשת ׳רפאלי׳ )לבחירתכן(.
שני כרטיסים להקרנת סרט נשים: להקרנה של ׳צעיף של כוכבים׳ או ׳לא ליפול׳ )לבחירתכן(.

 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.

MP3 נגן

שני כרטיסים 
להקרנת סרט 

נשים

זוכות100 שבוע בכל 



קייטנות
ציבוריות

לילדי גני הילדים

ט.ל.ח 

לתלמידי הגנים כיתות גן ט.ט.חובה, ט.חובה וחובה
בין השעות 08:00 עד 13:00 או 08:00 עד 16:30

מחזור א' יולי 1.7.18 עד 19.7.18 )לא כולל ימי שישי(

הקייטנה תתקיים ע״י המפעילים הבאים:

חב' "צוות לוין" - באזור אם המושבות החדשה, 
levin357@walla.co.il  08-9261967 :טל׳

חב' "צהרון אם המושבות" - באזור כפר גנים ב' + ג' ונווה עוז,
tzemhamoshavot@gmail.com . 039238877 :טל׳

חב' "המשכיל" - באזור נווה גן, תחנה מרכזית, בייליס, 
קרמיניצקי ובורלא 

www.hamaskil.com 1-700-70-65-70 ,08-9365484 :טל׳

חב' "אופק" - באזור כפר גנים א' בי"ח השרון צפון + 
דרום רמת ורבר + אם המושבות הישנה )ראשון לציון + משה סנה( 

  office@ofek4kids.co.il  03-6120201 :טל׳

חב' "טומשין" - באזור עין גנים, גולומב, אבן ספיר, מרכז העיר, 
zaharon@ofik-tomshin.co.il 03-9689119 :נווה דקלים טל׳

חב' "מיכל רוזנברג" - באזור הדר גנים וכפר אברהם 
zaharonim2002@gmail.com 054-4679179 :טל׳

מתנ"ס ״שערים" - טל׳: 7571501/2 -03 באזור דרום העיר
מתנ"ס ״עמישב" - טל׳: 03-9339393 באזור מזרח העיר

 

מחזור ב' אוגוסט 22.7.18 עד 9.8.18 )לא כולל ימי שישי(

הקייטנה תתקיים ע״י המפעילים )מפגשים/מתנ״סים( הבאים:

"מפגשים" - מטה הצהרונים - טל׳: 03-9281717  
באזור אם המושבות, נוה גן, מרכז העיר וכפר גנים    

www.makefet.com

מתנ"ס ״שערים" - טל׳: 7571501/2 -03 באזור דרום העיר
מתנ"ס ״עמישב" - טל׳: 03-9339393 באזור מזרח העיר

מתנ"ס ״יוספטל-בית מרקו" - טל׳: 03-9346812 באזור מזרח העיר

• ההרשמה תתבצע דרך המפעילים ותתאפשר 
   רק במינימום 28 ילדים לפתיחת קייטנה.

• הקייטנה תהייה תהיה רב גילאית  ומיקומם הסופי יקבע 
   רק לאחר הרישום.

הקייטנה כוללת:
• 3 פעילויות בשבוע

• ארוחת בוקר  הכוללת כריך לחם אחיד ומנת ירק
• ארוחת צהריים למשתתפים עד השעה 16:00

ככל שמספר המשתתפים יהיה גדול יותר, עלות למשתתף תהיה נמוכה יותר

עלות הקייטנה בהתאם לסטטוס המפעיל ע"פ הצו:
• משעה 08:00  עד 13:00 המחיר ינוע בין  689 ₪  - 1,000 ₪

• משעה 13:00  עד 16:00 המחיר ינוע בין   347 ₪ -  522.50  ₪

על פי צו משרד הפנים

לו
ש

ת 
די

הו
ו י

די
טו

ס

הפנינג 
פתיחת הקיץ

בגן החי

לפרטים:
טל' 03-7405500, שלוחה 1

בימים א'-ה': 16:00-09:00    יום ו': 13:00-09:00
גן החי העירוני רח' משה שרת 9, מתחם יד לבנים

יום שלישי  10.7.18
19:00-17:00

ניתן להישאר בגן עד השעה 20:00

 19:00-18:00
הצגה ירוקה "בוקי ובקבוקי"

עמדת חינוך סביבתי לקיימות

כניסה בעלות 10 ₪ לכל הפעילויות
יש להביא בקבוק פלסטיק ריק

יום שני 13.8.18
19:00-17:00

ניתן להישאר בגן עד השעה 20:00

סדנת יצירה מתנה מהטבע...
עמדת חינוך סביבתי לקיימות

כניסה בעלות 10 ₪ לכל הפעילויות
יש להביא בקבוק פלסטיק ריק
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, יוסף רביב 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
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

 דרשן בבית הכנסת: ראש העיר
תקווה  פתח  עיריית  ראש  התארח  האחרונה,  בשבת 
איציק ברוורמן במניין "צעירי פ"ת" בכפר גנים, שחגג 
התפילה  לאחר  דרשה  נתן  העיר  ראש  להיווסדו.  שנה 
כיבדו  הקהילה.  עם משפחות  עשיר  בקידוש  והשתתף 
בנוכחותם: רב קהילת "מקור חיים" הרב ליפשיץ ומ"מ 

ראש העיר אוריאל בוסו.
הכיפות  ממגזר  צעירים  ע"י  הוקם  פ"ת'  'צעירי  מניין 
עבור  רבות  ועושים  בעיר  במרכז  שגרים  הסרוגות 
הקהילה. ראש העיר נתן דרשה לקהל המתפללים לאחר 
התפילה ולאחר מכן קידוש עשיר בו השתתפו משפחות 

הקהילה.

 נקודת מפגש
מועצת  חבר  'דילים'?  לסגירת  החדש  המקום  נמצא 
העיר ישראל פרידמן נצפה השבוע בסיור ב'מרכז אחים' 
ליזמות וחדשנות, מרחב עבודה שיתופי חדש המיועד 
למגזר הדתי-חרדי. "המקום הזה הינו מחויב המציאות 
העכשווית, הוא מציע אופציה מיושבת ורגועה, נקודת 
או  דינמיות  בעבודות  שעוסק  מי  לכל  וסיום  מוצא 
רגועות. מגוון חדרי הישיבות מספק פלטפורמה הגונה 

לפגישות עבודה של פרויקטורים ועסקנים", צוטט.

 ירדן ריגש את איל"ן
במתנ"ס  חגיגי  בטקס 
מלגות  הוענקו  'עולמות', 
איל"ן  סניף  חברי  לתלמידים 
מקבלי  בין  תקווה.  בפתח 
ה-11  בן  סבח  ירדן  המלגות: 
אשר עולה בהתרגשות לכיתה 
ו' בבית ספר 'עין גנים'. לירדן 
מלידה  ועצב  שריר  מחלת 
אנחנו  גם  לו  נשלח  ומכאן 

חיזוקים ואהבה.
מתנדבים  ארגון  הינו  איל"ן 
נכים  בכ-20,000  המטפל 
הסניף  ועצב.  שריר  נפגעי 
שנות  בתחילת  הוקם  בפ"ת 

מהסניפים  והינו  ז"ל  עזר  בן  מינה  הגב'  ע"י  ה-50 
בו  הסניף  בראש  העמותה.  של  והפעילים  הוותיקים 

משתתפים כ-260 חברים, עומדת הגב' מלכה מכנס.

 אל תפספסו: יריד 'חידודים'
החופש אמנם בעיצומו אבל הגיע הזמן לחשוב גם על 
יריד  מתקיים  הקרוב  ראשון  ביום  ללימודים:  החזרה 
צרכי  כל  של  ומשובח  נרחב  היצע  יוצג  בו  'חידודים', 
היריד  במיוחד.  נמוכים  במחירים  התלמידים  וציוד 
בין  מוסטבוי  הכנסת  בית  של  הממוזג  באולם  יתקיים 

השעות 12.00-22.00.

 מפחיד: יריות בלילה
על  דיווח  בלילה שבין ראשון לשני התקבל במשטרה 
בפ"ת.  צבי  ובן  זרובבל  ברחובות  שנשמעו  ירי  קולות 
כוחות משטרה שהגיעו למקום מצאו פגיעות ירי ברכב 
בן  ברח'  נוסף  בבית  ירי  ופגיעות  זרובבל  ברח'  ובבית 
ונזק נגרם לרכב ולבתים. נפתחה  צבי. לא היו נפגעים 

חקירה והנסיבות נבדקות.

החדשות המקומיות של פתח - תקווה

על המקום יומן בחירות: מתמודד אנונימי, 
מצטרפת עלומה וקמפיינים חדשים
הבחירות בפתח והמרוץ הפתח תקוואי הולך ומתלהט • 'השבוע בפתח תקווה' עוקב 
ברשימה  השלישי  המקום  על  והספקולציות  להתניע  מתחיל  ברוורמן  מטה  ומדווח: 
פורחות, רמי גרינברג ממנה דוברת חדשה, אורי אהד משיק סלוגן בחירות והמתמודד 

שהפך ל'בשורה שלא באה מאז יואל משה סולומון"

מאת: ישראל פריי

ואזרחי  הקלפיות  ייפתחו  יום   120 בעוד 
ישראל ייגשו לבחור את ראש וחברי מועצת 
השנים  בחמש  נאמנה  אותם  שייצגו  העיר 
הרחש-בחש  תקופה,  לפני  עד  אם  הבאות. 
הרי  הקלעים,  מאחורי  רק  נשאר  הפוליטי 
תקווה  פתח  רחובות  נצבעים  שבאחרונה, 
פעילים  נשכרים,  מטות  בחירות,  בשלטי 
הולכת  הבחירות  ומערכת  מגויסים, 

ומשתלטת על המרחב הציבורי.
למען קוראי 'השבוע בפתח תקווה' היקרים, 
ההולך  במרוץ  התפתחויות  חלקיקי  ריכזנו 
ומתחמם. הפרקים הבאים בתולדות הבחירות 
החודשים  במשך  זה,  עיתון  גבי  על  ייכתבו 

הקרובים:

אורי אהד ואיציק ישראל
את  שהפתיע  הטרי,  הפוליטי  הצמד 
הפוליטיקה המקומית בשילוב ידיים מרענן, 
קיים השבוע כנס בחירות ראשון, שם חשפו 
פתח  'קול   – החדשה  מפלגתם  שם  את 
תקווה'. הסלוגן שילווה את מסע הבחירות – 

'הביצועיסטים למועצת העיר'.
חברי  הציגו  ותומכים,  פעילים  מאות  בפני 
הרשימה  חברי  יתר  את  הבכירים  המועצה 
הם:  הלא  האחרונים,  בשבועות  שהצטרפו 
ד"ר תמי ז'יטלני, אשת חינוך וניהול; נפתלי 
כהן, בעבר יו"ר ועד ההורים העירוני, ורחלי 
כיו"ר  שירתה  האחרון  שבתפקידה  ברנרד, 
הנהגת הורים של בית הספר "יסודות" בעיר. 
החדשים  השמות  כל  נכון,  הבחנתם  וכן, 
מאחר  החינוך,  משדה  מגיעים  ברשימה 

והרשימה חרתה על דגלה את הנושא.
ואני הקמנו רשימה המרכיבה בתוכה  "אורי 
אנשים מנוסים בפוליטיקה ובתהליכי עבודת 
למענכם.  לפעול  עלינו  שמקל  מה  העירייה, 
השונים  במהלכים  אתכם  לשתף  בכוונתנו 
ולפעול בשקיפות מלאה. הגיע הזמן לשנות 
איציק  אמר  בעיר",  העדיפויות  סדרי  את 

ישראל נרגשות.

אורי  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון  כי  יצוין 
אהד לא מתכוון לרוץ לראשות העיר ומתעקש 
כי פניו רק להגדלת רשימתו במועצת העיר, 
אך גורמים פוליטיים לא שוללים מהפך של 
וכניסתו למרוץ על הראשות,  הרגע האחרון 
מהלך שעשוי לטרוף את הקלפים ולשנות את 

כללי המשחק.

יצחק ברוורמן
נוכחות  עם  ארוכה  דשדוש  תקופת  אחרי 
ממפלגתו  חברים  ואיבוד  דלה  ציבורית 
לטובת יריבים פוליטיים, נדמה שראש העיר 
מערכת  את  להתניע  מתחיל  ברוורמן  איציק 
מאויש  הבחירות  מטה  שלו.  הבחירות 
יצא  הבחירות  וקמפיין  חדשות  בדמויות 
בפתח  לי  טוב  'ברוורמן,  הסלוגן  עם  לדרך 
תקווה', סלוגן שזוכה לביקורת לא מחמיאה 

בעליל.
לחיזוק  ברוורמן  זכה  שעבר,  בשבוע 
משמעותי עם חבירתו של חבר המועצה אדי 

קואז שיזכה למקום השני ברשימת אכפ"ת.
עיתונאים  מסיבת  תיערך  הקרוב,  שני  ביום 
בה יוכרז על מצטרף חדש לרשימה שיהפוך 
במטה  זו,  לשעה  נכון  השלישי.  למקום 
חשאיות  על  באדיקות  שומרים  ברוורמן 
ומסרבים לחשוף מי המועמד החדש. על פי 
מאחר  במועמדת,  יהיה  מדובר  הערכה,  כל 
וראש העיר זקוק לייצוג נשי ברשימתו. אחת 
השמות הבולטים כמועמדת למקום השלישי 

היא אסנת עמרם מוועד שכונת שעריה.

רמי גרינברג
עובד  קדנציה,  ושגרת  'שלום'  בעתות  אם 
את  ומקדם  והעוצמה  הכוח  במלוא  גרינברג 
שכעת,  הרי  אפשרית,  דרך  בכל  מועמדותו 
דבר  שאין  נדמה  לבחירות,  חודשים  שלשה 
האינטנסיבי  הבחירות  קמפיין  את  שיעצור 
וחסר המעצורים שלו. הוא נוכח בתקשורת, 
מזדקרת  דמותו  חברתיות,  ברשתות  שוחה 
בחירות  בשלטי  זווית  וקרן  רחוב  כל  מעל 
טרם  האחרונה  שהמילה  ונדמה  ססגוניים 

נאמרה.
וצירף  נוסף  הילוך  גרינברג  העלה  השבוע, 
לשורותיו את עוה"ד נילי טבצ'ניק, שתשמש 
במטה.  הדוברות'  מערך  'ראש  בתפקיד 
כדוברת  עשיר  ברזומה  מחזיקה  טבצ'ניק 
וארגונים  ובחברות  ישראל  בכנסת  ויועצת 

גדולים במשק.
גרינברג  רמי  את  השנים  רבת  "היכרותי 
של  איש  כישרונות,  וברוך  משכיל  כאיש 
הביאה  המצוינות,  וטיפוח  עשיה  לצד  חזון 
אותי למסקנה כי רמי גרינברג הוא המועמד 

המוביל לראשות העיר. תם העידן שבו אנחנו 
דורשים  וכולנו  בינונית,  בעשיה  מסתפקים 
המקסימום.  את  השירות  ומספקי  מעצמנו 
הגיעה השעה שכולנו צריכים להירתם למען 
בחירתו של רמי גרינברג לראשות העיר פ"ת 
ולילדנו",  לעירנו  מצוין  עתיד  להביא  כדי 

אמרה עוה"ד נילי טבצ'ניק.

טל גרופר
'טוב להורים, טוב לעסקים, רע לבורקסים', 
החדש  המתמודד  בדף  שמופיע  הסלוגן  זהו 
את  הכירו  ובכן,  העיר.  לראשות  והאנונימי 
צפון  מסעדה  של  בעלים   ,28 בן  גרופר,  טל 
תל אביבית לשעבר, איש הייטק בהווה ופעיל 
חברתי. יש לו אג'נדה סדורה, דעות ליברליות 

ומשנה ברורה על כמעט דבר ביקום.
"נכון, לא הייתי במסדרונות העירייה ואכלתי 
בורקסים )אז מאיפה הכרס?(, אני לא מקורב 
לראש העיר ואפילו לא הייתי בצופים, אבל 
חינוכית  עשייה  יזמות,  של  שנים  מאחורי 
פשר  את  להסביר  הוא  מנסה  ופוליטית", 

ריצתו לראשות.
לא  מועמדותו,  נלקחת  בה  הרצינות  מידת 
טל  בה  הרצינות  ממידת  בהרבה  גדולה 
בעיקר  מנסה  ונדמה שהוא  את עצמו,  לוקח 
היום  ולסדר  למודעות  עצמו  את  להעלות 
הציבורי. בינתיים הוא עושה זאת בהצלחה, 

בין היתר בשורות אלה.
הגולשים:  אחד  של  בהמלצה  נקנח  לסיום, 
"טל הוא היחיד שמגיע עם רקורד של עשייה 
באה  לא  סולומון  משה  יואל  מאז  ציבורית. 

בשורה כזאת לאם המושבות".

 בכנס בחירות ראשון. צילום: גדי אהד 

 גרינברג עם השר אקוניס

רע לבורקסים. צילום: מתוך פייסבוק

ירדן הנרגש בטקס
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כ"ג בתמוז תשע"ח 86/7/18 בפתח-תקוה

ממרבד הקסמים ועד לראש 
הכוללים: הרב צוברי זצ"ל

טיל-תרגיל: עשרות 'נפגעים' 
פונו במבצע חירום ענק

הוא עלה בילדותו מתימן, התייתם 
בצעירותו מאביו ומאמו והזדכך 

בייסורים לעת זקנה, אך כל אלו לא יכלו 
לאהבת התורה היוקדת של הגאון רבי 
אפרים צוברי זצ"ל • עמד שני עשורים 

בראשות 'עץ חיים' בפתח תקווה

המקום: בניין רב קומות ברחוב במצע דקל, הסיטואציה: עשרות 
שפורצת  שריפה  התסריט:   • ורפואה  כיבוי  הצלה,  חילוץ,  צוותי 

בעקבות נפילת טיל ולוכדת עשרות נפגעים

מאת: עוזי ברק

צוברי  אפרים  רבי  הגאון  האמת:  דיין  ברוך 
זצ"ל ראש כולל 'עץ חיים' ברחוב שבט יששכר 
בפתח תקווה, נלקח לבית עולמו ביום ראשון, 
מוצאי צום י"ז בתמוז, בבית חולים 'בית רבקה' 

כשהוא בן 77.
שסבל  ייסורים  בעל  היה  זצ"ל  צוברי  הגר"א 
האחרונות  שנים  בשלוש  ממחלה,  רבות  שנים 
את  להפסיק  נאלץ  והוא  יותר  עוד  מצבו  הורע 
היה  באחרונה  הכולל.  את  ולעזוב  השיעורים 
הישועה',  'מעיני  החולים  בבית  הכרה  ללא 
את  השיב  ושם  רבקה'  ל'בית  הועבר  ובהמשך 

נשמתו ליוצרה.
נולד בתימן בשנת תש"א לאביו  צוברי  הגר"א 
רבי שלום צוברי, עלה לישראל במבצע 'מרבד 
הקסמים', למד בבית הספר החינוך העצמאי - 
הת ח'  כיתה  סיום  לפני  בפ"ת,  ישראל  ־אגודת 

לישיבת  והתקבל  לישיבה  ללכת  בקרבו  חדש 
'פורת יוסף' ברחובות.

לישיבת  ועבר  מאימו  התייתם  תקופה  באותה 
בי למד  גדולה  בישיבה  בב"ב.  ציון'  ־'תפארת 

גורדון  אליעזר  רבי  הגאון  אצל  לומז'ה  שיבת 
יעקב  'באר  בישיבת  למד  חתונתו  ולפני  זצ"ל, 
שפירא  שמואל  משה  רבי  הגאון  הרבנים  אצל 
והגאון הצדיק רבי שלמה וולבה זצ"ל שם הוא 
קיבל מהם הרבה חכמה, מוסר ושמחה בלימוד 

התורה.
וראש  מאביו  גם  התייתם  בישיבה  בבחרותו 
תחי'  אסתר  מרת  אשתו  את  לו  שידך  הישיבה 
ולחתונתו  מחסורו  לכל  דאגה  הישיבה  כאשר 

שהתקיימה בחדר האוכל של הישיבה.
לאחר  הלל',  'בית  בכולל  למד  חתונתו  לאחר 
ושלום'  'תורה  כולל  כראש  שימש  שנים  כמה 
בבני ברק ולאחר מכן במוסדות 'תורה ושלום' 
שימש  האחרונות  שנה  ובעשרים  העין  בראש 
ימיו  כל  כאשר  בפ"ת,  חיים'  'עץ  כולל  כראש 

היה ספון בתוך ארבע אמות של תורה.
הותיר אחריו זרע קודש, בנים אברכים מרביצי 

תורה ההולכים בדרך התורה והיראה.

מאת: משה אברהמי

לתרגיל  שניתן  הקוד  שם  זהו  לוהט',  'מגדל 
רחב היקף שנערך השבוע בעיר, תרגיל שדימה 

בש קומות  רב  בבניין  טיל  ־נפילת 
כונת אם המושבות. על פי התסריט 
אותו תרגלו הכוחות, בעקבות נפילת 
הטיל פרצה דליקה עם מאות נפגעים 

ולכודים.
עי בשיתוף  נערך  המיוחד  ־התרגיל 

הדיירים  מנהלת  תקווה,  פתח  ריית 
ברחוב  התרגיל  נערך  בו  בבניין 
מבצע דקל והאגודה לתרבות הדיור. 
בתרגיל השתתפו צוותי מד"א הצלה 
העו פיקוד  אנשי  אש,  לוחמי  ־פ"ת, 

החירום  אגף  זק"א,  מתנדבי  רף, 
בעירייה, ומשטרת ישראל. הצוותים 
־'חילצו' ו'פינו' עשרות נפגעים מדו

מים.
תקווה'  פתח  'הצלה  מד"א  ארגון 
נטל על עצמו יחד עם עשרות חובשי 
המענה  את  ולהוביל  לתרגל  הארגון 
מד"א  צוותי  לצד  במקום  הרפואי 
התפ והחובשים  מהמרחב   ־נוספים 

רגליות, באמבולנסים,  רסו בחוליות 
חירום.  ובאופנועי  בבימבולנסים  
חפ"ק מיוחד לאירוע המוני הוצב אף 
הצוותים  ניהלו  וממנו  במקום  הוא 

את שינוע ופריסת החובשים.
־ראש עיריית פתח תקווה איציק בר

העירייה השתתפו  החירום של  ומינהלת  וורמן 
על  הכוחות  כלל  את  ושיבחו  בתרגיל  הם  אף 
שאירוע  תקוותם  הביעו  הם  המוצלח.  התרגיל 

גדול שכזה יישאר רק כתרגיל.

הגר"א צוברי זצ"ל 

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

02-5811213 
www.galimt.co.il   
galimt88@gmail.com :מייל

החופשות למשפחות  
 קיץ 2018

בלב הטיילת 
על 

שפת הכנרת

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

בתאריכים י"א-כ"ח באב  23/7-9/8   
במלון המפואר קיסר פרימייר טבריה

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

1

2

במלון הספא היוקרתי לאונרדו פלאזה ים המלח
בתאריכים י"ז-כ"א באב   29/7-2/8

  11.7.18
14:00-20:00

12:30

 12.7.18
12:00-18:00

11:00

60

8

03-9112002
15:00 3 31

050-8764007 7

20

20

2

16:00 - 18:00 :



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
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מזל טוב: קהילת בני 
תורה חדשה בעיר

העיר  במרכז  הישיבות  בני  קהילת  התורה:  דגל  את  מניפים 
ישיבות  ראשי  העיר,  רבני  היסוד:  בכנס    • לדרך   יוצאת 
ואישי ציבור • גולת הכותרת: מכתבי ברכה של מרנן הגר"ח 

קנייבסקי והגר"ג אדלשטיין

מאת: משה אברהמי

קהילה נולדה: בפתח תקווה נחנכה בשבוע שעבר קהילה תורנית חדשה 
בשם 'קהילת בני הישיבות במרכז העיר'. הצורך בהקמת הקהילה עלה 
העיר.  במרכז  תורה  ובני  אברכים  משפחות  של  המבורך  הגידול  לאור 
עד שתזכה למשכן קבע, תשהה הקהילה בתוך מבנה חינוך קיים ברחוב 

סלומון 12.
היסוד  כנס  יעקב',  'בית  סמינר  באולם שע"י  נערך  רביעי שעבר,  ביום 
כנס  ציבור.  ואישי  הקהילה  חברי  העיר,  רבני  בהשתתפות  לקהילה, 
'דגלו עלי אהבה', כשמטרתו היא הנפת דגלה של  נערך בסימן  היסוד 

תורה בראש חוצות.
לקראת המעמד נכנסו נציגי הקהילה למעונם של מרנן הגר"ח קנייבסקי 
למעמד  ברכתם  את  ונתנו  בחביבות  שקיבלום  אדלשטיין,  והגר"ג 

במכתבים נלהבים.
את משא הפתיחה בכנס היסוד השמיע המרא דאתרא דשכונת גני-הדר 
אור  ישיבת  ראש  של  דברים  נשא  אחריו  גוטפריד.  שלמה  רבי  הגאון 
ישראל הגאון רבי מרדכי רבינוביץ. דברי ברכה השמיע רב העיר הרה"ג 

רבי מיכה הלוי.
בשלב זה הביא הרה"ג רבי עזריה הילדסהיימר, מנהל סמינר ב"י פ"ת 
את מכתב ראש ישיבת אור ישראל הגאון רבי יגאל רוזן, אליו הצטרף 
ברכתו של מרע"ה  'יתן השי"ת שיתקיים בכם  הגר"ג אדלשטיין:  מרן 
לבנ"י בהשלמת בניית המשכן יה"ר שתשרה שכינה במעשה ידכם'. ע"ז 

שיהיה  צריך  תורה  בן  כי  באמרו  נופך משלו  הילדסהיימר  הרב  הוסיף 
שהוא  לכולם  ניכר  שכך  מלבושם'  את  שינו  'שלא  הילוכו  בכל  ניכר 
מובדל מאחרים, ועי"ז ילמדו הילדים להעריך את החינוך השונה אותו 

הם מקבלים.
את ברכת העירייה הביא יו"ר היחידה לחינוך חרדי הרב מנחם שוורץ. 
עוד נשא דברים: נציג הקהילה ר' הלל וייס. על ההנחייה: ר' אלחנן כהן, 

מאברכי הקהילה.
בכינוס השתתפו בנוסף רבני העיר הרבנים הגאונים )לפי סדר א' ב'(: 
רבי  ברקוביץ';  משה  רבי  משה;  פאר  ישיבת  ר"מ  אלפר,  ישראל  רבי 
רבי  הורביץ;  אלימלך  צבי  רבי  גרינברגר;  ישראל  רבי  גרונר;  שאול 
פנחס זוננפלד; רבי אריה זוננשיין; רבי צבי יהודה לאו; רבי אפרים ינון 
רוזנבאום; רבי בן-ציון  יקותיאל  נשר; רבי אברהם דב קצנלבוגן; רבי 

רוזנברג; כ"ק האדמור מבערגסאז.

הצדיק בצוואתו: 
מי שיבוא ויתעקש על קברי 

אפעל
בעבורו 

סעודת אמנים
 כיבוד עשיר

 במקום 

03-579-03-03 הישועות  למוקד  התקשרו 
וקבלו את הנר הקדוש 

יום ב’ 9/7 פתח תקוה
כ”ו תמוז

רב קהילת שטפנשט הרב

אברהם יעקב סלמון
שליט”א

המקובל האדמו”ר רבי 

יחיאל אבוחצירא
שליט”א

בנש”ק הרב

יצחק בצרי
שליט”א

בנש”ק הרב

מרדכי איפרגן
שליט”א

<לא יכולים להגיע?

>

למידע על תחבורה
30₪ מערים נוספות חייגו  מחיר מסובסד

הצדיק משטפנשט 
בבית העלמין נחלת יצחק רח, אבני זיכרון 1 גבעתיים 

במעמד ’שמע צעקתינו’ ישתתפו

תחנות: 1. רחבת העירייה
 רח’ חיים עוזר בשעה: 17:30

להרשמה: טלי מגן 054-9029791



כתבת תשקיף

מאת: יבניאל שירם

ובמשרדי  הטלפונים לא מפסיקים לצלצל 
שינפלד תיירות נאלצו לתגבר את צוות מוקדני 
השירות בכוח אדם נוסף. יש מי שיקרא לזה "צרות 
של עשירים". מאות אורחים כבר הבטיחו את 
השתתפותם בחופשת הקיץ של שינפלד תיירות 
שתתקיים במלון הילטון דיסלדורף בגרמניה. 
גדול השנה ששינפלד מוסיפים  הביקוש כה 
טיסות ישירות בתאריכים נבחרים 23.7, 30.7, 

.20.8 ,13.8 ,6.8
 

במספר  צמיחה  מסתמנת  הקרוב  בקיץ 
האפשרויות העומדות לפני המטייל הישראלי 
כשזה מגיע לבחירת יעד לחופשה בחו"ל. לפחות 
כך עולה מכמות המודעות והפרסומים של חברות 
תיירות שתיתקלו בהם מעל דפי העיתונות או 
ברשתות החברתיות באינטרנט. אך למרות ריבוי 
האופציות, אל לכם לטעות – רוב רובם המוחלט 
של הנופשים הישראליים שומרי הכשרות בוחרים 
גם השנה בחברת תיירות אחת ויחידה שמתעלה 
מעל כולם, הן ברמת השירות והן ברמת החופשה 
- חופשה עם שינפלד תיירות היא התמורה הטובה 
ביותר שתקבלו עבור חופשה שהיא גם המשתלמת 

ביותר וגם המהנה ביותר. 

שינפלד כבר הספיקו ב"ה די הרבה ב-30 ומשהו 
שנות פעילותם בענף. היום כבר קשה למצוא 
מישהו שלא טס איתם בעבר לחופשה בחו"ל או 
מכיר מישהו שטס איתם או לכל הפחות שמעו 
על שינפלד. המושג "שינפלד תיירות" הפך לשם 
נרדף לאיכות ולרמה גבוהה, והמטייל הישראלי 
שהתבגר בשנים האחרונות ועבר מתפיסה של 
לחסוך כמה שאפשר לתפיסה של להנות כמה 

שיותר. 

ההנאה מתחילה בבית המלון, ושינפלד עושים 
בחוכמה בשיתוף הפעולה רב השנים שלהם עם 
רשת הילטון העולמית שכבר כולל את הילטון 
דרזדן, הילטון סופיה, הילטון הואה-הין בתאילנד, 

הילטון דאבל טריי ברטיסלבה, הילטון קפריסין, 
הילטון פודגוריצה וכעת, הילטון דיסלדורף.  מלון 
יוקרתי עם חדרים בעיצוב מוקפד, בית כנסת, 
מרכז ספא מפנק, חדר כושר, לובי מפואר, חדרי 

אוכל מרווחים ואינטרנט חופשי בלובי. 

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. הקיץ תוכלו 
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 
ג'יפים,  ספורט אתגרי ימצאו פעילויות כגון 
טיפוס הרים, רפטינג, אומגות, מערות נטיפים, 

טרקטורונים, סוסים, ועוד.

לכל הפאר, האירוח והטיולים תוסיפו את הדבר 
החשוב מכל – האוכל. מהחופשה הזאת אתם 
תצאו בע"ה לא רק מרוצים אלא גם שבעים מאד. 
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 – שפע עשיר שאין שני 
לו בשום מקום אחר, מאכלים יהודיים כשרים 
בנוסח עדות מזרח ואשכנז, ארוחות בוקר וערב 
מלאות בבארים מלאים בכל טוב, מיני בשרים, 
דגים, מרקים, סלטים, תוספות, קינוחים, עוגות, 
קונפיטורות ומעדנים. כמובן שבמהלך היום פתוח 
לפניכם באופן חופשי הטרקלין האירי הייחודי 
של שינפלד. בשבת אתם נהנים מפנסיון מלא עם 

הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.

אחרי שקראתם את כל האמור לעיל, אמרו לנו 
בעצמכם - מה הפלא שגם השנה הלקוחות בוחרים 
בשינפלד תיירות. עשו בחוכמה ובחרו גם אתם 

בחופשה הטובה ביותר של הקיץ.

חייגו עכשיו: 03-6189999

המטיילים הישראליים 
בחרו גם השנה 

בחופשה הטובה ביתר 

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.

איך שלא תסתכלו על זה, הבחירה המושלמת, היוקרתית והמהנה 
ביותר לחופשת הקיץ שלכם השנה – היא החופשה של שינפלד 
בהילטון דיסלדורף בגרמניה. מלון מפואר, אוכל חלומי וטיולים 

מדהימים כבר אמרנו?

דות אור אבנר כפר סיטרין

וס
מ
   

 

 מתיבתא  ישיבה קטנה  ישיבה גדולה

התקשר עכשיו
ותאם ביקור

התרשמות בישיבה
04-990-2-990

טכנאי
מחשבים
תעודה של 
microsoft
טכנאי סלולר
תעודה של 
topedu

לימודי 
סת"ם

ומשגיח
כשרות

חוגים: 
אומנות, 

גיטרה,
נגרות, 

מוזיקה, ציור 
וחדר כושר

לימודי 
גמרא
 בעיון

תעודת
בגרות מלאה

ותעודה
טכנולוגית 

טכנאי
והנדסאי 

תקשוב

על מורדות הר הכרמל אל מול נוף מרהיב, 
שוכנת ישיבת אור אבנר - סיטרין המשלבת 

בין לימודים תורניים ויראת שמיים ובין 
לימודי מקצוע ברמה גבוהה.

צוות חינוכי מסור, תנאי פנימייה מעולים 
ואווירה רגועה, הופכים את הישיבה בכפר 
סיטרין למקום שמעצב את עתידם התורני 

והמקצועי של תלמידי הישיבה.

מתחיל
בלימוד 

מהנה

עתיד
מצוין

ב"ה



כ"ג בתמוז תשע"ח 126/7/18 בפתח-תקוה

גן חיות, הרצאות 
וקבלת שבת: קיץ לוהט

תכל'ס, כללית מושלם הכי 
משתלם למשפחה החרדית

את החופש הגדול מלווה אגף השכונות עם מגוון פעילויות 
ונסיעה  אוכל, הרצאות מרתקות,  סדנאות   • לכל המשפחה 

של 1,000 משתתפים לגן החיות התנ"כי

בשבועות האחרונים בישרה 'כללית' ללקוחותיה על הוזלה משמעותית בתעריפי 
הבשורה  גודל  את  להבין  כדי  ופלטניום",  זהב  מושלם  "כללית  הביטוחים 

שוחחנו עם הגב' קוריץ מנהלת פרסום ודוברות למגזר החרדי ב'כללית'

מאת: משה אברהמי

הקיץ כבר בעיצומו. מזג האוויר מתכתב 
היטב עם אווירת החופש שמביאה עמה 
ברחובות  המשוטטים  תלמידים  רבבות 
דואג  תקווה,  פתח  בעיר  הלוהטים. 
לכל  פעילויות  למגוון  השכונות  אגף 
שנערכת  פעילות  האוכלוסייה,  שכבות 
ושמסייעת  ובמועדונים,  במתנ"סים 

הקיץ  את  להעביר 
בטוב ובנעימים.

שלישי קיצי – בכל 
יום שלישי, נערכים 
השכונות  בגינות 
מרתקים  מופעים 
על  ילדים,  מסיפורי 
פעילי  בחירת  פי 

השכונות.
 – אוכל  סדנאות 

של  בהנחייתו  המיוחדות,  הסדנאות 
במועדוני  מתקיימות  רגב,  מתן  השף 
הריחות  הזהב.  גיל  ובמועדוני  נשים 
ואת  הנשים  את  מלהיבים  והטעמים 
יש  עוד.  של  טעם  ומשאירים  הקהילה 
במהלך  הסדנאות  להמשך  הזמנות  כבר 

השנה.
 - וקלידן  נגן  בליווי  שבת  קבלת 

המשתתפים קיבלו שירון עם שירי שבת 
והצטרפו לשירה בציבור סוחפת הורים 
ברמת  שמחה,  וסבתאות  סבים  וילדים 
שואה  וניצולי  גמלאים  במועדון  ורבר 
שרו  הם  בשיאה  הייתה  ההתרגשות 

בעיניים שמחות.
הרצאות – מתקיימות הרצאות בנושאים 
מודע  תת  בנושא  היתר  בבין  שונים, 
 .NLP היא  כשהכותרת  תחת  והמוח 
התקיימו  עוד 
בנושא  הרצאות 
כמו  לילדים.  מוגנת 
קורסים  נפתחו  כן, 
קול,  פיתוח  של 
צילום,  מחשבים, 
ותסרוקות,  פיאנות 
לילדים,  מע"ר 
לקורסים  וההיענות 

- בשיאה.
שנה,  כבכל  הכותרת,  גולת   - חיות  גן 
החיות  לגן  המרוכזת  היציאה  הייתה 
התנכ"י בירושלים. תחילה, התבקש כל 
רכז לשלוח רשימה מסודרת של נוסעים 
כשההשתתפות  אישיים,  פרטים  עם 
מוגבלת ל-1,000 איש. המארגנים קיבלו 
שכונה  מכל  ואוטובוס  מיוחדות  מפות 

וההצלחה הייתה כבירה.

הילה פלח

מוגדרת  המשלימים  בביטוחים  המחירים  הוזלת   •
כ"בשורה" למשפחה החרדית, מדוע?

החודשי  בתשלום  משמעותית  בהפחתה  "מדובר 
פלטינום.  ללקוח  בחודש   ₪  18 עד  להגיע  שיכולה 
כאשר עושים את התחשיב בראיה משפחתית ומשווים 
משפחתיים  בהרכבים  אחרות  קופות  של  לפרמיות 
דומים, ניתן להגיע לחיסכון שנתי של 500 ₪. חשוב 
במחיר  הפער  הילדים במשפחה  ככל שמספר  לציין, 

גדל לטובת כללית מושלם זהב או פלטינום".
ייהנו  גם  זהב ופלטיניום  מבוטחי כללית מושלם   •

מההנחה?
כולל  המבוטחים,  לכלל  היא  בפרמיה  ההנחה  "אכן, 
מושלם  וכללית  זהב  מושלם  כללית  לקוחות  את 

פלטינום".
של  המשלימים  לביטוחים  להצטרף  כדאי  מדוע   •

'כללית'? 
מרכזיים:  תחומים  בשלושה  מענה  נותן  "השב"ן 
דוגמת  הבריאות  בסל  ניתנים  שאינם  שירותים 
טיפולי  מורכבים,  שיניים  טיפולי  מסוימות,  תרופות 
ועוד.  אורתופדים  אביזרים  למבוגרים,  שיניים 
דוגמת  הבריאות  בסל  הקיימים  שירותים  הרחבת 
טיפולי התפתחות הילד, טיפולי פיזיותרפיה, אביזרי 
שמיעה, שרותי טרום לידה ועוד. שירותים המכוסים 
ניתנים בתנאים משופרים  בסל הבריאות הבסיסי אך 
פרטית  ורפואה  בחירה  באמצעות  המשלים  בביטוח 
דעת  חוות  למתן  רופא  בחירת  מנתח,  בחירת  דוגמת 

שנייה ועוד".

• מה ההטבות להן זכאים מבוטחי "כללית מושלם"? 
"תחומי הליבה של הביטוח המשלים הם: מגוון רחב 
של שירותים לילדים, כגון: טיפולי התפתחות הילד, 
ועוד. מגוון  משקפיי ראיה חינם, אבחונים  למיניהם 
טרום  סל  שבהם  לאישה והמרכזי  שירותים  של  רחב 
וטיפולים  בדיקות  לביצוע   ₪  8,000 בגובה  לידה 
משמרים  שיניים  טיפולי  הלידה.  טרום  לתקופת 
חוות  למתן  מומחה  רופא  עם  התייעצות  ומורכבים. 
בסל  שאינן  תרופות  פרטיים.  ניתוחים  שנייה.  דעה 
רפואה  טיפולי  מרשם.  וללא  מרשם  עם  הבריאות 

משלימה. אביזרים אורתופדים".
• איזה כיסויים פחות מודעים להם?

במסגרת  חדש  כיסוי  הכנסנו  שנים  כמספר  "לפני 
האונקולוגי  לחולה  שירותים  סל  הפלטינום,  תכנית 
הכולל: החזר על ניתוח פרטי בארץ או בחו"ל, החזר 
ליווי  וכן  לטיפול  הקשורות  רפואיות  הוצאות  על 
בנוסף,  תומך.  מקצועי  רפואי  צוות  ידי  על  המטופל 
אונקולוגים  למטופלים  הבראה  המעניק  שירות  קיים 
בתקופת ההחלמה. כללית מעניקה גם שירות המעניק 
החזר כספי על שכירת אחות פרטית לאחר ניתוח וכן 
בבתי  או  פרטי  הבראה  בבית  ניתוח  לאחר  הבראה 

הבראה שבהסכם.
"במסגרת כיסוי לתרופות ללא מרשם יש מגוון רחב 
בבתי  משמעותיות  בהנחות  הניתנים  מוצרים  של 
אינהלציה,  מכשירי  לדוגמא:  כללית  של  המרקחת 
רשת  רופאי  במסגרת  בנוסף,  ועוד.  אדים,  מכשיר 
המבוטחים  זכאים  מושלם  כללית  של  הרופאים 
רפואי  ייעוץ  על  והחזר   ₪ ב-150  שניה  לחוו"ד 

שנעשה בחו"ל".

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
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אלי כהן

כמידי שבוע, גם השבוע הצביעו יותר מ-20 אלף איש בסקר 'קו 
עיתונות' ו'חדשות הסקופים' במסגרת הפריימריז הגדול. השבוע 
להצביע  התבקשו  הסקר  ומשתתפי  אלעד,  העיר  הכף  על  עמדה 
הסיעות  מבין  בעיניהם  ביותר  הטובים  המועצה  חברי  עבור 

השונות.
ב'דגל התורה' שייך המקום הראשון לחבר המועצה אבי שטרן, 
שגרף 7,021 קולות שהם 35%, בפער מינימאלי אחריו, עם 6,671 
קול השווים 34% ניצב שמואל גרוסברד, ובמקום השלישי והלא 

רחוק משה ברדוגו, עם 31% )שהם 6,202 מצביעים(.
באגודת ישראל הפתיע פיני גרוס שלקח את הבכורה עם 11,004 
שהסתפק  כץ,  מאיר  חיים  את  מאחור  הרחק  והותיר   )57%( קול 

ב-43% )השווים 8,442 קול(.
הסיעה  ויו"ר  המועצה  חבר   – מרכזי  מנצח  נרשם  בש"ס  גם 

איש(,   8,127( מהקולות   43% עם  קריספל,  צוריאל  המקומית 
22% )השווים 4,263 קול(. במקום השלישי  אחריו אבי דיין עם 
אברהם עידן עם 2,835 קול )15%(, במקום הרביעי חבר המועצה 
אסף  החמישי  ובמקום  קול(   2,695 )שהם  עם 14%  קרעי  אליהו 
שטוחה  המערכת  התנצלות  קול(.   1,155 )שהם   6% עם  אגבלה 
בפני חבר המועצה אברהם בורוכוב, ששמו נשמט ממערכת הסקר 

עקב תקלה טכנית.
'ישי', נרשם שוויון  במשאל בין שני חברי המועצה של סיעת 
קול   8,988 שגרף  צברי  ברק  המועצה  חבר  בין  מוחלט  כמעט 
בשאלה  ואילו  קול.   8,834 שגרף  גיאת  יובל  המועצה  חבר  ובין 
האחרונה לגבי חבר המועצה שי נתן, רק 39% )6,979 קול( סברו 
כי הוא נציג טוב, לעומת 10,710 מצביעים )61%( שחלקו על כך.
גם השבוע יימשך הפריימריז, כאשר הפעם יתבקשו המצביעים 
לדרג את נציגי הציבור בעיריית בית שמש, לפי חלוקה למפלגות 
וללא ראש העיר משה אבוטבול, המשתייך לסיעת ש"ס המקומית.

בשאלה הראשונה יתבקשו המצביעים להחליט מי מבין חברי 
ראש  סגן  זהו  האם  בעיניך?  ביותר  הטוב  הוא  דגל  המועצה של 
העיר שמואל גרינברג, שמא עמיתו מחזיק תיק תכנון ובניה משה 

מונטג ואולי דווקא חבר המועצה ישראל סילברסטין.
של  המועצה  חברי  מבין  מי  לבחור  תתבקשו  השנייה  בשאלה 
ומחזיק  גור  חסידות  נציג  זהו  האם  בעיניך?  הטוב  הוא  אגודה 
תיק החינוך ישעיהו ארנרייך או שמא נציג חסידות בעלזא מרדכי 

דירנפלד.
בשאלה השלישית תצטרכו להכריע בין שני חברי המועצה של 
או  גולדברג  שמעון  האם  בעיניכם,  הטוב  מי  ולבחור  כוח  סיעת 
שמא אברהם נח פרנקל, ובשאלה האחרונה תתבקשו לקבוע האם 
יגאל חדד, חבר מועצת העיר מטעם סיעת ש"ס הוא חבר מועצה 

טוב בעיניכם. 
'קו  ברשת  הבא  בשבוע  בעז"ה  יפורסמו  המלאות  התוצאות 

עיתונות'. הצביעו והשפיעו.

תוצאות דרמטיות בפריימריז הגדול: שלושת נציגי 'דגל' מחלקים את הקולות, יתרון גדול לפיני גרוס ב'אגודה' וחלוקה שווה בין 
צברי לגיאת בסיעת 'ישי' • ובש״ס: קריספל גורף את ההובלה עם 43%, אבי דיין במקום השני עם 22% • והשבוע - בית שמש 

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

אלעד: צמוד בדגל ו'ישי', 
קריספל מוביל בש"ס

ריימריז 
הפ

הגדול

1. מי מבין חברי המועצה של דגל 
בבית שמש הוא הטוב ביותר בעיניך?

2. מי מבין חברי המועצה של אגודה 
בבית שמש הוא הטוב בעיניך?

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

4. האם יגאל חדד מסיעת ש"ס 
הוא חבר מועצה טוב לדעתך? 

1. ישעיהו ארנרייך
2.מרדכי דירנפלד

1. שמעון גולדברג
2. אברהם נח פרנקל

1. כן
2. לא

1. שמואל גרינברג
2. משה מונטג

3. ישראל סילברסטין

יענקי קצבורג

שלושה ימים עמלו כוחות המשטרה, לצד כוחות צבא והצלה, 
אדלר  אליהו  לאומי  החרדי  הישיבה  תלמיד  את  לאתר  בניסיון 
יום  מאז  שנעלם  ז"ל, 
לאחר  שעבר,  רביעי 
ששכר קיאק בחוף הים 

בהרצליה.
לאחר  כיממה 
כוחות  מצאו  היעדרו 
הקיאק  את  החיפוש 
וחגורת ההצלה, או אז 
הכבד  החשש  התגבר 
לחייו. עם כניסת השבת 
בהוראת  האחרונה, 
זק"א  מתנדבי  הרבנים, 
הפסיקו את החיפושים 
ומי שהמשיכו בחיפוש 
המשטרה.  כוחות  היו 
בשבת  לב,  כל  למגינת 
כוח  הצהריים,  אחר 
את  זיהה  משטרה 
ההצלה  וכוחות  גופתו 
קבעו את מותו במקום.

הלווייתו התקיימה ביום ראשון, צום י"ז בתמוז, בבית העלמין 
גבעת ציון באשקלון, שם נטמן.

אליהו ז"ל, היה תלמיד ישיבה בישיבת 'אופק יהודי' בירושלים, 
אמו נפטרה לפני מספר שנים ממחלה, ואביו חולה מאוד, הוא גדל 
בבית שעדיין לא שומרים בו תורה ומצוות, והגיע לישיבת אופק 

יהודי ללמוד תורה ולהתחזק. 
בין  הלילה,  בשעות  עובד  היה  הלימוד  שכר  את  לממן  כדי 
ויצמן  במאפיית  האחרונה  ובתקופה  כדוור  ישראל  בדואר  היתר 
התורה  ללימוד  הקדיש  היממה  שעות  כל  את  כאשר  בירושלים, 
הקדושה. כאשר נודע על היעדרו יצאו בני הישיבה ורבני הישיבה 
תמשיך  המשטרה  כי  הוחלט  שבת  בערב  אך  בחיפושים.  לסייע 
הבשורה  הגיעה  השבת  צאת  ועם  המתנדבים,  ללא  בחיפושים 

הקשה לישיבה ולחבריו. 
את  עצמו  על  לקח  יהודי  אופק  ישיבת  של  התורני  המנהל 
ארגון ההלוויה והחל בפעילות להשיג כסף לקבורה, לאוטובוס, 
למלווים ולכיבוד משום שההלוויה הסתיימה עם סיום צאת צום 

י"ז בתמוז והמלווים התשושים נזקקו להשיב את נפשם.
אצל  יתרה  לקרבה  זכה  ז"ל  אליהו  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
המשפיע הגה"ח רבי קלמן גולדשמיט זצ"ל שנפטר לפני חודש, 
קשורה  הייתה  ז"ל  אליהו  של  ונפשו  בחברותא  יחד  למדו  הם 
בנפשו של רבי קלמן, עד שבימים האחרונים לפני פטירתו אמר 
אליהו ז"ל כי חייו אינם חיים אם ר' קלמן יעזוב את העולם ורבי 
ניסה לעודדו והבטיח לו ״ניפגש בגן עדן". המשפיע היה  קלמן 
מודע למסירות נפשו של אליהו ז"ל לדברים שבקדושה והקפדתו 

היתרה במצוות. 
יהודי',  'אופק  ישיבת  של  התורני  המנהל  מלכה,  מאיר  הרב 
אומר ל'קו עיתונות': ״חלק גדול מהמשבר של אליהו ז"ל בחודש 
האחרון היה בעקבות פטירתו של מורו ורבו רבי קלמן זצ"ל, נפשו 
הייתה קשורה בנפשו. אליהו היה חלק מהישיבה שלנו והישיבה 
משום  בישיבה  לבד  היסב  הוא  הסדר  בליל  בית,  כמו  לו  הייתה 

שחשש שאצל קרובי משפחתו לא יוכל להדר במצוות החג. 
״אנחנו לא מעכלים את לכתו, הוא היה ספר מוסר בהקפדה על 
מצוות וזהירות מגזל. אמו נפטרה לפני מספר שנים ואביו חולה 
במחלה חשוכת מרפא והגיע להלוויה על כיסא גלגלים. אני חושב 
לא  איש  אנחנו  לא  אם  כי  זכרו,  את  להנציח  כיצד  אופציות  על 

יעשה זאת, הוא היה בודד ולבד בדרכו".
אברהם, בעליה של מאפיית ויצמן בה עבד אליהו ז"ל כדי לממן 
את שכר הלימוד לישיבה, אומר ל'קו עיתונות': ״מדובר בעובד 
קיבל  כאשר  האחרונה  בפעם  פעם,  אי  שלי  במפעל  נאמן  הכי 
משכורת ביקש לקבל פחות, בגלל שלדבריו אכל עוגות ומאפים 
במהלך החודש. הייתי משאיר לו את המפתחות של המפעל בלב 

רגוע כי ידעתי על נאמנותו המוחלטת והנדירה".
קשים  אסונות  לשורת  מצטרפת  ז"ל  אליהו  של  טביעתו 
לאחרונה, לפני כשבועיים טבעה הילדה בת ה-4 שלומציון לקס 
ע"ה מכרמיאל בחוף הכינרת. הילד נתנאל חיים שליו ז"ל שטבע 
בהר שמואל לפני כחודש, והנער יצחק בן שמואל ז"ל ממודיעין 

עילית שטבע אף הוא בכינרת לפני חודש. 
ת.נ.צ.ב.ה.

"ניפגש בגן עדן": 
הבחור אליהו אדלר ז"ל

צילום: דוברות המשטרה 

המנוח ז"ל

במרכזה של שורת אסונות קשים שאירעו לאחרונה בחופי רחצה ובבריכות: 
סיפורו של הבחור אליהו אדלר ז"ל, שהיה אות ומופת למוסר ומידות 

טובות, וטבע למוות בהרצליה - שבועות אחדים אחרי שמורו ורבו רבי 
קלמן גולדשמיט ז"ל הבטיח לו "ניפגש בגן עדן" • הסיפור המלא

נפתח מגרש חנייה 
חדש למשאיות 

באזור התעשייה סגולה
מגרש החנייה ברחוב סוטין 
הוקם על שטח של 12 דונם 

במשך חודשיים בוצעו במקום עבודות עפר נרחבות, 
פונו עשרות משאיות עם פסולת, הונח מצע כביש איכותי, 

הותקנו עמודי תאורת לד חסכונית הפועלים בכל שעות הלילה, 
הוצבו שלטים מכוונים ותמרורים 

וסודרו מעברי הכניסה והיציאה מהחניון 
בתיאום ואישור ועדת התנועה.

לשימושכם, נפתח מגרש נוסף לחניית רכבים 
המשמש את באי אזורי התעשייה, העובדים והאורחים.

לידיעת ציבור נהגי המשאיות
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מרן הגרי"ג: "לרפורמים 
אין חלק בעם ישראל"

למרות  הכותל,  מתווה  את  לקדם  שטייניץ  השר  את  הסמיכה  הממשלה 
התנגדות החרדים  •  יו"ר אגודת ישראל בארה"ב עלה למעונו של מרן 

עם  מפגשו  לקראת  נחרצות  הוראות  וקיבל  הישיבה  ראש 
נתניהו – להדגיש כי החרדים הם המייצגים של יהדות ארה"ב  

•  היוזמה: להקים מרכז בישראל שיפעל נגד הרפורמים 

מאת: חיים וייס

ממושכים,  ודיונים  ארוכה  סחבת  לאחר 
בישיבת  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  ביקש 
הממשלה שהתקיימה בתחילת השבוע למנות 
מתווה  של  ביצועו  על  אחראי  שיהיה  שר 
לצורך  שהוקמה  שהועדה  בכדי  זאת  הכותל, 

מימוש המתווה תוכל להתחיל בעבודתה. 
שטח  להקצות  יש  כי  נאמר  במתווה  כזכור, 
ולקונסרבטיבים,  לרפורמים  הכותל  ברחבת 
עבורם  להקצות  רוצים  אותו  השטח  כאשר 
שעדיין  מתחם  רובינזון,  בקשת  מתחם  הינו 
שחברי  כך  לצורך  והרחבה,  לשיפוצים  זקוק 
כפי  שם  להתנהל  יוכלו  הרפורמיות  הקהילות 
עמוקה  התנגדות  שעורר  מה  מבקשים,  שהם 
וחוצת מחנות בציבור החרדי והדתי בישראל. 

בפתח ישיבת הממשלה השבוע, ביקש ראה"מ 
איילת  המשפטים  שרת  של  מינויה  את  לאשר 
והספורט  התרבות  שרת  של  במקומה  שקד 
מירי רגב כחברה מטעם הממשלה, אך השרה 
שקד גם היא הודיעה כי היא מתנגדת לחברות 

בועדה. 
ראה"מ רצה לערוך הצבעה בישיבת הממשלה 
על זהות השר שיחליף את השרה רגב, אך השר 
דרעי ביקש מראה"מ לדחות את ההצבעה על 
נערכה  בו  היום  של  הסמליות  בעקבות  כך, 
עוד  בתמוז.  עשר  שבעה  הממשלה,  ישיבת 
עם  ישוחח  ראה"מ  כי  וביקש  דרעי  הוסיף 
ההצבעה,  לפני  לישראל  הראשיים  הרבנים 
ואכן ראש הממשלה נענה לבקשותיו של דרעי 
הממשלה  מזכיר  את  הנחה  הצום  ובמוצאי 
מכן  ולאחר  הראשיים,  לרבנים  להתקשר 
הממשלה  חברי  בין  טלפונית  הצבעה  נערכה 
האנרגיה  שר  של  מינויו  אושר  הזו  ובהצבעה 
יובל שטייניץ לחבר ואחראי מטעם הממשלה 
בטיפול במתווה הכותל, יצוין כי השרים דרעי 
בלילה  שני  ביום  בהצבעה.  התנגדו  ואזולאי 

אושר המינוי גם בכנסת.
הסערה  של  בעיצומה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
לנושא  התייחסות  ניתנה  הרפורמי  הכותל  על 

ידי  על  בישראל,  הרפורמים  לסוגיית  ובכלל 
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

ישראל  אגודת  יו"ר  הגיע  ג'(  )יום  אתמול 
בארה"ב, הרב שלמה ורדיגר, למעונו של מרן 
שמע  שם  אדלשטיין,  הגר"ג  הישיבה  ראש 
תהיה  שלא  לדאוג  צריך  כי  נחרצים,  דברים 
לרפורמים השפעה בתוך הקהילות היהודיות. 

שלו  הפעילות  על  למרן  סיפר  ורדיגר  הרב 
בארה"ב כנגד הרפורמים במסגרת ארגון "עם 
והרחיב  ישראל,  אגודת  ידי  על  הפועל  אחד" 
על  מפעילים  שהרפורמים  הגדול  הלחץ  על 

המדינה ועל ראש הממשלה נתניהו.
מרן ראש הישיבה שיבח את הפעילות במסגרת 
חשובה  היא  כי  וציין  בארה"ב  ישראל  אגודת 
ונצרכת, ואף התייחס לפגישת יהודי הגולה עם 
ראש הממשלה נתניהו והסביר כי הלחץ על ידי 
יהדות הגולה יכול לסייע רבות במאבק זה, תוך 
שהוא מכוון את הרב ורדיגר לחדד ולהדגיש כי 
הם הנציגים של יהדות ארה"ב ולא הרפורמים. 
מרן רה"י דיבר בכאב על הסכנה של ההתבוללות 
שהתרחבה ונוצרה בגלל הרפורמים ובעידודם. 
"זה מאבד חלקים גדולים מעם ישראל", אמר. 
ורדיגר אמר למרן שהוא חושב בעקבות  הרב 
משרד  לפתוח  הישיבה,  מראש  החיזוק  דברי 
ארה"ב  יהדות  מטעם  שיפעל  ישראל  בארץ 
כמשקל נגד לרפורמים. "כמו שהם עושים - גם 
אנחנו נעבוד נגדם ואז בע"ה גם נצליח", הציע, 
ומרן סיים את דבריו באומרו: "לרפורמים אין 

כל חלק בעם ישראל".
הרב  המשיך  הישיבה  ראש  מרן  של  מביתו 
הגר"ח  התורה  שר  מרנן  של  למעונם  ורדיגר 
קניבסקי והגרב"ד פוברסקי וקיבל את ברכתם 

על הפעילות הרבה והחשובה.
במקביל, גם רבה של ירושלים הגרש"מ עמאר 
בשום  אסור  כי  החרדים  הכנסת  לחברי  אמר 
פנים ואופן שממשלת ישראל תכיר ברפורמים 

ולכן יש לדאוג ולבטל את המתווה כולו.

המאבק על הכותל

רסום
פ

אשון
ר

צילום: עזרא טרבלסי
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חוק הגיוס עבר 
בקריאה ראשונה
החוק שיאפשר לרבבות בני התורה לשקוד באין מפריע, 
עבר בהתנגדות הח"כים החרדים ובתמיכת 'יש עתיד' • 
השאיפה: השלמת תיקוני הסעיפים הבעייתיים בועדה 
הח"כים   • ושלישית  שניה  בקריאה  מזורז  ואישור 
הערבים כיבדו את 'דיל חוק המואזין' ויצאו מההצבעה

חיים וייס

הציג  אותו  למתווה  בהתאם  הגיוס  חוק 
שני  ביום  השבוע  עבר   - הביטחון  משרד 
החוק  הכנסת.  במליאת  ראשונה  בקריאה 
למרות  עתיד,  יש  סיעת  של  בתמיכתה  עבר 
מאחר  לחוק  התנגדו  החרדיות  שהסיעות 
וחברי הכנסת הערבים יצאו מהמליאה בשעת 
ההצבעה, 63 ח"כים תמכו בחוק, לעומת 39 

מתנגדים .
חברי הכנסת החרדים הצביעו נגד החוק בגלל 
הסנקציות הכלכליות הכלולות בו ובהוראתם 
חרדית  חזית  על  לשמור  ישראל,  גדולי  של 
מאחורי  מהלכים  נעשו  זאת,  עם  אחידה. 
שיובא  בכדי  יעבור,  שהחוק  לוודא  הקלעים 
לאחר מכן לתיקונים בועדה מיוחדת שהוקמה 
ח"כ  הקואליציה  יו"ר  בראשות  כך,  לצורך 

דוד אמסלם, לקראת קריאה שניה ושלישית.
החוק  כי  הסביר  לפיד  יאיר  הכנסת  חבר 
החוק  אותו  הוא  הכנסת  למליאת  שהובא 
וציין  הקודמת  בקדנציה  סיעתו  שהעבירה 
על  כי  בחוק,  לתמיכתו  שלו  ההסבר  בדברי 
החוק הזה חתומים הרמטכ"ל וראשי מערכת 

הביטחון "ולכן איננו יכולים להתנגד לזה".
חברי הכנסת הערבים יצאו מן האולם בעקבות 
דיל שסוכם בינם לבין חברי הכנסת החרדים 
לפיו  עיתונות',  ב'קו  לראשונה  נחשף  ואשר 
חברי הכנסת החרדים הפילו את חוק המואזין 
נעדרו  ובתמורה  יוגב  מוטי  הכנסת  חבר  של 

הח"כים הערבים מההצבעה.
סגן שר הביטחון ח"כ אלי בן דהן הציג את 
סעיף  על  עדכן  ההודעה,  ובמהלך  החוק 
של  המכסות  כי  ואומר  לחוק  בטעות  שנכנס 
הישיבות  בחורי  את  גם  יכללו  המתגייסים 
עתיד  יש  סיעת  יו"ר  הדתית.  הציונות  של 
ח"כ עפר שלח הודיע ליו"ר הקואליציה חבר 
לחוק  תתנגד  סיעתו  כי  אמסלם  דוד  הכנסת 
מצדו  אמסלם  יישאר.  הנ"ל  הסעיף  באם 
הכתוב  סעיף  אף  לבטל  ניתן  שלא  הסביר 
בהצעת חוק אשר עברה אישור ממשלה, רק 
חברי  בקרב  חרדה  של  ארוכות  דקות  לאחר 
אמסלם  הקואליציה,  וחברי  החרדים  הכנסת 
הגיע להסכמה עם חבר הכנסת שלח כי החוק 
התחייבות  בתוספת  וכלשונו  ככתבו  יעבור 
את  יסירו  כי  אמסלם  של  וחתומה  כתובה 
הסעיף הנ"ל מהחוק במהלך ההכנות לקריאה 

שנייה ושלישית.
חברי  במליאה,  החוק  על  הדיון  במהלך 
חברי  את  בחריפות  תקפו  עתיד  מיש  הכנסת 
המחנה הציוני אשר הצביעו נגד החוק, ואלו 

תקפו אותם בחזרה.
לחברי  פנתה  אלהרר  קארין  הכנסת  חברת 
וקראה  ציוני(  )מחנה  ושמולי  בר  הכנסת 
את  הבאנו  כשאנו  נעלמתם  "להיכן  לעברם 
חוק הגיוס בקדנציה הקודמת?" כזכור, כשיש 
עתיד העלתה את חוק השוויון בנטל שלה - 

חברי סיעת המחנה הציוני יצאו מן האולם.
חבר הכנסת מיקי לוי מ"יש עתיד" אף ציטט 
את דבריו של יו"ר המחנה הציוני אבי גבאי 
סוכות,  לפני  עיתונות'  ל'קו  שנתן  בראיון 

"חבריי למחנה הציוני, אני רוצה לצטט לכם 
משנה,  פחות  לפני  אמר  גבאי  שאבי  דברים 
בצה"ל  ולשרת  לצאת  חרדים  לכפות  'אסור 
תורה  וללמוד  לשבת  שירצה  חרדי  כל  וכן 
שיעשה את זה', מה קרה לגבאי פתאום הוא 

זה שנושא את דגל השוויון בנטל?"
החרדים  הכנסת  חברי  גם  נשאו  בהמשך, 

נאומים תקיפים.
זעק  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
היהודי  העם  של  הבושה  "איפה  ליבו:  מדם 
בושה  אין  תורה?  לומדי  על  שמדברים 
יהודית לחברים כאן! אני קורא למי שתורתו 
אומנותו, אף אחד מכם לא יעזוב את הלימוד 
שלא ישמע למה שמדברים פה, שלא יתחשב 

בזה. בזכותכם אנחנו קיימים".
ח"כ אורי מקלב אמר בנאומו כי מדובר בשיח 
לסיעות  ופנה  אמיתי  בויכוח  ולא  חרשים 
ועל  שוויון  על  מדברים  "אתם  האופוזיציה: 
צבא ואנו מדברים על התורה כאבן יסוד של 
כל העולם, התורה קודמת לעולם המעש וזהו 
על  מדברים  וכשאנחנו  כולו  ליקום  הבסיס 
אתם  שוויוניות.  על  מדברים  אתם  יסוד  אבן 
מכירים  אתם  האם  אבל  בסיסמאות  מדברים 

את עולם התורה?"
ח"כ יעקב אשר נשא נאום תוקפני נגד אותם 
אלו שמנסים לעקור את התורה ואמר כי כל 
הינם לצורך משחק  מעשיהם של המתנגדים 
בהמשך  אידיאולוגיה,  מתוך  ולא  פוליטי 
ח"כ  של  המפורסמים  מדבריו  ציטט  נאומו 
בני  גיוס  דחיית  בנושא  ז"ל  רביץ  אברהם 

הישיבות.
של  ארוכות  שעות  לאחר  דבר  של  בסופו 

דיונים עלה החוק להצבעה במליאה.
במליאה  נשארו  אגו"י  של  הכנסת  חברי 
והצביעו נגד החוק, זאת כהוראת מועצגה"ת 
של אגו"י. מנגד, חברי הכנסת של דגל התורה 
בכדי  ההצבעה,  בעת  מהמליאה  יצאו  וש"ס 
תצביע  באמת  עתיד  יש  סיעת  האם  לבדוק 
בעד, ומיד לאחר שראו כי חברי יש עתיד עמדו 
במילתם והצביעו בעד החוק, נכנסו ח"כי דגל 
מוצג  שהוא  כפי  החוק  נגד  והצביעו  וש"ס 
כעת, מכיוון שהוא כולל במתכונתו הנוכחית 
סנקציות כלכליות קשות ועוד סעיפים שחברי 
הכנסת החרדים לא היו מוכנים לתמוך בהם, 
דוגמת הסעיף שמבטל את החוק במידה ולא 

יעמדו ב-85% מהיעדים במשך 3 שנים.
בראשותו  המיוחדת  הועדה  החלה  אתמול, 
את  אמסלם  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר  של 
דיוניה להכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית. 
מקלב  הכנסת  חבר  הגדיר  הדיונים  במהלך 
ניתן להמשיך לדון בועדה  יהיה  באיזה מצב 
בלומדי  יפגע  לא  שהחוק  זמן  "כל  ואמר: 
לדון  ולהמשיך  לשבת  יהיה  ניתן  התורה 
כי  האמונה  את  במשהו  לשנות  ניתן  לא  בו, 

חובתנו היא לימוד התורה".
הועדה  ממשיכה  השורות  כתיבת  בשעת 
בדיוניה המרתוניים, בתקווה להצליח להכין 
חוק שיהיה מקובל על כולם עד סוף המושב 

הנוכחי.
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אנחנו מנקים מדפים
 ואתם מרוויחים! 

בהנחות גדולות ממיטב החברות 

חיסול פנדה קיץ 99 שח! 

המבצע עד ר"ח אב 

מרתף הנעל
נעלי ילדים נוער וגברים 

שעות פתיחה 10:30-14:00 17:00-21:00

חבקוק 2 בני ברק

ישיבה חרדית טכנולוגית
"טל חרמון"

 פותחת את ההרשמה לשנה"ל תשע"ט  
לגילאי -14 16

בישיבתנו הממוקמת ברמת הגולן במקום פסטורלי ושקט, 
ימצא בנך מסגרת לימודית תורנית המשלבת בתוכה לימודי 

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

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

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

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

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

הכוונה רבנית צמודה



אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, 

חס וחלילה, היא גם מסוכנת. את האסונות הקשים 

המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי 

בטיחות: מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל | נשמעים 

להוראות המציל | מתרחצים רק בשעות הרחצה המותרות 

ע"פי הנחיות הרשות המקומית | שמים לב לצבע הדגל

 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

משרד הפנים

yam.org.il :שימרו על החיים! לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר

  קייטנות 
         ציבוריות 

קייטנות לתלמידי בתי-הספר - כיתות א' - ו'
הקייטנה אזורית - רב גילאית, מינימום לפתיחה, 66 תלמידים

בתאריכים 19.7.18 - 1.7, ימים א'-ה', בין השעות 08:00 - 16:00
 

באזור אם המושבות - בית ספר נעמי שמר, רח' זכרון יעקב 4,   
יופעל ע"י חב' "צוות לוין", טל׳: 08-9261967

 
באזור כפר-גנים - בית ספר ביאליק, רח' יטקובסקי 13, 
יופעל ע"י חב' "צהרון אם המושבות", טל׳: 03-9238877/8

ZEMHAMOSHAVOT@GMAIL.COM
 

באזור נווה גן - במבנה מרכז הנוער, רח' כצנלסון 8, 
יופעל ע"י חב' "אפטר סקול", טל׳: 1700501100

    WWW.ETGARIM2000.CO.IL 
באזור מרכז העיר - בית ספר פיק"א, רח' ביל"ו 10, 

יופעל ע"י חב' "המשכיל", טל׳: 1700706560
  WWW.HAMASKIL.COM

 

באזור יוספטל בית מרקו וקרית אלון - בית ספר קיבוץ גלויות, 
רח' כיכר גפן, יופעל ע"י "מתנ"ס יוספטל בית מרקו", טל׳: 9346810 

BEITMARKO33.GMAIL.COM
 

באזור עמישב הדר גנים - מינהלת מזרח העיר, רח' עדש שפיק 9, 
יופעל ע"י "מתנ"ס עמישב" רח' קהילת שיקאגו 1, טל׳: 9339393

 

באזור דרום העיר - בית ספר יסודות, רח' קיש 48, 
www.makefet.com   93281717 :יופעל ע"י "מפגשים", טל׳

 

בתאריכים 9.8.18 - 22.7, ימים א'-ה', בין השעות 08:00 - 16:00

באזור דרום העיר - בית ספר יסודות, רח' קיש 48, 
יופעל ע"י "מתנ"ס שערים", טל׳: 7571501/2

 
באזור אם המושבות - בית ספר בר לב, רח' זיכרון יעקב 50, 

   www.makefet.com יופעל ע"י "מפגשים", טל׳: 9245940, לרישום באתר
 

באזור כפר גנים - בית ספר הדר, רח' העצמאות 50,  
יופעל ע"י "מפגשים", מרכז עולמות, טל׳: 92233280, 

 www.makefet.com לרישום באתר
 

באזור נווה גן - בית ספר אריק איינשטיין, רח' משה שמיר 6,
יופעל ע"י מפגשים", מרכז קהילתי נווה גן, טל׳: 5742724, 

www.makefet.com לרישום באתר
 

באזור מרכז העיר -  בית ספר קרול, רח' הבנים 5,
יופעל ע"י "מפגשים", מערך צהרונים, טל׳: 93281717 

www.makefet.com לרישום באתר
 

באזור יוספטל בית מרקו וקרית אלון - ביה"ס קיבוץ גלויות, רח' כיכר גפן, 
יופעל ע"י "מתנ"ס יוספטל בית מרקו", טל׳: 9346810

BEITMARKO33.GMAIL.COM 
 

הרישום לקייטנה יתקיים עד ליום 24.6.18 

 ההרשמה תתבצע דרך המפעילים, על פי המפורט לעיל
הקייטנה כוללת: 

*    3 פעילויות בשבוע
*   ארוחת בוקר הכוללת כריך

*  ארוחת צהריים למשתתפים עד השעה 16:00.
עלות הקייטנה )בהתאם לסטטוס המפעיל בצו(:

 ככל שמספר המשתתפים יהיה גדול יותר, עלות למשתתף תהיה נמוכה יותר
לשעות הבוקר     08:00 - 13:00  המחיר ינוע בין  603 ₪  - 811.36   ₪
לשעות הצהריים 13:00 - 16:00   המחיר ינוע בין  374 ₪  -  513.64  ₪

מחיר הקייטנה מפוקח, לא תינתנה הנחות.

הקייטנה על פי צו משרד הפנים
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בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום.

אין לנו מתחרים 
במחיר החודשי

 הכי זולה למשפחה למול 
 מכבי ומאוחדת עם חיסכון 

של למעלה מ- ₪500 בשנה.

אין לנו מתחרים 
בטיפולי השיניים

טיפולי שיניים מגיל 16 עד 18 חינם. 
יישור שיניים עד 60% הנחה.

טיפולים מורכבים ב-50% הנחה.

 אין לנו מתחרים 
בהתייעצות עם רופא מומחה 

למעלה מ-2,000 רופאים
מומחים להתייעצות בעלות

של ₪150 לייעוץ.

אין לנו מתחרים 
בניתוחים הפרטיים 

ניתוחים מורכבים 
בהשתתפות עצמית 

הנמוכה ביותר.

₪

מכל טלפון

חייגו:

אין לנו מתחרים!אין לנו מתחרים!
כללית מושלם הכי משתלמת למשפחה
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הצבעתם אומנותם

1 בלילה, אחרון הנואמים סיים זה מכבר את דבריו  השעה 
)למעט  החרדית  הנציגות  החלה.  וההצבעה  הלהבות  חוצבי 
חברי הכנסת של אגודת ישראל( חומקת ממליאת הכנסת, כדי 
לוודא שח"כי יש עתיד תומכים בחוק ואילו הח"כים הערבים 

אינם נכנסים. 
בתחושת  בחוק.  תמכו  כנסת  חברי   63 מסתיימת,  הספירה 
נגד  להצביע  וממהרים  למליאה  נציגינו  נכנסים  הקלה 
עבודת  אחרי  ולעקוב  הכנסת  ביציעי  לבקר  זכה  שלא  )למי 
נערך  המחוקקים, מן הראוי להסביר כי בתום הצבעה שמית, 
שמשום  אלה  עבור  להצביע  צ'אנס  הנותן  נוסף  מהיר  סיבוב 

 מה לא היו במליאה בעת הקראת שמם(.
יממה קודם לכן, עלה יו"ר ועדת הכספים 
שר  מרן  של  לביתו  גפני  משה  ח"כ 
התורה הגר"ח קנייבסקי בבני ברק, שם, 
מדויקות  הנחיות  ביקש  פנימה,  בקודש 
כיצד לנהוג. החשש המרכזי שניצב בפני 
הנציגים החרדים באותה שעה, התייחס 
לאפשרות שיו"ר 'יש עתיד' מבשל להם 
בדקה  למצוא  מתכוון  הוא  וכי  תרגיל, 
למדני  טיעון  או  סעיף  תת  איזה  ה-90 

שיאפשר לו לסגת מתמיכתו בחוק. 
מצב דברים כזה היה מותיר 52 תומכים 
מול 50 מתנגדים לחוק. בהתחשב בפער 
לאי  הפכה  שההצעה  ובכך  המינימאלי 
או  אחד  היו  לא  אם  לדעת  אין  אמון, 
שניים מחברי הכנסת הערבים 'נשברים' 

ומצביעים נגד הממשלה והחוק.
לעשות  הייתה  גפני  שקיבל  ההנחיה 
את כל המאמצים להימנע ממצב שכזה. 
הכנסת  שחברי  ומאחר  ברירה,  בלית 
היו  הכי  בלאו  ישראל'  'אגודת  מטעם 
רבותיהם,  כהוראת  נגד,  מצביעים 
ח"כי  כי  דרעי  עם  בתיאום  גפני  החליט 
הראשון  בסיבוב  ייעדרו  ו'דגל'  ש"ס 
תפתיע  עתיד  יש  אם  והיה  מהמליאה, 
ובכך  חלקם  יימנעו   – לחוק  ותתנגד 
למפרע,  רק  החוק.  העברת  את  יאפשרו 

61 תומכים  כשהתברר כי כבר בסיבוב הראשון נחצה סף של 
בחוק, נכנסו כולם כמקשה אחת והתנגדו.

במיוחד,  נדיר  פוליטי  הישג  רשמו  שהחרדים  לומר  אפשר 
הם גם אכלו את העוגה וגם השאירו אותה שלמה, גם הביכו 
את לפיד וגם הרוויחו את אצבעותיו, גם הביעו הצהרת מחאה 
הנתון,  במצב  ביותר  והטוב  הרגיש  החוק  את  העבירו  גם  אך 

ובעיקר, שמרו על אחדות השורות.
למעט ח"כ מוזס שרץ ממיקרופון למשנהו בשבוע האחרון, 
בגילו,  ליהודי  ולא פשוט בכלל  נלאה  במאמץ הסברתי בלתי 
שזהו  הבנה  מתוך  חלקם  השתיקה,  בפלך  הח"כים  רוב  בחרו 
מרנן  ישראל,  גדולי  הוראת  בשל  וחלקם  ביותר  החכם  הצעד 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

רק  נותר  החכמה.  ההתנהלות  פירות  את  קוצרים  הם  כעת, 
התהליך,  בהמשך  גם  אותם  תלווה  דשמיא  שסייעתא  לקוות 
שניה  בקריאה  החוק  על  ובהצבעה  המיוחדת  הגיוס  בוועדת 

ושלישית.

למה תתראו?
יציע  את  שני,  יום  של  בערבו  מושלם  היה  הכל  לא  אבל 
האורחים בכנסת אפיין מחזה מביש במיוחד של כמה עשרות 
נאומיהם  על  מתענגים  הספסלים.  את  שגדשו  ישיבה  תלמידי 

המרתקים של עמר בר לב ולאה פדידה.
מתנגדי החוק השתמשו בהם שוב ושוב, חברי הכנסת נחמן 
של  ל'רצונם'  כדוגמה  אותם  הביאו  ועוד  מיכאלי  מירב  שי, 
בחורי ישיבה לצאת לעולם הגדול וכהוכחה לצורך בגיוס בני 

הישיבות. ח"כ יואל חסון אף הציע לשאול את אותם צופים מי 
בעד ומי נגד החוק. וכל זה לעיני כל האומה.

את  ולפרסם  לעקצץ  מיהרו  הכללי  במגזר  שונים  עיתונאים 
תמונות ה'בטלנים' תוך הכללות ראויות לגינוי של כלל עולם 

התורה.
ינון  ח"כ  ניסה  לשמו,  ראוי  אחריות  בגילוי  מסוים,  בשלב 
טעם  בטוב  אותם  לשכנע  כדי  ליציע  ופנה  כוחו  את  אזולאי 
יש להם הצגה  והרי  לנטוש את המקום. הם סירבו, אלא מה, 

בחינם.
אכן, לפי החוק והדמוקרטיה, מותר לאותם צעירים לנפוש 
ולעשות כרצונם. איננו 'משגיחים' ואין זה מתפקידנו לשלוח 

אותם בחזרה לסטנדר ולגמרא.
אבל כמה טיפשות, כמה חוסר מודעות וניתוק, כמה חילול 
השם וניגוח לעולם התורה כולו הם גורמים ומפגינים בהגעתם 
רגיש  דיון  מתנהל  בהן  בשעות  דווקא  הכנסת,  למשכן  דווקא 
כל כך, כשחברי הכנסת החרדים מנהלים מלחמה של ממש על 

ההכרה בחשיבות לימוד התורה.

וכבר אמר יעקב אבינו לבניו - למה תתראו?

עבודה בעיניים?
'קו  פרשן  עם  השורות  כותב  ישב  חודשים,  כעשרה  לפני 
עיתונות', עו"ד אבי בלום, לראיון חג עם יו"ר המחנה הציוני 
שנכנס אך מעט קודם לכן לתפקידו, אבי גבאי. הופתענו לגלות 
מקצועית,  ניהולית,  רוח  מפא"י,  במשרדי  נושבת  אחרת  רוח 

ללא דעות קדומות וריח ה'אנטי' שדבק בשמאל הישראלי.
שאלנו אותו, למשל, כך: בג"ץ פסל את חוק הגיוס. מפלגת 
העבודה נעדרה בקדנציה הקודמת בעת 
ההצבעה על החוק שהוביל לפיד. האם 
גם הפעם לפחות תיעדרו ותאפשרו את 

תיקון החוק?
יוצא  לא  "אני  נחרצות:  השיב  גבאי 
דבר,  כל  נגד  או  בעד  אני  מהמליאה, 
עמדה.  והבעת  מהחלטות  מתחמק  לא 
צריך לשים לב שבג"ץ אמר שלא היה 
שוויון בנטל גם בחוק של לפיד, שוויון 
ויש גם את  יכול להיות עם מכסות  לא 
הערבים שלא מתגייסים. אני אומר דבר 
פרקטית,  עצמי  את  שואל  אני  פשוט, 
הזה,  בוויכוח  שנה   70 כבר  אנחנו 
גדול  חלק  צבא,  עושים  שלנו  הילדים 
בכלל  והערבים  עושים  לא  מהחרדים 
לא עושים. אני בעד שמי שהולך לצבא 

יקבל שכר מינימום. 
חרדים  שיותר  שכמה  רוצה  "אני 
או  לישיבה  שהולך  מי  לצבא.  ילכו 
אבל  גמור,  בסדר  זה  אזרחי  לשירות 
לא  אני  יותר.  יקבל  צבא  שעושה  מי 
מאמין בלהמשיך את הוויכוח הזה עוד 
70 שנה. אני אומר שמי שרוצה ללמוד 
ולומד יוכל לעשות זאת והשאר יצטרכו 
מי  וגם  אזרחי,  או שירות  צבא  לעשות 
יעשה  לעבוד  לצאת  ורוצה  שלומד 

שירות אזרחי".
אתה  ולשאול:  להקשות  הוספנו 
מי  את  לתעדף  צריך  שוויון.  יהיה  לא  כאן,  אומר  בעצם 

שמתגייס, יש סיכוי שמפלגת העבודה תתמוך בנוסחה כזאת?
"אני מציע את זה כיושב ראש מפלגת העבודה", השיב גבאי.

נגד חוק הגיוס, נדמה כי מתעוררת השאלה  לאור הצבעתו 
האם גבאי חוטא לדבריו הראשונים? לדברי מקורביו, הדברים 
בניגוד  אבל  יתגייסו,  שכולם  שלו  "החזון  בתכלית.  שונים 
ללפיד שמחפש לגייס בכוח את החרדים, גבאי מבין שזה לא 
יקרה, ולכן הוא אומר – בואו נתמקד בלדאוג למי שכן מתגייס 
ולהעלות את שכרו. משכך, כל עוד נושא זה לא טופל, גבאי 
לא יתמוך בחוק, הוא לא עובד אצל נתניהו ולא אמור לסייע לו 

לפתור משברים פנימיים", הם מסבירים.
שניה  לקריאה  וההכנות  הגיוס  בועדת  הדיונים  לקראת 
ושלישית, כשברור למדי שתקדים יש עתיד לא יחזור על עצמו 
ולפיד צפוי להתנגד לתיקונים בחוק, יתכן ויש פתח של תקווה 
לנציגות החרדית דווקא מכיוון זה, אם ישכילו להציע שהחוק 
בהבנה  למשרתים,  הוגן  ותשלום  העדפה  גם  יכלול  המתוקן 

ובתיאום עם המחנה הציוני, תמורת תמיכה בחוק.

אבי גרינצייג / על סדר היום

העוגה  אכילת  של  תקדים  חסר  הישג  ורשמה  ומקצועיות,  בגרות  הפגינה  החרדית  הנציגות 
והותרתה שלמה • הוראתו הדרמטית של מרן הגר"ח קנייבסקי, החשש מתרגיל בדקה ה-90, 

הביזיון ביציעי מליאת הכנסת והסיכוי לתמיכת המחנה הציוני בקריאה שניה ושלישית

גפני אצל מרן שר התורה ביום ראשון בערב
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ביקורו ההיסטורי בישראל של יורש העצר האנגלי, נחתם בכותל המערבי, 
מהממלכה  משפחות  ופגש  הכותל  רב  עם  תהילים  פרקי  וויליאם  אמר  שם 

המאוחדת • ספין או עימות? פגישת ברקת-וויליאם שלא יצאה לפועל

מאת: משה אברהמי

הדוכס  האנגלי,  העצר  יורש  של  בישראל  המתוקשר  ביקורו 
הכותרות  את  השבוע  כבש  וויליאם,  הנסיך  מקיימברידג', 
מדובר  בציון.  היושב  לעם  מלכותיים  קסם  רגעי  והעניק 
בביקור היסטורי שעל פי כלי תקשורת בממלכה המאוחדת, 
־השפיעו כבירות על ליבו של הדוכס, שהצהיר כי השלום במ

זרח התיכון ייהפך למשימת חייו.
נרשמה דרמה מקומית, כאשר  מאחורי הקלעים של הביקור 
הנסיך  עם  להיפגש  ביקש  ברקת  ניר  ירושלים  העיר  ראש 
־וויליאם ונענה עם התניה אחת: שהפגישה תיערך במעון הש

גריר הבריטי ברמת גן. על פי הדיווח בחברת החדשות, ברקת 
סירב והפגישה בוטלה.

מסביבת ברקת נמסר כי "ברקת סירב לפגוש את הנסיך ברמת 
גן והסכים לעשות זאת רק בירושלים. זה ביקור רשמי ראשון 
וראוי, אך למדינת  זה חשוב  בריטי בישראל,  בן מלוכה  של 
ישראל יש בירה אחת והיא ירושלים המאוחדת. ברקת סירב 

מפאת כבודה של ירושלים ולא כבודו שלו".
את ביקורו ההיסטורי בישראל, סיים הנסיך וויליאם בביקור 

הכותל  ברחבת  התקבל  וויליאם  הנסיך  המערבי.  בכותל  מרגש 
המערבי על ידי רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג 
שמואל רבינוביץ, רבה של בריטניה הרב אפרים מירוויס ומנכ"ל 

הקרן למורשת הכותל מרדכי )סולי( אליאב.
־הנסיך שמע הסבר על חשיבות המקום לעם היהודי ועל הקשר הע

מוק שלו למקום ולהר הבית, בליווי תרשימים על עברו של המקום 

והגילויים המיוחדים, שנחשפו במהלך השנים האחרונות.
רב הכותל אמר עם הנסיך וויליאם את פרק תהילים קכ"א, לאחר 
מכן הנסיך טמן בין נדבכי הכותל המערבי פתק ונשא תפילה אל 

מול אבניו. הנסיך שמע לראשונה שגם יהודים באנגליה מתפללים 
לכיוון ירושלים. ופגש משפחות ממדינתו שחגגו בר מצוה בכותל 

המערבי.
־לאחר מכן, הוצא הפתק מבין האבנים והוטמן היטב, כדי למ

נוע הישנות מקרים מהעבר, בהם מבקר אקראי שלף פתקים 
המקרה  בתקשורת.  תוכנם  את  ופרסם  ציבור  אישי  שהטמינו 
המפורסם ביותר היה בעת ביקור הנשיא אובמה בכותל, כאשר 

תוכן הפתק שהטמין בכותל פורסם.
 May:הנסיך וויליאם כתב בספר האורחים של הכותל המערבי
 the God of peace bless this” region and all the
world with peace". לנסיך הוענק אלבום מנהרות הכותל 
עם הקדשה מיוחדת במארז עור ייחודי עם הטבעה של תחריט 

עתיק של הכותל.
רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, אמר: 
ויליאם  הנסיך  מקיימברידג'  הדוכס  את  היום  לארח  "שמחנו 
העטוף  במקום  היהודית  ההיסטוריה  של  הפועם  ליבה  בלב 
בקדושה מיוחדת עם קשר עמוק של 3,000 שנה לעם היהודי. 
ביקור הנסיך מעיד על הבנתו לקשר העמוק של העם היהודי 

למקום קדוש זה ולידידות בין המדינות".
־יצוין כי במהלך ביקורו של הנסיך, רחבת התפילה התנהלה כבש

גרה ושהו בה מאות מתפללים ועשרות משפחות שחגגו בשמחה 
גדולה בר מצווה לילדיהם. )כ-250 בר מצוות התקיימו ביום זה(.

 צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי 

הנסיך הבריטי בישראל: 
התרגש בכותל, סירב לברקת
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יענקי קצבורג

והצלה,  צבא  כוחות  לצד  המשטרה,  כוחות  עמלו  ימים  שלושה 
אדלר  אליהו  לאומי  החרדי  הישיבה  תלמיד  את  לאתר  בניסיון 
ז"ל, שנעלם מאז יום רביעי שעבר, לאחר ששכר קיאק בחוף הים 

בהרצליה.
כיממה לאחר היעדרו מצאו כוחות החיפוש 
התגבר  אז  או  ההצלה,  וחגורת  הקיאק  את 
השבת  כניסת  עם  לחייו.  הכבד  החשש 
זק"א  מתנדבי  הרבנים,  בהוראת  האחרונה, 
שהמשיכו  ומי  החיפושים  את  הפסיקו 
כל  למגינת  המשטרה.  כוחות  היו  בחיפוש 
משטרה  כוח  הצהריים,  אחר  בשבת  לב, 
את  קבעו  ההצלה  וכוחות  גופתו  את  זיהה 

מותו במקום.
י“ז  צום  ראשון,  ביום  התקיימה  הלווייתו 
בתמוז, בבית העלמין גבעת ציון באשקלון, 

שם נטמן.
בישיבת  ישיבה  תלמיד  היה  ז"ל,  אליהו 
לפני  נפטרה  אמו  בירושלים,  יהודי'  'אופק 
מאוד,  חולה  ואביו  ממחלה,  שנים  מספר 
הוא גדל בבית שעדיין לא שומרים בו תורה 
יהודי ללמוד  והגיע לישיבת אופק  ומצוות, 

תורה ולהתחזק. 
עובד  היה  הלימוד  שכר  את  לממן  כדי 
ישראל  בדואר  היתר  בין  הלילה,  בשעות 
ויצמן  במאפיית  האחרונה  ובתקופה  כדוור 
היממה  שעות  כל  את  כאשר  בירושלים, 
כאשר  הקדושה.  התורה  ללימוד  הקדיש 
ורבני  הישיבה  בני  יצאו  היעדרו  על  נודע 
שבת  בערב  אך  בחיפושים.  לסייע  הישיבה 

הוחלט כי המשטרה תמשיך בחיפושים ללא המתנדבים, ועם צאת 
השבת הגיעה הבשורה הקשה לישיבה ולחבריו. 

המנהל התורני של ישיבת אופק יהודי לקח על עצמו את ארגון 
לאוטובוס,  לקבורה,  כסף  להשיג  בפעילות  והחל  ההלוויה 
למלווים ולכיבוד משום שההלוויה הסתיימה עם סיום צאת צום 
נזקקו  התשושים  והמלווים  בתמוז  י“ז 

להשיב את נפשם.
זכה  ז“ל  אליהו  כי  נודע  עיתונות‘  ל‘קו 
רבי  הגה“ח  המשפיע  אצל  יתרה  לקרבה 
קלמן גולדשמיט זצ“ל שנפטר לפני חודש, 
הם למדו יחד בחברותא ונפשו של אליהו 
קלמן,  רבי  של  בנפשו  קשורה  הייתה  ז“ל 
אמר  פטירתו  לפני  האחרונים  שבימים  עד 
אליהו ז“ל כי חייו אינם חיים אם ר‘ קלמן 
ניסה לעודדו  ורבי קלמן  יעזוב את העולם 
המשפיע  עדן“.  בגן  ”ניפגש  לו  והבטיח 
ז“ל  אליהו  של  נפשו  למסירות  מודע  היה 
היתרה  והקפדתו  שבקדושה  לדברים 

במצוות. 
הרב מאיר מלכה, המנהל התורני של ישיבת 
’אופק יהודי‘, אומר ל‘קו עיתונות‘: ”חלק 
בחודש  ז“ל  אליהו  של  מהמשבר  גדול 
מורו  של  פטירתו  בעקבות  היה  האחרון 
ורבו רבי קלמן זצ“ל, נפשו הייתה קשורה 
שלנו  מהישיבה  חלק  היה  אליהו  בנפשו. 
הסדר  בליל  בית,  כמו  לו  הייתה  והישיבה 
שחשש  משום  בישיבה  לבד  היסב  הוא 
להדר  יוכל  לא  משפחתו  קרובי  שאצל 

במצוות החג. 
היה  הוא  לכתו,  את  מעכלים  לא  ”אנחנו 
וזהירות  מצוות  על  בהקפדה  מוסר  ספר 

מספר  לפני  נפטרה  אמו  מגזל. 
שנים ואביו חולה במחלה חשוכת 
כיסא  על  להלוויה  והגיע  מרפא 
אופציות  על  חושב  אני  גלגלים. 
כיצד להנציח את זכרו, כי אם לא 
הוא  זאת,  יעשה  לא  איש  אנחנו 

היה בודד ולבד בדרכו“.
מאפיית  של  בעליה  אברהם, 
כדי  ז“ל  אליהו  עבד  בה  ויצמן 
לישיבה,  הלימוד  את שכר  לממן 
”מדובר  עיתונות‘:  ל‘קו  אומר 
שלי  במפעל  נאמן  הכי  בעובד 
כאשר  האחרונה  בפעם  פעם,  אי 
לקבל  ביקש  משכורת  קיבל 
פחות, בגלל שלדבריו אכל עוגות 
הייתי  החודש.  במהלך  ומאפים 
של  המפתחות  את  לו  משאיר 
על  ידעתי  כי  רגוע  בלב  המפעל 

נאמנותו המוחלטת והנדירה“.
טביעתו של אליהו ז“ל מצטרפת 
לאחרונה,  קשים  אסונות  לשורת 
הילדה  טבעה  כשבועיים  לפני 
ע“ה  לקס  שלומציון  ה-4  בת 
הילד  הכינרת.  בחוף  מכרמיאל 
שטבע  ז“ל  שליו  חיים  נתנאל 
בהר שמואל לפני כחודש, והנער 
ממודיעין  ז“ל  שמואל  בן  יצחק 
בכינרת  הוא  אף  שטבע  עילית 

לפני חודש. 
ת.נ.צ.ב.ה.

"ניפגש בגן עדן": הבחור אליהו אדלר ז"ל 
במרכזה של שורת אסונות קשים שאירעו לאחרונה בחופי רחצה ובבריכות: סיפורו של הבחור אליהו אדלר ז"ל, שהיה אות ומופת 

למוסר ומידות טובות, וטבע למוות בהרצליה - שבועות אחדים אחרי שמורו ורבו רבי קלמן גולדשמיט ז"ל הבטיח לו "ניפגש בגן עדן" 
• הסיפור המלא
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

לקראת מהפכה? 
יוצאי אתיופיה מתאחדים

המועמד הצעיר מקבל 
רוח גבית מכחלון

חדרה

רמת ישי

קהילת יוצאי אתיופיה בחדרה מצליחה לגבש 
מאוחדת  ולצאת  תקדימי  באופן  עצמה  את 
את  לקחת  ברורה:  במטרה  הבחירות  לקראת 
לקהילת  הערכה,  פי  על  לידיהם.  העיר  ניהול 
והם  בעיר  קולות  כ-6,000  אתיופיה  יוצאי 

צפויים להביא למהפכה במועצת העיר הבאה.
בחודשים האחרונים, עמלו פעילים בקהילה 
שירוץ  אחד  גוף  לכדי  חלקיה  כל  את  לגבש 
במשותף למועצת העיר. השבוע נערכו בחירות 
ובראשם  נציגים   13 נבחרו  בהן  פנימיות 
הקולות  מרבית  את  שגרף  אדרג'או  טפסאי 
'עידן חדש', הרשימה  ויעמוד בראשות רשימת 

המאוחדת של העדה בעיר.
מול האיחוד הנרקם של העדה, מנסים עדיין 
גורמים בעיר לפצל את הקולות ולהביא לתמיכת 
יודע  "אני  אחרות.  ברשימות  מתוכם  יחידים 
אנחנו  אבל  הבחירות,  עד  אותנו  לפלג  שינסו 
חזקים ויש גם בורא עולם מלמעלה", אמר יו"ר 

המפלגה אדרג'או.

צמרת סיעת 'כולנו' בראשות שר האוצר משה 
כחלון וחברי כנסת, הצפינה השבוע לרמת ישי, 
הירשפלד  יונתן  של  מועמדותו  השקת  לטקס 
של  'המחר  הסלוגן  תחת  המועצה.  לראשות 
והבטיח  משנתו  את  הירשפלד  הציג  כולנו', 

"להחזיר את רמת ישי לתושבים".
ראש  כמ"מ  כיום  מכהן   ,37 הירשפלד, 
המועצה ומחזיק תיק החינוך. הוא יתמודד מול 
ראש המועצה עופר בן אליעזר, המכהן בתפקיד 
שעומדים  המרכזיים  הנושאים  בין  עשור.  מזה 
הקמת  סוגיית  ניצבת  הבחירות  מערכת  במרכז 
שמאיימת  הסמוכה,  דוד  ברמת  התעופה  שדה 
מאבק  מנוהל  ושנגדה  התושבים  שלוות  על 

חורמה ביישוב.
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ירושלים

ר יהודה
או עוזי אהרון מתנתק מש"ס ורץ לראשות

עוזי אהרון, יו"ר ש"ס באור יהודה, הכריז על 
הראשון  למועמד  והופך  העיר  לראשות  ריצתו 
שוחט.  ליאת  הנוכחית  העיר  בראש  שמתחרה 
להתנתק  אהרון  בכוונת  ההתמודדות,  לצורך 
ולהריץ  ש"ס  מסיעת   – פורמאלית  לפחות   –

רשימה עצמאית. 
בישר  החברתית,  ברשת  שפרסם  בסרטון 
"החלטתי  ריצתו:  על  לראשונה  אהרון  עוזי 
 30 מזה  יהודה.  אור  העיר  לראשות  להתמודד 
שנה אני משרת אתכם התושבים כחבר מועצה, 
מתוכם 20 שנה כסגן ומ"מ. כמועמד לראשות, 
אני מביא איתי ניסיון עשיר ביותר. אור יהודה 

ציבורית.  ושליחות  חיים  מפעל  היא  בשבילי 
יותר,  מגיע  יהודה  אור  שלתושבי  מאמין  אני 
הרבה יותר. אני אהיה בעז"ה ראש העיר רק של 
התושבים, לא של קבלנים לא של יזמים לא של 
בעלי אינטרסים צרים. אני אשמור על הסטטוס 

קוו, איש איש באמונתו יחיה".
על  מכריז  שאהרן  הראשונה  הפעם  לא  וזו 
בשנת  שנערכו  המיוחדות  בבחירות  ריצתו. 
עקב   – יוסף  דוד  של  פרישתו  בעקבות   2015
כתב אישום שהוגש נגדו – התמודד אהרן מול 
למרוץ,  האחרון  ביום  אך  שוחט  ליאת  עו"ד 
שלום  חכם  המועצת  נשיא  ממרן  טלפון  קיבל 

כהן, שהורה לו לרדת 
מההתמודדות ולחבור 

לשוחט.
לכלי  שהעניק  בראיון 

אהרון  הדגיש  מקומי,  כי הוא תקשורת 
ת אינו רץ במסגרת סיעת ש"ס אלא  ר ג ס מ ב

סיעה חדשה ועצמאית. "אין קשר בין המפלגה 
רואה את עצמי  אני  לרמה המקומית,  הארצית 
כנבחר ציבור של כל התושבים, גם מי שבוחר 
לפיד, מרצ, ליכוד או כולנו, ואני נציגם גם מי 

שבוחר ש"ס", אמר ל'ניוז אונו'.

מצייצים ירושלים: מבחן הטוויטר של המועמדים
מבול  וברקע  הקרבות  הבחירות  לקראת 
מתמודדים  ורשימת  ואייטמים,  ספינים 
שמסתרכת מכיכר ספרא ועד שער הגיא – יצאנו 
המתמודדים  של  הנוכחות  נראית  איך  לבדוק: 
וכשאנחנו  ברשת?  ירושלים  העיר  לראשות 
כמובן  מתכוונים  אנחנו  רשת,  על  מדברים 
על  המועדפת  החברתית  הרשת  'טוויטר',  על 

פוליטיקאים, אושיות תקשורת ואנשי ציבור.
זאב אלקין

מספר עוקבים: 10,900
הכרת הטוב: עוקב אחרי 507 אנשים, העניק 

46 לייקים בלבד.
סייג לחכמה: פרסם 563 ציוצים.

בנדיבות.  בשם אומרו: אלקין מצייץ מחדש 
אבי  כבל,  איתן  סגל,  חגי  את  צייץ  היתר  בין 
בניהו, ברק רביד בנימין נתניהו, וכלי תקשורת 

ביניהם 'קול ברמה'.
דע את האויב: עוקב אחרי עופר ברקוביץ.

הציוצים  לעשרת  הלייקים  ממוצע  פידבק: 
האחרונים עומד על 42.

רחל עזריה
מספר עוקבים: 6,625

אנשים,   321 אחרי  עוקבת  הטוב:  הכרת 
העניקה 3,529 לייקים.

סייג לחכמה: פרסמה 3,415 ציוצים.
ביד  מחדש  מצייצת  עזריה  אומרו:  בשם 
הכנסת,  חשבון  את  צייצה  היתר  בין  רחבה. 

המכון לדמוקרטיה, לובי 99, העיתונאים עקיבא 
נוביק וורד פלדמן וכלי תקשורת רבים.

'עוקב אחרי' ראוי לציון: קבוצת המטבחון.
הציוצים  לעשרת  הלייקים  ממוצע  פידבק: 

האחרונים עומד על 55.
עופר ברקוביץ'

מספר עוקבים: 1,166
הכרת הטוב: עוקב אחרי 511 אנשים, העניק 

826 לייקים.
סייג לחכמה: פרסם 761 ציוצים.

בשם אומרו: מצייץ מחדש בעיקר את חשבון 
הטוויטר של סיעתו 'התעוררות'.

דע את האויב: עוקב אחרי זאב אלקין.
הציוצים  לעשרת  הלייקים  ממוצע  פידבק: 

האחרונים עומד על 13.
משה ליאון

מספר עוקבים: 208
אנשים, העניק   32 עוקב אחרי  הכרת הטוב: 

4 לייקים בלבד.
הצטרף לחגיגה: החשבון נפתח בילוי 2013.

סייג לחכמה: פרסם 647 ציוצים.
בשם אומרו: מעולם לא צייץ מחדש.

הציוצים  לעשרת  הלייקים  ממוצע  פידבק: 
האחרונים עומד על 6.

יוסי חביליו
מספר עוקבים: 31

הכרת הטוב: עוקב אחרי 13 אנשים.

ציוצים.סייג לחכמה: פרסם 11 
בשם אומרו: אין.

הלייקים  ממוצע  פידבק: 
האחרונים  הציוצים  לעשרת 

)כלומר, כמעט כל הציוצים( עומד 
על 3.

אבי סלמן
מספר עוקבים: 65

הכרת הטוב: עוקב אחרי 99 אנשים, העניק 
2 לייקים בלבד.

סייג לחכמה: פרסם 85 ציוצים.
בשם אומרו: היחיד שזכה לציוץ מחדש הוא 

יעקב גרודקה, עורך 'בחדרי חרדים'.
הציוצים  לעשרת  הלייקים  ממוצע  פידבק: 

האחרונים עומד על 2.
נחמן שי

מספר עוקבים: 7,577
הכרת הטוב: עוקב אחרי 367 אנשים, העניק 

316 לייקים.
סייג לחכמה: פרסם 1954 ציוצים.

ציוץ נעוץ: אין.
בשם אומרו: שי צייץ מחדש את חברת הכנסת 

עזריה. הרבה לפני שהכריזה על התמודדות.
דע את האויב: עוקב אחרי זאב אלקין.

הציוצים  לעשרת  הלייקים  ממוצע  פידבק: 
האחרונים עומד על 3.

ירושלים

עונה אמן בעל כורחו: 
דרעי תומך בזוהר

נתיבות

חגיגית  הודיע  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 
זוהר  יחיאל  העיר  בראש  התנועה  תמיכת  על 
לקדנציה נוספת. "בהצלחה רבה יחיאל, המשך 
להצעיד את נתיבות להישגים ולשגשוג בעז"ה", 

כתב דרעי בהודעתו.
תמיכתה של ש"ס בזוהר, מגיעה בעל כורחה, 
בבחירות  שעברה  פומבית  'השפלה'  לאחר 
רשמית  מלתמוך  אמנם  נמנעה  אז  האחרונות, 
במועמד כלשהו, אך בפועל, תמכה ביריבו אייל 

מסיקה.
קרעה  העיר  בראשות  התמיכה  שאלת 
כאשר  הדרומית,  העיר  את  שעברו  בבחירות 
ובהם   – הספרדית  והקהילה  הרבנים  מרבית 
חצרות אבוחצירא וה'רנטגן' – תמכו במסיקה, 
והציבור  זצ"ל  אברג'ל  הרב  חצר  לעומת 
האשכנזי שתמכו ביחיאל זוהר. הציבור החרדי 
רץ בבחירות שעברו במפלגה משותפת – שס"ג, 
והתנאי לריצה המשותפת היה שש"ס לא תודיע 

על תמיכה רשמית באף מועמד.
כעת, משלימה ש"ס עם המצב ועם המועמד 
שנחשב לבלתי מנוצח, ומביעה תמיכה ביחיאל 
זוהר, שצפוי להחליק בקלות לקדנציה שביעית 

בראשות העיר.

לראשות  המרוץ  של  התחתונה  השורה  את 
העיר ירושלים קשה עדיין לשרטט, אך לפחות 
ישראל  בירת  ראשות  על  הקרב  הנראה,  פי  על 
ואינטריגות  יצרים  רווי  מלוכלך,  להיות  עשוי 

ומלא בספינים חורשי רעה.
השר  נתן  שלו,  לקמפיין  הפתיחה  יריית  את 
ראש  לצד  נצפה  הוא  בו  בסרטון  אלקין  זאב 
ירושלמית  מסעדה  רקע  על  ברקת,  ניר  העיר 
הקשר  על  השניים  מדברים  בסרטון,  צנועה. 
ירושלים,  האמיץ של ראש העיר והשר לענייני 
קשר שלדבריהם תרם רבות לבנייתה של העיר. 
לסיום, מבקש ברקת להביע את תמיכתו באלקין.

גרסה פארודית  תוך שעות מהפרסום, עלתה 
תחת  לחלוטין,  שונה  מלל  עם  סרטון  לאותו 
חשבונכם'.  על  קומבינה   – 'הסנדק  הכותרת 
בסרטון הארסי, מוגחכים אלקין וברקת ונראים 
"בכמה  וג'ובים.  תפקידים  על  מו"מ  כמנהלים 
ניר ברקת מכר את ירושלים? ב-27,000 מתפקדי 
הפוליטי  ה'דיל'  על  עבה  ברמז  נכתב  אלקין", 
בין  שיתף  הסרטון  את  לאלקין-ברקת.  המיוחס 
את  שמייצג  מי  חורב,  ליאור  האסטרטג  היתר 

סיעת 'התעוררות' ומועמדה עופר ברקוביץ'.
ובתוך כך, הקרב בין סניף 'הליכוד' הירושלמי 
כפי  ומתעצם.  הולך   – אלקין  זאב  השר  לבין 
'הליכוד'  סניף  עיתונות',  ב'קו  בעבר  שנחשף 
מועמדותו  את  בברכה  מקדם  לא  בירושלים 

להעמיד  ומסרב  אלקין  התנועה השר  בכיר  של 
לא  הצדדים  אם  העירוני.  המנגנון  את  לרשותו 
כי  הנמנע  מן  לא  ביניהם,  בית  שלום  ישכינו 
אלקין ירוץ לראשות העיר גם ללא ברכת ראש 
וגם  נתניהו  בנימין  'הליכוד'  ויו"ר  הממשלה 
'הליכוד'  תנועת  של  הרשמית  המסגרת  ללא 

בירושלים.
בירושלים  'הליכוד'  אנשי  לבין  אלקין  בין 
מתנהלים חילופי מכתבים קשים שהגיעו השבוע 
לשיא, עם פרסום מכתבו של יו"ר מועצת הסניף 
אילן גורדו למנהל המחלקה המוניציפאלית של 
ויכוח  מתנהל  היתר,  בין  ביבס.  חיים  'הליכוד' 
האם על המפלגה לאשר את בקשתו של אלקין 
לרוץ ברשימה נפרדת או שמא לאסור עליו על 

פי תקנון המפלגה.
הבקשות  מאחורי  שעומד  היחיד  "האינטרס 
העסקה  שימור  הוא  אלקין  של  החריגות 
ניר  המכהן  העיר  ראש  לבין  בינו  שנרקמה 
ברקת, שהיכרותם מתקופת חברותם המשותפת 
משותפת  רשימה  לגיבוש  'קדימה',  במפלגת 
פעולה  שיתופי  אלו,  בנסיבות  אנשיהם...  בין 
והערכים  שתפיסותיהם  גורמים  עם  פוליטיים 
עם  אחד  בקנה  עולים  אינם  אותם  המנחים 
תפיסת עולמה של תנועת הליכוד, בפרט ביחס 
לסוגיית שלמות ירושלים, לא יכולים לקבל את 

תמיכת התנועה".

שוב  מוזכרים  במכתב 
עם  אלקין  של  קשריו  ושוב 

טענות  ומועלות  'קדימה',  מפלגת 
"לא  הסלוגן:  בלווי  יתר,  ל'שמאלניות' 

ניתן לשר אלקין לחלק את ירושלים". לסיכום, 
סניף  ספק,  הסר  "למען  החברים:  כותבים 
השר  במועמדות  יתמוך  לא  בירושלים  הליכוד 

אלקין לראשות העיר בכל מקרה".
לחיזוק  אלקין  השר  השבוע  זכה  מנגד, 
הרב  של  ברכתו  בדמות  במרוץ,  משמעותי 
הדתית.  הציונות  רבני  מבכירי  אבינר,  שלמה 
"מאוד שמחתי על החלטתך להתייצב לתפקיד 
ראש העיר ירושלים, כי בזכות עמידתך הנחושה 
הציבורי  וניסיונך  ירושלים  של  קדושתה  על 
קודשינו",  לעיר  ברכה  תביא  ודאי  המוצלח, 

כתב הרב.
"סגן  את  ליאון  משה  הציג  השבוע  ולסיום, 
ברשימתו   2 מספר  לאמור,  הבא",  העיר  ראש 
ומועמדו לתפקיד הסגן במידה וייבחר לראשות. 
הקהילתי  המנהל  יו"ר  איובי,  בעופר  מדובר 
בבירה.  מועטה  לא  השפעה  בעל  ואיש  בגילה 
להובלת   - לצדי  וצריך  רוצה  אני  כזה  "אדם 
העיר קדימה בכל הכוח. אז אמנם תושבי גילה 
מפסידים את עופר במנהל, אבל תושבי ירושלים 

מרוויחים סגן ראש עיר מנצח", כתב ליאון.



21 בפתח-תקוהכ"ג בתמוז תשע"ח 6/7/18

סגירת מעגל של מאיר שטרית

ראשון לציון

יבנה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

אריה  הרב  בראשות  בראשל"צ  ש"ס  תנועת 
הבחירות  מערכת  את  השבוע  פתחה  כהן, 
עשרות  בהשתתפות  בעיר,  מרכזי  מטה  וחנכה 
שלום  הרב  בראשם  ורבנים,  מרכזיים  פעילים 
ארוש מרבני ברסלב. בכינוס השתתפו גם הרב 
מרדכי אנגלמן והרב אופיר טנג'י, רבני קהילות 

בולטים בעיר.
בראשל"צ  ש"ס  יו"ר  סקר  האירוע,  במהלך 
הרב אריה כהן את הפעילות בקדנציה האחרונה, 
בקדנציה  ההישגים  את  המפרט  סרט  והוקרן 
בעיר,  והחרדי  הדתי  הציבור  לטובת  האחרונה 
מרכזי  מקוואות טהרה,  ספר,  בתי  בניית  ובהם 
למגזר  המתוכננות  הקיץ  תכניות  ואת  הנוער 

הדתי והחרדי והפעילות למען התושב.
הבחירות מגיעות לש"ס ראשון לציון בעיתוי 
בעייתי, זאת לאחר שרק לפני כחודש, הודיעה 
המשטרה כי גובשה תשתית ראייתית להעמדתו 
לדין של הרב אריה כהן, בחשד לביצוע עבירות 
בתחום טוהר המידות. בשדה הפוליטי, מתמודד 
כהן עם נטישות ופילוגים. באחרונה יצאה לדרך 
הדומיננטית  בנוכחותם  חדשה,  דתית  רשימה 
של קהילות חב"ד בעיר. בראש הרשימה עומד 
שמואל ג'מיל, יו"ר ש"ס לשעבר שהודח על ידי 

דרעי וכהן.

על  יתמודד  שטרית  מאיר  לשעבר  השר 
'ידיעות'  כך פרסמה כתבת  יבנה,  ראשות העיר 
במסגרת  להתמודד  צפוי  שטרית  אזולאי.  מורן 
תנועת 'מקומי', שפועלת במטרה "לבנות רשת 
נושאים  ומקדמת  ביחד  הפועלת  נבחרים  של 
באופן רוחבי, המבוססים על ערכים המשותפים 

לכלל הנבחרים".
באם יזכה שטרית בראשות העיר יבנה, תהיה 
הציבוריים  חייו  שאת  לאחר  מעגל,  סגירת  זו 
בהמשך,  יבנה.  של  הראשון  העיר  כראש  החל 
עבר שטרית לפוליטיקה הארצית, שם עבר דרך 
ארוכה ונפתלת כח"כ מטעם 'הליכוד', 'קדימה' 
לנשיאות  התמודד   2014 בשנת  ו'התנועה'. 
הפסיד  ולבסוף  שני  לסיבוב  העפיל  המדינה, 

לרובי ריבלין.

ש"ס חונכת מטה בחירות ירושלים

רחובות חב"ד סגרה עם 'הבית היהודי', הקול החרדי מפוצל
חגגו  ברחובות  היהודי'  'הבית  במפלגת 
הרשימה  הרכב  בחירת  את  שעבר  רביעי  ביום 
במסגרת  העיר,  למועצת  שתתמודד  החדשה 
 59 חלק  נטלו  בו  הפנימיים,  הפריימריז  הליך 

מחברי הסניף.
נדרשו חברי הסניף  במסגרת ההליך הפנימי 
להכריע בדבר זהות המועמד אשר יוצב במקום 
השני ברשימה לאחר היו"ר, שנבחר כמעט פה 
המפלגה  להנהלת  שהתקיימו  בבחירות  אחד 

לפני כארבעה חודשים.
בדבר  להכריע  המועמדים  נדרשו  בנוסף 
המקום  את  לשריין  כהן,  היו"ר  של  הצעתו 
אריה  חב"ד  חסידות  לנציג  ברשימה  השלישי 

ליפסקר.
בסיום הליך הבחירה שנמשך כשעתיים, רשם 
ניצחון כאשר שתי ההצבעות  יו"ר הסיעה כהן 

נבחר  השני  למקום  רצונו.  לשביעות  הוכרעו 
חבר המועצה עו"ד אבי מוזס שימשיך לקדנציה 
בננו  אמיר  העשייה  איש  על  גבר  מוזס  שניה. 

ברוב של 40/19.
השיריון לנציג חב"ד במקום השלישי אושר 
המצביעים.  כלל  מסך  קולות,   46 של  ברוב 
מתוך  חברים   59 השתתפו  ההצבעה  בהליך 
ספירת  בהליך  כאשר  הצבעה,  זכות  בעלי   69

הקולות השתתפה חברת הכנסת שולי מועלם.
הצליחה  היהודי'  'הבית  סיעת  כי  יצוין, 
שלפניה  בזו  וכן  האחרונה  בקדנציה  להכניס 
שני נציגים בלבד למועצת העיר, כך שלא ברור 
לנציג  הפעם  ששוריין  השלישי  המקום  האם 
מאמינים  בחסידות  אך  לריאלי,  נחשב  חב"ד 
בהחלט  יאמן  הבלתי  טובה  שטח  בעבודת  כי 

אפשרי.

תזוזות  כי  לציין,  יש 
במפלגת  גם  השבוע  נרשמו 

כאשר  ברחובות,  התורה'  ך 'דגל  ל ה מ ב
ראש  העיר  אל  ירד  ה השבוע  ק ל ח מ ה

עסקני  עם  ונפגש  שפירא  מנחם  המוניציפלית 
מצב'  'צילום  על  הוחלט  כאשר  המפלגה, 
המפלגה  נציג  שובץ  אז  הקודמות,  מהבחירות 
במקום  מונטג  שלמה  העיר  מועצת  חבר 
הראשונים  המקומות  בשני  כאשר  השלישי, 

שובצו נציגי סיעת ש"ס אקווע וקזיוף.
החרדי  הקול  עומד  נראה,  כך  להיום,  נכון 
אגודת  מפלגות:  שלש  בין  להתפצל  ברחובות 
הסיעה  הומינר,  פנחס  בראשות  ישראל 
חב"ד,  חסידות  וכאמור  שס"ד  המאוחדת 
המפלגה  עבור  קולה  את  להעניק  שהחליטה 

הדתית לאומית.

אחרי מו"מ שידע עליות ומורדות, חסידות חב"ד סגרה עם 'הבית היהודי' תמורת מקום ספק ריאלי • 
הקול החרדי צפוי להתפצל יותר מאי פעם

אאאאא

החרדים

שים
עשור להקמתה: תנועת 'טוב' לאן? החד

עשור מאז שהוקמה במטרה לזקוף את גו החרדים העובדים ולקרוא תיגר על המפלגות השולטות, נראה 
שהגיע הזמן להספיד סופית את מפלגת 'טוב' • קברניטיה התייאשו, נציגיה נמחקו והעתיד לא נראה 

ורוד יותר • שנות ההצלחה, ההידרדרות, והרשימות החדשות שירוצו בהשראתה • סיקור מיוחד

מאת: אלי רובין

נראה  'טוב',  מפלגת  שהוקמה  לאחר  עשור 
את  לזקוף  שהתיימרה  המפלגה  של  עתידה  כי 
גוום של החרדים העובדים וניסתה לקרוא תיגר 
וכי  מאחוריה  נמצא   - החרדיות  המפלגות  על 
קברניטיה החליטו לנטוש את החזון עמו רצו, 
לכל הפחות בשדה הפוליטי. למרות זאת, בחלק 
את  המפלגה  פעילי  איבדו  לא  עדיין  מהערים, 
התקווה ויש ביניהם המעוניינים להריץ מפלגה 
דומה, אך כזו שפחות תתבסס על מצע מפלגת 

'טוב', השייכת להיסטוריה.
המפלגה  נחלה   2013 בבחירות  כזכור, 
התמודדה  בה  החזיתות  בכל  כמעט  תבוסה 
למעט   - ואלעד  שמש  בית  ירושלים,  קרי:   -
קודם  המפלגה,  נציג  עלית, שם השתלב  ביתר 

הבחירות, ברשימת 'גש"ס - ביתר מאוחדת'.
ב'שטח  כאן  דיווחנו  שנה  כחצי  לפני 
בבית  לשעבר  'טוב'  אנשי  כי  מוניציפאלי', 
אותו  עם  חדשה,  רשימה  הרצת  יוזמים  שמש, 
האידאולוגיה  עם  פחות  אך  'טוב',  של  טיקט 
היוזמה,  מאחורי  העומדים  עם  בשיחה  שלה. 
להם  גורם  לא  שספגו  ההפסד  האם  שאלנו 
גידול  לדבריהם,  אך  מחדש,  מסלול  לחשב 
אחוז  וירידת  ל-21  במועצה  החברים  מספר 
החסימה, עשוי לעזור להם לצלוח את המשוכה.
"המפלה שספגנו בסבב השני, היה בעקבות 
שאנשים  אחרי  המפלגה,  שעברה  הטלטלה 
נתנו בה אימון. האנשים שהצביעו  מתוכה לא 
אתם  יחד  מקום.  לשום  הלכו  לא  בעבר,  לנו 

נכניס שוב נציג", דברי אחד מיוזמי המפלגה.
פעיל נוסף בעיר מסביר, כי הסיבה שהמפלגה 
העובדה  בשל  היא  מקומה,  את  איבדה 
שהמפלגה נטשה את האידיאולוגיה עליה היא 
בנויה  תהיה  כעת  "הרשימה  לדבריו:  הוקמה. 
את  לך  ינקה  מי  נטו.  בית  ועד  של  רעיון  על 
הרחוב, מי יטפח וכדו', רשימה כזו בהחלט לא 

בנויה על אידיאולוגיה".
נשמעים  'טוב'  אנשי  עלית,  בביתר  גם  כך 
בקדנציה  המפלגה  פעילות  בהמשך  נחרצים 
אומר  מוניציפאלי'  'שטח  עם  בשיחה  הבאה. 
לנו  "הייתה  פכטר:  ישראל  המועצה  חבר 
חברי  עם  ישיבה  לאחר  מעולה.  קדנציה 
המפלגה המקומית, הוחלט להמשיך לקדנציה 
נוספת. באיזה מתכונת נרוץ? עוד לא החלטנו, 
אך ישנם מספר אופציות על השולחן. בהמשך 
נקבל את ההחלטה שתייצג את הציבור בצורה 

הכי טובה".
פעילי  נשמעים  אלעד  בעיר  זאת,  לעומת 
המפלגה לשעבר, פחות להוטים להריץ רשימה 
פעם נוספת. "בקדנציה הקודמת, אלעד הייתה 
והרגשנו  שינוי  כאן  חייבים  היו  כושלת.  עיר 
שנוכל לתרום למען זה. כעת, כמעט חמש שנים 
לאחר מכן, העיר השתנתה מקצה לקצה, אולי 
לא מאה אחוז, אך בהחלט שהייתה התקדמות 

ניכרת", אומר אחד מפעילי המפלגה.
כך גם בירושלים, נראה כי אין כוונה להריץ 
שוב רשימה דומה, אולי לא בנסיבות של שינוי 
הבעת  אי  של  בכיוון  יותר  אלא  בעיר,  חיובי 
אימון מצד התושבים בבחירות עברו. מי שעמד 
היה  ובעצם  'טוב'  הרעיון של מפלגת  מאחורי 
הנשמה של התנועה ואף עמד בראשה בבירה, 
לאחר  ל'הארץ'  בראיון  אמר  ורדיגר,  חנוך 
לא  התחתונה  "בשורה  כי  ב-2013,  הכישלון 
להיות  יכול  אותנו.  בעטו  התירוצים,  חשובים 
בציבור  שינוי  לראות  רוצים  כולם  שטעינו. 

החרדי, אך זה לא עובד ככה, מה לעשות".

דרכה של תנועה

הייתה  המפלגה  הראשונה של  האש  טבילת 
שנים  עשרה  לאחת  קרוב  לפני  עילית,  בביתר 
רשימה  לראשונה  הריצו  שם   ,2007 בשלהי 
פכטר.  ישראל  ניצב  כשבראשה  למועצה, 
הרשימה צלחה את מערכת הבחירות, כשקיבלה 
מכן,  לאחר  שנה  העיר.  במועצת  אחד  כיסא 
שמש  בבית  שוב  מזלה  את  ניסתה  המפלגה 
והצליחה להכניס נציג אחד למועצה, הלא הוא 

הזמר המפורסם אלי פרידמן.
תיאבון  קבלו  'טוב'  אנשי   ,2013 בבחירות 
בנוסף  ואלעד,  בירושלים  אף  לרוץ  והחליטו 
יום  כשהסתיים  שמש.  ובית  עילית  לביתר 
הסתיימה  שם  כי  המפלגה  הבינה  הבחירות, 
המפלגה  קיבלה  הגדולה  תבוסתה  את  דרכה. 
חנוך  המפלגה  יו"ר  הוצב  שם  בירושלים, 
ורדיגר בראש הרשימה. הרשימה קיבלה 1833 
גם  הירושלמי.  החסימה  מאחוז  הרחק  קולות, 
המפלגה   קיבלה  לראשונה,  רצו  שם  באלעד, 

486 קולות, אך לא הצליחה להכניס נציג.
בבית שמש, בה כבר כיהן נציג מטעמם, נחלה 
הראשון  בסיבוב  כאשר  תבוסה,  'טוב'  מפלגת 
חמש  כמעט  של  מרחק  קול,   1,299 קבלה 
מערכת  באותה  החסימה  מאחוז  קולות  מאות 
בחירות. מספר חודשים קודם הבחירות הודיע 

נציג המפלגה המכהן על פרישתו ובעקבות כך 
לאחר  לפריימריז.  המקומית  המפלגה  הלכה 
הבחירות,  של  הראשון  בסיבוב  הכישלון 
האם  השאלה  סביב  ויכוח  פרץ  במפלגה 
צריכים לרוץ פעם נוספת ובמי לתמוך בסיבוב 
השני. בסופו של דבר הסניף המקומי התפצל, 
אחרות  למפלגות  ערקו  מהחברים  חלק  כאשר 
העיר  לראשות  המועמדים  בין  התמיכה  ואף 
התפצלה. כשהגיעו תוצאות הבחירות השניות, 
ספגה 'טוב' מכה נוספת, עם 715 קולות בלבד.

על  שהוקמה  'טוב'  מפלגת  למעשה,  כך 
פעילותה  שבשנות   – פא"י  מפלגת  חורבות 
את  לייצג  בכדי   – בכנסת  נציגות  לה  היה  אף 
כשהעיר  דרכה,  את  סיימה  העובדים,  החרדים 
היא  נציג מטעמה,  נשאר לפליטה  היחידה בה 
כאמור,  פכטר,  ישראל  שנציגה  עילית,  ביתר 
על  ושמר  המאוחדת  הרשימה  בתוך  שולב 

מקומו במועצה.

מימון בחירות פסול

עופר  החוקר  הגיש  באחרונה  כך,  ובתוך 
של  בעניינה  המשפט  לבית  דו"ח  אלקלעי 
טרום  שהוקמו  )אגודות  העות'מנית  האגודה 
על  ומתנהלות  ב-1981  שנחקק  העמותות  חוק 
שמקורו  העות'מאני,  החוק  של  הוראותיו  פי 
צרפתי( הסתדרות פועלי אגודת ישראל )מפלגת 
פא"י(, שהיקף נכסיה, כך על פי הדו"ח שנחשף 
שקל.  מיליון  כ־150  על  עומד  ב'כלכליסט' 
קריטי  משפטי  דיון  לקראת  הוגש  הדו"ח 

שיחרוץ את גורל השליטה בנכסי פא"י.
אלקלעי  שהגיש  הדו"ח  מממצאי  אחד 
מצביעים על פגמים בהתנהלות האגודה, כשעל 
פי הנכתב, בבחירות המקומיות ב־2013 העניקה 
שקלים  וחצי  ממיליון  למעלה  של  סך  פא"י 
הרשויות  בארבעה  שרצה  'טוב',  למפלגת 
בניגוד  נעשה  ולדברי אלקלעי  לעיל  המצוינות 

לחוק המימון ולחוק הבחירות.
אשר  פוליטית,  למטרה  בהוצאה  "מדובר 
ואשר  האגודה  ממטרות  כאחת  נכללת  אינה 
אלקלעי.  כתב  האגודה",  כספי  לבזבוז  גרמה 
ממצאי  כי  ואמר  לפרסום  הגיב  פא"י  מזכ"ל 
מההאשמות  דבר  נשאר  שלא  הוכיחו  הדו"ח 
להבין  קשה  לא  לדבריו,  פא"י.  נגד  הרבות 
לבצע  שימונה  האיש  להיות  מעוניין  שהחוקר 

את פירוק פא"י או הפיכתה לעמותה.

קור
סי

יוחד
מ

כרטיס למופע? בלשכת המ"מ

בת ים

מופע  על  השבוע  התבשרו  ים  בת  תושבי 
טייב,  יובל  הזמר  גדולי  בהשתתפות  ענק,  קיץ 
המצוינת  היוזמה  פרידמן.  ובני  ישראל  חיים 
לא הייתה מגיעה ל'שטח מוניציפאלי', אלמלא 
הכניסה  כרטיסי  את  לקבל  התושבים  נקראו 
היא  הלא  העירייה,  בבניין   309 בחדר  למופע 
ברנז,  רפי  העיר  ראש  מ"מ  של  מקורבו  לשכת 
מה שהעלה טענות לניסיון לקצור רווח פוליטי 

מפעילות עירונית.
הפעיל החברתי שמעון שמואלי הגיש עתירה 
המרכזית,  הבחירות  לוועדת  בעניין  דחופה 
והשופט עודד מודריק קיבל את הטענות והוציא 
צו מניעה זמני, בו הוא אוסר על חלוקת כרטיסים 
במשרדי העירייה. "החל מקבלת צו זה, מסירת 
משרדי  בתחום  כלשהו  לאדם  למופע  כרטיסים 
העירייה וחצריה, תיחשב להפרת צו דנן. כל מי 
שיגיע לקבל את הכרטיסים ייענה בכך שקיים צו 

מניעה זה", כתב השופט.
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התפתחות  על  מכרעת  השפעה  יש  ילדים  לתזונת 
קוגנטיבית ויכולות לימודיות ואישיות. מחקרים מראים 
ילדים שסובלים לאורך תקופה מחוסרים תזונתיים  כי 
במגוון  שלהם  המלא  הפוטנציאל  את  לממש  יתקשו 
בנוסף,  השיכלי.  התחום  לרבות  בחיים,  תחומים 
יכולים להימשך  כי חוסרים באכילה  מחקרים מראים, 

במשך כל שנות הילדות. 
הכלים  את  לילד  לספק  חשוב  כהורים  לכולנו  כמובן, 
יש  ולתזונה  שלו  הפוטנציאל  למימוש  ביותר  הטובים 
תפקיד קריטי בכך. להלן מגוון תופעות ובעיות ולצידן 

המלצות וטיפים לפתרון. 

הילד מחזיר את הכריך מבית הספר
אתם פותחים בבוקר את התיק אוכל של הילד ומגלים 
שהכריך ששלחתם אתמול נשאר כשהיה, או מקסימים 
שוב  נתקלים  ואתם  עוברים  הימים  ביס.  ממנו  לקחו 
ושוב בתופעה, או מוצאים מחבוא בחדר של הילד ובו 

ערמת כריכים שהעלו עובש.  
את  אוהב:  לא  הוא  מה  הילד  עם  בידקו  המלצה: 
ילדים שיעדיפו דגני  יש גם  הממרח? את סוג הלחם? 
טונה  באריזה מוקטנת, סלט  גבינה  בוקר, מעדן חלב, 
או ביצים, ירקות ופירות חתוכים, שיכולים לספק לילד 

אנרגיה באותה מידה, ובטוח עדיפים על ימים שלמים שבהם הוא נמנע מארוחת עשר. 
הציעו לו להצטרף אליכם לקניות וייתכן כי יראה דברים בריאים ומזינים, שישמח לקחת 

עימו ללימודים. 

הילד לא אוכל בצהרון
הילד חוזר מהלימודים רעב כאילו לא אכל יום שלם, וכשאתם מבררים זאת עמו, מסתבר 
להתרכז,  מצליח  ולא  סבלנות  חסר  עצבני,  הוא  צהריים.  ארוחת  אכל  לא  שוב  הוא  כי 
לעתים אפילו בוכה – ומי יכול להאשים אותו? איך אתם הייתם מתפקדים ללא ארוחת 

צהריים?   
המלצה: בידקו עם הצוות בצהרון מה בדיוק הילד לא אוהב. אולי זו רק תוספת מסוימת 
עקשנות,  סתם  זו  אם  להבין  חשוב  השבוע.  מימי  באחד  שמוגשת  ספציפית  מנה  או 
אולי קשיי הסתגלות או בעיות תקשורת עם הצוות בצהרון. אם הילד לא אוהב תוספת 
מסוימת אז לוודא שיוציאו אותה מהצלחת ושהוא יקבל יותר מהמנה העיקרית, לא יקרה 
כלום אם פעם-פעמיים בשבוע הילד יאכל ארוחת צהריים צמחונית. ייתכן שהפתרון הוא 
לשלוח בחלק מהשבוע אוכל מבושל מהבית בקופסה. שוחחו עם הצוות בנוכחות הילד 
ותקבעו ביחד מה החלופות שהוחלט עליהן, וחשוב להסביר לילד מה התועלות שיצאו 
לו מכך שיקפיד לאכול. צריך גם לזכור שיש ילדים שאוכלים לאט יותר, או צריכים שאדם 

מבוגר ישב לידם בזמן הארוחה, וחשוב ליידע את צוות הצהרון לגבי זה.  

הילד הולך לישון בלי ארוחת ערב
הילד לא מוכן לאכול את האוכל שאת מכינה בבית. הוא מסרב לשבת לשולחן, טוען 
בבית.  האוירה  את  שמעכיר  לויכוח  הופכת  הארוחה  ערב  וכל  לו,  טעים  לא  שהאוכל 
במקרה הזה, מסתבר שדווקא התנהלות נכונה ורגישות שלכם יכולים לסייע פתור את 

הבעיה.  
יש  יתר לחץ. מחקרים מראים לחץ עלול להשיג תוצאה הפוכה.  המלצה: אל תפעילו 
לסגל גישה ניטרלית: לחזק את מיומנויות האכילה של הילד ואת התנהגותו ליד השולחן 
ידי  על  מווסתת  להיות  צריכה  הנאכלת  המזון  כמות  צורך.  הכמות שהילד  את  לא  אך 

תחושות הרעב והשובע של הילד. שימו לב גם למנוע גורמי הסחה בזמן הארוחה. 
מה כן? ארוחות במרווחי זמן קבועים של 3-4 שעות, בין הארוחות מים בלבד, להגביל את 

זמן הארוחה ל-20-30 דקות גם אם הילד אכל מעט, להקפיד על מנות המתאימות לגיל 
הילד, הציעו מנות קטנות והרשו לילד לבקש מנות נוספות, יש לעודד אכילה עצמאית 

ומשוב שלילי להתנהגות אכילה לא רצויה. 

הילד אוכל רק 'שטויות' וחטיפים 
כשהילד לא אוכל מזון מגוון זה בעייתי, ויכול להתבטא באופנים שונים: ילד שאוכל מעט 
מאוד, מספר מצומצם של מזונות, אינו מוכן לטעון מזון חדש, לא נוגע בפירות וירקות, 

בעל העדפות מזון ברורות וחזקות. 
ההמלצה: נסו לאכול ארוחת ערב עם כל המשפחה סביב השולחן. כשהילד יראה את בני 
משפחתו נהנים מהאוכל הוא יתעודד לאכול. במידה והילד מעוניין בחטיף, חשוב לשמור 
נשנוש או שתיית  בין החטיף לארוחה שאחריו. אל תאפשרו  3-4 שעות  על הפרש של 
הארוחה.  בזמן  התיאבון  את  להפחית  עלולים  אלה  הארוחות:  בין  משקאות ממותקים 
צמצמו ככל הניתן הפרעות והסחות דעת בזמן הארוחה, צרו אווירה רגועה, אמצו גישה 
לאי  הנוגע  בכל  והיו סבלניים  בזמן האוכל  ילדכם  או תבקרו את  ניטרלית: אל תשבחו 
סדר וללכלוך בזמן הארוחה, הציגו סוגים שונים של מזונות וחכו שבוע בין הצגה של מזון 

חדש לבא אחריו. אל תכפו על ילדכם לאכול. זה עלול ליצור אווירה לחוצה ולא נעימה.

הילד מתחיל להראות סימנים של עודף משקל
כי  משקל,  בעודף  להיות  מתחיל  שהילד  סימנים  לראות  מתחילים  כהורים  כשאתם 
כבדות,  בתחושת  מתלווה  זה  לעיתים  מתמלאות,  הפנים  לוחצים,  פתאום  הבגדים 

כשהוא גם פחות אנרגטי ופעיל, זה סימן לעצור ולעשות 'בדק בית'.
סבירות,  כמויות  אוכל  הוא  בבית  אולי  ובחוץ.  בבית  הילד  תזונת  את  בידקו  ההמלצה: 
אבל בצהרונית למשל הוא אוכל שלוש מגשיות לארוחת צהריים. שימו לב אם יש עודף 
נסו  באורז,  הפסטה  את  להחליף  נסו  בריאים.  ופחות  מעובדים  מזונות  בבית,  חטיפים 
ירקות  בצלחת  החליפו  החטיפים  את  בתפריט,  אוהב  שהילד  מבושלים  ירקות  לשלב 
דגני בוקר לא ממותקים, הגבילו שתייה ממותקת, דאגו  או פירות העונה, הקפידו על 
שהילד ישתה הרבה. עודדו את הילד לעסוק בפעילות גופנית, עודדו אותו לתזונה נכונה 

מהמקום שאז יהיה לו קל וכיף יותר לרוץ, לשחק עם חברים ולהיות פעיל. 

מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

גלילות חציל ממולאות גבינת עיזים 

טיפים
כך תכניסו הביתה הרגלי אכילה 

טובים יותר לכל המשפחה

לתזונה נכונה, ובפרט לארוחת הבוקר, יש השפעה 
שנערכו  רבים  במחקרים  כולו.  היום  על  גדולה 
תפקודי  משפרת  בוקר  ארוחת  כי  עלה  בנושא, 
חשיבה כמו זיכרון וביצוע משימות בילדים. לימור 
כי  מדגישה  טרה  מחלבת  דיאטנית  חיים-  בן 
"לאוכל בריא יותר וטוב יותר יש השפעה גדולה על 
חיינו. בשנים האחרונות יותר משפחות משתדלות 
המלווה  יותר  בריא  חיים  אורח  לעצמן  לסגל 
למגמה  מצטרפת  טרה  מחלבת  נכונה.  בתזונה 
זו ונותנת מענה באמצעות השקות חדשניות של 
וחשוב  ממשי  ערך  ובעלי  יותר  בריאים  מוצרים 

לקהל הצרכנים שלה.
התחלה תזונתית נכונה משפיעה לטובה על משך 
היום כולו. מומלץ להרגיל את כל בני המשפחה, 
מזינה,  בוקר  לארוחת  הילדים,  את  ובפרט 
היום  להמשך  אנרגיה  שתעניק  ובריאה  משביעה 

בעבודה, בלימודים ובבית".

מחלבת טרה מגישה כמה הצעות וטיפים שיסייעו 
בריאה  בוקר  לארוחת  להתרגל  שלכם  לילד 

וטעימה יותר:
יותר.  • התחילו את הבוקר שלכם מעט מוקדם 
גדול  סיכוי  יש  לחוץ,  והזמן  מתאחרת  כשהשעה 
יותר לדלג על הארוחה ולצאת ללימודים בלעדיה.
• בחרו במאכלים שאהובים על בני המשפחה. 
הילד אוהב עגבנייה או ירק מסוים אחר? הכינו לו 
כריך כזה בתוספת גבינה לבנה או כל ממרח מזין 
אחר והוא יאכל בשמחה וייהנה מהטעם המועדף 

עליו.
משפחתית  בוקר  ארוחת  של  זמן  בבית  צרו   •
קצרה. כשכל המשפחה יושבת כמה דקות לאכול 

בצוותא, האווירה הופכת לחיובית ונעימה.
• כאשר מדובר בילד בררן באוכל, דאגו לבחור 
שהוא  למאכלים  ביותר  הבריאה  האופציה  את 
אוהב בכל זאת. הוא מתעקש על שוקו? שוקו מוו 
ומזינה  בריאה  אפשרות  הוא  סוכר  תוספת  ללא 
בחרו  בכריך?  קוטג'  רק  למרוח  מוכן  הילד  יותר. 

בגבינת קוטג' מרכיבים טבעיים בלבד.
• השקיעו כמה דקות נוספות בבוקר והכינו את 
צלחת  תיאבון.  ומעורר  אסתטי  במראה  הארוחה 
יפה ומוכנה עם ירקות בצורות, קרקרים, תלולית 
קוטג' וכוס חלב שיחכו לילד על השולחן יגרמו לו 

לאכול בהנאה רבה יותר את הארוחה שלו.
את  לתגמל  לפעמים  כדאי  הדרך,  בתחילת   •
ימים  כמה  לאחר  הפעולה.  שיתוף  על  הילדים 
ומזינה,  טובה  בוקר  ארוחת  אכלו  הם  שבהם 
הפתיעו אותם בשקית שוקו או במוצר אהוב אחר 

ותגבירו את המוטיבציה.

בטוב  לבחור  מעוניינים  אנחנו  בחיים,  בכל תחום 
ולהגיע לאיכות חיים טובה. גם בתחום המזון אנו 
ועבור  עבורי  להכין  מה  ולבחור  להחליט  יכולים 

משפחתי. בחירה נכונה תיצור בנו תחושה טובה.

מאת: אלעד אמסלם שף ראשי רשת גרג קפה
טעימה

חוסרים באכילה
מתי צריכות להידלק אצלנו נורות אדומות בכל הנוגע לתזונת הילד? • רונית דוייב מנהלת מדעית 

אבוט, יצרנית סימילאק למהדרין מבית אבוט מסבירה את חשיבות נושא התזונה אצל ילדים

מרכיבים ל-12 יחידות:
2 חצילים

 גבינת עיזים
2 קופסאות של עגבניות מרוסקות

4 שיני שום פרוסות
חופן עלי בזיליקום טריים 

1 בצל
שקית של פתיתי מוצרלה 

קורט מלח
קורט פלפל שחור

וקורט סוכר לפי הטעם

אופן ההכנה:
1. פורסים את החציל לפרוסות בעובי של 1 ס"מ

2. מושחים את הפרוסות בשמן זית, מפזרים מלח גס ומכניסים לתנור עד להשחמה
3. במחבת מטגנים בצל קצוץ, מוסיפים את פרוסות השום, עגבניות מרוסקות, מעט 

מלח, פלפל שחור וסוכר לפי הטעם. 
4. מוסיפים את עלי הבזיליקום, ונותנים לרוטב להתבשל מס' דקות.

5.לוקחים את פרוסות החצילים, ממלאים כל פרוסה ב-50 גר' גבינת עיזים ומגלגלים.
6. שופכים לתבנית הגשה את רוטב העגבניות, מסדרים מעל את גלילות החצילים 

ומפזרים את פתיתי המוצרלה
7. מכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 כ- 10 דק'

8. מפזרים מעל עלי בזיליקום טרי
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 קצרצרים
חברת ג'ו קפה גורמה בע"מ, השיקה 

קונספט חדש JOE & GO- חנויות קפה 
ומזון קטנות הממוקמות באזורים בעלי 
תנועה גבוהה. התפריט כולל בין השאר 

מאפים, כריכים, גריל טוסטים וסלטים

"הגלידות של פלדמן" ממשיכה לחזק את 
אסטרטגיית מוצרי Life Style ומשיקה 

סדרת שלגונים חדשה בטעמי "פרלינים" 
וסדרת גלידות משפחתיות חדשה 

DESSERT בטעמי קינוחי גורמה

Caffè Vergnano מותג קפסולות הקפה 
מהוותיקים בעולם וה-3 בגודלו באיטליה 
מציע מגוון קפסולות איכותיות בטעמים 
שונים ובאריזת ואקום ייחודית עם חנקן 
השומרת על טריות הקפה. מתאים גם 

למכונות הקפה של נספרסו. מחיר: -1.3
1.5 ₪ לקפסולה

רשת מוזס מרעננת את תפריט הקיץ 
ומחזירה את סדרת ההמבורגרים �חובקי 

עולם� האהובה, לצד מבחר מנות חדשות.  
סניפי Moses הכשרים: פתח תקווה, 

שחם 22 | ירושלים, יצחק רבין 10 | קריית 
חיים, חלוצי התעשייה 96

השנה יהיה לכם קיץ צונן ומרענן עם 
סדרת השייקים החדשה והמפתיעה 
שמציגה רשת 'קפה קפה'. הכוללת 

משקאות בטעמי פירות טרופיים עסיסיים 
ואקזוטיים, מענגים ומרעננים.

לראשונה בסנפרוסט מבית תנובה: 
ברוקולי, כרובית ולקט השדה בכשרות 

בד"צ העדה החרדית

המדריך לכביסת תינוקות
המשותף לכל התינוקות, 

מלבד שהם חמודים 
ומתוקים, זה כמויות לא 

מבוטלות של כביסה. איך 
מכבסים כביסת תינוקות? 

ואיך תשמרו על ריח הכביסה 
לאורך זמן?

פליטות – אם מכבסים את 
הבגדים בתדירות ולא נותנים 
לכתם להתייבש ולהתקשות, 

הכתם ירד בכביסה רגילה. 
ניתן לשפשף את הכתם עם מברשת 

שיניים ומעט סנו אוקסיג'ן לתינוק בטרם 
הכנסה למכונת הכביסה לתוצאות 

אופטימליות.
כתמים של מזון – בגדים עם כתמים של 
מזון כמו מרק או פירות ניתן להסיר ע"י 

השריית הבגד במים פושרים ומעט אבקה 
לחצי שעה וכיבוס רגיל מיד. ההשריה 

מרככת את הבד והכתם יורד טוב יותר 
מהסיבים.

כתמים קשים - ככל שתכבסו את הבגד 
מהר יותר, הכתם יוסר טוב יותר. השרו 

את הבגד במים קרים ומעט מסיר כתמים 
לתינוק של סנו אוקיסג'ן וכבסו, הוסיפו סנו 

אוקיסג'ן גם למכונת הכביסה.
צבעי פנדה, בצק או פלסטלינה – מגרדים 
את השאריות החומר מהבגד עם סכין לא 

חדה, מניחים מסיר כתמים 
על הכתם ומשפשפים עם 

מברשת שיניים. משרים 
לחמש דקות ומכבסים 

כרגיל. אין כמו כביסה נקייה 
וריחנית.

איך שומרים על ריח 
נעים גם אחרי שהכביסה 
מתייבשת? – אל תעמיסו 

על המכונה, מכונה עמוסה 
בבגדים תעבוד פחות טוב וגם הבגדים 

יהיו פחות ריחניים. – אם אפשר ייבשו את 
הבגדים בחוץ, האוויר יינדף ריחות רעים. 
חזקו את הריח של הכביסה עם תרסיס 

ריחני לכביסה. אם מדובר בתינוקות קטנים 
רססו על הבגדים בתוך המכונה ולא על 

בגדים נקיים.
בסנו ערים לביקוש הגבוה למוצרי 

מקסימה בייבי וכיום ניתן להשיג  מגוון רחב 
של מוצרים בסדרת המוצרים המיוחדת 

לתינוקות. כך תוכלו למצוא בסדרת 
מקסימה בייבי, מרכך כביסה מקסימה 

בייבי CARE  לתינוקות – בתוספת תמצית 
קמומיל המעניק לבד רכות מפנקת. 

תרסיס מקסימה בייבי למייבש הכביסה - 
לריסוס ישירות על האריגים בתוך מייבש 

הכביסה, ניתן גם 
לרסס ישירות בארון 
הבגדים של התינוק. 

חשוב לציין כי כל 
המוצרים בסדרת 

מקסימה בייבי 
הם היפואלרגניים 

שנבדקו דרמטולוגית 
ומותאמים לעור רגיש 

במיוחד. 



לבית נקי גם מתיקנים
הקיץ בפתח 

ואתו גם 
החרקים? סנו, 

החברה המובילה 
בישראל למוצרי 

ניקיון וטיפוח 
הבית, מציגה את 
סנו ריצפז פלוס 

– נוזל ריצפה 
יעיל ודוחה תיקנים. מוצר ייחודי הדוחה 

תיקנים ללא חומרי הדברה. ריצפז פלוס 
מיועד לניקוי יסודי של מרצפות, מכיל 
תמצית בושם המרחיקה את התיקנים 

ומותיר בבית ניחוח לימון רענן. מוצר נוסף 
בסדרה הוא סנו ריצפז פלוס ווקס – נוזל 

ייעודי ורב תכליתי שבנוסף לניקיון הרצפה 
היסודי, לבישום ולדחיית התיקנים, גם 
מצפה את הרצפות בשכבת וקס מגנה 
ומבריקה כדי להשיג תוצאה מושל מת 

ומראה בוהק.



קניות לשנה על חשבוננו
לאור 

ההצלחה 
ושיתוף 

הפעולה 
הפורה של הלקוחות בשנים קודמות, 
נתיב החסד יוצאת גם השנה במבצע 

קיץ מטורף ומחלקת פרסים בשווי 
של למעלה מ-200 אלף שקלים! כנסו 
לסניף 'נתיב החסד' הקרוב אליכם, גם 

תיהנו ממחירים משתלמים במיוחד וגם 
תיכנסו להגרלה הגדולה. איך משתתפים 

בהגרלה? קונים ב-199 שקלים ממגוון 
מוצרי החנות, מתוכם 39.90 ₪ מאחד 

המותגים המשתתפים במבצע (אוסם, 
נסטלה, צבר, עדין, חסלט, שניב, האגיס, 
מולט, יפאורה, זוגלובק, תנובה, יוניליוור, 

בדין, תלמה, בייגל בייגל, עלית, ריאו, בלדי, 
מעולה, טיטולים, שטראוס, מיה). מקבלים 
כרטיס גירוד שמכיל מאות פרסים כספיים 
והפתעות. ובנוסף, כל כרטיס מזכה אתכם 

בכניסה להגרלה הגדולה. מה מקבלים 
הזוכים? פרס ראשון: 2 זוכים בקניות 

לשנה על חשבונינו בסך 30,000 שקלים 
כל אחד. פרס שני: מקרר מלא מוצרי חלב 
ושתיה ופרס שלישי: מקפיא מלא קפואים 

וגלידות. ההגרלה תערך ביום חמישי, ה' 
אלול תשע“ח. פרטים בסניפים.



ארוחה בדקה 
סטארקיסט, 

הפילה של 
הטונה, מתחדשת 

במארז מפתיע: 
מארז נתחי 

טונה איכותיים 
בשמן צמחי לכל 

המשפחה. דק 
במיוחד ובמשקל 

400 גרם. סטארקיסט - מובילת שוק 
הטונה, מובילה את החדשנות בתחום 
ואחראית להשקות רבות כגון: סדרות 

'לה סנדביץ', 'לה סלט' ,טונה בטעמים 
,סדרת המעושנים, מוצרי דל נתרן, 

מוצרי טונה בשמן זית כתית מעולה ועוד. 
וכעת, טונה סטארקיסט משיקה אריזה 
חדשנית מסוגה בארץ, דקה דקה וללא 

צורך בסינון השמן כנהוג בקופסאות 
השימורים הרגילות. האריזה נוחה 

לנשיאה ולפתיחה. נוחות השימוש, הצורה 
והמשקל מתאימים במיוחד לסחיבה 

בתיק המשפחתי או המזוודה ומומלצת 
גם לטיולים בארץ ובחו"ל והכל בכשרות 

בד"צ העדה החרדית.  לדברי עינת ליפשיץ 
גרוס - מנהלת השיווק של סטארקיסט: 

"טונה סטארקיסט היא בסיס לכל ארוחה 
מזינה, קלה ומהירה או מושקעת ומכובדת. 

סטארקיסט מחויבת להמשיך ולהכיר 
ללקוחותיה יתרונות והרגלי צריכה חדשים. 

המוצר החדש הוא מוצר איכותי, נוח 
וחסכוני, המתאים במיוחד עבור משפחות. 

מדובר במוצר חובה בכל בית!".



מוצרי גלידה וארטיקים 

יום הגלידה הבינלאומי שיחול השבוע – 
כן, יש דבר כזה - הוא הזדמנות מצוינת 

להיזכר כמה אנחנו אוהבים גלידה 
וארטיקים! לכבוד היום הבינלאומי איקאה 

מציעה מבחר מוצרים קיציים להכנת 
ארטיקים ביתיים ולהגשת גלידות בכיף: 

 ,₪ CHOSIGT - 9 מתקן להכנת ארטיקים
 UTSPADD - 25 ₪ מתקן להכנת ארטיקים

4 / יח', כף לגלידה CHOSIGT -19 ₪, מגש 
 BEHAGA- קערה ,₪ PLASTIS -5 קוביות קרח

2 / ₪ 22 יח', קערה KALAS  -9 ₪ / 6 יח'.



 VINO -השקה מחודשת ל
סדרת היינות VINO נוצרה בהשראת המונח 

"וינו דה טאבולה", יין השולחן באיטלקית, 

או "יין הבית". בסדרת 
VINO יינות המותאמים 

לארוחות יום יומיות, 
צעירים, פירותיים 

וקלים לשתייה, בשל 
אחוז האלכוהול הנמוך 
יחסית למרבית היינות 

השולחניים. בסדרת 
VINO המחודשת 

בקבוקים חדשים, 
תוויות בעיצוב נקי ואלגנטי  ובלנדים 

חדשים. בסדרה שני יינות: בלנד אדום 
יבש ובלנד לבן חצי יבש, שחוזר למדפים 

לאחר תקופה ארוכה של היעדרות. כרמל 
VINO לבן - יין לבן חצי יבש, מתיקות 

מאוזנת, נגיש וקל לשתייה. 10% אלכוהול. 
כרמל VINO  אדום - יין אדום יבש, המיוצר 

מענבים שנבצרו בהבשלה אופטימלית, 
נגיש, פירותי וקל לשתייה. עם 12.5% 

 VINO : אלכוהול. מחיר מומלץ לסדרת
  ₪ 19.90



גדול יותר
אחד מיינות הקידוש הוותיקים, 

האיכותיים והמוכרים ביותר 
בכל בית חרדי – יין ישן נושן – 
מתחדש בימים אלו בבקבוק 
חדש בעל נפח גדול יותר של 

יין איכותי מבית יקבי כרמל. יין 
ישן נושן הוא יין מתוק, העשוי 

מחומרי גלם איכותיים, בבחירה 
מוקפדת של צוות היינים בית 
יקבי כרמל. זהו יין צעיר בעל 

טעם מיוחד, המבוסס על מתכון וניסיון 
רב שנים. הרכבו של יין ישן נושן מאפשר 
לו להישמר לזמן ארוך יותר מאשר יינות 

שולחניים רגילים. היין הושק לראשונה 
לכבוד חגיגות יובל יקבי ראשון לציון בשנת 

תשט"ז ומאז רק הולך ומשתבח.



שומרים על תזונה נכונה
 Müller

(מולר), 
מותג 

היוגורט 
הבינלאומי, 
משיק מגוון 

מוצרים 
בכשרות 

המהודרת של בד"צ העדה החרדית, ושמח 
להציג את  Müller simply fruit 0% (מולר 

סימפלי פרוט)  גביעי יוגורט bio קרמי 
מעולה עם חתיכות פרי מפנקות מהטבע 
ו-0% שומן, שמאפשרים גם למי ששומר 

על תזונה נכונה ליהנות מיוגורט קרמי 
מעולה עם תוספת פרי בטעם מצוין.



ארוחה קלה 
הקיץ הזה, הימים 
הארוכים, החופש 

הגדול והילדים 
שבבית כל הזמן 

רעבים. בדיוק 
בשביל הרגע 

הזה יש לנו מוצר 
מעולה! תערובת 

להכנת פנקייק של 
'מעולה' 3 דקות הכנה ויש לכם ארוחה 

קלילה ומשביעה. בשבילך זה פשוט להכנה 
ולילדים זו חגיגה! התערובת אינה מכילה 

חומרים משמרים. כל מוצרי 'מעולה' 
מתהדרים בכשרות מהודרת של בד"צ 
העדה החרדית. את מוצרי מעולה ניתן 

להשיג ברשתות השיווק המובחרות ברחבי 
הארץ.



יותר נייר, פחות נפח אחסון
אם גם אתם מנסים לאלתר בכל פעם 

מקום אחסון 
לגלילי נייר 

הטואלט, סנו 
מציעה לכם 
פתרון חכם: 

סנו סופט 
ג'מבו – גלילי 

נייר טואלט דו 

שכבתי באורך 900 מטר בגלילים כפולים – 
כל גליל מכיל פי 2 יותר נייר. 24 גלילי ג'מבו 

שווים באורכם ל-48 גלילים רגילים.



מפרגנים לך זכייה
כל יום 

הוא 
הזדמנות 

לפרגן 
לעצמנו 

משהו 
שעושה 
לנו טוב, 

מתוך 
התובנה שלכל אישה יש את הדרך 

המועדפת עליה לפרגן לעצמה, מציג 
יופלה מהלך מיוחד תחת המסר: 'הבחירה 

שלך, הפרגון מיופלה'- משחק נושא 
פרסים כאשר בכל שבוע 100 זוכות! איך 

משתתפים? מתקשרים לטלמסר:  -03
3739999 עונים על 2 שאלות ידע בנושא 
יופלה ובוחרים את הפרגון המועדף מבין 

2 אפשרויות. ומי זוכה? כל שבוע 100 
המתקשרות שיענו נכון ובזמן הקצר ביותר 

על שאלות הידע ויבחרו בפרגון שנבחר 
ברוב קולות באותו שבוע, יזכו! אז מה 

תבחרו השבוע? תכשיט? או סדנה ליצירת 
תכשיט? הצביעו, השפיעו וזכו! המשחק 
מתקיים בין התאריכים י"ג בתמוז עד ד' 

באב תשע"ח  (26.6.18-16.7.18) המשחק 
מנוסח בלשון נקבה אך פונה לנשים וגברים 

כאחד.



טופו ב 3 טעמים

תנובה, חברת המזון המובילה בישראל, 
מרחיבה את פעילותה בקטגוריית תחליפי 
החלב, פרווה, ומשיקה לראשונה – סדרת 

טופו, הכוללת 3 מוצרים: טופו טבעי, 
טופו עם בזיליקום וטופו בטעם פיקנטי. 
זו ההשקה הראשונה בשוק המקומי של 

טופו מתובל. המוצרים בכשרות בד"צ 
העדה החרדית. בשנתיים האחרונות חלה 
צמיחה של 40% במכירות תחליפי החלב, 

הנזקפת בעיקר להרחבת פעילותה של 
תנובה בתחום



מהפך הכשרות של אלקטרה

ציבור יראי ה' הדורשים הידור ככל שניתן, 
מצביע בנחישות על כוונותיו ומוכיח כי 

כאשר אפשר להדר מלכתחילה, אין סיבה 
להסתפק בגרמא. בעקבות מהלך הכשרות 

חסר התקדים של חברת 'אלקטרה', חל 
שינוי תודעתי גדול בקרב משפחות אנ"ש, 

ואילו טכנאים מקצועיים מרחבי הארץ 
מספרים על שינוי הדרישות בהתקנת 

המזגנים. קונים מזגן? אל תתפשרו! מזגני 
אלקטרה היחידים המאושרים לשימוש 

בשבת למהדרין, ע"י בד"ץ מהדרין 
בראשות הרה"ג אברהם רובין שליט"א 

ובאישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה 
בראשות הרה"ג לוי יצחק הלפרין שליט"א.



מכין לך שייקים מדהימים
נוטרי- של סאוטר  PRO 50הוא בלנדר 

בטכנולוגיה חכמה, ולכן יש לו את היכולת 
להפוך פירות שלמים, לשייק או מיץ. הוא 

בעל 6 סכינים 
מלהבי מתכת 

משוננות אל 
חלד איכותיות 

ועמידות, תכניות 
המותאמות 

להכנת שייקים, 
גלידות וקינוחים 
קפואים במרקם 

מושלם. תוכנית להכנת ממרחים ומחיות, 
כגון: חומוס, סלסה, חמאת בוטנים, 

וכו'. תוכניות המתאימות להכנת מרקים 
חמים תוך דקות ספורות. תוכנית מיוחדת 

לכתישת קרח. יש לו 3 כוסות בלנדר 
איכותיות מיוצרות מ- BPA FREE  ושני 
מכסים מיוחדים למניעת חמצון. מכסה 

ספורט נוח לשתייה, ומכסה מותאם 
לשמירת ויטמינים וטריות במקרר. האמת? 

מה שמפתה כאן הוא שהבלנדר ניתן 
לפירוק בקלות, ומותאם לשטיפה במדיח.



דגש על תזונת מבוגרים

הטיפול הרפואי המלא והשלם באדם 
המבוגר הינו המפתח לשמירה על בריאותו. 

ארגון הבריאות העולמי פרסם לאחרונה 
קווים מנחים חדשים לטיפול רפואי מלא 

ושלם באנשים מבוגרים הכוללים המלצות 
מבוססות מדעית שיעזרו להפחית, למנוע 

ולצמצם את תהליך הירידה ביכולת 
התפקוד הגופני והנפשי של אנשים 

מבוגרים. 
מצב זה שכיח מאוד בקרב האוכלוסיה 

המבוגרת, ומגיעה לכ- 46% בקרב מבוגרים 
מעל גיל 65 המגיעים לאשפוז, "מדובר 
בתופעה רחבה אשר פוגעת בתפקודם, 

איכות חייהם ומעלה תחלואה", מסבירה 
רונית דוייב מנהלת מדעית אבוט יצרנית 

אנשור פלוס אדוונס. "בנוסף, מבוגרים 
במצב תזונתי ירוד, כלומר בתת תזונה או 

בסיכון לתת תזונה מאופיינים בתמותה 
גבוהה יותר בהשוואה למבוגרים במצב 

תזונתי תקין. ההבנה שתת תזונה מובילה 
לתחלואה ותמותה כגורם נפרד ולא תלוי 
במחלה של אנשים מבוגרים מדגישה את 

החשיבות של האיתור המוקדם והטיפול 
התזונתי בסמוך לו. 

בין ההמלצות החדשות של ארגון הבריאות 
העולמי ניתן למצוא התייחסות נרחבת 
ליעוץ תזונתי בשילוב העשרה תזונתית 

יעודית, מתוך הכרה כי תזונה נאותה 
מגבירה את ההשפעה המיטיבה של 

פעילות גופנית ומשפיעה ישירות על עליה 
במסת השריר ועל התחזקותו".

·  הערכה תזונתית צריכה להיות מותאמת 
לאוכלוסיה המבוגרת ולכלול: היסטוריה 
תזונתית, יומן אכילה 24 שעות, בדיקה 
פיזיקלית ובדיקות מעבדה רלוונטיות. 

·  הערכה של מסת השריר וכוח השריר 
חייבת להיכלל בהערכה התזונתית.

·  ביעוץ התזונתי יש להבטיח שהתפריט 
יכלול כמויות מתאימות של אנרגיה, חלבון, 

ויטמינים ומינרלים גם למבוגרים שבסיכון 
לתת תזונה וגם לאלו שכבר בתת תזונה.

·  חשוב לשקול תוספת של מזון יעודי 
בעל צפיפות קלוריות, חלבונים, שומנים, 

ויטמינים ומינרלים מתאימה למצב 
הרפואי והתזונתי, שיעזרו להגיע להמלצות 

התזונתיות של המבוגר. 
·  ההתערבות התזונתית צריכה להתחשב 

באורח החיים של המבוגר, אכילה 
משפחתית או בחברה היא גישה חשובה 

בטיפול בתת תזונה. יש להתחשב בתרבות, 
מנהגים והעדפות אישיות.

·  ספיגת החלבון יורדת עם הגיל ולכן, 
צריכה סטרנדרטית של חלבון יכולה להיות 

נמוכה ולא מספיקה. צריכה נמוכה של 
חלבון גורמת לירידה במסת השריר ומסת 

גוף כחוש.
·  יש לתת תשומת לב למצבים מיוחדים 

הדורשים ברור רפואי כגון קכקסיה 
משמעותית, ירידה מהירה במשקל, 

חסימות או בעיות בבליעה, הקאות, שלשול 
כרוני, כאבי בטן או נפיחות.

"העשרה תזונתית כמו מזון יעודי היתה 
הכרחית להשגת עליה בצריכה התזונתית 
של המבוגר ולכן זו חייבת להיות משולבת 

בכל יעוץ תזונתי למבוגר בתת תזונה", 
מסבירה דוייב.   

6 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 כ"א בתמוז תשע"ח 64/7/18
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - צמחים ועשבים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. איש העוסק באמנות. "חלאים מעשה ידי ____" )שיר השירים ז ב(
4. בן יפת שממנו יצא אחד הגדולים שבעמים בימי קדם. "ומגוג ו___" )בראשית 

י ב(
7. כנוי לתכשיט שהיה תלוי  על מצחו של הכהן הגדול. "ועשית ____ זהב טהור" 

)שמות כח לו(
8. אבי שלום מלך ישראל. )מלכים ב טו י(

9. מניעה,עיכוב. "כל___ שאינה הימנא")גיטין ז ו(
11. קול ___. קול חזק הנשמע למרחוק. "כל איש ישראל קול ____" )דברים 

כז יד(
12. כחוש,צנום. "מדוע אתה ככה ____" )שמואל ב יג ד(

13. קסדה,כובע עשוי מתכת שאדם חובש לראשו למחסה מפגיעות. "צנה ומגן 
ו__" )יחזקאל כג כד(

14. משבטי ישראל.
15. ישוב כנעני בנחלת שבט בנימין שנכבש על ידי יהושע. " אשר בידך אל 

ה____" )יהושע ח יח(
16. חודש עברי.

18. קיצור המילים : תפילת השחר.
19. התכוון,רצה. "ושאול ___ להפיל את דוד" )שמואל א יח כה( )בהיפוך אותיות(

20. מאותיות ה- א"ב.

1. תכשיט שהשתמשו בו בימי הקדם לקישוט 
הזרוע או הרגל. "____ וצמיד" )במדבר לא נ( 

)בלשון רבים(
2. בת שאול המלך. )שמואל א יד מט(

3. עומד. "והנה שלשה אנשים ____" )בראשית 
יח ב( )בלשון יחיד( )בכתיב חסר(

4. האם,האומנם. "____ יקום יעקב" )עמוס 
ז ב(

5. מעשה שנעשה בזמן הנכון. "ו__   __ מה" 
)משלי טו כג(

6. בן עובדיהו,אחד משרי הצבא שהיה ממונה 
על שבט זבולון בימי דויד.  )דברי הימים א 

כז יט(
10. קלקול מאכל על ידי חריכתו באש. "או 
תלמיד ש____ תבשילו" )ברכות יז: ( )גוף 

שלישי,עבר(
14. גריס,פתיתים של גרגרי תבואה. "____ 

כרמל תקריב" )ויקרא ב יד(
17. זקן. "גם ____ גם ישיש בנו" )איוב טו י(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אזוב, הנעצוץ, לענה, אחו, ואגמון, קוץ, אטד, ודרדר, קיקיון, באבי, והפשתה, קנה, גמא, חדק, שית, דשא, 
חוח, שמיר, הברקנים, חציר, הסנה, הדס, ירק

תשיתישרהנעלנבאביא

סנסשרסתתדחתבוגשסנ

נמאיאשנציתצשומדגא

תגמשפיאושאניאזגדג
ישרהישאקתאטשרגאאנ
דנובגאנישצאדיגנוו

ינירשהאחגדותתגמחא

שודקיקתדוסשצאנתאת

שיאנאגדשאחידעאאנא

נקשיאמאחאישרשנדגת

סירמיתדתיגשהתאהתא

שקאמאודרדרגידששאג

סנישראנתהנסהדסשדא

1.היכן נמצא "קבר דוד"?
2. פתח תקווה נוסדה בימי השלטון ה...

3. מהו שמה הערבי של ארץ ישראל?                                                                                                         
4. עיר מקלט היתה בנחלת נפתלי

5. "יפי גלילות" הוא...
6. גן גדול ברמת גן

7. מהו "גלגל רפאי"?
8. "שביל הנחש" מוביל אליה
9. נקראת גם "עיר התמרים"

10. "גיא אוני" היה שמה הראשון

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. בהר ציון בירושלים  2. טורקי 3. פלסטין 4. קדש נפתלי 5. מסוף נפט 6. הפארק 
הלאומי 7. אתר בגולן בו נמצאות אבנים גדולות במעגל8. מצדה 9. יריחו 10. ראש 

פינה



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

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

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

כ”א-כ”ג בתמוז תשע”ח  
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה
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03-6162228

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

אחיסמך

אלעד

4-4.5 חדרים

באר שבע

+5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 באיזור האדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' בבנין 

חדש, ק"ד, 2,350,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

לחלק ל- 3 יח' בהסכמת 
שכנים, ק"א 2,920,000 

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

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

 מיוחדת באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, בבנין חדיש, 
3 חד', 70 מ' בק"ג עם 

מעלית וכן דירת 45 מ"ר 
בק"א, שניתן להשכיר 

+ חניה. וכן מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

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

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

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

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

_____________________________________________)24-27ל(054-3977553

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

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

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

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

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

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,700,000 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
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 בק.הרצוג רח' אביעד 7 
5.5 חד', ק"א חזית, מרווחת 

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

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

מרפסת 9מ"ר אופ' לתוספות 
_____________________________________________)27-27(תיווך יעקב 054-4901948

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

ש"ח+באותו מפלס תוספת 2 
יחידות מושכרות 

_____________________________________________)25-28ל(058-7443384

 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 

_____________________________________________)27-27(יעקב 054-4901948

 בלעדי! בבון אלליעזר 
3.5 חד' מושקעת לחלוטין 

1,230,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27(054-4901948 תיווך יעקב

 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

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

מוארת ומטופחת 1,490,000 
_____________________________________________)27-27(ש"ח גמיש 052-5752500

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

על עצמו, כל הקודם זוכה
_____________________________________________)27-27(משה אלוש 054-3255667

 שכונה ד' אברהם אבינו, 
דירה מחולקת ל-2 יחידות דיור 
ב-690 אל"ש, כל הקודם זוכה

_____________________________________________)27-27(משה אלוש 054-3255667

 שכונה ג' רחוב המעפילים, 
משופצת מהיסוד, 
מחיר: 735 אל"ש 

_____________________________________________)27-27(משה אלוש 054-3255667

 שכונה ד', מחולקת ל-3 
יחידות דיור מושכרות נטו 

4,300 ש"ח, משופצת כחדשה 
745 אל"ש. 

_____________________________________________)27-27(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)27-27(_____________________________________________

 חלוקת דירות במחירים 
הכי זולים כולל השכרת 

היחידות ללא עלות בשנה 
הראשונה. משה אלוש

054-3255667)27-27(_____________________________________________

 מעונינים למכור את 
הנכס התקשרו עוד היום 
054-3255667 וקבלו את 

_____________________________________________)27-27(המחיר והשירות הטוב ביותר

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

_____________________________________________)27-27(משה אלוש 054-3255667

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

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

052-4462863)27-27(_____________________________________________

 שאול המלך דירת 3 
חד' קומה 3 מתוך 4, מעולה 

לחלוקה רק 625 אל"ש. משה 
_____________________________________________)27-27(אלוש 054-3255667

 דירת 3 חד' ברחוב 
סנהדרין רומה ב', מעולה 

לחלוקה רק 455 אל"ש משה 
_____________________________________________)27-27(אלוש 054-3255667

 וילת חלומות מפוארת 
7 חד' 330 מ"ר בנוי עיצוב 

אדריכלי+בריכה+יח"ד מניבה 
לפרטים: W נדלן 

054-4502728)27-27(_____________________________________________

וילות ובתים

 במתחרד הנרקיס 3.5 
חד' גדולים משופצת קומפלט, 

קומה 1 בהזדמנות 990,000 
_____________________________________________)W)27-27 נדל"ן 054-4502728

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

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

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

ליח"ד, חדשה, 2,500,000 
ש"ח גמיש, תיווך-הנדלן 

050-4177419)27-27(_____________________________________________

 בלוין-מרישא, ק"א 
מפוארת+מעלית+חניה, 
80מ"ר, 1,730,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(תיווך-הנדלן 050-4177419

 למתבגרים במוהליבר, בנין 
חדש, חזית, 110מ"ר+מרפסת 

כ-50מ"ר+חניה ומחסן ק"א, 
_____________________________________________)27-27(תיווך-הנדלן 050-4177419

 באיזור רש"י דופלקס ענק 
3,900,000 ש"ח. * 3.5 חד' 

+1,800,000 אפשרויות בניה.
* 4 חד' 2,100,000 ש"ח

B.D.A 054-8449423 27-27(תיווך(_____________________________________________

 באיזור יהודה הנשיא 
דירות אחרונות בבניה 4 חד' 

2,100,000 ש"ח * 3 חד' 
1,600,000 ש"ח דירת גן + 
חצר 2,650,000 ש"ח תיווך 

B.D.A 054-8449423)27-27(_____________________________________________

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

בנייה 2,000,000 ש"ח 
 B.D.A 054-8449423 27-27(תיווך(_____________________________________________

 באיזור רמת אהרון 2.5 
חד' רמת גימור מושלם חדשה 

 B.D.A 1,200,000 ש"ח
054-8449423)27-27(_____________________________________________

 מחולקת ל-3 דירות 
מושכרות ב-6,200 ש"ח 

ברוטו מחיר מדהים! 
1,280,000 ש"ח 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078
03-5702323)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי 
עורפית, ק"ב 63 מ"ר 

שמורה, מתאימה 
גם לחלוקה! רק ב- 

1,240,000 ש"ח 
'אפיקי-בועז-נדלן' 

058-3200078
03-5702323)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות! בפ"כ דירות 
3/4 חד' מפרט עשיר ליווי 
בנקאי!! "דלוקס-נכסים" 

052-8555594)27-27(_____________________________________________

 באיזור האדמו"ר מגור 
3 חד' חדשה + מרפסת 
+ סוכה. * בצייטלין 3.5 

חד' )60 מ"ר( + אפשרות 
בניה על הגג * בגבעת 
רוקח דירת גג 6 חד' + 

מעלית + חניה + גג 
מרוצף "אלוני-נכסים" 

052-7610603)27-27(_____________________________________________

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

מ- 1,450,000
תיווך-ישוב- הארץ 

052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בנייה חדשה בבית 
יוסף דירות 3/4 חד' יפות 

הח מ-1,550,000 תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000, 

052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

 בבנייה חדשה! בקוטלר 
פינה סוקולוב דירות 3/4 
מפוארות וגדולות, חזית, 

3 כ"א החל מ- 1,600,000 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)27-27(_____________________________________________

 ביהודה הלוי מתאימה 
לטאבו משותף, מרווחת 

2,500,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בגמר שלד בגולומב 
דירות 3/4/5 חד' החל מ- 

1,650,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 'אפיקי-

נדלן-בועז' 050-4156080
03-5702323)27-27(_____________________________________________

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

"מקסימום נדלן"
052-7683068)27-27(_____________________________________________

 סמטת אז"ר פנטהאוז 
כ-200 מ"ר+גג מרותף!! 
מניבה!! א.להוספת דירה 
2,850,000 עסקת מזומן 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)27-27(_____________________________________________

 ברמת אהרון דירת 
גג כ-220 מ"ר ק"ב 

5 חד'+גג ענק, חזית 
מושקעת+חניה 

3,790,000 ש"ח גמיש 
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)27-27(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בחנה סנש דירת גן 
120מ"ר משופצת ויפה + 
2 יח' מושכרות ב-5,500 
3,250,000 ש"ח "חמד 

נכסים" 
053-3357316)27-27((_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי באיזור העירייה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל-4 חד'+יחידת דיור 
ק"ג חזית מאוררת חדשה+ 
פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות( 2,400,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(גמיש א.פנחסי 03-5799308

 באיזור זכרון מאיר 
דופלקס 4.5 חד' 160 

מ"ר )3+1.5( ניתן לבנות 
עד 55 מ"ר על הגג חזית 

שמורה+חניה 2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 באיזור העירייה דופלקס 
220 מ"ר מחולקת ל-5 חד' 
110 מ"ר ק"ג בגג מחולק 

ל-3 חד' 62 מ"ר ודירת חדר 
וחצי+מרפסות )מושכר 

ב-6700 ש"ח( חזית, מעלית 
משופצת, נוף מרהיב.
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 למכירה! דופלקס 
בהצבי 10 חד' 250 מ"ר 

דירה משופצת ברמה גבוהה 
מאד! אופציה לטאבו משותף 

בקלות. יש מעלית וחניות 
בשפע. "פנחס נכסים" 

055-6789653)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות בכהנמן/
חבקוק דופלקס 6 חד' 

ק"ג חזית שמורה לל"מ 
ב-2,250,000 ש"ח 

"דלוקס נכסים" 
054-8451271)27-27(_____________________________________________

 בחנה סנש דופלקס 
300מ"ר קומה א' 

ואחרונה 150מ"ר 5 חד' 
מושקעת+150 מ"ר 

גג- ענק מחיק גמיש. 
לפרטים: 

"סלומון-נכסים-השקעות" 
054-4290600)27-27(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מול 
העירייה דופלקס 8 

חד' 220 מ"ר קומה 3, 
מעלית, משופצת ויפה, 

מרפסת סוכה גדולה. 
3,390,000 "חמד נכסים" 

053-3357316)27-27(_____________________________________________

 10 חד' באדמו"רי 
אלכסנדר )מימון( קומה 3+4 
200 מ"ר מחולקת ל-3 משה 

_____________________________________________)27-27(דסקל-רימקס 050-592621

 בבלעדיות! ברחוב 
ירושלים, פנטהאוז 

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

פנורמי מדהים!!, מחיר 
הזדמנותי, מיידי, 

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

 בבילו בטרום בניה, 5 חד' 
גדולה, קבלן אמין, 2,200,000 
ש"ח, תשלומים נוחים, תיווך 

_____________________________________________)27-27(הנדלן 050-4177419 ק"ג

 בלעדי! באיזור רח' הרצוג 
5 חד' 130 מ"ר מחולק ל4 

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

_____________________________________________)27-27(גדולה. א.פנחסי 03-5799308

 במנחם בגין דירת גן, 6.5 
חד' משופצת כחדשה+חצר 

מחסן וחניה, 3 כ"א 
2,140,000 )גמיש( 

_____________________________________________)27-27("פנחס-נכסים" 055-6789653

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

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

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבן זכאי/
הרב לנדא 5.5 חד' גדולה 

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

 בלעדי באיזור המבוקש 
בלנדא 5 חד' 120 מ"ר 

משופצת ומושקעת ק"ד 
חזית+מ.שמש+מעלית 

 2,600,000
"סלומון-נכסים-השקעות" 

054-4290600)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! ברחוב 
ברויאר בתחילת בניה, 
5 חד' 120 מ"ר, ק"ב 
חזית+מעלית+חניה 

 2,300,000
"סלומון-נכסים-השקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-7008000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

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

052-7168090)27-27(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד'+יחידה 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

2,500,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

 9 חד' באדמו"ר מרוז'ין 
מפוארת 300 מ"ר מיידית 

משה דסקל-רימקס 
050-5926021)27-27(_____________________________________________

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

תיווך אשכנזי 
03-5791770)27-27(_____________________________________________

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

שקט, פתוח לנוף, ק,ג 
ואחרונה+אפשרות 

בניב בגג )יש חתימות( 
"מקסימום נדלן" 

077-4393767)27-27(_____________________________________________

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

מיוחד ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)27-27(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, הרב 
ניסים, 4 חד' ק"א חדשה 
מהקבלן, באיכלוס מיידי, 

1,900,000 תיווך-הנדלן
050-4177419)27-27(_____________________________________________

 מציאה בצייטלין-ש"ך, 4 
חד', משופצת כחדשה, חזיץ, 

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

_____________________________________________)27-27(תיווך-הנדלן 0504177419

 בבלעדיות בטרום 
בניה)אכלוס שנתיים( בהרב 

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

_____________________________________________)27-27(תיווך-הנדלן 0504177419

 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( 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברמב"ם 4.5 
חד' 90 מ"ר משופצת+סוכה 
ק"ג א.בגג בטון כול חתימות 
שכנים 4 כ"א חניה משותפת 

2,000,000 ש"ח
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 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 

_____________________________________________)27-27(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
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 בשלמה בן יוסף 4 חד' 
ענקית 95 מ"ר משופצת 

כחדשה מטבח חדש 
רק ב- 1,590,000 ש"ח 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
 058-3200078

03-5702323)27-27(_____________________________________________

 באביעד 4 חד' ק"א 
סלון ענק מטבח מרווח 

יחידת הורים 2 מרפסות 
שמש/סוכה, מחיר 

מעולה לסגירה! 
'אפיקי-נדלן-בועז'

 058-3200078
03-5702323)27-27(_____________________________________________

 בגניחובסקי 4 
חד'+סוכה ענקית 

ק"ב משופצת ממוזגת 
כיוונים מעולים, אופציה 

גדולה לבניה נוספת 
ב-1,650,000 ש"ח 

 054-8474843
03-5702323)27-27(_____________________________________________

 ירד המחיר!! בהרב קוק 
4.5 חד' ק"ב ואחרונה+אופציה 

שכנים בנו 1,835,000 
_____________________________________________)27-27(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בבלעדיות בר' עקיבא 4 
חד', דירה יפה וגדולה , קומה 

2, בניין שקט, 6 דיירים,
3 כ"א+סוכה 1,880,000 

)גמיש( "פנחס-נכסים" 
055-6789653)27-27(_____________________________________________

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

'אפיקי-נדלן-בועז' 
 058-3200078

03-5702323)27-27(_____________________________________________

 באבוחצירא מחיר 
לחטוף 4 חד' גדולה 
ק"ב מושקעת מאד 

יחידת הורים מזגן מרכזי 
1,580,000 מיקום ובניין 

מעולים 'אפיקי-נדלן-בועז' 
 058-3200078

03-5702323)27-27(_____________________________________________



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

לפרסום
03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

 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”א-כ”ג בתמוז תשע”ח  4-6/7/2018

 ברחוב חברון, 
קרוב לרב קוק, דירת 

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

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

1,470,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 3 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

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

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

טבריה
 במרכז הקריה החרדית 

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

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

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

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

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

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

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

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 3 חד' יפיפייה בשיכון ד' 

קומה 2 משופצת חלקית 
וממוזגת קרוב ליש 

055-9647664)24-27(_____________________________________________

 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, 
2,050,000 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

פתח תקווה

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 פרל 4 דירת 2.5חד' 64מ"ר 
עם אופציה, ק"א, עורף, צריך 

שיפוץ 1,320,000 ש"ח
_____________________________________________)27-27(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 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(_____________________________________________

 למבינים!! א. הנגב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ב מ.מהיסוד 

עורפית 1,400,000 "תיוך-
_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

 המציאה!! קרית הרצוג 
4 חד' כ-85 מ"ר ק"א 3 כ"א 
משופצת 1,520,000 "תיווך-
_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.קובלסקי 4 חד' כ-80 
מ"ר+סוכה+מחסן+א.כ-40 

מ,ר מפוארת! 1,530,000 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 מיימון 4 חד' כ-87 מ"ר 
4כ"א ק"ג+ח.שכנים לגג-בטון 

1,990,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)27-27(לדיור" 052-5222690

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

משודרגת+מרפסת 1,620,000 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מציאה בהרצוג 4 חד' 
בבנין בוטיק משופצת 
ויפה ק"ד חזית+מחסן 
2,050,000 ש"ח גמיש 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 באלישע 4.5 
חד' משופצת, קומה 

אחרונה+אופציה 2,300,000 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-71680290)27-27(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

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

052-7168090)27-27(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה 4 חד'+יחידה 

החל מ- 2,350,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 
 03-8007000/052-7168020)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! חזית לז'בוטינסקי, 
צד בני ברק כ-4 חד' גדולה 

קומה ג' כ-90 מטר 1,350,000 
מפתחות במשרד תיווך 

_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב 054-5500263

 הראשונים קומה נוחה 
4.5 חד' 96 מ"ר מתאימה 
לחלוקה 1,780,000 שד"כן-

_____________________________________________)27-27(הנדל"ן 053-3107379

 רחוב השניים, 3 חד',  
70מ"ר, קומה 1, מסודרת, 

חזית. מחיר: 1,330,000 סופי!
_____________________________________________)27-27(תיווך אר-מאני 054-4481627

 ברחוב אבו-חצירה, 
3 חד', קומה 3, 80 מ"ר, 

משופצת, אופציה למעלית 
ו-50מ"ר תוספת. מחיר: 

1,370,000 תיווך אר-מאני 
054-4481627)27-27(_____________________________________________

 מציאה! דירות 3 חד' 
בקרית הרצוג במהלך היתר  

_____________________________________________)27-28(1,400,000 ש"ח 03-7153000

 בלעדי! אבו חצירה 3 חד' 
כ-65 מ"ר משופצת קומה א' 
מחיר 1,400,000 גמיש אורי 

_____________________________________________)27-27(תיווך אדורארד 050-5750880

 בהזדמנות! ברח' 
יגאל, 3 חד' חדשה 

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

 בעזרא 31, בית 
פתוח!!! למבקרים ביום 
שישי כ"ג תמוז )6.7.18( 

בשעות 10:00-11:00
לל"ת! מחולקת ל-3 

חד'+יח"ד, ק"א,חזית, 
85מ"ר, משופצת. 
"מקסימום נדלן" 

054-4340843)27-27(_____________________________________________

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

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

 ביונתן- בהליך בינוי! 
3 ח"ד מרווחת, ק"ג 
ואחרונה, מושכרת! 

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)27-27(_____________________________________________

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

תוכניות אצל "אביחי-
_____________________________________________)27-27(מתווכים" 03-5701010

 מציאה! במהרש"ל! 
3חד' ענקית+גג 

רק 1,725,000 ש"ח 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)27-27(_____________________________________________

 3 חד' מציאה! 
בעלי הכהן בניין חדש 

3.5 חדד' במקור, 
מטופחת+מרפסת 

סוכה, 3כיווני אויר רק 
1,650,000 ש"ח

להב נכסים 
050-4177750)27-27(_____________________________________________

 בדנגור ק"ב 3 חד' 
כ-60מ"ר + אופציה 

30מ"ר מחיר מדהים! 
1,230,000 'אפיקי-נדלן-

בועז' 058-3200078 
03-5702323)27-27(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
3 חד' 75 מטר מפוארת+יח"ד 
30 מטר ק"ב 1,700,000 תיווך 

_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב 054-5500263

 בהרצוג, 3 חד' חזית 
משופצת כליל ומפוארת+יח"ד 

ק"ג )גג בטון( תיווך -הנדלן 
050-4177419)27-27(_____________________________________________

 גמיש בר' אליעזר, 3.5 
חד' חזית משופץ כליל+2 יח"ד 

מושכרות, 2,470,000 גמיש, 
_____________________________________________)27-27(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בר"ע/ירושלים 3 חד' 
משופצת כחדשה, ק"ב, 

62מ"ר, חזית, 1,300,000 
_____________________________________________)27-27(תיווך-הנדלן 050-4177419

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

חזית, 3 כ"א, משופצת 
מתאים לחלוקה 

_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

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

בניה ל-52מ"ר+חניה 
1,770,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 באיזור הרב שך מרכזי 
ושקט 3 חד' 75 מ"ר ק"א 

)מעט מדרגות( חזית+סוכה 
גדולה 1,590,000 ש"ח 

** בשיכון ה' בבניין חדש 
3 חד' 60 מ"ר ק"ב+ 

מעלית+חניה, מ.שמש 
1,490,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני ברק, מסודרת , 

קומה ב' 1,350,000 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)27-27(_____________________________________________

 המציאה!! בק.הרצוג 3 
חד' כ-65מ"ר ק"ב יציקת בטון 

כ-45 מ"ר 1,440,000 גמיש 
 052-5222690

_____________________________________________)27-27("תיווך משגב לדיור"

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

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

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 ראב"ד 3 חד' כ-78 מ"ר 
ק"א+אישורים לכ-25מ"ר 

משופצת 1,690,000 "תיווך 
_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

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

בטאבו 1,720,000 פ.כשנה 
"תיווך-משגב-לדיור" -052

5222690)27-27(_____________________________________________

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

1,275,000 ב.חרדי "תיווך-
_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאת השבוע!! 
א.שיכון ה' 3 חד' כ-64 מ"ר 

ק"ב משופצת א. להרחבה!! 
1,390,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)27-27(לדיור" 052-5222690

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

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

_____________________________________________)27-27(לדיור" 052-5222690

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

מפוארת+מעלית+מ.סוכה 
1,590,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)27-27(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! א. 
ביאליק כ-74 מ"ר 3 חד' ק"א 
מטופחת 1,320,000 "תיווך-
_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

 ברחוב חרל"פ ליד 
רח' טבריה 3 חד' 

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

ואופציה לבניה על הגג. 
1,550,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בדב הוז 3 חד' ענקית 
משופצת גג בטון ק"ג, 

חזית ב-1,540,000 
"דלוקס נכסים" 

052-8555594)27-27(_____________________________________________

 חייבת להימכר!מציאה! 
בשלמה בן יוסף, 3 חד', 70 
מ"ר קומה +2סוכה וממ"ד, 

הדירה משופת כחדשה+יחידת 
דיור 30 מטר מושכר, מחיר 

מיוחד! רק אצל "פנחס-
_____________________________________________)27-27(נכסים" 055-6789653

 בדנגור 3 חד' 58 מ"ר 
קומה 3, אופציה משופצת, 

מטבח חדש 1,230,000 ש"ח 
)גמיש( "פנחס נכסים"

055-6789653)27-27(_____________________________________________

 דירה להיכנס 
בז'בוטינסקי עורפי 65 

מ"ר 3 חד' ומרפסת 
ק"א ב-1,280,000 ש"ח 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078
03-5702323)27-27(_____________________________________________

 באפשטיין 100מ"ר 
ענקית 3 חד' ק"ב 

ואחרונה חזית+אופציה 
בגג 1,770,000 גמיש

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)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

 בחרל"פ מציאה 3 חד' 
75 מ"ר משופצת מהיסוד 
ק"ג)גג-בטון( 1,530,000 

"סלומון-נכסים-השקעות" 
054-4290600)27-27(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי מציאה 
3 חד' משופצת 70מ"ר 

עורפית ושקטה ק"א 
1,280,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)27-27(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

 בבלוי 3 חד' ק"א, 
חזיתית+ופציה 1,800,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)27-27(_____________________________________________

 חדשה באנילביץ 3 חד' 
מרווחת חזיתית+מרפסת 

שמש 1,750,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)27-27(_____________________________________________

 בגמר שלד בגולומב דירת 
נכה 3 חד'+חצר מרווחת 

1,700,000 ש"ח תיווך-ישוב 
הארץ 03-8007000 

052-3344721)27-27(_____________________________________________

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

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

במנחם בגין 3 חד' 60 מ"ר 
+ אופציה לבנייה 44 מ"ר רי/

מקס משה דסקל 
050-5926021)27-27(_____________________________________________

 דירת 2 חד' במקור חדר, 
3 כ"א ברח' ביאליק שקטה, 

מצויינת להשקעה. 
050-3333699)27-30(_____________________________________________

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

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

 ברחוב טרומפלדור 2 חד' 
כ-50 מ"ר קומה ד' גג רעפים 

מחיר 1,230,000 ש"ח אורי 
_____________________________________________)27-27(תיווך אדוארד 050-5750880 

 ברחוב החלוצים 2 חד' 
כ-50 מ"ר קומה 1 מסודרת 

1,230,000 ש"ח מחיר גמיש 
אורי תיווך אדוארד 

050-5750880)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 
2.5 חד' 45 מ"ר, ק"ק 

משופצת כחדשה א. להרחבה 
1,280,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי 03-5799308

 בפלמ"ח ק"א 
מרכזי ביותר 2 חד' 

גדולים, מטבח נפרד 55 
מ"ר, אופציה לסוכה, 

אינסטלציה חדשה 
1,300,000 ש"ח 

 054-8474843
03-5702323)27-27(_____________________________________________

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

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

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 הרצל 2.5 חד' כ-52 מ"ר 
ק"ג "היתר" לכ-100 מ"ר 
1,280,000 גמיש "תיווך-

_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

 בחיד"א 2.5 חד', ק"א 
מיידית 1,300,00

תיווך-ישוב-הארץ 03-800700 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת+אופציה בגג בטון 
1,300,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)27-27(_____________________________________________

בת חפר
 למכירה בבית חפר, בית 

6 חד' אל שטח 330. מחיר 
2.4 מיליון ש"ח יעקובוב נכסים 

050-6892600)27-27(_____________________________________________

גבעת שמואל
 ברמת הדר/בבית וקאנטרי 
דירות 4/5 חד' בגבעת שמואל. 

מיידית רי/מקס משה דסקל 
050-5926021)24-25(_____________________________________________

+5 חדרים
 5 חד' ביוני נתניהו 133 
מ"ר 2חניות מקורות מיידית.

משה דסקל-רימקס 
050-5926021)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 4 חד' ביוני נתניהו 113 

מ"ר  קו'5 מאובזרת. אופציה 
להרחבה 2 חניות +נוף משה 
_____________________________________________)27-27(דסקל -רימקס 050-5926021

 4 חד' ביוני נתניהו 116 
מ"ר קו'9 מרפסת שמש/
סוכה משה דסקל-רימקס 

050-5926021)27-27(_____________________________________________

 במרכז העיר, בית 
ערבי 400 מטר במצב טוב 

מחולק ל-4 יח' מיקום יחודי 
irc 050-2442446 27-27(ופוטצניאלי(_____________________________________________

וילות ובתים

4-4.5 חדרים
 מכירה באיזור מתחרד 

דירת גן 70מ"ר 3 חדרים, 
משופצת מהיסוד, כניסה 

פרטית מטופחת+אופציה 
להרחבה 620,000 ש"ח גמיש. 

irc 050-2442446 בהצעה 
_____________________________________________)27-27(רצינית.

 ברמת שלמה 3 מושקעת 
,מרווחת ומוארת, מונגשת 

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

 בנווה יעקב 2,3,4 חד' 
במחירים סיבירים תיווך משה 

054-9388085)27-27(_____________________________________________

 ברמות מבצע קוטג'ים/
דו משפחתיים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ-2,700,000 

ש"ח עד 7,700,000 ש"ח
_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות-זרחי וילה 10 חד' 
)236 מ"ר( +גינה )220מ"ר( 

+חלל, נוף, גישה נוחה. 
4,950,000 ש"ח

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים 02-5713375

 בסורוצקין, ק"ב 124 מ"ר 
בנוי+מרפסת גדולה, 3כ"א, 

מוארת ומאווררת+נוף, מיידית
3,600,000 "ברכת רחל" 

052-2585889)27-27(_____________________________________________

 ברמות ד', בבנין חדש, 5 
חד', חצר היקפית, 130 מ"ר, 

בלעדי ל"כהן-נכסים" 
050-6538002)27-27(_____________________________________________

 ברמות ג' קוטג' 5 חד'+ 
2 גינות)85מ"ר( נוף, אור, גישה 
נוחה. בזרחי. 2,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים 02-5713375

 בשערי צדק 4 חד' ק"ב 
בלי מעלית, מוארת ומאווררת, 

לאחר צביעה לכניסה מיידית 
6,000 ש"ח "ברכת רחל"

052-2585889)27-27(_____________________________________________

 ברמות א', 4 חד', 
קומה וגישה נוחה, מרווחת, 

מרפסות, מחסן ויחידה 
_____________________________________________)27-27("כהן-נכסים" 050-6538002

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

כ"פ, נוף לשיפוץ. 1,800,00 
_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים 02-5713375

 בגבעת זאב בהתאנה 
3 חד'+מרפסת, משופצת 
קומפלט. מחיר הזדמנות. 
_____________________________________________)27-27(תיווך משה 054-9388085

 ברמות, במורגנטאו, 3 
חד', פינתית, מרפסת ובהליך 

היתר בניה בלעדי ל"כהן-
_____________________________________________)27-27(נכסים" 050-6538002

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

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

_____________________________________________)27-27(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א' 3 חד'+ת.ב.ע, 
ק"א, נוף, אור, כיוונים, 

תחבורה/מכולת/ביה"כ 
1,60,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)27-27(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! 

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)27-27(הכוכבים 02-5713375

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

מ"ר ביד. תיווך משה
054-9388085)27-27(_____________________________________________

 בשדרות נווה יעקב, 2 
חד', ק"ג+טאבו מאושרת על 
הגג ועוד 30 מ"ר תיווך משה 

054-9388085)27-27(_____________________________________________

 בבית ישראל בהשילוח 
דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 

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

מגדל
 למכירה דו משפחתי 

250 מטר+ מרפסת, 6 חד', 
נוף לכינרת, מומלץ להשקעה 

irc 050-2442446 .27-27(ונופש(_____________________________________________

 להשקעה, במיקום 
מעולה, מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מרווחות ק"ג, תשואה 
5,400 1,120,000 ש"ח תיווך-

_____________________________________________)27-27(יוחנן 050-4104044

 מחולקת ל-3 ברחוב 
חיים עוזר מרכז העיר, 

שכירות נטו 6,700 
לחודש 1,270,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(לפרטים: 052-7741000

וילות ובתים
 "דרך-עיר-נכסים" בכפר 

אברהם, קוטג', משופץ כחדש, 
6חד'+מרתף, ממ"ד, גינה, 

_____________________________________________)27-27(חנויות. 052-2656825

 בבת גנים לרציניים בלבד! 
_____________________________________________)27-27(בית פרטי, נטלי 052-2948691

 בן יהודה דירה בקומה, 
מיוחדת, 6 חד', ענקית+זכויות 
בניה על הגג+2 דלתות כניסה 

050-3528252 2,380,000)27-27(_____________________________________________

 בלעדיות! השקעה 
בטוחה! במוהליבר ק"א 
95 מ"ר שותפים חוקית, 

מושכרת 8000 ש"ח 
1,375,000 מ. כהן נכסים 

 052-7684074)27-27(_____________________________________________



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

4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

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(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-40/18(סולידית, 03-7542233

 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, 
_____________________________________________)23-26ל(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

 חנות להשכרה באלעד, 28 
מ"ר במרכז המסחרי אבטליון, 

_____________________________________________)23-26ל(מיידי, 058-4420300

 בהזדמנות להשכרה חנות 
+ ציוד מתאים, לבגדי ילדים 
ונשים, מקום מפואר וממוזג, 

050-4115510)23-26(_____________________________________________

 ביחזקאל 4 חד'+יח' 
הורים, קומת קרקע מוגבהת, 
משפצת, ממוזגת, מסורגת. 

050-8676410)25-27(_____________________________________________

 לזו"צ ברח' בארי 2 חד' 
ממוזגת מוארת ומאווררת 

חדשה. כיורים כפולים, פנוי 
1/8/18 3,000 ש"ח

054-4797080)24-27(_____________________________________________

 בצירלזון 2 חד', ק"א 
משופצת כולל מזגנים- ללא 

_____________________________________________)25-28ל(ריהוט 054-4770245

 בישעיהו יפה, שקטה 
ומרוהטת, ק"א, לזו"צ/יחיד 

_____________________________________________)24-27(מיידי 052-7681871

כ”א-כ”ג בתמוז תשע”ח  4-6/7/2018

 לזוג צעיר בנורוק 2חד' 
חדשה מרוהטת ממוזגת 

ומרווחת 38 מ"ר מיידי 2,650 
_____________________________________________)26-27ל(ש"ח 052-7663771

 2.5 חד' כ-75 מ"ר, ק"ב 
בהרב קוק שמורה וממוזגת 

054-4499801 ,052-2557205)25-28(_____________________________________________

 ברחוב צירלזון 12 דירת 
2.5 חד' בק"ק חדשה 3,500 

_____________________________________________)25-26ל(ש"ח 03-5785777 

 ברח' חברון לזוג צעיר 2 
חד' ק"ב משופצת כחדשה 

מרוהטת וממוזגת מי"א באב 
_____________________________________________)25-28ל(050-6285999

חריש
 דירת גן חדשה 4 חד' 

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

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

 מכירת חיסול של תיקי 
עור, ועור תעשייתי 2.5 ש"ח, 

עור נאפה שחור 11 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ל(054-8413666

 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

 להשכרה מבנה כ-200 
מ"ר השלושה/השומר ב"ב 

מתאים לישיבה ולכל מטרה 
054-4617681)25-26(_____________________________________________

 מגרש בק. הרצוג לבניית 
6 קומות )דירות 5 חד'( 

4,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-28ל(050-4102467

פתח תקווה

רמת גן

 ברב לנדרס 11 4 חד' 
ק"ג+מעלית, מ.שמש, מחסן, 

חניה, 2שירותים ומקלחת. 
2,100,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-28ל(054-4573182

 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

 יחידת דיור מרוהטת 
קומפלט מאווררת מזגן 
מרפסת **חדר אירוח 

_____________________________________________)26-27ל(לשבתות** 054-8435509

 בויז'ניץ יחידת דיור 
ממוזגת משופצת ללא ריהוט 

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

 בהרב קוק משופצת 
ומרוהטת נקייה וממוזגת מיידי 

_____________________________________________)26-30(1,700 ש"ח 054-5634160

 באיזור קרית ויז'ניץ 3חד' 
מרוהטת קומה 2 חזית ניתן 

_____________________________________________)26-27(להשאיר הודעה 054-8460041

 להשכרה במכבים יחידה 
לזו"צ 35 מטר מטבח נפרד 
מפוארת ומרוהטת אחרי ט' 

באב 2,400ש"ח
052-7609656)26-26(_____________________________________________

 בר אילן 1.5 חדר קומת 
קרקע כ-35 מ"ר 

תיווך אדוארד 077-2050410 
_____________________________________________)26-26(050-57508880 אורי

 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

 בק.אתא סמוך לבניה 
מגרשים חקלאיים החל 
מ-170,000 ש"ח! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים
052-2790370)25-26(_____________________________________________

 בק.אתא מגרש לבניה 
בניין בוטיק ,פרטים במשרד!

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)26-26(פרוייקטים! 04-8441111 

 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

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

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

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

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

052-7667000)22-25(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" 
משרדים/ מחסנים/חנויות 

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

_____________________________________________)25-25(מצוין.  0522-656825

קו עיתונות דתית / 8173120 

להשכרה בבאר שבע
במרכז מסחרי קרוב לביג 

054-2323915
054-2323954

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

- ניתן לחלוקה 

 במצפה מנות 
)גליל מערבי( צימר עץ 

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

 בב"ב מחסן קומת קרקע 
כ-30 מ"ר 2,000 ש"ח

תיווך אדוארד 077-2050410
_____________________________________________)26-26(050-5750880 אורי

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

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

 מחסן להשכרה 
כ-25 מ"ר באזור מרום שיר 
_____________________________________________)26-27ל(גישה לרכב 052-7133119

 מפרטי השכרה/מכירה 
משרד מול מכון מור בבית 

ברק, כולל ריהוט, מיידי 
052-3332859)26-27(_____________________________________________

 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

 ברוטשילד, 4 חד', ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מ. סוכה, 

_____________________________________________)24-27ל(מעלית, חניה 052-8891000

 בסלומון, 4.5 חד', 
משופצת לחלוטין, ק"ג, 

מעלית, חניה, 1,890,000 ש"ח 
_____________________________________________)24-27ל(052-8543073

 בהזדמנות פנטהוז 
ברח' ה-93, 5 חדרים חדשה 

ומהממת,במחיר מעולה.
052-3330965)26-29(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בטרומפלדור, 3 חד', 
69 מ"ר, ק"א, שמורה, 
מרווחת + חניה, מיידי 

_____________________________________________)24-27ל(052-8259700

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 ברחוב שלום עליכם
5 חד' ו12 מ"ר+מרפסת, 

מחסן וחניה בטאבו+ יח"ד 
_____________________________________________)24-27(הורים. 052-2868261

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

 הזדמנות! בהתשעים 
ושלוש, דירת גג, 4 חד' )ניתן 

להוסיף( 1,590,000 ש"ח 
ישראל רינהולד נדלן 

054-6401612)27-27(_____________________________________________

 בטרומפלדור דירת 
גג+יחידה מושכרת, משופצת, 
מעלית וחניה. ישראל רינהולד 

_____________________________________________)27-27(נדלן 054-6401612

 באנה פרנק דירת גג 4 
חד', ניתן להרחבה, מעלית 
וחניה. ישראל רינהולד נדלן 

054-6401612)27-27(_____________________________________________

 דירת גן יהודה הנשיא 5 
חד' עם סטודיו כניסה נפרדת 

אופציה ליחידה.  
_____________________________________________)FOX)27-27 נדלן 050-6925400

 בפרנקפוטר החרדי, 
5חד', משופצת כחדשה, 

_____________________________________________)27-27(110מ"ר, ק"ב 052-7117902

 "רימקס עוצמה" בגוטמן 
)מרכז( מגדלי העיר, קומה 4, 
כ-140 מ"ר, מרפסת שמש, 3 

מעליות, 2 חנויות, מחסן.
_____________________________________________)27-27(רביד 072-3957393

 בחיים כהן השקט! 
בבניין משופץ ומטופח! 5 חד' 

גדולה ומרווחת! משופצת 
קומפלט, מעלית, חנייה 

בטאבו, מזגנים חדשים בכל 
החדרים, כיורים כפולים, יחידת 
הורים. רק 1,830,000 לפרטים 

נוספים: 054-5566145
_____________________________________________)27-27(רם נכסים.

4-4.5 חדרים
 "דרך-עיר-נכסים" בכפר 

אברהם, אונטרמן, 4 חד', 
משופצת, 2 מעליות)1 שבת(, 

סוכה, חניה, נוף. 
052-2656825)27-27(_____________________________________________

 דירת 4 חד' קומה 
ראשונה, מרפסת סוכה, חניה 

בטאבו, איזור מעורב. "סטי 
_____________________________________________)27-27(נכסים" 054-4643543 

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

_____________________________________________)27-27(מהיסוד אושר 050-2567111

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

מעלית, חניה, שמורה ויפה. 
_____________________________________________)27-27(אושר 050-2567111

 בטרומפלדור 4 חד', 400 
מטר, מעלית וחניה, מיידית. 

1,480,000 ש"ח ישראל 
_____________________________________________)27-27(רינהולד נדלן 054-6401612

 דירת 4 חד' מרווחת, 
מעלית, מרפסת סוכה, 

כניסה מיידית. 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)27-27 נדלן

 בשלושה )סמוך לכפר 
אברהם( 4 חד'+מעלית+חניה 

מקורה, מרווחת ויפה רק 
1,400,000 ש"ח סגירה!!

050-4811122)27-27(_____________________________________________

 ברחוב התשעים 
ושלוש היוקרתי, דירת 3 

חד', בנין חדש, משופצת, 
מעוצבת ומהממת, 

מיקום מושלם שקט, 
מרכזי ויוקרתי. 
052-5242471)27-27(_____________________________________________

 3.5 חד' באיזור אחד העם, 
משופצת, במחיר אטרקטיבי. 

_____________________________________________)27-27(052-2948691 נטלי

 "רימקס עוצמה" ביצחק 
בן צבי 3.5 חד' כ-88 מ"ר 

קומה 1, חניה שמורה ויפה. 
_____________________________________________)27-27(אושר 050-2567111

 "רימקס עוצמה" 
בטרומפלדור, 3.5 חד', 94 

מ"ר קומה 3, חניה, משופצת 
_____________________________________________)27-27(חלקית. אושר 050-2567111

 דירת השבוע בהרצל, 
3 חד', ק"ב 90 מטר 

1,340,000 ישראל רינהולד 
_____________________________________________)27-27(נדלן 054-6401612

 בהסתדרות)מונטיפיורי( 
מחולקת ל-3 יח' 2+2+1 

כ-85 מ"ר הכנסה 7,600 ש"ח. 
מחיר סגירה! 1,300,000 

לרציניים בלבד!! 
050-4811122)27-27(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בהנרייטה סולד 48, דירת 3 

חד' מרווחת 70 מ"ר. קומה 1 
משופצת, מיזוג 2 מעליות עם 

חניה משותפת. 
_____________________________________________)27-27(מאי סויסה 050-3450606

 "רימקס עוצמה" 
בצפת 67, דירת 3 חד', 

קומה 4, מעולה להשקעה! 
מחיר אטרקטיבי במיוחד. 

1,070,0000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(מאי סויסה 050-3450606

 "רימקס עוצמה" בטבריה 
36 דירת 3 חד' באיזור שקט, 

חניה בשפע ברחוב! קומה 
4, מיזוג, משופצת חלקית, 

שמורה ומטופחת, מעולה גם 
להשקעה! 

_____________________________________________)27-27(מאי סויסה 050-3450606

 ברוטשילד 3 חד', 
משופצת, 1,200,000 ש"ח 

ישראל רינהולד נדלן 
054-6401612)27-27(_____________________________________________

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

מצויין 1,160,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(תיווך-יוחנן 050-4104044

 דירת 2.5 חד' עם אופציה 
ענקית עמישב/כפר אברהם 

_____________________________________________)FOX 050-6925400)27-27 נדלן

 בשפירא היוקרתי 2.5 
חד' ק"ק משופצת!! רק 

1,225,000 ש"ח 
050-4811122)27-27(_____________________________________________

 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
_____________________________________________)27-27()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(_____________________________________________

 להשכרה באבן שפרוט 
קומת קרקע דירת 4.5 חד', 

5 כ"א , גדולה ומורווחת, 
משופצת ויפה. 5,400 )גמיש( 
_____________________________________________)27-27("פנחס נכסים" 055-6789653

 שלמה בן יוסף 3 חד' 
קומה ג' הדירה מרוהטת 

3,200 ש"ח אורי תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)27-27(_____________________________________________

 אוסישקין 3 חד' קומה 
א', מעלית, פינוי 1.8.18 מחיר: 
3,600 ש"ח אורי תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)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(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' 
ק"ב משופצת וממוזגת. 

3,600 ש"ח מיידי 
"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)27-27(_____________________________________________

 באיזור פרמישלאן 
בניין חדש 3.5 חד' ק"ב 

יפה וממוזגת 4200 ש"ח 
"א.צ.נכסים" 

 050-9777755
 050-2044100)27-30(_____________________________________________

 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

 בק. הרצוג, מקסימה לזוג 
שמתחתן, ממוזגת , מרוהטת 
במבצע במיידי רק 2,500 ש"ח 
 050-5750880/077-2050410)27-27(_____________________________________________

 בר אילן 1.5 חדר קומת 
קרקע כ-35 מ"ר, פינוי מיידי 

2,800 ש"ח אורי תיווך אדוארד 
 050-5750880/077-2050410)27-27(_____________________________________________

 בבני אברהם ק"א, יחידת 
שיור חדשה ומרוהטת. מחיר: 

2,500 ש"ח כולל ארנונה. 
_____________________________________________)27-27(תיווך 054-2345633

 בדונולו ק"א יחידת דיור 
חדשה ומרוהטת. 2,600 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(כולל ארנונה. 054-234633

 בקהילות יעקב, חצי 
קומה, יחידת דיור מרוהטת. 

מחיר: 2,200 ש"ח כולל 
_____________________________________________)27-27(ארנונה. תיווך 054-2345633

גבעת שמואל
+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בנתניהו, 5 חד' קו'10 
משופצת מהיסוד. מיידית.

רי/מקס משה דסקל
050-5926021)27-27(_____________________________________________

 בנתניהו, 4 חד' קו 1 
יחידת הורים. מיידית רי/מקס 

_____________________________________________)27-27(משה דסקל 050-5926021

 ברמות א' בפרוייקט 
החדש, מבחר דירות 3/4/5/6 

חד', מרפסות, נוף, מעלית 
וחניה "כהן-נכסים" 

050-6538002)27-27(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 ברמות ב' 3 חד', 

משופצת וממוזגת, מרפסת 
סוכה "כהן-נכסים"

050-6538002)27-27(_____________________________________________

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

בפרנקפורטר 12,מול 
ביה"כ מקור חיים

052-6337918 )27-30(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 דרוש מבנה לבית כנסת 
במרכז ב"ב כ-200 מ"ר 
_____________________________________________)25-26ח(שכירות 052-7124578

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק קרית הרצוג 

_____________________________________________)27-27ח(לל"ת 052-7396092

 דרושה דירת נכה 3 
חדרים לקניה  בבני ברק עם 
עדיפות לאזור של שיכון ה' 

_____________________________________________)25-26ח(לפרטים 054-6760750 תמר

 דרושה דירת 3/3.5 
חדרים באזור העליון להשכרה 

_____________________________________________)25-26ח(לטוח ארוך 052-7621791

 דרושה דירה לקניה 
באזור המרכז והסביבה במחיר 

_____________________________________________)25-26ח(1,200,000 050-6651365

 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

 בית פרטי ברמת אהרון 
להשכרה לכל מטרה 22,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)27-27(_____________________________________________

 למכירה 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 בית" 

052-4462863)27-27(_____________________________________________

 מציאה! 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-בית-בית 

052-4462863)27-27(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 בב"ב להשכרה חנות 
בנחמיה פינת חזון איש ב"ב 
משופצת לכל מטרה מיידי 

_____________________________________________)25-28ל(054-3062814

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

חנויות, מבנים, ומחסנים, 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)26-26(_____________________________________________
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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

 למכירה/השכרה 1800 
מטר בנתניה יעקובוב נכסים 

050-6892600)27-27(_____________________________________________

 פרוייקט הכי מבוקש בא. 
תעשיה החדש להשכרה מרכז 
מסחרי באופקים, 3500 אלף 

מטר בנוי ניתן להשכיר לפי 
הצורך. יעקובוב נכסים 

050-6892600)27-27(_____________________________________________

 500 מטר באגרובנק חדרה 
למסחר.השקעה של 750 א. 

ש"ח. יעקובוב נכסים 
050-6892600)27-27(_____________________________________________

 באיזור השומר מכבי 
אש 70 מ"ר ק"ק חנות 

לכל מטרה. 7,000 ש"ח 
מיידי. א.צ נכסים

050-9777755
050-2044100)27-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למכירה מגרשים בנתניה 
נת 542 לפי 720 ליחידה, 

לאחר הפשרה. יעקובוב נכסים 
050-6892600)27-27(_____________________________________________

 למכירה מגרשים 
בגעת פרחים, לפני הפשרה, 
יעוד:מגורים. יעקובוב נכסים 

050-6892600)27-27(_____________________________________________

 למכירה בנתניה ליד הים 
הצפוני, דונם וחצי לבניית 
4קוטג'ים יעקובוב נכסים 

 050-6892600)27-27(_____________________________________________

 להשכרה! מחסנים 
בגדלים שונים ב"מרום שיר" 

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

 בבני ברק מחסן בקומת 
קרקע כ-30 מ"ר 2,000 ש"ח 

אורי תיווך אדוארד 
050-5750880/077-2050410)27-27(_____________________________________________

 בפתח תקווה "דרך-עיר-
נכסים" משרדים/מחסנים/

חנויות להשכרה, 120 מ,ר עם 
חנויות, גישה להעמסה, מיקום 

_____________________________________________)27-27(מצויין. 052-2656825

 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

 הקודם זוכה! בר"ע 
בבניין מגורים! 4 חד', 

ק"א, 83 מ"ר, רק 
1,290,000 ש"ח "אביחי-

_____________________________________________)27-27(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה בלב המרכז! 
במיקום מעולה, משופץ 

וממוזג למשרדים/מכירות ולכל 
_____________________________________________)27-27(מטרה 054-8597985

 למכירה משרדים במגדל 
שהיה מוכן בעוד 3 שנים, 

הזמן להשקיע, רמת גן רק 
11 אלף מטר יעקובוב נכסים 

050-6892600)27-27(_____________________________________________

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  



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

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
לביה"כ, בבין הזמנים - תפוסה 

_____________________________________________)07-08/19(מלאה 052-6460451

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-37/18(חורף חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-22/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

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

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

050-2565636)09-35(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/18(וחדר אוכל, 054-6987257

יבניאל

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(_____________________________________________

מצפה יריחו
 צימר "נופי הירדן" - 

בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739, 
050-2403750)19-30(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-49(_____________________________________________

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

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

050-3336353

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

מה בחווה?

√  רכיבה טיפולית )בסבסוד קופות החולים(

√ טיולי שטח בחיק הטבע

√ חוגי רכיבה מערבית

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-27(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

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

לפרסום
03-6162228

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

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

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

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

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

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

בגני הר נוף לשבתות
ותקופות קצרות, 4 חדרים 

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

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

שעון מיים מהדרין. 
בקרבת קברות צדיקים

054-9917000)24-31(_____________________________________________

 וילה לנופש קרוב לים,  
ממוזגת מאובזרת באזור 

_____________________________________________)24-27(חרדי  058-7797817 

כ”א-כ”ג בתמוז תשע”ח  4-6/7/2018

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 לזוג עם שלושה 

ילדים. מחירים נוחים
_____________________________________________)26-29ל(054-9174659

 דירת גן משופצת 
וממוזגת, נוף פסטורלי לאגם 
מונפורט, דירה ענקית באיזור 
_____________________________________________)26-29(הדתי+בריכה 052-7674166

מצפה נטופה
 יחידת נופש כשרה 

מאובזרת ומטופחת בישוב 
הדתי מצפה נטופה 

050-8567889)26-33(_____________________________________________

 בצ'אנז- נקיה מסודרת 
וממוזגת, 7 מיטות קומת 

קרקע, 2 דקות מהים 
054-8572623/054-8461149)26-31(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 

 

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(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

ביריה
 לחגים, שבתות חתן 

וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

 "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

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-26/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-32(ומאובזרת, 052-5207326

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-32(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)17-28(לבעלז, 052-7118100

 מבחר וילות, צימרים 
ודירות נופש, בבר יוחאי, 

אור הגנוז, מירון והסביבה, 
למשפחות ולקבוצות, 

_____________________________________________)11-30ל(050-4105896

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

_____________________________________________)24-25ל(050-4198070

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

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,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

 דירת נופש מפוארת 
במרכז טבריה, מתאימה ל- 6 

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

 וילה 5 חד' + נקיה 
ומטופחת, דשא + טרמפולינה 

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

052-2270453)23-30(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

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

הרי יהודה
 מתחם נופש בהרי יהודה: 

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

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת

_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת 4 חד', מינימום 
12 מיטות, קרוב לקבר 

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

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק.שמואל מאובזרת 

עם חדר.קרוב לטיילת
052-7130111

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

 סוויטת נופש לזוגות 
+משפחות מותאם לחרדים , 

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת ברמה גבוהה מאוד!

קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם!

_____________________________________________)24-35ל(054-8523020

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת+חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
_____________________________________________)25-33ל(מהשטיבלעך 052-7606968  דירה מרווחת +גג 

מקורה+מזגנים באיזור ויז'ניץ 
050-4123938)26-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

חוסן
 אתנחתא במושב גליל 

2 דירות נופש ממוזגות, 
טרמפולינה, נדנדות, בריכה 

_____________________________________________)26-27(ועוד... 054-8525892

חיספין
 וילה חדשה בחיספין 8חד' 

מאובזרת ממוזגת עם גינה 
054-4547368/058-3288918)26-27(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 5 חד' 13 מיטות מרווחת 
ומאובזרת, מרפסת ענקית על 
הכינרת, שווה לנסות! מיקום 

_____________________________________________)24-35(מרכזי. 050-4124556

 לחוש בתוך הים
יוקרתי. ייחודי. חדש. חלומי!
מ-1,000 ש"ח אמצ"ש 450 

 "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

 פנטהאוז לבין הזמנים 
ולשבתות, נוף מרהיב לכינרת, 

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

 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 3 לילות + 
בריכה זוג + 2 1200 ש"ח, 

סוויטה ל-7 חד' 2100 ש"ח, 
דירה ל-10 300 ש"ח

_____________________________________________)27-30(קרוב לכינרת 054-2076792

 דירת נופש גדולה 
וממוזגת במיקום מרכזי, נוף 
מרהיב, קרובה מאד לכינרת. 

054-8487125)27-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת 6 חד' גדולה באיזור 
חרדי נקייה מרווחת וממוזגת 

052-2666331/054-6586535)27-30(_____________________________________________

 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

 "אבני החושן"-סוויטות  
נופש מאובזרות במרכז 

העיר וצמוד לחוף 
הים,מחירים מיוחדים 

054-638802)24-27(_____________________________________________

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-26/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198
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■ 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(_____________________________________________

052-7172822
באווירה קסומה

לגברים 
בלבד

טיפול אנרגטי
לשרירים 

ושיפור מצב הרוח 
וזרימת הדם בגוף  

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

יעוץ ועזרה

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

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

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

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

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 "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
 עם לבלובי הכרמים 

ולקראת הבציר קורס מזורז 
לעשיית יין יבש ומתוק+ציוד 

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

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

050-2494627)24-27(_____________________________________________

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

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

052-4227714)24-31(_____________________________________________

שירות תיקונים
 "ידיים טובות" כל 
התיקונים לבית שלך! 

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

_____________________________________________)24-27(למשקיעים! 053-5313790

 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

הובלות

הוצאה לאור

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

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

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

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

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 "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
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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)25-28(_____________________________________________

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 
_____________________________________________)26-27(סגורה 054-6907578

 מס' דירות נופש מדהימות 
באזור העתיקה. מזמינים 

אצלינו ונהנים ממגוון הטבות 
באטרקציות במסעדות באיזור. 

058-3229944)26-30(_____________________________________________

 במרכז העתיקה בית 
גדול וממוזג למשפחות/

זוגות. נוף, מרפסת, חצר,
_____________________________________________)26-27(052-8833331 שרית

 במרכז העתיקה בית 
גדול וממוזג למשפחות/

זוגות נוף, מרפסת, חצר 
_____________________________________________)26-27(052-8833331 שרית

 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

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

מדהים, 053-3147542,
052-7155422)47-47/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

רמת מגשימים
 וילה חדשה ענקית, 10 

חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-27ל(052-7113937

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג, לקבוצות 
מ- 15 עד 100 איש, 

050-4250702/3)18-29(_____________________________________________

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

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

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

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

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

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

 "אתנחתא בעתיקה" 
- חדרי אירוח באווירה אחרת, 

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

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

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

 בעתיקה דירת נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

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

  "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

קרית שמונה

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

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

055-9765707)23-34(_____________________________________________

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

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

 אירוח בצפת לקבוצות 
עד 100 איש אופציה לגנרטור, 

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

 יחידת נופש למשפחה 
גדולה, נוף מדהים, 

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

 בעיר העתיקה לנופש 
מדהים , צמוד לבית הכנסת.

נקייה וממוזגת 
050-4146704)24-27(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
ומפוארת +מרפסת 30 מ"ר 

לנוף פנורמי 11 מיטות+ 
054-8478709)24-27(_____________________________________________

 4 סוויטות נוף להרי מירון,
מאובזרות היטב לשבת,

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

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

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

משחקים, ביהכנ"ס צמוד.
חוויה שלא תשכח !

050-4126233)24-27(_____________________________________________

טויוטה

סיטרואן

יונדאי

פג’ו

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(_____________________________________________

פולקסוואגן

פיאט

 פריאוס 2010 יד 
שניה 217 אלף קמ+ 

שיפורים+אחריות סוללה 
חסכונית מאד 35 אלף 

ש"ח גמיש 
052-7616174)26-29(_____________________________________________

 טויוטה קורולה שנת 
2002 206,000 ק"מ עם 

חיישני רוורס וחלונות כהים 
_____________________________________________)26-27(10,500 ש"ח 054-8500185

 סיטרואן  C4 7 מקומות 
יד 2 121,000 ק"מ 21,000 

_____________________________________________)26-27(ש"ח 054-5414323

 T5 2015 טרנספורטר 
כחדש! רק 25,000 ק"מ, 

אופציה ל-9 נוסעים! 
054-6222553)26-27(_____________________________________________

 פיאט גרנדה פונטו 2010 
יד 2 אוטומטית במצב מעולה, 

מטופלת, קילומטראז' נמוך 
_____________________________________________)26-29ל(10,500 ש"ח 052-6633019

 צימר לתפארת מבצע 
"בין הזמנים" 6,000 ש"ח 

לשבוע ימים עד 11 מיטות. 
צימר מפואר מומלץ ביותר! 

052-7623725)27-26/19(_____________________________________________

 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

 טויאטה יאריס מודל 
2005 אוטומטית יד שניה 

_____________________________________________)27-27(טל: 055-856959

 טויאטה קורולה 
2008 שמורה במצב מצויין 
_____________________________________________)27-27(אוטומטית 052-7336064

 יונדאי אי 20 מודל 2012 
יד שניה 90,000 ק"מ שמורה 

055-8856959)27-27(_____________________________________________

 יונדאי אי 10 נפח-1300 
מודל 2009 אוטומט טל: 

053-4707059)27-27(_____________________________________________

מאזדה
 מאזדה MPV, שנת 

2001, 7 מקומות. טל:
052-4788488)27-30(_____________________________________________

סוזוקי
 בהזדמנות סוזוקי בלנו 

מודל 2002 במצב מצויין מחיר 
_____________________________________________)27-27(5000 ש"ח טל: 052-7336064

 סיטרואן C-4 פיקסו מודל 
2012 יד שנייה שמורה במצב 

_____________________________________________)27-27(מצויין טל: 052-7336064

 C4 בהזדמנות סיטרואן 
מודל 2010 100 ק"מ שמורה 

במצב מצויין מחיר 12,000 
_____________________________________________)27-27(טל: 055-8856959

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

 פיג'ו 307 מודל 2005 יד 
ראשונה פרטית 6 מקומות 

_____________________________________________)27-27(אוטומט 052-7336064

קיה

רנו

 קאיה קרניבל מודל 2006 
דיזל 7 מקומות 

_____________________________________________)27-27(טל: 053-4707059

 רנו גרנד סיניק 7 מקומות 
מודל 2011 יד ראשונה פרטי 

053-4707059)27-27(_____________________________________________

 טיפול אנרגטי לשרירים 
ושיפור מצב הרוח וזרימת הדם 

_____________________________________________)27-28(בגוף 052-7172822

 שדכן אמין ונמרץ לכל 
הגילאים, לחרדים/אות 

דתיים/ות ימים א-ה
בין השעות 21:00-23:00

_____________________________________________)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
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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

 מסך דק 17 אינץ' 80 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(058-6545655

 עכבר ומקלדת עם חוט 
_____________________________________________)25-26ח(50 ש"ח בב"ב 058-6545655

 3 גופי תאורה, נורות 
הלוגן  100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270 דרוש תיקון קל 

_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 050-3337530

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש מהקופסא 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 053-3121020

 FD 'מערכת שמע ח 
איכותית סאונד מצויין, שלט, 
בלוטוס, כחדשה מחיר: 350 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח לפרטים: 052-7628985

 מחשב נייד 11 אינץ' 
מתאים בעיקר לכתיבה)ללא 

סוללה( 250 ש"ח -054
_____________________________________________)25-26ח(8478353

 מקפיא גרמני 200 ליטר 
דיפרוסט במצב מצויין 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-7938941

 מזגן חלון 3/4 גוניר 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4128920

 מציאה! מייבש כביסה 
מצויין בהזדמנות רק 420 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3346080

 מצלמה סמסונג דיגיטלית 
חדשה באריזה תפריט בעברית 

קלה ואיכותית 400 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-8464909

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי כמעט 

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

 בירושלים למכירה מייבש 
כביסה כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-6256846

 למכירה מקרן חדש 
באריזה במחיר 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(לפרטים 054-8458998

 ברה"ע למכירה גריל 
בגודל בינוני ב-120 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7966786

 מחשב נייח 
+עכבר+רמקולים+מסך דק 
במצב מעולה!!! 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בפ"ת 052-8401909

 מיקורוגל כולל גריל כפול 
מורפי ריצ'ארד 350 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-8380655

 28 ספוטים מפרוק במצב 
טוב מאד 100 ש"ח טל 

_____________________________________________)25-26ח(052-8380655

 מחשב שולחני אינטל 
)כונן בלבד( לשימוש בסיסי 
)הקלדות, אופיס( 220 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-6545655

 ספת אירוח דו מושבית 
190x140-1.40 נפתחת ל

כחדשה, איכותית
+ארגז מצעים 950 ש"ח 

052-3892095
_____________________________________________)25-29ל(052-2566434

 למכירה 2 שידות נמוכות- 
כ"א 2 מגירות צבע חום כהה 
מצב מצויין מחיר: 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כ"א 052-7628985

 כסא נוח מתקפל)מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 4 כסאות משרדיים
_____________________________________________)25-26ח( 50 ש"ח ליח' 054-3077179

 שידת מגירות עמוקות, 
2 קטנות, 2 גדולות במצב 

טוב צבע חום/צהוב 300 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(03-9307308

 בירושלים 6 כיסאות פ"א 
דמוי עור במצב מצויין 

_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח 052-7637290

 אופניים מצב מצויין 
190ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 למכירה שידת החתלה 4 
מגירות מצב מעולה 170ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 למכירה טיולון במצב 
מצויין 150 ש"ח  -052

_____________________________________________)25-26ח(5737813

 למסירה ספה עתיקה 
גדולה נפתחת לשתי מיטות. 

 03-6197104
_____________________________________________)25-26ח(בשעות 17:00-19:00

 ארון קיר 5 דלתות 
2.85*2.50 טקסטורה חרוטה 

ניתן לצביעה כולל מדפים 
מגירות ותליה 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-9446320

 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

 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

 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

 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

 שולחן כתיבה/ספריה
 400 ש"ח כולל כוננית בעלת 

3 מגירות, צבע עץ משולב 
פיסטוק בהיר מצב מעולה 

_____________________________________________25-26ח(כחדש 052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים 200 ש"ח,

צבע עץ משולב פיסטוק בהיר 
מצב מעולה כחדש 

_____________________________________________25-26ח(052-6140800

 כוורת שמחולקת ל- 4                                                    
מרווחת 150 ש"ח 

צבע עץ משולב פיסטוק בהיר 
מצב מעולה כחדש 

_____________________________________________)25-26ח(052-6140800

 ספריה בגווני עץ בוק 
כוללת בר עליון בר תחתון 
ושתי וטרינות 3 מטר*2.40 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-9446320

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

 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

 עגלת תינוק חיקוי של יויו 
כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-5908579

 מטרנות ללא שלבים 
מהדרין 40 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)25-26ח(050-4110991

 סלקל שחור אדום במצב 
טוב כולל כרית לראש 80 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-4843223

 מושב הגבהה בוסטר 25 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-4843223

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)25-26ח(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

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

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

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

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

 למכירה ספרו של "זמיר 
כהן" ארכיולוגיה תנכית ב-60 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-8518383

 למכירה תמיסות 
לעדשות אופטי פרי 2 

בקבוקים ב-70 ש"ח  בי-ם 
_____________________________________________)25-26ח(052-7163334

 נעליים עקב חדשות בצבע 
ברונזה הוזמן מאסוס מידה

39-40 100 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7148005

 למסירה שולחנות 
וספסלים עבור ישיבה/

בית כנסת במצב מצויין 
050-4141453 או לפקס 

_____________________________________________)25-26ח(03-5787277

 למסירה חינם ש"ס 
"הוצאת התלמוד" ישן 

_____________________________________________)25-26ח(-054-8402499/03-5708377

 למכירה מיקרופון שולחני 
למחשב ולמכשיר הקלטה 

_____________________________________________25-26ח(חגש ב- 50 ש"ח 03-6168854

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה  כולל שני 
_____________________________________________25-26ח(מילויים ב- 140 03-6168854

 למכירה כובע פנקר 
במצב טוב ב - 100 ש"ח 

_____________________________________________25-26ח(03-6168854

 למכירה נגן דיג'ימן 
במצב מצויין ב-130 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(03-6168854

 למכירה כרטיס זיכרון 
מהיר חדש 16 ג'גה חדש ב - 

_____________________________________________)26-27ח(25 ש"ח 03-6168854

 למכירה נגן סאן דיסק 
מקולקל לחלקי חילוף ב - 20 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 03-6168854

 נעליים levies חדש 
לגברים מידה 43 צבע כחול 
_____________________________________________)26-27ח(סוליה לבנה 054-8527470

 כנר מהמם זכר שורק 150 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-8527470

 וידאו עם 5 קלטות, וידאו 
לילדים. 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-3337530

 אופני כושר איכותיות 
במצב חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-8380655

 עגלה פלסטיק לבן 
למכונת כביסה מעולה עלתה 
250 ש"ח נמכרת ב-100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8447750

 טרמפולינה מעולה קוטר 
1.5 מטר עלתה 350 ש"ח 

נמכרת ב-100ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-8447750

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

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 כירים בילד אין לבן)קינג( 4 
להבות 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 מיטה זוגית פשוטה ללא 
הפרדה 200X220  ללא מזרון 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב 450 ש"ח 058-6545655

 2 כיורים "בלנקו" למטבח 
איכותיים, גדולים, צבע לבן, 

במצב מצויין 
_____________________________________________)25-26ח(053-3165376/053-3165377

 2 מסגרות ברזל חזקות 
במיוחד למכונת כביסה או 

מכונת ייבוש בגובה 40 ס"מ 
מידות -61*51 ו51*63 

_____________________________________________)25-26ח(053-3165376/053-3165377

 אופני כישור במצב 
מעולה- במחיר מציאה 

_____________________________________________)25-26ח(053-3165376/053-3165377

 מעונים במכשיר פלאפון 
K33 במצב תיקן או לא 

)לחלקים( במחיר זול ב"ב 
_____________________________________________)27-27ח(054-8491154

 למכירה טלפון שולחני 
סטאררליין חדש באריזה דגם 

GCE5933 ב-100 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(052-796686

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי S3 חזק במיוחד 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(054-4783220

 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

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים 250 ש"ח

_____________________________________________)27-27ח(054-8484675

 למכירה פלאפון נוקיה 
סי5 לא כשר ב-150 מצב טוב 

_____________________________________________)27-27ח(050-4151813

 מעונין לקנות מגילת 
אסתר כתב אשכנזי עד 1600 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 054-8508459

 מעונינים לקנות ריצוף 
גרניט פורצלן דגם ויקטוריה בז' 

_____________________________________________)27-27ח(מחברת פריד 050-4102263

 למכירה פלאפון לא כשר 
רק ב-200 ש"ח דור 3 

_____________________________________________)27-27ח(050-2537485

 שעון יד חכם עם מצלימה 
מקקרופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(052-2437292

 ספרי קריאה להמן 
וגמרות לישיבות 50 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-4131038

 שעון סייקו צלילה 200מ' 
אוטמוטי כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-7671681 בערב

 משאבת חלב אוונט ידני 
חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-7676969

 גלגל קידמי 24 אינץ' 10 
ש"ח, צמיג 24 אינץ' 5 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(054-3777932

 תלת אופן גדול 600 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ' 15 
ש"ח, גלגל אחורי הילוכים 20 
_____________________________________________)27-27ח(אינץ' 20 ש"ח 054-3177932

 זוג תוכים וכלוב 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(050-2136254

 אקווריום ודגים 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(050-2136254

 מזוודה כחדשה 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(03-2136254

 DREAM כרטיס 
CARD בשווי 220 רק 190 
_____________________________________________)27-27ח(ש"ח בלבד! 054-8526371

 שמלות יפות לארוע 
במחיר סמלי 150 ש"ח 

ירושלים 
_____________________________________________)27-27ח(058-6770546

 למכירה חליפה חדשה 
שחורה של בגיר לבחורים 

מידה 44 בהזדמנות 400 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(058-6770546

 למכירה ג'מבוי+מטען 
במצב מצויין רק 55 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(058-6770546

 מחבת חשמלית ענקית 
_____________________________________________)27-27ח(150 ש"ח 050-4102264

 בטריה של אופניים 
 36V 10 סמסונג כחדשה

אמפר 500 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(050-4110991

 למכירה אופני הרים 
הילוכים BMX מצויינים 190 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה מערכת 
מולטימדיה לרכב שירים, 

סרטים ועוד רק ב-400 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(גמיש 050-2537485

 מציאה! שמיכת פוך 
פלומה הכי טובה שיש 250 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 050-4105920

 מציאה! שטיח איכותי 
מאד במצב חדש 350 ש,ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-4105920

 מוסך מכוניות "פישר 
פרייס" במבצ טוב בבני ברק 

_____________________________________________)27-27ח(100 ש"ח 054-8457681

 אוטובוס בית ספר "פישר 
פרייס" מנגן ומאיר עם דמויות 

בבני ברק 90 ש"ח
_____________________________________________)27-27ח(054-8457681

 מיטת טיפולים מאסז' 
מקצועית מתקפלת במצב 

מצויין 500 ש"ח )גמיש( 
_____________________________________________)27-27ח(054-8525456

 למכירה שעון איכותי ויפה 
לגבר מחוגים דיגיטלי כמעט 

_____________________________________________)27-27ח(חדש 200 ש"ח 054-8464909

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו"בתוך"( כ-100 

גליונות 350 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(054-7458429

 למכירה עיתוני "קולמוס" 
ישנים מבית "משפחה" 5 ש"ח  

_____________________________________________)27-27ח(לגליון 054-7458429

 למכירה כיריים גז הצתה 
אלקטרונית "סאוטר" 160 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 052-5737813

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

_____________________________________________)27-27ח(054-5705546

 ספרי קודש בשפה 
_____________________________________________)27-27ח(הפרסית 058-3245685 ב"ב 

 BMX 24 אופניים מידה 
לא הילוכים חדשות לגמרי 

_____________________________________________)27-27ח(058-3245685

 זיכוי לחנות אוטופדיה ע"ס 
450 רק ב-350 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(058-3245685

 למבינים 2 מזגני חלון 
ג'וניור תאדירן 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)27-27ח(054-8432773

 המילון האלקטרוני של 
אוקספוד מצב מעולה ב-290 

ש"ח )בחנות 420( 
_____________________________________________)27-27ח(053-3194026

 מקרר אמנה בצבע לבן 2 
דלתות, 76 עומק כולל ידיות 

81 רוחב, 167 גובה 500 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(054-9446320

 מקפיא גרמני 200 ליטר 
דיפרוסט במצב מצויין 400 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 054-7938941

 למסירה שולחנות 
וספסלים עבור ישיבה/בית 

כנסת במצב מצוין לפרטים 
050-4141453

_____________________________________________)27-27ח(או לפקס: 03-5787277

 כיריים בילד אין לבן )קינג( 
4 להבות 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(052-3463482

 מטען אלחוטי סמסונג 
מצוין לרכב חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(בלבד 058-3216830

 משקפי מציאות מדומה 
של סמסונג באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(מציאה. 058-3216850

 לול תינוק+מזרון תואם 
רק 190 ש"ח כולל המזרון 

מצב מצוין עץ מלא 
_____________________________________________)27-27ח(052-5737813

 ילקוט "ניקי" כמעט חדש 
מקורי 150 ש"ח עלה 350 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח 058-3245685

 כינור גודל חצי, צליל נעים 
)עבר תיקון( עכשיו מעולה! 

_____________________________________________)27-27ח(058-3245685

 סנדל לילד, ג'ינס, מידה 
23, חברת "נקסט" 50 ש"ח 

חדש באריזה! ב"ב -052
_____________________________________________)27-27ח(7669361

 למכירה שולחן ברגה)כדור 
רגל שולחן ילדים( ב-490 ש"ח 

121X59X31 מידות
_____________________________________________)27-27ח(052-7966786

 למסירה קרש גיהוץ 
_____________________________________________)27-27ח(לבחורי ישיבה 054-2252171

 לקוסמטיקאיות לופה 
ועגלת טיפולים+מיטת ונוס 

במצב מצוין! 500 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(052-7623559

 מאוורר גולד ליין חדש 
עומד ומסתובב צבע שחור 

_____________________________________________)27-27ח(150 ש"ח 058-4747065

 מקרן איכותי מאד במצב 
מצויין 499 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(054-3558949

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

_____________________________________________)27-27ח(052-3463482

 כסא לתלמיד הידרואלי 
כחדש אוטופדי שחור, 150 

_____________________________________________)27-27ח(ש"ח בפ"ת 052-786557

 אופני הרים גדולות 
מיקצועיות מעצור דיסק,בולמי 

זעזועים,הילוכי פרפר חדשות
500 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(050-6867740

 נעלי ניובלנס ספורט 
נשים 37.5 200 ש"ח -050

_____________________________________________)27-27ח(4131038

 מעיל צמר חדש מס' 42 
_____________________________________________)27-27ח(נשים 200 ש"ח 058-3289108

 עליונית פיטים חדשה 
שחור זהב מס' 40 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(058-3289108

 ציוד לרכיבת אופניים 
כול ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי 490 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(טל: 052-2727474

 ערכת משחה לריפוי עור 
הפנים)פצעים, חתכים ווכ'( 

_____________________________________________)27-27ח(200 ש"ח מ-ם 058-3219830

 טוסטר אובן כחדש חברת 
HOME 200 ש"ח מציאה 

_____________________________________________)27-27ח(מי-ם 058-3216830

 רדיו דיסק פנסוניק לרכב 
150 וחברת ZED כחדש כולל 

אוקס בלוטוס ועוד 450 ש"ח 
_____________________________________________)27-27ח(058-321683

 אזעקה חזקה לקטנועים 
וכו'+שלטים רק 200 ש"ח

_____________________________________________)27-27ח(058-3216830

 סמסונג חדש B110 שני 
סימים 150 בלקברי 9770 רק 

_____________________________________________)27-27ח(200 ש"ח 058-3216830

 פלאפון אלקטל כשר 
תומך סלקום 130 ש"ח מטען 
מגן לאייפון 52 חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(058-3216830

 מזזרוני שינה מתנפחים 
זוגיים כחדשים 3 ב-160 ש"ח 

_____________________________________________)27-27ח(מציאה מי-ם 0583216830

 סבלים לקימקו סנטו ומובי 
_____________________________________________)27-27ח(רק 70 ש"ח 058-3216830



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כ"א-כ"ג בתמוז תשע”ח  4-6/7/2018

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
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)37-38/18(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 לרשת מעונות 
בק. הרצוג דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית. תנאים טובים 

054-4499177)24-27(_____________________________________________

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז. 

_____________________________________________)25-28ל(050-5398098

 רכזים/ות למגוון תפקידים, 
אפשרות מהבית/ חלקית, 

מתאים גם למורים/ות, 
מנהלים/ות, לא מכירות!!! 

_____________________________________________)25-28ל(055-7068474

 רוצה לגדל את הילדים 
בנחת וברווח? עבודה נוחה 

לאמהות מהבית, מכירת 
_____________________________________________)21-29(מוצרים מהבית. 052-7661565

 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 ממשל 

לתמיכה בעמותות, קו"ח: 
072-2449110)23-22/19(_____________________________________________

 דרוש/ה עו"ס לחברת 
סיעוד בבני ברק, תנאים 
מצוינים +אחזקת רכב, 

שעות גמישות
 ,050-6879346
 03- 5782180

_____________________________________________)24-27(פקס :03-6195894

 לגן פרטי בפ"ת דרושה 
גננת לגילאי שנה וחצי.

_____________________________________________)24-27(נסיון חובה 52-4491044

 דרושים לטלמרקטינג 
שעות עבודה 9-15:00

ימים א-ה בפתח תקווה 
_____________________________________________)24-27ל(03-9200200

 למעון בחולון דרושות 
מטפלות חרדיות למ.מלאה 

בעלות נסיון למיידי
054-4445755)24-27(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partner.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מחפשים אשה 
ללינה בפ"ת, החל 

מהשעה 20:00 עד 8:00 
בבוקר, כולל עזרה קלה 

לקשישה, לפי מחיר 
_____________________________________________)25-28(חודשי 054-8121234

לשירות ושימור  לקוחות
ימים א'-ה' 

מ-9:00 עד 16:00
שכר גבוה מאוד למתאימות!

למוקד במגדלי שקל ב"ב

קו"ח למייל:
sherut.h.r@gmail.com

דרושות נציגות 

חשמלאי מוסמך

 03-6160186

עם רקע מכני, ראש גדול, רשיון חובה, 

דרוש

אופציה לקידום 
הכשרה במקום 
עבודה מאתגרת החלו מיונים לצוות החינוכי 

לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

למוקד טלמרקטינג תורני וותיק 
ומצליח לזיכוי הרבים בראשון לציון

 לפרטים השאירו הודעה ב- 077-360-9555

 שכר גבוה מאוד - למעלה מ-35 ש"ח 

לשעה! + בונוסים מטורפים  סביבת 
עבודה תורנית ונעימה  שעות גמישות  

 אפשרויות קידום !!!

בס"ד

דרושים נציגים נמרצים  
בעלי יכולת מכירה עם אש בעיניים 

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
סיעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות! 
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)25-28(054-9770395 מרים

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים מנהלים, מוכרים, 

עובדי יצור מעל גיל 24 
ת.טובים למתאימים

053-3133344 )25-28(_____________________________________________

דרושה
עורכת וידיאו 

לחצי משרה, עם אופציה להרחבה. 
ידע טוב באפטר. יתרון לידע בגרפיקה.

המשרה בבני ברק.
קו"ח ועבודות למייל:

 job200843@gmail.com

 דרוש/ה קופאי/ת
 למכולת בב"ב עדיפות לנסיון,

_____________________________________________)24-27ל(לפרטים :052-8782464

 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

 מנהלת חשבונות סוג 
+3חשבות שכר עם ניסיון 

לפחות 3 שנים. משרה מלאה 
משרד בב"ב קו"ח

rdm@rdm.co.il 03-6338889 )26-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית, הסעות מב"ב, 
שכר גבוה. 

058-4114777)26-27(_____________________________________________

 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

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 

ומסור +עובד מטבח למשמרת 
_____________________________________________)26-26(בוקר. 052-6607070

 למרפאת שיניים בב"ב 
דרושה מזכירה מנוסה לשעת 

אחה"צ מ 14:30-20:00 
_____________________________________________)25-26ל(054-5424005

 דרושות איש/ת טלמיטינג 
בסוכנות ביטוח בפ"ת טל: 

 050-8550052
avital2@ar-fo.co.il)25-28ל(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות 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

 דרושה עובדת לסגירת 
חוגי בית וערבי הרצאה עבור 
ארגון תורני בתל-אביב, נסיון 

חובה, שכר גבוה 
052-7117086)25-27(_____________________________________________

 התפנה עורך ספרים ותיק 
ומנוסה לקבלת עבודה רצינית 

בתחום התורני בלבד! 
_____________________________________________)26-29ל(054-8590879

 דובר אנגלית ספרדית 
איטלקית)לא עברית( מחפש 

עבודה
_____________________________________________)25-26ח(054-2183074 לא בשבת.

 שוברים לבתי מלון מהוים 
50% הנחה כל שובר 150 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7163334

 בחור חרוץ וחזק מעוניין 
לעבוד בהובלות באיזור הדרום 

נתיבות/אופקים 4 ימים 
בשבוע או בעזרה לבעל מקצוע 

_____________________________________________)25-26ח(054-6418705

 בחור חרדי מנקה חדרי 
_____________________________________________)25-26ח(מדריגות 050-4148811

דרושות לשנה"ל תשע"ט 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

כח עזר למחלקה הפנימית 
לעבודה מאתגרת, מעניינת ומתגמלת

לצוות של מקצוענים עם נשמה דרושים:

tzevet10@gmail.com :קו"ח יש לשלוח למייל
או לפקס 03-5771230 לפרטים: 03-577127 או 03-577053

כח עזר
למחלקות השונות

העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה וסופ”ש

לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
03-5770531 03-5771127 | 

חצי יובל של 
צמיחה ומצוינות  

חצי יובל של 
צמיחה ומצוינות  

מקצועיים עם נשמה מקצועיים עם נשמה.

מקצועיים עם נשמה.מקצועיים עם נשמה.

למעייני הישועה 

chadvir@mhmc.co.il :קו"ח יש לשלוח למייל 
או לפקס 03-5771230 לפרטים: 03-5771127 או 03-5770531

לצוות של מקצוענים עם נשמה דרושים:
• סניטר	

• כח•עזר•במחלקה•פסיכיאטרית•נשים	
• כח•עזר•במחלקה•כירורגית/אורתופדית•	

• כח•עזר•במיון•כללי	
• כח•עזר•באספקה•סטרילית	

התפקידים דורשים אחריות אישית, שירותיות, זמינות 
לעבודה במשמרות כולל שבתות חגים ערבים ולילות 

המרכז•הרפואי•
מעייני•הישועה•מחפש•אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית•משמרת•צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

התפקיד דורש אחריות אישית, שירותיות
זמינות לעבודה במשמרות

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(_____________________________________________

 לארגון להפצת יהדות                   
בודק מזוזות ותפילין +נסיון, 
עדיפות לבעלי רכב/אופנוע 

_____________________________________________)26-27ל(053-3336237

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)25-26(לשעה 054-3607420

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(_____________________________________________

 דרוש איש אחזקה/כללי 
_____________________________________________)27-28(לישיבה בב"ב 055-6777042

 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(_____________________________________________

 לגן בקרבת ב"ב דרושה 
גננת לגילאי 4-5 בעלת ניסיון 

בלבד שכר גבוה!! קו"ח 
_____________________________________________)27-27(לפקס: 1533-9677-435

 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 עובד אחראי ומסור 
מגיל 25 למזנון חלבי ב"ב 

לשעות הבוקר/צהרים 
_____________________________________________)27-29ל(054-8479820

 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

 לגן בגבעת שמואל 
דרושה סייעת לגילאי 4-5 עם 

ותק 2+ תנאי שכר של משרד 
החינוך קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)27-27ל(1533-7511-558

 דרושה סייעת צמודה 
לילד לגן בגבעת שמואל- 

משרה מלאה. בעלת תעודת 
חינוך מיוחד, שכר גבוה. קו"ח 

_____________________________________________)27-27ל(לפקס: 077-3181374

 הזדמנות!! שיננית 
בנסגרת סטאז', במכללה 

בר"ג במצעת ניקוי 
אבנית+בדיקה+צילומים 
בחינם!! רק מעל גיל 30!

050-2261665)27-30(_____________________________________________

 לחברה חרדית רכז/ת 
לעבודה מהבית, למענה 

שיחות נכנסות ועוד. לא נדרש 
מחשב, 2-3 שעות ביום, 3000 

_____________________________________________)27-27(ש"ח קריירה 072-22-22-62

 לארגון גדול בירושלים 
מנהל/ת קשרי לקוחות, שעות 
מעולות, 9,000 ש"ח. קריירה 

072-22-222-62)27-27(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בבני ברק 
מנהל/ת משרד, לעבודה 
משרדית וניהול המשרד, 

7,000 ש"ח נטו. 
_____________________________________________)27-27(קריירה 072-22-222-62

 דרוש מטפל לקשיש, 
מסור וחרוץ בירושלים. תנאים 

טובים למתאימים.
_____________________________________________)27-27ל(052-5180770

 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

 מעונין לעבוד כעוזר טבח/
נהג בשעות אחה"צ/ערב

_____________________________________________)27-27ח(052-7191083

 מעונין לעבוד כעוזר טבח 
_____________________________________________)27-27ח(אחה"צ/ערב 03-6162229





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'

פנחס

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:13
19:30
19:10

20:29
20:32
20:32

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי כ"ג בתמוז תשע"ח 6/7/18 • גיליון מס' 1272

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

יחידת נופש + בריכה 
נוף מרהיב בשניהם 

בחצור הגלילית

וילה + בריכה 

058-3223320

שבועיים לסיום מושב הכנסת, חודשיים לפקיעת הדד-ליין שהציב בג"ץ - עולם התורה נושם לרווחה

חוק הגיוס עבר בקריאה ראשונה
בהנחיית גדולי ישראל השכילה הנציגות החרדית להעביר את החוק – מבלי 
לתמוך בו • הח”כים הערבים נמנעו מהצבעה בעקבות 'דיל המואזין' ו'יש עתיד' 
תמכה • בהמשך: החוק יעבור תיקונים בועדה ויעלה לקריאה שניה 
ושלישית • הוראתו הדרמטית של מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי, 
החשש מזגזג של לפיד בדקה ה-90, העימותים בין יש עתיד למחנה 
הציוני ונאומי הח”כים / עמ' 14

לא הכל היה מושלם בערבו של 
־יום שני, את יציע האורחים בכ

במיוחד  מביש  אפיין מחזה  נסת 
שגד צעירים  עשרות  כמה  ־של 

על  מתענגים  הספסלים.  את  שו 
נאומיהם המרתקים של עמר בר 

לב ולאה פדידה

על סדר היום, אבי גרינצייג / עמ' 18

/ עמ' 14

מרן הגרי”ג: “לרפורמים אין חלק בעם ישראל” 

למה תתראו?

את  לקדם  שטייניץ  השר  את  הסמיכה  הממשלה 
יו”ר   • מתווה הכותל, למרות התנגדות החרדים 
אגודת ישראל בארה”ב עלה למעונו של מרן ראש 
מפגשו  לקראת  נחרצות  הוראות  וקיבל  הישיבה 

ארה”ב  יהדות  של  המייצגים  הם  החרדים  כי  להדגיש   – נתניהו  עם 
• היוזמה: להקים מרכז בישראל שיפעל נגד הרפורמים

רסום
פ

אשון
ר

המאבק על הכותל

/ עמ' 13

אלעד: צמוד בדגל ו'ישי', 
הפריימריז קריספל מוביל בש"ס

הגדול

באזור מרכזי! מיידי!
חנות למכירת קפואים

 כולל מקררים וחדרי קרור
050-7509476

 חנות להשכרה בב"ב! 

הנסיך הבריטי בישראל: 

התרגש בכותל, 
סירב לברקת

/ עמ' 19

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

מתמודד אנונימי, מצטרפת 
עלומה וקמפיינים חדשים

מתחיל  ברוורמן  מטה  המתלהטת:  הבחירות  ממערכת  ומדווח  עוקב  תקווה'  בפתח  'השבוע 
להתניע והספקולציות על המקום השלישי ברשימה פורחות, רמי גרינברג ממנה דוברת חדשה, 
אורי אהד משיק סלוגן בחירות והמתמודד שהפך ל'בשורה שלא באה מאז יואל משה סולומון" 

/ עמ' 6

יומן בחירות פתח תקוואי: 

/ עמ' 10

/ עמ' 8

מזל טוב: 
קהילת 

בני תורה 
חדשה בעיר

גן חיות, הרצאות 
וקבלת שבת: 
קיץ לוהט / עמ' 12

ממרבד הקסמים ועד 
לראש הכוללים: 
הרב צוברי זצ"ל
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