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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

03-5796643 פרסם  
ותתפרסם

מתנגדים ומקוששים תומכים

גפני: לא נהיה 'שאבעס גוי' של אגודה
ההחלטה: ראשי הישיבות הורו לאפשר העברת חוק הגיוס בקריאה ראשונה 

המטרה: להעביר תיקונים באחוזים לקראת קריאה שניה ושלישית
ההסכמה: באגו"י מבהירים כי לא יפרשו אחרי שהחוק יעבור בקריאה ראשונה

הדילמה: כיצד לנהוג אם הערבים ויש עתיד יתנגדו ולא יאפשרו את העברת החוק
הפתרון: הצבעה שמית שתאפשר לחברי הכנסת להימנע בסבב ההצבעה השני

ההבהרה: בדגל ובש"ס לא מוכנים להימנע אם אגודה תתעקש להתנגד בכל מחיר

אבי בלום, בי”ס לפוליטיקה / עמ' 16-18

הפוסקים נגד 
בתי הדין: 

"קלי הדעת"
 

 שבר בת עמי על
, על ה'היתר' הנורא שניתן ביום על שבר בת עמיהן על אלה תרד עיני, 

החמישי לחודש תמוז ה'תשע"ח, לאשה נשואה להפר בריתה ולחלל 

קדושת נישואיה בלא קבלת גט פיטורין מבעלה, ע"י בתי הדין של קלי 

ומרבים ממזרים בישראל ה"י וונות גילוי עריות עהדעת המתירים 

תוך  ,, בנימוקים מגוחכים ומופרכים שלא שיערם אדם מעולםרח"ל

י הדור, כדרך אותו רב צבאי גדולניסיון להסתירם ולהעלימם מעיני 

הם קשים לעולם יותר מדור  והרי בפרשת 'היתר' הממזרים הידועה,

 .המבול )כדאיתא במסכת קידושין דף י"ג עמוד א'(

ופשוט וברור, שכל השותפים למעשה נפשע זה של התרת האשת איש 

ובשנים קדמוניות היו גם  ,לעלמא בלא גט, הריהם מנודים לשמים

בבית יוסף אה"ע סימן מ"ב על כעי"ז )כמובא  לבריותמנודים 

 בן הרא"ש סימן פ"ביהודה י במחודשים ה' בשם שו"ת זכרון יהודה לר

, ספריהם ספרי קוסמים, ואסור (השנידו את המתיר כל חכמי המדינ

 שמם.מלהזכיר שום דבר הלכה 

 החותמים בצער ובכאב
 [קבלתן]חתימות הגאונים שליט"א סודרו לפי סדר 

__________________ 

 מרדכי אייכלר

אני מסכים ומצטרף לכל חוו"ד של הרבנים 
לאיסור החמור של  הגאונים שליט"א

ביטול נשואין והפקעתם בלא קבלת גט 
 פיטורין מבעלה.

__________________ 

 אברהם שרמן

___________________ 

 שלמה מחפוד

___________________ 

 נחום אייזנשטיין

 אני מצטרף לדעת ידידי
 הגר"א שרמן שליט"א.

___________________ 

 אליהו שלזינגר

  ___________________ 

 ב תופיק אביעזריעקי

__________________ 

 אביגדור נבנצל

 כיהודה ועוד לקרא

 

__________________ 

 שמואל דוד גרוס

__________________ 

   בויםנפתלי נוס

 נערך והוגה ע"י מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א, נוסח המכתב  
 הרבנים הדיינים מחאה על פסק הדין של לפרסמו כ שציוה

 .בשיתוף עם הרבנים עמאר ובוארוןשניתן  שלוש ואדרי

פרסום

ראשון

/ עמ' 19  

הנציגות החרדית לא 
תתמוך בחוק הגיוס

חבר ועדת הגיוס ח״כ מיקי 
זוהר ל'קו עיתונות': ״הדיונים 
יסתיימו תוך שבוע״ • מנגד, 

חברת הועדה ח״כ מירב 
בן ארי מעריכה: ״הדיונים 
יימשכו אחרי מושב הקיץ, 

נצטרך ארכה מבג״ץ״ 
 / עמ' 18

1 יום 
27

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות לקראת הבחירות 
/ שטח מוניציפאלי, עמ' 20-21

שוברים שיא עולמי, מעניקים טיפים ומסתערים 
על הבחירות: הכירו את ראשי הערים הוותיקים 

בישראל ובמגזר החרדי / פרויקט מיוחד
ירושלים: כאוס בגוש החילוני: רחל עזריה הוחרמה על ידי חברי המועצה 

מ'ירושלמים'. הערכה: מכוונת לסגנות / פרסום ראשון
שומרון: איפה יוסל'ה? יוסל'ה שוחמכר נכנס לפוליטיקה ומדבר על הכל / ראיון
ביתר עילית: פיצול בחב"ד: יקי הרשקופ הודח בפריימריז ופותח מפלגה חדשה, 

המנצח מקווה לקבל אצלו את המקום השני / חשיפת 'קו עיתונות'

צמוד בביתר: 
הרשלר, הרשקופ 

ושמעיה ראש בראש

קנס, גינויים וביטול: 
סערת דוכן התפילין

מסתבך: הרכבת 
המהירה זוחלת 

לאיטה / עמ' 10

'גלאט כושר': 
פעילות גופנית לבני תורה

החרדים התפצלו, 
ראש העיר ניצח, 
השבת הפסידה

המועצות בבני ברק 
ובית שמש מתרחבות

בהלה בדרך 
לחופה:

ניידות וסירנות

/ עמ' 6 

/ עמ' 14 

/ עמ' 8 

/ עמ' 6 

/ עמ' 12 

/ עמ' 14 

/ עמ' 8 

תומכי אגודה מפצלים את 
ההצבעה ומתלבטים מי הנציג 

המקומי המועדף עליהם • 
ב'דגל' רושם יו"ר הסיעה יתרון 

ובש"ס מוביל עוביידי בפער קטן על שני חבריו 
• ובאופוזיציה: המנצח הגדול הוא מנחם זיידה, 
כשאחריו משתרכים ויסברג והולצמן • והשבוע: 

הפריימריז באלעד

המזכיר המיתולוגי איננו: הרב משה גבירץ ז״ל

גידול טבעי 

הפריימריז 

הגדול



ת
ע

ם בכל 
עי

מבצ
ה

ת 
א

ק 
סי

פ
ה

ת ל
אי

ש
ה ר

חבר
ה

ח  | 
ט.ל.

 *

10:00-13:30  ' ו יום    12:00-20:30 ה’   - א‘  ימים  גאולה 
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מטורף חיסול מלאי

דגמים נבחרים בלבד





שלך

יופלה
הבחירה

הפרגון מ-

לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

בוחרות
בפרגון השבועי: 
תכשיט או סדנה 
ליצירת תכשיט

ויכולות לזכות
בפרגון השבועי שיקבל 

את מירב ההצבעות

מתקשרות
 03-373-9999

ועונות על 2 שאלות

תכשיט: שובר על סך ₪100 למימוש לפי בחירה ברשת ׳תכשיק׳. 
סדנה ליצירת תכשיט: יצירת תכשיט, שעה של חוויה. בחנות ׳הובי׳ בירושלים או בפ״ת.

 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.

תכשיט

סדנה ליצירת 
תכשיט

זוכות100 שבוע בכל 
 



תלמדו להיות מעשיים!

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

*המלגה להנדסאות גברים בכפוף לקריטריוני מה"ט. לנשים במחיר מסובסד.

להרשמה: 
2245*)שלוחה 2(

טי
תנ
או

100% 
מימון 
שכר

לימוד*

נשים
מזכירות רפואית	 
ניהול מערכות משרד	 
קורס מורשי נגישות מתו״ס	 

מינהל

נשים
 	QA - בדיקת תוכנה

טכנולוגיה

גברים / נשים
ייעוץ מס	 
חשבות שכר	 
הנהלת חשבונות סוג 1+2	 
הנהלת חשבונות סוג 3	 

חשבונאות

גברים
מכינה טכנולוגית	 
הנדסאי בניין	 
הנדסאי חשמל	 
הנדסאי תוכנה והגנת סייבר	 

גברים / נשים
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים	 

הנדסה

נשים
עיצוב פנים	 
עריכת וידיאו	 
גרפיקה ממוחשבת	 
עיצוב אתרים	 
צילום	 

עיצוב

ירושלים | בני ברק | אשדוד | מודיעין עילית | חיפה | בית שמש

חהללא תוכן אקדמי

צל
22 שנות ה

ת השמה מקצועית

לק
ח
מ

נמשכת ההרשמה 
ללימודי מקצוע מעשיים
לנרשמים עכשיו פטור מדמי רישום! 

)עד ר״ח אב(

נשים: לימודי בוקר  |  גברים: לימודי ערב

התקשרו ושריינו חופשה עמוסת חוויות!

08-8593888

חופשת קיץ
חלומית
זה רק צפורי!

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

גם משפחתי, גם מהדרין וגם חוויות מדהימות!

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

כניסה חינם לפארק המים
ולאטרקציות היבשות



לא רק לילדים מגיע להתפנק
חדש! YOLO ORIGINS בשילובים אקזוטיים

עם פולי קקאו מחוף השנהב
פינוק שוקולד מריר אמיתי



י"ד בתמוז תשע"ח 1227/6/18 בירושלים6

 ספורט מקרב לבבות
במסגרת פעילותו של 
העיר  מועצת  חבר 
צרפת  עולי  ונציג 
בכיכר ספרא, שמואל 
)ש"ס(,  מרציאנו 
ספורט  יום  הופק 
חלק  לקחו  בו  מיוחד 
רבים  ונערים  ילדים 
העולים.  ממשפחות 

מגיבוש  המשתתפים  נהנו  הספורט,  חוויית  מלבד 
ודיבוק חברים.

 'טרם' חנכה, הבכירים התייצבו
שני  יום  בצהרי 
סניף  חנוכת  נחגגה 
'טרם'  של  חדש 
בשילוב  בירושלים, 
הפראמדיקים  יום 
בקביעת  הלאומי. 
הראשון  כובד  מזוזה 
של  ורבה  לציון 

סגן  בנוכחותם:   כיבדו  עמאר.  הגרש"מ  ירושלים 
פיני  קלרמן,  פינדרוס,  המועצה  וחברי  ליצמן  השר 
בלטו  גוטלר.  ואיתי  בצלאל  אברהם  הלפרין,  עזרא, 
בנוכחותם: המתמודדים לראשות העיר: משה ליאון, 

יוסי דייטש והשר זאב אלקין.

 הילולת בעל ה'אור החיים'
)רביעי(  הלילה 
צפויים להגיע המונים 
לקברו של בעל ה'אור 
בהר  הקדוש  החיים' 
להעתיר  הזיתים, 
ביום  בתפילה 
לרשות  ההילולה. 
הותקנו  הבאים 
הצללה  מערכות 

ותאורה, נבנה גשר המחבר ישירות בין הכביש לאזור 
הציון ושתייה תחולק אין כסף. בשבוע האחרון סיירו 
יוסי  הורביץ,  הלל  הרב  ההכנות:  על  ועמדו  במקום 
דייטש, צוותים טכניים של העירייה ובכירי המשטרה.

 אלקין והשחמט
על  תיאור  בכל 
פוליטיים  מהלכים 
השר  מתואר  שלו, 
כשחקן  אלקין  זאב 
כזה  משובח,  שחמט 
צעדים  לחשב  שיודע 
מהלכים.  ולהוביל 
הוכיח  שישי,  ביום 
כישורים  אלקין 

המדינה  בגביע  להשתתף  בנו  עם  כשהגיע  מעשיים, 
בשחמט, המתקיים בירושלים. במשחק מול סגן אלוף 
במשחק  אך  הובס,  אמנם  אלקין  גלפנד  בוריס  עולם 
אלקין  כי  נראה  ירושלים,  העיר  ראשות  על  האמיתי 
ולזכות  'מט'  לעשות  מנת  על  הכל  את  לתת  מתכוון 

בראשות.

 שבת חסידית מול הכותל
בקרב  רבה  תכונה 
חסידי ביאלא בני ברק, 
לקראת שהותם בשבת 
הכותל  ליד  הקרובה 
בראשות  המערבי, 
שממשיך  האדמו"ר, 
את מסורת אביו זצ"ל 
בין  בימי  לשבות 
בירושלים.  המצרים 

ממוסדות  אולמות  והוכשרו  הושכרו  האירוע,  לרגל 
פורת יוסף ונתיב אריה בעיר העתיקה, כאשר התפילות 
יערכו בכותל ועריכת השולחן תהיה במרפסת ברחוב 

משגב לדך, הצופה אל שריד בית מקדשנו.

מאת: ישראל פריי

בערבו  התכנסה  היסטורית  מועצה  ישיבת 
על הפרק: מתחם  בכיכר ספרא.  יום שני  של 
שניהלו החרדים  ענק  קרבות  הרקע:  התחנה. 
ניר  וראש העיר  היועץ המשפטי העירוני  נגד 
שאילץ  הפנים  ממשרד  לסיוע  ושזכו  ברקת, 
המניין.  מן  שלא  ישיבה  לכנס  ברקת  את 
הייתה  החרדית  לנציגות  הסיטואציה: 
המושכות  את  לקחת  היסטורית  הזדמנות 
לידיה ואף למנות 'ראש עיר' מטעמה לישיבת 
המועצה, אלא שברגע האחרון, ראשי הסיעות 

הפנו גב לנושאי המאבק.
התחנה  מתחם  פתיחת  נגד  המאבק  כזכור, 
זמן  מזה  הנציגות החרדית  את  מלווה  בשבת 
זמנים הולך  נאבקים הם מול חלון  רב. כעת, 
ונסגר, בהם ניתן לערער בוועדה המחוזית נגד 
שעבר,  שלישי  ביום  במקום.  התב"ע  אישור 
כפה משרד הפנים על ראש העיר ברקת לכנס 
ישיבת מועצה שלא מן המניין - לאור דרישת 
החברים החרדים - בה תעלה לדיון דרישתם 
של  התב"ע  על  מועצה,  כהחלטת  לערער, 

מתחם התחנה.
שנבחר  מי  כזה,  במקרה  התקנון,  פי  על 
לנהל את הישיבה במקום ראש העיר, הוא זקן 
חברי המועצה או מי שייבחר על ידי החברים. 
שהחרדים  היה  נראה  הצהריים,  שעת  עד 
היה  שאמור  מי  הגדולה.  בשעתם  נמצאים 

להיבחר ל'ראש העיר' לצורך הישיבה, הוא 
המוביל  פינדרוס,  יצחק  העיר  ראש  מ"מ 
יחד  השבת,  למען  העיקש  המאבק  את 
וייצמן.  יוחנן  המועצה  חבר  עמיתו,  עם 
מעשית  השלכה  הייתה  הישיבה  לניהול 
הפרוטוקול  על  לחתימה  הקשור  בכל 
על  העירייה  מטעם  לערער  היכולת  ועל 

החלטות היועמ"ש.
אלא שאז, שעה קלה לפני כינוס הישיבה 
שלא מן המניין, יצא ראש העיר ניר ברקת 
לקרב מאסף. הוא כינס את שלושת ראשי 
ישראל,  אגודת   – הלפרין  יעקב  הסיעות; 

אליעזר ראוכברגר – דגל התורה וצביקה כהן 
לבל  כבדים  לחצים  עליהם  והפעיל  ש"ס,   –

ייקחו ממנו את ניהול הישיבה.
תקציב  לדיון  עלה  הפנימית,  בישיבה 
תקציב  החרדי,  המגזר  של  הקיץ  פעילויות 
עירוני שתקוע מספר חודשים. בסופו של דיון, 
כספי  חלוקת  אודות  להבנות  הצדדים  הגיעו 

פעילויות 'בין הזמנים'.
ציפו  הנוכחים  הגדולה.  השעה  הגיעה  ואז 
החברים  אחד  ייבחר  בה  הגדולה  לדרמה 
שבפועל,  אלא  הישיבה,  את  לנהל  החרדים 
מאחורי  עמדו  לא  החרדיות  הסיעות  ראשי 

מובילי המאבק והדרישות מוסמסו.
קצרה  מועצה  ישיבת  התנהלה  לבסוף, 
בניהולו של ברקת, שם עלתה ההצעה החרדית 
של  תב"ע  על  לערער  העירייה  את  המחייבת 
 16 מתחם התחנה. ההצעה אושרה ברוב של 
ננעלה  הישיבה  מתנגדים.   11 מול  תומכים 
לגייס  להתחיל  אם  כי  נותר  לא  ולנאבקים 
שצפויות  משפטיות  עתירות  לצורך  כספים 

להגיע בהמשך.
אחד  טען  הפנימית,  הרתיחה  רקע  על 
ראשי  של  המוקדמת  בישיבה  הנוכחים 
הסיעות עם ברקת, כי ראש העיר הציע להדיח 
מתפקידו.  פינדרוס  יצחק  מקומו  ממלא  את 
בסביבת ברקת הכחישו לחלוטין את הדברים.

ברקת  העיר  ראש  מיהר  הדיון,  לאחר  מיד 
"לפני  שפרסם:  בסרטון  ניצחונו,  את  לחגוג 

5 שנים כל מה שהיה כאן זה מבנים נטושים 
יבשים. עבדנו קשה כדי להפריח את  וקוצים 
שהפך  התחנה,  מתחם  את  ולהקים  השממה, 
אי  בעיר.  והיפים  התוססים  המקומות  לאחד 

אפשר לדמיין היום את ירושלים בלעדיו".
עונת  לקראת  "לצערי,  הוסיף:  ברקת 
על  לאיים  שונים  גורמים  מנסים  הבחירות, 
פוליטיים  תרגילים  מיני  ובכל  קוו,  הסטטוס 
מתחם  את  לסגור  מאיימים  העיר  במועצת 
בשבת.  פועלים  בו  שחלקים  בגלל  התחנה 
ואומר  השבת  את  מכבד  בעיר   קוו  הסטטוס 
שיש מסעדות ומקומות בילוי פתוחים בשבת, 
ואין מסחר בחלק היהודי של העיר. זו פשרה 
מתחם  יחד.  לחיות  לנו  שמאפשרת  חברתית 
ונותן  לירושלים  גדול  ערך  מוסיף  התחנה 
 - בעיר  שונים  לציבורים  בשבתות  גם  מענה 
ולתיירים  יהודי  הלא  למגזר  החילוני,  למגזר 
בהתאם  פתוח,  יישאר  התחנה  מתחם  רבים. 
מקום  יש  בירושלים  כי  קוו,  ולסטטוס  לחוק 

לכולם וחשוב שכולם ירגישו בה בבית".
המועצה  מישיבת  כלל  להיעדר  שבחר  מי 
והמתמודד  המועצה  חבר  הוא  הקריטית, 
ככל  שחושש  ליאון,  משה  העיר,  לראשות 
מעוניין  ולא  הפוליטי  גורלו  על  הנראה 
לנקוט עמדה בין החרדים לחילונים. בהודעה 
להודעה  בתוכנה  זהה  כמעט   – שפרסם 
שעסקה  קודמת  מועצה  ישיבת  לפני  ששיגר 
במתחם התחנה – נכתב: "לצערי, מועצת 
נציגי  משמעות.  חסר  לקרקס  הפכה  העיר 
ציבור, שטובת העיר ירושלים אינה בראש 
המועצה  מליאת  את  הפכו   - מעייניהם 
והאוכלוסיות  המגזרים  בין  שיסוי  לבימת 

השונות בעיר כחלק מקמפיין פוליטי.
קודמות,  בישיבות  שאמרתי  "כפי 
ועל  קוו  הסטטוס  על  לשמור  בכוונתי 
שום  השונים.  הציבורים  בין  האחדות 
תועלת ממשית לתושבי ירושלים לא תצא 
לא  ולכן  הערב,  שיתקיים  המפלג  מהדיון 
אטול בו, ובדיונים דומים מסוג זה חלק". 

יוסי גיטלר

על  נודע  הבוקר  בשעות  שלישי  ביום 
פטירתו של רבי משה גבירץ ז״ל, אחד האישים 
ישראל',  'אגודת  תנועת  עם  ביותר  המזוהים 
האחרונות  השנים  בעשרות  ששימש  ומי 
כמזכ״ל הוועד הפועל העולמי של התנועה, 
כאשר  עדנה  לו  הייתה  שלאחרונה  תפקיד 
חידשה  התנועה  של  התורה  גדולי  מועצת 
כבראשונה  להתכנס  והחלה  נעוריה,  כנשר 
'הוועד הפועל העולמי' ברחוב 'שומר  בבית 
הכותל' בירושלים, מקום שהיה תחת ניהולו 

ואחריותו. בן 86 היה בפטירתו.
תרצ״ב  אב  בב'  בירושלים  נולד  משה  ר' 
צאנז  חסידי  מחשובי  ז״ל,  יהודה  ר'  לאביו 
בירושלים וממקורבי הרבי מצאנז קלויזנבורג 
ה'שפע חיים' זצ״ל והאדמו״ר שליט״א. מצד 
המפורסמת,  ריבלין  למשפחת  נצר  היה  אמו 

דור עשירי בירושלים.
שר  אצל  לעבודה  התקבל  תשי״ב  בשנת 

הכהן  מאיר  יצחק  רבי  החסיד  הרב  הסעד 
מרן  של  וחתנו  ישראל  אגודת  נשיא  לוין 
הוא  זצ״ל.  מגור  אמת'  ה'אמרי  האדמו״ר 
אחד  הפועל',  'הוועד  ממזכירי  לאחד  נעשה 
תנועת  את  שמרכיבים  הבולטים  הגופים 
השנים  במהלך  העולמית.  ישראל  אגודת 
תקופה  שימש  בתנועה,  בעבודתו  התקדם 
את  וניהל  בכנסת  הסיעה  כמזכיר  קצרה 
מתכנסת  בו  ישראל  אגודת  של  פנחס'  'בית 
ה'מועצת החסידית' למעלה מחמישים שנה. 
בהמשך, עבד תחת שרביטם של הרב פינחס 
יעקב לוין, ושל הרב יהודה מאיר אברמוביץ 
ז״ל. בעבודות אלו זכה לנשיאת חן בעיני כל 
מחוצה  והן  ישראל'  'אגודת  בחוגי  הן  רואיו 
את  שאפיין  ובסדר  בחריצותו  התפרסם  לה, 

פעילותו הציבורית.
למורו  מקושר  היה  השנים  כל  לאורך 
צאנז  ולחסידות  מצאנז  האדמו״ר  כ״ק  ורבו 
יתירה  וחיבה  וזכה לקרבה  המעטירה בכלל, 
ביחוד  הקודם,  בדור  ישראל  גדולי  מכל 

סלונים  באיאן,  בעלזא,  גור,  בית  מאדמור״י 
האדמו״רים  את  הסיע  רבות  פעמים  ועוד. 
מועצת  לישיבת  בדרכם  הישיבות  וראשי 
גדולי התורה ובחזרתם ממנה, סיפורים רבים 
היו לו מהפעמים בהם זכה לקחת ברכבו את 

האדמו״ר מרן ה'בית ישראל' מגור זצ״ל.
ר' משה  היה  הציבורית  פעילותו  במסגרת 
גם חבר הנהלת אגודת 'אפרת' מיום היווסדה, 
חבר הנהלת חברא קדישא 'קהילת ירושלים', 
וגבאי  עיוורים  חינוך  בית  דירקטוריון  חבר  
הכנסת  בבית  ומוערך,  אהוב  ונאמן,  ראשי 
משה  קרית  בשכונת  שמעון'  'משכן  המרכזי 

בירושלים. 
רבת  החשובה  אשתו  את  אחריו  הותיר 
בשכונת  החסד  נשות  מוותיקות  הפעלים, 
יצאה  הלווייתו  בנים.  ושלושה  משה,  קרית 
אמש בשעה 16:30 אחה"צ מבית ההלוויות 
יושבים  המנוחות.  להר  ירושלים'  'קהילת 
 18 יהודה  צבי  הרב  רחוב  בביתו  שבעה 

בשכונת קרית משה בירושלים.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, יוסף רביב 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

החרדים התפצלו, ראש העיר ניצח, השבת הפסידה

המזכיר המיתולוגי איננו: הרב משה גבירץ ז״ל

הרגע הגדול הגיע. ישיבת מועצה שלא מן המניין, אותה כפו החרדים על ראש העיר, התכנסה בנושא מתחם התחנה, 
אלא שברקת שוב הצליח לפצל את החרדים ונושאי דגל המאבק למען השבת נותרו בודדים במערכה • סיקור מיוחד

 בישיבת מועצה, השבוע 



לפרטים התקשרו עכשיו 8860*

 התהליך היה קל ופשוט. של טפחות ליווה אותנו באופן אישי,כשחתמנו על המשכנתא, המומחה
סניף גאולה, ירושליםנתן פלדמן

ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!



י"ד בתמוז תשע"ח 8827/6/18 בירושלים

'גלאט כושר': 
פעילות גופנית לבני תורה
מאות רבות של אברכים מירושלים, יצאו השבוע ל'חמי געש', כחלק מפרויקט 
ייחודי להעלאת המודעות לאורח חיים בריא • "הקב"ה נתן לנו מתנה יקרה 

חובתנו לשמור עליה"

מאת: משה אברהמי

לפעיי השבוע  יצאו  ירושלים,  תושבי   1,60000
"חמי  במתחם  שנערכה  יזומה  בריאותית  לות 
געש" שבמרכז הארץ, הפעילות כללה הרצאות 

והפעילות  התזונה  בתחום 
ההשקפה  לאור  הגופנית 
היהדות.  ומקורות  התורנית 
מדובר ביוזמה של המחלקה 
מי בשיתוף  חרדי  ילספורט 

שנועד  בוכרים,  קהילתי  נהל 
להעלאת המודעות הציבורית 
ילקיום אורח חיים בריא ולפ

עילות גופנית בכלל.
תורה  ובני  אברכים  מאות 
בריאותית  מחוויה  נהנו 
נעימה  תורנית,  באווירה 
פעי בוצעה  בה  יומותאמת, 

תזונה  וסדנאות  שחייה  לות 
אנשי  ע"י  במקום,  שהועברו 
הראשונה,  מהשורה  מקצוע 

ההנאה והתועלת הייתה מרובה.
שטח  עבודת  קדמה  הנ"ל  הבריאות  לאירועי 
מקיפה שמטרתה לרתום את התושבים להירשם 
ילפרויקט "אבא בריא" שיוזמת המחלקה לספו

וכולל בתוכו סדנאות תזונה, פעילות  רט חרדי 
חיים המאפ והרגלי  מעישון  הימנעות  יגופנית, 

שרים איכות ואריכות חיים.
בריא  חיים  אורח  לעידוד  רבה  חשיבות  "יש 

נוסף  נדבך  מהווה   הפעילות  החרדי,  בציבור 
התפיסה  לשינוי  המאומצת  העירונית  בעבודה 
מו חבר  אמר  בנושא"  הבריאותית  יוהחשיבה 

"כנציגי  והוסיף:  בצלאל.  אברהם  העיר  עצת 
ציבור, אנו מבינים כי לולי עמלי התורה אין לנו 
עצומה  זכות  היא  זו  קיום,  זכות 
ילהיות שותף בדאגה והוקרה לא

לפי אברכים אשר ממיתים עצמם 
גם  וזקוקים  תורה  של  באוהלה 
לחלק של "וקווי ה‹ יחליפו כח".

חרדי  לספורט  המחלקה  מנהלת 
דגנית  הגב‹  ירושלים  בעיריית 
יצא  הבריאות  "אירוע  פחימא: 
לשי להביא  במטרה  ילדרך 

הציבורית  במודעות  מהותי  נוי 
חיים  אורח  של  בפועל  ובביצוע 
החיים  איכות  את  המעלה  בריא 
מבחינתנו  הבירה.  תושבי  של 
הפרויקטים הללו הינם סמן פותח 
לכלל הערים במדינה. אנו רואים 
יבהטמעת עקרונות הבריאות ושי

פור הרגלי החיים של האוכלוסייה הירושלמית 
משימה חשובה ומרכזית העומדת על סדר היום 
שלנו. שינוי השיח הציבורי בתחום הפך לחלק 
ימחובה הלכתית לשמירה על הגוף והנפש המ

חייבת את כולנו – הקב"ה נתן לנו מתנה יקרה 
ירושלים  לעיר  לה  ראוי  עליה,  לשמור  חובתנו 

להוביל את התהליך בהצלחה".

בהלה בדרך לחופה:

ניידות וסירנות
מאת: משה אברהמי

ניידות  סירנות בוקעות משיירה של  יללות של 
חמישי  ביום  פילחו  ומשטרה,  מד"א  ואופנועי 

של  החם  האוויר  את  האחרון 
רבה  לבהלה  וגרמו  ירושלים 
מעוד  שחששו  תושבים  בקרב 
מתרגש  שחלילה  קשה  אירוע 
כי  התברר  שאז  אלא  עליהם. 
חוקית  לא  ב'מחווה'  מדובר 
של חברים לחתן, אותו הובילו 
יומו  לרגל  האירועים  לאולם 

הגדול.
כתב  שפרסם  וידאו  בתיעוד 
ערוץ 200 לירן לוי, נראים רכבי 
לצד  מד"א,  ארגון  ואופנועי 
שוע כשהם  משטרה,  יניידת 

סירנות  טים בכבישי העיר עם 
למרחוק.  הנשמעות  דלוקות 
מבירור קל עלה כי לא מדובר 
באירוע חירום אלא בליווי של 

מתנדב מד"א לחופה.
הפעלת  חוק,  פי  על  כי  יצוין 

רכבי  כל  או  כיבוי אש  ידי משטרה,  על  סירנה 
יהצלה וחירום, מותרת אך ורק בשעת מילוי תפ

קיד ולצרכי חירום.
רא "מבדיקה  לידיעה:  בתגובה  מסרו  יבמד"א 

של  מקומית  ביוזמה  מדובר  כי  עולה  שונית 
קבוצת כוננים שלא במשמרת שליוו כונן נוסף 

הצומת  את  חצו  שהרכבים  למרות  לחתונתו. 
הדרך,  משתמשי  את  סיכנו  ולא  ירוק  באור 
הוא  רבה,  בחומרה  את המקרה  רואים  במד"א 
צעדים  ינקטו  הצורך  ובמידת  לעומקו  ייבדק 

משמעתיים".
להמעיט  בחרו  במשטרה 
וביקשו  המעשה  בחומרת 
העובדות:  עם  להתעמת 
מבדיקה  לנטען,  "בניגוד 
שערכנו מדובר בטעות בתום 
ילב של שוטר בודד ולא שו

לנטען,  בניגוד  עוד  טרים. 
לבין  בינו  היכרות  כל  אין 
המשתתפים.  יתר  או  הזוג 
מאחלים  אנו  אחרת,  או  כך 
ארוכים  נישואים  חיי  לזוג 

ומאושרים".
לצד הביקורת, ביקשו חברים 
ישל החתן להביע הבנה למק
ירה ולדונם לכף זכות. "מדו

ביותר  פעיל  במתנדב  בר 
שנתן אלפי שעות התנדבות במד"א, אז מספר 
ימתנדבים רצו להוקיר לו טובה וליוו אותו לח

תונה עם כלים של מד"א. הם לא עברו ברמזור 
יאדום וניידת משטרה ליוותה את השיירה ושמ

רה על הסדר", הסביר איש אנונימי ברשת.

גרמו לבהלה לאחר  חבריו של מתנדב שנכנס לחופה בשעה טובה, 
שליוו אותו בקול רעש סירנות • קול חתן וקול סירנה

קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים

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

02-6222202

הדרך החרדית לתואר

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

הצטרפו היום 
למקצוע שהוא שליחות
עבודה סוציאלית

B.S.W
*גם לבעלי תעודת בגרות

מלגות קיום גבוהות

מדעי המחשב
B.Sc

ניהול משאבי 
אנוש /  

מערכות 
בריאות

B.A

בוגרי מכינות
 עם לב ענק
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מסתבך: הרכבת המהירה 
זוחלת לאיטה

מאת: משה אברהמי

בהצהרותיו  מתחשבת  הייתה  המציאות  אם 
הרי  כץ,  ישראל  התחבורה  שר  של  החגיגיות 
וממנה  לירושלים  לנסוע  יכולנו  כיום,  שכבר 
וחשמלית  מהירה  רכבת  הארץ, באמצעות  למרכז 
שמקצרת את הדרך ומדלגת על הפקקים בקלילות 
הגרנדיוזי  התחבורה  שפרויקט  אלא  ובמהירות. 
סכסוך  בעקבות  והשבוע,  רבים  מעיכובים  סבל 
עולה  הרכבת,  עובדי  ועד  הכריזו  עליו  עבודה 
החשש כי גם תאריך היעד הבא, ערב סוכות, הולך 

ומתרחק.
רכבת  פרויקט הקו החשמלי של  סובל  במקור, 
פני  על  שנמשכים  מעיכובים  לירושלים,  ישראל 
ללא  הוכפל  הפרויקט  תקציב  הזה,  בזמן  עשור. 

פחות מ-7 מיליארד שקלים.
כץ  ישראל  התחבורה  שר  הכריז  כשנה,  לפני 
הרכבת  תצא   - חלף  שבינתיים   – בפסח  כבר  כי 
הפעלתה,  לפני  ספורים  ששבועות  אלא  לדרכה, 
התגלעו חילוקי דעות מקצועיים ובעיקר התנגדות 
בעקבות  להפעלה,  והביטחון  ההצלה  גורמי  של 

שורת צרכים בטיחותיים שלדבריהם לא מולאו.
בין התנאים שהציבה המשטרה, כך על פי 'דה 
גישה  פתיחת  קוימו:  וטרם  הקו  לפתיחת  מרקר', 
האומה  בתחנת  אמבולנסים  להגעת  משופרת 
החדשה בירושלים; אפשרות חסימת תדרים בתחנת 
האומה; חיבור מצלמות האבטחה במקום לצפייה 
העמדת  ירושלים;  מחוז  של  השליטה  במרכז 
והכשרות  אימונים  לצורך  עשן  ומחוללי  מכולות 
של כוחות החילוץ בפרט בתוך המנהרות; קביעת 
פינוי  של  מלא  תרגול  לתרגילים;  מועדים  עשרה 
שתאפשר  דיזל  קרונית  והצבת  מהרכבת;  נוסעים 

לכוחות להגיע אל רכבת תקועה.
אך מסתבר שלא רק ענייני בטיחות מעכבים את 
טענות  צצו  בחודשים האחרונים  הרכבת.  הפעלת 
למרות  משמעותיות.  הנדסיות  בעיות  על  רבות 
הדברים, ניתן יעד חדש להפעלת הרכבת המהירה: 

ערב חג הסוכות הקרוב.
רכבת  עובדי  ועד  הכריזו  האחרונים,  בימים 
קריטי  בזמן  בדיוק  עבודה,  סכסוך  על  ישראל 
על  קטר.  נהגי  מדריכי  קורס  להתחיל  צפוי  בו 
רבות  השלכות  לשביתה  ב'גלובס',  הפרסום  פי 
שעלולות לעכב את הפרויקט, שעדיין זקוק לסיום 

עבודות חשמל ולאישור של מכון תקנים גרמני.
יצוין כי בשלב הראשון, הרכבת המהירה תפעל 
רכבות  שתי  רק  להפעיל  ותוכל  חלקית  במתכונת 
הנסיעה  ההרצה  בתקופת  התכנית,  פי  על  בשעה. 
יצטרכו  אלה  אך  ירושלים  לתושבי  חינם  תהיה 
להירשם מראש באתר הרכבת, בכדי למנוע הצפת 

נוסעים.
ביום שכל הדברים ימולאו, ואם תזכו בעצמכם 
מתל  להגיע  תוכלו  המהירה,  הרכבת  על  לעלות 

אביב לירושלים ב-28 דקות בלבד. לו יהי.

חלף פסח, קרב סוכות, אך היעדים שהוצבו לפתיחת הקו המהיר לירושלים 
– הולכים ומתרחקים • מה קרה לפרויקט המבטיח, לאיפה הלכו 7 מיליארד 

₪ ומתי באמת ניסע ב-28 דקות מהמרכז לירושלים?

 עבודות הקו המהיר. צילום: באדיבות רכבת ישראל 

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

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

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

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

מודיעין עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד

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

03-5045000
טל' רב קווי

לסניפי הרשת

מבצע
שבוע קר במיוחד בשיא החשמל והמיזוג

לשבוע בלבד! ימים שלישי - שלישי, י"ג - כ' תמוז, )26.6-3.7(
כל המזגנים והמקררים שבמלאי במחירי חיסול מטורפים

שיא העונה!
שבוע המקררים!שבוע המזגנים!

חל מ-
ה

מזגן לחדר שינה

30₪

ל-36 
חודשים

החל מ-1090 ₪

מזגן למטבח

36₪

חל מ-
ל-36 ה

חודשים

החל מ-1290 ₪

מזגן לסלון

55₪

חל מ-
ל-36 ה

חודשים

החל מ-1990 ₪

מזגן 3 כ"ס

83₪

חל מ-
ל-36 ה

חודשים

החל מ-2990 ₪

התקנה יהודית איכותית במחירים מיוחדים ואחריות כפולה!

מקרר
ליחידות דיור

רק: ₪790

22₪

ל-36רק:
חודשים

מקררי שארפ

החל מ- ₪2290

63₪

ל-36החל מ-
חודשים

77

ל-36החל מ-
חודשים

מקרר
DF 450

רק: ₪1590

44₪

ל-36רק:
חודשים

החל מ: ₪2490

החל מ: ₪2790

70₪

ל-36החל מ-
חודשים

אפשרות להתקן
משמרת השבת

אפשרות להתקן
משמרת השבת

מקררי סמסונג

חבילות חתנים במחירים
הכי נמוכים בשוק בהתחייבות!

הרכיבו חבילת מוצרי חשמל כרצונכם
וקבלו את המחיר הזול בארץ!

לדוג' מקרר + מכונת כביסה + תנור חד תאי
במחירים הכי זולים!!במחירים הכי זולים!!

7 שנות מזגני טורנדומזגני תדיראן
אחריות 

מלאה

ם עד גמר המלאי 
שה בלבד - המבצעי

ת להמח
תמונו

ט.ל.ח. ה



דש
ח

לגלות את התענוג המושלם

INTENSE  DARK
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קנס, גינויים וביטול: 
סערת דוכן התפילין

פקח עירוני קנס את שליח חב"ד שהניח תפילין בתחנה המרכזית • תוך דקות, 
מיהרו פוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית לגנות והעירייה נאלצה להתקפל 

ולהתנצל • אמרנו כולם? חוץ מחברת מועצה אחת, שדאגה לשלוח את הפקח

מאת: משה אברהמי

למניחי  וההתנכלות  הדו"חות  חלוקת  תופעת 
התפילין, הגיעה ביום שישי האחרון לירושלים. 
לדב   ₪  475 בסך  קנס  העניק  עירוני  פקח 
למעלה  מזה  שמתפעל  חב"ד  חסיד  כהן,  בער 
מארבע שנים דוכן תפילין ליד התחנה המרכזית 
לקנס  ההוראה  כי  לכהן,  טען  הפקח  בבירה. 
הענקת  ממי.  להגיד  וסירב  מלמעלה  ניתנה 
בבירה,  קוצים  בשדה  כאש  התפרסמה  הקנס 
לראשות  המועמדים  ובראשם  הפוליטיקאים 
העיר מיהרו להגיב נגד הקנס, והעירייה הוציאה 

תוך שעה קלה הודעה על ביטול הקנס.
יו"ר סיעת יהדות התורה ונציג חב"ד בעירייה, 
לעיריית  "פניתי  לקנס:  הגיב  הלפרין  יעקב 
ירושלים לבטל את הדו"ח, ואעמוד על כך שזה 
לדוכן  יתנכלו  הקודש  יתכן שבעיר  לא  יבוצע. 
ולא  שנים,  כמה  כבר  במקום  שקיים  תפילין, 
רק שלא מפריע לאיש, אלא רבים נהנים ממנו. 

ובוודאי  בפרט 
שוקק  שהאזור 
מסחריים  דוכנים 
בהם פקחי העירייה 

לא מטפלים".
ישי,  אלי  יחד  יו"ר 
בעבר  עלה  ששמו 
כמועמד פוטנציאלי 
העיר,  לראשות 
ישמח  כי  הגיב 
לקחת על עצמו את 
הקנס. המועמד זאב 
אלקין מסר: "אין לי 

ספק שהייתה כאן טעות בשיקול דעת ובמדינת 
הנחת  דוכן  על  לקנוס  אפשר  אי  היהודים 
תפילין. אם יש בעיה פורמלית עם קיום הדוכן 
למהר  לא  ובטח  אותו  להסדיר  לעזור  צריך 
נאבק  המועצות  שבברית  כמי  קנסות.  להוציא 
מול השלטונות על זכותם של היהודים ללמוד 
עברית ויהדות וגם לשמור שבת ולהניח תפילין 
שלטונית  שרשות  הדעת  על  מעלה  לא  אני 
במדינת ישראל תפריע ליהודי שמעוניין להניח 

תפילין".
למועמד  שנחשב  ברקוביץ,  עופר  המועמד  גם 
החילונים בעיר, תקף את הקנס: "ירושלים היא 
בירת העם היהודי, ועלינו להיות אחראים לכך 
חלק  לו  ושיהיה  נוח,  בה  ירגיש  תושב  שכל 
וחרדים.  דתיים  חילוניים,   – העיר  של  בהוויה 
מלחמה  של  בעם  מפלגת  תמונה  לייצר  אסור 
הנוסחה  את  למצוא  צריך  ובתפילין.  ביהדות 
לחיים משותפים בכבוד. אם הדוכן אינו חוקי, 
צריך לבחון האם ניתן להסדיר את הנושא, כך 
שכל אחד ואחת יוכלו להרגיש חלק בירושלים 

של כולנו".
חבר המועצה אריה קינג הגיע לדוכן התפילין 
מיד כששמע על הקנס ומחה על חוסר השוויון 
ירושלים  "עיריית  העירייה.  מצד  באכיפה 
ממשיכה במדיניות שמכתיבים ארגוני השמאל 
במרחב  יהודי  סממן  כל  רדיפת   – הקיצוניים 
הציבורי ובראשם דוכני התפילין. כל זאת בזמן 
חופשית  יד  מעניקה  ירושלים  עיריית  שאותה 
ומתרפסת בפני ארגונים מיסיונרים משיחיים". 
לדבריו, ''ירושלים היא לא ת"א – אדאג שיהיה 
מדובר במקרה חד פעמי שלא יחזור על עצמו 
וסממנים  תפילין  דוכני  לראות  נמשיך  שנית. 
בירת  ירושלים,  של  הציבורי  במרחב  יהודים 

מדינת ישראל".
הלחץ הפוליטי עשה את שלו והעירייה הודיעה 
במהרה על ביטול הקנס. "עיריית ירושלים רואה 
בהערכה את פעילות תנועת חב״ד בעיר וברחבי 
הארץ, במטרה לאהבת ישראל וקירוב לבבות. 
חב״ד  נציגי  עם  מצוין  פעולה  שיתוף  לעירייה 
כי  לציין  ויש  ופעיליה 
אנשי חב״ד נוהגים באופן 
ההיתרים  לקבלת  כללי 
לצורך  בחוק  הנדרשים 
ודוכנים  מתקנים  הצבת 
ברחוב", הדגישה עיריית 
ירושלים בפתח ההודעה.

מדובר  זה  "במקרה 
בתלונות שהגיעו לפיקוח 
דוכן  הצבת  על  העירוני 
כחוק.  הסדרה  ללא 
בקשות  למרות  לצערנו 
וההתראות  העירייה 
מראש, סירב בעל הדוכן לבצע את הנדרש ממנו 
הדוכן  את  הרחיב  ואף  החוקי  ההיתר  לקבלת 
ראש  לבקשת  אישור.  ללא  ושלטים  בסככה 
העירוני  התובע  עם  ובתיאום  ברקת  ניר  העיר 
יובהר למפעיל הדוכן כי הקנס שניתן לו יבוטל 
ובעל הדוכן יתבקש להסדיר את המשך פעילותו 
כחוק, באופן שיניח את דעת כל הצדדים ועל פי 

הנוהל העירוני".
מאחורי  שעומדת  מי  כי  התברר  יותר  מאוחר 
הקנס היא חברת המועצה לורה ורטון ממר"צ. 
את  ורטון  לכך", חשפה  להיות אחראית  "גאה 
אומר  בתגובה  החברתיות.  ברשתות  עצמה 
לורה  שאצל  "מתברר  עיתונות':  ל'קו  הלפרין 
ורטון כמו אצל השמאל הקיצוני, יש דין אחד 
לערבים ודין אחר ליהודים. חופש ביטוי ועיסוק 
והגבלות לכל מה  ואכיפה  לערביי מזרח העיר 
לפני  העיר.  במערב  ממנו  מופץ  יהדות  שריח 
שגברת ורטון מחפשת דוכני תפילין שפועלים 
דוכני  נגד  יוצאת  אותה  נראה  בהתנדבות, 

המכירות במזרח ירושלים".

אגף שומה וגביה, במחלקות הנחות ומזרח העיר לא יקיימו קבלת קהל 
 מיום ראשון, י"ח בתמוז תשע"ח 1.7.18 עד יום חמישי,

כ"ב בתמוז תשע"ח 5.7.18.

המוקד הטלפוני ושאר מחלקות האגף יפעלו כרגיל.

שינויים בקבלת קהל בשומה וגביה
הודעה לציבור!

 www.jerusalem.muni.il  |  02-6296333 'לפרטים נוספים: מוקד שומה וגביה בטל

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



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

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

בכל שבוע

זוכים!!!

50

ומחלקים לכם 300 ₪ מתנה לרכישה ברשת 

רוכשים
5 אריזות

ויכולים לזכות
בשובר מתנה!

מתקשרים 
03-3738080

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

טיטולים מזמינים אתכם לשופינג והפעם גם למכירות סוף העונה!
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אלי כהן

עיתונות'  'קו  של  הגדול  הפריימריז  נמשך  שבוע,  כמידי 
המצביעים  אלפי  עשרות  כאשר  גם השבוע,  הסקופים'  ו'חדשות 
דירגו את חברי המועצה בעיר ביתר עילית. בשבוע הקרוב יעבור 

הפריימריז לאלעד.
פופולאריות  ישנה  הקודמים,  בשבועות  להבחין  שניתן  כפי 
בעובדה  נעוצה  לכך  הסיבה  כי  נראה  הסיעות,  לראשי  יתירה 
הם  הדברים  ומטבע  הארץ,  מכל  מצביעים  משתתפים  שבסקר 
חשופים יותר לכותרות ולאמירות של ראשי הסיעות. מנתון זה גם 
ניתן להסיק כי ראש סיעה שלא מוביל בפער ניכר ובולט – מצבו 

בבעיה מבחינת ציבור המצביעים.
בשאלה הראשונה בחנו את נציגי אגודת ישראל בעיר, למעט 
הסיעה.  חברי  על  נמנה  הוא  שאף  רובינשטיין  מאיר  העיר  ראש 
מהקולות   27% עם  מוביל  הרשלר  בנימין  כי  עולה  מהתוצאות 
)6,629 הצבעות(, במקום השני עם 23% שהם 5,824 קולות יעקי 
הרשקופ, שדווקא בקרב הקהילה החב"דית הקטנה שהוא מייצג 

הפסיד השבוע את הבכורה לטובת מתחרהו.
בעריש שמעיה צמוד צמוד במקום השלישי עם 23% אף הוא, 
שמתורגמים במקרה שלו ל5,642 קול, המקום הרביעי ניתן למנדי 
)4,011 קול( ואילו  במקום האחרון ניצב  שוורץ שזוכה ב-16% 

אהרן אבלס עם 11% בלבד )2,793 מצביעים(.
'דגל',  מטעם  העיר  מועצת  חברי  נבחנו  השנייה  בשאלה 
כשבביתר מדובר בסך הכל בשניים, יו"ר הסיעה יצחק רביץ שגרף 
כל  את  שקיבל  שטרית  יוסי  ומשנהו  קול,   14,665 שהם  כ-60% 

השאר – 9,674 מצביעים.
בשאלה השלישית, האם נציג 'טוב' ישראל פכטר הוא אכן נציג 
טוב, הדעות חלוקות, אך בסופו של דבר צמודות, 50% סבורים 

שפכטר עושה עבודתו נאמנה ו-50% בחרו להשיב בשלילה.
בשאלה הרביעית נבחנו נציגי ש"ס המקומית, את הבכורה לקח 
זכה  השני  במקום   ,)36%( מהקולות   8,484 עם  עוביידי  יהודה 
חבר  השלישי  ובמקום   )35%( קולות   8,183 עם  כהן  דוד  יצחק 

המועצה מיכאל נקי, שהסתפק ב-6,839 קול )29%(.
ביתר,  כמו  בעיר  מכולן  המסקרנת  ואולי  האחרונה  בשאלה 
נציגי האופוזיציה המקומית,  התבקשו משתתפי הסקר לדרג את 

חברי סיעות למעננו וך'. 
המנצח הגדול של שאלה זו הוא מנחם זיידה, מי שהוביל את 
לתגמול  וזוכה  האחרונות  השנים  בחמשת  האופוזיציה  מאבקי 
בדמות הכרה ציבורית של 47% )שהם 10,941 קול(, את המקום 
מצביעים(   6,965( מהקולות   30% עם  ויסברג  חיים  קוטף  השני 
ב-22%  שהסתפק  הולצמן,  אורי  האופוזיציונר  האחרון  ובמקום 

מהקולות, שהם 5,145 מצביעים. 

והשבוע הפריימריז הגדול של 'קו עיתונות' ו'חדשות הסקופים' 
מבין  מי  לבחור  תתבקשו  הראשונה  בשאלה  אלעד.  לעיר  עובר 
חברי המועצה של 'דגל התורה' בעיר הוא הטוב ביותר בעיניכם? 
בני  נציג  ושמא  גרוסברד  שמואל  אולי  שטרן,  אברהם  זהו  האם 

התורה הספרדים משה ברדוגו.
המועצה של  חברי  מבין  מי  לבחור  תתבקשו  השנייה  בשאלה 
כאן  גם  לביתר,  ובדומה  בעיניכם,  הטוב  הוא  ישראל'  'אגודת 
שתוכלו  כך  פרוש,  ישראל  העיר  ראש  את  כוללת  אינה  השאלה 

לבחור את חיים מאיר כץ או פיני גרוס.
המועצה  חברי  מבין  מי  להחליט  תתבקשו  השלישית  בשאלה 
של ש"ס בעיר הוא הטוב ביותר לדעתכם, האם זהו יו"ר הסיעה 
ואולי  עידן,  אברהם  שמא  או  קריספל,  צוריאל  העיר  ראש  וסגן 
אבי דיין שנבחר במסגרת רשימת ש"ס, תוכלו גם להצביע לחברי 

המועצה אסף אגבלה, אליהו קרעי ואברהם בורוכוב.
'ישי',  סיעת  של  ביותר  הטוב  בנציג  תבחרו  הרביעית  בשאלה 
יובל  או  צברי  ברק  זהו  האם  בעיר,  התימני  המגזר  את  המייצגת 
נציג  גיאת, ובשאלה החמישית תתבקשו להחליט האם לדעתכם 
ואת  והשפיעו,  הצביעו  טוב.  נציג  הוא  נתן  שי  היהודי  הבית 

התשובות תפגשו כאן בשבוע הבא.

תומכי אגודה מפצלים את ההצבעה ומתלבטים מי הנציג המקומי המועדף עליהם • ב'דגל' רושם יו"ר הסיעה יתרון ובש"ס מוביל עוביידי 
בפער קטן על שני חבריו • ובאופוזיציה: המנצח הגדול הוא מנחם זיידה, כשאחריו משתרכים ויסברג והולצמן • והשבוע: הפריימריז באלעד

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

צמוד בביתר: הרשלר, הרשקופ 
ושמעיה ראש בראש

הפריימריז 

הגדול

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

2. מי מבין חברי המועצה 
של אגודה באלעד הוא 

הטוב בעיניך?

3. מי מבין חברי המועצה של 
ש"ס באלעד הוא הטוב בעיניך?

4. מי מבין חברי המועצה 
של סיעת 'ישי' הוא הטוב 

ביותר בעיניך?

5. האם לדעתך נציג הבית 
היהודי שי נתן הוא נציג טוב?

אברהם שטרן
שמואל גרוסברד

משה ברדוגו

חיים מאיר כץ
פיני גרוס

צוריאל קריספל
אברהם עידן

אבי דיין

ברק צברי
יובל גיאת

כן
לא

אסף אגבלה
אליהו קרעי

אברהם בורוכוב

גידול טבעי: 
המועצות בבני ברק ובית שמש מתרחבות
משרד הפנים מפרסם את מספרי חברי המועצה המיועדים לכל הערים בארץ • הנשכרות הבולטות בערים החרדיות: בני ברק, ביתר 
עילית, בית שמש ורכסים בהן תגדל המועצה בשני חברים • כמה נציגים יהיו בכל עיר והיכן מדורגות שאר הערים החרדיות? • 

המספרים המלאים

ישראל פריי

במספר  הגידול  לגבי  העדכון  את  השבוע  פרסם  הפנים  משרד 
בהרחבת  שמתבטא  גידול  השונות,  ובמועצות  בערים  התושבים 
חלק מהמועצות העירוניות, באופן יחסי לגידול במספר התושבים.

לפי הנתונים, מועצת העיר בבני ברק גדלה ל-27 נציגים, הגידול 
החרדי מתבטא גם במועצת העיר בית שמש שהורחבה ל-21 חברי 
מועצה, מועצת העיר ביתר עילית שהורחבה ל-17 חברים, וכך גם 

רכסים שגדלה ל-11 חברים.
נותרו  נפש(  אלף   300 )מעל  מועצה  חברי   31 העליון של  ברף 
שלוש הערים הגדולות, ירושלים, תל אביב וחיפה, בהן 978 אלף 
ניתן  תושבים, 534 אלף ו-320 אלף בהתאמה. מעבר לרף זה לא 
להגדיל את המועצה. ראוי גם לחדד כי מספר התושבים אינו חופף 

בהכרח למספר המצביעים, המוגבל לגילאי 17 ומעלה.
תושבים(  אלף   300-250( מועצה  חברי   29 של  השני  ברף 
נמצאות שלוש ערים נוספות, ראשון לציון עם 266 אלף תושבים, 

פתח תקווה עם 263 אלף ואשדוד עם 251 אלף תושבים.
ברף השלישי של 27 חברי מועצה )250-200 אלף נפש(, נמצאת 
באר שבע עם 219 אלף תושבים, בני ברק עם 203 אלף, חולון עם 

210 אלף ונתניה עם 244 אלף נפש.
ברף הרביעי של 25 חברי מועצה )200-150 אלף נפש(, נמצאת 
)157 אלף(, רחובות  ים  וכמו גם בת  אשקלון עם 151 אלף נפש, 

)150 אלף( ורמת גן )164 אלף(.

לבית  ניתן  נפש(  אלף   150-100 מועצה,  חברי   21( הבא  הרף 
שמש )122 אלף תושבים(, הרצליה )105 אלף(, חדרה )101 אלף( 

וכפר סבא )108 אלף(.
ועד  תושבים  אלף   75 )מעל  מועצה  חברי   19
מודיעין-מכבים-רעות,  בלוד,  יהיו  אלף(  מאה 
 50 )בין  מועצה  חברי   17 ורעננה.  רמלה  נצרת, 
אילת,  פחם,  אל  באום  יהיו  תושב(  אלף  ל75 
נצרת  נהריה,  כרמיאל,  השרון,  הוד  גבעתיים, 
וקרית אתא, ראש  גת  עילית, עכו, עפולה, קרית 

העין, רהט ורמת השרון.
הדרג הבא )15 חברי מועצה, לערים עם 50-25 
אלף תושבים( יהיה באופקים, אור יהודה, אלעד, 
טירה,  טבריה,  דימונה,  גדרה,  שמואל,  גבעת 
טמרה, יבנה, יהוד, מבשרת ציון, מגדל העמק, נס 
ציונה, נתיבות, סחנין, עראבה, ערד, פרדס חנה, 
קרית  ים,  קרית  ביאליק,  קרית  אונו,  קרית  צפת, 

מוצקין, שדרות ושפרעם.
אלף   25-15 מועצה,  חברי   13( הבא  בדרג 
בית  יעקב,  באר  עקיבא,  אור  נמצאות:  תושב( 
תקווה,  גני  יבנה,  גן  ג‹דיידה,  בנימינה,  שאן, 
דלית אל כרמל, זכרון יעקב, חורה, טירת כרמל, 

יונה, כפר כנא, כפר מנדא, כפר  יפיע, יקנעם, ירכא, כסיפה, כפר 
מעלות,  בתיה,  מזכרת  מג‹אר,  כרום,  אל  מג‹ד  קרע,  כפר  קאסם, 

נשר, ערערה, ערערה בנגב, קדימה-צורן, קלנסווה, קרית טבעון, 
קרית מלאכי, קרית שמונה, ריינה, שוהם ותל שבע.

מבין הערים והעיירות שנמצאות בדרגים 
ראוי  מועצה(  חברי   7 או   9  ,11( הבאים 
 9( חריש  נציגים(,   11( חצור  את  להזכיר 
נציגים(, יבנאל )9(, ירוחם )11(, קרית יערים 

)9( ורכסים )11(.
הפנים  משרד  מתייחס  נפרדת,  ברשימה 
והמועצות  המקומיות  הרשויות  של  למצבן 
היא  שבהן  הגדולה  ביו«ש,  השוכנות 
ו-17  תושבים  אלף   73 עם  עילית  מודיעין 
 58 עם  עילית  ביתר  אחריה  מועצה,  חברי 
היא.  אף  מועצה  חברי  ו-17  תושבים  אלף 
שני יישובים נוספים עם כמות לא מבוטלת 
של תושבים חרדים הם גבעת זאב )18 אלף 
אלף   4( ועמנואל  מועצה(  חברי   13 איש, 

תושבים, 9 חברי מועצה(.
הערים החרדיות או כאלה שבהן יש אחוז 
משמעותי  גידול  שרשמו  חרדים  של  ניכר 
ובעקבותיו הוגדלה המועצה ביחס לקדנציה 
ברק,  בני  שמש,  בית  אשדוד,  הן  הנוכחית, 
ורכסים. בכל  גבעת שמואל, חצור, עפולה, פתח תקווה, רחובות 

אחת מהם יהיו שני חברי מועצה יותר מאשר בקדנציה הנוכחית.
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הזימון היה אישי – בשיחות טלפון שערכו ראש ישיבת סלבודקה 
הגאון רבי משה הלל הירש וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן 
לראשי הישיבות שהשתתפו במפגש: הגאון רבי אביעזר פילץ ראש 
ישיבת תפרח, הגאון רבי יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל והגאון 

רבי ברוך סולובייצ'יק ראש ישיבת תורת זאב.
היוזמה הייתה של המזמינים עצמם – מרביצי תורה מזה עשרות 
ולא  הם  פיזית.  ואפילו  מנטלית  הנטל,  כובד  את  שחשים  בשנים 
פוליטיקאים, הם ולא עסקנים, הם ולא משב"קים, הם ולא נכדים. 
ההתאספות הזאת של תלמידי חכמים שעיונם אומנותם – חסכה את 
וסיכומים כפי שנעשה במחוזות אחרים.  הצורך בהצגת תקצירים 
באומנות  בוריה,  על  הסוגיה  את  שלמדו  אחרי  הגיעו  הם  לכינוס 
ההבנה והעמקות שאין לה מתחרים. הם עיינו בסעיפי תזכיר החוק 

ודקדקו בכל אות ותג, כמי שאמונים על הבנת דבר מתוך דבר. 
השבוע ניתן לקבוע בוודאות כי אם המועצת החסידית לא הייתה 
מקדימה את אחיותיה, מדגל ומש"ס, ומודיעה על התנגדות לחוק 
התורה  ומדגל  מש"ס  המועצת  חברי  ידי  על  מתפרסמת  הייתה   –
הכרעה שונה, ככל הנראה ובשלב זה - להימנע. הנימוקים למכביר, 
בשיחות  כמו  הזה,  בכינוס  גם  האחרונים.  בשבועיים  כאן  נפרשו 
שעורכים חברי הכנסת – הושם דגש על הצורך בחקיקה מעשית 
ולא בעוד הצהרה ערכית. האחרון שהכליל בחוק את ההכרה בערך 
ראשי  של  לתפיסתם  הנוגע  בכל  לפיד.  יאיר  היה  התורה  לומדי 
הישיבות – הרי שלא מפי המחוקקים אנו חיים. פשר התעסקותם 
של מרביצי התורה בפרטי חוק הגיוס נובע ממטרה אחת ויחידה: 
ויגויס  מתלמודו  ייעקר  לא  בתורה  ההוגה  ישיבה  בן  כי  להקפיד 

לצבא. זו המטרה ואין בלתה. 
מצויים  דלתותיהם,  על  מתדפקים  שמאות  הישיבות  ראשי 
בעיצומם של הימים הטרופים בשנה בהם נערכים מבחני הקבלה 
לצעירי הצאן, בוגרי הישיבות הקטנות, לקראת כניסתם לישיבות 
הגדולות. אם בימים כתיקונים הם מקפידים על כל דקה של ביטול 
של  זמן  ביחידות  נמדדת  היעדרות  כל  הללו  שבימים  הרי  תורה, 
במלחמת  שמשתתפים  כמי  חשו  בחדר  שהנוכחים  אלא  שניות. 
את  עורכים  היו  לו  אנשים.  שאין  במקום  ומתייצבים  ברירה  אין 
'מבחני ההבנה' הקפדניים המתקיימים בישיבותיהם לפוליטיקאים 
החרדים – כלל לא בטוח שכל האישים הנכבדים המכהנים כיום 
אלא  נחת,  להם  הסבה  לא  שם  שלהם  ההימצאות  מתקבלים.  היו 
היוותה עבורם הכרח שאין ממנו מנוס. במקום שאין אנשים, לא 
נותרה להם ברירה אלא להתכנס ולומר את דברם, לא בפלפול ולא 

בהסתרה, אלא בגילוי לב ותוך מתן הוראה ברורה. 
בשינויים   - הזה  החוק  כי  למסקנה  הובילו  שלובנו,  הנתונים 
ייסגרו  כי  מינוריים הנוגעים בעיקר לסוגיית האחוזים ואשר ראוי 
מאחורי הקלעים - יכול להשיג את המטרה של שימור מעמד לומדי 
הריאליים  המספרים  ולנוכח  שנקבעה  היעדים  במסגרת  התורה. 
והנמוכים בהשוואה לאלה שנקבעו בעבר - ועל כך מיותר להרחיב 
את הדיבור יען כי האויב צופה ומאזין - ניתן לעמוד לכאורה מבלי 
שבן תורה אחד יעזוב את הישיבה. התודה והברכה מגיעות לשר 
לשעבר אריאל אטיאס שיצק בשעתו תוכן אטרקטיבי למדי, כמענה 
גם על כך כמובן, מיותר להרחיב. דא עקא  לשאלה: מיהו חרדי. 
והשתיקה הזאת, שננקטת מנימוקים של אחריות מגזרית, מתפרשת 

לרעה ומנוצלת על ידי המתנגדים. 
בשולי סוגיית העמידה ביעדים ניתן רק לומר שלמרבה האבסורד 
ועל רקע הפגנות הרחוב מול ביתו של יו"ר דגל התורה, הרי שאת 
לעצורי  השאר  בין  לזקוף  יש  ביעדים  עמידה  של  לצפי  הקרדיט 
הפלג הירושלמי. מסתבר כי מי שנעצר, הועמד לדין כעריק ונכלא 

ספירת  לצורך  הצבא  בשערי  שבא  כמי  העניין  לצורך  נחשב   –
הראשים. להסתמך על כך כמובן אי אפשר, אך באירוניה ניתן לומר 

כי זהו 'המספר הנוסף.'

התבצרות ונסיגה 
שעה קלה אחרי שראשי הישיבות ליבנו את הדברים, נכנס לחדר 
נלווה  כשאליו  לאסיפה  שהוזמן  גפני  משה  הכספים  ועדת  יו"ר 
על  התורה'.  'דגל  של  מועצג"ת  מזכיר  רובינשטיין  אברהם  הרב 
גפני שנוצר את לשונו בתקשורת מאז פרסום תזכיר החוק – ניתן 
לומר כי מי שיודע לא מדבר ומי שמדבר לא יודע. לניסיון שלו כמי 
שליווה את כל גלגולי החוק ואת המלחמה על שימור מעמד לומדי 
התורה עוד מתקופת מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, אין כיום מתחרים. 
לא בכדי נשמעה דעתו בקשב בחדר הסגור. לא בכדי הוא מעדיף 

לפרוש את משנתו בחדרי חדרים ולא מעל דפי העיתונים. 
מישיבת גדולי ראשי הישיבות לא יצאה כל הודעה רשמית ולו 
היה הדבר תלוי ברבנים המתכנסים )וגם בח"כ שהתאסף עמם( – 
דבר הכינוס עצמו לא היה בא לעולם התקשורת. את המסקנות יכלו 
שיחת  מגפני  השבוע  שקיבלו  התורה  יהדות  סיעת  חברי  לשמוע 
מוסר על התנהלותם. גפני תמה מה פשר הלהיטות של כמה מחברי 
הכנסת לרוץ לתקשורת ולהצהיר כי ההתנגדות תהיה גם בקריאה 
ראשונה – זאת כאשר האלטרנטיבה של אי חקיקה והפיכת כל בני 
הישיבות לחסרי מעמד, עלולה להביא לתוצאה הרבה יותר קשה 
אלא  סנקציות  בטפטופי  ולא   - הישיבות  תקצוב  עצירת  כדי  עד 
בסגירת השיבר הראשי בבג"ץ. הוא שב והעלה את ההצעה לאפשר 
בהימנעות את העברת החוק בקריאה ראשונה, אך הבהיר כי חברי 
יהדות  סיעת  של  גוי'  ה'שאבעס  יהיו  לא  התורה  דגל  של  הכנסת 

התורה והשבת. 
לעריכת  שהועלתה  ההצעה  רקע  על  הדברים  את  הבהיר  גפני 
הצבעה שמית שתאפשר לחברי הכנסת החרדים לתקן את התוצאה 
לא  עתיד  יש  וח"כי  הערבים  כי  ויתברר  במידה  זאת  ב',  במועד 
לכך  מודע  "אני  ההצעה.  את  ומפילים  הסחורה  את  מספקים 
שבניגוד להצהרות הראשוניות גם לכם ברור כיום שעדיף שהחוק 
יעבור בקריאה ראשונה ואחר כך נוכל לערוך בו שינויים", הבהיר 
גפני, "אבל שאיש מכם לא יחשוב שדגל התורה תסכים למצב שבו 
חברי הכנסת מטעמה נמנעים, בשעה שהאגודאים כולם מתנגדים". 
עצמם  מוצאים  הנחרצות,  וההצהרות  הרמות  התרועות  אחרי 
חברי הכנסת כשהם מתנגדים בפה ומייחלים בלב להעברת החוק. 
ועל כך אין עוררין, אולם  גדולי התורה הכריעו ואמרו את דברם 
במישור הפוליטי, הוחוור והוברר בשבוע הזה כי הח"כים החרדים 
בקריאה  החוק  העברת  רקע  על  לפיצוץ  להוביל  מעוניינים  אינם 
ראשונה. לו רק פיותיהם וליבותיהם היו שווים מלכתחילה – היה 

נחסך מכולנו הפרק הנוסף בסדרת 'התבצרות ונסיגה'.

דמות דיוקנו
אלף ארוחות שף, משלוחי סיגרים ותשורות פרפומריה לרעייה – 
לא ישוו ולא ידמו למנעמי התפקיד שבו זכה בוז'י הרצוג השבוע, 
נוכחנו  שוב  נתניהו.  הממשלה  ראש  של  המרחרח  לאף  מתחת 
לדעת שבכל מה שנוגע לתפקיד שאינו שלו, נתניהו נרדם לעיתים 
בשמירה. בלשכת ראש הממשלה לא הפיקו לקחים מהקרב הכושל 

על תפקיד נשיא המדינה.
יהדות התפוצות לראש-הממשלה  הסיבות להפניית העורף של 

ככל  והגיור.  הכותל  בפרשיות  מהתנהלותו  השאר  בין  נובעות 
הלכה  כך  גדלה,  האורתודוקסית  היהדות  בקרב  הרצון  ששביעות 
וגברה מורת הרוח בקרב היהודים הליברליים שאיבדו בתוך שנה 
ראש  ובבית  הלבן  בבית  חשובים:  מאחזים  בשני  שליטתם  את 

הממשלה. אם תרצו, הא בהא תליא.
להדאיג  אמורה  הייתה  המשקל  כתשובת  הרצוג  של  הבחירה 
אותנו, לכאורה. בפועל, היהדות החרדית לא הייתה יכולה לצפות 
הקריירה  כל  לאורך  הוכיח  הרצוג  מזאת.  טובה  תגמול  לפעולת 
הפוליטית, כולל בראיונות שהעניק תכף עם בחירתו, שהוא נזהר 
הוא  הליברליים,  לבוחריו  כשפרגן  גם  החרדית.  ביהדות  מלפגוע 
של  כבנו  ולא  לישראל  הראשי  הרב  של  כנכדו  להישמע  המשיך 
הנשיא שהשמיע את דברי ההתרסה ל'נאום השפנים' של מרן הרב 
שך. "התקשרו אליי חברים מכל הגוונים, גם חרדים", הוא סיפר 
והבטיח לחבר ולא לנתק. כשדיבר על סכנת ההתבוללות, העיתון 

לאנשים חושבים יצא מגדרו, ולא כדי לפרגן.
הקריירה  את  מיעוטים.  עם  פוליטית שמזדהה  חיה  הוא  הרצוג 
שלו כיו"ר העבודה, החרדים יזכרו לטובה. בחוק הגיוס של לפיד, 
במעט  הסיט  ובכך  תימנע  כולה  העבודה  לכך שמפלגת  דאג  הוא 
בקדנציה  גם  החרדית.  היהדות  שחטפה  התקשורתית  האש  את 
הנוכחית, לא זכורה אף לא אמירה מתריסה אחת של האיש – נגד 
אם  קטבים.  בשני  ניצבים  והוא,  שאנחנו  העובדה  חרף  החרדים, 
משווים זאת להתנהגותו של המועמד מטעם נתניהו, יובל שטייניץ, 
נבחר  כששטייניץ  שנבחר.  המועמד  לטובת  בבירור  נוטה  הכף 
מנהל  שהאיש  התברר  דיינים,  למינוי  לוועדה  החרדים  בתמיכת 

אג'נדה משלו ושוכח לרגע למי הוא חב את בחירתו. 
בתפקידו  החבל.  את  יקרע  לא  שלעולם  מפא"יניק  הוא  הרצוג 
אלא  בקריירה  האחרון  היעד  את  רואה  לא  הוא  הסוכנות  כיו"ר 
כדי  המדינה.  נשיא  תפקיד  על  התמודדותו  לקראת  ביניים  תחנת 
לצלוח את המשימה האחרונה, הוא יזדקק לתמיכה שוברת שוויון 
כיו"ר  הנציגים החרדים. התנהלות אחראית שלו  בין הגושים של 
לסוגיות  בנוגע  חד-צדדיים  צעדים  מלנקוט  והימנעות  הסוכנות 
לקראת  רעה  לא  מקדמה  עבורו  תהווה   – שבמחלוקת  הרגישות 

הבחירה הבאה. 
זהו  יבש,  ולצאת  הטיפות  בין  להלך  שיוכל  פוליטיקאי  יש  אם 
הוא  טלפון  השבוע  שהרימו  החרדים  למברכים  הנבחר.  היו"ר 
אז  כך.  כל  הרגיש   – החדש  בתפקידו  באחריות  לנהוג  הבטיח 
בשבילו ובשבילנו, צריך רק לקוות שבכל עימות אליו ייקלע, יזכור 
הרצוג תמיד את דמות דיוקנו של סבו, אך גם את מקום מושבו של 

אביו בבית נשיא המדינה אליו עיניו נשואות.

תכנית ההפרדה
אין סיבה לצאת במחולות ניצחון בכיכר רבין וגם לא לפזז 'דידן 
נצח' ברחבת עיריית תל-אביב. מארגני האירוע 'משיח בכיכר' לא 
יכלו לייחל למסע יחסי ציבור טוב יותר מזו שארגנה להם עיריית 
תל-אביב שעתרה נגד קיום האירוע בהפרדה - והפסידה. המשיח 

נשאר בכיכר. החמור, נגרר לבניין העירייה.
אלא שאחרי פרץ השמחה החסידית ניתן גם לומר: עוד ניצחון 
- והופרדנו. נקודתית נרשם ניצחון מוראלי. האירוע התקיים  כזה 
על אפו וחמתו של ראש העירייה המכהן שיצא מגדרו כדי להביע 
 – הארוך  שלטווח  אלא  מלשכתו.  שצילם  בסרטון  מחאתו  את 
ההחלטה משחקת לרעתנו. העירייה כבר הבהירה שמכאן ולהבא 
היא תדאג לבצע שימוע לפני ולא אחרי ההחלטה. בפעם הבאה, 

בית ספר לפוליטיקה

מתנגדים 
ומקוששים תומכים

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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למברכים החרדים 
שהרימו השבוע טלפון 

הבטיח הרצוג לנהוג 
באחריות בתפקידו 

החדש – הרגיש כל כך. 
אז בשבילו ובשבילנו, 

צריך רק לקוות שבכל 
עימות אליו ייקלע, יזכור 

הרצוג תמיד את דמות 
דיוקנו של סבו, אך גם 

את מקום מושבו של אביו 
בבית נשיא המדינה אליו 

עיניו נשואות

ראשי הישיבות הגדולות 
שהתכנסו לאסיפת 

החירום, מצויים 
בעיצומם של הימים 

הטרופים בשנה בהם 
נערכים מבחני הקבלה 

לצעירי הצאן, בוגרי 
הישיבות הקטנות. לו 

היו עורכים את 'מבחני 
ההבנה' הקפדניים 

המתקיימים בישיבותיהם 
לפוליטיקאים החרדים 

– כלל לא בטוח שכל 
האישים הנכבדים 
המכהנים כיום היו 

מתקבלים
ובנפש  היא תזמן את המארגנים כדי להאזין לדבריהם "באוזן קולטת 
חפצה" – כשההחלטה שתיכתב מראש, תישלף רק לאחר תום ההצגה.

חוות הדעת של היועמ"ש לממשלה מאפשרת מכאן ולהבא לראשי 
העיריות להפוך לצנזור המקומי לענייני 'הדרת נשים', נכון יותר לומר: 
הדרת חרדים. גם את האירוע בכיכר הייתה העירייה יכולה למנוע אם 
היועמ"ש.  להנחיות  בהתאם  בדיעבד,  ולא  מלכתחילה  פועלת,  הייתה 
דובריה השונים כבר הודיעו, כי כך יעשו מכאן ולהבא. על אחת כמה 
באירועים שבהם ההפרדה  וכמה שההתמודדות תהיה קשה שבעתיים 

לא תהיה וולונטרית. כקריעת ים סוף – עם מחיצה.
ומתן  מתן האפשרות לקיום אירועים בהפרדה לצרכי פולחן בלבד, 
הסמכות בידי הרשות המקומית לקבוע את עוצמת היישום בפועל, תקנה 
לכל ראש עיר שחפץ בפרסום חינם את האפשרות לסכל כל הפנינג או 
אירוע הנערך בהפרדה במרחב הציבורי. ראש העיר הבלתי מעוניין או 
מי מטעמו יטען שמדובר בהפנינג ולא באירוע פולחני. המארגנים יטענו 
שאמירת פרקי תהילים וכמה נאומים נמלצים שנכללים בהם דברי תורה 
הופכים את האירוע – מבידורי לתורני. הקרקס לא ייגמר לעולם והמופע 
האמיתי לא יתנהל ביום האירוע אלא בשבועות שלפניו – בהיכל בית 

המשפט.
יאלצו  כנה,  על  תיוותר  היועמ"ש  לשכת  הדעת שהוציאה  חוות  אם 
ולנהל  צמודים  עורכי-דין  עם  להסתובב  בהפרדה  האירועים  מארגני 
כמקובל  כדאיים.  לבלתי  האירועים  את  שיהפכו  משפטיים  הליכים 
הכותרת  המשפטי  למשבר  שתינתן  עד  יזוז  לא  מאום  בקהילתנו, 

המפוצצת "גזירה". 
החרדים  הכנסת  חברי  של  מפיהם  כאן  צוטטה  משנה  למעלה  לפני 
אותה הבטחה עמומה שקיבלו לדבריהם מהיועמ"ש לממשלה אביחי 
להתכנס  לחרדים  שתאפשר  מתקנת  דעת  חוות  להפקת  מנדלבליט, 
בהפרדה בהתאם לאורחות חייהם. ממשרד המשפטים נמסרה בשעתו 
הבהרה כי הבטחה רשמית שכזאת לא ניתנה, אך הח"כים התעקשו כי 

שמעו את הדברים באוזניהם ישירות מפי הגיבור.
בתיקי נתניהו מוכיח היועמ"ש כי אלף ימים בעיניו – כיום אתמול 
כי יעבור. גם בנוגע להסדר הגיוס, לא אצה לו הדרך וכמה מהחברים 
את  לשעבר  הצבאי  בפרקליט  רואים  בו  להיוועץ  שנוהגים  החרדים 

המבוגר האחראי, מבין כל משפטני משרד הביטחון. 
אלא שגם אם בנוגע ל"גזירת הגיוס" ההעדפה החרדית היא לדחות 
הקץ עד שיבוא משיח )בכיכר(, הרי שבעניין "גזירת ההפרדה" דרושה 
חקיקה מהירה שתבהיר כי גם לציבור החרדי יש 'זכות עמידה' במרחב 
שניתנה השבוע,  הפסיקה המשפטית  חייו.  לאורחות  בהתאם  הציבורי 
שלא  חקיקה  ולהוביל  חם  בעודו  בברזל  להכות  טובה  הזדמנות  היא 

תיראה ככזאת שקוראת תיגר על פסיקת בית המשפט. 

חקיקה בשתיקה
קריאת התיגר הציבורית-משפטית על כל התכנסות שנראה בה סממן 
של הפרדה, בולטת בעיקר במכללות החרדיות. מי שהאמין להבטחות 
ראשי  עם  לשוחח  מוזמן   – בתחום  מעיסוק  זילבר  הדרת  על  בעל-פה 
המכללות כדי להיווכח שמאום לא השתנה, ואם השתנה – כי אז לרעה 

ולא לטובה.
משפטיים  מפקחים  מחליפים  בסמינרים,  הצניעות  על  הפיקוח  את 
לענייני צניעות שמגיעים למכללות כדי לוודא כי ההפרדה לא נשמרת. 
מנהלי מכללות מספרים על הסרת המודעות המסדירות את ימי העיון 
ידי  על  וחס  חלילה  ייתפסו  שלא  כדי  האקדמיות,  בספריות  הנפרדים 

המפקחים המשפטיים, כמחוללי הפרדה.
כי  המשפטיים  למפקחים  להסביר  ניסה  המכללות  ממנהלי  כשאחד 
הפרדה אין פרושה הדרה – הוא נשאל מדוע מרצים יכולים ללמד נשים 
סיפק  שהוא  התשובה  גברים.  בפני  להופיע  יכולות  אינן  מרצות  בעוד 
בפני  יופיעו  בלבד  שמרצות  כך  על  יקפיד  הוא  ואילך  שמכאן  הייתה 
הסטודנטיות. מי היה מאמין שיו"ר משמרת החינוך והקודש הרב מרדכי 

)מוטק'ה( בלוי, עוד יזכה ומלאכתו תיעשה על ידי לוחמי ההדרה.
הכל  בסך  חרדים המבקשים  הזאת של  ההדרה   – למכללה  מהכיכר 
מפוצצות  בהצהרות  תיעצר  לא  חייהם,  לאורח  בהתאם  וללמד  ללמוד 
שאין להן כיסוי חקיקתי וגם לא בהבטחות משפטיות בעל פה, אלא אך 
ורק בהעברת חקיקה בשלוש קריאות. כדי להצליח בעניין הזה נדרשת 
עבודה שקטה מאחורי הקלעים, בלי כותרות דרמטיות ובלי השוואות 
מלכיאלי  מיכאל  הצעיר  הח"כ  אפלות.  היסטוריות  לתקופות  מיותרות 
מידתית  לחקיקה  ולחתור  המהלך  את  להוביל  לאחרונה  מנסה  מש"ס, 
ונבונה. נותר רק לאחל לו בהצלחה ולקוות שישכיל לשמור בעניין הזה 

)בלבד( על זכות השתיקה.

נקודות חובה
שלא  אפשר  אי  למיניהן,  ההפרדה  תכניות  של  הזה  הפרק  לסיום 
חרדים  נוסעים  לאותם  בנוגע  השבוע  השליליים  לפרסומים  להתייחס 
נוהגים  שהם  תוך  משעה,  למעלה  במשך  אל-על  טיסת  את  שעיכבו 
והנוסעות  הנוסעים  את  לתזז  אדנותית  בשפה  ודורשים  יחידים  כבנים 

בין המושבים. 
ואת  התופעה  את  מכיר  הישראלית  בחברה  טיסה  על  שעלה  מי  כל 
תחושת האי-נעימות שאופפת בעיקר את הנוסעים החרדים, שמרגישים 
בן רגע מקוטלגים. כבר לימדונו חז"ל שהמחמיר תבוא עליו ברכה, אך 
לא תוך כדי שהוא מקלל ומשפיל את האחר. את הבקשה והפנייה לשבת 
במקום נפרד, מן הראוי להסדיר לפני הטיסה, וגם אם הזמן הדוחק לא 
בדרכי  תיעשה  לא  שהפנייה  סיבה  שום  אין  כראוי,  להתארגן  מאפשר 

הפגנת תמיכה. גפני והגרמ"ה הירש
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נועם מבלי להלבין פנים. 
הנוסעים שעוררו השבוע סערה, אומנם גרמו לנוסעים 
יותר משעה, אך את הציבור החרדי  עיכוב קל של קצת 
הם דחקו בתודעה הציבורית לאחור, למרחק שנות חושך. 
כך  אחר  להדיר  לגיטימיות  מרגישים  הערים  כשראשי 
חרדים מאירועים – הרי אותם נוסעים מתמידים יכולים 

לזקוף את הנקודות לחובתם. כמה חבל, כמה מיותר.

טוב לחסידים
של  הצפוי  המשפטי  הניצחון  את  שזיהה  הראשון 
הממשלה  ראש  היה  בכיכר',  'משיח  האירוע  מארגני 
בנימין נתניהו. שבוע לפני שבית המשפט המחוזי בת"א 
בכבודם  נתניהו  נזהר  האירוע,  של  קיומו  בעד  הכריע 
של המארגנים וברר את מילותיו - כמי שמאמין בביאת 

המשיח ממש, כאן ועכשיו.
בשעות בין הערביים של יום שישי ב' בתמוז, רגע לפני 
והמוני  חסידים  רבבות  ציינו  שבמהלכה  השבת  כניסת 
יהודים מאמינים בתבל את הסתלקותו של כ"ק האדמו"ר 
החברתית  למדיה  ארוך  פוסט  נתניהו  העלה  מלובביץ', 
להכיר  זכה  אותו   – הנערץ  הרבי  של  זכרו  על  והתרפק 

בימי הזוהר בניו יורק, כשגריר ישראל באו"ם.
מהרבי  ששמע  הזהב  אמרת  את  ותיאר  שב  נתניהו 
באו"ם  בנאומו  בעבר  ציטט  אותה  לתפקיד,  כניסתו  עם 
כראש-ממשלה: "אתה הולך לבית החושך והשקר. זכור 
שגם באפלה הגדולה ביותר, כשאתה מדליק נר אחד של 

אמת – הוא מפיץ אור יקרות שנראה למרחקים". 
הספר  מתוך  נתניהו  ציטט  כולו,  המעשה  תיאור  את 
המרתק 'ברגע האמת' )הרבי מלובביץ' והקשר הביטחוני-
שלום  מאת  בישראל,  ההחלטות  מקבלי  עם  מדיני 
מוסיף  כשהוא  ארליך(,  ואריה  אליטוב  יוסי  ירושלמי, 
בתחילת הטקסט – קטע אישי משלו, שבסיוע המקורבים 
וכתבני הרשת נכתב במקור בהאי לישנא: "מחר נציין 24 
שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. אני רוצה לשתף 
שבת  בינינו.  הראשון  המפגש  את  המתאר  בקטע  אתכם 

שלום".
הננאמת  המילה  של  קונטרול  כפריק  שביבי,  אלא 
והנכתבת וכמי שמכיר את נבכי הנפשות הפועלות בעולם 
החרדי בכלל ובחסידות חב"ד בפרט, שינה רק מילה אחת 
קטנה. את המשפט "24 שנים להסתלקותו של הרבי", הוא 
החליף במילים: "24 שנים של געגוע". מארגני האירוע 
'משיח בכיכר' לא היו מנסחים זאת ברגישות רבה יותר. 

את  ושיגר  ההתוועדויות  כל  בין  תמרן  כדרכו  נתניהו 
האגרות הנכונות לכל ההתכנסויות – שמתקיימות החודש 
את  שמחפש  מי  הרבי.  של  להסתלקותו  יובל  חצי  לרגל 
מעורער  הבלתי  המותג  ונותר  היה  שהאיש  לכך  הסיבה 
ברחוב החרדי, יכול להתבונן על זכרונו הציבורי של ראש 
הממשלה. האיש שנחשב לגדול כפויי הטובה למקורביו, 
הקהלים  לכל  הנכונה  המילה  את  לומר  תמיד  זוכר 

החרדיים, מכל העדות והחוגים. 
22 שנים חלפו מיום עלייתו לשלטון, ולפחות במבחן 
הדיבורים, האיש שלמענו נוצר הקמפיין 'טוב ליהודים' – 
מוסיף לשמור מכל משמר על ה'בייס' החב"די )והחרדי( 

שלעולם לא עזבו. 

כפריק קונטרול 
של המילה 

הננאמת והנכתבת 
וכמי שמכיר את 

נבכי הנפשות 
הפועלות בעולם 

החרדי בכלל 
ובחסידות חב"ד 

בפרט, שינה 
נתניהו רק מילה 
אחת קטנה. את 

המשפט "24 שנים 
להסתלקותו של 

הרבי", הוא החליף 
במילים: "24 

שנים של געגוע". 
מארגני האירוע 

'משיח בכיכר' לא 
היו מנסחים זאת 

ברגישות רבה יותר

קסמו של געגוע. נתניהו והרבי מלובביץ' זיע"א. באדיבות מחברי רב המכר 'ברגע האמת'

הנציגות החרדית לא 
תתמוך בחוק הגיוס

ההחלטה נפלה: המפלגות החרדיות יצביעו באופן 
מתואם בקריאה ראשונה, וחברי הכנסת יתנגדו או 
יימנעו במידה ויתעורר חשש לנפילת החוק • חבר 

ועדת הגיוס ח״כ מיקי זוהר ל'קו עיתונות': ״הדיונים יסתיימו 
תוך שבוע״ • מנגד, חברת הועדה ח״כ מירב בן ארי מעריכה: 

״הדיונים יימשכו אחרי מושב הקיץ, נצטרך ארכה מבג״ץ״

חיים וייס

המתוקן  הגיוס  חוק  יעלה  הקרוב  שני  ביום 
תמיכתם  למרות  כאשר  ראשונה,  לקריאה 
העקרונית של הח"כים החרדים בחוק, בכפוף 
הם  כי  נראה  בו,  שייערכו  קלים  לתיקונים 
כי  זאת לאחר שיוודאו  יימנעו,  או  נגד  יצביעו 

החוק יעבור.
הועדה  הגישה  כשבועיים  לפני  כזכור, 
המלצותיה  את  הביטחון  במשרד  המיוחדת 
עברו  המתווה  המלצות  מתוקן,  גיוס  לחוק 
ליועמ"ש שאישר אותן למחרת. לפני כשבועיים 
אגו"י  של  התורה  גדולי  מועצת  התכנסה 
ישנן  "באם  הייתה  לנציגים  שיצאה  וההוראה 
ולפרוש  לחוק  להתנגד  יש  כלכליות  סנקציות 

מהממשלה".
ביום שלישי שעבר, הגיע מרן נשיא מועצת 
לניחום אבלים אצל  חכמי התורה הגר"ש כהן 
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, בשיחתם 
ב'קו  לראשונה  שנחשפה  ישראל,  גדולי  של 
"לא  כי  המועצת  נשיא  מרן  הצהיר  עיתונות', 
הישיבה  ראש  ומרן  לצבא",  אחד  בחור  נשלח 
של  פעולה  בשיתוף  לדאוג,  מה  "אין  כי  הגיב 

כולם יחד לא יהיו שום גזירות".
ראש  מבית  הוראה  יצאה  השבוע  בהמשך 
'דגל התורה' שלא  הישיבה לחברי הכנסת של 
בהרחבה  )ראה  לתקשורת  בנושא  להתראיין 

בטורו של אבי בלום(.
התורה  דגל  יו"ר  עלה  שעבר  ראשון  ביום 
התורה  שר  מרן  של  למעונו  גפני  משה  ח"כ 
הגר"ח קנייבסקי ומרן הורה לו להמשיך ולנסות 
פגישתו  לאחר  מיד  הגיוס.  חוק  את  להעביר 
ראשי  לישיבת  גפני  נסע  התורה  שר  מרן  עם 

הקואליציה.
להעביר  "יש  כי  הודיע  נתניהו  ראה"מ 
תוך  שינויים  ללא  הכנסת  במליאת  החוק  את 
ליו"ר  נתניהו  הורה  ובמקביל  כשבועיים" 
ועדה  להקים  אמסלם  דוד  ח"כ  הקואליציה 
מיוחדת אשר תתכנס מיד לאחר העברת החוק 
לקריאה  החוק  את  ותכין  ראשונה  בקריאה 
הסיעות  עם  שייטיב  באופן  ושלישית,  שנייה 

החרדיות ועם כלל הציבור בישראל.
ומלבד  עצמו  אמסלם  מלבד  חברים  בועדה 
את  שמתאם  התורה  מיהדות  מקלב  אורי  ח״כ 

ח״כ  עמיתו  עם  יחיד  בנושא  החרדית  העמדה 
ומיקי  ביטן  דוד  ח״כ  גם  מש״ס,  צור  בן  יואב 
זוהר מהליכוד, ח״כ יואל חסון מהמחנה הציוני, 
ח״כ  היהודי,  מהבית  סמוטריץ'  בצלאל  ח״כ 
מיכל רוזין ממרץ, ח״כ מירב בן ארי מ'כולנו', 
אלעזר  ח״כ  ביתנו,  מישראל  פורר  עודד  ח״כ 
שטרן מיש עתיד וח״כ אחמד טיבי מהרשימה 

המשותפת. 
המתוקן  הגיוס  חוק  יעלה  הקרוב  שני  ביום 
לא  הפוליטית  ובמערכת  במליאה,  להצבעה 

צופים קושי מיוחד בהעברת החוק במליאה.
לפי הבנות מוקדמות, חברי הכנסת הערבים 
הכנסת  ממליאת  יצאו  המשותפת  מהרשימה 
הכנסת  שחברי  כך  בעקבות  ההצבעה,  בשעת 
החרדים הפילו את חוק המואזין של ח"כ יוגב, 
אשר רצה לאסור על השמעת מואזין בקול גבוה 

בשעות הלילה, שפי שנחשף ב'קו עיתונות'.
בין  הבנה  ישנה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
'אגודת  ונציגי  מאחר  החרדיות,  המפלגות 
ישראל' מנועים מלתמוך בחוק, יצביעו כמותם 
גם נציגי דגל התורה וש״ס, כשהאפשרויות הן 
להתנגד לחוק במידה והוא יעבור בלאו הכי, או 
להימנע במקרה ויתעורר חשש לרוב נגד החוק.

שני  ביום  תתכנס  אמסלם  ועדת  במקביל, 
כי  עולה  עיתונות  לקו  שהגיע  ממידע  הקרוב. 
נציגי  עם  דיוניה  בכל  מתואמת  תהייה  הועדה 
זמן  משך  על  חלוקים  בועדה  החברים  צה"ל. 
מן  יוצא  ללא  כולם  אך  הועדה,  של  הדיונים 
ככל  רחבות  להסכמות  להגיע  רוצים  הכלל 

הניתן על החוק.
כי  עיתונות'  ל'קו  מעריך  זוהר  מיקי  ח"כ 
ימים  כשבוע  תוך  הדיונים  את  תסיים  הועדה 
האישית  ברמה  הוא  כי  לכך  בנוסף  ואומר 

מסכים עם החוק.
)כולנו(  ארי  בן  מירב  הכנסת  חברת  מנגד, 
יותר  ייקחו  שהדיונים  להיות  "יכול  כי  אומרת 
המושב  סוף  לאחר  ייערכו  ואף  משבועיים 
הנוכחי, ומכיוון שבג"ץ נתן לממשלה דד ליין 
הקרוב,  ספטמבר  עד  מתוקן  גיוס  חוק  להביא 
המושב,  סוף  לאחר  גם  ייערכו  הדיונים  באם 
הממשלה תיאלץ לבקש הארכת זמן של כחצי 
שנה מבג"ץ". עם זאת מציינת בן ארי כי "עברנו 
גם  נעבור  אנו  בקואליציה,  יותר  קשים  דברים 

את זה".

רסום
פ

אשון
ר

צילום: קובי גדעון, לע״מ
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הפוסקים נגד בתי הדין: 
"קלי הדעת"

לאחר שבית הדין הרבני ביטל את נישואיו של סרבן גט נודע, 
יוצאים גדולי הפוסקים במתקפה חריפה במיוחד • "כל 

השותפים למעשה נפשע זה הרי הם מנודים לשמים"

אלי כהן

דרמטית  הודעה  יצאה  ימים  כעשרה  לפני 
כי  שבישרה  הרבניים,  הדין  בתי  מדוברות 
עמו  ביותר  הקשה  העגינות  תיק  "נפתר 
לפני  הרבניים:  הדין  בתי  מערכת  מתמודדות 
ע.ג.  הגט  סרבן  שעה קלה שוחררה אשתו של 
ידי  על  נישואין  וביטול  דין  בפסק  מעגינותה 
הרכב בית הדין בחיפה בראשותו של הראב"ד 

הרב אברהם מאיר שלוש".
מאוד  קשה  בתיק  "מדובר  הודעה,  אותה  לפי 
שהתנהל בבית הדין הרבני בפתח תקווה ולאחר 
מכן בבית הדין הרבני הגדול ובבית הדין הרבני 
בחיפה... במקביל ועל מנת לתת רשת ביטחון 
הדין  בית  הרכב  פתח  האישה  של  לחירותה 
הרב  הראב"ד  של  בראשותו  בחיפה  הרבני 
והרב  אדרי  דניאל  הרב  שלוש,  מאיר  אברהם 
לתוקף  באשר  בדיונים  חזן  אברהם  שמואל 

הקידושין של בני הזוג.
עדויות  נשמעו  בהם  מאומצים  דיונים  "לאחר 
מקצועיות  וסקירות  דעת  חוות  והתקבלו 
היום  הוחלט  הדין  בית  של  מרובה  ובהשקעה 
לבטל את קידושיהם של בני הזוג ולהתיר את 
הוא  מעמדה  המשמעות:  מעגינותה.  האישה 
פסק  על  מעולם.  נישאה  שלא  רווקה  כשל 
גדולי הרבנים העוסקים  ידיהם  הדין סמכו את 
בתחום. על פי החלטת בית הדין פסק הדין נותר 

חסוי".
דוד מלכא מסר  מנהל בתי הדין הרבניים הרב 
כי "אני שמח כי אחת מפרשיות העיגון הקשות 
ביותר עמן התמודדה מערכת בתי הדין הרבניים 
מוכיח שוב  זה  דין  פסק  לסיומה.  היום  הגיעה 
העומדים  האמצעים  בכל  נוקט  הדין  בית  כי 
ולא  ההלכתיים  והן  המבצעיים  הן   – לרשותו 
מותיר אבן שלא הפך במאמצים אדירים להביא 

מזור לכל העגונות במדינת ישראל".
לאחר פרסום החלטת בית הדין הרבני בחיפה 
מיום ה' תמוז תשע"ח, בדבר ביטול הקידושין 

של סרבן גט נודע, העולם היהודי כמרקחה.

מכתב  ראשון  בפרסום  חושף  עיתונות'  'קו 
בחריפות  התוקפים  רבים,  ורבנים  פוסקים  של 
לשון  וכה  הרבני,  הדין  בית  החלטת  את  רבה 
המכתב החריף: "על שבר בת עמי הן על אלה 
תרד עיני, על שבר בת עמי, על ה'היתר' הנורא 
ה'תשע"ח,  תמוז  לחודש  החמישי  ביום  שניתן 
קדושת  ולחלל  בריתה  להפר  נשואה  לאשה 
נישואיה בלא קבלת גט פיטורין מבעלה, על ידי 
בתי הדין של קלי הדעת המתירים עוונות גילוי 

עריות ה"י ומרבים ממזרים בישראל רח"ל".
הדין  שבית  אחר  שפתיים,  לזות  להסיר  ובכדי 
דחיפה לא פרסם ברבים את נימוקי פסק הדין, 
הדברים  הובאו  כי  ישראל,  גדולי  מבהירים 
במלואם לפניהם, כאמור עם העדויות והראיות 
)בית  כי:  נחרצות,  קובעים  והם  המלאות, 
מגוחכים  ב"נימוקים  משתמש(  דחיפה  הדין 
ומופרכים שלא שיערם אדם מעולם, תוך ניסיון 

להסתירם ולהעלימם מעיני גדולי הדור".
לא נתקררה דעתם של גדולי ישראל, עד שדימו 
את מעשה בית הדין, ל"היתר" המפורסם שניתן 
לממזרות האח והאחות הידועים, שבגינם פרש 
מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל מבתי הדין הרבניים, 
מפסק  התנער  זצ"ל  יוסף  עובדיה  הרב  ומרן 
הדין, במה שהפך לסלע מחלוקת חריף בין בתי 

הדין הרבניים ובין עולם התורה וההלכה.
"כדרך אותו רב צבאי בפרשת 'היתר' הממזרים 
מדור  יותר  לעולם  קשים  הם  והרי  הידועה, 
המבול )כדאיתא במסכת קידושין דף י"ג עמוד 

א'(". 
אחר כל זאת, מורים ומפרסמים גדולי הדיינים, 
שהיא  זו,  באישה  וייזהר  שיידע  הציבור  לכל 
אשת איש לכל דבר, ויותר מכך מתרים בדיינים 
רומזים שאם  ואף  מנודים לשמים,  הנ"ל שהם 
לא יחזרו בהם בהקדם מפסקם החמור, יוציאו 

עליהם נידוי וחרם:
"ופשוט וברור, שכל השותפים למעשה נפשע 
גט,  בלא  לעלמא  איש  האשת  התרת  של  זה 
ובשנים  לשמים,  מנודים  הריהם 
לבריות  מנודים  גם  היו  קדמוניות 
יוסף  בבית  זה  כעין  על  )כמובא 
אה"ע סימן מ"ב מחודשים ה' בשם 
יהודה  לרבי  יהודה  זכרון  שו"ת 
את  שנידו  פ"ב  סימן  הרא"ש  בן 
המתיר כל חכמי המדינה(. ספריהם 
ספרי קוסמים, ואסור להזכיר שום 

דבר הלכה משמם".
ראב"ד  ע"י  ונערך  נוסח  המכתב 
משה  רבי  הגאון  החרדית  העדה 
גם  עליו  וחתומים  שטרנבוך, 
הרה"ג  אייכלר,  מרדכי  הרה"ג 
נחום אייזנשטיין, הרה"ג אביגדור 
הלוי נבנצל, הרה"ג אברהם שרמן, 
הרה"ג  שלזינגר,  אליהו  הרה"ג 
שלמה  הרה"ג  גרוס,  דוד  שמואל 
תופיק  יעקב  הרה"ג  מחפוד, 

אביעזרי והרה"ג נפתלי נוסבוים.
את  שהביאו  ומי  המכתב  יוזמי 
הנושא בפני גדולי ישראל, אומרים 
המכתב  זהו  כי  עיתונות'  ל'קו 
מרנן  דעת  את  המרכז  הראשון 
ורבנן באופן מסודר, ואחריו יבואו 
מכל  נוספות  ומחאות  פעולות 
תתהפך  אשר  עד  ישראל,  גדולי 

ההחלטה של בית הדין בחיפה.
שלא  בחרו  הרבניים  הדין  מבתי 

להגיב לדברים.

ראשוןפרסום

 

 שבר בת עמי על
, על ה'היתר' הנורא שניתן ביום על שבר בת עמיהן על אלה תרד עיני, 

החמישי לחודש תמוז ה'תשע"ח, לאשה נשואה להפר בריתה ולחלל 

קדושת נישואיה בלא קבלת גט פיטורין מבעלה, ע"י בתי הדין של קלי 

ומרבים ממזרים בישראל ה"י וונות גילוי עריות עהדעת המתירים 

תוך  ,, בנימוקים מגוחכים ומופרכים שלא שיערם אדם מעולםרח"ל

י הדור, כדרך אותו רב צבאי גדולניסיון להסתירם ולהעלימם מעיני 

הם קשים לעולם יותר מדור  והרי בפרשת 'היתר' הממזרים הידועה,

 .המבול )כדאיתא במסכת קידושין דף י"ג עמוד א'(

ופשוט וברור, שכל השותפים למעשה נפשע זה של התרת האשת איש 

ובשנים קדמוניות היו גם  ,לעלמא בלא גט, הריהם מנודים לשמים

בבית יוסף אה"ע סימן מ"ב על כעי"ז )כמובא  לבריותמנודים 

 בן הרא"ש סימן פ"ביהודה י במחודשים ה' בשם שו"ת זכרון יהודה לר

, ספריהם ספרי קוסמים, ואסור (השנידו את המתיר כל חכמי המדינ

 שמם.מלהזכיר שום דבר הלכה 

 החותמים בצער ובכאב
 [קבלתן]חתימות הגאונים שליט"א סודרו לפי סדר 

__________________ 

 מרדכי אייכלר

אני מסכים ומצטרף לכל חוו"ד של הרבנים 
לאיסור החמור של  הגאונים שליט"א

ביטול נשואין והפקעתם בלא קבלת גט 
 פיטורין מבעלה.

__________________ 

 אברהם שרמן

___________________ 

 שלמה מחפוד

___________________ 

 נחום אייזנשטיין

 אני מצטרף לדעת ידידי
 הגר"א שרמן שליט"א.

___________________ 

 אליהו שלזינגר

  ___________________ 

 ב תופיק אביעזריעקי

__________________ 

 אביגדור נבנצל

 כיהודה ועוד לקרא

 

__________________ 

 שמואל דוד גרוס

__________________ 

   בויםנפתלי נוס

 נערך והוגה ע"י מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א, נוסח המכתב  
 הרבנים הדיינים מחאה על פסק הדין של לפרסמו כ שציוה

 .בשיתוף עם הרבנים עמאר ובוארוןשניתן  שלוש ואדרי

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

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
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ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד

מבצע קיץ

תהיו כל הזמן בשריים
גם השבוע הזה

השבוע הלשישי

חזה הודו

בסניף בני ברק בלבד

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

פילה טונה כנפיים עוף
טרי/קפואטרי/קפוא

לק"ג 3490לק"ג 8890990
3 ק"ג ב-

כולל פריסה

בסניף בני ברק בלבד
מוגבל ל-2 קרטונים

יום
ו'

יום
ד'

יום
ה'

לק"גלק"ג לק"ג

יום
ג'

179078903790 1490

יום
סלומוןב'

קפוא
חזה/

כרעיים/שוקיים
כבד בקר

5990לק"ג

בראשות מרן ראש הישיבה
בראשות מרן ראש הישיבההגאון רבי שלום כהן שליט"א

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

כתף בקרקרטון עוף
קפוא

שחיטהטרי ארוזקפוא
מקומית

3 ק"ג ב-

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

הודעה לציבור
כשרות  בהם  אין  אשר  מסין  שמיובאים  והציציות  הטליתות 
פוליאסטר  רובם  ורוב  גדולה  מכשלה  בהם  יש  מוסמכת 
דמוי צמר, וכמו"כ כן יש לחוש לשעטנז כמוכ' חוטי הציצית 
מכשרויות  רק  לרכוש  ויש  ידוע  מקורם  אין  מסין  המיובאים 

מוסמכות בתוצרת הארץ.
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

סוף סוף: ברוורמן מצא בן ברית

אשדוד

פתח תקווה

זקן, פטרונו של ראש  בן  ג'קי  איש העסקים 
שותפיו  עם  הגיש  לסרי,  יחיאל  ד"ר  העיר 
לראשות  המתמודדת  נגד  משפטית  תביעה 
העיר, הלן גלבר, על סך 26 מיליון שקלים. על 
מועצת  כחברת  בתפקידה  גלבר,  התובעים,  פי 
שיזם  פרויקט  לכל  סדרתית  "מתנגדת  עיר, 
גדולים  כלכליים  באינטרסים  המחזיק  התובע, 

בעיר".
"הציבור  בתגובה:  נמסר  גלבר  הלן  ממטה 
לפעול  רוצים  זקן  בן  ג'קי  וחברו  שלסרי  מבין 
תאפשר  לא  גלבר  הלן  נפשם.  כאוות  באשדוד 
אשדוד.  תושבי  של  באינטרסים  לפגוע  להם 
שמע  קלטות  הופצו  האחרונים  בשבועות 
לפגוע  שנועדו  ומבושלות  ערוכות  מזויפות, 
כנגד  החוק  במסגרת  פועלת  גלבר  הלן  בהלן. 
המורשע.  העבריין  זקן  בן  ג'קי  של  התנהגותו 
עוד  זהו  והשתקה.  הפחדה  בתביעת  מדובר 

ניסיון נואש להטות בחירות".

הצבע חוזר ללחיים: אחרי שורת עריקות של 
חברים ממפלגתו, זוכה ראש עיריית פתח תקווה 
חדש  ברית  בן  בדמות  לחיזוק,  ברוורמן  איציק 
- חבר המועצה אדי קואז. ההודעה על החיבור 
ניתנה בהפתעה, במהלך מסיבת פעילים ענקית 

שארגן קואז באולמי 'קסאנדו' בעיר.
קואז, אלוף ישראל בג'ודו לשעבר וסגן יו"ר 
הוועד האולימפי בישראל, מכהן כחבר מועצה 
ומוערכת  מוכרת  לדמות  והפך  שנה  כ-15  מזה 
בעיר. מאז ומקדם, היה קואז חבר מפלגתו של 
אורי אהד, 'דרך חדשה'. לפני כשנה וחצי, נפרדו 
העיר  ראש  של  ברית  לבן  הפך  וקואז  השניים 
תפקיד  את  לידיו  קיבל  הוא  בתמורה  ברוורמן. 

ראש מינהל שפ"ע )שיפור פני העיר(.
יציאה לדרך  לפני מספר חודשים, הודיע על 
'תנופה'. כעת,  ועל הקמת סיעה בשם  עצמאית 
על פי ההסכם, הוא יתמזג עם סיעת אכפ"ת של 

ברוורמן ויקבל את המקום השני.

איש העסקים תובע את המתמודדת

יוםעוד 127

הכריזה  בלוך  עליזה  ד"ר  למרוץ:  מצטרפת 
שמש.  בית  העיר  לראשות  התמודדותה  על 
בנאום ראשון, הרבתה בלוך לפנות גם לציבור 
בכל  נאמנה.  אותם  לשרת  והבטיחה  החרדי 
שלטי קמפיין הבחירות שהושק, לא מתנוססת 
דמותה, כחלק מרצונה לדבר גם לציבור החרדי.

בלוך, אשת חינוך במקצועה, ניהלה את תיכון 
'ברנקו וייס' בבית שמש וזכתה להצלחה רבה. 
בבחירות עברו, הוצבה היא כמועמדת לראשות 
העיר מטעם 'הבית היהודי', אך בסופו של דבר,  

ובשל רצון לאחד כוחות מול אבוטבול, פינתה 
את הדרך לאלי כהן, שהפסיד את הבחירות.

בחירות  הבטחת  כאן  לתת  רוצה  "אני 
"מערכת  בנאומה.  בלוך  אמרה  ראשונה", 
של  מערכה  תהיה  לא  הנוכחית  הבחירות 
מריבות בין מגזרים, לא תהיה שנאת חינם ולא 
יהיה קיטוב. הבחירות יהיו על נושא אחד בלבד 
– העיר בית שמש. אבוטבול לא ניהל את בית 
שמש, אני באה לנהל את כל העיר בצורה הכי 

טובה שאפשר".

עליזה  של  ך סיכוייה  ו ל ב
הציבור  תמיכת  את  החרדי לקבל 

לא   – המקובלות  בדרכים 
כי  מופרך  לא  אך  קיימים, 

כאלה  יחידים,  להצבעת  א תזכה  ל ש
שבעי רצון מהמצב הנוכחי ומשלטון אבוטבול. 
כאלו  החרדי-מודרני,  בציבור  גורמים  כן,  כמו 
מגעים  עמה  מנהלים  'טוב',  עם  המזוהים 

לתמיכה אפשרית.

אחרי מהפך בקלפי: המנצח מחזר אחרי המפסיד
בתום פריימריז בקהילת חב"ד, הודח חבר המועצה יקי הרשקופ • המנצח: משה כהנא • הרשקופ 
ניסיון  • מאחורי הקלעים:  מפתיע: חיכיתי להפסד, כבר שנה וחצי אני עובד על חיבורים חדשים 

להכניס את כהנא למפלגתו החדשה של הרשקופ

רחל עזריה הוחרמה על ידי חברי 'ירושלמים'

צפוף  נהיה  ירושלים  העיר  לראשות  המרוץ 
)'כולנו'(  עזריה  רחל  הכנסת  חברת  במיוחד: 
הודיעה על התמודדותה לראשות העיר. עזריה 
זאת  כל  במספר,  השמינית  המתמודדות  היא 
דברו.  את  אמר  החרדי  שהציבור  לפני  עוד 
להאיץ  עשויה  למרוץ  עזריה  של  הצטרפותה 
הצגת  בעד  להכריע  החרדי  הציבור  בקברניטי 
מועמד מטעמם לראשות, בשל התפצלות הקול 

החילוני.
'כולנו'  כנפי  תחת  לכנסת  לכניסתה  עד 
כחברת  עזריה  רחל  כיהנה  כחלון,  משה  של 
מייסדי  על  נמנתה  היא  שנים.   7 משך  מועצה 
חברים  ב-3  כיום  המחזיקה  'ירושלמים',  סיעת 

במועצת העיר.
כל  אין  לעזריה  פוליטית,  הערכה  כל  פי  על 
סיכוי לכבוש את הראשות, אך לעצם התמודדותה 
הגוש  התפוררות  על  בעיקר  רבה,  משמעות 
החילוני. באופן ישיר, מתמודדת עזריה על אותו 
והיא עשויה  'התעוררות'  תנועת  אלקטורט של 

לגרוע קולות ממועמדה עופר ברקוביץ'.
ואכן, תגובתו של עופר ברקוביץ' הייתה חדה 
וכואבת: "עזריה נטשה את מועצת העיר באמצע 

היא  וכעת  בכנסת  ג'וב  הקדנציה בחיפוש אחר 
נוטשת את הכנסת בחיפוש אחר ג'וב בירושלים. 
כולנו  סיעת  מרשימת  שנזרקה  לאחר  זאת  כל 
עוד  'התעוררות'.  בהודעת  כך  הבאה",  לכנסת 
לא  ולכן  עם אלקין  דיל  סגרה  "עזריה  כי  נטען 

רצה לשום מקום חוץ מהג'וב הבא".
מעבר למרוץ על הראשות, גם בתוך הסיעות 
האחרונה,  בתקופה  כאוס.  שורר  החילוניות 
ל'ירושלמים'  'התעוררות'  בין  מגעים  התקיימו 
חזקה  חילונית  רשימה  לכדי  להתאחד  במטרה 
כעת,  הבשילו.  לא  הדברים  אך  ומגובשת, 
'ירושלמים'  ראשות  את  לקבל  עזריה  מבקשת 
לידיה, מה שפותח חזית פנימית בינה לבין ראש 
הסיעה הנוכחית, פלר חסון-נחום וגורם לפיצול 
נוסף בגוש. בנוסף, על פי דיווחים שונים, פלר 
זאב  עם השר  מגעים  בכלל  מנהלת  חסון-נחום 

אלקין על שילובה ברשימת 'הליכוד'.
בעקבות ההתפתחויות, זומנה השבוע ישיבת 
ח"כ  עם  יחד  'ירושלמים'  סיעת  של  הנהלה 
כי שלשת חברי  כינוסה התברר  עם  אך  עזריה, 
המועצה; פלר חסון-נחום, יהודה גרינפלד ואיתי 
גוטלר – החרימו אותה. לעזריה לא נותר אלא 

כאשר  ההנהלה,  חברי  עם  לשוחח 
גם מקומו של יו"ר ההנהלה, הרב אהרן 

ליבוביץ, נפקד, עקב שהותו בחו"ל.
"רחל היא אישה פקחית ומנוסה, קשה להבין 
להיכן היא בדיוק חותרת", אומר גורם פוליטי 
רווחת  שלה  המצומצם  החוג  "בקרב  מעורה. 
מטרה  מתוך  לראשות  רצה  היא  כי  ההערכה 
לזכות בסגנות, אם במסגרת תיאום עם אלקין - 
לו היא תורמת את פיצול הקולות הפלורליסטיים 
להתברג  בניסיון  ואם   - ברקוביץ  לבין  בינה 
הגורם  העיר".  למועצת  ברשימה  בכיר  במקום 
בסופו  פוליטי  מפץ  של  אפשרות  שלל  לא 
תסיר עזריה את מועמדותה ותביא לחיבור של 
'ירושלמים' עם 'התעוררות', בתמורה להבטחת 

הסגנות בקואליציה שבראשותו.
ולסיום, הבה נרענן את רשימת המתמודדים 
עופר  ליאון,  משה  אלקין,  זאב  המעודכנת: 
ברקוביץ', רחל עזריה, אבי סלמן, יוסי חביליו, 
ברשימה:  לא  עדיין  שי.  ונחמן  תורג'מן  מאיר 
יוסי  רשמי:  הלא  אך  וודאי  הכמעט  המועמד 

דייטש.

התמודדותה  על  עזריה  רחל  ח"כ  של  הכרזתה  עם  יותר,  עוד  מתפצלים  בירושלים  החילוניים  הקולות 
לראשות • כאוס פנימי בתוך סיעתה 'ירושלמים' • הערכה: רצה לראשות – מכוונת לסגנות

ירושלים

ביתר עילית

פתח למאוכזבים: עליזה בלוך מתמודדת
בית שמש
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ראשות-כנסת-ראשות
בית שאן

מאחורי  בחישה  של  ארוכה  תקופה  אחרי 
הקלעים, הכריז סגן שר השיכון, ח"כ ז'קי לוי, 
לוי  שאן.  בית  עיריית  לראשות  התמודדותו  על 
נחשבת  ומשפחתו  העיר  כראש  בעבר  כיהן 
שאן  "בית  ביישוב.  והחזקות  המוכרות  לאחת 
שר  סגן  תפקיד  לפני  גם  הכל,  לפני  מבחינתי 

וחבר כנסת", אמר לוי בהודעתו.
בבחירות האחרונות, הפסיד לוי את הראשות 
על  שטרית,  בן  רפי  הנוכחי  העיר  ראש  לטובת 
חודם של 96 קולות. מאז, הספיק להפוך לח"כ 
ונערך  הפסדו  עם  השלים  לא  מעולם  אך  בכיר 

בכל העוצמה לכבוש מחדש את כס הראשות.
פוליטי  קרב  צפוי  המכהן,  העיר  ראש  בפני 
קשה והוא יצטרך לעמול קשות בכדי לשמר את 
כסאו. בן שטרית, במקור איש 'הליכוד', הודיע 
באחרונה על עזיבתו והצטרפותו לסיעת 'כולנו' 

של השר משה כחלון.
בהשפעה  מחזיק  שאן  בבית  החרדי  הציבור 
פנחס  הרב  הקירוב של  פעילות  בזכות  עצומה, 
ארבעה  בת  מפלגה  בראש  העומד  בדוש, 
מנדטים. על בדוש מופעלים לחצים כבדים, הן 
מצד בן שטרית והן מצד ז'קי לוי, על מנת שיביע 
תמיכה במועמדותם. עד כה הוא לא נקט עמדה 
ובראיון שהעניק בעבר ל'שטח מוניציפאלי', לא 
בסוגיית  התערבות  ואי  הגדר  על  ישיבה  שלל 

ראשות העיר.

בליל שישי האחרון נפל דבר בביתר עילית. 
חב"ד,  בקהילת  פנימיים  פריימריז  בתום 
הקהילה  ואיש  עיתונאי  כהנא,  משה  הצליח 
הנציג  את  להדיח  ישראל',  'אוהב  הצעירה 
הבכיר  את המקום  וקטף  יקי הרשקופ,  המכהן 
משפחות  כ-600  המונה  החסידות,  מטעם 
מצב  תמונת  מסתתרת  הניצחון  מאחורי  בעיר. 
עגומה: גם המנצח מעדיף לרוץ תחת כנפיו של 
המפסיד, אך הרשקופ יוצא לדרך חדשה, מקים 
מפלגה עצמאית ובכך צפויים קולות החסידות 

להתפצל.
יקי הרשקופ נכנס לחיים הציבוריים בבחירות 
והפך  גש"ס  ברשימת  שולב  הוא  האחרונות. 
נחשב  הוא  ומוערך.  דומיננטי  מועצה  לחבר 
לו  שעמד  דבר  העיר,  ראש  של  אמונו  לאיש 
להיות  שדרשו  בקהילה  חלקים  מול  לרועץ 
תקיפים מול רובינשטיין, בשל טענתם לקיפוח 
נוסף  חב"די  מכהן  להרשקופ,  בנוסף  מתמשך. 
במועצה, אף שלא נחשב לנציג הקהילה. מדובר 
באורי הולצמן ממפלגת האופוזיציה של מנחם 

זיידה.
חילופי הגברא בקהילת חב"ד מוצאת אותה 
בסיטואציה רגישה, מאחר ובבחירות הקרובות 
– בניגוד לחולפות – צפויה כל מפלגה, ואולי 
כחלק  עצמה,  בפני  להתמודד  קהילה,  כל  אף 
קולות  זליגת  למנוע  רובינשטיין  של  מרצון 
וחב"ד  ייתכן  משכך,  האופוזיציה.  למפלגות 

תצטרך לרוץ בנפרד ולהילחם על מקומה.

נשמע  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
הרשקופ שש ושמח אליי הפסד, כשהוא מכריז 
על הקמת מפלגה חדשה שתפנה לכל התושבים. 
זהיר  נשמע  כהנא,  המנצח,  המועמד  לעומתו, 
עוד  השורות.  לליכוד  מייחל  ועדיין  בהרבה 
נתקלו  השניים,  בין  לחיבור  יוזמות  כי  עולה 
מצפה  המנצח,  וכהנא,  מאחר  סתום,  במבוי 
לקבל מקום שני ברשימה, ואילו הרשקופ מוכן 

לתת לו מקום רביעי בלבד.
יקי הרשקופ, הופתעת מההפסד?

בשבילי  לזה.  וקיווינו  חיכינו  לא.  "ממש 
הפוליטיקה הייתה בשביל התושבים, עכשיו יש 

לי הזדמנות להיות מה שרציתי".
מה התכניות שלך?

חדשה,  מפלגה  מקימים  לרוץ,  הולך  "אני 
מתחילים לסגור עניינים".

לדבריו, מיד אחרי ההפסד, הציעו לו עסקנים 
במפלגתו  רביעי  למקום  כהנא  את  לקחת 
נדחתה  שכמובן  להצעה,  נעתר  והוא  החדשה 
רביעי,  מקום  לו  לתת  "הסכמתי  כהנא.  ידי  על 
אבל הוא כמובן חייב לעבוד על זה שכל חב"ד 
בבחירות  אחורה,  נלך  אם  כי  להצביע,  תבוא 
הקודמות 70% מחב"ד או שלא הלכו להצביע 
כה  כי הם אמרו שבין  להולצמן,  או שהצביעו 

אני בפנים".
למה שלא תיתן לו מקום שני?

"יש לי התחייבויות לאנשים שיכולים להביא 
בפוליטיקה.  יותר  ש'שווים'  אנשים  קולות, 

לא  בכלל  כהנא 
כמעט רצה לנצח, הוא 

הוא  הקולות.  את  כשספרו  לב  התקפת  קיבל 
רצה להיות מקום שני ולעמוד לי על הגב".

המנצח משה כהנא, התכוונת לנצח?
בשביל  זה  הסתם  מן  מתמודד,  אתה  "אם 
יקי החליט שהבחירות למקום הראשון  לנצח. 
לא  אחד.  לעוד  מקום  שיש  טענתי  אני  בלבד, 

נתנו צ'אנס למקום שני".
למה שלא תרוצו יחד?

רוצה  שאני  הכרזתי  הבחירות  אחרי  "מיד 
לשלב ידיים, חשבתי שהוא עם העוצמות שלו 
הישג  יכולים להביא   – ואני עם התרומה שלי 
מיד,  הסכמתי  אני  לשם,  אותנו  דחפו  גדול. 
אבל לצערי הרב עד רגע זה לא קיבלתי הצעה 
השני  שהצד  מצפה  אתה  כמנצח,  קונקרטית. 
יבוא, ישב בארבע עיניים ויביא הצעה מכובדת, 

זה לא קרה".
מה התכניות שלכם?

חלק  היא  חב"ד  שקהילת  חושב  "אני 
סיבה  אין  הגדולות,  מהחסידויות  אינטגרלי 
שהיא תהיה מחוץ למשחק. הסביבה הטבעית 
שלנו היא בתוך הגוש החסידי. לקשר המגדרי 
אבל  לפוליטיקה,  מעבר  עקרונית  חשיבות  יש 
ונערכים  נפרדת  ריצה  הסף  על  שוללים  לא 

אליה".
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בואו להתמודד על מקום לא ריאלי

שתיים אוחזות ברפורמה

רחובות

רעננה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

הודיעו  רחובות  היהודי'  'הבית  במפלגת 
שערי  ייפתחו  תקדים,  חסר  באופן  כי  השבוע 
המפלגה בפני מתמודדים חדשים מחוץ לשורות 
ברשימתה  להשתלב  המעוניינים  המפלגה, 
למועצת העיר. מי שחפצה נפשו, מוזמן להגיש 
טפסים ולהתמודד על המקום השני והלאה )נכון 
להיום המפלגה מחזיקה בשני מנדטים בלבד(, 

מאחר ומקומו של יו"ר המפלגה מובטח.
לא  השורות,  פתיחת  על  החגיגית  ההודעה 
התקבלה אצל כולם ברוח טובה, כאשר חלקים 
"הציבור  ציני.  פוליטי  תרגיל  בה  ראו  במפלגה 
חגיגה  מציגה  שהמפלגה  בשעה  טיפש,  איננו 
להגיש  הרחב  הציבור  את  ומזמינה  דמוקרטית 
לכל  ברור  כעת  כבר  העיר,  למועצת  מועמדות 
עם אמיתי,  הדיל שסגר  מוזס, במסגרת  אבי  כי 
הנמצאים  המגעים  כאשר  השני,  למקום  ייבחר 
בשלבים מתקדמים עם חב"ד יביאו את שיריון 
שמותיר  מה  החסידות,  לנציג  השלישי  המקום 
ל'כל דיכפין' להגיש מועמדות על מקום שאיננו 

ריאלי", אמר גורם מעורה.

רונית וינטראוב, סגנית ראש העיר ומתמודדת 
לראשות העיר רעננה, פרסמה השבוע רפורמה 
במידה  תיישם  אותה  העירוני,  בחינוך  כוללת 
ותיבחר. זמן קצר לאחר מכן, טענה מיכל ברם, 
כי  בהווה,  ומתמודדת  לשעבר  המועצה  חברת 
ידה  התכנית שוינטראוב הציגה – הועלתה על 

לפני כשנתיים, ואז לא זכתה לתמיכתה.
עכשיו  שנזכרים  מועצה  חברי  שיש  "חבל 
התכנית  את  לקדם  לא  ובחרו  בחירות  לפני 
הטיחה  מזמן",  העיר  במועצת  הוצעה  כשהיא 

ברם בוינטראוב.
ל'צומת  נמסר  וינטראוב  רונית  של  מטעמה 
ראש  סגנית  של  "תכניתה  בתגובה:  השרון' 
העיר רונית וינטראוב להקמת פעוטונים בניהול 
לפני  הובילה  שהיא  היוזמה  על  נסמכת  עירוני 
עירוניים  ילדים  גני  כשהקימה  בהצלחה,  שנים 
שהמדינה  לפני  רב  זמן  ברעננה,  שלוש  מגיל 
ביוזמה  נקט  אחר  מישהו  או  אחריות  לקחה 

דומה. לטענות שעלו אין שחר".

הותיקים מדברים בדרך לשבור שיא: ראשי העיר הוותיקים לא מוותרים

בסיבוב  שהגיעו  בודדים  קולות   52 אלמלא 
ביותר  הוותיק  המועצה  ראש  תואר  את  שני, 
מבוגר  יהודי  מחזיק  היה  פעם,  אי  בישראל 
מועצת  שראש  אלא  ימיני.  יצחק  לשם  העונה 
פרדסיה הובס בבחירות 2013 ונדחק מהשלטון 

אחרי 41 שנים בתפקיד.
בבחירות ההולכות וקרבות, יבקשו לא מעט 
תפקידי  על  להסתער  ורעננות  חדשות  דמויות 
ראשי ערים, מולם יתמודדו ראשי ערים וותיקים 
שנדמה כי אין דבר שיזיז אותם מתפקידם. 'שטח 
הערים  ראשי  מיהם  לבדוק  יצא  מוניציפאלי' 
הוותיקים בישראל, מי צפוי לשבור שיא חדש, 
מי הם הוותיקים ביותר ברשויות החרדיות ומה 
יש ל'זקני השבט' לומר על אריכות ימיהם בכס 

ראש העיר.
שיא היסטורי: את תואר ראש העיר הוותיק 
בישראל, וככל הנראה גם ראש המועצה הוותיק 
המנוח,  גן  רמת  עיריית  ראש  החזיק   - בעולם 
את  קיבל  הוא  שנים.   44 עם  קריניצי,  אברהם 
 24 כיהן  בהמשך  הבריטי,  מהממשל  המינוי 
שנים כראש מועצה ו-19 שנים כראש עיר, תוך 

שהוא מנצח 12 מערכות בחירות.
בדרך לשבור שיא: על תוארו ההיסטורי של 
בוחבוט,  שלמה  שתיים:  מתמודדים  קריניצי 
ראש עיריית מעלות תרשיחא ואפי דרעי, ראש 
בתפקידיהם  מכהנים  שניהם  יונה.  כפר  עיריית 
ספורים  חודשים  של  יתרון  עם  שנים,  כ-41 
לשום  ללכת  מתכוונים  לא  שניהם  לבוחבוט. 
שיצליח  מתחרה  להם  קם  שלא  ונראה  מקום 

לזעזע את כיסאם.
ברשימת ראשי הערים הוותיקים ניתן למצוא 
)25 שנה(,  מוצקין  מקריית  צורי  חיים  את:  גם 
שנים(,   27( נווה  גן  ממועצת  אלימלך  מוני 
בדש  פיני  שנים(,   29( מנתיבות  זוהר  יחיאל 
 25( מחולון  ששון  מוטי  שנים(,   28( מעומר 
שנה(, אלי ברדה ממגדל העמק )20 שנה(, רון 
ארי  גוב  וצבי  שנה(   20( אביב  מתל  חולדאי 
הערים שברשימה  ראשי  כל  )20 שנה(.  מיבנה 

נערכים להתמודד לקדנציה נוספת.
כמעט נכנס לרשימה: יואל לביא, כיהן כראש 
מוטי  באחרונה.  ופרש  שנים   24 רמלה  עיריית 

ב-23 השנים  דרום השרון  דלג'ו, ראש מועצת 
קדנציה  על  יתמודד  לא  כי  הודיע  האחרונות, 

נוספת.
'זקן  לתואר  שזוכה  מי  החרדית:  ולזירה 
רוזנטל,  אברהם  הוא  החרדי'  הרשויות  ראשי 
מראשוני המתיישבים בקרית יערים – טלז סטון 
באחרונה  שנים.   22 מזה  בראשה  שעומד  ומי 
סיעתו  כוונת  על  שונים  דיווחים  התרוצצו 
'דגל התורה' להדיח אותו אך נכון לכעת, טרם 
הוכרעו הדברים ולא מן הנמנע שימשיך בסופו 

של דבר לקדנציה נוספת.
עילית  מודיעין  עיריית  ראש  נמצא  אחריו 
שנים   18 מזה  בתפקיד  שמכהן  גוטרמן,  יעקב 
כלל  בחירות  מערכות  בשתי  כאשר  ברציפות, 

לא עמד למבחן הבוחר.
וזקני  וותיקי  את  למפות  שהצלחנו  לאחר 
איתם  לגשש  ניסינו  בישראל,  הרשויות  ראשי 
האם  התפקיד,  את  רואים  הם  הכיצד  בזהירות 
לדעתם לא נכון לפנות את הדרך לצעירים ואיזה 

'טיפים' הם מעניקים למתמודדים צעירים.
שלמה  תרשיחא  מעלות  העיר  לראש  שלום 

בוחבוט. תגיד, כל כך הרבה שנים, לא נמאס?
עולם  בורא  לרגע.  לא  אפילו  וחס.  "חלילה 
נתן לי את הכוחות והרצון, ה"דרייב", לעשייה 
שנותנת  לעיר  מיוחדת  באהבה  הפסקה  בלי 

מצידה את הכוח להמשיך".
נותן  היית  'טיפים'  איזה  שנותיך,  ממרום 

לראש עיר צעיר?
לא  מאחרים,  ללמוד  חשוב   – כל  "קודם 
אני,  גם  ללמוד.  להתייעץ,  לשאול,  להתבייש. 
אחרי 42 שנה בתפקיד, כשאני נוסע לחו"ל אני 
ופרויקטים  מיוחדים  מוסדות  מצלם  מסתובב, 
לעיר,  להביא  ומשתדל  נתקל  אני  בהם  יפים 
ללמוד ולחדש. אחרי הנכונות ללמוד – חייבים 
לאהוב את התפקיד, את הקהילה, את האנשים. 
ערים  ראשי  עם  שיחה  בכל  דרך.  קיצורי  אין 
זו  עיר  ראש  שלהיות  אומר  אני  תמיד  צעירים 

שליחות, לא מקום עבודה".
מה תגיד למתמודדים החדשים מולך?

בחירות  בשנת  צצים  פעם  כל  "לצערי 
מועמדים ומתחרים חדשים שתוקפים אותי ואת 

בקמפיין  אישית  משפחתי 
את  לבטא  במקום  שלילי 
שלהם  החיובי  החזון 
לעתידה של העיר. הציבור 

לא אוהב את האסטרטגיה הזו. רוצים להתמודד 
למען העיר? תבנו חלופות משמעותיות, תפתחו 
מלמטה  שנים   5 תעבדו  העיר,  למען  תוכניות 
עבור הקהילה. לבנות ולעשות טוב, בשום פנים 

ואופן לא ללכלך ברמה אישית".
רוזנטל.  אברהם  הרב  החרדי  לשיאן  שלום 
אחרי יותר משני עשורים בתפקיד, העבודה לא 

שוחקת?
"שוחקת ועוד איך. כל תפקיד פוליטי שוחק 
קטן,  ביישוב  מועצה  ראש  כשאתה  בטח  אבל 
את  פוגש  אתה  אליך,  להגיע  קל  יותר  לכולם 
יש  ברחוב,  במקווה  כנסת,  בבית  התושבים 
עבדתי  לפוליטיקה  שנכנסתי  לפני  ישיר.  מגע 
בכלכלה וחשבונאות, אני תמיד אומר שההבדל 
הסתדרתי,  לא  אם  שאז,  הוא  העבודות  בין 
אתה יושב מול מחשב תקוע, המחשב לא יכול 

לצעוק ולהרביץ...".
ששואף  הצעיר  לעסקן  תיתן  'טיפים'  איזה 

להיכנס לנעליך?
"כשאדם נכנס לעולם הזה, הוא צריך לזכור 
למה הוא נכנס. אמת, יש את החלק של הכבוד, 
אבל  אותך,  מכבדים  אותך,  מזמינים  השררה, 
יש את העבודה הקשה והסיזיפית, את האחריות 
המון  גם  וצריך  ותקציבים  פרויקטים  להשיג 
הבית  בדלת  לך  אנשים שדופקים  יש  סבלנות, 

באחת עשרה בלילה".
איזה יתרון יש לראש עיר וותיק?

את  לומד  שאתה  עד  זמן  הרבה  "לוקח 
צוות,  לעבודת  להתרגל  צריכים  המערכת, 
כמה  הממשל,  אנשי  עם  ההיכרויות  את  יש 
יותר את  יותר – אתה מכיר טוב  וותיק  שאתה 

המערכת".
מתבקשת:  שאלה  בלי  להיפרד  אפשר  אי 

אתה הולך לקדנציה נוספת?
רבנים  יש  ישראל,  גדולי  יש  יגידו.  "ימים 
לא  'אנחנו  היא:  שלי  הסיסמא  מקומיים, 

מובילים – אנחנו מובלים'".

ירושלים

ביתר עילית

בית שמש

בחירות דרמטיות? הכירו את ראשי הערים שמכהנים עשרות שנים ובדרך לקדנציה נוספת • על תואר 'ראש 
המועצה הוותיק ביותר בהיסטוריה' יתמודדו בוחבוט ודרעי • בוחן אישי לוותיקים: האם לא נמאס ואיזה 

'טיפים' תתנו למתמודד הצעיר? • השיאן החרדי: "מאחורי הכבוד והשררה, יש עבודה קשה וסיזיפית"

מועצה 

רון
שומ

אזורית  איפה יוס'לה? נכנס לפוליטיקה השומרונית
ד"ר יוסף שוחמכר מתמודד בבחירות ביישוב 'שערי תקווה', ברקע סערה הקורעת את הציבור הדתי לאומי, 

עם חזרת גרשון מסיקה לזירה • שוחמכר: "כשהייתי ילד למדן, יכולתי להתמודד על הרב הראשי..."

יוחד
מ

סערה פוליטית קורעת בימים האחרונים את 
גרשון  של  הכרזתו  עם  לאומי,  הדתי  הציבור 
ראשות  על  המחודשת  התמודדותו  על  מסיקה 
מבוני  מסיקה,  שומרון.  האזורית  המועצה 
שוחד  בעבירת  נחשד  ביו"ש,  ההתיישבות 
מכתב  ונחלץ  ביתנו',  'ישראל  בפרשת  חמורה 

אישום בזכות הפיכתו לעד מדינה.
בשנים  מנהל  שומרון  האזורית  המועצה  את 
האחרונות ביד רמה יוסי דגן, שהפך למעין 'שר 
בעולם.  שלה  והפנים  ההתיישבות  של  החוץ' 
לבית  בהזמנתו  בולט  לביטוי  הגיעו  הדברים 
הנשיא  של  ההשבעה  בטקס  כאורח  הלבן, 

טראמפ.
הייתה  המועצה  לראשות  דרכו  פניו,  על 
סלולה, אלא שבאחרונה החליט גרשון מסיקה 
ולהתמודד,  לחזור   – כסגן  דגן  כיהן  תחתיו   –
חרף מכתבו של היועמ"ש מנדלבליט, שכתב: 
"אין זה ראוי שתתמודד לתפקיד שאותו מילאת 

בעת שביצעת עבירות חמורות".
הכרזתו של מסיקה מסעירה את הציבור הדתי 
והיחסית  הנוכחי  השליט  בין  שנחצה  לאומי, 
הסוחב  הוותיקה  ההנהגה  איש  לבין  חדש, 
בליל  ששודר  בראיון  שרצים.  של  קופה  עמו 
לפרשת  דגן  את  גם  לכרוך  מסיקה  ניסה  שבת, 
בכך  לדברים.  מודע  היה  הוא  כי  וטען  השוחד 

את  שכינה  לבנון  אליקים  הרב  את  עליו  קומם 
אמירותיו 'לא אמת'.

למלחמה על תפקיד ראש המועצה האזורית, 
ישנה השלכה ישירה על היישוב הגדול בתחומה 
האחרונות  בשנים  שהפך  מי  תקווה.  שערי   –
לדמות הדומיננטית בוועד היישוב הוא חיימון 
בלומנפלד, שיחסיו עם יוסי דגן עלו על שרטון. 
על  המלמד  חשבונאי  דו"ח  פורסם  באחרונה 
הכריז  הפנים  ומשרד  הישוב  של  עצום  גירעון 

עליו כ'ועד נכשל'.
לאחר שהתפטר מתפקידו לפני כשנה, הכריז 
המחודשת  התמודדותו  על  בלומנפלד  חיימון 
לראשות ועד היישוב, כשהוא מציג ברית איתנה 

בינו לבין גרשון מסיקה.
לסדר  כך  על  לעבור  מתכוונים  שלא  מי 
הקמת  על  שהכריזה  תושבים  קבוצת  הם  היום 
מהנציגים  אחד  בלומנפלד.  מול  חזקה  רשימה 
המתמודדים הוא ד"ר יוסף שוחמכר, המפורסם 
בעולם בתור יוסל'ה, הילד שנחטף על ידי אנשי 
'העדה החרדית' והושב בפעילות חובקת עולם 

לזרועות אמו.
לך  גורם  מה  יוסל'ה,  המכונה  יוסף  ד"ר 

להיכנס לחיים ציבוריים?
"אני מעורב כבר כיום במשמר האזרחי, חבר 
ועד בעמותת הבריכה, כך שהפעילות הציבורית 

שגרם  הטריגר  לי.  זרה  לא 
מסמך,  אותו  הוא  לרוץ  לי 
משרד  בו  מבחינתי,  הפנים מזעזע 

ועד  יש  שמים,  שומו  נכשל'.  'ועד  על  מכריז 
בלי  וכעת,  חמור,  ביקורת  דו"ח  בגלל  שהודח 
שום בושה, הוא חובר למי שהיה עד מדינה עם 
כל המשמעויות המוסריות. ואני אומר, חבר'ה 
שלנו  החיים  את  לנהל  לנו  תנו  אותנו,  תעזבו 

ביושר בלי טריקים ושטיקים".
לו יצויר שהיית נשאר בסוף בעולם החרדי, 
בית  העיר  ראשות  על  מתמודד  היית  אולי 

שמש...?
"ראש עיר? למה אתה ממעיט בערכי? למה 

לא מתמודד על משרת הרב הראשי..."
רגע, היית אז בכלל מחוגי הנטורי קרתא, לא 

יכולת לבחור ולהיבחר.
הייתה  אז  שלי  האחרונה  שהתחנה  "האמת 
כמה  לפני  בויליאמסבורג.  הסאטמרים  אצל 
שנים הייתי שם, עשינו שבת משותפת, נהנינו, 
גדול  למדן  הייתי  שכילד  לי  אמרו  הם  אז 
לאן  תראה  ועכשיו  מזהיר,  עתיד  לי  ושניבאו 

אתה מדרדר אותי...".

איון
על רקע החקירה והבריחה: ר

דרעי תומך

ראשון לציון

למרות מצבו הפוליטי והמשפטי הלא משופר 
הוא  זכה  כהן,  אריה  הרב  העיר  ראש  סגן  של 
דרעי.  אריה  השר  ש"ס  מיו"ר  לגיבוי  השבוע 
בתום פגישה משותפת, טען כהן כי "השר דרעי 
הרשימה  והרכבת  בהובלת  מלא  גיבוי  לי  נתן 
למועצת העיר. אמשיך להוביל מאמצים לאיחוד 

שורות ולאחדות בין כל הזרמים".
ניחתו  הצרות  החיובית,  הנימה  למרות 
לפני  בצרורות.  כהן  של  ראשו  על  באחרונה 
כחודשיים, הודיעה המשטרה כי גובשה תשתית 
ראייתית להעמדתו לדין, בחשד לביצוע עבירות 
בתחום טוהר המידות. בשדה הפוליטי, מתמודד 
כהן עם נטישות ופילוגים, שהחלו עוד בתחילת 

הקדנציה, בעריקת מספר 2 שלו, מאיר עקיבא.
לפני כחודש, יצאה לדרך רשימה דתית חדשה, 
בנוכחותם הדומיננטית של קהילות חב"ד בעיר. 
בראש הרשימה עומד שמואל ג'מיל, יו"ר ש"ס 
שהתמודד  וכהן,  דרעי  ידי  על  שהודח  לשעבר 
והביא  עצמאית  ברשימה  הקודמות  בבחירות 

כ-1,700 קולות, אך לא נכנס למועצה.
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לקבוע  חז"ל  שביקשו  עד  ובלעם,  בלק  פרשת  של  מעלתה  גדולה 
ישראל  עם  היה  הציבור  טורח  ואלמלא   , שמע  בקריאת  בלק  פרשת 
אומרה פעמיים בכל יום. ) ברכות י"ב(. ויש להבין מה מצאו רבותינו 
בפרשת בלק עד שהחשיבוה כקריאת שמע, שבלימודה ובקריאתה יש קבלת עול 

מלכות שמים? 
על דבריו של בלעם הרשע: "לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל" 
פירש האור החיים הק' )שפרשה זו נקראת בסמוך ליום פטירתו(. שבלעם הבחין 
הם  המצוות  בקיום  וטורחים  בתורה  שיגעים  פי  על  שאף  ישראל  של  במעלתם 

אינם חשים בעייפות וטורח.
ביאר זאת המגיד מדובנא בטוב טעם כדרכו במשל. על סוחר יהלומים ששלח 
את משרתו להביא לו מזוודה עם סחורתו שבה אבנים יקרות שהשאירה במקום 
אחר, והוא עמד ליד החלון צופה בכיליון עיניים לשובו של המשרת עם האוצר 
היקר.  והנה הוא רואה את המשרת בא כשהוא נשרך ומתנשף ונאנח, כולו מיוזע, 

כמי שעל כתפיו משא כבד מנשוא. 
אבוי! פרך הסוחר את ידיו קרה אסון ! אין זאת אלא שיד גנבים הייתה כאן. 
פתחו את המזוודה ובמקום היהלומים שמו לפני המשרת שק מלא אבנים. אדם 
הנושא יהלומים אינו מתנשף! אין הוא מזיע ונאנח.  כשהגיע אל מול המלון פתח 
הסוחר מיד את המזוודה ומצא את הסחורה מבלי שנגעו בה. שואל הסוחר את 
משרתו: מעולם לא שמעתי כי אדם הנושא מזוודת יהלומים מזיע ומתנשף, מדוע 
התנשפת והבאת אותי לדאגה כה עמוקה? השיב לו משרתו: אדוני, אם היה זה 
סחורתי לא הייתי מתנשף, אדרבה הייתי נושא אותה בשמחה, אך עתה שזה לא 

שלי, מה לי יהלומים מה לי אבנים, כבד לי!
הנמשל הוא: אם אנו נאנחים ונאנקים כל כך תחת עול המצוות, אין זאת אלא 
עשינו  הטהורות  ה'  מצוות  במקום  לנו.  שייכות  אינן  שהמצוות  חשים  אנו  כי 
לעצמנו מצוות קשות כאבן והתרחקנו מהן. אין אדם נאנח על מצוות טהורות כי 
אין משאן כבד.  הוסיף המגיד מדובנא שזה גם כוונת הנביא: "ולא אותי קראת 
אותי קראת,  סימן הדבר שלא  ונאנח,  יגע  ישראל"- אם אתה  בי  יגעת  כי  יעקב 
המצוות אינן שייכות לך ועל כן הנך יגע. שאילו "אותי קראת" לא היית בא כלל 

לידי יגיעה ועייפות.
הצדיקים האמיתיים אוהבי ה' כאשר הם לומדים ומקיימים מצוותיו, אין הם 
חשים עמל וטורח כלל.  אדרבה, עול התורה והמצוות דומה בעיניהם ככתר של 
זהב משובץ בפנינים הנתון על ראשו של מלך, אשר על אף היותו כבד ומעיק 
הריהו בכל זאת חביב ויקר בעיניו. כלשונו של ה"אור החיים" שהצדיקים הגם 
שעושים מצוות וכל עסקם בתורה אינם מרגישים שיש להם עמל.... אלא אדרבה 
ואילו אלו  כאדם המרויח וכאדם המשתעשע בשעשועים, לרוב חשקם בתורה. 
או מתוך  כוונות צדדיות  כי אם מתוך  כל מעשיהם לשם שמים,  עושים  שאינם 

רגילות- מעיק עליהם העול בכבדות יתירה והמה נלאים ומתייגעים חיש מהר. 
גדולי המוסר מפרשים בדרך זאת את הגמרא שמספרת על ריש לקיש שראה 
את רבי יוחנן על שפת הירדן, וברצותו להתקרב אל רבי יוחנן דילג ריש לקיש 
על הירדן בקפיצה אחת . אמר לו רבי  יוחנן:  "חיילך לאורייתא" - כוחך לתורה, 
והבטיח לו שאם יעסוק יתן לו את אחותו לאישה. בעקבות כך הסכים ריש לקיש 
לעסוק בתורה. מיד אחר כך כשביקש לשוב ולחצות את הירדן בקפיצה לא היה 
מתשת  "שהתורה  לפי  זאת  שמסבירים  המפרשים  מן  יש  זאת.  לעשות  בכוחו 
כוחו של אדם", אך הדברים צריכים ביאור:  אם ריש לקיש היה מתקשה לדלג 
על הירדן אחרי שכבר החל לעסוק בתורה, היה מקום לומר שתשש כוחו מרוב 
לימוד, אבל כאן הרי רק קיבל  על עצמו ללמוד, ועדיין לא התחיל ללמוד ולו אות 
אחת של תורה, מדוע אם כן לא יכול היה לעבור את הירדן כמקודם? מה נשתנה 

בפרק זמן קצר זה?
יסודו של ה"אור החיים" הק' מאיר לפנינו אור יקרות להבין ולהשכיל פשר 
את  לעבור  במותניו  היה  כוחו  עדיין  לקיש  ריש  דבר  של  שלאמיתו  זה.  מעשה 
הירדן בקפיצה אחת, ולא תש כוחו מקבלת עול תורה לחוד. אלא מטבעם של 
דברים הם: שכל דבר וחפץ שאדם אינו מוצא בו עניין, הוא אינו מסוגל לבצעו 
ולהוציאו לפועל, אפילו אם במציאות יש לו עדיין כוח לזה . וכן להיפך, כאשר 
שימצא  מובטח  הוא  הרי  לעשותו  ומשתוקק  מסוים  בדבר  טעם  מוצא  האדם 
בעצמו כוח , גם כאשר מצד טבעו הוא חלוש.  לפי שההשתוקקות לדבר נוסכת 
באדם כוחות לא לו, אפילו אם הם הרבה מעבר לכוחותיו הטבעיים. ועל כן לאחר 
שריש לקיש נתן עיניו בתורה והחליט שזה ייעודו, איבד ענין בכוחו הפיזי ותש 

כוחו מלעבור את הירדן בקפיצה אחת.
זו הייתה זממו השטני של בלעם הרשע לעורר קטרוג על ישראל: שכל מעשיהם 
הטובים   והמצוות המה עושים ללא חשק ורצון. אך בלעם הרשע אינו ברשות 
עצמו. לשונו באותה עת הייתה חסומה, וחכה הייתה נתונה בפיו. נוכח הקטרוג: 
באה  בכבדות,  מצוותם  מקיימים  שישראל  שמשמעותו  ישראל":  בי  יגעת  "כי 
התשובה: "לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל" - שהקב"ה אינו רואה 
עמל וטורח בקיום מצוותם של ישראל, אלא כולם אהובים כולם קדושים וכולם 
עושים באימה וביראה רצון קוניהם. כך שהיה בלעם אנוס על פי הדיבור לרומם 

את ישראל, ומלאך רע בעל כרחו ענה אמן על גודל מעלתם ותפארת גדולתם. 

ולא ראה עמל בישראלבאין מידות יורדים לתהום

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

)כב,  ְּבעֹר  ֶּבן  ִּבְלָעם  ֶאל  ַמְלָאִכים  ַוִּיְׁשַלח 
מאין  ועצה  תבונה  בעל  היה  בלעם  ה(. 
יש  לעמים,  נביא  להיות  זכה  ולכן  כמוהו, 
כנבואת  היתה  בלעם  שנבואת  האומרים,  מרבותינו 
אות  הברכה  זאת  )ספרי  אומרים  ויש  רבנו,  משה 
שנז( שדרגת נבואתו היתה גדולה אף יותר ממשה, 
שנאמר: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה )דברים 
לד, י( - בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. 

ואיזה? זה בלעם".
יביא ברכה  ידה  ניתנה לבלעם כדי שעל  הנבואה 
לאומות. יראה לגויים את הקב"ה, ילמד אותם ללכת 
בדרכיו, יורה להם את המעשים אשר יעשון ויסלול 
אנוכי.  היה  הרשע  בלעם  אבל  ילכו.  בה  הדרך  את 
ובנבואתו  בכשרונותיו  בפקחותו,  השתמש  לא  הוא 
את  ולהאיר  לחנכם  פעל  לא  הוא  האומות,  לטובת 
בה  והשתמש  לרעה,  הנבואה  את  ניצל  אלא  דרכם, 
לקבלת תועלת עצמית ופרטית בלבד. הוא ראה את 
מתנת הנבואה והחכמה העצומה שהעניק לו הבורא, 
ככלי לכשף, לקלל ולהרע. "ְׁשֻתם ָהָעִין" )כד, ג(, לא 

להאיר אלא להחשיך.
הוא  להנות.  ורק  אך  היתה  בלעם  של  מטרתו 
המעלות  כל  ואת  ההנאות,  שיא  את  להשיג  שאף 
שקיבל רתם למען מטרה זו והשקיע את כל נבואתו 
והפך  ביותר,  הירודה  לדרגה  הגיע  כך  בטומאה. 
לשפל האנשים. ולשם כך טרח התנא )סנהדרין פרק 
י משנה א( להזכירו בין ארבע אלו שאין להם חלק 
שיזכה  דעתין  הסלקא  מה  דלכאורה  הבא,  לעולם 
לכך, אלא שבכח המעלות שקיבל יכל לזכות לעולם 
הבא, אך הוא השתמש במעלות אלו לצד הרע ואיבד 

חלקו!  
גם האדם המושלם ביותר, הנבון ביותר והמוצלח 
השפל  ייעשה  מידותיו  על  יעבוד  לא  אילו  ביותר, 
שפל  ולהישאר  נבואה,  לקבל  יכול  אדם  ביותר. 
אנשים, להיות נתעב ובזוי. אדם יכול להיות בדרגה 
עובד  ואינו  עצמו  את  מעבד  אינו  אם  אבל  עצומה, 
על מידותיו - אין לרוח האלוקים על מה לנוח, והוא 

הולך ושוקע בטומאה יותר ויותר.
הם  הגדולה.  ה'  יד  את  לראות  זכו  ישראל  עם 
סוף,  ים  קריעת  בנפלאות  מצרים,  מכות  בעשר  חזו 
לשיא  הגיעו  הם  התורה.  ובנתינת  סיני  הר  במעמד 
לשמים,  עלה  רבנו  משה  והנה,  אלוקים!   קרבת 
עגל,  יצרו  ישראל?  עשו  מה  ירידתו.  והתעכבה 
)שמות  ישראל"  אלהיך  "אלה  וקראו:  לו  השתחוו 
לב, ד(.  כיצד ניתן להבין את הסטייה החדה, כיצד 
ועשו  התחתונה  לדיוטא  עד  הגיעו  כאלו  קדושים 
ועיבוד  עצמית  עבודה  אין  כאשר  מסכה?!  עגל 
המעלות  כל  ולהפסד  עצמי  לאיבוד  מגיעים  עצמי, 

וההשגות.
רבותינו )מכילתא בשלח ג( אמרו: "ראתה שפחה 
על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא". יחזקאל בן 
בוזי ראה מעשה מרכבה בצורה הנבואית, כל שפחה 
יותר  אף  מופלאים  דברים  לראות  זכתה  סוף  ים  על 
במשהו  השתנתה  היא  האם  אך  בוזי,  בן  מיחזקאל 

כתוצאה מראייה זו?
לא! היא נשארה אותה שפחה! כאשר אין מנצלים 
בן  יחזקאל  ושפלים.  בזויים  נשארים  רוחנית  דרגה 
עצמם,  את  ועיבדו  עבדו  ישראל,  נביאי  ויתר  בוזי, 
גבוהות. מדרגות הנבואה לא  ולכן התעלו למעלות 
לפתע  התנבאו  לא  הם  רגעי,  באופן  אליהם  הגיעו 
פתאום, אלא רק לאחר יגיעה ועמל המידות. לעומתם 
בלעם הרשע שהיה נביא גדול מהם, אך מדותיו היו 
רעות, הגיע לשפל המעלה ולשיא הטומאה. )נלקט 
ממשכני אחריך במדבר ח"ב עמוד קל"ז ואילך, עיין 

שם עוד הוספות נפלאות בעניין זה(. 

הילולת אדוננו הצדיק

השבוע )יום חמישי ט"ו תמוז(, חל יום הילולתו 
ושמח ליבו של אדוננו הצדיק, רבינו חיים בן עטר 
זצוק"ל בעל פירוש "אור החיים" הקדוש על התורה. 

ה"אור  בתורת  קשורה  נפשי  היתה  חורפי  מימי 
הקדוש  הלימוד  על  מתענג  הייתי  הקדוש.  החיים" 
ששת  מלחמת  לאחר  מאוד.  עד  נפלאה  בצורה 
יהודים,  לכניסת  נפתחה  העתיקה  כשהעיר  הימים, 
חפצתי לראות את מקום ישיבתו הקדושה של רבנו 
חיים בן עטר. מקום שעל פי השמועה התגלה בפניו 
נמצא  המקום  כי  לטוב. שמעתי  זכור  הנביא  אליהו 
בשכונת הארמנים, ומה השתוממותי לראות כי בית 
לאורוות  הפך  הקדוש  החיים"  ה"אור  של  מדרשו 

חמורים גדושה ברפש ובזוהמה.
במהלך השנים קמו בארץ ישיבות רבות, אבל איש 
רבנו  אדוננו הקדוש,  על שמו של  ישיבה  לא הקים 
יהודים  אחר  מהדר  היה  אשר  זצ"ל,  עטר  בן  חיים 
שהתרחקו מעל פני ה' ומביאם ללמוד תורת אלוקים 
ה'  בעזר  כי  החלטה  בלבי  גמלה  עת  באותה  חיים. 
אבנה מקום תורה לזכר איש האלוקים הקדוש הזה. 
כל  ישראל, לאהוב  זאת חפצתי, לקרב את עם  ואת 
החצובה  נשמתו  על  ולהסתכל  ביותר  הרחוק  יהודי 

מכסא הכבוד.
ואכן, תכף לאחר מלחמת ששת הימים הקמנו את 
הישיבה. בתחילה יסדנו שיעור תורה שהתקיים מידי 
שבת, ולאחר מכן שיעור תורה שנאמר בכל יום, כדי 

לקרב את ישראל בעבותות אהבה לה' ולתורתו. 
להיכנס  הנפש  ותעצומות  העוז  את  לי  נתן  ה' 
המדרש  לבית  ולמשוך  ומשונים,  שונים  למקומות 
צעירים שהיו משחקים ברחובות עם סיגריה בשבת...  
המתגורר  נכבד,  ישיבה  ראש  חסיד,  יהודי  ישנו 
ילדים  ברוכת  למשפחה  אב  הוא  לישיבה.  בשכנות 
לישיבה  תורם  הוא  זאת  ולמרות  הוצאות,  ומרובת 
מידי חודש בחודשו.כשנפגשנו שאלתי  נכבד  סכום 
אותו בתמיהה: "אני מתפלא על כבודו, הרי יש לך 
הרבה בנים שעליך לתמוך בהם, מדוע אתה כל כך 

מתאמץ למען הישיבה?"
בהתרגשות,  הישיבה  ראש  השיב  לכם",  "תדעו 
"אני מחשב זאת כדמי חסות, אני חוסה בצלכם"... 
"כי  "מדוע?",  התפלאתי,  בצלנו?!"  חוסה  "אתה 
היו  לא  שלי  הקטנים  הילדים  הישיבה,  הקמת  לפני 
מעזים לצאת החוצה לאחר השעה שבע בערב. עם 
רדת החשיכה היה פחד אימים לצאת לרחובות. היו 
מסתובבים פה בחורים פוחזים שהטילו את חיתתם 
והנה במשך הזמן, בזכות הישיבה  כולו.  על האזור 
ויראי  חכמים  לתלמידי  הפכו  כולם  הקדושה, 

שמים!" 
שלא  גברתניים,  פושעים  התגוררו  מקום  בקרבת 
הרווחה  לא  המבחן,  קציני  לא  עליהם,  איים  החוק 
ולא הסעד. אף אחד לא הצליח להרתיע אותם. אבל 
התורה הקדושה המסה את לבבם עד שברבות הימים 
האמינו  לא  אנשים  גמורים.  לצדיקים  הפכו  הם 
למשמע אוזניהם: כיצד ייתכן שפלוני יושב ומקשיב 
לשיעור תורה, מי בכלל מעז לדבר איתו. אבל לימדנו 
דברי  ואת  דניאל  משלי,  קהלת,  חבריו  ואת  אותו 
ה"אור החיים" הקדוש. התורה משכה אותם כמגנט, 
עד שלבסוף הפכו כולם להיות קדושים וטהורים. כל 

זאת בזכות האהבה שנטע ה"אור החיים" הקדוש! 
הם  בכירים.  קצינים  לישיבה  באו  מכן  לאחר 
לראות  כדי  המדרש,  לבית  להגיע  חובה  הרגישו 
הם  והישיבות.  החרדים  הדתיים,  בדיוק  הם  מי 
רצופות  שעות  שלוש  פעם  בכל  פה  יושבים  היו 
נרקמה  הזמן  עם  וקדושתה.  מהתורה  ומתבשמים 
בינינו ידידות קרובה, וכך החלו להזמין אותנו לשאת 
לשארם  לצאלים,  הלכנו  הצבא.  בבסיסי  דרשות 
א-שיך, לרפידים, לצריפין ולעוד מקומות מרוחקים 
בקצוות הארץ, וזכינו לקרב רחוקים ולהרבות תורה 

לזכרו של רבנו חיים בן עטר זצ"ל.
השמחה הגדולה שלנו היא, על כך שהקב"ה נתן 
החיים"  ה"אור  תורת  את  להמשיך  הזכות  את  לנו 
הקדוש, ולחרוט את שמו של רבנו חיים בן עטר על 
זכותו  החיים".  ה"אור  פני  באור  המאירה  הישיבה 

תגן בעדנו! 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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והפעם קורס קיץ מיוחד! מהרו להירשם!
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רוצים לדעת עוד?
לקראת החופש משרד החינוך הכין מערך מיוחד
edu.gov.il/ChildrenSafety :לשמירה על הילדים

בחופש הגדול הילדים חשופים יותר לסכנות
בואו נעבור את הקיץ בשלום

חצו רק
במעבר חציה

ילד עד גיל 9
לא חוצה כביש לבד

חבשו קסדה
בכל רכיבה

כנסו לים
ולבריכה רק

בנוכחות מציל

בים ובבריכה ילדים מתחת
לגיל 5 או שאינם יודעים
לשחות חייבים השגחה

צמודה של מבוגר

ביציאה מהרכב
וודאו שאף ילד

לא נשאר

מסיבת סידור בת"ת 
"שובו – חזון אברהם"

מאת: מירי שבתאי

בהוד  השבוע התקיימה 
סידור  מסיבת  ובהדר 
לילדי  במיוחד  מרגשת 
 – "שובו  בת"ת  המכינה 
תלמוד  זהו  אברהם".  חזון 
להמלצתם  הזוכה  תורה 
גדולי  של  ולברכתם 
ובסיעתא  ישראל שליט"א  
תלמידי  מצמיח  דשמיא 
חכמים, יראי שמים ומכבדי 
צוות  פועל  בת"ת  הבריות. 
ומסורות  מקצועיות  גננות 
הגן  לילדי  מקנות  אשר 
והרגלי  טובות  מידות 
אהבה.  המון  עם  למידה 
לימודית  רמה  מציב  הת"ת 
הקודש  בלימודי  גבוהה 
לימוד  כאחד.  והחול 
מתבצע  בת"ת  הקריאה 
מקצועית  יחודית,  בשיטה 
שיעורי  ומוצלחת. 
הפרונטליים  הקריאה 
מתקנת  ההוראה  ושיעורי 
יוצרים  האינדיבידואליים 
הקנית  של  מושלם  מארג 
הקריאה. וכך, כאמור לאחר 
בשעה  התלמידים  שסיימו 
לרכוש  ומוצלחת  טובה 
לקבל  זכו  הקריאה  את 
סידור.  דשמיא  בסיעתא 
ילדי  יצאו  המסיבה,  טרם 
והמרוגשים  המתוקים  הגן 

גדולי  של  ברכתם  את  לקבל 
מרן  לציון  הראשון   , ישראל 
שליט׳א,  דורון  בקשי  הרב 
הרב  מרן  לציון  והראשון 
זכו  הם  שליט׳א.  יוסף  יצחק 
לקבל ברכות קדושות ויקרות 
המסיבה  לנצח.  אותם  שילוו 
הגדול  הת"ת  באולם  נערכה 
הוצבה  שם  והמרווח, 
עשיר  בר  מושקעת,  תפאורה 
האמהות  מזכרות.  ומבחר 
בהתרגשות  צפו  והסבתות 
שירי  אהוביהם,  בהופעת 
תפילה  שירי  היו  המקהלה 
והמחזמר  מרגשים.  וכיסופין 
בימוי  עם  עוצמתי  היה 
הקהל  ומרשים.  מקצועי 
הוזיל דמעות נחת, התרגשות 
התינוקות  למראה  ותפילה 
הטהורים  רבן  בית  של 
הסידור.  בקבלת  השמחים 
שריקי  אברהם  הרב  המנהל 
ותלמיד  תלמיד  לכל  העניק 
בחום.  וברכו  הסידור  את 
בסידור  אחזו  הילדים 
אותו  לטפו  בהתרגשות, 
בערגה.  בו  ודפדפו  בחיבה 
הודו  המרוצות  האמהות 
הת"ת  למנהל  בהתרגשות 

ולצוות ונפרדו לשלום.
כן, גם הפעם הציפיות, שהיו 
לא  מלכתחילה,  גבוהות 

אכזבו ואף יותר ויותר...

כתבת תשקיף
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הפירות הטריים עשירים בסיבים תזונתיים המסייעים בהסדרת 
הנמצאים  ובפיטוכימיקליים  גס  מעי  סרטן  ובמניעת  היציאות 
המאטים  חמצון  כנוגדי  ומשמשים  הפירות,  של  בפיגמנט 
ומחלות  כרוניות  למחלות  סיכון  ומפחיתים  הזדקנות  תהליכי 
קלינית  דיאטנית  בקר,  מזור-  עינת  הקיץ,  לקראת  דלקתיות. 
במרפאת ההשמנה במרכז DMC לטיפול בסוכרת עושה לנו 
סדר ומפרטת אילו פירות מכילים כמות קטנה של סוכר ואלו 

יותר?
 – בסוכר  ביותר  מהעשירים  פירות  מספר  של  רשימה  להלן 
ומומלצים לאכילה בהגבלה, עד לפירות שתכולת הסוכר בהם 

נמוכה יותר. 

מנגו
במנגו אחד בינוני, במשקל 300 גרם )ללא גלעין וקליפה(, יש 
כ 45 גרם פחמימות )שווה ערך ל9 כפיות סוכר(.  לאור נתונים 
אלו, ניתן לומר שזו לא הבחירה הטובה המומלצת ביותר עבור 
סוכרתיים או עבור אנשים שמעוניינים לרדת במשקל, אלא אם 

המנה התאכל תהיה קטנה.

ענבים 
ב-12 ענבים יש כ-15 גרם פחמימות )שווה ערך ל-3 כפיות סוכר(. רוב האנשים אוכלים מנה 
הגדולה בלפחות פי 2 מ-12 ענבים כך שכמות הסוכר גדלה בהתאם. כדי להאט את קצב 
האכילה, מומלץ לחצות אותם לשניים ולהקפיא אותם. כך הם הופכים לחטיף מרענן לימי 

הקיץ, וקל יותר להסתפק בכמות קטנה.

דובדבנים
גרם פחמימות   15 יש  דובדבנים  ב-10  לא מבוטלת.  בכמות  סוכר  ויש בהם  הם מתוקים, 
)שווה ערך ל-3 כפיות סוכר(. כדאי להניח בכלי ההגשה כמות מדודה בלבד של דובדבנים או 
כל פרי אחר על מנת שתוכלו לשלוט על כמות הפירות והסוכר הנלווה להם שאתם אוכלים.

אגסים
טעמו  למרות  סוכר(.  כפיות  ל-3.5  ערך  )שווה  פחמימות  גרם   17 מכיל  אחד  בינוני  אגס 
המתוק ביותר, לחלק גדול מהאנשים הוא אינו מעלה משמעותית את רמת הסוכר בדם. 

ניתן להוסיף מספר פלחים ליוגורט או קשטו בו סלט רענן.

בננות 
הבננה עשירה  סוכר(.  כפיות  ל-3  ערך  )שווה  גרם פחמימות  כ-15  יש  בבננה קטנה אחת 

באשלגן ולכן לא מתאימה לסובלים מרמות גבוהות של אשלגן בדם. 
פחות סוכר: אבוקדו 

כן. זו לא טעות. אבוקדו הוא פרי ותכולת הסוכר בו נמוכה. יש בו רק כחצי גרם סוכר זמין 
אבוקדו  סלט  להכין  או  בכריך,  למרוח  הסלט,  את  בו  להעשיר  ניתן  אבוקדו.  גרם  ב-100 
וביצים. בעוד שתכולת הסוכר בו נמוכה, הוא עתיר קלוריות )שמקורן הוא בתכולת השומן 

הבריא שבו( ולכן יש לשים לב לכמות הנאכלת.
 

גויאבה 
בכל גויאבה השוקלת כ-100 גרם יש כ-9 גרם פחמימות )שווה ערך ל-2 כפיות סוכר( וכ-5 
גרם סיבים תזונתיים – כמות סיבים הגדולה מזו הקיימת במנת אורז מלא או בפרוסת לחם 

מחיטה מלאה. כמות גדולה יותר של סיבים תקבלו אם תאכלו גויאבה לא מקולפת.

פטל 
סיבים,  גרם   8 יש  גרם פטל(  )כ-100  בכוס פטל  תזונתיים.  לסיבים  הוא מקור מצוין  פטל 
ורק 5 גרם פחמימות )שווה ערך לכפית סוכר אחת(. הסיבים התזונתיים חשובים לפעילות 
מערכת העיכול ומקנים תחושת שובע לאורך זמן, ועם "מחיר" קלורי מופחת. את הפטל 

טעים להכניס ליוגורט או לאוכלו אחד אחד כמנת פרי.

מלון 
מפתיע שהמתיקות הנהדרת של המלון מקורה ב-5 גרם בלבד של פחמימות לפלח בינוני 
)במשקל 70 גרם(, עם תרומה של 23 קלוריות. שילוב מרענן ומיוחד הוא להגיש מלון עם 

גבינת קוטג', נסו זאת.

אבטיח
פלח בינוני )במשקל 200 גרם ללא הקליפה( של הפרי שמסמל את הקיץ יותר מכל הפירות 
עיקרי  מקור  גם  הוא  האבטיח  סוכר(.  כפיות  ל-3  ערך  )שווה  פחמימות  גרם  כ-15  מכיל 
הגוף  עור  על  כמגן  וידוע  האדום  צבעו  את  לאבטיח  המקנה  הפיגמנט  לליקופן,  בתפריט 

מפני קרינת אור השמש וכן מפני גידולים סרטניים בעור.

ואי אפשר שלא לסיים בכמה טיפים בהקשר של אכילת פירות:
1. בעיקר בקיץ, מרבית האנשים שותים שייק פירות, שכולל בדרך כלל שלושה סוגי פירות 
ומכיל כ-9-15 כפיות סוכר בכוס משקה, ולכן אינו מומלץ. מעבר לכמות הסוכר העצומה, 
שייק פירות אינו מכיל סיבים תזונתיים ורמת הוויטמינים בו נמוכה מאשר בפרי עצמו. לכן, 

מומלץ לאכול פרי בשלמותו ולא להתפתות לשתיית שייק פירות. 
2. פירות המכילים כמות זהה של סוכר יכולים להשפיע אחרת על רמת הסוכר שלכם בדם, 
כך שפרי אחד יכול להעלות משמעותית את רמת הסוכר בדם ומנגד פרי אחר יכול כמעט 
ולא להעלות את רמת הסוכר. הדרך הטובה ביותר להבין את השפעת הפירות השונים על 

רמת הסוכר בדם היא באמצעות בדיקת הולטר סוכר להתאמת תזונה אישית.
3. מומלץ לשלב עם אכילת הפירות מנת שומן על מנת שרמת הסוכר תעלה באופן איטי 
והדרגתי יותר לאחר אכילת פרי. שילוב מוצלח של שומן עם פרי יכול להיות חופן אגוזים או 

שקדים טבעיים שלא עברו קלייה או המלחה.

מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

מאק אנד ציז לילדים 

טיפים

כתמים של קיץ
מהם  שנבין  חשוב  החמה,  הקיץ  "בעונת 
חוה  מציינת  הפנים",  לעור  השמש  ניזקי 
תאגיד  ומנכ"לית  מייסדת  זינגבוים, 

קוסמטיקה ומסבירה על התופעה, 

הנזקים  את  לראות  קשה  "לעיתים 
אבל  החשוף  העור  על  קופחת  כשהשמש 
את  ברור  באופן  רואים  יורד,  כשהשיזוף 
הנזקים שנגרמו וביניהם הופעה של כתמים 
ניתן  וכיצד  פיגמנטציה  מהי  אז  כהים". 

לטפל בה?
   

גוונו  את  לעורנו  הנותן  הפיגמנט  "מלנין, 
נוצר  פיגמנטציה,  לכתמי  וגורם  הייחודי, 
ייעודיים הנקראים מלנוציטים.  בתוך תאים 
האפידרמיס  בעומק  נמצאים  אלו  תאים 

)שכבת העור העליונה(. 

את  לעורר  יכולים  גורמים  מספר 
פיגמנט.  עוד  לייצר  שלנו  המלנוציטים 
של  פציעה  נפשי,  סטרס  לשמש,  חשיפה 
את  מעודדים  הורמונליים  ושינויים  העור 
המלנוציטים לייצר עוד פיגמנט. והתוצאה- 

כתמים כהים על גבי העור.

בעומק  נמצא  לכתם  להבין שהגורם  חשוב 
העור והכתם שאנו רואים על גבי העור הוא 
לקחת  שחשוב  נוסף  דבר  הסימפטום.  רק 
לקילוף  גורם  יתר  שגירוי  הוא  בחשבון 
ולפציעה של העור, יכול גם כן לגרום ייצור 

עודף של פיגמנט".

לכן, הטיפול בפיגמנטציה צריך לכולל:
1. שילוב של טיפול בעומק העור )שם נמצא 

הגורם, המקור לכתם(
2. טיפול שטחי בביטוי הכתם שעל גבי העור 

)טיפול בסימפטום( 

שילוב התכשירים הנכון:
אזלאית,  חומצה  כגון:  מלנין  מדכאי   .1
אלו   - וליקוריץ  ארבוטין  קוז'ית,  חומצה 
יפריעו להליך ייצור הפיגמנט בעומק העור. 

2. מחדשים המבוססים על: חומצות פירות, 
לקטית,  חומצה  גליקולית,  חומצה  כגון: 
ורטינול  מנדלית-  וחומצה  מלית  חומצה 
הכתם  והבהרת  פירוק  על  יעבדו  אלו    -

מלמעלה.

יכלול  בפיגמנטציה  ביותר  העדכני  הטיפול 
כל  כאשר  שונים.  תכשירים  בשני  טיפול 
יחדש  האחד  אחר.  בפרמטר  יטפל  תכשיר 
את העור והשני יפריע לתהליך יצור המלנין 

)פיגמנט( בעומק העור.

שילוב של שני תכשירים אלו יאפשרו לטפל 
ולשלוט  השנה  עונות  כל  לאורך  בכתמים 
נוריד  בקיץ  כאשר  הטיפולי.  בתהליך  יותר 
רמת  את  )המעלים  המחדשים  מינון  את 
רגישות העור לשמש( ונשים דגש על מדכאי 

המלנין. 

ההבהרה  תוצאות  על  שמירה  התוצאה: 
ומניעת התפתחות פיגמנטציה עתידית. 

ונעצים  המחדשים  מינון  את  נעלה  בחורף, 
השפעת החומרים הפעילים על העור.

לקראת החופש הגדול, בו הילדים נמצאים שעות רבות בבית, סדר היום משתנה ואיתו הרגלי האכילה שלהם.  
המותג  ברילה מציע מתכון קל להכנה, טעים וניתן להכין איתו עם הילדים

טעימה

אילו פירות מכילים כמות קטנה של סוכר?
 ,C פירות טריים הם בריאים, מזינים ומהווים מקור טוב לחומרים חיוניים לגופנו • הם עשירים בויטמין
ויטמין A וחומצה פולית החשובים לחידוש תאים, החלמת פצעים ולחיזוק מערכת החיסון • אז אילו 

פירות מומלצים לאכילה בהגבלה ואילו פירות תרגישו חופשי לאכול בלי לעשות חשבון 

להכנת הפסטה: 
1 חבילת פנה / פנה חיטה מלאה 

6 פטריות שמפיניון מגוררות גס
1 בצל קצוץ דק

200 גרם גבינת צ'דר מגוררת 
כפית מלח 

חצי כפית פלפל שחור 
20 גר' חמאה 

אופן ההכנה:
1. מבשלים את הפסטה ומסננים 

2. במחבת או קלחת ממסים חמאה ומוסיפים קמח ומלח, 
תוך כדי בחישה מוסיפים חלב  

3. מוסיפים את קערת הפסטה המבושלת.
הפטריות  הבצל,  את  בחמאה  מטגנים  אחרת  במחבת   .4
והמלח כ-4 דקות ומוסיפים לקערת הפסטה, מוסיפים צ'דר 

מגוררת ומערבבים.
5. משמנים תבנית אפייה בחום של 180 מעלות כ-25 דקות

לבשמל: 
2 כפות חמאה 

2 כוסות חלב 
3 כפות קמח 

כפית מלח 
קורט אגוז מוסקט
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - צבעים וצבעי לבוש מכובדים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מנוחה,שלוה. "ושלום ו___ אתן על ישראל"  )דברי 
הימים א כב ט(

4. בשלוה,לאט. "וילך ____" )במדבר כג ג(
5. רמאות,אונאה,זיוף. "ואי אתה עושה תורתך____" 

)ברכות לא: (
7. מאותיות ה-א"ב.

8. מפרשיות השבוע.
11. צו,פקודה. "ונשמע ____ המלך" )אסתר א כ(

13. קנים יבשים של תבואה וגידולי שדה אחרים שנשארו 
לאחר הדיש. "לקשש ___ לתבן" )שמות ה יב(

14. זמר,מזמר. "וה____ בכלי השיר" )דה"ב כג יג( 
)בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

16. היקיף,סבב. "ו____ הגבול ונסב" )יהושע יח יד(
17. תיק לחיצים. "שא נא כליך ____ וקשתך" )בראשית 

כז ג( )לא בלשון סמיכות(
19. שוחד,בצע. "כלו אהב שחד ורדף ____" )ישעיה א 

כג( )בלשון רבים( )בכתיב חסר(

1. קנה חלול,צינור דק. "____ היתה לו לרבן גמליאל" )עירובין מג: (
2.  חוסר רצינות. "שלא ינהגו ___   ___")נדרים ב ה(
3. לוח דק של מתכת : פח. "___ של זהב" )סוכה ה.(

4. שמה הראשון של שרה. )בראשית יא כט(
6. מחמשת חומשי תורה. )בהיפוך אותיות(

9. כיס גדול עשוי על פי רוב אריג גס. "____ מלא פרות" )מכשירין 
א ד(

10. נוזל ריחני העשוי תמצית של צמחים או חמרים נותני ריח ניחוח. 
"וששה חדשים ב____" )אסתר ב יב( )בלשון רבים(

12. מנת חלקו של אדם או דבר. "זה חלק שוסינו ו___" )ישעיה יז יד(
15. נתינה. "____שכרן של צדיקים" )אבות ב טז(

18. אלי,לעצמי. "אם אין אני ___ מי ___" )אבות א יד(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

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

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

קודר,  חור,  צחור,  חום,  צח,  ברוד,  צהוב,  ארגמן,  פארור,  אמוץ,  עקוד,  אדמוני,  נקוד,  אדמדם,  לבן,  אדום, 
חכלילי, שרד, חמוץ, שרוק, טלוא, שחור, ירוק, שחרחר, ירקרק, שני, כחול, ששר, כרמיל, תכלת

סנגתששרוקגדרשסנתא

תאנחינאתאאנגאחתדג

אדמונייתרנריבנראת

דגגמרשגגתדואשרוחצ
וגאקאנמאותרגשנוגר
קדרידנשקשיאירחידת

עקרתלנישרמפשמנאגא

תויואינסואיונושאד

קדחאנתלצשסצשלימרכ

תכגמאשתכלתגטתדאנא

צהובחגראחיתנמגבגצ

תדאונואנאתתדאלאחא

אתרשחנקודאאתגסנתא

1.החלק הלבן בביצה הוא...
2. הליקופטר בעברית

3. גוב הוא ביתו של...                                                                                                         
4. המלה עגבניה מקורה בתנ"ך?

5. מהו חלמון?
6. לפשפש פירושו...

7. מהם ראשי התיבות ע"ע?
8. כיצד אומרים בעברית אינטרנציונאל?

9. מה זה לע"ז בראשי תיבות?
10. "חוף" ברבים

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. החלבון 2. מסוק 3. האריה 4. לא 5. החלק הצהוב בביצה 6. לחפש 7. עיין ערך8. 
בינלאומי 9. לשון עם זר 10. חופים



י”ד-ט”ז בתמוז תשע”ח  
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בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

וילות ובתים אחיסמך

אלעד

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, 2,770,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 בהזדמנות בשיכון ה' 
ברחוב ברויאר בבנין של 2 

דיירים 3 כ"א, 7 חדרים, 
דירה גדולה ומסודרת + 

סוכה גדולה, 3,580,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

בק' 4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים + מחסן + 
גג גדול, חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,860,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בבן פתחיה הרב שר, 
קומה ג' עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חדרים + 
יחידה מושכרת של 2.5 

חד', 3 כ"א, מאווררת עם 
נוף, 3,060,000 ש"ח, 

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

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

 ברבי מאיר, 4 חד'+ חצר,  
מסורגת וממוזגת, דרום מערב, 
_____________________________________________)23-26ל(אזור מעולה, 052-7619164/3

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

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

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
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08-86609402017
ההגשה החלה

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

 בק.הרצוג רח' אביעד 7 
5.5 חד', ק"א חזית, מרווחת 

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

 ברשב"י 20 4 חד' 106 
מ"ר ק"ד+מעלית, מ.סוכה 

חניה 1,570,000 לל"ת 
_____________________________________________)25-28ל(050-4131359

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרת 5,400 ש"ח נטו 
בשכונה יא. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)26-26(דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 3,800 נטו 

שכונה ב משה משה אלוש 
_____________________________________________)26-26(אבני דרך 054-3255667 

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור משופצות ברמה גבוהה 

שכונה א מושכרות 8,500 
ש"ח נטו משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)26-26(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור משופצות בית מלון 

מושכרות 4,000 ש"ח נטו 
בשכונה יא. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)26-26(דרך 054-3255667

 בסנהדרין ק"ב מעולה 
לחלוקה ניתן לקבל 3000 

לאחר חלוקה רק 460 אלף 
ש"ח משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)26-26(_____________________________________________

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

מרפסת 9מ"ר אופ' לתוספות 
_____________________________________________)26-26(תיווך יעקב 054-4901948

 למכירה 3-4-5 חד' ברחוב 
גולומב מקבלן ממשרד גבוה

03-5785777)25-26(_____________________________________________

 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

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! 3 חד' מטופחת, 

בניין קטן רק 1,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(גמיש 052-5752500

 דירה 72 מ"ר קומה 3/4 
מעולה לחלוקה במחיר מציאה 

משה אלוש אבני דרך 
054-3255667)26-26(_____________________________________________

 מבחר דירות במחירים 
שפויים, לחלוקה, באיזורים שונים 

_____________________________________________)26-26(משה אלוש 054-3255667

 מציאה! בבר אילן 4 חד' 
קומה א', מרפסת סוכה, 

משופצת, צנרת חדשה, 2 
שירותים, מיידי. תיווך יעקב 

054-4901948)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! בבון אלליעזר 3.5 
חד' מושקעת לחלוטין 

_____________________________________________)26-26(054-4901948 תיווך יעקב

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

בניה ל-65מ' בחזית+מעלית 
בעקיבא-סוקולוב ק"ק 94מ' 
מחולק ל2יח' יפיפיות פנחס 

מילר מתווך מוסמך
050-4103310)26-26(_____________________________________________

 למכירה!! בקוטלר 
2.5חד' גדולים אפשרי 

לחלק ל3חד' 75 מ"ר ק"א 
שמורה במחיר מיוחד 

053-2764220 "אפיקי- 
_____________________________________________)26-26(נדל"ן-בועז" 053-264220

 באזור רשי דופלקס 
ענק 3,900,000, 3.5 חד' 
1,800,000 + אפשרויות 

בניה,  4 חד' 2,100,000 תיווך  
B.D.A 054-8449423)26-26(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
דירות אחרונות בבניה, 4 חד' 

2,100,000, 3 חד' 1,600,000  
דירה גן +חצר, 2,650,000

 B.D.A 054-8449423 26-26(תיווך(_____________________________________________

 באזור העיריה דירת 3.5 
חד 90 מר יפה 1,750,000 

דירת 5חד'+אפשרויות בניה 
2,000,000 ש"ח

B.D.A 054-8449423  26-26(תיווך(_____________________________________________

 פרסמו בחינם!פרסמו 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 'אפיקי 

_____________________________________________)26-26(נדלן בועז' 050-4156080

 למבינים בברוט 
מחולקת ל-3 שכירות 

6200  ב-1,280,000                                              
'אפיקי נדלן בועז'

058-3200078)26-26(_____________________________________________

 בלעדי!בז'בוטינסקי 
השומר ק''ב עורף 63מ' 

שמורה מאוד! רק ב 
1240000 לסגירה 'אפיקי 
_____________________________________________)26-26(נדלן בועז' 058-3200078

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

ש"ח "אפיק-נכסים" 
03-5791514)26-26(_____________________________________________

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

החל מ-1,450,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

052-3344721)26-26(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף 
דירות 3/4חד' יפות החל 
מ-1,550,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)26-26(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

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

052-7168090  03-8007000)26-26(_____________________________________________

 ביהודה-הלוי מתאימה 
לטאבו-משותף, מרווחת 

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

052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 במנחם בגין דירת גן 
6 וחצי חדרים משופצת 

כחדשה+חצר מחסן וחניה 3 
כיווני אוויר  2.140.000 )גמיש( 
_____________________________________________)26-26("פנחס נכסים" 055-6789653

 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)26-26(_____________________________________________

 בדניאל דירת גן 
חדשה 5.5 חד' מושקעת 

ומפוארת 250מ"ר ק"ק 
170מ"ר+70 מ"ר חצר 
וחניה מיידי 4,000,000 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבר 
אילן, דירת גן, 3 חד' 

70מ"ר+סוכה 20 
מ"+חצר 50 מ"ר+א.
להרחבה "מקסימום-
_____________________________________________)26-26(נדלן" 052-7683068

 באיזור לנדא פנטאוז 
מושקע 6.5חד'+מרפסת 

גדולה+ מעלית 3,7000,000 
ש"ח "אפיק-נכסים" 

03-5791514/053-3128884)26-26(_____________________________________________

 ברמת אהרון בבניין חדש 
פנטאוז 5 חד' 130מ"ר+גג 
מוצמד ק"ד+מעלית, נוף 

פתוח 2,950,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי 03-5799308

 בחנה סנש דירת גן 
120מ' משופצת ויפה+2 

יח' מושכרות ב-5,500 
3,250,000 ש"ח "חמד 
_____________________________________________)26-26(נכסים" 053-3357316

 למכירה! דופלקס בהצבי 
10 חדרים 250 מטר דירה 

משופצת ברמה גבוהה מאד! 
אופציה לטאבו משותף 

בקלות. יש מעלית וחניות 
בשפע. "פנחס נכסים"

055-6789653)26-26(_____________________________________________

 בחנה סנש דופלקס 
300מ"ר קומה א' 

ואחרונה 150מ"ר 5חד' 
מושקעת+150 מ"ר 
גג ענק מחיר גמיש 

לפרטים: "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בלעדי באיזור העירייה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 
מחולק ל-4 חד'+יחידת 
דיור ק"ג חזית מאווררת 

חדשה+פיר מעלית )שכנים 
רוצים לעשות( 2,400,000ש"ח

_____________________________________________)26-26(א.פנחסי 03-5799308 

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

ל-3 חד' 62 מ"ר ודירת חדר 
וחצי+מרפסות)מושכר ב-6700 
ש"ח( חזית, מעלית, משופצת, 

נוף מרהיב 
_____________________________________________)26-26(א. פנחסי 03-5799308

 באיזור הרב קוק 
דופלקס 7 חד' 180 מ"ר 

ק"ג+מעלית+חניה+חזית+
א.להרחבה ממשית, משופצת 

2,700,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי 3 חד' מקורי 
באבוחצירא 64 מטר קומה 
ד'+גג בטון חזית+אופצייה 
בצד בניין חרדי 1,230,000 

ש"ח תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בפ"כ 
במתחרדים קומה ב' 

ורחרונה+מרפסת סוכה 17 
מ"ר משופצת גג רעפים 

1,410,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
קומה ב' ואחרונה+מרפסת 

סוכה 17 מטר משופצת 
גג רעפים 1,410,000 תיווך 

_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב 054-5500263

 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(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מול 
העירייה דפלקס 8 חד' 

220 מ"ר קומה 3, 
מעלית. משופצת ויפה, 

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

053-3357316)26-27(_____________________________________________

 באביעד 5חד' יפיפיה 
ענקית 120מ' משופצת 

ברמות מרפסת שמש/
סוכה בחזית  'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

 בלעדי!מציאה! 
במנחם 5 חד' 

120מ"ר 3 כ"א, ק"א, 
משופצת+סוכה 

15מ"ר+חניה 2,140,000 
ש"ח גמיש "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 בלעדי באיזור המבוקש 
בלנדא 5 חד' 120מ"ר 

משופצת ומושקעת ק"ד 
חזית+מ.שמש +מעלית 

2,600,000 "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 באיזור מנחם דירת יוקרה 
בבנין בוטיק 6חד' מפוארת 

חדשה חידה בקומה! מיידית! 
_____________________________________________)26-26("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהרב קוק! פנטאוז 
מדהים! 5 חד'+הגג, 

מפתחות ב"אביחי-
_____________________________________________)26-26(מתווכים" 03-5701010

 בנחמיה! 125 מ"ר, 
ק"ב, חזית! 2,300,000 
ש"ח מפתחות ותוכניות 

ב-"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)26-26(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)26-26(גדולה א.פנחסי 03-5799308

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

מרווחת + מ.סוכה "סיטי 
_____________________________________________)26-29(נכסים" 050-3955955

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

"א.בגג-רעפים" 4כ"א+סוכה 
2,150,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)26-26(לדיור" 052-222690

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)26-26(_____________________________________________

 בהזדמנות במרים-הנביאה 
ענקית, ק"א, מידיית, בניין-

חדש 3,100,000 ש"ח תיווך-
ישוב -הארץ 03-8007000

052-7168090)26-26(_____________________________________________

 בהרצוג 4חד'+ יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

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

052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות ברבי עקיבא 
4 חדרים דירה יפה וגדולה 

קומה 2 בניין שקט 6 
דיירים 3 כיווני אוויר +סוכה  

1.880.000)גמיש( "פנחס 
_____________________________________________)26-26(נכסים" 055-6789653

 באבוחצרא מחיר 
לחטוף 4 חד' גדולה 
ק''ב מושקעת מאוד 

יחידת הורים מזגן מרכזי 
1,580,000 מיקום ובניין 

מעולים 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)26-26(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 4ח' 
ענקית 95מ' משופצת 

כחדשה מטבח חדש רק 
ב 1,600,000 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

 יגאל אלון 4 חד' ק''א 
חזית 9מ' סוכה מרפסת 

גדולה  משופצת יפה 
'אפיקי נדלן בועז'

058-3200078)26-26(_____________________________________________

 בנויפלד 4 חדרים 
מקורית ענקית משופצת 
+אופציות חזית לעיסקה 

מעולהרק דרכנו ב- 
1,720,000 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)26-26(בועז' 050-4156080

 באביעד 4חד' ק''א 
סלון ענק מטבח מרווח 

יחידת הורים 2 מרפסות 
שמש סוכה מחיר מעולה 

לסגירה!'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

 בלעדי בגניחובסקי 
4חד' +סוכה משופצת 
אופציה ענקית לבניה 

1,650,000 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)26-26(בועז' 054-8474843

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

מרפסת/שמש סוכה 
גדולה ב-1,800,000  

'אפיקי נדלן בועז'
058-3200078)26-26(_____________________________________________

 מיקום בניין 
מעולים בקובלסקי 

4חד' ק''ב חזית 95 
מ''ר במחיר לסגירה!             

1,750,000 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

 מציאה בהרצוג 
4 חד' בבנין בוטיק 

משופצת ויפה ק"ד 
חזית+מעלית+מחסן 

2,050,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 באיזור הגר"א 4.5 
חד' מטופחת ק"ג+מעלית 

מאווררת  סוכה גדולה 
2,300,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בצייטלין 4חד' קומה ב'+ 
מעלית כ-90מ"ר 3כ"א, חזית, 
חניה 1,980,000 ש"ח לל"ת 

052-7604304/5)26-27(_____________________________________________

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

מיוחד ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)26-26(_____________________________________________

 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( 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי 03-5799308

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

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

2,100,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי 03-5799308

 בטאבו משותף במרכז 
ליד הרב שך 4 חד' 90 מ"ר 

מחולקת ל-2 יחידות דיור 
מרווחות ומשופצות+מרפסת 

ק"ד 1,300,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(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
_____________________________________________)26-26(א. פנחסי 03-5799308 

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

עורפית 1,400,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)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(_____________________________________________

 באלישע 4.5חד' 
משופצת, קומה אחרונה+ 

אופציה 2,300,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)26-26(_____________________________________________

 בגורדון 4חד' +מעלית 
וחניה +אופציה גדולה 
2,100,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)26-26(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה 4חד'+ יחידה 

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

052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בסמטת אזר דופלקס 
6 חד'+גג גדול קומה 3

מעלית וחניה, אופ' 
להרחבה 2,950,000

"חמד נכסים"
053-3357316)26-26(_____________________________________________

 בשכ' הלל היוקרתית דו 
משפחתי 5 חד' בנוי 150 

מ"ר חצר קדמית ואחורית 
4,290,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(חמד נכסים 053-3357316

 בהר השלום 6 מפלסים 
12 חד' 3 חניות אפשרות 
לחלוקה  לרציניים בלבד, 

_____________________________________________)26-26(חמד נכסים 053-3357316

 ירושלים 6 דירת 5חד' 
ק"ה 120מ"ר+מרפסת חדשה 
לגמרי 2,500,000 ש"ח אלבה-

_____________________________________________)25-26(נדל"ן 054-8446671

 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



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

דופלקסים

דופלקסים

 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, 

1,400,000 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(_____________________________________________

י”ד-ט”ז בתמוז תשע”ח  27-29/6/2018

 ברחוב חברון, 
קרוב לרב קוק, דירת 

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

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

1,470,000 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
2-2.5 חדרים_____________________________________________)46-46(050-5308742

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 3 חד' יפיפייה בשיכון ד' 
קומה 2 משופצת חלקית 

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

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

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

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 חייבת להימכר! מציאה! 
בשלמה בן יוסף 3 חדרים 70 
מטר קומה 2 +סוכה וממ"ד 
הדירה משופצת כחדשה + 
יחידת דיור 30 מטר מושכר. 

מחיר מיוחד! רק אצל  "פנחס 
_____________________________________________)26-26(נכסים" 055-6789653

 בדנגור 3 חדרים 58 מטר 
קומה 3 אופציה משופצת 

ח, מטבח חדש 1.230.000 
)גמיש( "פנחס נכסים"

055-6789653)26-26(_____________________________________________

 בדנגור ק''ב 3חד' 
כ60מ'+אופציה 

30מ' מחיר לסגירה!                                
1230000 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

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

1390000 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

 דירה להיכנס! 
בז'בוטינסקי  עורפי 65 

מ''ר 3חד' ומרפסת ק''א 
ב-1,280,000 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)26-26(בועז' 058-3200078

 בעלי הכהן 3 וחצי 
חד במקור! +מרפסת 

שמש-סוכה בבנין חדש 
רק ב-1,650,000ש"ח 
באברבנאל אזור הצבי 

בבנין חדש ומפואר 3 חד 
גדולה ב-1,490,000ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)26-26(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי מציאה 
3 חד' משופצת 70 

מ"ר עורפית ושקטה 
ק"א 1,280,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים- 

והשקעות" 
054-4290600)26-26(_____________________________________________

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

ש"ח "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 באפשטיין 100מ"ר 
ענקית 3חד' ק"ב 

ואחרונה חזית+אופציה 
בגג 1,770,000 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 באיזור עובדיה/עמיאל 
3 יוקרתית ק"ג חזית מעלית 

1,620,000 ש"ח "אפיק-נכסם" 
03-5791514)26-26(_____________________________________________

 בעזרא 31 בית 
פתוח!! למבקרים ביום 

שישי כ"ג תמוז )6.7.18( 
בשעות 10:00-11:00 

לל"ת! 3חד'+יח"ד, 
ק"א,חזית, 85מ"ר, 

משופצת. "מקסימום-
_____________________________________________)26-26(נדלן" 054-4340843

 באיזור אוסם 3.5 
חד' חזית שמורה ק"א 

מפתח ב- "אפיק-נכסים" 
03-5791514/053-3128884)26-26(_____________________________________________

 בלעדי אבו חצירה 3 חד' 
כ-65מ"ר משופצת קומה א' 
1,400,000 ש"ח גמיש תיווך 

אדוארד 077-2050410/ 
_____________________________________________)26-26(050-5750880 אורי

 בבלעדיות ברחוב הרב 
שך 51 דירת 3 חד' גדולה 

ומרווחת קומה2, חזית, 75 
מ"ר+2 מרפסות )ניתן להפוך 
לחדר נוסף( דוד גרוס רי/מקס 

050-4122744)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב באליק 
32 פינת טרומפלדור 3 חד' 70 

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

_____________________________________________)26-26(רי/מקס 050-4122744

 ביונתן! 3חד', מרווחת, 
ק"ג ואחרונה, מושכרת! 

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)26-26(_____________________________________________

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

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)26-26(_____________________________________________

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

1,725,000 ש"ח 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)26-26(_____________________________________________

 בפרל 64 מ"ר, 
ק"א+אופציה, מושכרת, 
1,400,000 ש"ח גמיש!

אביחי מתווכים" 
03-5701010)26-26(_____________________________________________

 הקודם זוכה!
 בר"ע משרד בבנין 

מגורים! 4 חד', ק"א, 
83 מ"ר, רק 1,290,000 
ש"ח "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)26-26(_____________________________________________

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

חזית 3 כ"א משופצת מתאים 
לחלוקה א.פנחסי 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

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

בניה ל52 מ"ר+חניה 
1,770,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בפלמ"ח 3.5 חד' 70 מ"ר 
משופצת ק"ב 1,400,000 

ש"ח בשיכון ה' בבניין חדש 3 
חד' 70 מ"ר ק"ב+מעלית+ 

חניה 1,490,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי 03-5799308

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

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

03-5799308)26-26(_____________________________________________

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

בטון+סוכה 1,530,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)26-26(_____________________________________________

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

להרחבה 1,330,000 ש"ח 
"תיוך-משגב-לדיור" 

052-5222690)26-26(_____________________________________________

 א.ראב"ד 3חד' 
כ-78מ"ר+אישורים לכ-25 
מ"רמשופצת 1,690,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)26-26(_____________________________________________

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

1,730,000 פ.בפסח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)26-26(_____________________________________________

 לחטוף! א.דנגור המתחרד 
3 כ-65מ"ר ק"ב מ.מהיסוד 

א.כ-25מ"ר 1,265,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)26-26(_____________________________________________

 המציאה!! בקריית הרצוג 
3 כ-65מ"ר ק"ב יציקת-בטון 
כ-45מ"ר 1,440,000 גמיש 

"תיווך-משגב-לדיור" 
 052-5222690)26-26(_____________________________________________

 א.הפלמ"ח 3כ-65 מ"ר 
עורפית, מרווחת, שמורה 

1,220,000 ש"ח "תיווך-משגב-
_____________________________________________)26-26(לדיור" 052-5222690

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

ש"ח "תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690 )26-26(_____________________________________________  בשבזי 3חד' חדשה ק"א 

1,450,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-7168090 8007000)26-26(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)26-26(_____________________________________________

 חדשה! באנילביץ 3חד' 
מרווחת, חזיתית+ מרפסת-

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

052-3344721)26-26(_____________________________________________

 מחיר מעולה! בברוט 
ק''ב 2.5 חד' 3כ''א 

50מ'ר חזית+אופציות 
גדולות  1,220,000

'אפיקי נדלן בועז'
058-3200078)26-26(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח 2חד' 
גדולים ומרפסת 55מ"ר 

ק"א 1230000 גמיש 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)26-26(_____________________________________________

 באיזור רמת אהרון 
דירת נכה 2.5 חד' חדשה 
ויפה+מזגנים רמת גימור 

מושלם 1,200,000 ש"ח תיווך 
B.D.A 054-8449423)26-26(_____________________________________________

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

1,230,000 ש"ח תיווך אדוארד 
 077-2050410/050-5750880

_____________________________________________)26-26(אורי

 באיזור העיריה 2.5 חד' 
45 מ"ר קומת קרקע חזית 

א.להרחבה 1,280,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(גמיש א.פנחסי 03-5799308

 בחיד"א 2.5חד', ק"א 
מיידית 1,300,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)26-26(_____________________________________________

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

1,300,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)26-26(_____________________________________________

 פנטאוז 200 מ"ר 
5חד' לבד בקומה, נוף 

מהמם לכינרת מרפסת 
סוכה, חניה, מחסן. "חמד 

_____________________________________________)26-26(נכסים" 053-3357316

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

 בגבעת זאב, ברח' 
התאנה, 3 חד' + 

מרפסת, משופצת 
קומפלט. תיווך משה

054-9388085
054-4408000)24-26(_____________________________________________

 ברמות א' 6 חד' מיוחדת 
חדשה מהקבלן פרויקט יוקרתי 

לל"ת 2,800,000 
052-7125788)25-26(_____________________________________________

נתיבות

פתח תקווה

עמנואל

 בגשר החיים, 3 חד', ק"ד, 
מרפסת סוכה, מאורת לל"ת, 

1,810,000 ש"ח, 
052-7696165 ,02-5384469)23-26(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)24-27(_____________________________________________

 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

4-4.5 חדרים

 בנווה יעקב, 2 חד' עם 
תב"ע מאושרת על הגג 
של עוד 35 מ"ר. תיווך 

משה 054-9388085
054-4408000)24-26(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 ברמות: מבצע קוטג'ים / 
דו-משפחתים / וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,800,000 

ש"ח עד 7,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)24-24(תיווך הכוכבים:054-754-0158.

 ברמות-ג': קוטג' 5 חד' 
+ 2 גינות )85 מ"ר(, נוף, אור, 
גישה נוחה. בזרחי. 2,700,000 

ש"ח! תיווך-הכוכבים:
02-571-3375)24-24(_____________________________________________

 ברמות ג':5 חד' משופצת, 
חצר )65מ"ר(,+חלל,כניסה 

פרטית.ללא-מדרגות! 
2,100,000 ש"ח 

תיווך הכוכבים: 02-571-3375
)26-26(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 3 חד' + 
ת.ב.ע., ק"א, נוף, אור, 

כיוונים, תחבורה/מכולת/
ביה"כ. 1,600,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-571-3375

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

נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-571-3375

 מציאה ברמות א', 
בפרויקט החדש, 6חד' ענקית, 
מרפסת 100 מ"ר, חצר, חניות 

ואופציות "כהן-נכסים"
050-6538002)26-26(_____________________________________________

 בהזדמנות, ברמות א', 
במורגנטאו במדורגים, 5 חד', 
130מ"ר, חצר "כהן-נכסים" 

050-6538002)26-26(_____________________________________________

 ברמות ד', בבנין חדש, 5 
חד', חצר היקפית, 130 מ"ר, 

בלעדי ל"כהן-נכסים"
050-6538002)26-26(_____________________________________________

 ברמות, בשלבי בניה, 5 
חד', 2 מחסנים צמודים, חצר 

וחניה "כהן-נכסים"
050-6538002)26-26(_____________________________________________

 ברמות ב', רחוב 
צונדק, דופלקס 5.5 
חד' קומה ראשונה 
117 מ"ר+מרפסת 

ענקית+אישורי בניה ל-2 
חדרים נוספים לפרטים: 

058-4569962)26-26(_____________________________________________

 ברמות א', 4חד', 
קומה וגישה נוחה, מרווחת, 

מרפסות, מחסן ויחידה
_____________________________________________)26-26("כהן- נכסים"050-6538002

 ברמות, במורגנטאו,3 חד', 
פינתית, מרפסת ובהליך היתר 

בניה בלעדי ל"כהן-נכסים" 
050-6538002)26-26(_____________________________________________

 פרויקט קנה-ביתך 
קוטג'ים מפוארים עם נוף 

מטורף המשקיף על נחל קנה 
החל מ1,050,000 ש"ח אלבה-

_____________________________________________)26-26(נדל"ן 054-8446671

וילות ובתים

 פרויקט סוקולוב 3 דירת 
4חד' 100 מ"ר+מרפסת 3"א 
אכלוס 18חודשים 2,050,000 

ש"ח אלבה-נדל"ן 
 054-8446671)26-26(_____________________________________________

 פרויקט נווה אור דירות 
3חד' 90 מ"ר עם אופציה לעוד 
2 חד' החל מ- 640,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 פרל 4 דירת 2.5חד' 64מ"ר 
עם אופציה, ק"א, עורף, צריך 
שיפוץ 1,320,000 ש"ח אלבה-

_____________________________________________)26-26(נדל"ן 054-8446671

 להשקעה במרכז העיר 
מחולקת לשתי יחידות 

דיור מרווחות ק"ג תשואה 
גבוהה5400 1,140,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(תיווך-יוחנן 050-4104044

 הזדמנות! בהתשעים 
ושלוש דירת גג 4 חד'

 )ניתן להוסיף( 1,590,000 
ש"ח ישראל רינהולד נדל"ן 

054-6401612)26-26(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהוז 
ברח' ה-93, 5 חדרים חדשה 

ומהממת,במחיר מעולה.
052-3330965)26-29(_____________________________________________

 בכפר אברהם 
)רח' השלושה( 4 חד' 

+מעלית+חניה מקורה, 
מרווחת ויפה רק 1,430,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח 050-4811122

 בזכרון משה 
4חד' +מעלית 1,700,000 

ש"ח ללא תיווך בשבת
052-6778795)26-26(_____________________________________________

 דירת השבוע: 
בטרומפלדור 4 חד' 100 

מטר מעלית וחניה, מיידית 
1,480,000 ש"ח ישראל 

_____________________________________________)26-26(רינהולד נדלן 054-6401612

2-2.5 חדרים

 בטרומפלדור, 3 חד', 
69 מ"ר, ק"א, שמורה, 
מרווחת + חניה, מיידי 

_____________________________________________)24-27ל(052-8259700

3-3.5 חדרים

 באיזור אחד העם, 
בהזמנות 3.5 חד' במחיר 

_____________________________________________)26-26(אטרקטיבי 052-2948691 נטלי

 באיזור הרב קוק 3.5 
חד' במקור +מעלית במחיר 

_____________________________________________)26-26(אטרקטיבי 052-2948691 נטלי

 באיזור כפר גנים קרוב 
לבית גנים מרווחת מסודרת 
מעלית, חניה 052-2948691 

_____________________________________________)26-26(נטלי

 ברחוב תשעים ושלוש 
היוקרתי, דירת 3 חד' 

בבנין חדש, משופצת, 
מעוצבת ומהממת. 

מיקום מושלם שקט 
מרכזי ויוקרתי. 
052-5242471)26-26(_____________________________________________

 ביוספטל המתחרדת 3 
חד' ק"ג, מסודרת, ממוזגת, 
מייידת! רק 1,045,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(050-4811122 סיימון נכסים

 בוינגייט מחולקת ל-3 
יח' הכנסה 6,300 ש"ח ק"א 

1,240,000 ש"ח סיימון נכסים
050-4811122/050-6610501)26-26(_____________________________________________

 בהסתדרות מחולקת 
ל-3 יח"ד 2+2+1 מושכרת 

ב-7,600 רק 1,325,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(050-4811122 סיימון נכסים

 דירת השבוע: ברוטשילד 
3חד' משופצת 1,200,000 

ש"ח ישראל רינהולד 
054-6401612)26-26(_____________________________________________

 דירת השבוע בהרצל, 3 
חד' ק"ב 90 מטר 1,340,000 

ש"ח ישראל רינהולד
054-6401612)26-26(_____________________________________________

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

מצויין 1,160,000 תיווך-יוחנן 
050-4104044)26-26(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברחוב שלום עליכם
5 חד' ו12 מ"ר+מרפסת, 

מחסן וחניה בטאבו+ יח"ד 
_____________________________________________)24-27(הורים. 052-2868261

צפת

קריית אתא

 3 צימרים מהממים בעיר 
צמוד לעתיקה מתאים גם 

להשכרה+גג ענק 1,370,000 
054-5805882)24-26(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 במתחרדים 4.5חד' 110מ' 
גינה ואופציה לבניה מציאה 

_____________________________________________)26-26(870 אלף 052-8045458

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 הרצל 2.5חד' במצב טוב 

קומה נוחה ואופציה לבניה של 
עוד 40מ' 560 אלף 

050-3202551)25-26(_____________________________________________

קריות
 דירות חדשות מקבלן 
במחירי מציאה, דירות לפני 

תמ"א 38, ניר דהן 
050-2962666)26-26(_____________________________________________

 בחרדי 95 מ"ר, ק/1, 
נגישה להכל! מחיר מציאה 
! מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)26-26(פרוייקטים  052-2790370

 בחרדי מחולקת טובה גם 
לאירוח, 180 מ"ר וגינה 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)26-26(פרוייקטים !052-2790370

 דירות החל מ460000 
ש"ח! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
0522790370)26-26(_____________________________________________

 בשלום עליכם פנטהאוז 
לבד בקומה, 2 כניסות נפרדות 

מחדר המדרגות , מצויינת 
לחלוקה, המלצת השבוע! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)26-26(פרוייקטים 052-2790370

קריית ביאליק
 בשי עגנון 3 חד' קומה 3, 
שכירות 2400, מחיר 530,000 
_____________________________________________)26-26(ש"ח מנחם כהן 053-9312551

 בגיורא 3 חד', ק"ג,מחיר 
מציאה, 530,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(מנחם כהן 053-9312551

 פרויקט ברוט-
אבוחצירה דירות 3חד' 

68-75 מ"ר+מרפסות גדולות 
1,350,000-1,420,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 פרויקט סוקולוב3 3חד' 
84מ"ר+מרפסת 3כ"א אכלוס 
18 חודשים 1,600,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 בירנבוים4 דירת 3.5 
חד' 90מ"ר משופץ ק"א 

1,700,000 ש"ח אלבה-נדל"ן 
054-8446671)25-26(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' מקורי 
באבוחצירא  64 מטר ק"ד + 
גג בטון חזית + אופצייה בצד 

בניין חרדי 1,230,000 תיווך 
_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בפ"כ  
במתחרדים ק"ב ואחרונה + 
מ. סוכה 17 מטר משופצת 
גג רעפים 1,410,000 תיווך 

_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בז'בוטינסקי 
ק"ב עורפית לבני ברק 

משופצת מאוד כ70 מטר+ 
אופ' לסוכה 1,340,000 תיווך 

_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב 054-5500263

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

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

 בקוטלר 2.5חד' גדולים 
אפשרי לחלק ל 3חד' 
75מ"ר ק"א שמורה 

במחיר מיוחד
053-2764220

_____________________________________________)26-26("אפיקי-נדל"ן-בועז"



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

4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

דופלקסים

דירות 
להשכרה

בני ברק

עסקים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה

ביקוש 
דירות

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-40/18(סולידית, 03-7542233

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

ירושלים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירה, 4 ח', 130 מ"ר, 
יוקרתית + יחד"ה מרוהטת 
ממזוגת, 6,500 ש"ח, שיכון 

_____________________________________________)19-26(ה', 050-7877492

 2.5 חד' גדולים 
ומשופצים!! בהרצוג 
קרוב לטבריה, ק"ב, 

חזית, 3,700 ש"ח, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)19-19(_____________________________________________

מגרשים

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 

גמיש חנות 20מ' ברח' 
בן גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)02-02(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

 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 
_____________________________________________)23-26(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

י”ד-ט”ז בתמוז תשע”ח  27-29/6/2018

 מציאה! בכהנמן 83 
ק"ד 123 מ"ר 5 חד' 

גדולים מטבח חדש 3 
כ"א סוכה, מיידי 5,700 

_____________________________________________)25-26ל(050-7489258

 בשיכון ה' צירלזון 5 חד' 
חדשה מהקבלן, קומה 2, 

6500 ש"ח לל"ת
052-2097000)25-28(_____________________________________________

 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

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  

 | *2016054-9199038

|

"

|

חוף ים נפרד למלון

עד 12 תשלומים ללא ריבית
אפשרות ללילות בודדים

23.7-26.7
29.7-2.8

הרב מרדכי איפרגן
שרבים נושעו מברכותיו

 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

 בב"ב להשכרה חנות 
בנחמיה פינת חזון איש ב"ב 
משופצת לכל מטרה מיידי 

_____________________________________________)25-28ל(054-3062814

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

 דרושה דירת 3/3.5 
חדרים באזור העליון להשכרה 

_____________________________________________)25-26ח(לטוח ארוך 052-7621791

 דרושה דירת 4 חד' לקניה 
בב"ב קרית הרצוג לל"ת

_____________________________________________)25-26ח(052-7393092

 דרושה דירה לקניה 
באזור המרכז והסביבה במחיר 

_____________________________________________)25-26ח(1,200,000 050-6651365

 דרושה דירת נכה 3 
חדרים לקניה  בבני ברק עם 
עדיפות לאזור של שיכון ה' 
_____________________________________________)25-26ח(לפרטים 0546760750 תמר

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

קריית ים
 רחוב יוספטל 3 חדרים 

קומה ג', קו ראשון לים, מחיר 
650,000 ש"ח

_____________________________________________)26-26(ניר דהן 050-2962666

 בשכונת הלל  
היוקרתית דו משפחתי 
חדש מהנילון לקראת 
סיום בניה 4 מפלסים,
330 מר פלוס גג גדול 

רמת גימור גבוהה מפרט 
טכני עשיר 

053-3357316)24-25(_____________________________________________

 בברויאר 3 יפה ק"ב 
חזית+מעלית מפתח 

ב-"אפיק-נכסים" 
03-5791514/053-3128884)26-26(_____________________________________________

 בבירנבויים  60 מ"ר 
אופציה להרחבה לעוד 
120 מ"ר 1,500,000 

"חמד נכסים"
052-7741000)26-26(_____________________________________________

 בית פרטי ברמת-אהרון 
להשכרה לכל מטרה, 22,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)26-26(_____________________________________________

וילות ובתים

 ברח' הרצל 4חד' ק''א 
מרפסת שמש לראות ולא 

להאמין ב 4600 ש''ח 
בלבד 'אפיקי נדלן בועז' 

 058-3200078)26-26(_____________________________________________

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

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

 שלמה בן יוסף 3 חד' 
קומה ג' הדירה מרוהטת 

3,200 ש"ח 
תיווך אדוארד 077-2050410

_____________________________________________)26-26(050-5750880 אורי

 בבלעדיות ברחוב 
גניחובסקי 22, 3חד', 65מ"ר 

קומה שניה, עורפית ושקטה, 
כניסה 01/08 לל"ת דוד

050-4122744)26-26(_____________________________________________

 אברבנאל 2.5 
חד'+מרפסת קטנה כ-45 מ"ר 

קומה א' 3,000 ש"ח תיווך 
אדוארד 077-2050410

_____________________________________________)26-26(050-5750880 אורי

 דירת חדר 25 מ"ר ליחידה 
ריהוט מלא וחדש ממוזגת 

כחדשה 1,800 ש"ח 
_____________________________________________)26-29ל(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.

 ברמות בפרויקט החדש, 
3/4/5/6חד', מרפסות, 

מעלית, חניה "כהן-נכסים" 
050-653800)26-26(_____________________________________________

עמנואל

 בהר השלום דופלקס 5 
חד',200 מ"ר+גג גדול
מרווח מאד,חניה,אופ' 

ליחי' נוספת 2 חד
"חמד נדלן"

053-3357316)26-26(_____________________________________________

  ברח' רבי מאיר 41, 
3 חד' + 2 מרפסות כניסה 

נפרדת , ליד תחנת אוטבוס, 
משופצת ושמורה 2,200 ש"ח

052-2730159)24-25(_____________________________________________

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

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

 דרוש מבנה לבית כנסת 
במרכז ב"ב כ-200 מ"ר 
_____________________________________________)25-26ח(שכירות 052-7124578

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

חנויות, מבנים, ומחסנים, 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)26-26(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

משרדים

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

מחסנים

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-52/18(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-12/19ל(050-4157897

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

 וילה + בריכה לשמחות 
_____________________________________________)17-50(ולכל מטרה, 055-9278552

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

ביריה
 לחגים, שבתות חתן 

וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

ג'קוזי+ בריכה ונוף. 
052-7703470)21-32(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר, למטרה 
שקטה בלבד, 1,500 ש"ח, 

052-7667000)22-25(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" 
משרדים/ מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם  חניות 
.גישה להעמסה. במיקום 

_____________________________________________)25-25(מצוין.  0522-656825
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, 
_____________________________________________)17-28(טרמפולינה, 050-4017808

קו עיתונות דתית / 8173120 

להשכרה בבאר שבע
במרכז מסחרי קרוב לביג 

054-2323915
054-2323954

משרדים כ –180 מ"ר בקומה 
ראשונה ומסחרי כ- 2300 מ"ר  

- ניתן לחלוקה 

 במצפה מנות 
)גליל מערבי( צימר עץ 

משפחתי+בריכת שחייה 
_____________________________________________)25-28(פרטית 050-4266268

טבריה

 דירת נופש מפוארת 
במרכז טבריה, מתאימה ל- 6 

נפשות + נוף לכינרת, ליד 
_____________________________________________)23-26(קברי צדיקים, 050-8358895

 וילה 5 חד' + נקיה 
ומטופחת, דשא + טרמפולינה 

+ נדנדה, חצר יפה + בריכה 
קטנה, עד 14 איש, 

052-2270453)23-30(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________

הרי יהודה
 מתחם נופש בהרי יהודה: 

בריכה, מתקנים, פרטיות, 
_____________________________________________)21-28(פינת מנגל, 050-9133361

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת

_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת 4 חד', מינימום 
12 מיטות, קרוב לקבר 

הרמב"ם,נוף לכינרת 
052-7908214)24-27(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)24-27(מרכזי. 050-4124556

 לחוש בתוך הים
יוקרתי. ייחודי. חדש. חלומי!
מ-1,000 ש"ח אמצ"ש 450 

_____________________________________________)26-37(ש"ח. 052-7687606

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 053-3128502

 לנופש מושלם- בית שתי 
קומות 3 חד'+ מרפסת+ 

נוף מדהים לכינרת, מאובזרת 
_____________________________________________)21-32(ויפה! 055-6782491

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
בהכל, עד 8 נפשות, נוף ראשון 

_____________________________________________)23-34(לכינרת, 053-8882702

 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(_____________________________________________



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

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-07/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

מושב גורן

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)19-30(_____________________________________________

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)18-29(ריינר 052-3540874

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת 250 ש"ח ללילה, 

todatoda.co.il 055-6697474)51-51/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

צפון

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-26/19(מים מהדרין. 054-5742965

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

ספסופה

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-39/18(_____________________________________________

נתניה

נהריה

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-30(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
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

 וילה + חצר משחקים 
+ דירות ארוח, מתאים 

למשפחות וגיבוש עד 35 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל מ- 

_____________________________________________)18-29(350 ש"ח, 050-4102275

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-37(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

ערד

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)18-29(60 איש, 052-8860953

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

מצפה יריחו
 צימר "נופי הירדן" - 

בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739, 
050-2403750)19-30(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-49(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-26/18(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-42(_____________________________________________

 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית, לשבתות קיץ ובין 
הזמנים, 058-3238889, 

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

ומטבח, נוף מדהים, מחיר 
_____________________________________________)18-29(מוזל, 052-7648264

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-25/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 דירת 2/4 חד' לימים 
שבתות וחגים, באזור גאולה/

_____________________________________________)24-33ל(הבוכרים. גוטמן 050-2638641

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-47(דתי. מרים, 054-9911490

מטע
 במושב מטע, ג'קוזי + 

בריכה + טרמפולינה + סנוקר 
+ אופניים + דשא, ח.גדולה, 

050-6265183 ,050-8845744)22-28(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" 
לקבוצות עד 37 איש ברמה 

גבוהה, במחירים מיוחדים 
_____________________________________________)22-33(לקיץ, 054-5990551

מרכז
 קמפוס גדול ומרווח + 

בית מדרש וחדר אוכל, חצר 
גדולה ויפה לשבתות ובין 

הזמנים, א.לקייטרינג, 
052-7142331)22-33(_____________________________________________

 וילה עד 17 איש. חצר 
גדולה, מתחם גדול, בריכה, 

_____________________________________________)22-29ל(1,750 ללילה, 050-3804386

חוות  "היי -דה"
חוות סוסים במושב חמד )סמוך לאור יהודה(

050-3336353

סנוקר • פינג פונג • הוקי אויר • כדורגל שולחני • 
כדורסל • פינת מנגל עשירה • פינות ישיבה מוצלים

מה בחווה?

√  רכיבה טיפולית )בסבסוד קופות החולים(

√ טיולי שטח בחיק הטבע

√ חוגי רכיבה מערבית

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-08/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "אבני החושן"-סוויטות  
נופש מאובזרות במרכז 

העיר וצמוד לחוף 
הים,מחירים מיוחדים 

054-638802)24-27(_____________________________________________

 וילה לנופש קרוב לים,  
ממוזגת מאובזרת באזור 

_____________________________________________)24-27(חרדי  058-7797817 

י”ד-ט”ז בתמוז תשע”ח  27/6-29/6/2018

צימר ונופש בים המלח

054-471-4979

צמוד לחוף הנפרד ולעשרות 
מסלולי טיולים 

דירות גדולות למשפחות 
וחדרים לזוגות

 ברובע היהודי דירה ענקית 
חדשה, חצר, במרכז ליד 

_____________________________________________)25-26(החורבה שלום 050-4180902

 לשבתות ולתקופות 
קצרות בבית וגן דירה גדולה 

מאובזרת וממוזגת 15 מיטות 
050-4171148)25-28(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד ברכמיאל 

עם גינה ממוזג קרוב לרשב"י 
ולים הנפרד בעכו 

04-9987070 ,058-3261711)25-32(_____________________________________________

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)25-32(_____________________________________________

 דירת נופש בדרום נתניה 
עד 6 מיטות קרוב לביה"כ 

_____________________________________________)25-28(ממוזגת+ חצר 054-9770550

 דירת 6 חד'+גינה ענקית 
200 מ"ר, טרמפולינה ונדנדות, 

_____________________________________________)25-28ל(גליל מערבי 052-2555228

 נופש חלומי מפואר ונקי 
אטרקציות יחודיות, 12 מיטות 

052-7625874)25-28(_____________________________________________

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 דירת 7 חד', ממוזגת, 
מתקני משחקים לילדים ונוער. 

053-2827371)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(_____________________________________________

 וילות מרהיבות ודירות 
נופש מגוונות עד 7חד'+בריכה, 

ערסלים ג'קוזי וכו' 
_____________________________________________)26-28ל(055-6791230

 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 סגורה
054-690578)26-27(_____________________________________________

 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

 בעתיקה בכיכר המגינים 
דירות אירוח חדשות, לזוגות 

ומשפחות, פונה לנוף + 
_____________________________________________)23-26(מרפסת וג'קוזי, 052-7642459

קרית שמונה
 דירת נופש למשפחות 

דתיות/חרדיות + נוף מדהים 
לחרמון, אשרות גם לשבתות 

וימי חול, 054-2066068, 
052-7636620)23-26(_____________________________________________

רמות נפתלי
 צימר מפואר, במקום 

פסטורלי ובמחיר מיוחד 
בתאריכים י"א-י"ז באב, 

_____________________________________________)23-26ל(050-4188922

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

 וילה בהר כנען, 6 חד' 
מרפסת לנוף מדהים,בריכה 

+טרמפולינה מרווחת 
050-3327788)24-27(_____________________________________________

 אירוח בצפת לקבוצות 
עד 100 איש אופציה לגנרטור, 

קייטרינג מהדרין.
054-3040770
050-5461155)24-27(_____________________________________________

 יחידת נופש למשפחה 
גדולה, נוף מדהים, 

ממוזגת,קרוב למרכז העיר
_____________________________________________)24-31ל(054-7730765

 בעיר העתיקה לנופש 
מדהים , צמוד לבית הכנסת.

נקייה וממוזגת 
050-4146704)24-27(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
ומפוארת +מרפסת 30 מ"ר 

לנוף פנורמי 11 מיטות+ 
054-8478709)24-27(_____________________________________________

 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

הונדה

פג’ו

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

_____________________________________________)25-36ל(050-5275981 04-6961175

 הונדה סטרים שנת 2001 
במצב טוב 11,000 ש"ח 

תוספות, חיישני רורס)בדרום(
_____________________________________________)25-26ל(050-4142543

 פיג'ו 307 7 מקומות 
טסט לחצי שנה 170,000 ק"מ 

_____________________________________________)25-26ל(רכב שמור 052-2480975

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, 050-6882047, 
02-5822586)20-32(_____________________________________________

בניית אתרים
 בונת אתרים בוגרת 

פרוג פנויה לבניית אתרי 
וורד פרס, מחירים נוחים, 

_____________________________________________)23-26ל(054-8591080

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

לפרסום
03-6162228
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-32(מחדש, 054-4543701

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-32/18(הלקוח, 054-2821847

אבידות

לפרסום
03-6162228

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(052-7333955

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-37/18(_____________________________________________

רפואה משלימה

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-45(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! מחלקה 
מיוחדת לאשכנזים, חסידים 

לטאים, ספרדים, דת"ל
ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105

03-6189388)13-39(_____________________________________________
 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-44(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

משכנתאות

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-30/18(_____________________________________________

 מבצע צילום מקצועי, 100 
תמונות + וידיאו + אלבום 
- 600 ש"ח. ברית/בריתה, 

בר מצווה/חינה - 900 ש"ח, 
052-8510980)20-32(_____________________________________________

תקליטנים
 הפקת אירוע ברמה 

מקצועית, 450 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)DJ)22-26 איצק, 050-2483248

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  אבחון אישיות דרך חוש 

הריח למבוגרים וילדים כולל 
המלצות, ויעוץ לגבי עבודה, 

חינוך, זוגיות והתפתחות 
אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
_____________________________________________)19-26(יהודית גרוס, 055-6786818

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

 קירור ומיזוג ייעוץ מכירה 
והתקנה, לכל סוגי המזגנים, 

צוות מקצועי ואמן. 
052-6068697)21-28(_____________________________________________

מיזוג אויר

 פרימה משכנתאות 
הכתובת שלך למשכנתא 

חכמה, בטוחה, ללא הפתעות, 
טל': 03-6419021

office@primacredit.co.il)22-29(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 דרוש ציוד לסטודיו 
לצילום במצב מצוין 

ובמחיר הזדמנות, 
052-6102024)23-26(_____________________________________________

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

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. 
_____________________________________________)25-36(מהות: 03-50325527

 שידוכים ברמה גבוהה 
מאר הצעות איכותיות 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים ובנות 

_____________________________________________)24-31(סמינרים 052-3245153

שיפוצים
 בס"ד-השכרת שרוולים 

מכולות ופיגומים לפינוי 
פסולת בניין ביצוע 

עבודות הריסה ושיפוצים 
כלליים שירות אדיב.

מחירים נוחים.
_____________________________________________)25-26(054-6302601 יחזקאל

 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(_____________________________________________

הדברה
 מדביר העור הדברות 

מזיקים, שרות אמין ואדיב + 
אחריות, מס' רשיון - 1848 

ברשיון משרד הבריאות ואיכות 
_____________________________________________)23-26(הסביבה, 052-7656768

 "קופיץ הסעות" 
מניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)26-29(רחבי הארץ 053-4271269

נהגת לנשים ורבניות 
בלבד!בעיר ובכל חלקי הארץ 

_____________________________________________)26-29(+משלוחים 054-4211698

חזנות
 התפנה חזן איכותי 

לתפילות ימים נוראים
_____________________________________________)24-25( נוסח אשכנז 052-7636220
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מכירת ביצים
 מכירת ביצים בסיטונאות 
_____________________________________________)26-29(לבתים ומכירות 052-7103046

צבע
 צבע ושיפוצים, ניסון רב 

055-9927571)26-29(_____________________________________________

 ברכת יוסף שידוכים 
לרווקים/רווקות איכותיים עבור 

גילאים 30-40 מהמגזר הדתי 
והחרדי. 

050-5559877/03-9643668)25-28(_____________________________________________

 נמצא זוג תפילין רח' 
כהנמן בני ברק בחודש אייר 

052-5105106)26-27(_____________________________________________

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

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

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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!

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

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
_____________________________________________)25-26ח(80 ש"ח 054-7561146

 טלפון סוללרי סמסונג 
גלקסי נוט 3 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-7561146

 מיקרוגל כחדש בשרי גדול 
_____________________________________________)25-26ח(רק 120 ש"ח 050-9089110

 מקפיא 6 מגירות של 
חברת "באוקנכט" 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-6651365

 מיקורגל "גרף" 20 ליטר 
ללא צלחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 למכירה פקס 100 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מצלמת רכב 
רוורס+מסך רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-537485

 תנור טוסטר אובן 150 
ש"ח כחדש ממש.

_____________________________________________)26-27ח(054-85277470

 מכשיר מסאז' לכפות 
הרגליים חשמלי+אינפרא 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-8527470

 מיקרוגל מצויין 80 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-8527470

 שואב אבק רגל לשטיחים 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 054-8527470

 תמי 4 ב- 500 ש"ח,
מיקרוגל ב-100 ש"ח, 
צ'יפסר ב- 100 ש"ח,

מחשב נייד ב-500 ש"ח,
052-4227714)26-27(_____________________________________________

 מיקרוגל כולל גריל כפול 
מורפי ריצ'ארד מצב מצויין 

_____________________________________________)25-26ח(350 ש"ח טל' 052-8380655

 מאוורר קיר אלחוטי 16" 
מצב מעולה 80 ש"ח 

_____________________________________________)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

 שולחן כתיבה/ספריה
 400 ש"ח כולל כוננית בעלת 

3 מגירות,
צבע עץ משולב פיסטוק בהיר 

מצב מעולה כחדש 
_____________________________________________25-26ח(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 2 כסאות נוח 
במצב מצויין 140 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-3069989

 ספה ריפוד בד בלגי חזקה 
גווני חום 1.80*80 400 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(גמיש במחיר 054-9446320

 6 כיסאות לסלון 250 ש"ח 
כ"א במצב חדש 

_____________________________________________)25-26ח(054-7773591

 2 ספות נוער היירייזר 
במצב מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-7773591/03-6191468

 כסא מנהלים 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-7773591/03-6191468

 פינת אוכל למטבח 500 
ש"ח 054-7773591

_____________________________________________)25-26ח(03-6191468

 כסא תינוק לרכב מרופד 
ומתכוונן במצב מצויין 100 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7148004

 תיק פאה גבוה במצב 
_____________________________________________)25-26ח(מצויין 75 ש"ח 052-7148004

 אופניBMX גודל 20 
במצב טוב 100 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-7148005

 בימבת הפלא במצב טוב 
_____________________________________________)25-26ח(50 ש"ח 052-7148005

 כיסא הליכון לפעוט 
מתקפל במצב טוב 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7148005 

 שולחן 6+ כיסאות 
איטלקיים חדשים, 

שנה בשימוש- בהזדמנות!!
052-4227714)26-27(_____________________________________________

 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

 למסירה ארון 4 דלתות 
2.65*1.60 בב"ב 

_____________________________________________)25-26ח(052-7622152

 למסירה חוברות "הבית 
שלנו" ו"המודיע הצעיר" 

_____________________________________________)25-26ח(052-7622152

 למכירה מכשיר הליכה  
YORK דרוש תיקון 500 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-7622152

 למכירה שידת החתלה 
צבע לבן 230 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(055-8817872

 למכירה ספה תלת 
מושבית מעור אמיתי שחור 

במצב מצויין 380 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7148004

 בהזדמנות 2 כסאות 
גבוהים מרופדים בר 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 למכירה שידה 4 מגירות 
עץ מלא 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)25-26ח(499 ש"ח 054-4783220

 4 כיסאות מטבח עץ 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-5705546

 שטיח כרמל 2.35*1.65 
מצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-5705546

 למכירה שולחן גדול לסלון 
רק 300 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)25-26ח(050-2537485

 למכירה שולחן נמוך לסלון 
מזכוכית רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-537485 

 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

 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

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 

במחיר 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 עגלת יחיד 
מאונטין+אמבטיה משומש 

_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח 050-4119092

 אמבטיה חדשה לעגלת 
ג'ו כרום כחולה 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-4119092

 אמבטיה לבייבי ג'וקר 
גדולה 350 ש"ח אפשרות 
_____________________________________________)25-26ח(לעגלה גם 050-4119092

 עגלת פיל טדס וייב 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4119092

 עגלת תאומים בייבי ג'וקר 
ירוקה משומשת 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-4119092

 אמבטיה ירוקה תפוח 
לעגלת מאמס פאפס 50 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-4119092



י”ד-ט”ז בתמוז תשע”ח  627/6-29/6/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)37-38/18(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________ דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)23-26(_____________________________________________

 לרשת מעונות 
בק. הרצוג דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית. תנאים טובים 

054-4499177)24-27(_____________________________________________

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז. 

_____________________________________________)25-28ל(050-5398098

 רכזים/ות למגוון תפקידים, 
אפשרות מהבית/ חלקית, 

מתאים גם למורים/ות, 
מנהלים/ות, לא מכירות!!! 

_____________________________________________)25-28ל(055-7068474

 רוצה לגדל את הילדים 
בנחת וברווח? עבודה נוחה 

לאמהות מהבית, מכירת 
_____________________________________________)21-29(מוצרים מהבית. 052-7661565

 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(_____________________________________________

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

העבודה בבני ברק

 לארגון זק"א

1800-22-30-20
לפרטים:

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
 9:00-14:00

או 17:00-21:00
שכר בסיס 

+ בונוסים גבוהים 
ותנאים סוציאליים.

 דרוש לישיבה בברכפלד 
מנקה + נסיון ל- 4 שעות 
_____________________________________________)25-28ל(ביום, טל': 052-7165234

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, מסורה למ.מלאה/
חלקית, 050-4146721, 

_____________________________________________)23-26(ת.טובים

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)23-26ל(050-5245338

 למעון יום בפ.תקווה, 
דרושה מטפלת לשנה הבאה 

ת.מעולים למתאימה, 
050-8342228)23-30(_____________________________________________

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשל 

לתמיכה בעמותות, קו"ח: 
072-2449110)23-22/19(_____________________________________________

 עובדים/ות נקיון למוסדות 
ובתי ספר באיזור בני-ברק, 

050-9220012)23-26(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)23-26(_____________________________________________

 דרושים עובדים לבית 
הסלולר ב"ב, משמרות 

ערב ובוקר, שכר + 
_____________________________________________)23-26(בונוסים, 054-7729581

 לנקי 10 ב"ב, דרושה 
עובדת לשעות הבוקר/אחה"צ, 

050-5390399)23-26(_____________________________________________

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 
לכיתות תינוקיה, ת.מצויינים, 

054-2058545)23-26(_____________________________________________

 דרוש/ה עו"ס לחברת 
סיעוד בבני ברק, תנאים 
מצוינים +אחזקת רכב, 

שעות גמישות
 ,050-6879346
 03- 5782180

_____________________________________________)24-27(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(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, נסיון רב, המלצות 

ותק שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אדם שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 מחפשים אשה 
ללינה בפ"ת, החל 

מהשעה 20:00 עד 8:00 
בבוקר, כולל עזרה קלה 

לקשישה, לפי מחיר 
_____________________________________________)25-28(חודשי 054-8121234

 דרושה מזכירה לעבודה 
בחצי משרה בבני ברק. 
_____________________________________________)24-25(לפרטים: 050-5888722

לשירות ושימור  לקוחות
ימים א'-ה' 

מ-9:00 עד 16:00
שכר גבוה מאוד למתאימות!

למוקד במגדלי שקל ב"ב

קו"ח למייל:
sherut.h.r@gmail.com

דרושות נציגות 

לחברה בפ"ת

דרושים
נהגים מעל 15 

טון/טריילר

תנאים טובים

לרציניים בלבד

טלפון : 
053-7742155

חשמלאי מוסמך

 03-6160186

עם רקע מכני, ראש גדול, רשיון חובה, 

דרוש

אופציה לקידום 
הכשרה במקום 
עבודה מאתגרת

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

למוקד טלמרקטינג תורני וותיק 
ומצליח לזיכוי הרבים בראשון לציון

 לפרטים השאירו הודעה ב- 077-360-9555

 שכר גבוה מאוד - למעלה מ-35 ש"ח 

לשעה! + בונוסים מטורפים  סביבת 
עבודה תורנית ונעימה  שעות גמישות  

 אפשרויות קידום !!!

בס"ד

דרושים נציגים נמרצים  
בעלי יכולת מכירה עם אש בעיניים 

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
סיעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות! 
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)25-28(054-9770395 מרים

 לחיותה בלארג' )ב"ב( 
אופנה למידות גדולות דרושה 
עובדת מנוסה ונמרצת עבודה 
במשמרות שכר נאה+בונוסים 

052-8319913)25-26(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים מנהלים, מוכרים, 

עובדי יצור מעל גיל 24 
ת.טובים למתאימים

053-3133344 )25-28(_____________________________________________

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?

 דוברי ספרדית בלבד
 משפחות עם ילדים

   עד גיל 7
 עדיפות לבעלי נסיון

לכולל בקולומביה בוגוטה
דרוש מלמד לכיתות א/ב

תנאי קבלה

לפרטים:
054-9896378

בשעות 14:00-20:00
תנאים מצויינים למתאימים

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה יתומה
כולל שבתות וחגים, 

כולל לינה 

תזכו למצוות
054-8727070

ֹלת"ת�בת"א�ִדרושים

מורה�ֹלֹלימוִדי�חוֹל
אחה"צ

6307420@gmail.com ֱקו"ח:

סייעת�ֹלגנים�ֹלפנה"צ

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

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(_____________________________________________

 דרושה כח עזר למעון 
בק.הרצוג לשעות הבוקר. 

וכן דרושה מטפלת 
מ:8:00-13:00 

וכן מ-13:00-16:00
_____________________________________________)26-26(054-8538487 רבקה

 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

 למשרד בב"ב דרושות 
טלפניות לשעות לפנה"צ/

אחה"צ ת.טובים למתאימות 
053-3178464)26-26(_____________________________________________

 לחברה חרדית פקיד/ה 
לעבודה מהבית לתיאום 

פגישות, עבודה נוחה מול 
לקוחות החברה 4-5 שעות 

ביום 6,000 ש"ח קריירה 
072-22-222-62)26-26(_____________________________________________

 למשרד חרדי בירושלים 
מזכיר/ה מנוסה לניהול 

המשרד, שעות נוחות 8,000 
_____________________________________________)26-26(ש"ח קריירה 072-22-222-62

 לחברה בב"ב נהג להפצת 
משלוחים, שכר +10,000 רכב 
_____________________________________________)26-26(צמוד קריירה 072-22-222-62

 דרושות מובילות 
כיתת תינוקות בגבעת 

שמואל+מטפלות לחצי/
מלאה למעון. תנאים טובים! 

050-7884864)26-29(_____________________________________________

 דרושים סוכנים לשיווק 
התוכנית 10 ש"ח בחודש 

בגולן וברמי לוי גישה 
לאינטרנט וואטסאפ

052-7111999)26-26(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני ברק 
דרוש סוכן לשעות אחה"צ 
_____________________________________________)26-26(קו"ח לפקס 03-6195923

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית, הסעות מב"ב, 
שכר גבוה. 

058-4114777)26-27(_____________________________________________

לפנמיה חרדית לבנות בפ"ת 
דרושות:מדריכה משרה 005
ועובדת מטבח משרה 002

לפרטים:03-6148211
po@shtilim.org 26-29(קו"ח(_____________________________________________

 לחברה פינססית 
מתאמת פגישות לחצי משרה 

riki@tip-ins.co.il :26-27(בב"ב למייל(_____________________________________________

 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

 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 

קו"ח:
benzvi72@gmail.com )26-27ל(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)25-26(לשעה 054-3607420

 למרפאת שיניים בב"ב 
דרושה מזכירה מנוסה לשעת 

אחה"צ מ 14:30-20:00 
_____________________________________________)25-26ל(054-5424005

 דרושות איש/ת טלמיטינג 
בסוכנות ביטוח בפ"ת טל: 

 050-8550052
avital2@ar-fo.co.il)25-28ל(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות:

סייעת למשרה מלאה/
חלקית

בחורה לשעות הצהרים 
14:30-17:00

תנאים מצויינים
052-7177524)25-28(_____________________________________________

 דרוש עובד ריצני 
ואחראי בעל ניסיון בהתקנת 
_____________________________________________)25-28ל(מזגנים+רישיון 052-7236748

 למשרד ניהול 
פרויקטים בג. שמואל 

דרושה מזכירה מנוסה 
שליטה באופיס ובינארית 
secjob2018@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למשרה מלאה אוירה טובה 

לשנה"ל- תשע"ט 
052-7686713)25-28(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
לחנות חומרי גלם בנין 

בבני ברק+רישיון נהיגה 
לפרטים יעקב 
054-4527813)25-28(_____________________________________________

 אלמנה מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלה בבית במשך 

שבוע ללא שבת. רצוי עם 
_____________________________________________)25-29(רישיון. 050-8550196

 לארגון חסד דרושות 
טלפניות לעבודה קבועה בב"ב 

בשעות הערב לפרטים 
052-7884477)25-26(_____________________________________________

 דרושה עובדת לסגירת 
חוגי בית וערבי הרצאה עבור 
ארגון תורני בתל-אביב, נסיון 

חובה, שכר גבוה 
052-7117086)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

 בחור מסור ואמין מחפש 
עבודה בכל תחום באיזור ב"ב 

_____________________________________________)25-26ח(053-7171626

 בחור רציני ואחראי מחפש 
עבודה בתור נהג, ניהול וכו' 

_____________________________________________)25-26ח(050-6516457

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(_____________________________________________

 עגלת טיולון של אנגלצינה 
כמו חדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-466398

 משאבת חלב חשמלית 
של מידיליה כחדשה 180 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3466398

 בירושלים עגלת 
WINNER משולבת, מצב 

מעולה 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7638203

 שידת החתלה בצבע עץ 
במצב טוב מאוד לשימוש 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-5237715

 שולחן מרובע לגינה/
מרפסת בצבע חום+4 כיסאות 
_____________________________________________)25-26ח(מחיר 450 ש"ח 054-5237715

 בהזדמנות! כיסא בטיחות 
לרכב לתינוק150 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 סל קל של חברת ד"ר בייבי 
במצב מעולה טוב גם ככסא 

לאוטו 150 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-3466398

דרושות לשנה"ל תשע"ט 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

 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



הקיץ כאן וזה

מעולה!

מבצע
סופר משתלם!

  *הספר: הכי חזק שיש! 
   

*הספר: בארץ החיות 

לספרב- ₪4990
₪ 7990במקום-

בתוקף עד:
29.6.18

)חיות מספרות על עצמן(  

)ילדים מעצימים את עצמם(
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י"ב-ט"ז בתמוז25-29.6.18

עד שישימבצעים בימי שני

רסק עגבניות 22%  
570 גר'
'מעולה'

שמן זית
'מעולה'/טעמן

750 מ"ל

חתיכות אננס 
'מעולה'/טעמן קוד: 106732

850 גר'

2 ב-
10

דייסת מטרנה
סוגים שונים,לא כולל גם וגם

200 גר'

3 ב-10
1090

שוקו
1.5 ליטר

תנובה

2 ב-10
45

שני עד שישי
25-29.6.18 י"ב-ט"ז בתמוז

שמיניית מיני קרלוקוטג'זוג גבינהחלב בקרטון גבינה צהובה עמק
1 ליטר
תנובה

2*850 גר'
תנובה

250 גר'
תנובה

שוקו/וניל/תות
תנובה

600 גר'
תנובה

2 ב-
2 ב-1025902790

10
2 ב-
22

מיקס שוקולד/כיף כף/
מקופלת/פסק זמן

שקדי מרק 400 גר'/בייגלה
קרוטונים 250 גר'

390-400 גר' 
עלית

סוגים שונים
'מעולה'B&B/מאיר בייגל

3 ב-
20

2 ב-
12901990

למארז
28-29
ט"ו-ט"ז בתמוז

עוגות בחושות קמח כוסמין70%/100%
סוגים שונים

אסם
1 ק"ג

רובינפלד

ליח'
1490890

ליח'

בנתיב זההחסדחמישישי

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

הקיץ כאן וזה

מעולה!

מבצע
סופר משתלם!

  *הספר: הכי חזק שיש! 
   

*הספר: בארץ החיות 

לספרב- ₪4990
₪ 7990במקום-

בתוקף עד:
29.6.18

)חיות מספרות על עצמן(  
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