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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

כל הפרטים
בעמוד הראשון

בלוח "מזל וברכה"

דירות 3,4,5
חדרים

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

ימי מתניהו
סופ"ש  אחרי  נמשכת.   – הידועה  דפרסיה  הביבי-מאניה 
את  להעביר  שנועדה  החנק  מלפיתת  נחלץ  שבו  מיוסר 
מפתחות הרכבת הממשלה לגורם אחר זולתו, והוביל בעור 
השבוע  נתניהו  חווה  חדשות,  לבחירות  המדינה  את  שיניו 
לנתניהו  הסבו  ושקד,  בנט  של  פיטוריהם  נחת.  של  רגעים 
– השווה בעוצמתה רק לעונג שחווה איציק כהן עם  הנאה 
אישור ביטוח האברכים על אפו וחמתו של גפני. ההצלחה 
המסחררת עם בחירתו של מתניהו אנגלמן למבקר המדינה, 
את  לנתניהו  החזירה  האופוזיציה,  מחברי  חלק  בתמיכת 
התחושה שלמרות הכל, במערכת הפוליטית הנוכחית – הוא 

כמעט כל יכול.

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה |  עמ' 26-27

ליברמן יישאר לשון מאזניים
חשש במפלגות החרדיות:

אחרי שהתאוששו מההלם של פיזור הכנסת, 
במפלגות החרדיות מפשילים שרוולים 
לקראת מערכת בחירות קשה • ובזמן 

שהח"כים מתלבטים כמה ואיך להתייחס 
ליו"ר 'ישראל ביתנו', מספק בצלאל סמוטריץ' 

את התחמושת למאבקי דת ומדינה שיעמדו 
במרכז הבחירות • האם הבחירות יעשו טוב 

לציבור החרדי? | עמ' 23

הרב גרוסמן: "למרות הכל 
אמשיך לדבר עם ליברמן"

הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן מתייחס 
למאמצי התיווך שהפעיל מול ידידו יו"ר 

'ישראל ביתנו', חושף את שיטות השכנוע, 
כואב את הכישלון אך לא מתייאש: 

"התפקיד שלי הוא להמשיך להשפיע טוב ולשכנע, 
דווקא בימי בחירות שלא יגררו מחלוקת דתיים-חילונים. 

גם כשהכל נראה אבוד – בסוף זה יחלחל" | עמ' 29

ראיון

מבית המשפט להיכל התשובה: 
הפרקליט מתנתק מליברמן

שנים ארוכות, היה עורך הדין יואב מני 
פרקליטו ואיש אמונו של אביגדור 

ליברמן. בשנים האחרונות הוריד פרופיל 
והפך לאברך ירא שמים. כעת, הוא 

פורש לחלוטין מהצוות המשפטי של ישראל 
ביתנו • פרופיל | עמ' 29

חשיפה

 טובי הפרשנים מנתחים את המצב 
בטורים מיוחדים ל'קו עיתונות' ||עמ' 28-29||

ירושלים מקבלת 
את התורה

"42 ש"סים חיים בפעולה": 
האברכים הדהימו את 

הבחורים 
| עמ' 6

נשיא המועצת: 
"הדרך לרומם בחור 
היא רק ע"י חיבה" 
| עמ' 6 

מהפכה:
שני מגדלים 

בגבעת שאול | עמ' 8

עשרות אלפים 
בהילולת 

שמואל הנביא
| עמ' 14

פיגוע דקירה: 
שתי זירות, מחבל אחד

אחיו של הפצוע: "הלכנו 
להתפלל ותיקין בכותל הקטן 

ולפתע ראיתי מחבל רץ עם 
סכין" | עמ' 18





תנסו

 עם מגוון מוצרי האיכות של השף הלבן לבישול ואפייה,
כל אחד יכול להצליח ולהיות השף של הבית.

עכשיו באריזות חדשות ומוצרים חדשים לחג!

תצליחו



חשבו לרגע על יקיריכם 
על החפצים האהובים, על אלבומי התמונות והזיכרונות המשפחתיים

ברגע אחד, כל אלו יכולים לעלות באש ולהיעלם מחייכם!

ניכוש עשבייה וחישוף השטח יגנו על יקיריכם ועל ביתכם במקרה של שרפה.
אנו קוראים לכם לנקוט אמצעי זהירות למען ביטחונכם!

נכשו עשבייה יבשה סביב ביתכם
והגנו על החיים והרכוש במקרה של שרפה



• הזכייה בספר התורה מזכה אותך בקיום “מצוות עשה“ 
של כתיבת ספר תורה

• בהגרלה זו, אין מדובר על זכייה באותיות או בעמודים 
אלא בספר תורה שלם! 

• ספר התורה הינו רכושו האישי של הזוכה! רק אתה 
תחליט לאיזה בית כנסת יכנס ספר התורה לזכותך 

ולעילוי נשמת יקיריך
• הזכייה בס״ת מזכה אותך גם במימון התהלוכה ובמודעות 
רחוב המבשרות על הכנסת ספר התורה לבית הכנסת שלך

• ספר תורה אשכנזי או ספרדי לבחירת הזוכים
• המצטרפים להגרלה נכנסים לתפילה מיוחדת לכל הישועות  

בערב חג השבועות בציון הבעש”ט לרגל יום ההילולא
חמישי,  ביום  אי״ה  תתקיים  התורה  ספר  על  • ההגרלה 

משפחת צירקוס - קרית מלאכי  ג׳ בסיון, תשע״ט, ערב חג השבועות- חג מתן תורה

• עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר  • התרומות מוכרות למס • ההגרלה בפיקוח רו”ח

להשתתפות בהגרלה על ס”ת חייגו עכשיו ליד לאחים:

הודעה תימסר מיידית לזוכה* שם הזוכה יתפרסם בתא קולי מס’ 077-3136224

נגריל 
ונשיש בזאת התורה...

נגריל 
ונשיש בזאת התורה...

הזוכים בשנים 
 האחרונות

בספר התורה

ב״ה

1-800-620-640

 מחר
 ההגרלה הנדירה
על ספר התורה

משפחת נח - אשדוד

משפחת שדה – פתח תקוה
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 האדמו"ר התברך מחכם שלום
מועצת  נשיא  של  למעונו  עלה  מקאליב  האדמו"ר 
לרגל  להתברך  כהן,  שלום  חכם  מרן  התורה  חכמי 
בתחילת  כהן  הגר"ש  כובד  הביקור  במהלך  הכתרתו. 
האדמו"ר  לע"נ  שייכתב  תורה  לספר  אותיות  כתיבת 

מקאליב זצ"ל.
ספרי  את  המועצת  לנשיא  הגיש  הצעיר  האדמו"ר 
נוהג  היה  המנוח  האדמו"ר  כי  וציין  זצ"ל  האדמו"ר 
הישיבה  ראש  מרן  אמת".  "איש  מרן  על  להתבטא 
רב  בי  ב'בר  מסירותו  על  זצ"ל  האדמו"ר  את  שיבח 
דחד יומא' וביקש מהאדמו"ר שהוכתר שימשיך בדרך 

זו לקדש שם שמיים ברבים.

 פעוט נחנק מצעצוע וניצל 
פעוט ששהה בבית מטפלת בשכונת נווה יעקב בעיר, 
בקנה  שנתקע  משחק  מחלק  ראשון  יום  בבוקר  נחנק 
שהוזעקו  מתנדבים  לפיו.  שהכניסו  לאחר  הנשימה 
למקום, חילצו בחסדי שמים את החלק מקנה הנשימה, 

ביצעו בפעוט פעולות החייאה והצילו את חייו.
יעקב,  בנווה  הצלה  איחוד  צוות  ראש  פולישוק,  יוסי 
של  האופנועים  ביחידת  חובשים  עם  "יחד  סיפר: 
הק מקבלת  כדקה  בתוך  למקום  הגענו  הצלה  ־איחוד 

ריאה במוקד איחוד הצלה ונתקלנו בפעוט שחלק של 
־משחק נתקע לו בקנה הנשימה. ביצענו פעולות להצ

לת חייו והצלחנו להוציא את החלק של המשחק מקנה 
־הנשימה. בזכות הפעילות המהירה הצלנו את חייו ומ

צבו מוגדר טוב".

 גבעת שאול: רכב עלה באש
כבאות  צוותי  הוזעקו  ראשון  יום  של  הבוקר  בשעות 
בניין  בחניון  רכב שעלה באש  לכיבוי שריפת  והצלה 
זמן  תוך  שהגיעו  האש  לוחמי  שאול.  גבעת  בשכונת 
הב אל  הלהבות  התפשטות  את  מנעו  למקום,  ־קצר 

ניין הסמוך וכיבו את הרכב הבוער ומנעו שריפה של 
שחנו  נוספים  רכבים 
מש כתוצאה  ־בסמוך. 

נגרם  נזק  ריפת הרכב, 
נוסף  ורכב  לבניין 
נפגע  בסמוך,  שחנה 

מקרינת החום.

 זהר ובלומנשטוק בנווה יעקב
בשכונות  קהל  קבלות  מסדרת  וכחלק  שבוע  כמידי 
העיר, חברי מועצת העיר מטעם 'דגל התורה', דוד זהר 
קבלת  השבוע  ראשון  ביום  ערכו  בלומנשטוק,  ודוד 
נווה  שבשכונת  הישיבות'  'חניכי  הכנסת  בבית  קהל 

יעקב.

      הולכת רגל נפגעה מרכב
ההצ צוותי  הוזעקו  רביעי  יום  של  הצהריים  ־בשעות 

הולכת  על  דיווח  בעקבות  בעיר,  רמות  לשכונת  לה 
למקום  שהגיעו  הרפואה  צוותי  מרכב.  שנפגעה  רגל 
והיא  העניקו טיפול רפואי ראשוני לנפגעת בת ה-20 
פונתה באורח בינוני לבית החולים. שוטרים שהגיעו 
למקום עיכבו את הנהג ופתחו בחקירה לבירור נסיבות 

התאונה.
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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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

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

יוסי לוז

חשוב  כינוס  התקיים  שעבר  בשבוע 
אשר  'רוממות',  ארגון  של  מסוגו  וייחודי 
ישיבות  ראשי  חינוך,  אנשי  לאברכים,  נועד 
בין הזמנים ועוד, כשמטרתו העיקרית הייתה 
להקנות את הכלים להעניק לבחורי החמד בני 
הרוממות  תחושת  את  הקדושות,  הישיבות 

המופלאה של בן עליה מרומם.
הארגון, המנוהל ע"י הרב יעקב אגסי והרב 
את  לרומם  למטרה  לו  שם  משען,  יעקב  דב 
בני הישיבות וליצור בהם את תחושת גאוות 
כדי  ועידודם  האברכים  הכשרת  תוך  יחידה, 
שהתנדבו  לאחר  והעוצמה  הגב  את  לספק 
באורח מפליא להירתם בכל הכוח לרומם את 

בחורי החמד המופלאים.
חכמי  מועצת  ונשיא  הישיבה  ראש  מרן 
נשא  כהן,  שלום  חכם  רבי  הגאון  התורה 
דברים חוצבים על הזכות המופלאה הנופלת 
בחלקו של אברך שהצליח לטעת את תחושת 
ולרוממם  הצאן,  צעירי  בקרב  הרוממות 
לעבודת ה' ולהתמדה ואמר: "אשריו ואשרי 
חלקו של אברך שמחזיק בחור ומדרבן אותו 
להתעלות בתורה ויר"ש, וכמובן שהכל צריך 
להיות רק בדרך של חיבה והערכה, בפרט אם 
כפי  עליו  אומר  הארץ שהקב"ה  עם  בן  הוא 

תהיה".

פנירי  הגר"מ  בנוכחותם  כיבדו  כן,  כמו 
הגר"מ  מים',  'אפיקי  ההוראה  בית  ראש 
הלוי",  "תפארת  ישיבת  ראש  הלוי  משה 
ראשי ישיבות ומשגיחים, המפארים ישיבות 
שכיבדו  הקודש,  עיר  בירושלים  חשובות 
הם  כשאף  החשוב,  המעמד  את  בנוכחותם 
דיברו על חשיבות רוממותם של בני הישיבות 

היושבים והוגים בתורה.
ויו"ר  הפנים  שר  בנוכחותו  כיבד  כן,  כמו 
רב  סיפוק  שהביע  דרעי,  אריה  ש"ס  תנועת 
התרגשותו  את  והביע  הנפלאה  היוזמה  על 
כי  ואף אמר  לנוכח ההיענות הגדולה  הרבה 
בכוונתו להעניק תמיכה ולהקים קרן מיוחדת 
למען בני התורה בכלל ובני הישיבות בפרט, 
ובכך לעקוף את בעיות הבירוקרטיה הרבות, 
הקודש  במלאכת  העוסקים  בהם  שנתקלים 

בעת ההקמה של המוסדות.
לקראת סיום הכנס, נכנס מרן ראש ישיבת 
ודיבר  צדקה  משה  חכם  הגאון  יוסף'  'פורת 
בכאב על התופעה הכואבת של חוסר הערכה 
והחובה  הישיבות  בחורי  של  העצמית 
את  בו  ולטעת  בחור  כל  לרומם  הקדושה 

תחושת הרוממות של בן עליה אמתי.
טובי  עם  ייחודי  פאנל  התקיים  בנוסף 
הכרת  ועל  התקופה  בעיות  על  המשגיחים 
הלך הרוח של הדור הצעיר, כאשר במהלכו 
נשאלו שאלות אקטואליות וחינוכיות מזוויות 

כל  עליהם  השיבו  המשגיחים  וגדולי  שונות 
אחד מכיוונו הוא, כשכל אחד העשיר והאיר 

את הנושא מזווית ראייה נוספת.
התכנסות האברכים ואנשי חינוך הצליחה 
נערכה  הערב  ובתום  למשוער  ומעבר  מעל 
החשובה  ליוזמה  להצטרפות  הרשמה 
מ-200  למעלה  נרשמו  ובפועל  והברוכה 

מטובי האברכים מכל שכונות ירושלים.

אלי רובין

'דעת  מעמד קנאת סופרים, חוותה ישיבת 
רצו  הישיבה  ראשי  עת  בירושלים,  אהרן'  
להראות לתלמידיהם עד כמה אפשר להשיג 
חשקת לימוד התורה בהתמדה ואיך כל בחור 

יכול לשלוט בש"ס כולו אפילו בדורנו אנו.
לצורך כך, ראשי הישיבה הזמינו את הגאון 
רשת  מייסד  פוזנא,  אב"ד  אייזן  אברהם  רבי 
ביגיעתם  המפורסמים  אידן,  ש"ס  הכוללים 
בבלי  תלמוד  בש"ס  העצומה  ובבקיאותם 
הלומדים וחוזרים על הש"ס מידי שנה בשנה 
בעיון ובבקיאות - להואיל בטובו ולבוא עם 

אברכי הכולל לישיבה.
ראשי הישיבה הגאון רבי ניסן קפלן והגאון 
את  בפומבי  בחנו  שמואלביץ  רפאל  רבי 
בכל  ומסובכות  קשות  שאלות  עם  האברכים 
ארוכות  שעות  במשך  כאשר  הש"ס,  חלקי 
על  בדייקנות  ענו  אברכים  ושניים  ארבעים 
עמדו  כשסביבם  גמגום,  בלי  שאלה  כל 
צפופים בחורי הישיבה והשתאו נוכח המחזה 

קפלן  הגר"נ  הישיבה  ראש  כאשר  המדהים, 
התבטא לאחר הבחינה, כי "לבחורים הייתה 
הזדמנות לראות 42 ש"סים חיים בפעולה הם 

שולטים בש"ס".
אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן 
עין  "אשרי  כך:  הבחינה התבטא  על  ששמע 
- שמחים הם העיניים החזותיות  זאת  ראתה 
דורנו  ברוך  אידן.  ש"ס  כמו  זו  תופעה  של 

שזכה לש"ס אידן וכאלו אברכים".
את  ציטט  אף  קפלן  הגר"נ  הישיבה  ראש 

הגר"ד כהן, ראש ישיבת חברון וחבר מועצת 
לכל  "זו מצווה  כי  גדולי התורה, שהתבטא, 
גאוני  האברכים  של  קבוצה  להביא  ישיבה 
לראות  יכול  בחור  שכל  כדי  אידן,  הש"ס 
ש"ס  גם  להיות  יכול  שהוא  ראשון  ממקור 

אידן".
לכל  שנה  בכל  לומדים  אידן  ש"ס  אברכי 
הרש"י  כל  עם  גמרא  דפי   13,555 הפחות 
השבע  הפעם  היה  זה  פה.  בעל  ותוספות, 
כל  על  הגאונים  האברכים  נבחנו  בה  עשרה 
מלבד  זאת  שנים,  עשר  בתוך  כולו  הש"ס 
שר  אצל  השנתית  והבחינה  בכתב  הבחינות 
התורה  שר  מרן  אידן  ש"ס  ונשיא  התורה 

הגר"ח קנייבסקי.
ראשי הישיבה הביעו את התפעלותם לאחר 
הכוללים  לראש  מכתב  כתבו  ואף  המעמד 
הגר"א אייזן באמרם, כי חשבו שבאו ללמד 
הם  מהרה  עד  אך  הבחורים  את  ולהפתיע 
ראו  לא  כזה  אשר  מהמחזה  הופתעו  עצמם 
לא  עיניהם  במו  זאת  ראו  לא  ואילו  מעולם, 

היו מאמינים.

נשיא המועצת: "הדרך לרומם בחור 
היא רק ע"י חיבה והערכה"

"42 ש"סים חיים בפעולה": 
האברכים הדהימו את הבחורים

כינוס ייחודי מסוגו נערך לאברכים, אנשי חינוך וראשי ישיבות בין הזמנים, כשמטרתו להקנות כלים להעניק לבחורי הישיבות את 
תחושת הרוממות ⋅ מרן הגר"ש כהן: "אשריו ואשרי חלקו של אברך שמחזיק בחור ומדרבן אותו להתעלות בתורה ויר"ש"

אברכי 'ש"ס אידן' הדהימו את בחורי ישיבת 'דעת אהרן' בירושלים בעת שנבחנו על כל חלקי הש"ס בעל פה בשליטה מעוררת 
השתאות ⋅ הגר"ד כהן: "מצווה לכל ישיבה להביא קבוצה של האברכים גאוני הש"ס אידן"

צילום: דוברות כב"ה



5 זוכים מאושרים יטוסו עם משפחתם 
לחופשה חוויתית למהדרין

בבנסקו שבבולגריה!

החופשה כוללת: טיסות, מלון, ארוחות כשרות למהדרין, ג׳יפים, טיולים
בנופים מדהימים, רכבל, פארק חבלים, דייג, מעיינות מים חמים ועוד

בכפוף לתקנון הפעילות | תקופת הפעילות בין התאריכים א׳ סיון- כ״א אב תשע"ט 04.06.19-22.8.19 | ההשתתפות 
בפעילות מגיל 15 |  הזכיה בהרכב משפחה ממעגל ראשון – הורים וילדים. | במקום יתקיימו תפילות במנין ושיעורי תורה.

פרטים בטלמסר 3138*
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בפיקוח הרב אברהם שלזינג

500 משתתפים יזכו בערכת קיץ מפנקת

בוחרים לעשות טוב ויכולים לזכות בחופשה חלומית!



ב' סיוון תשע"ט 885/6/19 בירושלים

מהפכה:
שני מגדלים בגבעת שאול

20 מיליון ש"ח 
להקמת תלמוד תורה

אלי רובין

20 מ�י  ע�ר��ת �רוש ל�ם א�שרה ב�מ�ם האחרונ�ם תקצ�ב בסכום ש ל
 ל�ון שק ל�ם,  לבנ��ת ת למוד חדש ומפואר בשכונת הר חומה בע�ר, 
הפוע ל כח לק ממוסדות 'כא�� ל תערוג' שבראשות הרה"ג רב� א�� ל 

עמרמ�, ונמצא תחת רשת 'בנ� �וסף'.
יבשנ�ם האחרונות פע ל הת למוד תורה במבנה זמנ� וארע� ש לא הס

פ�ק  להכ� ל את מספר הת למ�ד�ם הרב שב�קשו  להתקב ל  לת למוד 
המוב� ל�ם  התורה  מת למוד�  כאחד  �צא  לתפארה  שמו  אשר  תורה 

בקרב צ�בור בנ� התורה הספרד�ם בע�ר.
בחודש�ם האחרונ�ם פע לו נצ�ג ש"ס במועצת הע�ר,  להש�ג תקצ�ב 
יעבור מבנה ש ל קבע  לת למוד תורה, וב�מ�ם האחרונ�ם,  לאחר מא

מצ�ם מרוב�ם ובתמ�כתו ש ל ראש הע�ר משה  ל�און, א�שרה מועצת 
הת למוד  הקמת  עבור  שק ל�ם  מ� ל�ון   20 ש ל  בסכום  תקצ�ב  הע�ר 

תורה.
נש�א המוסדות הרה"ג רב� א�� ל עמרמ� הודה  לנצ�ג�ם ע ל המאמץ 
ישהשק�עו בהשגת התקצ�ב,  למען �וכ לו ת�נוקות ש ל ב�ת רבן  לה

גות בתורה בהרחבת הדעת: "שמח�ם אנו שבע�ר��ת �רוש ל�ם �ש 
ו לראות מקרוב  צ�בור אמת��ם, שבאו  לס��ר במוסדות   לנו ש לוח� 
מחשבו את  והשכ� לו  לתרגם  הב�נו�  בתחום  הקשה  המצוקה  יאת 

ת�הם  למעש�ם ו להש�ג את התקצ�ב עבור הת למוד התורה".
סגן ראש הע�ר ומחז�ק ת�ק ח�נוך חרד� אברהם בצ לא ל אמר: "א�ן 
שמחה גדו לה מבנ��ת ב�ת  לתורה ותפ� לה ש ל ת�נוקות ש ל ב�ת רבן. 
אנ� מאח ל  לרב א�� ל עמרמ� ש�גב�ר עוד ועוד ח�� ל�ם  לתורה ונזכה 

 לס��ע  לו בבנ��ן ש ל עוד מוסדות תורה וחסד ב�רוש ל�ם".

אלי רובין

הוועדה המקומ�ת  לתכנון ובנ�ה בע�ר��ת �רוש ל�ם, 
ראוכברגר,  א ל�עזר  הע�ר  ראש  ומ"מ  סגן  בראשות 
א�שרה הקמת שנ� מגד ל�ם בנ� 21 קומות, מע ל מסד 
בקר�ת  קרקע�ות  תת  קומות  ו-7  ומשרד�ם  מסחר� 

התעסוקה החדשה והעת�ד�ת בגבעת שאו ל.
התוכנ�ת  להקמת 'מגד ל� טופז', המתוכננ�ם  לה�בנות 
מ�ועדת  שאו ל,  גבעת  בשכונת  נשר�ם  כנפ�  ברחוב 
 למסחר ומשרד�ם ומסד בן 5 קומות המ�ועד גם הוא 
צ�בור,  ומוסדות  שטח�ם  למבנ�ם  וכו ל ל   למסחר, 
ומי חנ�ון  כו ל לות  קרקע�ות  התת  הקומות   7  כאשר

סחר תת קרקע�.
ימדובר במתחם הראשון שאושר  לבנ�ה בקר�ת הת

עסוקה החדשה בגבעת שאו ל הכו ל ל 160,000 מ"ר. 
ינצ��ן, כ� התכנ�ת הוגשה בהתאם  לתכנ�ת האב  לא

וצ�פוף  ע�בו�  שע�קרה  שאו ל,  גבעת  התעש��ה  זור 
האזור  לשם הגד לת ה�צע שטח� התעסוקה בע�ר.

חדש  לשטח�  ה�צע  נועדה  ל�צור  שאו ל  האב  לגבעת  תכנ�ת 
התעסוקה  שטח�  ה�קף  את  מנת  להע לות  ע ל  בע�ר,  תעסוקה 
כשבעקבות�ה  התעסוקה,  מקומות  את  ובכך  להגד� ל  בע�ר 

הוגשו כבר מספר תכנ�ות  להקמת עסק�ם באזור זה.
האסטרטג�ה  במסגרת  נעשתה  שאו ל  גבעת  התכנ�ת  לפ�תוח 
הע�רונ�ת  לפ�תוח אזור� תעסוקה  לה��טק ותעש�ה מתקדמת, 
במתחמ�ם  ועוד,  תרבות  ת��רות,  ממש לה,  משרד�  משרד�ם, 
ות�ק�ם וחדש�ם כמו  רובע העסק�ם בכנ�סה  לע�ר ש�צור כ- 
50,000 מקומות עבודה חדש�ם, מרכז עסק�ם בצומת אורה, 
תוספת שטח�ם בגן הטכנו לוג� מ לחה, בהר חוצב�ם ובצומת 

ב��ט.

ברחב�  ומורחב�ם  חדש�ם  תעסוקה  מרכז�  ש ל  רצף  נוצר  כך 
הע�ר, כמו אזור התעסוקה גבעת שאו ל, מתחם הכנ�סה  לע�ר 
יהממש�ך  לרחוב �פו במרכז הע�ר הה�סטור�, הת��רות� והתו
יסס, עד  למתחם ממ� לא והע�ר העת�קה. מרכז�ם א לו מתחב

 – צ�בור�  ומרחב  אופנ�ם  שב� ל�  ק לה,  רכבת  באמצעות  ר�ם 
בש� לוב מרתק ש ל משרד�ם, פ�רמות פרט�ות, ע�ר ה�סטור�ת 

וח ל ל צבעונ� וסוחף.
ראש ע�ר��ת �רוש ל�ם, משה  ל�און אמר, כ� "הע�ר��ה פוע לת 
י לפ�תוח מתחמ� תעסוקה בע�ר במטרה  להרח�ב את שוק הע

בודה. אנו נמש�ך  ל��צר פוטנצ�א ל ב�נו� ש ל מאות א לפ� מ"ר 
רחב� הע�ר, ש�ב�או  ומשרד�ם בכ ל  ותכנון  למקומות עבודה 

 לעשרות א לפ� מקומות עבודה חדש�ם  לתושב� הע�ר".

ועדת הכספים בעיריית ירושלים אישרה תקציב של 20 
מיליון₪ להקמת מבנה לת"ת של מוסדות 'כאייל תערוג' 

בהר חומה • "מַה טֹּבּו אֹהָלֶיָך"

אושר בוועדה: מגדלי ענק יתנוססו בשכונת גבעת שאול, צעד ראשון בדרך להקמת קריית 
תעסוקה שתכלול 160,000 מ"ר • כל הפרטים

הדמית מגדלי טופז | יגאל לוי אדריכלים בע"מ

02-54-54-500

פדיון שבויים

מצות "לא תעמוד על דם רעך" חלה גם על עוברים, שאם לא היה לו
דין של "רעך", לא היה היתר לחלל עליו שבת. ופשוט הוא שהמציל עובר

הלקוח למות, מקיים מצוות פדיון שבויים.

בס"ד ג"א מצטרף ומצוה עצומה לעזור וכל המסייעים יתברכו בשפע ברכות ממעל

אגודת אפרת
רק בתרומתכם נוכל להציל חיים

המציל עּוּבִרים

אפרת מצילה תינוקות שבויים הנמצאים בפיקוח נפש ודאי

פסק הלכה

מקיים מצוות

”אין לך מצוה גדולה יותר מפדיון שבויים“
רמב“ם, הלכות מתנות עניים, פרק ח‘ הלכה י‘
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איך שלא מסובבים...

           חדש! אקסטרים ריבת חלב
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טעים באקסטר ים



חדש!

 בואו ללמוד במרכז החרדי 
ותהפכו למגני סייבר מקצועיים!

   קורס אבטחת מידע -
מיישמי הגנת סייבר

המסלול הירוק 
לפרנסה בכבוד!

להרשמה: 2245*
)שלוחה 2 - ירושלים(

הזדמנות שלא תחזור!

השתתפות סמלית: רק ₪1,200 במקום ₪20,000

תקשורת מחשבים | מערכות הפעלה | מחשוב ענן ווירטואליזציה 

תוכנות   | נתונים  מסדי  אבטחת   | הקשחות   | ואימות  הצפנה 

זדוניות וזיהוי אנומליות | אבטחה אפליקטיבית | מתודולוגיית 

ביצוע בדיקות חוסן | חוק ואתיקה

מקצוע מבוקש והכנסה גבוהה!

תנאי קבלה
קורס גבריםידע באנגלית, מבחן התאמה וראיון אישי

 תכני לימוד עיקריים:

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology ירושלים | בני ברק | אשדוד | מודיעין עילית | חיפה | בית שמש

3

2

1

המסלול
 

הירוק
 
למקצוע

טי
תנ
או

 *בשיתוף משרד ירושלים ומורשת,
 הרשות לפיתוח ירושלים, מרכז כיוון וקרן קמח.

משרד ירושלים ומורשת

הלימודים מתקימים בשלוחת ירושלים

בוא ללמוד לתואר אקדמי במגוון מקצועות מבוקשים:

הבוגרים שלנו, סיפור הצלחה.

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

 בוגר תואר ראשון במנהל עסקים
   בקמפוס החרדי אונו

 שותף במשרד רו"ח פאהן קנה ושות'
Grant Thornton   

 נשוי ואב לארבעה
 מלווה פרוייקטים כלכליים בארץ ובחו''ל

 מכהן כמבקר פנימי ונושא משרה
   בחברות ציבוריות בארץ ובחו"ל

 יזם נדל"ן בארץ ובחו"ל

איציק נפתלין

את דרכי האקדמית התחלתי בקמפוס החרדי של 
הקריה האקדמית אונו. זכיתי ללמוד ממיטב המרצים 

בתחום החשבונאות ומנהל העסקים, ולהתנסות 
בפרקטיקה מקצועית מהשורה הראשונה.

אני ממליץ בחום על הקמפוס החרדי אונו המציע 
לימודים אקדמיים  ברמה הגבוה ביותר, מקנה כלים 

וגישה עסקית ומקצועית ובמקביל אינו מתפשר 
על ההיבטים הרוחניים המלווים את חיינו כאנשים 

חרדים.

 תואר ראשון .L.L.B במשפטים

 תואר ראשון .B.A במנהל עסקים בהתמחויות: נדל"ן, 
    חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום

 תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בנוער בסיכון 
    אפשרות השלמה לתואר בחינוך לבעלי תעודת מורה מוסמך בכיר.

המכינות לגברים מתחילות!

לפרטים נוספים: 072-259-2843



מלהיב!
עכשיו בטעמי ׳מקופלת׳ ו׳כיף כף׳שוקו יטבתה האהוב

חדש!
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מהם יהודים, 37.9% ערבים ו-1.5% אחרים, כשעל 
פי דו"ח המבקר עולה כי בעשור האחרון, מדי שנה 
שלילי  במאזן  בעקביות  מאופיינת  ירושלים  ושנה, 

של הגירה פנימית, מדי שנה.
התפר  מרחב  על  ביקורת  ישנה  אף  בדו"ח 
בדו"ח  כאשר  ירושלים,  עוטף  בגזרת  והמעברים 
לעמידה  בנוגע  משמעותיים  ליקויים  מצוינים 
במעברים,  הביטחוני  והבידוק  האבטחה  בנהלי 
של  המבצעית  ובכשירותם  המפקדים  בהכשרת 
המאבטחים במעברים, זאת על אף הערות קודמות 
של המבקר בנושא זה, כאשר המשטרה לא יישמה 
את  לקבל  ומסרבת  הממשלה  החלטת  את  אף 
שבידיו  ירושלים,  עוטף  במעברי  השב"כ,  הנחיות 
הסמכות בתחום הטיפול הביטחוני. על פי קביעת 
במכשול  פרצות  של  קיומן  המשך  המדינה,  מבקר 
מאפשרות כניסה של שוהים בלתי חוקיים משטחי 
בכלל  ישראל  תושבי  ביטחון  את  ומסכנות  איו"ש 

ותושבי ירושלים בפרט.
לאוכלוסייה  בדו"ח  מתייחס  המבקר  כן  כמו 
הערבית במזרח ירושלים, שחיה בעוני קשה, כאשר 
קיימים פערים עמוקים בכל תחומי החיים בינה ובין 
שאר תושבי העיר והמדינה, תוך הדגשה כי שיפור 
עם  והן  עמהם  הן  ייטיב  אלו  תושבים  של  מצבם 
את  יגביר  ואף  בכלל,  הישראלית  והחברה  המשק 

ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל.
אלו:  במלים  המבקר  מסיים  הקשוח  הדו"ח  את 
גשרים;  להקים  באפשרות  מאמין  אני  "כירושלמי 
ואני מאמין שתמימות דרך, הגינות, חמלה ויושרה 
אינן תכונות שפסו מן העולם. כמו בכל תפקידיי עד 
כה, אני מנסה ליישם ערכים אלה גם בעבודת משרד 
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. כך אמשיך עד 

תום כהונתי בתפקיד זה וגם בהמשך הדרך".
מי שמיהר להגיב לדו"ח הוא יו"ר האופוזיציה, 
)התעוררות(,  ברקוביץ  עופר  העיר  מועצת  חבר 
בכיכר  פרטנר  אין  למדינה  כי  בתגובה  שאמר 
לה  יש  פשוט.  איננו  ירושלים  של  "מצבה  ספרא: 
אתגרים חברתיים וכלכליים אדירים. יש כאן כוחות 
ליצור  והצליחו  שפועלים  ואזרחיים  חברתיים 
ובמגוון  בתרבות  בהייטק,  משמעותיים  שינויים 
לסייע  חייבת  הממשלה  האחרונות.  בשנים  יוזמות 
לשמור על ירושלים בירת ישראל, אבל לצערנו אין 

לה פרטנר רציני".
יוזמה  חזון,  בעל  איננו  הנוכחי  העירייה  "ראש 
של  הכלכלי  מצבה  לשינוי  אסטרטגית  ותוכנית 
הוסיף  הבעיות",  עם  אמיתית  ולהתמודדות  העיר 
התעוררות  עם  שותפות  פסל  "ליאון  ברקוביץ. 
שהתעוררות  תוכניות  קידום  ומונע  בקואליציה 
מעלה חדשות לבקרים. אנחנו רואים שיפוצי לשכה 
עמוקים  מהלכים  במקום  טיסות  ותקציבי  מינויים 

ויסודיים", אמר ברקוביץ.
"הדו"ח  בתגובה:  מסרו  ירושלים  בעיריית 
תמורות  חלו  ומאז  קודמות  בשנים  עוסק  המדובר 
רבות וחיוביות בסעיפים המתוארים, בדגש לניקיון 
הדוח,  את  לעומק  לומדת  ירושלים  עיריית  העיר. 
בשטח,  בוצעו  כבר  שחלקן  המסקנות,  את  מסיקה 
סעיף  לכל  התייחסות  שניתן.  ככל  לבצען  ותמשיך 

מופיעה במענה העירייה המופיע בגוף הדו"ח".
דובר צה"ל הגיב אף הוא לדו"ח ואמר, כי ''צה״ל 
הליקויים  את  לתקן  ויפעל  הביקורת,  על  מברך 
לידיו  קיבל  צה״ל  כי  נדגיש,  במהרה.  בה  העולים 
את הגרסה הסופית לדו״ח לפני מספר ימים, וימסור 
בזמן  המדינה  מבקר  משרד  לידי  מטעמו  מענה 
הליקוי  סעיפי  במרבית  כי  נציין  כן,  כמו  הקרוב. 

שצוינו בביקורת צה״ל הינו מבוקר משני בלבד".
''כבר במהלך הביקורת צה״ל למד את עיקריה, 
נמצאים  או  טופלו  כבר  שעלו  הליקויים  ומרבית 
כחלק  ניתן  לליקויים  המענה  עבודה.  בתהליך 
ארגון  התבצע  במסגרתה  נרחבת,  מטה  מעבודת 
מחדש של גזרת החטיבה המרחבית 'בנימין', בכדי 
ירושלים  עוטף  בגזרת  המבצעי  המענה  את  לשפר 
וכדי לייעל את התיאום ושיתוף הפעולה בין גורמי 

הביטחון".

הגירה שלילית, הזנחה ולכלכוך: ירושלים בראי מבקר המדינה

אלי רובין

פרסם  שפירא,  יוסף  בדימוס  השופט  המדינה,  מבקר  מחליפו  ובחירת  תפקידו  סיום  לפני  רגע 
בראשית השבוע דו"ח מיוחד הבוחן את התנהלות עיריית ירושלים והגורמים הממשלתיים לרגל 'יום 
ירושלים' שצוין ביום ראשון, כאשר הדו"ח עוסק בפרמטרים שונים ומגוונים בנוגע להתנהלות עיר 

הבירה ביום-יום.

הדו"ח מתייחס לניקיון העיר, כאשר מבקר המדינה מותח ביקורת מצב הניקיון העגום, ומעיר כי 
העירייה אינה מקיימת את הצהרתה לפיה: "על ירושלים, בירת ישראל, להיות עיר נקייה ומטופחת", 
זאת לאחר שמהלך 2018 נבדק במשרד המבקר מצב הניקיון בשכונות העיר, היקף תקציב ומצבת כוח 
האדם באגף התברואה, פעולות העירייה בתחומי הטיאוט, הסרת מפגעי גרפיטי ומודעות פירטיות, 

פיקוח ואכיפה והסברה וחינוך לניקיון העיר.
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בבירת ישראל מתגוררים 901,000 בני אדם, 60.6% 

דו"ח מבקר המדינה מציב שורת כישלונות מהדהדים של טיפול הרשויות בעיר ירושלים • ברקוביץ: "ראש העירייה איננו בעל חזון, יוזמה ותוכנית אסטרטגית לשינוי המצב" • 
העירייה: "הדו"ח עוסק בשנים קודמות, מאז חלו שינויים לטובה"

    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
שאול גבעת   15 נשרים  כנפי  התאומים,  בית  ירושלים:  ברכפלד      19 הנשיא  יהודה  רח'  עילית:  מודיעין  עקיבא     רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני    

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

תשלומים
36

התקנה
יהודית

מקצועית
ובטוחה! המהירה והאיכותית ביותר!

ונהנים מאספקה והתקנה 

שראי
ת בכ. א

ם ללא ריבי
מי

שלו
ת

שה בלבד * עד 36 
ח

מ
ת לה

מונו
ת

ח. ה
ט.ל.

תקנהה
ם ה

ם כוללי
ם אינ

מזגני
חירי ה

מ
** ern ת

חבר
שור 

ם באי
עד 12 צ'קי

קונים ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' 

מזגןמי אמר
ולא קיבל?

מקפיא ענק
6 מגירות

₪890
החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
24₪

מבחר מקררי
סמסונג
יבואן מקורי סם ליין,
אפשרות להתקן
משמרת השבת

מבחר מקררי
שארפ
יבואן מקורי ראלקו,
אפשרות להתקן
משמרת השבת

₪2290
 במחירים
 הטובים ביותר

החל מ-

ל-36 חודשים
63₪

החל מ-

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

df מקרר 
450 ליטר
מכני

₪1590
החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
44₪

מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה
BSH יבואן מקורי
7 ק"ג

₪1690
החל מ-

47₪החל מ-
ל-36 חודשים

3 שנות
אחריות
ב-199 ₪

ל-36 חודשיםל-36 חודשיםל-36 חודשים

החל מ: 2,590 ₪החל מ: 2,088 ₪החל מ: 1,080 ₪

305872
מזגן איכותי 
לחדר שינה

מזגן איכותי 
לסלון

מזגן איכותי
2.5 כ"ס

החל מ-החל מ-החל מ-

₪₪₪

מלאי חדש של מזגנים במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

כל מוצרי החשמל במחירים הזולים ביותר וגם ב-36 תשלומים!

מבחר מזגני תדיראן 

מבחר מזגני טורנדו

מבחר מזגני סמסונג 

במחירים הזולים ביותר!

עם 7 שנות אחריות מלאה!

עם 3 שנות אחריות מלאה!



מזל טוב! לאומי מציע 2 הלוואות ייחודיות כדי שתוכלו לחגוג בראש שקט:

לאומי איתך.
*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי 
מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 5%. 
הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו. המבצע בתוקף עד 30.12.2019. פרסום 
זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה, סכום הזכאות ותנאי ההלוואה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. לאומי רשאי לשנות 
או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הזכאות 

להלוואה הינה עד 75,000 ש"ח בחשבון זוג המתחתנים, –עד 75,000 ₪ בחשבון הורי החתן וכן עד 75,000 ₪, בחשבון הורי הכלה, ובסה"כ עד ₪225,000

ובכפוף לשימוש בכרטיס אשראי
של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש

70,000₪
עד 70 תשלומים, למעבירי משכורת חדשה

הלוואה ללא ריבית*

להורים מכל צד ולזוג

הלוואת מחתנים ומתחתנים

75,000₪

עד 5 שנים
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בכיכובם של אברהם פריד 
ובנימין נתניהו: יום ירושלים ב'מרכז הרב'

עשרות אלפים 
בהילולת שמואל הנביא

אלי רובין

52 שנה  ירושלים  ציינה העיר  בראשית השבוע 
הנסים  כל  על  לה'  ובהודיה  לאיחודה, בתפילה 
והנפלאות, ובחגיגות שנערכו בכל רחבי העיר, 
כאשר עם צאת השבת החלה התפילה החגיגית 
בכותל המערבי, במעמד ראש העיר משה ליאון.
תפילה חגיגית זו נערכה בפעם הראשונה וצפויה 
העיר  ראש  ירושלים.  יום  בכל  למסורת  להפוך 
משה ליאון אמר: "אני שמח ונרגש לפתוח את 
צור  היא  ירושלים  ה-52.  ירושלים  יום  חגיגות 
התקווה  את  עמנו  ינק  ממנה  והבאר  מחצבתנו 
מחזיקי  אנו  זו,  בעת  ומימושה.  ציון  לשיבת 
לקדם  העיר,  על  לשמור  מתכוונים  ואנו  הלפיד 

אותה ולהביאה לשיאים חדשים".
כמו  המסורתיים,  הטקסים  נערכו  היום  במהלך 
התח בגבעת  הממלכתי  הטקס  הדגלים,  ־ריקוד 

את  שסגר  המרכזי  האירוע  כאשר  ועוד,  מושת 
משה,  בקריית  הרב'  'מרכז  בישיבת  היה  היום 

־בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, רב
נים, שרים, אישי ציבור, תלמידי הישיבה ועמך 

בית ישראל.
־במהלך האירוע, שבאופן טבעי התערב בו הני

"כשאני  הממשלה:  ראש  אמר  הפוליטי,  חוח 
מגיע פעם בשנה למקום הזה, אני מרגיש שאני 
בין בני עמי, עם משפחתי. אני רואה שרים, סגני 
־שרים, את הרב רפי )פרץ( ואת בצלאל )סמוט

ריץ'( ואת ראש העיר שלנו לשעבר )ניר ברקת(, 
וחברים רבים שנמצאים כאן וכמובן ראש העיר 

ירושלים, 'הישיבעבוחר', משה ליאון".
"משפחה, אני אומר זאת מעומק הלב בהערכה 
שלא  מי  כל  הזו.  המפוארת  לישיבה  אמיתית 
מרכז  בישיבת  ירושלים  יום  שמחת  את  רואה 
הרב לא ראה... אתם יודעים את ההמשך. אפשר 
לשאוב פה הרבה מים חיים, איזו שמחה כבירה, 
איזו רוח גדולה, תודה לכם מקרב הלב'', אמר 

נתניהו לקול תשואות ההמונים.
כי  דווח  בוא ראש הממשלה למקום  קודם  עוד 
צפויים  הדתית  הציונות  רבני 
המ תיקי  את  לתת  עליו  ־ללחוץ 

שעות  שרק  והחינוך,  שפטים 
קודם לכן הוציא מידי נפתלי בנט 
ואיילת שקד, לנציגי הבית היהודי 

רפי פרץ ובצלאל סמוטריץ'.
יו"ר האיחוד הלאומי חבר הכנסת 
בצלאל סמוטריץ' שנאם אף הוא 
באירוע, אמר: "אנחנו רוצים את 
רוצים  אנחנו  כי  המשפטים,  תיק 
למ התורה  משפט  את  ־להשיב 

את  'השיבה  רוצים  אנחנו  כונו. 
שופטינו כבראשונה' וזה יקרה".

אלי רובין

של  ציונו  את  המונים  פקדו  השבוע  בראשית 
שמואל הנביא לרגל ההילולה, שעל פי המסורת 
הדעות  חילוקי  בעקבות  יומיים,  פני  על  נפרסת 
לגבי תאריך פטירתו - כ"ח או כ"ט אייר, כאשר 
השנה החלו ההמונים לנהור מצאת השבת ועד 

ליום שני בערב.
־ציונו של שמואל הנביא ממוקם מצפון לירוש

לים, בין שכונת רמות לגבעת זאב ובשל האזור 
מועד  מבעוד  נערכו  ישראל  במשטרת  הרגיש 
ותגברו נוכחות השוטרים לשמירה על ביטחונם 
להקל  במטרה  גם  כמו  ההילולה,  משתתפי  של 
על הציבור ולמנוע עומסי תנועה בכניסה לאתר.
בהתאם לכך, במשטרת ישראל הודיעו כי כביש 
436 בין שכונת רמות לגבעת זאב ישמש לתנועת 
 - הכיוונים  ל-2  השירות  וקווי  ההיסעים  מערך 

לרכבי הסעות ותושבי האזור 
התא ההגעה  כאשר  ־בלבד, 

שאטלים  באמצעות  פשרה 
שיצאו משני מוקדים בשכונת 
רמות והובילו את המתפללים 

עד הכניסה למתחם האתר.
בס ראשון  יום  של  ־בערבו 

ערך  החמה,  לשקיעת  מוך 
הדל מאוונגוואר  ־האדמו"ר 

הסמוכה  ברחבה  מרכזית  קה 
בהשתתפות  הקבר,  למתחם 
חסידיו ובליווי מוזיקאלי של 
יחד  ויינברגר  זענגוויל  הזמר 

עם מקהלת מלכות.

נהנה  בהילולה  השנה  שהשתתף  הרב  הציבור 
דת.  לשירותי  המשרד  בסיוע  ששופץ  ממתחם 
חד מדרגות  גרמי  הוספת  כלל  השנה  ־החידוש 

המוני  לטובת  נוספים  התקהלות  ושטחי  שים 
שמואל  הילולת  אירועי  וב"ה  "זכינו  העולים. 
הנביא ול"ג בעומר במירון עברו בהצלחה ללא 
להודות  המקום  וכאן  קריסה.  או  תקלה  שום 
לעובדים המסורים של המרכז הארצי למקומות 

קודשים", אמר השר לשירותי דת יצחק וקנין.
משנה  תאוצה  שצובר  המוני  באירוע  "מדובר 
לשנה", אומר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, עו"ד 
עודד פלוס. "שבועות של היערכות מקדימה עם 
להמונים  מאפשרים  המיומנים,  הצוותים  כלל 
אנו  ונוחה.  בצורה בטוחה  לחגוג את ההילולה 
מברכים על שיתוף הפעולה וכאן המקום להודות 
למרכז הארצי למקומות קדושים ולמנכ"ל הרב 

יוסף שוינגר על עבודתו המסורה".

בתפילות ובריקודים, ירושלים ציינה 52 שנים לאיחודה ⋅ במרכז האירועים: חגיגה בישיבת 
'מרכז הרב' בליווי מוזיקאלי של אברהם פריד ובכיכובו של ראש הממשלה בנימין נתניהו 

כ-60,000 אנשים פקדו את ציון שמואל הנביא שבין שכונת רמות לגבעת זאב ⋅ האדמו"ר 
מאוונגוואר ערך הדלקה מרכזית במקום

 צילום: דוברות המשרד לשירותי דת 

התפילות בכותל 

תואר ראשון )B.Ed( | תואר שני )M.Ed( | לימודי המשך | תוכנית ר"מים | ביה"ס להשתלמויות

אנחנו נתאים לך את התכנית שתפתח את
יכולותיך וכישוריך המקצועיים בצורה הטובה ביותר!

רוצה להכיר את עצמך לעומק?

המכללה ירושלים מזמינה אותך
ללמוד על עצמך!

 מערך מלגות מורחב ומותאם     מסלולים נפרדים לנשים ולגברים
 ליווי ותמיכה אישית     הכוון מקצועי 

לפרטים ולהרשמה:
nathalieb@Michlalah.edu | 02-6750938

לפניך אפשרות בחירה בין 3 אפשרויות,
בכל שורה יש לבחור ולסמן אפשרות אחת שהכי מתאימה לאישיות שלך. 

באיזה מהטורים מצאת את עצמך?

ריאליעיונימעשי

הבנת הטווחטווח ארוךטווח קצר

חשיבה על הפרטיםתיאוריותפרקטיקה

תהליכיםחזוןכאן ועכשיו

איךלמה או לשם מהמה

הגדרותתיאוריותארגז כלים

קבועמגוון דעותשינוי

הבנהרוחהובלה

מאפייניםדעותאנשים

כלליםמסגרתגמישות

הטור האמצעי: 
הרוח והחזון דומיננטיים 

לצד האהבה להכיר
מגוון דעות ותיאוריות

הטור הימני: 
ניכרת יכולת הובלה, 
חתירה לפרקטיקה 

מהירה, משתנה ויעילה

הטור השמאלי: 
 ייחודך בהבנת

המציאות והתהליכים 
וצעדיך מחושבים.

בניהול
מערכות בחינוך

במחשבת ישראל
ובתורה שבעל פה

בהוראת
מדעים ומתמטיקה

הכי מתאים לך תואר שני:

רוצה להתקדם לתואר שני? 



לאומית סיעוד
דואגים לעתיד ולשקט שלכם
הצטרפו עוד היום לביטוח הסיעודי הקבוצתי 
ללקוחות לאומית באמצעות מנורה מבטחים.

 מוקד לאומית במנורה מבטחים: 5565*
ילדים עד גיל 18 חינם

למידע ולהצטרפות:

בכל רגע ובכל גיל 
אפשר להפוך לסיעודי



ב' סיוון תשע"ט 16165/6/19 בירושלים

זרוע הפילנתרופים ומקורב לרבנים: 
מבקר המדינה החדש

על אפו וחמתו של גפני: 
ביטוח לכל אברך

נתן גולד

בבחירות  המדינה התשיעי,  למבקר  נבחר  אנגלמן  מתניהו 
באנגלמן  הכנסת.  חברי  בין  הפרגוד  מאחורי  שהתקיימו 
רום,  גיורא  שמנגד,  במועמד  ואילו  כנסת  חברי   67 תמכו 
לקלפי  הטילו  כנסת  חברי   5 בלבד.  כנסת  חברי   48 תמכו 

פתק לבן.
בחירתו של אנגלמן מהווה ניצחון לראש הממשלה, בנימין 

הניצחון  מועמדו.  היה  שאנגלמן  נתניהו, 
מגיע לנתניהו בנקודת זמן קריטית, ומהווה 
להרכיב  הצליח  לא  בה  בתקופה  הישג 

קואליציה.
אנגלמן  בעד  תומכים   67 של  המשמעות 
היא שלפחות 2 ח"כים מהאופוזיציה תמכו 
 60 יש  התיאורטית  בקואליציה  שכן  בו, 
הימין,  מפלגות  איחוד  הליכוד,  ח"כים: 
ח"כים   5 וכן  כולנו  התורה,  יהדות  ש"ס, 
מישראל ביתנו שלא הצטרפה לקואליציה 
המו"מ  התפוצצות  בטרם  עוד  הודיעו  אך 
יתמכו  כי  הבחירות  והקדמת  הקואליציוני 

באנגלמן. 
קעל מנת להוכיח נאמנות, בעת ההצבעה נו
קפפו הח"כים מישראל ביתנו בפתקי ההצב

עה בהם מופיע שמו של אנגלמן להוכיח קבל עם ועולם כי 
עם הקואליציה. במפלגות הערביות, האשי קהם מצביעים 

עם  הצביעו  מח"כיה  שניים  כי  לבן,  כחול  מפלגת  את  מו 
הקואליציה.

במילואים  האלוף  את  האופוזיציה  הציעה  אנגלמן  מול 
גיורא רום, כאשר לראשונה זה עשרות שנים, אף אחד מבין 

המועמדים לא היה שופט בעברו.
אנגלמן מונה בינואר 2018 על ידי שר החינוך ויו"ר המל"ג 
להשכלה  )המועצה  המל"ג  מנכ"ל  לתפקיד  בנט  נפתלי 
גבוהה( והוות"ת )ועדה לתכנון ולתקצוב(. קודם לכן שימש 

קכמנכ"ל ומשנה לנשיא הטכניון. הוא בעל תואר ראשון בה
צטיינות בכלכלה וחשבונאות, ובעל תואר שני בהצטיינות 
 4 ב-  העברית.   באוניברסיטה  שניהם   - העסקים  במנהל 

ביולי צפוי המבקר להיכנס לתפקידו.
)בדימוס(  השופט  הציבור,  תלונות  ונציב  המדינה  מבקר 
אותו  ובירך  אנגלמן  למתניהו  התקשר  שפירא,  חיים  יוסף 
הציבור  תלונות  ונציב  המדינה  מבקר  לתפקיד  להיבחרו 
העברת  בהליך  ולהתחיל  להיפגש  נדברו  השניים  הבא. 
התפקיד באופן מסודר ומועיל. המבקר מאחל 

הצלחה למבקר הנבחר.
למ התקשר  נתניהו  בנימין  הממשלה  קראש 

היבחרו  על  אותו  ובירך  הנבחר  המדינה  בקר 
קלתפקיד:  "אנשים התרשמו מהיושרה והמק

צועיות שלך. אתה תעשה עבודה נהדרת ואני 
בטוח שתפעל לטובת המדינה ולטובת אזרחי 

ישראל – בלי שום שיקול אחר".
של  בחירותו  את  חגגו  החרדים  הח"כים  גם 
בתפקידו.  הצלחה  לו  לאחל  ומיהרו  אנגלמן 
"חתן האירוע" ברגעים שלאחר הבחירה היה 
ראש  של  מטעמו  שהופקד  אלקין,  זאב  השר 
תו וקצר  למבקר,  בבחירות  לטפל  קהממשלה 

צאה מרשימה.
לציבור  משתייך  איילון,  נוף  תושב  אנגלמן, 
הדתי לאומי ולו קשרים רבים עם נציגי הציבור החרדי. הוא 

מרבה להיוועץ מגדולי תורה ומקורב לחצרות הקודש.
במסגרת  לפעילות  מוקדש  שלו  חיים  בקורות  גדול  חלק 
'קרן פיצוטו', בה הוא עבד בצמידות לראשון לציון הגאון 
רבי אליהו בקשי דורון וסייע בהקמת בתי כנסת ומקוואות 
קבאינספור יישובים, מתקציבי הקרן שהקימה משפחת נדב
קנים ברזילאית לזכר בנם שנחטף ונהרג. אמש, לאחר היב

חרו ביקר אנגלמן בביתו של הראש"ל הרה"ג בקשי דורון 
להתברך לרגל מינויו.

נחמן וינברג

פוטר  בנט  נפתלי  שהשר  לפני  רגע 
לחתום  הספיק  הוא  החינוך  ממשרד 
פי  על תקנות הביטוח לאברכים. על 
כ- 500,000  המיזם, תועמד קרן של 
אלף שקל שיועברו במקרה של אירוע 
חודשי  מענה  ויינתן  חלילה  ביטוחי 

למשך 15 שנה לאלמנה וליתומים.
קהסכום יקוזז מגמלת הכולל של האב

מכיסו  יוציא  אברך  שכל  כך  רכים, 
20-30 ש"ח לחודש  סכום פעוט של 
נצטרך.  שלא  שנקווה  הביטוח  עבור 
ח"ו תקבל אלמ פטירה  קבמקרה של 

ש"ח   5000 של  חודשית  קצבה  נתו 
למשך 15 שנה.

מדובר בתכנית שיזם סגן שר האוצר 
חה"כ יצחק כהן )ש"ס(, לפני כעשור 
האוצר,  במשרד  לתפקיד  כניסתו  עם 
אבר למשפחות  ביטוח  קועיקרה: 

בטרם  לעולם  הלכו  או  שנהרגו  כים 
יגיע מתקציב שיוקצה  עת, כשהכסף 
מהפרשה של תגמול ה'כולל' בסכום 
של כ-30 שקלים מידי חודש, כאשר 
סכום  הוא  אף  ישלים  האוצר  משרד 
אברך,  לכל  לחודש  שקלים   12 של 
הבי לקופת  ישירות  שייכנס  קסכום 

טוח.
קלאורך השנים הנושא עלה מספר פע

מים, אך יו"ר דגל התורה חה"כ משה 
כי  והבהיר  נחרצות  לה  התנגד  גפני 
לא ניתן לעשות יוזמה כזו על חשבון 
הלחם של האברכים. לוז הטענות של 

מתערב  האוצר  שמשרד  ברגע  גפני: 
קבמגלה של האברכים, זה עלול להת

נוספים כמו הכשרות  רחב לתחומים 
מקצועיות, ולדבר אין סוף.

תפסה  התקנה  על  בנט  של  חתימתו 
בחרי תקף  והוא  בהפתעה  גפני  קאת 

פות: "זו גזירה - כמו גזירת הגיוס", 
צעק גפני. "מה נעשה אם מחר יבוא 
פקיד ויגיד שרוצה לימודי 'ליבה'?", 
הוסיף לתהות. מנגד, ח"כים מאגודת 
סגו סיעה  בישיבת  השמיעו  קישראל 

רה תמיכה במהלך של כהן וטענו כי 
מדובר בצעד מבורך.

קכהן הצדיק בראיון שקיים את התוכ
נית: "אני עובד על זה מ-2009, עשר 
לכל  קבוצתי  חיים  ביטוח  זה  שנים, 
אברכי ישראל ללא יוצא מן הכלל. גם 
קהצעירים וגם המבוגרים. כולם מקב

לים מהביטוח הזה. זה מעניק במקרה 
ואלמנות  ליתומים  אסון  חלילה  של 
את  יקבלו  שקל.  מיליון  חצי  של  סך 
15 שנה. לכל הקק  זה קצבתית במשך
בוצות בישראל יש פנסיה רק לקבוצה 
הזאת של אברכי ישראל אין כלום". 
"כי ההחלטה להצט קבנוסף הבהיר: 
קרף לפוליסה זו נתונה להחלטתו הע

'ירצה יצטרף,  צמאית של כל אברך. 
לא ירצה לא יצטרף'". כהן דחה את 
קטענות גפני נגד היוזמה ואמר: "לפ

ישנה  כאילו  ושגויים  שונים  רסומים 
איזה שהיא פגיעה בתקציב הכוללים 
אין כל שחר, והם נובעים מאינטרסים 

פוליטיים שונים".

בתום דרמה פוליטית, נבחר מועמד הקואליציה מתניהו אנגלמן לתפקיד מבקר המדינה • החידה: אלו 
ח"כים לא שמרו אמונים לאופוזיציה?

עשור של מאבקים על יוזמת הביטוח לאברכים הסתיימה בניצחונו של 
סגן השר איציק כהן, והתוכנית המהפכנית יוצאת לדרך • כל הפרטים

בחג השבועות קבלנו מתנה...

כובע
מתנהמתנהמתנה

1599-578-946רב קווי: 
Baron HattersBaron Hatters

*לא כלול במבצע של 1+1 מתנה

מקולקציית

רק390390

במקום 750 ש”ח

כובע 100% לבד 
תוצרת אירופה

במקום 750 ש”ח

כובע 100% לבד 
תוצרת אירופה

במחיר הזול ביותר - בהתחייבות!

קנה כובע לחג קבל כובע ליום חול

גם מהדגמים החדשים!





מבחן
תיל או 

פסיכומטרי

רמת
לימודים
גבוהה

מסלול
בית מדרש /

מדרשה

ימי לימוד
מרוכזים

אחוז
השמה
גבוה

מערך
מלגות
רחב

   |  www.jct.ac.il   | *3239
International Program:

Computer Science
Business Administration

הדרך להצלחה מתחילה במרכז האקדמי לב

בס״ד

מכינה לאקדמיה

  תעודת מכינה | אפשרות לשילוב קורסים אקדמיים | מימון לזכאים | 
יחס אישי באווירה משפחתית | מעונות | ייעוץ בבחירת מקצוע

סיעודניהול

הנדסה 

לתיאום פגישת ייעוץ אישית, חיים: 052-5474725

 בתוך שנת הלימודים הראשונה ניתן להשלים גם לימודי מכינה וגם שנה ראשונה של התואר )בניהול וסיעוד(

ההרשמה

לקדם מכינה 

עומדת 

להסתיים!
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פיגוע דקירה: שתי זירות, מחבל אחד

אלי רובין

מימי הרמדאן שעברו בשלווה, ללא תקריות חרי
גות, נקטעו באחת ביום שישי האחרון, בפיגוע 
שניים,  נפצעו  בה  העתיקה,  בעיר  קשה  דקירה 
גבר כבן 50 באורח אנוש וצעיר כבן 16 באורח 
בינוני, על ידי המחבל יוסף וג'יה סדויל, שדקר 

אותם באמצעות סכין.
צמים  המוסלמים  בו  החודש  הרמדאן,  חודש 
מלאורך היום, ידוע כחודש רגיש מבחינה ביטחו
מנית, ביחוד בסופי שבוע בעיר העתיקה בירוש

לים, אז עולים רבים 'לתפילות יום השישי' בהר 
הבית. למרות זאת ובעקבות הערכות מתוגברת 
לא נרשמו אירועים ביטחוניים חריגים עד ליום 
- הרביעי והאחרון במספר בחו משישי האחרון 

את  המסמל  קאדר',  אל  'ליל  לפני  רגע  זה,  דש 
סיום תקופה זו.

הממ נכנס  שישי  יום  בבוקר   6:20 לשעה  סמוך 
דרך שער  בידו  סכין  בן ה-18, עם  חבל הצעיר 
ברחבה  ה-50  בן  לביא  גבריאל  את  ודקר  שכם 
לכיוון העיר  רגלית  נמלט  הפנימית, תוך שהוא 
העתיקה ודוקר את הנער ישראל מאיר נחומברג 
בעת  'החורבה'  הכנסת  לבית  בסמוך  ה-16  בן 

שהוא רכוב על אופניו.
מהמחבל המתגורר באחד הכפרים שבאזור רמא

ללה נכנס לשטחי ישראל במסגרת 'תפילות יום 
המחבל  נראה  האירוע  מזירת  בסרטון  השישי'. 
ותוקף  העתיקה  בעיר  הסמטאות  מאחד  מפציע 
מבחוזקה את הנער הצעיר בגבו, תוך שמנסה לפ

גוע אף בחברו שהיה עמו, כשרודף אחריו עם 
מהסכין בידו, עד שנורה על ידי שוטרים שמבח

נים במתרחש ומנטרלים אותו בירי.
מפקד מרחב דוד של המשטרה, חיים שמואלי, 
סיפר: "סמוך לשעה 6:20 מחבל נכנס דרך שער 
שכם מרחוב הגיא במזלג הפנימי של שער שכם, 
מהצליח לדקור יהודי בכל חלקי גופו והחל במ

מרדף  התנהל  כדי  תוך  דוד.  רחוב  לכיוון  נוסה 
שוטרים,  בו  שפגשו  לפני  וממש  החשוד  אחרי 
בנימין.  מאזור  קטין  נוסף  יהודי  לדקור  הצליח 
המחבל נוטרל. ממה שאנחנו מבינים הוא תושב 
שטחים שנכנס בכניסה ליום שישי האחרון של 

הרמדאן".
ניצב  ירושלים,  מחוז  מפקד  הפיגוע,  בעקבות 
ובמהלכה  מידית  קיים הערכת מצב  ידיד  דורון 
ירו עוטף  במעברי  מוגבר  בידוק  לערוך  מהנחה 

שלים, ופריסה רחבה של כוחות משטרה גלויים 
וסמויים  בירושלים ובעיר העתיקה בפרט.

משני הפצועים, שנפצעו בשתי דרגות פציעה שו
נות פונו לבתי חולים שונים. המבוגר מבניהם, 
שערי  לבי"ח  פונה  שכם,  בשער  ראשון  שנדקר 
בפלג  דקור  כשהוא  מאוד,  קשה  במצב  צדק 
'החור כנסת  מבית  פונה  והנער  העליון,  מגופו 

בה' לבי"ח הדסה עין כרם במצב קל עד בינוני 
כשהוא דקור בגבו.

ברובע  המתגורר  קסוטו,  יוסף  מד"א  חובש 
היהודי, סיפר: "על מדרגות סמוך לכניסה לבית 
ראינו  היהודי  הרובע  במרכז  החורבה  הכנסת 

18 בהכרה כשהוא סובל מפצע דקימ  צעיר כבן
רה בפלג גופו העליון. הענקנו לו טיפול רפואי 
שכלל חבישה ועצירת דימום ובעזרת טרקטורון 
של מד"א הוצאנו אותו תוך כדי המשך טיפול 
רפואי לחבירה עם ניידת טיפול נמרץ של מד"א 
סמוך לקניון ממילא והפצוע פונה במצב קל עד 

בינוני לבי"ח הדסה עין כרם".
הט במחלקת  בכיר  כירורג  שוורץ,  אלון  מד"ר 

ראומה בבית החולים שערי צדק, עדכן על מצבו 
של הפצוע הקשה מבין השניים ואמר: "כעשר 
שנדקר  גבר  על  דיווח  קיבלנו  שבע  לפני  דקות 
בעיר העתיקה והגיע לחדר הטראומה דקור בכל 
ובגפיים  חזה  גב,  צוואר,  קרקפת,   - גופו  חלקי 
טי לו  והענקנו  קשה  במצב  היה  הוא  מעליונות. 

הועבר  הוא  התייצב  לאחר שמצבו  רפואי,  פול 
לטי הועבר  הוא  ומשם  ניתוח  לחדר  מבדחיפות 

הוסיף  מצבו  ומאז  טיפול",  להמשך  נמרץ  פול 
להשתפר בחסדי שמים.

הד כי  סיפר,  נחומברג  מאיר  ישראל  של  מאביו 
מקירה התרחשה בעת שבנו עשה את דרכו לישי

"רכבתי  הלילה.  כל  שלמד  אחרי  לומד  בה  בה 
'החורבה' לכיוון שער  על אופניים מבית כנסת 
משהו  לתקן  כשעצרתי  הפניות,  באחת  יפו. 
ונתן  המחבל  יצא  הסמטאות  מאחת  באופניים, 
ל'חדשות  בראיון  הנער  שחזר  בגב",  בוקס  לי 
רק  לי  נתן  שהוא  בטוח  הייתי  "בהתחלה   .'13
ארו סכין  ראיתי  כשהסתובבתי  ואז  בגב  מבוקס 

כה מלאה בדם. רצתי לכיוון 'החורבה' ושאלתי 
מישהו 'האם אני באמת פצוע בגב', הוא ענה לי 

כן, אתה מלא דם'".
במהלך מנוסתו של נחומברג השוטרים אמרו לו 
כך  ובעקבות  פצוע  שהוא  בו  הבחינו  ולא  לזוז 
הוא רץ עד לבית הכנסת בכדי לקבל סיוע, אך 
הבחינו  לא  "השוטרים  כי  מסביר,  הוא  בדבריו 
והד אליהם  הפנים  עם  והייתי  מבפציעתי מאחר 

קירה הייתה בגב. זה לא נכון לומר שזה מחדל 
של המשטרה".

שניצל  מאיר,  ישראל  אחיו של  נחומברג,  חיים 
בנס אף הוא, סיפר: "למדנו בלילה בישיבת נהר 
ותיקין  להתפלל  הלכנו  בבוקר  בחמש  שלום. 
ימין  בכותל הקטן, אחר כך הלכנו בשוק ומצד 
שלי אני רואה מחבל רץ עם סכין, לא ידעתי מה 
לעשות ותוך שניה הוא הרים למעלה את הסכין, 
הוא ניסה לדקור את אחי בצוואר וברוך ד' הוא 
מפספס וזה יצא בגב". חיים הוסיף לתאר את הד

רמה שהתרחשה בשטח ואמר, כי לאחר שהמבל 
ואני מיד ברחתי.  דקר את אחיו "הוא בא אליי 

התקדמתי וראיתי שוטרים והם חיסלו אותו".
הח איחולי  שיגר  ריבלין  ראובן  המדינה  מנשיא 

שלוחות  "תפילותינו  ואמר:  לפצועים  למה 
מלרפואתם של הפצועים מפיגועי הדקירה בירו

שלים. אני מאמץ את ידי משפחותיהם העושות 
יקיריהם  אל  סמוכות  הללו  את השעות הקשות 
להחלמה  איתם  יחד  ומקווה  החולים  בבית 
נשקוט  ''לא  כי  שהוסיף,  תוך  בקרוב",  מהירה 
לגדוע  הנשלחת  הטרור  של  הנתעבת  ידו  מול 
או  יבצעו  אשר  כל  של  דינם  את  ונמצה  חיים 

יסייעו לו".
פיגוע זה מצרף לשתי תקריות נוספות שאירועו 
באזור העיר העתיקה. יממה קודם הפיגוע. אבן 
מהושלכה לעברו של צעיר יהודי באזור שער הפ

רחים ופגע בראשו ובמקביל רכב ישראלי נרגם 
יום  ראשון,  ביום  ג'וז.  וואדי  בשכונת  באבנים 
תבערה  מבקבוק  נפצע   15 כבן  צעיר  ירושלים, 
העתי בעיר  באזור שער שכם  לעברו  משהושלך 

קה, כשבעקבות כך הוא נפצע באורח קל.

רגע לפני סיום ימי הרמדאן וציון 52 שנה ליום ירושלים, פיגוע דקירה קשה התרחש בעיר 
העתיקה • קרובי משפחת הפצוע החרדי מתארים את השתלשלות האירוע הקשה

 תמונות מהזירה: דוברות המשטרה ודוברות מד"א 

בס"ד

להתחלה חדשהמחפשת מסגרת חינוכית אם גם הבת שלכם 
 

050-3177779 אל תהססו-התקשרו עכשיו!

כפר נוער לבנות מבית רוח הגולן ע"ר
איילת השחר

כפר הנוער איילת השחר
        בשבילנו את עולם ומלואו.

בגלל המקום. בגלל האווירה. בגלל הצוות המקצועי. בשבילך.

 חפשי אותנו ב-ayelet.rgl.org.il |  | טל: 04-9120360
לתיאום הגעה לימים פתוחים - מירב: 050-3177779

 כפר הנוער הדתי לבנות - איילת השחר שוכן במושב יונתן שברמת הגולן ומתחנכות בו נערות 
בכיתות ט'-י"ב. בכפר ישנו צוות חינוכי מסור ומקצועי, המאמין בכוחות וביכולות של כל אחת ואחת. 

הנערות מקבלות מענה רגשי ולימודי המותאם להן בנוסף לכלים להתמודדות והתפתחות אישית.

כשנדמה שכל הדלתות נסגרות
יש מקום בו הדלתות נפתחות בשבילך!

כפר הנוער הדתי לבנות - איילת השחר
המקום שלך למצוא את עצמך מחדש





 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m פרטים באתר ובפייסבוק הזמינו היום במחירי קדם עונה!

Sheraton Golf 3 di Roma

חפשו את שינפלד תיירות בפייסבוק ובאינסטגרם

1/7/19 עד 12/9/19

מלון 
שרתון 

גולף
)בבעלות הילטון רומא(

אפשרות לטיולים מאורגנים 
עם מדריכים מקצועיים 

דוברי עברית
ואתרים מומלצים 
למטייל העצמאי

ארוחות בוקר וערב 
מלאות בבארים 

ענקיים של 
שפים זוכי פרסים 

ובר אירי חופשי

 אירוח מלכותי במלון
 שרתון גולף רומא

 עם מסלול גולף מקצועי
צמוד למרכז בילוי וקניות

הופעות של גדולי הזמר 
בתאריכים נבחרים 

ותכנית מגוונת 
לגדולים ולקטנים

שעושה את החופשה

מה 
ה 
ז

ליווי צמוד של 
מנהלי שינפלד 

שנמצאים אתכם 
בחופשה

SHAINFELD FUN חדש! 
טיולים מאורגנים 

למשפחות 
ואטרקציות מלהיבות 

בתאריכים מיוחדים

₪1,000
הנחה לזוג
לנרשמים
השבוע

דרך
המשפחות

דרך
המקצועיות

דרך
הטיולים

דרך
האוכל

דרך
המלון

דרך
האוירה

כל הדרכים  
מובילות 

לשינפלד 
ברומא!

צפו בסרטון חופשת קיץ ברומא 

הגיעה החוברת החדשה 
של חופשת הקיץ!



מזל טוב!

ללקוחות כל הבנקים

יש ירושלים  שלבנק 

הלוואת חתונה
ומזל

הלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח, מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד. 
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

*8997

הסניף הקרוב לביתך <

 ירושלים: רח' שמגר 21 רוממה � ביתר עילית: ישמח ישראל 1, קניון חיים זקן � בית שמש: דרך יצחק רבין 2, קניון נעימי
18 2, פינת רבי עקיבא � מודיעין עילית: רח' אבני נזר  10 � בני ברק: רח' חזון איש   פתח תקווה: ההגנה 

אשדוד רח׳ שבי ציון 118 � אלעד: רבי יהודה הנשיא 94
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

דומים אבל 
שונים

או  הנפש  מבנה  דנים,  אנו  בו  הנושא 
תורת הנפש הינו אחד החכמות המעמיקות 
הוא  נברא  כל  אדם,  כל  בתורה.  ביותר 
הופכים  שבו  הדרגתי  תהליך  של  תולדה 
צורה,  בעל  לחומר  קודים  או  אורות 
שונים  שפרצופיהם  שכשם  שכתוב  כמו 
זה  אותנו  שמבדיל  מה  שונות.  דעותיהם 
מזה איננו המבנה הכללי ובו רמ"ח אברים 
עצמן  והן  דעותינו  אם  כי  גידים,  ושס"ה 
בכל  הקב"ה  שנופח  פרטית  נפיחה  אותה 
אויר,  אותו  וע"י  האדם  מבני  ואחד  אחד 
היו"ד  האטום  החומר  למעשה  יו"ד,  אור 
מקבל  יצירה  בספר  הראב"ד  שמביא  כפי 
בכיוון  אותו  המניע  האור  שהוא  צורה 
המדויק היוצר חיבור מחד וניתוק מאידך.

שוני  זאת  כל  ועם  זהות  של  זו  שאלה 
הטרידה את מנוחתי שנים רבות מה באמת 
גורם לשוני שיש בין מינראל לחברו או בין 
צמח לשכנו ולמעלה מזה בין אפרוח אחד 

לאחיו מאותם זוג הורים.
התשובה הפעם המתינה כמה שנים עד 
של  חשיבותו  את  כשלימדתי  אחד  שיום 
שאלה  שאלתי  האדם  בגוף  והאויר  האור 
להתחבר  חמצן  של  אטום  לכל  אומר  מי 
לחברו ואותו חיבור הופך אותו מגז לנוזל 
מתקבלת   oxygen ה  עם  ליצוק,  ומנוזל 
מולקולה בשם O2 שזהו האויר הגז שאנו 

נושמים.
מתחבר   oxygen אטום  אותו  כאשר 
מתקבלת  אז  מימן  של  אטומים  שני  עם 
מולקולה של מים נוזל H2O וכאשר מימן 
מולקולה  נוצרת  מתחברים  ופחמן  חמצן 

.C6H1206 של יצוק
קשרים  נוצרים  רגע  בכל  כידוע  בגופנו 
כימים ומתפרקים קשרים אחרים והשאלה 
חמצן  של  אחד  לאטום  נותן  מי  היא 
או  נוזל  או  גז  שיישאר  בצורה  להתחבר 

יצוק.
ברחבי  האור  רפואת  את  ללמד  זכיתי 
אירופה ושם פגשתי מדענים ורופאים רבים 
ובמשך שנים לא קיבלתי תשובה מספקת 
ומדעית לשאלה עד שיום אחד נפקחו עיני 
בזכות החונן לאדם דעת ולמדתי בתיקוני 
הזהר משפט שנתן תשובה לשאלתי והוא 
היחסי  כלומר  יו"ד"  תוך  "אור  שישנו 
שבה  לצורה  החומר  בין  שיש  גומלין 
היחסים  הם  עינינו  לנגד  כעת  מופיע  הוא 
אותם  של  האלקטרונים  שכבות  בין  שיש 

אטומים ובין הגרעין שלו.
גרעין  בין  שיש  שהמרחק  נאמר  אם 
שבשכבה  האלקטרונים  לבין  האטום 
זהים אז שני אטומים אלו  יהיו  הראשונה 
הרמונית  בצורה  לזה  זה  להתחבר  יוכלו 
ואם המרחק שונה הם לא יוכלו להתחבר.

כולנו  נושמים  שאנו  הדבר  נכון  לכן 
כמו  הפחמן  תחמוצת  דו  ופולטים  חמצן 
מזה.  זה  שונים  אנו  עדין  אבל  הצמחים 

נראה  כה  עד  שכתבנו  מה  שמתוך  היות 
באמת  הינו  ביותר  הגדול  שהשוני  בברור 
אדם  בני  לכן  הידע  במימד  האור  ברמת 
כל  כי  בולטת  כה  בצורה  מזה  זה  שונים 
אך  פרטי  מאור  ומוזן  מיוחד  הוא  אחד 
לכדור  מחוברים  כולנו  אחד  עם  כולנו 

הארץ ודרים עליו.
עוד יותר רואים שישנם קבוצות דומות 
של אנשים שקווי האופי שלהם דומים אך 
בעל  הינו  אחד  כל  עצמה  הקבוצה  בתוך 
אישיות ייחודית לעצמו, כשם שאין אטום 
לחלוטין  זהה  אדם  אין  כך  לחברו  זהה 
לחברו ואלו הן העובדות למרות שהנטיה 
לכולנו  לגרום  היא  טכנולוגית  החברתית 
אותנו  למפות  זהים,  תהליכים  לעבור 
להכניס  מכל  לגרוע  או  מחקר  לקבוצות 

אותנו לסטטיסטיקה.
מילה זו מקורה מלטינית ופרושה סטטי 
דומם שאינו בעל צורה וככל שהפתרונות 
כך  לכללים  מאישיים  הופכים  החינוכיים 
אנו מאבדים את הזהות הייחודית של כל 

פרט ופרט.
לעשות  החליטו  אחד  ספר  בבית  פעם 
שלושים  לכיתה  הכניסו  חברתי  ניסוי 
המורה  את  והנחו  מצויניים  ילדים 
שברגע שמישהו מפריע יש להוציא אותו 
ימים  כמה  להם  חלפו  עברו  מהכיתה, 
את  תפס  המורה  הופר  הכיתתי  והשקט 
להוציא  יום  אחר  יום  והחל  המפריעים 
אותם מהכיתה, כמובן שבסופו של כל יום 
קיבלו כל הילדים ציון על התנהגותם אחרי 
כחודש ימים נשאר המורה עם תלמיד אחד 
שגם הוא בסוף היום נע באי שקט בכסאו 

והוצא לחוץ.
שאישיותו  היתה  מהמחקר  המסקנה 
ביחסיות  משתנה  המבוגר  או  הילד  של 
לסובבים אותו אלו שבתחילה היו הרגועים 
ביותר בכיתה בשלב מסוים ובעיקר בייחס 
עצמם  את  מצאו  לבסוף  הילדים  לשאר 

מחוץ לכיתה ותויגו כמפריעים.
ילד  לעיתים  לנו  יש  כהורים  אנו  גם 
בכיתתו  ואילו  וצייתן  רגוע  הוא  שבבית 
כעת הוא שובב ולא שומע בקול המחנך, 
מוסדות  את  מאשימים  ההורים  לרוב  אז 
נמצאת  האמת  אך  התנהגותו  על  החינוך 
בבית  אותו  המקיפים  בכוחות   בכלל 
ואילו  ורגוע,  נוח  ילד  ממנו  ומוציאים 
המוציאים  בכיתה  השנה  אחרים  כוחות 

ממנו את ההפך.
של  שבכוחו  היא  המסקנה  שוב  לכן 
ובכל  חברה  ובכל  עצמו  את  לרסן  האדם 
מצב להיות בנקודת האפס או בלשון חז"ל 

במידת ההישתוות.

בברכה סתרי חיים
07-33-38-38-48

המקובל בהתייחסות נדירה 
להגרלת 'יד לאחים'

חדש ב'בלינסון' מקבוצת 'הכללית': 
מרפאה לטיפול במחלת העיניים

'קיץ בעננים 2' של קוקה-קולה יוצא לדרך

משה אברהמי

ספר  על  הנדירה  בהגרלה  שיא  התעניינות 
השנה  זו  לאחים,  יד  הכריז  שעליה  תורה 
יד  של  ההגרלה  ממוקד  ברציפות.  התשיעית 
רף  עלה  בימים האחרונים  כי  מדווחים  לאחים 
הנרשמים להגרלה באופן משמעותי, זאת בשל 
הודעה מיוחדת שנמסרה מהמקובל הרב יעקב 
עדס שליט"א, בה הוא מברך את כל התומכים 
בפעילות ההצלה החשובה של יד לאחים אשר 
התורה.  ספר  על  הנדירה  בהגרלה  משתתפים 
כל  כי  להדגיש  גם  ביקש  עדס  הרב  המקובל 

תרומה הנה הצלת נפשות של ממש.
מארגון יד לאחים נמסר כי בהגרלה הזאת לא 
זכייה  על  אלא  עמודים  או  אותיות  על  מדובר 
בספר תורה שלם. "ההגרלה מעניקה הזדמנות 
יהודי:  כל  מחויב  בה  המצווה  את  לקיים  פז 
לכתוב לעצמו ספר תורה. הזוכה בהגרלה יקבל 
וכן  התורה,  ספר  הכנסת  תהלוכת  מימון  גם 
מודעות רחוב ובעיתונות המבשרות על הכנסת 
ספר התורה לבית הכנסת שלו, לזכותו ולעילוי 

נשמת יקיריו" אומרים במוקד יד לאחים.

בפתח  גנים  הדר  משכונת  שדה  משפחת 
בשנה שעברה,  התורה  בספר  - שזכתה  תקווה 
בהם  הדרמטיים  הרגעים  את  השבוע  שחזרה 
הגיע הטלפון מיד לאחים על זכייתם בהגרלה. 
היה  זה  להאמין.  מיאנו  ארוכה  שעה  "במשך 
אותנו  ששכנעו  אחרי  טוב.  מדי  לנו  נשמע 
שמדובר בזכייה אמתית ולא במתיחה, לא ידענו 

את נפשנו מרוב התרגשות.
עמד  לאחים  יד  כי  להדגיש  עלינו  "חובה 
לאחים  יד  האחרון.  לפרט  עד  דבריו  מאחורי 
בחרנו,  שאנו  חדש  תורה  ספר  לידינו  העביר 
רחוב  מודעות  התורה,  לספר  מהודר  נרתיק 
ופרסום בעיתונות על הכנסת ספר התורה לבית 
הכנסת שלנו, תהלוכת ענק עם לפידים שנערכה 
ועוד...  ומפואר  מיוחד  רכב  בליווי  עם  ברוב 
נשמת  לעילוי  הוא  התורה  ספר  חשוב:  והכי 

יקירינו".
לשעות  לחכות  לא  נמסר  ההגרלה  ממוקד 
הלחץ של היום האחרון. ההגרלה תתקיים אי"ה 
ביום חמישי ג' סיון תשע"ט - לקראת חג מתן 
תורה. לכניסה להגרלה, חייגו בכל שעה למוקד 

יד לאחים: 1800-620-640.

מאת: משה אברהמי

המטופל במרכז: אלפי חולי מחלת בלוטת 
העלולות  בעיניים  מבעיות  סובלים  תריס 
להוביל לפגיעה בראייה, רובם ימתינו לבירור 
ב'בילינסון'  ארוכים,  חודשים  ולטיפול 
חדשה  מרפאה  נפתחה  'הכללית'  מקבוצת 
תוך  ויטופלו  שיאובחנו  אלו  בחולים  לטיפול 

כשבוע.
לטיפול  חדשה  מרפאה  נפתחה  בבילינסון 
 ,TED- Thyroid Eye Disease במחלת 
מפעילות  שנגרמת  התריס  בלוטת  של  מחלה 
ביטוי  לידי  ובאה  התריס  בלוטת  של  יתר 
בעיניים. המחלה מתבטאת בהתבלטות חמורה 
בראייה,  לפגיעה  לגרום  ועלולה  העיניים  של 
אפילו  קיצוניים  ובמצבים  ראייה  טשטוש 
לעיוורון. מחלה זו עשויה להידרדר במהירות 

ולכן ישנו צורך אמיתי בטיפול נרחב בתקופה 
קצרה.

נפתחה  'הכללית'  מקבוצת  בבילינסון 
שמטרתה  זה  במצב  לטיפול  ייעודית  מרפאה 
בירור, אבחון וטיפול מהירים, על מנת למנוע 
זו,  מרפאה  במסגרת  המחלה.  הדרדרות  את 
ימים.  כשבוע  תוך  ויטופלו  יאובחנו  החולים 
ארוכים  תהליכים  לקצר  מאפשר  זה  דבר 
רובם  כזו  מרפאה  ללא  שכן  המטופל,  עבור 
רבים  חודשים  ימתינו  זו  במחלה  החולים  של 

להשלמת הבירור המלא.
ממערך  רופאים  החדש,  השירות  במסגרת 
העיניים ומהמערך לאנדוקרינולוגיה בבילינסון 
ייחסכו  זו  בדרך  במטופל.  זמנית  בו  יטפלו 
מהמטופל ביקורים חוזרים בבית החולים ע"י 
בנוסף,  פעם.  בכל  שונים  מתחומים  מומחים 
יתקצר משמעותית משך הזמן בו הוא ממתין 

לתורים עבור הרופאים השונים.

מאת: אלי כהן 

'קיץ  את  החברה  משיקה  הקיץ,  לקראת 
בעננים 2' – פעילות לכל המשפחה המתקיימת 
זו השנה השנייה סביב הנושא 'בין אדם לחברו', 
שבסופה יזכו הזוכים המאושרים שעברו את כל 
בבנסקו  למהדרין  חווייתית  בחופשה  השלבים 

שבבולגריה!
פני  על  מתפרשת   '2 בעננים  'קיץ  פעילות 
המוטיב  כאשר  מאתגרים,  שלבים  מספר 
 – לחברו'  אדם  ה'בין  הוא  בפעילות  המרכזי 
יזכו  הפעילות  במהלך  טוב.  ועשיית  התנדבות 
הפעילות  שווים.  בפרסים  משתתפים  מאות 
מתקיימת בין התאריכים א' בסיוון 4/6/19 עד 

כ"א באב 22/8/19 תשע"ט.
בשלב  שלבים:  מספר  כוללת  הפעילות 
בסיוון  כ"ו  מוצ"ש  לתאריך  )עד  הראשון 
הפעילות  של  לטלמסר  מחייגים   ,)29/4/19
אישי.  ארנק  ופותחים   ,*3138 מספר  בטלפון 

תוכלו לצבור נקודות בארנק ב-3 אופנים:
מעשה טוב – עושים טוב לסביבה, לקהילה 
או למשפחה. כל מעשה טוב מזכה אתכם ב-50 
הרשימה,  מתוך  טוב  מעשה  בוחרים  נקודות. 
הפעילות  לכתובת  ושולחים  בתמונה  מתעדים 
לוואצפ  או   )c0545430005@gmail.com(

שמספרו: 054-543-0005.
האתגר השבועי – בכל יום חמישי בתקופת 

נכונה  לענות  ולנסות  לשחק  תוכלו  הפעילות 
כל  על  נכון  מענה  מרתק.  טריוויה  במשחק 
שאלות הטריוויה מזכה אתכם ב-100 נקודות, 
ובמהירות  נכונה  שיענו  המשתתפים  וארבעת 
המרבית בכל אתגר שבועי, יעלו ישירות לשלב 

השני.
הזנת קוד מוצר – ניתן לצבור נקודות נוספות 
הסידורי  הקוד  הזנת  באמצעות  האישי  בארנק 
קוד  כל  קוקה-קולה.  מוצרי  גבי  על  המופיע 
 2 עד  להזין  ניתן  נקודות.  ב-20  אתכם  מזכה 

קודים ביום.
את  השופטים  צוות  יבחר  ב',  שלב  בסיום 
והמרגשים  המשמעותיים  המעשים  חמשת 
ויזכה את המשפחות הנבחרות בשבוע  ביותר, 
החופשה  שבבולגריה!  בבנסקו  נשכח  בלתי 
ארוחות  מלון,  טיסות,  תורה,  שיעורי  כוללת 
מדהימים,  בנופים  טיולים  למהדרין,  כשרות 
מים  מעיינות  חבלים,  פארק  רכבל,  ג'יפים, 

חמים ועוד!
בקוקה-קולה  חרדי  קהל  מנהלת  בוימל  יעל 
בפעם  להוביל  שמחים  קולה  בקוקה-  "אנו 
של  כך  כל  חשוב  נושא  ברציפות,  השנייה 
עשיית טוב ועזרה לזולת, למשפחה ולסביבה. 
בין  בחיבור  רבה  חשיבות  רואה  קוקה-קולה 
את  מעמיקה   '2 בעננים  'קיץ  ופעילות  אנשים, 
אהבת  הדדית,  עזרה  של  לחשיבות  התודעה 

הזולת ואחדות בצורה חווייתית".



ב' סיוון תשע"ט 23235/6/19 בירושלים

דקה אחרי דקה: 
כך נגררה ישראל למערכת בחירות

אוריאל צייטלין
תמונות: עודד קרני לע"מ, חיים גולדברג, כיכר השבת

 יום רביעי כ"ד אייר
ה-21,  לכנסת  הבחירות  תקופת  כל  לאורך   •
יהצהירו החרדים כי יתמכו בבנימין נתניהו לרא

לדרישות  נענה  די  הכל  שבסך  הממשלה,  שות 
החרדים. 

יביום שלישי אחרי חצות הצהירו ב'יהדות התו
ימליצו  הם  הבאות  הבחירות  לאחר  גם  כי  רה' 
על להטיל על נתניהו את הרכבת הממשלה. זה 
יקרה בלילה שלפני היום הדרמטי בו הכנסת הצ

נוספות,  לבחירות  הליכה  ועל  פיזורה  על  ביעה 
אך לאחר ההצבעה הרשמית, חה"כ אורי מקלב 
הצהיר בשידור חי כי לא ילכו לבחירות חוזרות 
גם  ממשלה  להרכיב  יצליח  לא  ונתניהו  במידה 

לאחר בחירות אלו, אלא יתמכו במועמד אחר.
פיי על  ההצבעה  קודם  שעבר,  רביעי  ביום   •

זור  הכנסת והיציאה לבחירות, החלו המפלגות 
יהשונות לתקוף ולהפעיל לחצים על מפלגת 'יש

לבחירות,  מובילים  הם  כי  בטענה  ביתנו',  ראל 
בשל התנהלות תמוהה. 

ב'ישראל ביתנו' לא הסתפקו בכך שהם מנעו את 
הקמת הממשלה, אלא התחילו לתקוף דווקא את 
החרדים. אגב, מה הציבור חושב על כך? בסקר 
'כאן', במענה לשאלה מי אח ישנערך בחדשות 

ראי לכישלון בהקמת הקואליציה ענו הנשאלים 
כך: 43% סברו כי אביגדור ליברמן ואילו 11% 

ענו כי דווקא המפלגות החרדיות אשמות בכך.
• ביבי חטף ביקורות על כך שהוביל לבחירות 
להרכיב  ניסיון  גנץ  לבני  לתת  במקום  נוספות 
יממשלה, אך בסביבת נתניהו דחו טענה זו ואמ

רו, כי גנץ לא יוכל להרכיב ממשלה בכוח שיש 
יבידו כעת ולכן אין טעם לבזבז שבועיים שבסו

פם ילכו לבחירות בין כך. 
לטענה נגד הליכוד בהקשר הזה, הצטרפו ונתנו 
גיבוי כל מפלגות האופוזיציה, כולל לפיד שלא 
בטוח רוצה לראות את גנץ מרכיב ממשלה. זו גם 
הסיבה שמפלגות האופוזיציה הצביעו נגד פיזור 

הכנסת.
הכנסת  חבר  לבן',  'כחול  במפלגת   2 מספר   •
יאיר לפיד, אמר, כי אם תתקיימנה בחירות, בני 
יגנץ יוביל שוב את המפלגה ויוצב במקום הרא

בהם  הראיונות  רקע  על  הגיעה  זו  הצהרה  שון. 
אמר לפיד כי לא בטוח שבבחירות הבאות הוא 
יהיה מקום 2. דבריו הביאו למתיחות רבה בתוך 
מפלגת 'כחול לבן', שגם בלי הסיפור הזה, ספק 
עד כמה הם עדיין מאוחדים. הצהרה הסופית של 
לפיד, בישרה כי חברי המפלגה דווקא מתואמים.
נתניהו  את  לחסל  מנסה  ליברמן  כי  הטענה   •
עליה  המרכזית  הטענה  היא  פוליטית,  מבחינה 
חוזרים במפלגת 'הליכוד' ובכך למעשה מפנים 

אש צולבת כלפי ליברמן. האחרון מכחיש מצדו 
פעם אחר פעם טענה זו וזה אולי אחד משורשי 
המחלוקת בין המפלגות, מה שככל הנראה יבוא 

לידי ביטוי גם בקמפיין של מפלגת הליכוד.
• לאחר 90 יום בתפקיד מ"מ סגן שר החוץ, מאז 
החלטת ראש הממשלה בערב היציאה לבחירות 
שר  מקום  לממלא  כץ  ישראל  השר  את  למנות 
החוץ, לאחר שהוא עצמו כיהן כשר החוץ מאז 
מאי 2015 – מינוי זה, בהתחשב בכך שהוא הגיע 
ילמקום השני בפריימריז של הליכוד קודם הבחי

רות לכנסת ה-21, הפך אותו לבכיר שרי הליכוד. 
בליכוד  תמיכה  בסיס  העת  כל  לעצמו  שמר  כץ 
וגבר במרוץ לתפקיד ממלא מקום שר החוץ על 
לו  להעניק  עשוי  זה  ומינוי  שטייניץ  יובל  השר 

אחרי הבחירות נקודות זכות בליכוד.
• בניסיון כמעט אחרון, שמתפרש כהזוי, הציע 
ראש הממשלה נתניהו לאבי גבאי, יו"ר מפלגת 
י'העבודה', כמה תיקים בכירים בממשלה, בתמו

רה לכך שהמפלגה תיכנס לקואליציה. נזכיר כי 
דרש  ואף  נתניהו  עם  יישב  לא  כי  הצהיר  גבאי 

ממפלגתו של גנץ להצהיר על כך. 
והם  כך  על  מפלגתו  חברי  עם  לדון  ישב  גבאי 
סרבו למהלך זה. עצם העובדה שהוא בכלל דן 
משמאל.  חריפה  ביקורת  עליו  הביאה  בנושא, 
בי היה  נתניהו,  של  ההצעה  במסגרת  יאולם, 

טול חוקים שימנעו את העמדתו לדין של ראש 
במידה  לכן,  ההתגברות.  פסגת  וכן  הממשלה 
את  מיישם  היה  ונתניהו  לממשלה  נכנס  והיה 
ההסכם, הרי מבחינת השמאל זה מרחיק את 'קץ 

הדמוקרטיה' והמטרה מקדשת את האמצעים.
הרכבת  ימי  במהלך  שעלו  האופציות  אחת   •
מנדטים.  מ-60  תורכב  הקואליציה, שהממשלה 
וגו ביותר  חריגים  למקרים  ששמורה  יאופציה 

ררת אחריה אינספור תקלות. מפלגת 'כולנו' של 
תצטרף  הצהירה שלא  כחלון,  האוצר משה  שר 
האלטרנטיבה  את  גם  שקבר  מה  כזו,  לממשלה 
היחידה  האופציה  בלעדיה  אשר  הזו,  הדחוקה 
שנותרה, או שאחת המפלגות תתפשר או הליכה 
הסוף  את  לבחירות. 

אנחנו כבר יודעים.
במאמצים  הליכוד   ⋅
כי  הציע  אחרונים 
ולא ממשלה  יתוכרז 

מחדש  יובא  חריה 
של  החוק  הצעת 
יוכלו  וכך  ליברמן 
להיכנס  המפלגות 
הדרישות  למרות 
ולמעשה  שלהם 
לדחות  הבעיות  את 
זו,  לאחר כך. הצעה 
הת הייתה  ילמעשה 

מצד  גדולה  פשרות 
אין  שכן,  החרדים, 

לאיש מושג איפה זה יתפוס אותם ולאן זה יגרור 
שוב את השיח סביב הגיוס. 

רבני דגל התורה וש"ס הסכימו לפשרה מרחיקת 
לכת זו, אך לבסוף הוכח כי ראייתם הרחבה של 
יגדולי ישראל מנעה מצב בו מאשימים את הח

רדים כי הם לא מוכנים להתפשר והם הפילו את 
הממשלה. 

יליברמן סרב לכך באומרו, כי "ההצעה שלנו ידו
עה והיא עדיין בתוקף" ולמעשה בכך דחה את 
האפשרות להקמת קואליציה והאחריות להפלת 

הממשלה שעדיין לא נולדה, הופנתה אליו.

 חצות: הכנסת מפוזרת
להרכבת ממשלה,  הניסיונות  כל  אחרי שכלו   •
ישראל יוצאת למערכת בחירות באופן תקדימי, 
בעקבות אי הצלחתו של ראש ממשלה להרכיב 
שיכלו  איפה  עד  התפשרו  החרדים  קואליציה. 
המפלגות  להתפשר.  הסכים  לא  ליברמן  ואילו 
לפיזור  הימין  מפלגות  עם  יחד  תמכו  הערביות 
גדול  וברוב  התנגד,  השמאל  ואילו  הקואליציה 

הכנסת התפזרה. 
נאמו את הנאום הראשון  חברי כנסת שעוד לא 
זו  אבל  הבאה,  לכנסת  יכנסו  בטוח  לא  שלהם, 
שייתכן  הציבורית,  הבעיה  האישית.  בעייתם 
ועוד כמה חודשים שוב תחזור, זהו הדיון סביב 
שוב  ישראל  את  להוביל  שעלול  הגיוס,  חוק 
ובמי באנרגיה  לנו  שעולות  מיותרת  ילבחירות 

ליארדי שקלים, בגלל התעקשות לא מובנת של 
ליברמן.

ביריבות  מתחילים  והיו"ר  הממשלה  ראש   •
יצא  הממשלה  ראש  ההצבעה,  אחרי  פומבית: 
מול  זועם.  שהוא  עליו  ניכר  כאשר  מהמליאה 
שלו  בבוחרים  בגד  ליברמן  כי  אמר  התקשורת 
וגרם להפלת ממשלת הימין. "ליברמן הוא חלק 
ישמאל", אמר ונתן את הירייה הראשונה למער
יכת הבחירות. כל גוש הימין, למעט מפלגת יש

ראל ביתנו, היו שותפים לביקורת החריפה כלפי 
ליברמן, שלראשונה קיבל חיבוק מחלקים בגוש 

'רק לא ביבי'.

 סופ"ש לא רגוע
למחרת, אביגדור ליברמן כינס מסיבת עיתונאים 
ומפל החרדים  כלפי  הסית  בה  במיוחד  יארוכה 

גת הליכוד. "הם צריכים פסיכיאטר", הוא טען 
כי מתחילת מערכת הבחירות הקודמת  והוסיף, 
הצהיר שלא יתפשר על חוק הגיוס ולכן לא הוא 

הפיל את הממשלה, אלא דווקא ביבי.
עיי מסיבת  הוא  גם  כינס  ביבי  הערב  באותו   •
ואמר,  קשה  בצורה  ליברמן  את  ותקף  תונאים 
כי מפלגת ישראל ביתנו בירידה מגמתית בכוח 
שוב  להעלות  כדי  משהוא  צריך  וליברמן  שלה 
יאת המפלגה לכותרות. "ליברמן הוא המפיל הס

דרתי של ממשלות הימין", אמר ראש הממשלה 
והביא לכך אסמכתאות. אולי הדבר הכי מעניין 
הרף,  ללא  יימשך  שעוד  המתוקשר  הריב  בכל 
שחי על  זה  את  זה  תוקפים  לא  כלל  ישהשניים 

כי  העובדה  בשל  הנראה  ככל  וחקירות,  תויות 
החקירות  חדרי  עם  מעמיקה  היכרות  לשניהם 

בחשד לשחיתות.
המיתוי השמאל  מפלגת   – העבודה  מפלגת   •
יוצא  כישלון  האחרונות  בבחירות  נחלה  לוגית, 
ידופן. בהתאם לכך, מעוניינים חלק מחברי המ

במטרה  הבחירות  טרם  לפריימריז  לצאת  פלגה 
לרענן את הרשימה ובעיקר כדי להדיח את היו"ר 
אבי גבאי, כשכמה מחברי המפלגה כבר הודיעו 
המעניין  הסיפור  הראשות.  על  יתמודדו  הם  כי 
ייותר שעוד ייתכן וישנה את מפת הגושים – חי

בורים. 
תרוץ  עכשיו,  שנראה  ככל  העבודה  מפלגת 
בבחירות הבאות יחד עם מפלגת מרצ או מפלגת 
המפלגות.  כוח  את  למקסם  במטרה  לבן  כחול 
ילדבר הזה יש תומכים ושאינם, מה שיביא הת
שמת ודיונים  הבחירות  במערכת  רבה  יעניינות 

נהלים
• כ-1000 קולות נוספים שהיו מגיעים למפלגת 
במלואו.  המצב  את  משנים  היו  החדש'  'הימין 
הייתה קואליציה ללא ליברמן והכל היה בא על 

מקומו בשלום. 
פיטו על  ראש הממשלה  הודיעה  ראשון,  יביום 

ריהם של בנט ושקד מתיק החינוך והמשפטים, 
כאשר הסיבה לכך לטענתו, היא העובדה כי הם 
ילא קיבלו מספיק קולות בכדי לעמוד בראש מש

רדים כה בכירים. 
מתרחקת.  לליכוד  תצטרף  ששקד  האופציה  גם 
בכלל,  אם  תרוץ  מסגרת  באיזו  עדיין  ברור  לא 
כי  עיתונאים  במסיבת  הודיעה  כבר  בנט  אבל 

ירוץ עם מפלגתו 'הימין החדש'. 
יהסיבה לכך ששקד לא תרוץ ב'ליכוד', על פי הת

קשורת, היא וטו שהטילה רעיית ראש הממשלה 
תרוץ  היא  דבר  של  ובסופו  ייתכן  נתניהו.  שרה 
יבמסגרת 'הימין החדש', כשאף את המקום הרא

שון היא תתפוס על חשבון בנט שידחק למקום 
הימין  מפלגות  שאיחוד  אפשרי  כן,  כמו  השני. 
יתמזגו עם 'הימין החדש', כאשר אופציה נוספת 
שהשניים  היא  לנתניהו   נקמה  להוות  שעלולה 

ירוצו יחד עם ליברמן.
• תמיד טענו בשמאל שבצלאל סמוטריץ' קיצוי
ני, אבל אף אחד לא כי הוא יצהיר שהוא שואף 
למדינת הלכה. אמירה זו\ שנאמרה פעמיים על 
ידו במהלך השבוע החולף, עוררה תגובות רבות 
ראש  את  שהביא  מה  והימין,  סמוטריץ'  כנגד 
תהיה  לא  ישראל  ש'מדינת  להצהיר  הממשלה 
מדינת הלכה'. ספק אם סמוטריץ' ידע לאן הוא 
יהיה  זה  שגם  שבטוח  מה  זאת,  כשאמר  נכנס 

אחד מהנושאים המרכזיים שידוברו בבחירות.

שבוע פוליטי סוער במיוחד: נתניהו וליברמן בקרב ראש בראש על הקול הרוסי ועל הנראטיב, בנט ושקד מפוטרים מתפקידיהם, במפלגת העבודה 
מחפשים אשמים ומנהיג, ואילו סמוטריץ' רוצה מדינת הלכה • סיקור נרחב
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שרתון גולף רומא - 
החופשה המושלמת לקיץ

תיירות  שינפלד  של  הקיץ  לחופשת  ההרשמה 
באיטליה רק נפתחה והרישום גובר בקצב מהיר. 
מי שמחפש חופשה אמיתית, יודע כי רק חברה 
של  וניסיון  ותק  בעלת  וחזקה,  רצינית  אמינה, 
היא  תיירות  שינפלד  כמו  שנה  מ-30  למעלה 

הכתובת האמיתית עבורו.
בשינפלד תיירות לא ציפו לרישום מהיר כל כך, 
יוני, הוחלט  ועוד לפני שהגענו לתחילת חודש 

על הוספת תאריכים נוספים לחופשת הקיץ.
כל החופשות  הזה, מבין  ובכן, מסתבר שהקיץ 
היא  האולטימטיבית  הקיץ  חופשת  המוצעות, 
חופשה  תיירות:  שינפלד  של  הקיץ  חופשת 
פאר  מלון  רומא",  גולף  ב"שרתון  איטלקית 

וחופשת קיץ חלומית.
רומא, היא אחת הערים היפות באירופה. חופשה 
בעיר במלון גלאט מפואר עם שפע האטרקציות 
שמחפש  למי  היעד  בדיוק  היא  והטיולים, 

חופשה חלומית בלתי נשכחת.
כשאומרים שכל הדרכים מובילות לרומא, לזה 
שברומא  הראשונה  הפעם  זו  מתכוונים.  בדיוק 
בהפעלת  כשר  גלאט  מלון  לרשותכם  יעמוד 
שרתון  מלון  מאשר  אחר  ולא  תיירות,  שינפלד 
גולף השייך לרשת הילטון רומא, הבנוי כמלון 
שינפלד  אורחי  לרשות  ומעמיד  יוקרתי  גולף 
עליהם.  לחלום  אפשר  שרק  הפינוקים  כל  את 
בלבד  שעה  כרבע  של  במרחק  ממוקם  המלון 
נסיעה משדה התעופה כדי לחסוך עומסי תנועה 

מיותרים במרכז העיר.

אירוח בתנאים מפנקים
הילטון  בבעלות  רומא  גולף  שרתון  מלון 
רומא, הוא מלון אלגנטי המיועד לעשירי עולם 
גולף  במגרשי  לשחק  במיוחד  אליו  שמגיעים 
מנת  על  בקפידה  נבחר  זה  מלון  מקצועיים. 
עם  ומפנקת,  נעימה  תהיה  ששהותכם  להבטיח 
שרק  חמה  ואווירה  מפנקים  בתנאים  אירוח 

שינפלד יודעים להציע.
כמו תמיד, ועם ניסיון של מעל 30 שנה, חשבנו 
על כל פרט: לרשות אורחנו במלון יהיה מטבח 
גלאט כשר, חדר אוכל, בר אירי לכל אורך שעות 
היום והערב, לובי רחב ידיים, בית כנסת מפואר, 
בריכות שחייה חיצוניות עם מים צלולים ומכון 
ירוק  ציבורי  ומשטח  ענק  גולף  מגרש  כושר, 

ורחב ומאיר עיניים.
אוטובוס שאטל מטעם המלון יוצא במהלך היום 
למרכז רומא ולקניון הסמוך מהענקים באירופה 

- קניון "Euroma2", בעלות 3-5 יורו בלבד.

חוויה גסטרונומית 
־את החוויה הגסטרונומית מכירים אורחי שינ

פלד תיירות כבר למעלה מ-30 שנה. הארוחות 
בחדר האוכל ובטרקלין האירי הם חלק בלתי 
נפרד מהחופשה אצל שינפלד תיירות. כשזה 
מגיע לאוכל, מלווים אותנו שלושה נכסי צאן 

ברזל: כשרות, איכות וכמות.

יסודית  בצורה  מוקפדת  כשר  גלאט  הכשרות 
תחת פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א.

האיכות מורגשת בריחות ובטעמים של כל מנה 
לאורחים.  ומוגשת  מטבחנו  את  היוצאת  ומנה 
הבארים  להאמין.  כדי  לראות  צריך  הכמות? 
הענקיים בחדרי האוכל, עמוסים בעשרות סוגי 
שפים  של  בינלאומי  צוות  הסוגים.  מכל  מנות 

יהודיים  במאכלים  המתמחים  וקונדיטורים 
כשרים בנוסח עדות מזרח ואשכנז, מלווים את 
והמגוון  הכמות  הקיץ.  חופשת  בכל  הנופשים 
כל  על  עולים  במלון  האוכל  בחדרי  שתמצאו 

דמיון.
הארוחות מוגשות בכל טוב, מיני בשרים, דגים, 
עוגות,  קינוחים,  תוספות,  סלטים,  מרקים, 
נהנים  אתם  בשבת  ומעדנים.  קונפיטורות 
של  המיוחד  רבא  הקידושא  עם  מלא  מפנסיון 

שינפלד.
וקונדיטורים  הצוות המורחב שלנו כולל שפים 
בינלאומיים.  מהשורה הראשונה שזכו בפרסים 
בשיתוף צוות עוזריהם הם יעמלו ויכינו עבורכם 
של  שפע  הכולל  ומלהיב  מסעיר  אוכל  תפריט 
טעמים, צבעים וניחוחות, בטעם נפלא של עוד.

חופשי  באופן  לפניכם  פתוח  היום  במהלך 
הטרקלין האירי הייחודי של שינפלד המכיל בר 
עוגות  פירות,  חמה,  שתיה  קרה,  בשתיה  עשיר 

ומבחר ליקרים.

תכניות פנאי לכל המשפחה
גם הקיץ הזה הולך להיות שמח ומעניין. אנחנו 
ההופעות  לוח  אחרי  לעקוב  לכם  ממליצים 
האמנים  גדולי  תיירות.  שינפלד  של  והתכניות 
בשרתון  הקרוב  הקיץ  במהלך  יופיעו  והחזנים 
האמנים  מבכירי   - לפידות  ישי  רומא:  גולף 
נחמן  ישראל  והישראלית.  החסידית  במוסיקה 
החזנים  גדולי  של  לצדם  מופיע   – תורג'מן 
אלי  של  הניצוח  שרביט  תחת  ולעמוד  בעולם 
יפה ומורדכי סובול. ישראל פרנס – אומן ויוצר 
נלאות  בלתי  אנרגיות  בעל  הזמרים  מגדולי 
ונשמה גדולה, ואמנים נוספים, שישהו במהלך 

חודשי הקיץ במלון שרתון גולף.

לטייל ברומא וסביבותיה
רומא, אחת הערים היפות באירופה, מציעה 
למבקרים בה שפע של טיולים ואטרקציות. 

אנו מצידנו הכנו עבורכם אפשרות לשורה של 
טיולים מאורגנים בליווי מדריכים מקצועיים 
־דוברי עברית )מסלולי הטיולים עלולים להש

תנות בהתאם לתנאים המשתנים(. לבחירתכם 
ניתן לבחור גם בטיול משפחות או בטיולים 

באופן עצמאי.

מאורגנים  טיולים  על  לכם  ממליצים  אנו 
טרווי,  למזרקת  לפנתיאון,  העתיקה,  לרומא 
היהודי  הרובע  טיטוס,  שער  לקולוסיאום, 
סיור בעיירה הציורית  ברומא, גבעת הקפיטול, 
טיבולי, טיול לנאפולי, הפלגה לסורנטו, עיירת 
מרחצאות  את  להחמיץ  אסור  וכמובן  סיינה, 
בטירת  ביקור  הטיבר,  נהר  על  שיט  קרקלה, 

סנטאנג'לוס ועוד מגוון אתרים שאסור לפספס.
את  תחמיצו  אל  בשופינג,  מעוניינים  אתם  אם 
מאות  תמצאו  שבהם  רומא  שליד  האאוטלטים 
המותגים,  הסגנונות,  כל  העולם,  מכל  מותגים 
והשווקים,  הקניונים  הרשתות,  המעצבים, 

כמצופה מבירת האופנה העולמית. 

אם גם אתם רוצים להגיע לחופשה 
חלומית ברומא, מהרו להתקשר: 

.03-6189999

של  החלומית  הקיץ  לחופשת  נוספים  תאריכים  נוספו  הביקוש,  לאור 
שינפלד תיירות במלון 'שרתון גולף' מבית 'הילטון' ברומא ⋅ אתם מזומנים 
גסטרונומית,  חווה  גלאט,  מלון  הכוללת:  מושלמת  מחופשה  ליהנות 
הופעות ותכניות פנאי לכל המשפחה, טיולים באתרים המרהיבים ברומא 

וסביבותיה ועוד

בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



ב' סיוון תשע"ט 25255/6/19 בירושלים

אחרי שהפסיד מיליארדים: קרן אור לאיש העסקים החרדי

תולדות אהרן, ויז'ניץ וביאלא: המאצ'ינג ממשיך להזרים מיליונים

נחמן וינברג

הש באי.די.בי  ושותפיו  אלשטיין  ־אדוארדו 
קיעו לא פחות מ–2.7 מיליארד שקל — אך 
בשלב זה נראה כי השקעתם ירדה לטמיון. 5 
פיתוח  אי.די.בי  החברה,  רכישת  לאחר  שנים 
גדול של  בהפסד  הראשון  הרבעון  את  סיימה 
328 מיליון שקל, שמצטרפים להפסד של 464 
של  הפסד  ומול  כולה,  ב־2018  שקל  מיליון 

249 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2018.
אלשטיין  שאדוארדו  מאז  עברו  שנים  חמש 
הכ והדו"חות  אי.די.בי,  קבוצת  על  ־השתלט 

שבבעלותו  פיתוח  אי.די.בי  שחברת  ספיים 
מס אינם   — החולף  השבוע  בסוף  ־פירסמה 

אי.די.בי  לאופטימיות.  רבות  סיבות  לו  פקים 
 2019 של  הראשון  הרבעון  את  סיימה  פיתוח 
עם הפסד של 358 מיליון שקל, לעומת הפסד 

של 253 מיליון שקל ברבעון המקביל.
שקל  מיליון   444 של  עצום  גירעון  לאי.די.בי 
בהון העצמי, שהעמיק מהיקף של 230 מיליון 
 671 של  מזומנים  לחברה   .2018 בסוף  שקל 
מיליארד   2.8 של  חוב  בקופה,  שקל  מיליון 
שקל, ובשנתיים הקרובות היא אמורה לפרוע 

1.249 מיליארד שקל.
משערוך  בעיקר  נוצר  ההפסד 
שה האג"ח  שווי  של  ־שלילי 

לקרן  פיתוח  אי.די.בי  נפיקה 
בשל  וכן  אלשטיין,  דולפין של 
ירידה בשווי שוק של האחזקות 
בכלל ביטוח. בעקבות ההפסד, 
גירעון  פיתוח  לאי.די.בי  היה 
בהון העצמי )בתוספת הלוואות 
שקל  מיליון   264 של  בעלים( 

בסוף מארס, וסיכוייה לחלק דיווידנדים כרגע 
נמוכים למדי.

יש בנק  של  דרישתו  גם  קיימת  לכך,  ־ברקע 
והת נכסיו  כלל  את  לחשוף  מאלשטיין,  ־ראל 

על אחזקותיו  גילוי מלא  ע"י מתן  חייבויותיו 
את  שיחשוף  חיסיון  הסרת  מנגנון  דרך  בכלל 
מבנה אחזקותיו המלא בכלל, וכל דרישות או 
אכיפת  רשויות  או  רגולטורים  מצד  הוראות 
לאפשרות  כתנאי  זאת  ובחו"ל,  בארץ  החוק 
האשראי  בחברת  אחזקותיה  להגדיל  כלל  של 

מקס מעל 5%.
במג שנמצאת  מקס  האשראי  חברת  ־רכישת 

התוצאות  בשיפור  לסייע  אמורה  צמיחה  מת 
הפיננסיות של חברת אי די בי פיתוח ועשויה 

־לשפר דרמטית את מאזן עסקיו בי
שראל.

אלש אומר  ל'כלכליסט'  ־בתגובה 
טיין כי הוא נתון בדרישות סותרות 
המפקח  והוראות  ישראל  בנק  מצד 
"אני חושב שזה מאד  על הביטוח: 
לא בסדר להאשים אותי כמי שמנסה 
לחמוק משקיפות בזמן שאני פשוט 
־מקיים את דרישות הרגולטור". לט

ענתו, "כפי שידוע לכל אני מחוייב לפעול לפי 
־הרגולציה של המפקח על הביטוח ביחס להח
־זקותיי בכלל ביטוח – רגולציה זו לא מאפש

רת לי לבצע שום צעדים שיפרו אותה".
עלול  ישראל  לבנק  מצידו  גילוי  כל  לדבריו, 
לסתור את הוראות רשות שוק ההון שאוסרות 
של כך  בכלל  שליטה  כבעל  להתנהג  ־עליו 

 – לסדן  הפטיש  בין  נמצא  אלשטיין  כאורה 
בין דרישות בנק ישראל לדרישות רשות שוק 
"אני  ל'כלכליסט':  הוסיף  אלשטיין  ההון. 
מנהל את עסקיי בארץ ובחו"ל תחת רגולציה 
מחמירה שאני מכבד ומקיים כדבר שבשגרה".

אדוארדו אלשטיין ושותפיו הזרימו מיליארדים לחברה שרכשו מנוחי דנקנר, אך התוצאות הכספיות מלמדות על המשך מגמה כואבת • 
קרן אור: בנק ישראל נוטה לאשר לו להגדיל אחזקות בענקית כרטיסי האשראי

תופעת המאצ'ינג שרבים כבר הספידוה, ממשיכה להניב מיליוני שקלים לעולם התורה • והשבוע: התרמת ענק לבניין המרכזי, הסכום 
שיחולק בין קהילות קטנות והכפלה משולשת

־שאלה: אני עובדת שכירה במשרד בתקן שעות חוד
שיות גלובליות. לאחרונה החברה החליטה על מספר 
כללים חדשים ורציתי לשאול האם זה בהתאם לחוק:
־עובדת שחסרות לה שעות בחודש )לא ימים( - הש

מהשכר  ולא  הנצברים  החופשה  מימי  יורדות  עות 
ללא אפשרות בחירה כפי שהיה עד עכשיו.

מימי  חוסר  שעות  להוריד  רשאית  החברה  האם   .1
חופשה ללא הסכמת העובד?

ימי חו ־בחופשת פסח, עובדת שלא היו לה מספיק 
פשה, חשבון ימי החופשה שלה הוכנס למינוס וזאת 
לא  שרוצה  שמי  הודעה  וללא  מראש  תיאום  ללא 

להיכנס למינוס שתבוא לעבוד בחול המועד.
2. האם החברה רשאית להכניס את חשבון ימי החו־

פשה של העובד למינוס ללא תיאום מראש?
לפני שנה היו מספר עובדות שיצאו לחופשת לידה 
־וצברו ימי חופשה בחודשים של החופשה וכעת הח

ברה הודיעה שזה היה טעות ולא היינו זכאיות לצבור 
ימי חופשה והחברה מורידה את ימי החופשה האלה 

רטרו )לאחר שכבר נצלנו את ימי החופש האלה(.
3. האם במהלך חופשת לידה העובדת לא זכאית לצ־
בירת ימי חופש? במידה ולא - לאחר שהחברה נתנה 
את ימי החופשה והם נוצלו )ואף אם הם לא נוצלו 
לאחר  לעובדת  לקזז  רשאית  החברה  האם  עדיין(, 

שנה את ימי החופשה האלו?
תשובה: אין להכניס ליתרת חופש שלילית עובד ללא 
חיסורים מעבר  בגין  להפחית מהשכר  ויש  הסכמתו 
רשאי  אינו  גם  שהמעסיק  אדגיש,  החופש.  לימי 
סיום  עם  במינוס  חופש  ימי  בתשלום  עובד  לחייב 
עבוד את  מסיים  העובד  אם  כלומר  העבודה.  ־יחסי 

תו אצל המעביד והוא נמצא ביתרה שלילית של ימי 
חופש  ימי  בגין  להיפרע  רשאי  אינו  המעסיק  חופש 
למינוס  עובד  להכניס  ניתן  לא  שכמובן  יוצא,  אלו. 

בימי חופש מבלי תיאום איתו.
בנוגע לשאלה השלישית, אני סבור שבעת החופשה 
לא ניתן לצבור ימי חופשה נוספים באופן יחסי, לאור 
שבעת החופשה לא היו אמורים להיצבר ימי חופשה 
תשלומים  העובדות  קיבלו  שלכאורה  הרי  נוספים 
שלא היו מגיעים להם ועליהן להשיב אותם בהתאם 

לעקרון של איסור עשיית עושר ולא במשפט.



שאלה: אדם ערך צוואה ובה הורה שברצונו להוריש 
־את רכושו לילדיו בצורה שווה. האדם התחייב במ

סמך נפרד שלא ישנה את הצוואה, לא יערוך צוואה 
הצוואה  את  ישאיר  ואף  שונות  הוראות  עם  חדשה 
לערוך  שלא  התחייבות  האם  בתוקף.  המדוברת 
שנערכה  חדשה  צוואה  לבטל  יכולה  חדשה  צוואה 

בסתירה לה?
או  חדשה  צוואה  לערוך  שלא  התחייבות  תשובה: 
שאינה  התחייבות  הינה  קיימת  צוואה  לבטל  שלא 
צוואה  לערוך  שלא  אדם  לחייב  ניתן  ולא  תקפה 

חדשה או שלא לבטל צוואה שכבר ערך.

ניתן לשלוח שאלות למדור בפקס: 0777060059
kurislaw@gmail.com ובמייל

תוצרת כחול לבן? זה לא משנה
עצמו,  את  מיצה  הזה  השגוי  שהמהלך  חשבתי 
משרד  של  בקמפיין  נתקלתי  שוב  השבוע  אבל 
כחול  מתוצרת  מוצרים  רכישת  לעידוד  הכלכלה 
לבן. הקמפיין מסביר שרכישת תוצרת כחול לבן 
־מחזקת את הכלכלה הישראלית, מחזקת את הת

עשייה המקומית, יוצרת משרות וגם יוצרת גאווה 
לאומית. כמובן, כל זה שגוי.

על  מעיד  שכזה,  בקמפיין  הצורך  עצם  ראשית, 
בעייתיות. האם אתם צריכים קמפיין שיקרא לכם 
צריכים  אתם  האם  איכותיים?  מוצרים  לרכוש 
קמפיין שיקרא לכם להעדיף מוצר זול ומשתלם? 
את זה כולנו אנחנו מעדיפים לעשות מתוך יוזמה 
שעבדנו  כסף  לבזבז  לא  שעדיף  והבנה  עצמית, 
עליו על מוצרים שפחות מוכיחים את עצמם. אז 

למה צריך קמפיין שיקרא לרכוש תוצרת ישראל? 
טו דברים שאינם  יש שרוצים שנעשה  כי  ־ובכן, 

בים עבורנו, אך משתלמים עבורם.
המוצר  את  שנרכוש  מעוניין  ישראלי  יצרן  אם 
־שלו, אז שיתכבד ויכין מוצר איכותי ובמחיר תח

רותי, ואז בלי שום קמפיין אנחנו נעדיף בשמחה 
לעשות  יכול  אינו  אם  שלו.  המוצר  את  ובששון 
ול הישראלי  בצרכן  לפגוע  צורך  אין שום  ־זאת, 

או  לקנות מוצר שלא מתאים עבורו  אותו  שכנע 
נחוש  ממש  לא  מקרה,  בכל  עבורו.  מידי  שיקר 
במחיר  ירוד  מוצר  נרכוש  כאשר  לאומית  גאווה 
גבוה שיש לו סמל של ייצור כחול לבן. זו יותר 

תחושה של ניצול.
צרכן  כאשר  תועלת  שום  אין  הלאומית,  ברמה 

מעדיף מוצר מקומי על פני מוצר מיובא. הייבוא 
הייצוא  כאשר  בזה,  זה  תלויים  תמיד  והייצוא 
אשר  לכן,  ולהיפך.  הייבוא,  גם  עולה  אזי  עולה 
ייצוא  מעודדים  למעשה  מיובא,  מוצר  רוכשים 
של מוצר ישראלי אחר. וכאשר מעדיפים לרכוש 
מקומי  יצרן  יש  שגם  אומר  זה  מקומית,  תוצרת 
המוצר שלו  את  לייצא  לו  פחות משתלם  שכעת 

לחו"ל.
הסיבה לתופעה היא שער המטבע. הייצוא מביא 
למשל  בארה"ב  הרוכשים  שהרי  ארצה,  זר  כסף 
משלמים בדולרים עבור המוצר הישראלי, וכעת 
היצואנים מחזיקים בהרבה דולרים. מה יש להם 
לעשות עם דולרים? אפשר כמובן ללכת לחלפן, 
בכסף  היחיד  השימוש  גלגולים  כמה  אחרי  אך 

הוא לקנות מוצרים בחו"ל. לכן, אי אפשר לייצא 

לאורך זמן בלי לייבא, ולהיפך.

־גאווה לאומית זה לייצר מוצרים איכותיים שהצ

רכנים בכל העולם מעדיפים לרכוש אותם כי הם 

איכותיים ומשתלמים. ברוך ה', יש הרבה מוצרים 

ישראלים בתחומי הטכנולוגיה, החקלאות, וכמו 

גם הרבה תחומים נוספים, שזוכים לביקוש גדול 

בעולם, ומביאים גם כבוד לאומי. וכדי לעודד את 

לעודד  צריך  המוצלחות,  הישראליות  התעשיות 

את יחסי המסחר עם העולם, ולא לקרוא לציבור 

לרכוש רק מוצרים ישראלים.

דוד רוזנטל

נחמן וינברג

תופעת  את  להספיד  מיהרו  שרבים  בעוד 
למיצויה,  הגיעה  היא  כי  ולשער  המאצ'ינג 
מהמציאות בשטח עולה תמונה הפוכה, כאשר 
מערכות  שתי  לפחות  מתקיימות  שבוע  בכל 
בקהילות  המאצ'ינג  באמצעות  כספים  גיוס 

שונות.
מערכות   3 מתקיימות  זה,  בשבוע  למשל  כך 
שונות. בחסידות תולדות אהרן הצהירו על יעד 
מוגדר של 12 מיליון ₪ לטובת המוסדות. כ"ק 
האדמו"ר הצהיר כי הכספים הללו לא מיועדים 
זוהי חבות של כלל  לכסות את חובותיו, אלא 

החסידים.
גם בחסידות ויז'ניץ מגייסים בימים אלו כספים 
מי־  44 של סך  המאצ'ינג,  מערכת   באמצעות 
ליון ₪, לטובת השלמת בית המדרש המרכזי 

החדש של החסידות בשיכון וויז'ניץ בב"ב.
לאחר שבשנה שעב מגיע  בויז'ניץ  ־המאצ'ינג 

לטובת  נוספים  שקלים  מיליוני  כבר  גויסו  רה 
החסידים  לכלל  קרא  הרבי  המוסדות.  החזקת 
להיחלץ ולקחת על עצמם התחייבויות ולגייס 

את קרוביהם כדי לעמוד ביעד.
של  יותר  נמוך  יעד  קבעו  ביאלא  בחסידות 

חמישה מיליון ₪. סכומים אלו מיועדים עבור 
כל  כאשר  החסידות,  המקומיות של  הקהילות 
קהילה תקבל 90% מהסכום שגייסה, ורק סכום 
10% מכלל הכספים המגויסים יועבר למו־  של

סדות המרכזיים של החסידות בירושלים.
עם  כספים  גיוס  מתקיים  בטשערנוביל  גם 
יעד של 4 מיליון ₪, ובארגון למען אחי )יד-

אליעזר( מתקיים גיוס כספים של 18 מיליון ₪ 
באמצעות הכפלה משולשת.

גיוס המו ־בשבוע שעבר קיימה חסידות צאנז 
מיליון   8 בהיקף של  נים באמצעות המאצ'ינג 
־₪. חסידות פינסק קרלין גייסה אף היא באמצ
עות המאצ'ינג סכום מרשים של 4.7 מיליון ₪.

רשת  ידי  על   ₪ מיליון  כ-45  גויסו  לאחרונה 
־הכוללים עטרת שלמה של הרב אליעזר סורו

גור  גויסו ע"י חסידות  וכ-70 מיליון ₪  צקין, 
יעד  כלל המוסדות של החסידות, מתוך  עבור 

מצופה של 100 מיליון שקלים.
יש בנק  של  דרישתו  גם  קיימת  לכך,  ־ברקע 
והת נכסיו  כלל  את  לחשוף  מאלשטיין,  ־ראל 

אחזקותיו  על  מלא  גילוי  מתן  ע"י  חייבויותיו 
את  שיחשוף  חיסיון  הסרת  מנגנון  דרך  בכלל 
מבנה אחזקותיו המלא בכלל, וכל דרישות או 
אכיפת  רשויות  או  רגולטורים  מצד  הוראות 
החוק בארץ ובחו"ל, זאת כתנאי לאפשרות של 

כלל להגדיל אחזקותיה בחברת האשראי מקס 
מעל 5%.

במג שנמצאת  מקס  האשראי  חברת  ־רכישת 
התוצאות  בשיפור  לסייע  אמורה  צמיחה  מת 
הפיננסיות של חברת אי די בי פיתוח ועשויה 

לשפר דרמטית את מאזן עסקיו בישראל.
הוא  כי  אלשטיין  אומר  ל'כלכליסט'  בתגובה 
ישראל  בנק  מצד  סותרות  בדרישות  נתון 
חושב  "אני  הביטוח:  על  המפקח  והוראות 
שזה מאד לא בסדר להאשים אותי כמי שמנסה 
לחמוק משקיפות בזמן שאני פשוט מקיים את 
דרישות הרגולטור". לטענתו, "כפי שידוע לכל 
אני מחוייב לפעול לפי הרגולציה של המפקח 
 – ביטוח  בכלל  להחזקותיי  ביחס  הביטוח  על 
רגולציה זו לא מאפשרת לי לבצע שום צעדים 

שיפרו אותה".
עלול  ישראל  לבנק  מצידו  גילוי  כל  לדבריו, 
לסתור את הוראות רשות שוק ההון שאוסרות 
של כך  בכלל  שליטה  כבעל  להתנהג  ־עליו 

כאורה אלשטיין נמצא בין הפטיש לסדן – בין 
דרישות בנק ישראל לדרישות רשות שוק ההון. 
את  מנהל  "אני  ל'כלכליסט':  הוסיף  אלשטיין 
מחמירה  רגולציה  תחת  ובחו"ל  בארץ  עסקיי 

שאני מכבד ומקיים כדבר שבשגרה".
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ירושלים  יום  בתלבושת כחול-לבן חגיגית לרגל 
והתיישב  הממשלה  למליאת  בנט  נפתלי  נכנס 
בכיסאו הריק - מאז הבחירות - מול פניו של נתניהו. 
נינוח ועבר  בנט, כך לפי עדות אחד השרים, נראה 
צ'פחות  מחליף  כשהוא  החברים  בין 
ומסתחבק, כאילו בא לעשות חימום 
המסר  הדגלים.  ריקוד  לפני  קליל 
ששידר באופן כניסתו למליאה היה: 
כמוני - כמוכם, חברים. אולי עברתם 
אך אחרי הקדמת  אחוז החסימה  את 
רק  סירה.  באותה  כולנו  הבחירות, 
את  פרס  כשאלת  שישאל,  היה  חסר 

חברי מרכז העבודה: "אני לוזר?".
מהבית  החפוזה  בפרישתם  כמו 
היהודי – כך בכניסתם השבוע לאולם 
בין  ההבדלים  הממשלה,  מליאת 
בנט  בעוד  לעין.  בלטו  לשקד,  בנט 
מאוזן  פניו,  על  מרוח  כשחיוך  נכנס 
לכולנו  המוכרת  בתבנית   – לאוזן 
מהקריקטורות שמתארות את דמותו, 
וכבויה.  מתוחה  נראתה  ששקד  הרי 
חדת  שוב,  מסתבר  שקד,  הגברת 

חושים יותר ממיסטר בנט.
בנט  את  זיהה  לחדר,  נכנס  נתניהו 
היושבת  שקד  ואת  מולו  היושב 
ביבי  איווט.  כנשוך  וקפץ  במקומה 
ואילך  זה  מרגע  שמבקש  כמי  נראה 
המופגנת  התעלמותו  את  להפגין 

מילים  להחליף  והשתדל  עבר  "הוא  מהשניים. 
עם השרים, אבל לא העיף מבט לעברו של בנט", 
הסתכל  מולו,  ישב  "נפתלי  השרים,  אחד  תיאר 
לכיוונו, ונתניהו עשה הכל כדי שהעיניים שלהם 
בממשלה  שליברמן  נזכרנו  לרגע  ייפגשו.  לא 
הקודמת היה עבורו רק השטן הקטן. בנט בשביל 

ביבי ושרה - היה תמיד השטן הגדול".
הממשלה,  ישיבת  שהחלה  אחרי  קלה  שעה 
כשהם  זה  אחר  בזה  מהחדר  ושקד  בנט  נעלמו 
לרגל  קודמות  על התחייבויות  ממלמלים משהו 
יום ירושלים. השרים העריכו בתחילה שתגובתו 
אותם  הניסה   – ראש-הממשלה  של  המנוכרת 
מהחדר. רק בשלב מאוחר יותר התברר שנתניהו 
עם  ירושלים  שחרור  חגיגות  את  לכרוך  בחר 
שחרורם של בנט ושקד מתפקידיהם. "ביבי דאג 
ללשכותיהם  ישוגרו  הפיטורים  שמכתבי  כנראה 
בזמן ישיבת הממשלה – כדי שיתעדכנו ויתקפלו 

מיידית", שיחזר השר הסקרן, בדיעבד.
ירושלים, הגיע נתניהו למרכז  יום  בערבו של 
נמנה על הבייס  וחגג עם קהל סרוג שאינו  הרב 
של בנט&שקד. המרקדים כדרכם, העניקו לידיד 
ל"ראשיה,  והכבוד השמור  היקר  כל  את  בנימין 

שריה ויועציה" גם יחד. שחרור שכזה, ביבי לא חש 
מימי קואליציית ה-67.

ימי מתניהו
נמשכת. אחרי   – הידועה  דפרסיה  הביבי-מאניה 
שנועדה  החנק  מלפיתת  נחלץ  שבו  מיוסר  סופ"ש 
להעביר את מפתחות הרכבת הממשלה לגורם אחר 
לבחירות  המדינה  את  שיניו  בעור  והוביל  זולתו, 
נחת.  של  רגעים  השבוע  נתניהו  חווה  חדשות, 
 – הנאה  לנתניהו  הסבו  ושקד,  בנט  של  פיטוריהם 
השווה בעוצמתה רק לעונג שחווה איציק כהן עם 
גפני.  של  וחמתו  אפו  על  האברכים  ביטוח  אישור 
ההצלחה המסחררת עם בחירתו של מתניהו אנגלמן 
חלק  בתמיכת  המדינה,  למבקר  "מתניהו"(  )להלן: 
מחברי האופוזיציה, החזירה לנתניהו את התחושה 
שלמרות הכל, במערכת הפוליטית הנוכחית – הוא 

כמעט כל יכול.
השבוע  ראשית  של  הבולטים  המהלכים  שני 
נתניהו.  של  באישיותו  הניגודיות  את  הבליטו 
בבחירת מבקר המדינה – ביבי שב והוכיח יכולת-
על פוליטית. בפיטורי בנט ושקד לעומת זאת, הוא 
השנאה  חולשת  את  כמה,  יודע  המי  בפעם  גילה 
לביבי  עובר  מה  להבין  אפשר  "אי  הטינה.  ונטירת 
חם  יהודי  הליכוד,  משרי  אחד  התבטא  בראש", 
לבנט  ביבי  של  היחס  בין  שהשווה  מסורת,  וחובב 
התלמודי  לסיפור  הממשלה,  בישיבת  ולשקד 
ובר  גירושין(, על קמצא  גיטין – אפרופו  )ממסכת 
לא  שלעולם  לאיש,  לו  יפה  הקמצא  משל  קמצא. 

יכניס יד לכיס, אך במקרה הזה, אי אפשר להימנע 
גם מהשוואת המשל לנמשל – במבחן התוצאה של 

חורבן הבית.
את  ראשון  יום  צהרי  עד  שגיששה  שקד  איילת 
כך  על  בנתה  גחונה,  על  כמעט   – לליכוד  דרכה 
כעוד  ראש-הממשלה.  בסביבת  גם  ינצח  שההיגיון 
אחת מפליטות בלפור היה עליה לדעת שכל עוד זה 
תלוי בשרה )נתניהו(, היא לא תהיה שרה ואפילו לא 
חכפ"ש. הטפטופים התקשורתיים על שריונה הצפוי 
המפלגה  מבכירי  כמה  של  והתגייסותם  בליכוד 
הסקרים  עזרו  לא  לרעתה.  פעלו   – בשבחה  לדבר 
שלימדו כי שיבוצה ברשימה יניב לליכוד יבול נאה 
וגם לא ההסבר של המצדדים  של תוספת מנדטים 
בשילובה – כי בכך יצליח נתניהו להשלים את הליך 

הגירושין בין שקד לבנט.
הימר  לאחרונה,   - הראשונה  בפעם  ולא  נתניהו, 
על כל הקופה. במטבע הלשון של חז"ל, הוא דחה 
מאשמים  אותם  הפך  ובכך  הנופלים,  אחר  אבן 
לשוות  ניסה  לא  נתניהו  הללו  לפיטורים  לנרדפים. 
אורי  החכ"ל  את  מקצועיות.  של  עין  מראית  ולו 
אריאל, שמכהן כשר החקלאות ומשמש נוכח-נפקד 
בישיבות הממשלה, נתניהו הותיר בתפקידו חרף אי 
תפקודו ואי היבחרותו. הכל אישי, וביבי אפילו לא 

טרח ליצור נראות מלאכותית של שוויוניות.
אם עד עכשיו הואשמו בנט ושקד בקץ )שלטון( 
הימין, הרי שמרגע זה, יספרו להם את מניין הימים 
ושקד,  בנט  אם  פנים.  בבושת  פוטרו  בו  מהרגע   –
להשתחל  יצליחו  לחוד,  אחד  כל  או  יחד  שניהם 

קמצא ובר קמצא
במליאת הממשלה

המרקדים שחגגו 
את שחרור ירושלים 
במרכז הרב העניקו 
לידיד בנימין את 
כל הכבוד והיקר 
השמורים ל"ראשיה, 
שריה ויועציה" גם 
יחד. שחרור שכזה, 
ביבי לא חש מימי 
קואליציית ה-67

פיטורים בגובה 
העיניים. נפתלי 
בנט, צילום: פישל 
רוזנפלד

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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דבר  חייבים  יהיו  לא  הם  כלשהי,  במסגרת  לכנסת 
לראש-הממשלה. לא לחסינותו הפוליטית ובוודאי 

שלא לחסינותו האישית.
כשנתניהו שמע השבוע את הביקורת הוא ממש 
בטרמינולוגיה  לרגע  להשתמש  אם   – התנצל  לא 
עצמה.  את  הוכיחה  ממש  שלא  בנט,  של  הנושנה 
שתי המילים שהוא השמיע בתגובה לכל מי שהעז 
ריאל-פוליטיק  ולא  פרנויה  היא  שנרדפותו  לרמוז 
לכם!  "אמרתי  היו:   - ריאליטי-פוליטי  אולי  או   -
להביא  כדי  אחת  יד  עושים  וסער  שריבלין  אמרתי 
לאולפנים  רץ  סער  איך  ראיתם  וכולכם  להחלפתי 
הראשון  מהרגע  אמרתי  סכינים.  בי  לתקוע  כדי 
שאיווט רוצה לחסל אותי וכולכם ראיתם שצדקתי".
נתניהו  אגב,  המדינה,  למבקר  שנוגע  מה  בכל 
שגרתי,  בלתי  אופטימיות  בפרץ  מלכתחילה,  חזה 
לא  ליברמן  נתניהו  את  ייבחר.  מתניהו  מועמדו  כי 
יכול לסבול, אך עם מתניהו, כך נטען, יש לו היכרות 
אינטרס  יהיה  שלאיווט  גם  העריך  ביבי  מוקדמת. 
למחנה  ערק  לא  שהוא  מהימין  לבוחריו  להוכיח 
בראשות  חילוני,  אחר,  ימין  מוביל  אלא  השמאל 

האדמו"ר מנוקדים.
הפראנויה שהתממשה בסופ"ש שעבר, היא אחת 
הסיבות לכך שביבי מיהר לפטר את בנט ושקד רגע 
בישיבת  לסורם  חוזרים  השניים  איך  שראה  אחרי 
קרה.  לא  כלום  כאילו  ומסתחבקים  הממשלה 
אומרים שגם אחרי פרנואיד – רודפים לעיתים, אך 
ליברמן,  שבפרשת  מהתחושה  להימנע  אפשר  אי 

נתניהו הוא אכן הראשון שזיהה.

הונאת ביטוח 
"הטעות של בנט ושקד הייתה שהם לא התפטרו 
מעצמם רגע אחרי הקדמת הבחירות", אמר השבוע 
עומק  את  מכיר  כמוהם  "מי  הליכוד,  משרי  אחד 
איבדו  שהשניים  נראה  הנתניהוהים.  של  האיבה 
יציאה  של  הפיאסקו  מאז  הפוליטיים  החושים  את 

למפלגה חדשה".
שלו  שמהטעות  בכך  להתנחם  יכול  בנט  נפתלי 
נשכרות.  ויתומים תצאנה  – משפחות של אלמנות 
בפעולתו האחרונה כשר חינוך, חתם בנט על תקנות 

מבחני התמיכה של ביטוח חיים לאברכים. הדבקות 
במשימה של סגן שר האוצר יצחק כהן – שנראתה 
במשך עשור כאובססיה חסרת סיכוי – הוכיחה את 

עצמה במבחן התוצאה.
בנט  נמנע  החינוך  כשר  כהונתו  שנות  במשך 
מלחתום על התקנות לנוכח התנגדותו הנחרצת של 
יו"ר ועדת הכספים גפני. בנט העדיף, בבחינת שר 
ואל תעשה, לא להיקלע למאבק היצרי בין סגן שר 
האוצר ליו"ר ועדת כספים. טרם נולד החתם שינפיק 
יו"ר  של  זעמו  מפני  מכהן,  לשר  ביטוח  פוליסת 
ועדת כספים היושב על השיבר ומאשר כל העברה 

תקציבית.
והבין  ההזדמנות  את  זיהה  האוצר  שר  סגן 
בגדול.  להרוויח  יכול  הוא   – בנט  של  שמההפסד 
לחתום  עקרונית  נכונות  הניבה  לבנט  פנייה שקטה 
משרד  של  המשפטית  בלשכה  אך  התקנות,  על 
- בממשלת  סירבו לאשר את חתימת השר  החינוך 
מעבר. איציק כהן לא אמר נואש. כמו טלפנית של 
עמותת צדקה שאינה בוחלת בשום דרך כדי לגייס 
את  גם  הטריף  הוא  האומללה,  למשפחה  כספים 
היועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט ודרש לקבל 

תשובה – חיובית. אלא מה?
במייל  ב-15.5,  ניתנה  בכתובים,  התשובה, 
שכותרתו: "תיקון מבחני התמיכה במוסדות תורניים 
– ביטוח חיים לאברכים". עו"ד ערן עסיס ממחלקת 
בשם  טובה'  'חתימה  ברכת  העניק  וחקיקה  ייעוץ 
בתשובה  נכתב  שלום",  כהן  השר  "סגן  היועמ"ש. 
על  לחתימה  בנוגע  לשאלתך  "בהמשך  הרשמית, 
במוסדות  החינוך  משרד  של  תמיכה  מבחני  תיקון 
תורניים, נבקש להבהיר כי אין מניעה ששר החינוך 
למרות  המבחנים,  תיקון  על  הנוכחית  בעת  יחתום 

העובדה שמדובר בממשלת מעבר".
היועמ"ש  אישור  שנתקבל  אחרי  ימים  חמישה 
וימים ספורים לפני שפוטר מתפקידו, חתם בנט על 
התקנות שפורסמו בסופ"ש שעבר ברשומות. "זהו 
יום חג", עלץ איציק כהן בלשכתו ושלף מקלסר עב 
כרס את מכתבי התמיכה של גדולי ישראל זצוק"ל 
ושליט"א. תוך כדי העלעול מדושן העונג, התקבל 
טלפון מאחד מבניו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. "דע 
החוק  הצעת  "שזו  השר,  לסגן  הבנש"ק  אמר  לך", 

היחידה שמרן האבא זצ"ל חתם עליה בכתב ידו".
 – קפלן  רחוב  את  לחצות  הזדרז  המרוגש  כהן 
לבניין  האוצר  במשרד  מלשכתו  הרגלי  במעבר 
ש"ס  בסיעת  בישיבת  להשתתף  כדי  הכנסת, 
החתימה.  לרגל  חי'  כל  'נשמת  באמירת  שנפתחה 
בחדר הסיעה הסמוך של יהדות התורה, נראה גפני 
- שהופתע מהונאת הביטוח שנרקמה מאחורי גבו 
- כמי שנשמתו עומדת לפרוח. יו"ר ועדת הכספים 
הוא הלוחם הגדול ברפורמה, אותה הגדיר השבוע, 

הגיוס",  חוק  כמו  "גרועה 
את  שאל  כשגפני  רח"ל. 
וחתם  הלך  מדוע  בנט 
מאחורי גבו לבקשת איציק 
נפתלי  לו  השיב  כהן, 
בתמימות שהבקשה בכלל 
מכלוף  מאריה  הגיעה 
דרעי שהסביר לו עד כמה 
וטובה.  חיובית  הרפורמה 
שלושה שותפים היו אפוא 
אם   – ארבעה  לקנוניה. 
היועמ"ש  את  מכלילים 

שהיה באותה עצה.
מפני  ומזהיר  שב  גפני 
יד  הכנסת  של  תקדים 
רגולטורית לכיסם המרוקן 
כהן  האברכים.  של 
שהפגיעה  טוען  לעומתו, 
– היא בכלל הטבה. "החל 
 2020 לינואר  מהראשון 
אברך  יגדל.  הנקודה  ערך 
שקלים   15 יקבל  מבוטח 

"בהוצאה  בלהט,  כהן  אומר   ,"15 משלו  ויוסיף 
ביזוי  של  הנורא  למחזה  סוף  ייעשה  מינימלית, 

משפחות הנפטרים".
לטוב ולרע – אליבא דכהן אך גם לשיטת גפני – 
ניתן לסכם ולומר שביטוח האברכים, הוא המהלך 
היחיד של הנציגות החרדית בכנסת ה-21 שהתפזרה 
בקיצור ימים. יחדשהו הקב"ה עלינו ועל כל אברכי 
ולשלום- טובים  לחיים  ולברכה,  לטובה  ישראל, 

בית.

בנט השיב לגפני 
בתמימות שהבקשה 

הגיעה מדרעי שהסביר 
עד כמה רפורמת ביטוח 

האברכים חיובית. שלושה 
שותפים היו אפוא 

להונאה. ארבעה – אם 
מכלילים את היועמ"ש 

שהיה באותה עצה

ביטוח בחיתום מרן. איציק כהן עם קלסר ביטוח האברכים, השבוע בלשכתו
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הולכים אל הלא נודע: האם הבחירות יעשו טוב למפלגות החרדיות

אסמוך לחצות לילה, קומת הסיעות במשכן הכנ
סת. השר אריה דרעי מסיים ישיבת סיעה ופוגש 
אמולו את כלי התקשורת. בזמן שכל ראשי הסי
אעות החלו בסיסמאות הבחירות, דרעי בחר לה

השליתי  נתניהו:  מבנימין  סליחה  ולבקש  תנצל 
ביבי  טעיתי,  יסתיים,  איווט  עם  אותו שהסיפור 
צדק - איווט רצה להפיל אותו, אני מתנצל, אמר.
אמעטים האירועים בהם דרעי מתנצל, בטח בשי

דור חי לעיני עם ישראל כולו. הפעם דרעי הבין 
שלו  ביותר  הטוב  החבר  ידי  על  הושפל  שהוא 
בפוליטיקה הישראלית. חבר שקיבל הכל וסירב. 
חבר ש'בגד' ויצא לדרך חדשה: גרירת המדינה 
הציבור  כנגד  הסתה  של  מסווה  תחת  לבחירות 

החרדי.
הכנסת  משכן  את  עזב  דרעי  לילה  חצות  לאחר 
21 התפזרה, כאא -ולא מאמין שזה עתה הכנסת ה

רבעים יום לאחר שהושבעה. ביום שלמחרת הוא 
התאושש וכינס מסיבת עיתונאים שם בחר ללכת 
נגמר,  זה  מסר:  להעביר  איווט,  של  הראש  על 

הפעם באמת.

החריפות  האמירות  שלל  את  לכם  לחסוך  בכדי 
אני  סיכום:  הנה  לשעבר,  החבר  נגד  דרעי  של 
פגוע, כואב. איווט שקרן, סחטן ומסית. לקינוח: 
הציבור  על  איווט  של  דבריו  את  השווה  דרעי 
טען  שלא  "חסר  ימ"ש.  הנאצים  לדברי  החרדי 

שיש לנו אף ארוך או שאנו לא מתרחצים".
משה  ירושלים  עיריית  ראש  מוסגר:  ובמאמר 
לי  אין  ברור:  בקול  ולהכריז  לקום  צריך  ליאון 
אקשר לאיווט ליברמן. ליאון נבחר רק בזכות הח

קול  אפילו  הביא  לא  טוען שאיווט  דרעי  רדים. 
שנבחר  עיר  שראש  יתכן  לא  ליאון.  עבור  אחד 
מליבר חלק  להיות  ימשיך  החרדים  אמקולות 

מן. ליאון בחר לשתוק בשבוע האחרון, כנראה 
הפחד מ'הבוס' )כלשונו( גדול, אחרת אין הסבר.

 העם עייף
המפלגות  ראשי  יוצאים  הזו  הבחירות  למערכת 
עם  וש"ס  התורה'  'יהדות  מחוזקים.  החרדיות 
הישגים אדירים בכנסת ה-21, אם נדייק - הישג 
אאחד: שמונה מנדטים לכל סיעה. כעת הם יצט
ארכו לשכפל את ההישג, כל ירידה תיחשב לכיש

לון. היעד ברור: שמונה מנדטים.
בשיחות עם חברי הכנסת החרדים אפשר לשמוע 
צליל של תקווה: "העם עייף, בבחירות חוזרות 
נעבוד קשה  גבוהה.  אחוז הצבעה  לנו  צפוי  לא 
אלהביא את כלל המצביעים שלנו לקלפי, לא נופ

תע אם נסיים עם תשעה מנדטים".
בש"ס הכיוון ברור: הפיכת עצרות הסליחות של 
חודש אלול לעצרות בחירות, בתקווה להפוך את 

הניצ לחגיגת  בסוכות  רבו'  פני  'הקבלת  אמעמד 
חון. "אין סיבה שנרד משמונה מנדטים, הוכחנו 
נגדל",  רק  אנחנו  לביבי,  נאמנים  שאנחנו  לעם 
יצטרכו  התורה'  ב'יהדות  בסיעה.  ח"כ  הסביר 
פינדרוס  השמיני,  המנדט  בשביל  קשה  לעבוד 
נכנס בזכות עשרות קולות בלבד, שגם הם בספק 
אויתכן שלולי הוקדמו הבחירות נציג הליכוד במ

קום ה-36 היה נכנס במקומו.

לשון מאזניים
"עם שבעה מנדטים השגתי מה שלא השגנו עם 
האחא בקדנציה  ששמעתי  משפט  מנדטים",   17
ארונה מפיו של אריה דרעי שוב ושוב. לאחר הב

חירות הבין דרעי שעם 16 המנדטים של הציבור 
החרדי - הוא לא יכול לעשות כלום. הוא כלוא 

בידיו של החבר לשעבר.
מכוונים  ליצמן  ויעקב  גפני  משה  דרעי,  אריה 
ליעד אחד: להסביר לציבור שאיווט לא רלוונטי. 
מק הם  כך,  ימין.  ממשלת  חלק  יהיה  לא  אהוא 

ווים, ציבור הימין יעזוב ואיווט יזכה לקולות של 
הציבור האנטי-חרדי, אלו שחונים כעת ב'כחול 

לבן'.
יזכה ל-61 מנדטים  ויצליחו, גוש הימין  במידה 
ימים-חרדים- ממשלת  שתהיה  כך  איווט.  ללא 
הגיוס  חוק  ליברמן.  של  הטובות  ללא  דת"ל 
הכו ומתווה  הגיור  חוק  תיקונים,  עם   - איעבור 

להיכנס  איווט  ירצה  מכן,  לאחר  יטופלו.  תל 
לממשלה? לא נפסול.

לשון  יהיה  שוב  ואיווט  ויכשלו,  במידה  אך 

המפלגות  שראשי  הרי  הממשלה,  של  מאזניים 
איווט  מחדש.  מסלול  לחשב  יצטרכו  החרדיות 
לא יתפשר על חוק הגיוס לאחר שגרר את כולנו 
יצטרכו  הגיוס. החרדים  בפייק משבר  לבחירות 

להתפשר. לא תהיה ברירה.

תעשיית הסקרים והשקרים
הקרובים  בחודשים  לקוראים.  טיפ  ולסיום, 
של  מהובלה  חדש.  לסקר  בוקר  מידי  תתעוררו 
הפעם  ש"ס.  של  'התרסקות'  דרך  לבן'  'כחול 
תזכרו מה התרחש פה לפני חודשים מספר. אף 
ואפילו לא התקרב לתוצאת הב דייק  אסוקר לא 

יותר מהסקר  חירות, כך שההימור שלכם שווה 
'מקצועי'.

אם שכחתם, הנה תוצאות הסקר האחרון של ד"ר 
לפני הבחי ימים  ארבעה  גבע,  ומנו  צמח  אמינה 

רות:
'הליכוד' - 26. בפועל סיעת 'הליכוד' קיבלה 35 
וייתכן שהייתה זוכה גם במנדט ה-36.  מנדטים 
'העבוא הלאה,   .)!( הפרש  מנדטים   10  כלומר,
דה' - 11 מנדטים, בפועל המפלגה התרסקה ל-6 

מנדטים בלבד.
ש"ס קיבלה בסקר 5 מנדטים, בפועל זכתה ב-8 
פייגלין  משה  של  'זהות'  ולקינוח:   )!( מנדטים 
וחיים אמסלם זכתה בסקר ב-5 מנדטים, בפועל 

היא לא עברה את אחוז החסימה.

507,3244 בני אדם קידשו שם שמיים בבחירות האחא
רונות לכנסת, והצביעו למפלגות החרדיות - יהדות 
שאמרו  איש  מיליון  מחצי  למעלה  וש"ס.  התורה 
בקול רם וברור, אנחנו נשמעים לדעת תורה והפריכו 
באחת את תיאוריות ההתפרקות של הציבור החרדי 

בארץ ישראל.
עומדים  שעכשיו,  מישרים,  המגידי  מאחד  שמעתי 
אשר  חדשה,  בחירות  מערכת  של  בפתחה  אנחנו 
היא בגדר "ה' צדיק יבחן..." אמר רבי יונתן: הקדר 
שרוצה להראות עד כמה כליו חזקים, מקיש עליהם 
כעת  כך  חזק.  שהכלי  להראות  כדי  פעמים  מספר 
מגיעים אלינו בחירות החדשות, כדי להראות לכולם 
אשאנו מקדשים שם שמיים שוב ושוב כבדיקת הקנק

נים )בראשית רבה(.

 עת לשתוק
אהנטייה הטבעית שלנו כעת היא להגיב לליברמן בח

והיקר  הקדוש  כל  נגד  פיו  את  האדם שפער  ריפות, 
לנו, נושא חילולי השבת, הגיוס, ועוד, ועל כך מנע 
משום  טעות,  זו  בפועל  אך  הממשלה.  הקמת  את 
שהוא  מה  בדיוק  זה  שלו,  לידיים  משחקים  שאנו 
חילונים  קולות  לקושש  דתי,  רקע  על  עימות  רוצה, 

ולחזק את כוחו.
אישכילו חברי הכנסת החרדים אם יותירו את המלא

לעמת  נתניהו שדואג  ראש הממשלה  בידיו של  כה 
את ליברמן בנושא אחד, שמאל ימין, להבהיר לכולם 
סדרתי,  ימין  ממשלות  מפיל  שמאל,  הוא  שליברמן 
ולהרחיק אותו מליטרת המנדטים שהוא בנה עליהם.

 ביבי ווינר? 
העובדה שנתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה, היא 
כווינר  נתניהו  ההילה של  בכנף.  קלה  מכה  עוד  לא 
כולם  נסדקה.   – פוליטי  ואשף  קוסם  מנוצח,  בלתי 
ההצב של  האחרון  הרגע  עד  שיופיע,  לקסם  אחיכו 

שזה  נתניהו חשב  גם  בחצות.  הכנסת  פיזור  על  עה 

יעבוד לו, ושלח מבט מצמית לעבר אבי גבאי וטל 
שמבהיר  מבט  הכנסת,  פיזור  בעד  שהצביעו  רוסו 
יע השניים  האחרון  הרגע  שעד  כך  על  בנה  אשהוא 

בחירות  מפני  ואותו  עצמם  את  ויצילו  לכיוונו,  רקו 
חוזרות.

אביבי לא רגיל להפסיד, והשאלה היא האם הפעם יצ
ליח במשימתו, להביא 61 מנדטים גם בלי ליברמן? 
אנצטרך להמתין ארבעה חודשים כדי לדעת את הת

שובה. לפחות במינוי מבקר המדינה זה הצליח לו, 
אונתניהו מיהר לשגר הודעות שיבהירו כי מדובר בני

צחון אישי שלו, ועל שיחות הטלפון שערך בשכנוע 
חברי הכנסת להצביע בעד אנגלמן לתפקיד המבקר.

 פיטורי בנט ושקד
את  הביא  מה  בשאלה  נשברים  רבים  קולמוסים 
שקד.  ואיילת  בנט  נפתלי  השרים  את  לפטר  נתניהו 
שהלא, אם העובדה שלא נבחרו לכנסת ה-21 גרמה 
אלכך? מדוע לא פיטר את איוב קרא, אורי אריאל ויצ

חק וקנין?
בימים אלו, לאחר ההפסד בניסיון לבניית קואליציה, 
וערב הבחירות לכנסת ה-22, הפראנויה עובדת שעות 
אנוספות. כשנתניהו שמע שהשר חיים כץ מאנשי גד

עון סער, מציע לצרף את איילת שקד לליכוד, נדלקו 
הנורות האדומות, ונתניהו מיד חושד איפה התרגיל. 
תוסיפו לכך את יועציו מבית שכבר ידועה "אהדתם" 
לזוג מהימין החדש, וקיבלתם את הפיטורים לאלתר. 
האם בעתיד הם יהיו איום גדול יותר? נתניהו סובר 

שהאזרח בנט יוכל להזיק פחות מהשר בנט.

 נתניהו גדול מהרעיון?
אחד העיתונאים הכי מזוהים עם נתניהו, הוא שמעון 
ריקלין. הוא גם אחד העיתונאים שקיבלו הכי הרבה 
שיחות טלפון ותדרוכים מנתניהו בשנים האחרונות. 
השבוע, לאחר שנחשף כי הציע את תיק המשפטים 
לח"כ שלי יחימוביץ, פרסם ריקלין הודעה בה תהה 
גדול מהרעיון? האמת שאני מבואס,  נתניהו  "האם 
נתניהו  אני נלחם כמו אריה במערכת המשפט אבל 

הציע את המשפטים ליחימוביץ'".
עם  למו"מ  בפנייתו  הסאה  את  הגדיש  נתניהו  האם 

מפלגת העבודה? יתכן.

 

 | ישי כהן 

 | איתי גדסי

?
הצלחה מסחררת 
או פשרות כואבות

 || פרשן פוליטי ועורך באתר 'כיכר השבת' || 

 || פרשן פוליטי ברדיו 'קול חי'  || 

נגזר עלינו להחניק 
את הזעקה

לאחר שנכנעו כמעט לכל גחמותיו של יו"ר 
לישיבה  הסכמה  כדי  עד  ביתנו'  'ישראל 
הגיוס,  חוק  את  להעביר  כדי  באופוזיציה 
וקיבלו בתמורה לכך בחירות - ניצתה אש 
הפוליטיקאים  בכירי  של  בעיניהם  חדשה 
במ אותם  ניצח  אמנם  ליברמן  אהחרדים. 

מתכוונים  הם  הזה  הקרב  את  אבל  ערכה, 
לסיים עם הוכחה ברורה נוספת, ואם אפשר 
גדולה יותר, לכוחו של הציבור החרדי ביום 

הבחירות.
ליברמן והמלחמה שהכריז נגד ערך לימוד 
התורה יהיו הדלק המניע של כל הקמפיינים 
ביהדות התורה ובש"ס וצפויים לשלוח את 
ראש  ערב  גם  לקלפיות  הרבים  המצביעים 
אמנם  בכנסת  החרדי  המגזר  נציגי  השנה. 
אניסו להקדים את הבחירות לתקופת בין הז
מעי פנויים  הישיבות  תלמידי  שבה  אמנים 

וקמפיין  פלאיירים  לטובת חלוקת  סוקיהם 
שנ התאריך  לא  אך  החרדי,  ברחוב  אחינם 

קבע יהיה זה שיעצור את המוני בני המגזר 
מנהירה לקלפיות ביום פקודה.

מבחינת ש"ס ואריה דרעי, הקמפיין הקודם 
אעבד נהדר ולראיה שמונה המנדטים שניצ

חו כל סקר אפשרי. "תצביעו אריה, תקבלו 
ביבי", יהיה שוב המוטיב המוביל של ש"ס 
לש תצליח  המפלגה  ואם  האלו  אבבחירות 

חזר את ההישג יוצא הדופן שלה בבחירות 
זה הישג מרשים. ביהדות  יהיה  האחרונות 
ליברמן  בהגיגי  בשמחה  ישתמשו  התורה 
את  להניע  כדי  כדלק  מגור  האדמו"ר  נגד 

הבוחרים לקלפיות.

 ללכת בדרכו
של  השותפות  על  מאיים  למעשה  ליברמן 
ל"ממשלה  ומכוון  'הליכוד'  עם  החרדים 

על  אחרים  מרכיבים  שתכלול  לאומית" 
שהותיר   2013 לפיד  נוסח  ממש  חשבונם, 
ושלל חוקים  את החרדים מחוץ לממשלה 
אותה  על  בונה  ליברמן  חרדיים".  "אנטי 
החילוני  ברחוב  גם  חרדית"  "אנטי  תנועה 
שתעיר את המצביעים הכלליים מתרדמתם 
מנד עשרה  של  כוח  לעמדת  אותו  אותזניק 

טים.
כמו ב-2013, כך גם עכשיו הפוליטיקאים 
החרדים ניצלו את כוחם בתוך הקואליציה 
חוק  בעד  הבית  סיעות  כל  את  לכופף  כדי 
המרכולים, נגד עבודות בשבת, נגד מתווה 
קד במשך  הובילו  ובכלל  נסים  של  אהגיור 
נציה שלמה את הנציגים החילוניים באף.

שהגי החילוני  והציבור  ליברמן  אתגובת 
והאולטימטום  הגיוס  חוק  עם  לשיאה  עה 
הכוח  שכרון  טבעית.  רק  הייתה   - החרדי 
אותם  העביר  החרדים  הפוליטיקאים  של 
את  לגלות  ליברמן  את  הוביל  דעתם,  על 
האלקטורט החילוני שמתנגד לכפייה דתית 

והשאר היסטוריה.

 לפחות שחזור, רצוי תוספת
ראש  ערב  שתסתיים  הבחירות  מערכת 
מערכת  את  לשחזר  צפויה  תש"פ  השנה 
אהבחירות ההיא, שבה יצופו אל הזירה סו

גיות דת ומדינה. אם הציבור החרדי יישאר 
הכנ בבתי  אלול  בתפילות  ויתרכז  אאדיש, 

סיות ובתי המדרש, הוא יקבל בשידור חוזר 
את גזרות יש עתיד והפעם באדיבות ישראל 

ביתנו.
יכו לא  הם  החרדים  הח"כים  אמבחינת 

'איחוד מפלגות  לים לבנות על הברית עם 
המו"מ  במהלך  שהתגבשה  כפי  הימין' 
אהקואליציוני האחרון, כשבנט או שקד עו

שים את דרכם חזרה. ולכן הערובה היחידה 
אלכניסה לקואליציה העתידית היא לכל הפ

חות שחזור ההישג מחודש אפריל האחרון 
ואולי גם קצת צניעות בכניסתם לקואליציה 

הבאה שתקום.

 || כתבת פוליטית ב'מקור ראשון' ||   שירית אביטן כהן

שחזור המנדטים 
יספיק בקושי
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־סביב שולחן עמוס ברוגאלך טריים ופי
־צוחים, ח"כי 'יהדות התורה' פרקו בש

בוע שעבר את זעמם על 'אויב החרדים' 
ליברמן.  האיום  איווט  ישן,   – החדש 
פיזור  לאחר  יממה  זמן,  איבדו  לא  הם 
הכנסת, התכנסו הפוליטיקאים החרדים 
לפתי ברק  בבני  ישראל'  'אגודת  ־בבית 
הנו הסבב  לקראת  הבחירות  מטה  ־חת 

סף שיתקיים בעיצומם של ימי הרחמים 
והסליחות.

־פתיחת מטה חדש לא הייתה שם, המי
־תוג הישן מהבחירות שעברו נשלף מה

בדבריהם  עסקו  וליצמן  וגפני  מחסנים 
המאכזב.  ליברמן  על  במתקפה  בעיקר 
כן, אותו ליברמן שהם צעדו איתו שנים 
הסתכסכו  ואף  איתו  והסתחבקו  רבות 
האחד עם השני בגלל מועמדו לראשות 

העיר ירושלים משה ליאון.

קללה אחת, נוסח שונה
הגישות  הבדלי  את  לבחון  מרתק  היה 
החסי לאחיהם  הליטאים  הח"כים  ־בין 
־דים, בעת שנדרשו להגדיר את רמת רש

עותו של ליברמן ביחס ל'אויב החרדים' 
הוותיק יותר יאיר לפיד. בעוד שהחבר'ה 
'עוכר  בליברמן  ראו  ישראל'  מ'אגודת 
ליצמן  של  וכלשונם  קלאסי  ישראל' 
וליברמן  נבילה  הוא  "לפיד  ואייכלר, 

הוא טריפה", ורק "חבל שלא 
ידענו את האג'נדה שלו לפני 
אצל   - בירושלים"  הבחירות 
חלו היו  ההגדרות  ־הליטאים 

קות ועמוסות בלומדע'ס.
בדמותו  והרענן  הצעיר  הדור 
־של ח"כ יעקב אשר – טען שלי

ברמן כלל לא מתעניין בחרדים 
רק  "הוא  אלא  הגיוס,  ובחוק 
זוהי  נתניהו,  את  להפיל  רוצה 
־האג'נדה שלו. החרדים היו תרנ

גול הכפרות שלו".
גפני  הליטאית  המפלגה  יו"ר  מנגד 
מצאה  שמזכירתו  עתיק  נאום  שלף 
כהנמן,  הרב  ברחוב  הדיגלאי  בארכיון 
שנים   17 לפני  כבר  התריע  הוא  שבו 
הימין מב את  הורס  כך ש"ליברמן  ־על 

אמר  גפני  לתקשורת  בראיונות  פנים". 
ש"ליברמן הוא כפוי טובה ורשע".

בין לפיד לליברמן
ההתב היסטוריית  אחרי  נעקוב  ־אם 

דת  בנושאי  וליברמן  לפיד  של  טאויות 
ומדינה והמגזר החרדי, נגלה הבדל חד 
בין  ברור  חלוקה  קו  שמצייר  ומעניין 
המגזר  את  שונא  לא  ליברמן  השניים. 
החרדי, יש לו יועצים ומקורבים חרדים, 
־אשתו דתייה והוא עשה שנים רבות די

לים עם החרדים, כלשונו של נתניהו.
ההלכה,  ואת  התורה  את  שונא  ליברמן 
אחרת איך תסבירו את הדחף ההזוי שלו 
להתפאר מעל כל במה באכילת שרצים 
השבת  חילול  את  ולהבליט  ופיגולים 
היא,  התחושה  מאיווט,  בשונה  שלו. 
שלפיד לא שונא את ההלכה ואת הדת, 
ובעיקר  החרדי  המגזר  את  מתעב  הוא 

את עסקניו.
נכונה,  אכן  הזו  החלוקה  הגדרת  אם 

 DNA-היא עשויה להעיד משהו על ה
של הפוליטיקאים החרדים. בעוד שעם 
ליברמן, אפשר לעשות  'שונא דת' כמו 
שנים רבות דילים וללגום עימו בקבוקי 
יין ישן, עם 'אויב החרדים' לפיד - אסור 

אפילו להחליף מילה.
קדשי  נגד  פיו  את  פער  כשליברמן  גם 
דממו.  החרדים  הפוליטיקאים  ישראל, 
"לא  כי  לנו  הסבירו  הם  חדרים  בחדרי 
ראוי לתקוף אותו, הוא לא באמת אויב 
המצביעים  קהל  את  מדבר  הוא  שלנו, 
המחאה'  'חובת  על  ויתרו  הם  שלו". 
־בשביל המשך החברות עם הפריץ. עכ

נס  כולנו.  ועל  עליהם  מתהפך  זה  שיו 
שנים,   17 לפני  ישן  נאום  מצא  שגפני 
שמוכיח בפני כל, שמאז ומעולם איווט 

היה איום.

אפילו הקלפיות רועדות
אלול,  לחודש  נקבעו  שהבחירות  טוב 
עת היכלי התורה עמוסים באלפי בחורי 
ישיבה ואברכים עמלים. הציבור החרדי 
הבחירות  תוצאת  זכויות.  הרבה  יצטרך 
החרדי,  המגזר   – בנו  להכות  עלולה 
'יהדות  של  השמיני  המנדט  באכזריות. 
הערבים  מובטח,  לא  כלל  התורה' 
כוחם,  את  ולהגדיל  להתאחד  צפויים 
ליברמן אף הוא עלול לגדול ויהיה קשה 
־לראש הממשלה נתניהו לשחזר את קמ
ולשלוף את השא ה'געוולד' שוב  ־פיין 

ננים מחופי הים.
בסיטואציה שכזו, עדיף שלא להסתמך 
רק על הדיגיטל של 'יהדות התורה' ועל 
עצרות החיזוק של ש"ס, אלא על לומדי 
התורה, אלו שבשבילם התפזרה הכנסת 

ה-21.

אל תבנו על קמפיין, 
רק תפילות יעזרו

 | יעקב גרודקה
 || מנהל האקטואליה והחדשות ברדיו 'קול ברמה' || 

הרב גרוסמן: "למרות הכל אמשיך לדבר עם ליברמן"

מבית המשפט להיכל התשובה: 
הפרקליט מתנתק מליברמן

רעיית הנשיא: נחמה ריבלין ע"ה

ישראל פריי

ביום השבעת הכנסת, בתוך כל ההמולה של הח"כים הנרגשים, 
בני המשפחה והאורחים, חמקה דמותו ההדורה של הגאון רבי 
יצחק דוד גרוסמן למסדרון צדדי. הוא הגיע ללשכתו של יו"ר 
'ישראל ביתנו', לשיחה אישית עם מי שכבר אז הסתמן כצלע 

הבעייתית של הרכבת הקואליציה.
רבה של מגדל העמק רחוק מלהתערב בפוליטיקה אך השפעתו 
מכל  פוליטיקאים  כוללת  הענפה  קשריו  ורשת  מגזרים  חוצת 

ניסה  מסוים,  בשלב  הקשת.  קצוות 
הניצים  בין  בתיווך  כוחו  את  הרב 
הפוליטיים, ובעיקר ביקש להטות את 
לבו של יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור 

ליברמן לטובה.
בשיחה עם 'קו עיתונות', נשמע הרב 
התיווך,  מאמצי  כשלון  על  מאוכזב 
מפורשות.  כך  להתבטא  מסרב  אך 
הארוכה  הידידות  על  מדבר  הרב 
האחרונים  בימים  שהפך  מי  עם 

שנאמרו  הקשים  הדברים  למרות  כי  ומצהיר  החרדים,  ליריב 
והמהלכים שנעשו, הוא לא ינתק עימו קשרים וימשיך לנסות 

להשפיע לטובה.
"ניסיתי לנצל את הידידות שלי עם אביגדור, באתי והסברתי 
שוב ושוב, ניסיתי לראות איך ניתן למצוא את שביל הזהב בין 
הצדדים, חשבתי שההסבר שלי ייפול על אוזניים קשובות, היה 
דוד  יצחק  רבי  הגאון  אומר  צלח",  לא  ארוך שלצערי  תהליך 

גרוסמן ל'קו עיתונות'.
להגיע  ליברמן  על  להשפיע  ניסה  בה  הדרך  את  מתאר  הרב 
התוצאה  מבטו,  מנקודת  גם  כאשר  הגיוס,  בחוק  לפשרה 
מדהים:  להישג  להיחשב  יכולה  כבר  החרדים  הסכימו  אליה 
"הסברתי לו ש-70 שנה, בכל עולם המושגים החרדי בהכוונת 
מועצות גדולי התורה, כל נושא הגיוס לא עמד על דל שפתם. 
פטור,  ומקבל  הישיבות  לוועד  הולך  היה  ישיבה  בחור  תמיד 

עצם זה שהסכימו על המושג שנקרא מכסות, על סנקציות, זה 
לבדו הישג גדול מבחינתו".

מהצד השני, הסביר הרב לליברמן כי אם אכן כוונתו לטובת 
הצבא, יש ללמוד מההיסטוריה שמתי שהופעלו לחץ וכפייה - 
הדברים גרמו לתוצאה הפוכה. "בזמנו היה את השירות אזרחי 
כך  ירד.  הכל  הראשון,  בסיבוב  אז  הגיע,  שלפיד  ברגע  אבל 
לא השגת  ואמרתי, אביגדור, אמנם  שמכל הבחינות שכנעתי 
הכל, אבל אם תשיג יותר, למעשה בפועל תשיג פחות. לצערי 
הסבר  לי  אין  ממשלה,  החלטת  של  הפסיק  על  התעקש  הוא 
לדבר הזה אבל זה מה שקרה", אומר 

הרב.
 הרב מאוכזב מאי ההצלחה?

ההגדרה,  זו  אכזבה  אם  יודע  "לא 
כל  את  להגדיר  שקשה  היא  האמת 
הסיפור, משום שאין מישהו שבאמת 
פה,  שהתרחש  מה  את  לנתח  יכול 

קשה".
 ועכשיו, עם התוצאה ועם כל האמירות 
של ליברמן על הרבנים ועל החרדים, מה 

הרב מרגיש?
ולשכנע,  לדבר  להמשיך  להתייאש,  לא  הוא  שלי  "התפקיד 
עשיתי את זה ואני אמשיך לעשות את זה. בעיקר אנסה לשכנע 
לא לערבב בין האג'נדה שלו לבין שנאת חרדים, שהמצב לא 
יגרור מחלוקת בין דתיים לחילונים, כבר היה לנו מספיק מזה. 

שיתמקד במה שהוא עושה, בלי לזרוק האשמות באחרים".
 יש הסבורים שצריך להיות תקיפים יותר כלפי ליברמן, אולי אפילו 

לנתק קשרים.
"אני אף פעם לא מתייאש ואני מנסה פעם אחרי פעם להשפיע 
מתחילה  עכשיו  איתו,  לדבר  אמשיך  הכל  למרות  לטובה. 
מערכת בחירות וצריך לעשות כל מה שניתן כדי להוריד את 
מפלס האיבה. מתוך הניסיון שלי, בהרבה מקרים שניסיתי וזה 
כמו  בדיוק  להשפיע,  מצליח  אתה  בסוף   – אבוד  נראה  היה 
הסיפור של רבי עקיבא, האבן והמים. טיפה ועוד טיפה, בסוף 

זה מחלחל".

ישראל פריי

מעטים מכירים את השם יואב מני. 
התמונות הבודדות שלו ברשת הן 
מזכירות  לא  רבות,  שנים  מלפני 
האברך  דמות  את  בכהוא-זה 
אבל  להיות.  שהפך  ברקי  הבני 
מתעקש  הוא  עליה  האלמוניות 
המדהים  מסיפורו  ממעיטה  לא 
של מי שהיה יד ימינו ואיש אמונו 
אביגדור  ביתנו'  'ישראל  יו"ר  של 
תורה  חיי  מנהל  וכיום  ליברמן, 

ויראת שמים.
סביבתו של אביגדור ליברמן תמיד 
אנשים  בהם  צללים,  אנשי  רחשה 
לא  בנסיבות  לכותרות  שעלו 
מחמיאות. בשיא השלילי, נחשפה 
'ישראל  יו"ר  של  הקשרים  רשת 
שהתנהלו  בחקירות  ביתנו' 
העברות  הון,  להלבנת  בחשדות 
לעמותות  במיליונים  כספים 
פוליטיים  מינויים  עלומות, 
חברות  של  במילארדים  ושליטה 
ממשלתיות דרך שורת אנשי אמון 
וקש. מרבית החשדות הכבדים לא 

הבשילו לכתבי אישום.
חוקרי  פשטו   2007 באפריל 
הדין  עורך  משרד  על  יאח"ה 
אביגדור  של  פרקליטו  מני,  יואב 
עם  יוצאים  החוקרים  ליברמן. 
ערימות מסמכים, ועו"ד מני יואב 
על  לאסור  המשפט  מבית  מבקש 
מטעמי  בהם,  לעיין  המשטרה 
השופטת  עו"ד-לקוח.  חיסיון 
דוחה את הטענות ובהמשך הופך 

יואב מפרקליט לחשוד בעצמו.
צעיר,  חילוני  בחור  אז  מני,  יואב 
למרות  משפטי  לגאון  נחשב 
שמעטים נפגשו מקרוב ביכולותיו. 
ההן  בשנים  שלו  העשייה  מרבית 
'ישראל  יו"ר  של  בצילו  חסתה 
ביתנו', מה שסיפק אז הררי עבודה 

בלתי פוסקת.
מצומצמת  מכוורת  חלק  היה  מני 
משפטית  ליברמן  את  שליוותה 
היו שרון שלום  לצדו  רק.  לא  אך 
אחראים  היו  יחדיו  ואחרים, 
ליברמן,  בסביבת  רבים  למהלכים 
כל  בכמעט  כיהן  השנים  שלאורך 

תפקיד מיניסטריאלי אפשרי.
מני  יואב  עבר  האחרונות,  בשנים 
הבלי  את  עזב  הוא  בחייו.  מהפך 
עולם וקיבל על עצמו עול מלכות 
מוכרים  רבנים  בליווי  שמים. 
בעולם התשובה, הוא החל לשמור 
לבן  הפך  ואט  ואט  ומצוות  תורה 

תורה.
בחייו החדשים, כמעט ואין מישהו 
שמודע לעברו. הוא מתגורר בבני 
ברק, מתרחק מפרסום, ומשך חצי 
שהיה  האיש  בכולל.  לומד  יום 
הפך  עצום,  כוח  ממנגנון  חלק 
לבן תורה שקט, עם טלפון 'מוגן' 

וילדים במוסדות חרדיים.
עו"ד  עם  פגישה  לקבוע  תנסו  אם 
תיתקלו  הבוקר,  יואב בשעות  מני 
לדיונים  אפילו  בצורה.  בחומה 
בבתי משפט הוא לא מופיע לפני 
אז  עד  בצהריים,  אחת  השעה 
ולומד  המדרש  בבית  סגור  הוא 
חוק  את  שמסיים  אחרי  בשקידה. 
למשרדו  הוא  ממשיך  לימודיו 
חדש  משרדים  במגדל  השוכן 
לקניון  סמוך  התורה,  עיר  בפאתי 

איילון.
יואב  עו"ד  המשיך  לאחרונה,  עד 
עם  מקצועיים  קשרים  לקיים  מני 
אביגדור  ביתנו'  'ישראל  יו"ר 
נמוכה.  בעצימות  כי  אם  ליברמן, 
ביתנו  ישראל  את  ייצג  הוא 
ובבחירות  משפטיות  בעתירות 
האחרונות עדיין לקח חלק בצוות 

המשפטי של 'ישראל ביתנו'.
ממשיכים  היו  הדברים  אם  גם 
היה  יואב  ומני  ייתכן  כסדרם, 
עם  קשריו  את  בהדרגה  מסיים 
הבחירות  אך  ליברמן,  אביגדור 
החוזרות שמתקיימות על רקע חוק 
כ"מלחמת  שמסתמן  ובמה  הגיוס 
ככל  הביאו  פשרות,  חסרת  דת" 
להחלטה:  יואב  מני  את  הנראה 
'ישראל  עם  קשריו  את  לנתק 

ביתנו' ועם העומד בראשה.
ממידע שהגיע ל'קו עיתונות' עולה 
כי מני הודיע בימים האחרונים על 
סיום תפקידו, ובימים אלו מאתרים 
של  המשפטי  לצוות  מחליף  לו 

'ישראל ביתנו' לקראת הבחירות.

משה אברהמי

ביום שלישי הלכה לעולמה נחמה 
ריבלין, רעייתו של נשיא המדינה 
לחיים.  ייבדל  ריבלין,  ראובן 
בתקופה האחרונה סבלה ממחלה 
בתפילות  אותה  ליוו  ורבים 

ובאיחולים. בת 73 בפטירתה.
במושב  נולדה  המנוחה 
עולים  להוריה,  בשרון  חרות 
למדה  בהמשך  מאוקראינה. 
התמחתה  העברית,  באוניברסיטה 
בחקר הזאולוגיה, ואחר כך עברה 
לאקולוגיה  במחלקה  לעבוד 
בנוסף  לגנטיקה.  ובמחלקה 
תולדות  את  השנים  לאורך  למדה 

האומנות.

בשנת 1971 נישאה לראובן )רובי( 
בירושלים.  לגור  ונשארה  ריבלין 
ילדים,  שלושה  אחריה  הותירה 

ריבי )רבקה(, ענת ורן, ונכדים.
ואז  לפנסיה  פרשה   2007 בשנת 
במחלת  לוקה  שהיא  גילתה  גם 
שאילצה  מרפא  חשוכת  ריאות 
אותה להיעזר במכשיר חמצן נייד. 
בחרה  הנשיא  בית  אל  כשעברה 
להתמקד בפעילות למען ילדים עם 
צרכים מיוחדים, באיכות הסביבה 
הארץ  כדור  על  ובשמירה  והטבע 

מתוך חמלה ואהבת הבריות.
גם  וצניעותה  שלה  הלב  טוב 
לבבות  כבשו  לגדולה,  כשעלתה 
כל  בקרב  אהודה  והיא  רבים 
הקהלים בישראל. יהי זכרה ברוך.

הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן מתייחס למאמצי התיווך שהפעיל מול ידידו יו"ר 'ישראל ביתנו', חושף את 
שיטות השכנוע, כואב את הכישלון אך לא מתייאש: "התפקיד שלי הוא להמשיך להשפיע טוב ולשכנע, 

דווקא בימי בחירות שלא יגררו מחלוקת דתיים-חילונים. גם כשהכל נראה אבוד – בסוף זה יחלחל"

שנים ארוכות, היה עו"ד יואב מני פרקליטו ואיש אמונו 
של אביגדור ליברמן. בשנים האחרונות הוריד פרופיל 

והפך לאברך ירא שמים. כעת, הוא פורש לחלוטין 
מהצוות המשפטי של ישראל ביתנו • פרופיל

בערב יום הולדתה ה-74, הלכה לעולמה רעייתו של נשיא 
המדינה ראובן ריבלין

 הרב גרוסמן בפתח לשכתו של ליברמן בכנסת 

חשיפה

ראיון
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)פח(  שבת  במסכת  הגמרא 
שאמר  צדוקי  על  מספרת 
לרבא שעם ישראל הוא עם 
ששמעו  לפני  שהרי  פזיז, 
אותה,  קיבלו  התורה  של  התוכן  את 
עליכם  לנשמע.  נעשה  הקדימו  שהרי 
לעמוד  ניתן  אם  לשמוע  קודם  היה 
ענה  לקבלה.  ואח"כ  ובחובות  במצוות 
רבא: התהלכנו בתום לב מאהבתנו  לו 
ייתן לנו דברים  לה' וסמכנו עליו שלא 
שלא נוכל לעמוד בהם. למרות כל זאת 
להתחייב  ניתן  איך  לתמוה,  באמת  יש 

על דבר שאנו לא יודעים מהו?
זצ"ל,  רוזובסקי  שמואל  רבי  הגאון 
ראש ישיבת פוניבז', נשא דברים בשנת 
התורה-  לימוד  צורת  אודות  תשל"ג 
שמחה  אווירת  מתוך  להיות  שצריכה 
לנו  ניתנה  בה  הצורה  באותה  ואהבה, 
דברי  את  הביא  הוא  סיני.  בהר  התורה 
השירים  )שיר  הכתוב  מאמר  על  חז"ל 
ב, ד(: "הביאני אל בית היין ודגלו עלי 
אהבה": "רבי  יהודה אומר: הביאני אל 
זה   - יין  של  הגדול  למרתף  היין,  בית 
סיני" )במדבר רבה ב, ג(. ושאל: מדוע 
הגדול  ל'מרתף  סיני  הר  מעמד  נמשל 
בו  מקום  הוא  היין'  'בית  הרי  יין',  של 
שותים יין לשם שכרות, זה איננו מקום 

לעמקות ולימוד?
הצדיק  הגאון  המשגיח  בשם  וביאר 
רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל: שהרי אין 
כל בני האדם שווים ברמת השתכרותם 
רק  שיכור  שנעשה  אדם  ישנו  היין.  מן 
לרעהו  יין.  של  הגונה  כמות  משתיית 
ושלישי  שניים,  או  אחד  בקבוק  יספיק 
כדי  'לחיים'  של  מועטה  בשתייה  די 
שיגיע למצב של 'טוב ליבו ביין'. הצד 
השווה שבכולם שכדי להיות שיכור הם 

מוכרחים לשתות יין.
מבלי  שיכור  אדם  שיהיה  יתכן  אך 
ייכנס  כאשר  יין.  טיפת  לפיו  שיכניס 
בו  יינות,  של  ועתיק  גדול  למרתף 
מונחות מאות חביות ישנות בנות מאה 
ומאתיים שנה. הריח המשובח, הארומה 
מהן  הנודפים  החזק  והניחוח  החריפה 
ואופפים את כל חללו של המרתף, עד 
יגרמו  הריח,  את  שספגו  הקירות  שגם 
לו לשכרות בלי שיטעם מהיינות עצמם. 

אווירת המרתף משכרת...
כך היה במעמד הר סיני: כלל ישראל 
המתהלכים  כאנשים  אז  נדמים  היו 
משובחים.  יינות  של  עתיק  במרתף 
שיכורים מהריח הטוב הנודף מן התורה 
לטעום  שהספיקו  לפני  עוד  בלבד 
בפועל טעמה של תורה מהו, ובכח זה 

הקדימו נעשה לנשמע.
ה'  אהבת  של  המרוממת  האווירה 
ושל שמחת התורה, באותה שעה שפתח 
הקדוש ברוך הוא את שבעת הרקיעים, 
כפי שנאמר: "אתה הראת לדעת כי ה' 
הוא האלוקים"- הן אלו אשר על ידן זכו 
העומדים למרגלות ההר להגיע לדרגה 
ולהכריז  אחד',  בלב  אחד  'כאיש  של 

בקול רם: "נעשה ונשמע".

התורה  היכלי  להיראות  אמורים  כך 
שמואל:  רבי  תבע  המדרשות,  ובתי 
שרק  מקום  איננו  הישיבה  "היכל 
לומדים בו תורה כידע. האווירה והאש 
של לימוד התורה אמורים להיות כל כך 
חריפים ועזים, עד שכל מי שרק תדרוך 
צריך  הישיבה  דלת  מפתן  על  רגלו  כף 
החריף  מריחה  ולהסתחרר  להשתכר 
כפי  ממש  הישיבה,  בכתלי  שנספג 
היין'!  'בית  אל  שנכנס  מי  שמרגיש 
ואם אין הדבר כן, סימן הדבר שחסר לו 

בצורת הישיבה.
את  זצ"ל  מפוניבז'  הרב  על  סיפרו 
נהוג  היה  בישיבה  הבא:  המעשה 
על  הישיבה  חפצי  כל  את  להקדיש 
נציבים.  ומשפחות  נגידים  של  שמם 
האולמות,  הספרים,  ארונות  ההיכל, 
והשינה  השיעורים  חדרי  המבואות, 
ועוד. בכך הצליח הרב להקל מעליו את 
הנטל הכלכלי של הישיבה, ולשאת את 

הוצאותיה המרובות.
נכבד  נגיד  הופיע  הימים  מן  ביום 
הוא  כי  רצונו,  את  וגילה  בישיבה 
הישיבה  בהחזקת  חלק  ליטול  מעוניין 
על ידי הקדשת דבר מה על שמו. הרב 
יצא עם הנדיב ל'טיול' במתחם הישיבה, 
ומשם  לשם  מכאן  יחד  הלכו  והשניים 
להקדיש  הנגיד  יוכל  מה  וחפשו  לכאן 
מרבית  הצלחה:  ללא  אך  שמו.  על 
הנגיד  שרצה  ההנצחה  אפשרויות 
באותה עת, כבר היו 'מאויישות'... ואלו 
שהרב הציע לנגיד, הוא  לא חפץ בהם.

כשרונותיו  ברוב  מפוניבז'  הרב 
והס"ד שליוותה אותו, מצא רעיון נפלא 
עמו  לעלות  לנגיד  מציע  הוא  ומקורי. 
לעזרת הנשים של הישיבה, שם נשמע 
שבקע  המהדהד  התורה  קול  היטב 
המרוממת  האווירה  שלמטה.  מההיכל 
חללי  כל  את  מילאה  שם  שהורגשה 
לעצור  הצליח  שלא  הנגיד,  של  ליבו 
בעד רגשותיו, הוא התלהב ואמר לרב: 
"איזה טעם גן עדן יש כאן? איזו אווירה 

נפלאה?"
הרב  ציפה  הזה  המשפט  את  בדיוק 
ואמר  אליו  פנה  הוא  מהנגיד.  לשמוע 
לו: "נו, אמכור לך את ה'אטמוספירה' 
כאן!  המורגשת  והנעימה  המרוממת 
הנגיד  היה,  וכך  לך".  מכורה  האווירה 
תמורת  המופלאה  האווירה  את  קנה 
תרומה הגונה לישיבה, אווירת היין היא 
כזו שהתפאר בה הרב זצ"ל ונתן אותה 

לתורם הנכבד.
סיני  הר  במעמד  היו  ישראל  בני 
עלי אהבה",  ודגלו  היין  "בית  מבחינת 
לפני  נעשה  כשיכורים  זעקו  בכדי  ולא 
)כ"ט(  בתהילים  שמתואר  וכפי  נשמע. 
את המעמד המרגש הזה: "קול ה' בכח, 
ארזים... שובר  ה'  קול  בהדר,  ה'  קול 

חוצב להבות אש...ובהיכלו כולו אומר 
כבוד".

יה"ר שגם אנו נזכה לקבל את התורה 
ודגלו  היין  בית  אל  "הביאני  בבחינת: 

עלי אהבה".

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

"בזכות" הכסף שנעלם, 
צמח גדול בישראל

להשתכר ולהסתחרר 
מריח הלימוד

בכל שנה ושנה זוכים אנו שוב להגיע 
למעמד הגדול של קבלת התורה, עם 
בהר  התורה  את  קיבלו  לא  ישראל 
סיני בלבד, אלא בכל שנה ושנה מקבלים אנו שוב 
פ"ז(  ה' ח"ד  )דרך  וכדברי הרמח"ל  את התורה, 
שאותה הארה שהייתה לאבותינו יורדת ומשפיעה 

גם עלינו, וזה לשונו:
החכמה  שסדרה  סדר  הוא  כולם  "ושורש 
שהאיר  גדול  ואור  שנתקן  תיקון  שכל  העליונה, 
יאיר  ההוא  הזמן  תקופת  בשוב  מהזמנים,  בזמן 
תולדת  ותחודש  הראשון  האור  מעין  אור  עלינו 

התיקון ההוא במי שקיבלו".
מכתב  בספר  כותב  זצ"ל  דסלר  אליהו  רבי 
מאליהו )ח"ב עמוד כ"א וכ"ח( שהזמן הוא קבוע 
בתוך  שנכנס  זה  הוא  והאדם  במקומו,  ועומד 
הזמן  בגלגל  קבוע  הוא  תורה  מתן  זמן  הזמן- 
והאדם נכנס בתוכו ויכול לקבל את כל הסגולות 
הכלי  כפי  זה  גדול  ביום  שנשפעות  וההשפעות 

שהכין. וזה לשונו:
חוגגים  איננו  הקדושים  המועדים  "את 
'למזכרת', אלא חוזרים אנו בהם לתוכנם המקורי-
כבעת  עכשיו  גם  שנשפעת  הזמן  קדושת  לאותה 
החיד"א  למרן  תהילות  יוסף  בספר  )יעוי'  ההיא 
זצ"ל סוף מזמור נ'. ובשו"ת הרשב"א ח"א סימן 
תי"ג(. ואמר מו"ר זצ"ל )רבי צבי הירש ברוידא 
אלא  האדם,  על  עובר  הזמן  לא  כי  מקלם(  זצ"ל 

האדם נוסע בתוך הזמן!
לדוגמא: בשבת הראשונה כאילו נקבע 'תחנה' 
האדם  מגיע  ושבוע  שבוע  ובכל  שבת,  ששמה 
השפעת  אותה  ממש   - עצמה  'תחנה'  לאותה 

קדושה עצמה של שבת בראשית.
וכן במועדים, בכל שנה ושנה בחג הפסח חוזר 
האדם ומגיע אל 'תחנת' גאולת מצרים, וכן בכל 
הזמן  קדושת  לאותה  אנו  מגיעים  שבועות  חג 
התורה,  קבלת  בשעת  לאבותינו  שהיתה  ממש 
יוצא איפוא שבשבועות עלינו לחזור ולקבל את 
התורה ממש. כי זמן מתן תורה היא גם עבורנו" 
)וע"ע בפירוש אור החיים הקדוש במדבר כג, כב. 
התורה  שבועות-עמוד  במסכת  השל"ה  ובדברי 
כל  נידון  השבועות  שבחג  יעקב  התולעת  בשם 
אדם על התורה שניתנה בו, ובמקום אחר הארכנו 

בזה יותר, ואכמ"ל(.

כלי מחזק ברכה: כבוד הזולת

בכדי לקבל את התורה צריכים אנו להכין כלי 
כלי  הקב"ה  מצא  ולא  להחזיקה,  שיוכל  ראוי 
מחזיק ברכה לישראל אלא השלום )עוקצין פ"ג 
מי"ב(, שנאמר )תהלים כט יא( ה' עֹז ְלַעּמוֹ ִיֵּתן ה' 

ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבָּׁשלוֹם.
ויתור  מענווה,  מידות,  מכמה  מורכב  השלום 
יכול  לא  השלום  אלו  מידות  בלא  הזולת,  וכבוד 
לשכון בין בני האדם, ולכן מוכרחים אנו להרבות 
איש  בין  ורעות  שלום  חיבה  ואחווה  באהבה 
והמתאים  הראוי  הכלי  את  נכין  ובכך  לרעהו, 

לקבלת התורה הקדושה.
בכדי להמחיש כבוד הזולת מהו, נספר: הגאון 
הרב ש"ך זצ"ל סיפר בשם הגאון מבריסק זצ"ל 
בעיירה  דאתרא  מרא  שהיה  גדול  רב  שהכיר 
פלונית והיה מסמיך אברכים להוראה. פעם אחת 
הרב  הוראה,  היתר  לקבל  כדי  אברך  אליו  הגיע 
התחיל לבחון אותו ושאל מספר שאלות, אך הלה 

לא ידע להשיב, לא מיניה ולא מקצתיה )סוטה ה 
ע"א(. ניסה הרב לדובב אותו ושאלו במקצועות 
מצא  לא  שם  גם  אך  בתורה,  אחרים  ונושאים 
ללא  פעור  בפה  ונשאר  ורגליו  ידיו  את  האברך 

תשובות.
בינתיים, הגיעו לביתו של הרב שני בעלי בתים 
עשירים שעשו עסקה ביחד אך עסקה זו לא צלחה 
לשלם.  צריך  אחד  כל  כמה  וויכוח  בניהם  ונוצר 
שישפוט  וביקשו  העיירה  רב  אל  פנו  להם  בצר 
בניהם ויקבע את דינם על פי דיני התורה, הניחו 
של  שולחנו  על  גדול  כסף  סכום  העשירים  שני 
הרב והסכימו בניהם שמי שיצטדק בדין יקבל את 

הסכום המבוקש.
הצדדים,  שני  טענות  את  שמע  העיירה  רב 
הנחוצים  הפרטים  כל  את  ובפנקסו  במוחו  רשם 
וההכרחיים כדי שיוכל לעיין בהם בהמשך היום 
וליווה את שני בעלי הדין מחוץ לביתו, בו בזמן 
הרב  השולחן  על  נשאר  הגדול  הכסף  שסכום 

שבסלון ביתו.
כשחזר הרב לביתו תדהמה נפלה עליו בראותו 
האברך  ואף  השולחן,  על  נמצא  הכסף  שאין 
הצעיר שבא לקבל היתר הוראה נעלם מן האופק, 
בחושבו  האברך  אחר  בחיפושים  הרב  החל  מיד 
שהוא זה שלקח את הכסף ולאחר דקות ספורות 
מצאו בפינת הרחוב ואמר לו: "מחול לך, מחול 

לך, מחול לך".
את  שלקח  על  בו  חשד  שהרב  האברך  הבין 
דברי  את  קיבל  אלא  מאומה,  השיב  ולא  הכסף 
הרב והלך לדרכו. כשחזר הרב לביתו פנתה אליו 
תמחל  הרב,  "כבוד  ואמרה:  בתקיפות  הרבנית 
לי, אבל זו רשלנות שאין כדוגמתה, להניח סכום 
לא  אם  וללכת?  צעיר  אברך  בפני  גדול  כה  כסף 
שלקחתי את הכסף מבעוד מועד והחבאתי אותו 

היית צריך לשאת באחריות על אובדן הכסף".
והבין  הרבנית  אשתו  דברי  לנוכח  הרב  נחרד 
פצה  לא  הרב  צעיר,  הרב  באותו  לחינם  שחשד 
פיו אלא מיד הפך פניו לאחוריו והחל בחיפושים 
אחר אותו אברך, לאחר שמצא אותו שנית התנצל 
בפניו על שחשד בו לחינם והבטיח שילמדו את 
כל החומר הדרוש עד שיצליח לעבור את מבחן 
למינוי  לו  ידאג  אף  ובנוסף  להוראה,  הסמיכה 

כמורה הוראה באחד הכפרים הסמוכים.
וכאשר אמר כן עשה, במשך שנתיים פינה הרב 
מספר שעות בכל יום מסדר יומו העמוס ולמד יחד 
עם האברך הצעיר עד אשר הכשירו להיות מורה 
כאשר  הוראה  כמורה  מינהו  ואף  חשוב,  הוראה 
הבטיח. ובכל ערב יום הכיפורים היה הרב הולך 
אל אותו אברך ומבקש את סליחתו על שחשד בו 
לחינם, ואעפ"כ עדיין לא נחה דעתו של הרב על 

שחשד ופגע ביהודי.
אין דבר יותר חמור מלפגוע ביהודי, כך צריכים 
אנו להרגיש, ואם נזכה להרגיש כך כל המחיצות 
הכלי  ויושלם  תתרבה  והאחווה  האהבה  יפלו, 

המחזיק ברכה לתורתנו הקדושה.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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"

"
לאישה

לתפריט  חשובים  תזונתיים  ערכים  החלב  למוצרי 
לסידן  לחלבונים,  טוב  מקור  היותם  בשל  שלנו  היומי 
ולמינראלים וויטמינים נוספים. מחקרים רבים מראים 
תחושת  את  מגבירה  בחלבונים,  עשירה  דיאטה  כי 
זקוקים  אנו  בנוסף,  הרזיה.  לקצב  ותורמת  השובע 
לכמות ממוצעת של 1000 מ"ג סידן ליום, ולכן,  קשה 
מאוד עד בלתי אפשרי להשיג את הכמות ללא צריכת 

מוצרי חלב. 

יחד עם זאת, חשוב לבדוק את ערכי  אחוזי השומן שעל 
נראית  השומן  באחוזי  ההבדל  משמעות  המוצר.  גבי 
אולי זניחה, אך כשבוחרים לאכול גביע גבינה של  5% 
שומן פרוש הדבר שנכנסו לגופנו 12.5 גרם שומן, בעוד 
שבאכילת גביע של 3% אכלנו 7.5 גרם שומן. במצטבר 
הבדלים אלה משמעותיים לשיפור הבריאות וההצלחה 

בהרזיה. 

מוצרי  יותר  אכילת  בין  קשר  שונים התגלה  במחקרים 
חלב לבין משקל הגוף. נמצא שאנשים הצורכים יותר 
טוב  לרזות  מצליחים   )5% )עד  שומן  דלי  חלב  מוצרי 

יותר, בהשוואה לממעיטים באכילת מוצרי חלב. 
עוד נמצא, כי לדיאטה עשירה במוצרי חלב דלי שומן, 
מומלץ  לכן,  דם.  לחץ  יתר  על  מיטיבה  השפעה  יש 
לאור  גם  השומן  דלי  החלב  מוצרי  צריכת  את  להגביר 
החלב  מוצרי  של  החשיבות  לאור  וגם  הממצאים 

לאספקה שוטפת של סידן לבריאות העצם. 
הרבה,  ולשמחתי  ומגוון  גדול  בארץ  הגבינות  "מגוון 
בריא  חיים  אורח  על  השומרים  לכל  רב  מבחר  יש 
גבינה  של  נהדר  מטעם  ליהנות  לנו  המאפשרות 
בארץ  שלנו  המחלבות  שומן.  אחוזי  בפחות  משובחת 

מצוינות ומשובחות. אין כמו ארוחת גבינות ישראלית 
הכוללת מאפי גבינות, בליווי לחם חם  לצד סלט ירקות 

קצוץ טרי." 
הגבינות  אלו  סוגים,  אינספור  יש  הגבינות  בעולם 

הפופולאריות והיומיות שלנו:

ביותר  הפופולארית  הגבינה  רכות-  לבנות  גבינות 
מוצרים  של  גדול  מגוון  יש  זו  בקטגוריה  במדינתנו. 
במגוון אחוזי שומן. מצוינת למריחה, להכנת פשטידות 
מומלץ  המשקל  על  ושמירה  להרזיה  גבינה.  ומאפי 

לאכול גבינות מ3-5%.
מבוסס  חלב  מוצר  היא  קוטג'  גבינת    – קוטג'  גבינות 
גבן בטעם עדין, עתירת  חלבון ודלת שומן פחמימות. 
את גבינת הקוטג' ניתן למצוא במגוון של אחוזי שומן, 
ותמיד  לסלט  כתוספת  השולחן,  על  להגשה  מצוינת 
טעימה על לחם או לחמנייה טרייה מצוינת בפשטידות 
לאכול  מומלץ  המשקל  על  ושמירה  להרזיה  ומאפים. 

עד 5%. 

אפשר  וצפתיות  בולגריות  גבינות   - מלוחות  גבינות 
למצוא במגוון גדול הן מבחינת אחוזי השומן, הן בדרגת 
המליחות והן במרקם )נחתך או למריחה(. יתרונן שהן 
אך  הרכות  לגבינות  בהשוואה  ובסידן  בחלבון  עשירות 
מנגד, מכילות הרבה נתרן )מלח(, דבר המהווה חיסרון 
למקפידים על תזונה דלת מלח, קחו בחשבון שמוצרים 
מ"ג   800( נתרן  של  יחסית  גבוהה  מכילים כמות  אלה 
ויותר(. מלבד זאת הן קלות יותר לעיכול מגבינות רכות 
תכולה  בגלל  רבים  אנשים  עבור  ניגרים  חלב  ומוצרי 
אלה  גבינות  החלב(.  )סוכר  לקטוז  של  יחסית  נמוכה 
מהגבינות  יותר  גבוהים  שומן  אחוזי  עם  נמכרות  לרב 

לקנות  הקפידו  שומן.   30% לכ-  להגיע  יכולות  הרכות 
את הגבינות המלוחות הרזות יותר. 

ואחוז  ומחוספס  מתפורר  הבולגרית  הגבינה  מרקם 
הגבינה   .5%  -  24% בין  הוא  בישראל  הנפוץ  השומן 
משמשת לסלטים, אפייה וכן בצורתה הטבעית. אנשים 
אך  הבולגרית,  לגבינה  הפטה  גבינת  בין  לבלבל  נוטים 
עוברת  הבולגרית  שונה.  וטעמן  שלהם  הייצור  תהליך 
שנוטה  הפטה  לעומת  קשיחה,  יותר  והיא  כבישה 

להתפורר. 
מאפים  פשטידות  לסלטים  מתאימות  אלה  גבינות 
שונים למשל כמילוי לבצק פילו ומהוות תחליף מצוין 

לטוסט במקום גבינה צהובה.

גבינות צהובות ומותכות-לפני מספר שנים חל מהפך 
מבורך בתחום הגבינות הצהובות. בעבר גבינות אלו היו 
השומרים  אלו  עבור  מאוד  גבוהים  שומן  אחוזי  בעלי 
על הגזרה, שכן הגבינה הרזה ביותר הכילה 17% שומן 

והיתר התהדרו ב- 22% שומן ומעלה. 
לשוק  יצאו  השונים  היצרנים  שנים  מספר  לפני  אך 
עם גבינות 9% שומן. הדעות חלוקות על רמת הטעם 
וישנם מוצרים שאף אינם נחשבים לגבינה של ממש, 
מלוחים  ומאפים  פיצה  טוסטים,  מהם  להכין  ניתן 
שהרבה יותר רזים מבחינת שומן, במיוחד מאחר ושאר 

הגבינות הצהובות הקיימות כיום בשוק מכילות כמות 
המתחילה ב- 28% שומן.

הגדולה  הסידן  בכמות  הצהובות  הגבינות  של  יתרונן 
בהן, בין 600 ומעלה מג' ל-100 גרם וגם רמת החלבון 
האחרות.  לגבינות  יחסית  משמעותית  גבוהה  בהן 
הן  לכן  יחסית  לקטוז  פחות  מכילה  צהובות  גבינות 

מתקבלות בצורה נעימה יותר במערכת העיכול.

צאן  וגבינות  עיזים  -גבינות  וכבשים  עיזים  גבינות 
העשויות  מגבינות  יותר  לבריאות  נחשבות  )כבשים( 
יותר  וקלות  אלרגניות  פחות  שהן  נמצא  פרה  מחלב 

לעיכול.
לחלב צאן יש יתרונות גם בהרכב השומן )בריא יותר( 
מחקרים  במספר  יותר(.  )גבוהה  הסידן  ובכמות 
במצבים  יתרונות  לו  שיש  התגלה  לאחרונה  שנעשו 
של אי סבילות לחלב פרה, אסטמה אלרגית, אקזמות 
רפואיות  סגולות  גם  מיוחסות  צאן  לחלב  ומיגרנות. 
למשל(.  באפטות  )בטיפול  מחלות  מספר  של  בריפוי 
עיקריים-  חסרונות  משני  להתעלם  אפשר  אי  אולם 

)יחסית  הגבוה  והמחיר  השונה  הטעם 
כיום  ניתן  בקר(.  של  לבנות  לגבינות 
טעימות  וצאן  עיזים  גבינות  גם  למצוא 

ב- 5% שומן, אך לא פחות. 

"שביל החלב"
חג מתן תורה בפתח, הלוא הוא חג השבועות הנקרא בפי כל "חג 
הגבינות" ⋅ לכבוד החג חני אלדר, דיאטנית קלינית בחלי ממן- קבוצת 
תמיכה לאורח חיים בריא, עוזרת לנו לבחון את המגוון הגדול בשוק 
מוצרי החלב ולהבין מה כדאי לבחור ומה פחות מומלץ

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

לזניית תרד וגבינות עוגת גבינה קלה וחגיגית
מצרכים:

1 קופסת קוטג' 3%
4 פרוסות גבינה צהובה מגורדת 5%

250 גרם בולגרית מגורדת גס
2 ביצים

1 כף שמן
חבילת תרד טחון מופשר
2 פלפל אדום קצוץ קטן

1 קופסת עגבניות מקולפות
1 כוס מים

מלח פלפל
9 עלי לזניה

אורגנו
דקות  חצילים  פרוסות   10

שהוברשו בכף שמן זית
1 בצל

1 שן שום
5 עלי בזיליקום

1 כף אבקת מרק בצל
אופן ההכנה: 

לקוביות  הבצל  את  חותכים 
השום,  את  וכותשים  קטנות 
במחבת  שמן  כף  מחממים 
ומוסיפים את הבצל הפלפלים 

ואת העגבניות המקולפות.

מוסיפים את התבלינים )בזיליקום, אבקת מרק בצל, מלח 
ופלפל שחור וכדומה(,

מוסיפים רבע כוס מים, כשהרוטב מוכן מניחים בצד לצנן. 
מלית: טורפים ביצה עם כל הגבינות והתרד ומעט מלח.

ומעל  העגבניות  ברוטב  התבנית  תחתית  את  מרפדים 
ברוטב  העלים  את  מברישים   , הלזניה  עלי  את  מניחים 
ומעל מפזרים את פרוסות החציל ומעל את מלית הגבינה. 
מרפדים בעלי לזניה וחוזרים על הפעולה עם מלית הגבינה 

שוב. 
מחממים תנור ל- 180 מעלות ומכניסים את הלזניה לכ 40- 
הלזניה  מעל  רוטב  מעט  מוסיפים  שעה  חצי  אחרי  דקות. 

ומפזרים את הגבינה הצהובה המגורדת.

מצרכים:
חבילה ביסקוויטים בטעם קרמל )250 גר'(

ללא  חלב,  )ללא  אספרסו  או  חם  חזק  נמס  קפה 
ממתיק(

מלית לעוגה בטעם אוכמניות או תות שדה
750 גרם גבינה לבנה 5%
גביע שמנת חמוצה 9%

חבילת אינסטנט פודינג בטעם וניל
לקישוט: 400 גרם תותים טריים רצוי קטנים

אופן ההכנה: 
מכינים את הגבינה:  מערבבים בקערה את הגבינה, 
מוסיפים  להמתיק  רוצים  והפודינג.  אם  השמנת 

ממתיק כמו סוכרלייט.
טובלים ביסקוויטים בקפה החם ומסדרים בתבנית.  

מעל כל עוגייה מניחים כפית קטנה מהמלית.  
ושומרים  הגבינה  את  הביסקוויטים  מעל  שופכים 
שאר  את  טובלים  לציפוי.  בצד  מהכמות  כרבע 
הביסקוויטים בקפה ומניחים מעל הגבינה.  מורחים 
מעל  דקה  בשכבה  הנותרת  הגבינה  את 

הביסקוויטים.
יפה  ומסדרים  לחצאים  התותים  את  חותכים 

מלמעלה.

מתכונים לשבועות באדיבות חלי ממן, קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא:
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - זמנים במקרא

ערב,  המחרת,  השמש,  בא  מחר,  האביב,  תמול,  לילה,  בקר,  שנתים,  ימים,  אתמול,  שנה,  יומם,  אמש, 
ימים, חדש, קציר,  ירח  וחרף, קיץ,  וקצי,  זרע  בין הערבים, ואשמורה, צהרים,  לילה, הסתיו, עת,  באישון 

נטות היום, חצות, רגע, קציר חטים, יובל, שבוע, תקופת השנה, יום, שחר, יומים, שמטה
המיל ים נקראות בכל הכיוונים

נטותהיומיטחריצקאת
שבידואתוגשיוהאתוק

מישבתדמחסצמרנמצאו

טנלתאישרקמיסוחאיפ
ההחנמאשפנמתלשאתרת

מעדהאביברסתעשסינה

ירשדרגעשתחתגהצגאש

מבשתגושבהנשנקממגנ

יימהשאמארנאוייחתה

חמשילתגשיעעמתשרעד

ררהשמימאארינתחודצ

יקאמונלוזושאמבשיש

תבבאישונלילהשיקשא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. יש להעריך בני-אדם לפי דרגת תבונתם ולאו דווקא לפי הצלחתם או לפי מעמדם. "לפי  
___  יהלל איש" )משלי יב ח(

4. משל לדבר קל ערך, נטול חשיבות.  "תהרו חשש תלדו  ___" )ישעיה לג יא( )בהיפוך 
אותיות(

6. באופן מבואר ומתקבל על הדעת. "מפרש  ו___  שכל" )נחמיה ח ח(
7. כנוי לרשע ולחוטא המחטיא את הרבים. "שרש פרה  ___  ולענה" )דברים כט יז(

8. שיח-נוי קוצני. "גנת  ___" )מעשרות ב ה( )בלשון רבים(
10. קיצור המילים: רמזי תורה.

11. אור, זוהר.  "ואל תופע עליו  ___" )איוב ג ד(
13. טוב לשבת בשניים מלשבת אלמן. "___ למיתב טן דו מלמיתב ארמלו" )יבמות קיח:(

14. קיצור המילים: הלכות ברכות.
16. אבן מחברת בשיעור של חצי לבנה. "לבנות גויל גזית ___ לבנים - בונים" )בבא בתרא א 

א( )בלשון יחיד(
19. מלוכלך,מטונף.  "ידים  ___  פסולות לברכה" )ברכות נג:( )בלשון יחיד,זכר( )בכתיב 

חסר( 

1. נדלדל, נעשה חסר-כל, ירד מנכסיו.  )בהיפוך אותיות(
2. ארגז או סל מותאם למקום מגורים לנחיל של דבורי-דבש.  "מכר  ___  מכר 

דבורים" )בבא בתרא ה ג(
3. מן הכתוב למעלה תוכל להבין ולהסיק, מזה נבין. "מכאן אתה  ___" )ברכות יג:(

4. קדחת, חום גבוה בגוף.  "___  של עצמות" )גיטין ע.( )בהיפוך אותיות(
5. ספל, כוס לניסוך.  "ועשית קערתיו וכפתיו  ו___" )שמות כה כט( )בלשון יחיד( 

)לא בלשון סמיכות(
7. בגבורה, לעיני כל, בפרהסיה.  "ביד  ___" )שמות יד ח(

9. מגיבורי החיל מבני גד,שנבדלו מעל שאול ובאו אל דויד בציקלג והוא נתנם לראש 
לאנשי גדודו.)דה"א יב יד( )בהיפוך אותיות(

12. איספלנית, אגד משוח בסממני-ריפוי ששמים על פצע. "כל גופו לוקה והרופא 
נכנס אצלו ונותן לו ___  בראשו וכן בידיו וכן ברגליו ובכל אבריו")שמות רבה פרשה 

כז,פסקה ט()בכתיב חסר(
15. )בהשאלה( התווכח איתו בחריפות, תקף אותו קשות.    "___ עליו במקלו 

ותרמילו" )בבא בתרא קלג:(
17. סמל לדבר מזהיר ונוצץ כזהב. "בני ציון היקרים המסלאים  ב___" )איכה ד ב(

18. נוזל כל-שהוא המשמש לצביעה, לרפואה וכדומה.        "בכל כותבין בדיו  ב___  
בסקרא" )גיטין ב ג(

מאוזן

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com
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03-6162228
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03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

 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 2,820,000 

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

באר שבע

ב’-ד’ בסיוון תשע”ט
5/6-7/6/2019  

+5 חדרים

 בניסנבוים השקט 
דופלקס בק"ג וק"ד עם 

מעלית, 4 חד', 3 כ"א + 
דירת 2 חדרים שמושכרת 

ב 3,100 ש"ח + חניה 
בטאבו 2,900,000 ש"ח

בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

אשקלון

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בבילו 5 חד' 120 מ"ר 
קומה 1 משופצת מהיסוד 

3 כ"א 2,075,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

בני ברק

 מציאה בחברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' ק"ג 
ומעליה 3 חד' עם סוכה 

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 גמיש 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בהאי גאון במקום 
הכי טוב!! דופלקס ק"א 
100 מ"ר, ק"ב 90 מ"ר, 

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

משותף 2,700,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

ברב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 באחיה השילוני באיזור 
מנחם 3.5 חד', ק"ג + 

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בזכרון מאיר 5 חד' 
110 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
4 כ"א, חזית + גג של 90 
מ"ר מרוצף, צמוד בטאבו 

2,980,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-40(_____________________________________________

 בק. הרצוג 5 חד' בית שמש
מרווחת, חזית עם נוף 

מדהים, חדשה, כשנתיים 
מהקבלן, לל"ת
054-6287000)18-25(_____________________________________________

 דופלקס גג 8 חדרים
, 240 מ"ר, במוהליבר, 

בבלעדיות.
_____________________________________________)23-26(רפי 055-6708295

אלעד

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 פרויקט חדש בבנית שלד 
ברבי עקיבא, דירות 4.5 חד' 
_____________________________________________)20-23ל(ישירות מקבלן. 03-5785777

 בעמיאל דופלקס 7 חד' 
4 שירותים מטבח ענק לל"ת 

_____________________________________________)20-31(2,950 ש"ח. 058-5777040

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 באהבת שלום 5.5 
חד' 140 מ"ר משופצים 

ברמה גבוהה ,ק"ב, 
חזית + יחידה מושכרת 
2,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 באהרונסון  3.5 חד' 
100 מ"ר משופצים  

ברמה גבוהה, ק"ג 
ואחרונה גג רעפים עם 

היתר לבניה מיידית של 
56 מ"ר )אופציה ליחידה(

2,200,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ה' באיזור 
צירלסון  דופלקס משופץ 
5 חד' בק"ב + 2 יחידות 

מושכרות בקומה מעל.
2,500,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 במשרדנו דירות בין 
600,000 ל-1,000,000 ש"ח 
להשקעה/מגורים/מחולקות 

_____________________________________________)23-23(  תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)23-23(  בתשואה גבוהה 052-3260595

  

לפרטים: 073-706-9399 

דירות
3,4,5
חדרים

החל מ-

₪ 635,000

 יחיד במינו! קוטג' 6 חד', 
180 מ"ר, פינתי, גינה, גדולה 

ומושקעת מאד "הראשון 
_____________________________________________)21-24(  בתיווך" 054-3050561

וילות ובתים

 הזדמנות פז! בשלמה 
המלך, 5 חד', 130 מ"ר, 
1,945,000 ש"ח, דירות 
אחרונות 054-3050561 

_____________________________________________)23-26(  "הראשון בתיווך"

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

אטרקטיביות
הלוואות בפריסה רחבה 
חיסכון ענק במחזור משכנתא
מחירים מיוחדים לאברכים
054-6961132

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

110 מ"ר, בק"ג עם 
מדרגות לחדרון + גג 
מרוצף מעליה. ללא 

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 כל הקודם זוכה    
מכירת הדירות בעיצומה 

בבניין החדש והיוקרתי
שייבנה ברבי עקיבא 63 . 

דירות 4-5 חד'.
שיווק בלעדי תיווך 

אשכנזי 03-5791770     
_____________________________________________)22-23(ישראל 052-5555882

 בר' עקיבא אזור 
הרב קוק  כ- 96 מ"ר, 

ק"ג + אופציה בגג 
בטון, מרווחת, 3 כ"א, 

פינוי מיידי, 1,850,000 
ש"ח תווך אשכנזי 

03-5791770 / שלומי  
050-2666711)22-23(_____________________________________________

 בהזדמנות! בבית וגן, 
קוטג', 200 מ"ר, בנוי, 7 

חד', 3 קומות+ 200 מ"ר 
גינה. מושקעת! לל"ת.

052-8935435)22-28(_____________________________________________

 בעמי, 3 כ"א, ק"ג, 
משופצת, מוארת, כחדשה. 

2,100,000 ש"ח, לל"ת, גמיש
054-2244679 052-5503921

052-8770126)22-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורק 3 חד' 
+ סוכה + יחידה דיור + גג 
בטון קומה 4  פנחס נכסים 

055-6789653  )23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרצוג 4 חד' 
+ סוכה + מרפסת + 2 יח"ד, 
הכל משופץ ברמה 2.7 גמיש 

 055-6789653  )23-23(_____________________________________________

 התחלנו לשווק! 
בנייה-חדשה בצירלזון, 3-4חד' 

החל מ-1,550,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721  )23-23(_____________________________________________

 בגמר-שלד בשיכון-ג' 4 
חד' מרווחת ויפה 1,900,000 

ש"ח  תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )23-23(_____________________________________________

 בבניין-חדש בזכרון-מאיר, 
4 חד' יפהפייה, חזיתית, 
2,200,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465  )23-23(_____________________________________________

 בבנייה בכהנמן- הר סיני 
+ ליווי-בנקאי! דירות 4 חד' 

ענקיות 1,850,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

 052-3344721  )23-23(_____________________________________________

 בלעדי-באלישע כ-4 
חד' כ-90 מ"ר, ק"א, סוכה, 
"שמורה" 1,698,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 לרציניים! א.יצחק-מאיר-
הכהן, 4חד' כ-97 מ"ר ק"ב, 

)ז.לשיפוץ( 1,750,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.ירמיהו 
כ-4.5 חד', כ-90 מ"ר, ק"ב 

מתוחזקת 1,650,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.השניים 4 
חד' כ-90 מ"ר ק"ב + סוכה 

"משופצת" 1,520,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 א.קובלסקי, 4 חד' ק"א 
90 + 35 מרפסת, מעטפת 

40 מ"ר, סה"כ 165 מ"ר, 
"מ.לנכה" 1,740,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690 

 א.שלש-השעות, 4 
חד', ק"ב + סוכה כ-90 מ"ר 
+ חניה + מחסן + מעלית 

1,690,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)23-23(  לדיור" 052-5222690

 בביאליק 4 חד' ק"ב 
3 כ"א סוכה וחניה 

1,550,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)23-23(  נכסים  052-7684074 

 בגמר-שלד בשיכון-ג' 5 
חד' מרווחת + גינה ענקית 

2,530,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465  )23-23(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,900,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
 050-4999465  )23-23(_____________________________________________

 באשל-אברהם כ-5 חד', 
חזיתית, 3 כ"א + אופציה 

2,200,000 ש"ח  תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

 050-4999465  )23-23(_____________________________________________

 חדשה בשוק!!! 
בבלעדיות! בגינחובסקי 
5.5 חד' ק"ג 3 כ"א 120 

מ"ר משופצת אופציה 
1,920,000 ש"ח

מ.כהן-נכסים
 052-7684074  )23-23(_____________________________________________  א.בן-עזאי כ-83 מ"ר, ק"א  

א.להרחבה 30 מ"ר, כ-24 
ליח"ד 1,690,000 "תיווך-

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

 בשיכון-ה' "דופלקס" 
כ-140 מ"ר, ק"א "מ.מהיסוד", 
מחולקת ל-2 דירות כ-70 מ"ר 
× 2, 1,998,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)23-23(  לדיור" 052-5222690

 בשיכון-ה' "דירת-גן" 3 חד' 
כ-62 מ"ר + חצר 72 מ"ר + 

א.להרחבה כ-40 מ"ר )1 מ-8, 
דו-קומתי( 1,590,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי-בעזרא אזור- 
ויזניץ דירת- גג כ-170מ"ר 

3.5 חד' למטה + 2.5 
למעלה + גג-ענק פתוח 

ק"ג )ללא( 2,450,000 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון-ה' דירת 
גן, 5 חד' 130 מ"ר בנוי 
+ 75 מ"ר חצר פתוחה, 
חדשה מהקבלן, כניסה 

מיידית 2,800,000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בשיכון ג' דירת גן , 
4 חד, מסודרת + חצר 
של 50 מ"ר עם כניסה 
פרטית )מתאים גם לגן 

ילדים(, 2,200,000 ש"ח 
גמיש, תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אדם
 5 חד'+ממ"ד עם כניסה 
פרטית, שמורה היטב, בנין 4 

דיריים בלבד! 1,400,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-26(לל"ת 054-2230810

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! 4 חד' מפוארת, 

מטבח מרהיב+מחסן 
1,430,000 ש"ח גמיש 

052-5752500)23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות! "שחף נכסים" 
3 חד' מרווחת+אופ' להרחבה, 

_____________________________________________)23-23(נוף למערב 054-9422194

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
מושכרות 5,600 ש"ח מחיר 

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

 בית קרקע מחולקת ל-4 
יחידות דיור מושכרות 6,800 

ש"ח מחיר מציאה, משה 
_____________________________________________)23-23(אלוש אבני דרך 054-3255667

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

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

 מבחר דירות בכל רחבי 
באר שבע לחלוקה החל 

מ-500 אל"ש התקשרו עוד 
היום, משה אלוש אבני דרך

054-3255667)23-23(_____________________________________________

 ריב"ל, דירת גן, 4 חדרים, 
107 מטר, גינה 35 מטר, מזגן, 

ממ"ד, גישה לכיסא גלגלים 
1,450,000 ש"ח דוד ארי 

054-3191310)23-23(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 רחוב הרמב"ם בניין לאחר 
שיפוץ דירת 3 חדרים מרווחים, 

סלון פתוח, מטבח במצב 
שמור, אזור מתחרד 919,000 

ש"ח דוד ארי
054-3191310)23-23(_____________________________________________

 שדרות הדקל 3.5 חדרים, 
יפיפיה, ריצוף חדש, קומה 1 

74 מ בנוי 1,150,000 ש"ח דוד 
_____________________________________________)23-23(ארי 054-3191310

 הנרקיס, דירה יפה, 
משופצת, 3.5 חדרים, 78 

מ"ר, ריצוף חדש, מטבח חדש 
ומשודרג, דלתות חדשות, 

חלונות חדשים! אזור מתחרד 
945,000 ש"ח דוד ארי 

054-3191310)23-23(_____________________________________________

 בהאדמור מגור- רוזובסקי 
6 חד'+ ק"א+ חזית+ 

מחסן +מעלית 2,750,000 
ש"ח***)5 חד'2+ חד'+גג, 

מרוצף+מעלית+נוף 260 מ"ר 
3,100,000 ש"ח(המפתחות 

_____________________________________________)23-23(ב"תיווך שפיצר" 03-6188685

 "בבן זכאי" 4חד' + ק"ב 
+ חזית + מיידי. 1,880,000 

ש"ח ***5 חד' + גג + ק"ד + 
מעלית 2,100,000 ש"ח )160 

מ"ר( ***7 חד' + גג + מעלית 
+ חזית 2,920,000 ש"ח 

המפתחות ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)23-23(_____________________________________________

 "בבן זכאי" גג + 5 חד' 
+ 3 חד' + ק"ג + מעלית 

+ חזית + אפשרות חלוקה. 
כ-300 מ"ר, 3,400,000 ש"ח 
המפתחות ב"שפיצר נכסים" 

03-6188685)23-23(_____________________________________________

 4 חד'+ק"ב+מעלית+חזית 
לגינה+50 מ"ר סוכה צמודה 
2,100,000 ש"ח המפתחות 

_____________________________________________)23-23(ב"תיווך שפיצר" 03-6188685

 למבינים! בחנה 
סנש! 4 חד' + 2 יחידות 

דיור)תשואה 6,000 
ש"ח+חצר גדולה!במצב 

מצוין!)במו"מ לפינוי בינוי. 
מקבלים 2 דירות( "אלוני 

_____________________________________________)23-23(נכסים" 052-7610603

 באזור בן זכאי העיריה 
דופלקס 5 חד'+יחידה 

)מושכרת ב- 2,650( 160 
מ"ר+גלריה 40 מ"ר ק"ג חזית, 

משופצת כחדשה מושקעת 
ביותר, נוף+חניה 2,650,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב 
שך השלושה בבנין בוטיק 

)8 דיירים( דופלקס 6 
חד' 220 מ"ר מושקעת 

חדשה ק"ד+מעלית+חניה 
חזית+מרפסת גג גדולה א. 

_____________________________________________)23-23(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור טרפון 
דופלקס 4 חד' )3+1( 

ק"ד+מעלית+חניה משופצת 
ניתנת לחלוקה בקלות, 

2,100,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)23-23(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 ח' ליד 
חגי 140 מטר בנוי 1,180,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)23-23(_____________________________________________

 בלעדי בשלושה דופלקס 
מפואר חזית+מעלית+חנייה 

כל קומה 105 מטר 
3,260,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)23-23(_____________________________________________

 בגחנחובסקי ק"ב 5 
חד', 130 מ' משופצת, כולל 
מרפסות, מיידי!! 1,890,000

_____________________________________________)23-23(תיווך: 054-2345633

 בויזניץ! 5 חד', ק"א 
חזית + יחידה עצמאית 

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)23-23(מתווכים" 03-570-1010

 בלעדי! באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,100,000 ש"ח 

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

 באזור אבן גבירול 5 חד' 
120 מ"ר ק"ב +חניה חזית 

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

 באזור הרב שך/השלושה 
רח' שקט 5 חד' 130 מ"ר 

)6 דיירים( ק"א מסודרת 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! באזור גבעת רוקח 
בקומה שלמה )3 דיירים בבנין( 

5 חד' ענקית 150 מ"ר ק"ב 
חזית+חניה כפולה 4 כ"א מצב 
מעולה 2,550,000 ש"ח גמיש 

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

 בבלעדיות!!! באיזור 
שיכון ג'/קרית משה! 
5 חד', מעלית, חניה, 

מחסן, מרפסת שמש, 
3 שרותים, סוכה+הרבה 

תוספות! נוף פתוח! 
במצב חדש! "אלוני 

_____________________________________________)23-23(נכסים" 052-7610603

 ברמת אהרון, 4 חד' ק"ב 
משופצת ברמה, חזית 3 כ"א, 

2,300,000 גמיש!
_____________________________________________)23-26ל(052-7136453, 058-3211272

 4 חדרים+יחד' 
צמודה)מושכרת ב- 3,000( 
משופצת ויפה, רחוב הירדן, 

_____________________________________________)23-24(ללת' 052-7143496

 באזור זכרון מאיר 
4.5 כ-100 מטר+אפשרות 

לבניה כ-70 מ' חדשה ויפה  
 054-8449423 2,450,000

.B.D.A 23-23(תיווך(_____________________________________________

 באברבנאל מציאה, ק"ג 4 
חד' 92 מ"ר + אופציה, גדולה, 

1,550,000 תיווך: 
054-2345633)23-23(_____________________________________________

 בסוקולוב בטאבו 
משותף! 4 חד', בבנין 
חדש, קו', מקסימה, 
רק 1,250,000 ש"ח 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)23-23(מתווכים" 03-5701010

 מבחר דירות חדשות 
ברחבי העיר! ישירות 
מהקבלן וללא תיווך! 

מבצעים חמים לחודש 
סיוון!"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
בן זכאי 4.5 חד' 100 

מ"ר+אופציה 40 מ"ר כולל 
רישיונות ק"א+חניה א. פנחסי 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 באזור הרב קוק רח' 
שקט 4 חד' 90 מ"ר ק"ג+א. 

בגג בטון+חניה חזית משופצת 
כחדשה 3 כ"א א. פנחסי 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 4 חד' 
80 מ"ר ק"א חזית, משופצת 
כחדשה+ סוכה 1,700,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בר' עקיבא אזור גן ורשא 
4 חד' 92 מ"ר ק"ב משופצת 
חלקית חזית 1,790,000 ש"ח 

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

 בלעדי 4 ח' באברבנאל 
קומה ג' גג בטון 1,680,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)23-23(_____________________________________________

 ברח' הרצוג/טבריה 4 
חד' מרווחים ומשופצים 

3 כ"א קומה ב, חזית 
1,800,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 ביחזקאל 4 חד' ק"ק, 
חזית, מסודרת + חצר, 
נגיש. 1,760,000 ש"ח. 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בקריה החרדית 4 חד' 
+ אופציה לחדר נוסף 

מושקעת + 2 מחסנים, 
נוף מהמם לכינרת לל"ת 
1,100,000 ש"ח גמיש. 

052-7691497)20-23(_____________________________________________

 בקריה החרדית 4 חד' 
+ אופציה לחדר נוסף 

מושקעת + 2 מחסנים, 
נוף מהמם לכינרת לל"ת 
1,100,000 ש"ח גמיש. 

052-7691497)21-21(_____________________________________________

 אביי ורבא 4 חד' 90 
מ"ר קומה ב עורפית 

משופצת מהיסוד 
1,850,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)7-7(_____________________________________________

 4 חד' 120 מ"ר, מעלית, 
מרפסת, מרפסת שירות, 

1,430,000 ש"ח גמיש, לל"ת 
050-2044144)23-26(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

 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 
_____________________________________________)50-24/19(נכסים" 02-6763740

טבריה

4-4.5 חדרים

 בקרית שמואל מציאה! 
קרקע 126 מ"ר + גינה 100 

מ"ר טאבו + מ.סוכה 40 מ"ר 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666  )23-23(_____________________________________________

 באחד העם היוקרתי 70 
מ"ר +  מעלית + 2 מרפסות 

סוכה + נוף, קו 1 לים + 
אופציה לבניה ניתנת לשכירות 

יומית 700 ש"ח ולחודשית 
2,200 ש"ח. 520,000 ש"ח. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717  )23-23(_____________________________________________

 דירת נופש על הים 54 מ"ר 
משופצת ומרוהטת + מעליות 

+ נוף פנורמי + בית כנסת 
בבניין 380,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666  )23-23(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 
מאושרת לבניה + יח' דיור 
25 מ"ר + חצר 100 מ"ר 

1,300,000 בלבד. תיווך הצבי. 
053-3147717 04-6716666  )23-23(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

ב-1,500 ש"ח ניתן לקבל 
משכנתא 260,000 ש"ח. תיווך 

הצבי. 04-6716666
053-3147717  )23-23(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

62 מ"ר + חניה ומחסן הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת. 

מושכרת ב-4,000 ש"ח ל-3 
שנים, תיווך הצבי

053-3147717  )23-23(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בקרית שמואל 4 חדרים 
120 מ"ר +מ. סוכה 40 מ"ר 

משופצת + נוף 850,000 ש"ח. 
תיווך הצבי.

053-3147717 04-6716666  )23-23(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ב’-ד’ בסיוון תשע”ט  5/6-7/6/2019

+5 חדרים

 בנוף פוריה חדשה מהקבלן 
3 חד' 80 מ"ר מוכנה למגורים + 
אופציה לחדר רביעי עם מעטפת 

850,000 ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666  )23-23(_____________________________________________

+5 חדרים

ירושלים

 בהרב שך קרוב לחנקין 
2.5 חד' + מרפסת, ק"ק, 

חזית. מיידי 1,200,000 
גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר + יח' דיור 
30 מ"ר מושכרות יחד 3,700 
ש"ח בקומת קרקע וראשונה 

+ נוף פנורמי לכנרת 770,000 
ש"ח. "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717  )23-23(_____________________________________________

 בקרית שמואל 140 מ"ר, 
5 חד', משופצת ויפה, סלון 

ענק, ק"ג, ללא, באזור מעולה, 
משופצת חלקית, 770,000 

ש"ח בלבד "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717  )23-23(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 

מ"ר + מרפסת סוכה + נוף 
לכנרת + אופ' ליח"ד של 40 

מ"ר משופצות חלקית מטבח 
וריצוף חדשים 820,000 סופי! 

"תיווך הצבי" 053-3314717 
04-6716666  )23-23(_____________________________________________

 בראבד 65 מ"ר קומה 
2.5 + אופ' בגג ובצד 

עם חתימות שכנים על 
תוכנית, אפש' לחלוקה. 

1,700,000 ש"ח וכן 
אופ' למכירת הגג בנפרד 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 
מ"ר( רק 920,000 ש"ח. הקודם 

זוכה!!! פרטים אצלי בפרטי! 
 04-6716666

_____________________________________________)23-23(  050-7333404, תיווך הצבי

 בבר כוכבא! דירת 130 
מ"ר 5 חדרים + נוף פנורמי 

לכינרת, ענקית + מחסן 
580,000 ש"ח. תיווך הצבי. 

053-3147717  04-6716666  )23-23(_____________________________________________

 מציאת המציאות!!! 
בק. שמואל, במיקום מעולה 

כ-90 מ"ר, סלון ענק משופצת 
ויפה, גדולה ומרווחת, מוארת 
ומאווררת ,כ"א מעולים + נוף 
מדהים לכינרת בק"ג ללא רק 

630,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666  )23-23(_____________________________________________

 מציאה!! בהאדמור 
מקוצק 3 חד' 70 מ"ר 

ק"ג עם מעלית, עורפית. 
1,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

485,000 ש"ח סופי. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717  )23-23(_____________________________________________

 במתחרדים 3.5 חד' 74 
מ"ר משופצת קומפלט בק"א 
+ שוכר לטווח ארוך 520,000 

ש"ח בלבד. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666  )23-23(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ביהודה הנשיא/דקר 
3 חד' גדולים 75 מ"ר, 
במצב טוב חזית, ק"ב 

עם אופ' להרחבה ל-120 
מ"ר 2,000,000 ש"ח. 

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

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בקרית שמואל 92 מ"ר 
בקומה ב' + מעלית משופצת 

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(  הצבי. 053-3147717

 מציאת המציאות!!! 
בקרית שמואל חדשה מהקבלן 

מיני פנטאווז 124 מ"ר עם 
מרפסת ענקית + נוף פנורמי 

מדהים לכנרת שאין שני לו 
+חניה ומחסן בטאבו +מ .סוכה  
ב900.000 שח בלבד!!! הקודם 
זוכה תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717  )23-23(_____________________________________________

 באזור ק.שמואל נדירה 
ביותר!!! 3.5 מ"ר גובה הדירה, 

5 חד', 155 מ"ר, משופצת 
קומפלט + 3 מרפסות, האחת 

30 מ"ר סוכה בקומה ב' + 
גג מוצמד בטאבו עם אופציה 
לבניית דירה נוספת, מושכרת 

ב- 4,000 ש"ח לחודש, 820,000 
ש"ח סופי!! "תיווך הצבי"

04-6716666 ,053-3147717  )23-23(_____________________________________________

וילות ובתים

 ברחוב פרל, 94 מ"ר, 
קומה ג' ואחרונה, גג בטון 
עם נוף פתוח, מאווררת, 
1,730,000 ש"ח, מיידי. 

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

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

 בק.שמואל קומת כניסה, 
משופצת קומפלט, 40 מ"ר, 

באזור מעולה, מושכרת 
ב- 1,800 ש"ח, 520,000 ש"ח 

בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717  )23-23(_____________________________________________

 דו משפחתי, 150 מ"ר, 
מחולק ל- 2 דירות + נוף 
לכינרת + גינה גדולה + 

אופציה ל- 2 יחידות של 80 
מ"ר, ביחד 1.3 מליון בלבד. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717  )23-23(_____________________________________________

 בק.שמואל, 125 מ"ר, 4 
חד' + נוף , ק"א+ חניה ומחסן 
בטאבו, מסודרת ויפה, 750,000 
ש"ח בלבד, סופי. "תיווך הצבי" 

04-6716666 ,053-3147717  )23-23(_____________________________________________

 בק.שמואל בקומה א', 4 
חד', משופצת ויפה +  חניה 
ומחסן, 750,000 ש"ח בלבד. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717  )23-23(_____________________________________________

 125 מ"ר, 4 חד' + 
מרפסת ענקית חלק ממנה 

סוכה + נוף לכנרת + אופציה 
לחדר חמישי, משופצת ויפה, 

מושכרת ב-2,800 ש"ח. 
770,000 ש"ח. "תיווך הצבי" 

053-3314717 04-671666  )23-23(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ביהושוע, בגן העיר 
4 חד', קומה נמוכה 
עורפית, 2,000,000 

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

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

 ברחוב אהרונסון, 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 

ב', משופצים ברמה 
גבוהה, 1,920,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בחיד"א, 3 חד' גדולים 
ומשופצים מעל 80 מ"ר, 

חזית, ניתן להפוך ל- 4 
חד', מושכר לשנה וחצי, 
1,700,000 גמיש. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

3,4 חד', 3 כ"א, החל 
 Bsd .מ-1,600,000 ש"ח

_____________________________________________)12-24(יזמות-053-3180305

 בקריה החרדית 4 
חדרים + אופציה לחדר 

נוסף, מושקעת + 2 
מחסנים, נוף מהמם 

לכינרת ללא תיווך 
1,100,000 גמיש.

052-7691497)20-23(_____________________________________________

 בהרצוג, ק"ג ואחרונה, 
גג בטון, 3 חד' משופצים 

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 1.5 חד', ק. קרקע 
מושקעת, עורפית, 
אפשרות להרחבה, 

באהרונסון מיקי פלוס 
_____________________________________________)21-24(  נדל"ן 052-2908682

1-1.5 חדרים

 ברמת שלמה כניסה 
פרטית, 5 חדרים + 

נוף + חצר, 120 מ"ר 
+ אופציות לל"ת. 

2,550,000 ש"ח
053-3133344  )21-24(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 60 מ"ר 
קומה 2 עורפית מחולקת 

ל-2 דירות, משופצות, 
מכניסה 4,500 ש"ח 

בחודש 1,290,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,720,000 ש"ח  

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

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

 אזור דובק / ר' עקיבא  
3 חד' מרווחת,  מסורגת, 
ממוזגת, סלון גדול, ק"ג, 

מעלית, תווך אשכנזי 
03-5791770)22-23(_____________________________________________

 3.5 חד' בתחילת 
ר' עקיבא, ממוזגת, 

מסורגת, ממ"ד, ק"ב, 
מעלית, חזית, סוכה 
סגורה, תווך אשכנזי

03-5791770)22-23(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

 בקרית צאנז 3 חד' 85 
מ"ר פינתי מול אהבת תורה 3 
כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)18-25(_____________________________________________

 בגילה ב' בהנופך 3 חדרים 
70 מ"ר קומה ג' משופץ 

קומפלט 1,290,000 מיידי. 
052-7670012)20-23(_____________________________________________

 5 חד' מרווחת 
ומשופצת, ק"ג עם 
מעלית באנה פרנק

052-9244075)21-24(_____________________________________________

עפולה
 בית 6.5 חדרים קרקע, 

משופצת אזור מתחרד 
1,180,000 ש"ח

_____________________________________________)21-24(  058-7878356 גילה

 בחן הצפון דירת גג 
מרווחת, גג 80 מ"ר, ממ"ד 

+ סוכה + א. לבניה + חניה 
מקורה בטאבו + מעלית שבת 

054-5201888  )21-24(_____________________________________________

 באפשטיין 3 חד' 
1,495,000 *באלישע 3 חד' 
1,595,000 *בחברון 3 חד' 
_____________________________________________)20-23(050-4141926 אלבה נדל"ן

 רמות- וילה גדולה 
ומקסימה 250 מ"ר. 4 

מפלסים 9 חדרים יח' דיור. 
כניסות נפרדות. חצר סוכה 

וגינה ענקית )לבריכה(. 
חניה פרטית. מרפסות נוף. 
בהזדמנות: 5,000,000 ש"ח 

AW  נדל"ן והשקעות
052-9977704  )23-23(_____________________________________________

 הר נוף- מגוון דירות 
למכירה במיקום, גדלים, 
ומצבים שונים: החל מ 

2,100,000 ועד- 3 מיליון ש"ח     
AW  נדל"ן והשקעות

052-9977704  )23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות בברוט 3 חד'
50 מ"ר + אופציה ל- 45 מ"ר 

מאושרת ק"א 3 כיווני אוויר, 
_____________________________________________)23-23(  פנחס נכסים 055-6789653 

 בבלעדיות באיזור דב גורנר 
3 חד' 65 בצד ובגג מתאים 

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

 באיזור השנים 3 חד' 
כ-75 מ"ר בניין חדיש +חניה 

בטאבו + מעלית ק"א 
1,500,000 פנחס נכסים 

055-6789653  )23-23(_____________________________________________

 לסגירה!! א.בנימין-
אברהם 3.5 חד' כ-85 מ"ר 

ק"א, "שמורה" + סוכה, 
1,385,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)23-23(  לדיור" 052-5222690

 א.יגאל 3 חד' כ-73 
מ"ר ק"א משופצת + סוכה 

1,495,000 א.להרחבה "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי!! א.שיכון-ה' 3 
כ-64 מ"ר א.להרחבה צד/
וג.בטון 1,315,000 "תיווך-

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

 א.ר'-הצבי כ-3.5 
חד' כ-70 מ"ר משופצת 
+"היתרים" לגג בטון + 

מעלית  1,550,000 "תיווך-
_____________________________________________)23-23(  משגב-לדיור" 052-5222690

 ברחוב ביאליק, בקרית 
שמואל דירת 3 חדרים 80 מטר 

קומה 2 מסודרת 560,000 
ש"ח עינב

RE/MAX 050-244-244-6  )23-23(_____________________________________________

 בשיכון א' דירת 3 חד' 
+ מרפסת + גינה מושכרת 

ב- 1,600 ש"ח  קומה ראשונה 
460,000 ש"ח עינב

RE/MAX 050-244-244-6  )23-23(_____________________________________________

 בקרית שמואל, נייברג, 
דירת 4 חד' 130 מטר מרווחת 
מאוד מוארת קומה 4 מיקום 

מרכזי ונגיש 570,000 ש"ח 
גמיש פוטנציאל מצויין

 RE/MAX 050-244-244-6
_____________________________________________)23-23(  עינב

 צמוד לשטיבלך דירת 4 
חדרים חדשה 100 מטר + 

מחסן + חניה 960,000 ש"ח
 RE/MAX 050-244-244-6

_____________________________________________)23-23(  עינב

 בבנייה ברח' כהנמן-הר 
סיני +ליווי-בנקאי! דירות 3 

חד' החל מ-1,560,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

 052-3344721  )23-23(_____________________________________________

 בגולומב 3.5 חד' חדשה 
מהניילונים, ק"ב, 1,750,000 

ש"ח  תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )23-23(_____________________________________________

 בבניין-חדש, בזכרון-מאיר, 
3 חד' גדולה, 1,700,000 ש"ח 

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )23-23(_____________________________________________

 בשבזי 3 חד' מיידית, בניין-
חדש 1,600,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465  )23-23(_____________________________________________

 בבנייה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,450,000 ש"ח  

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )23-23(_____________________________________________

 במרום-שיר 3 חד' ענקית 
+ חניה, חזית, נוף מדהים, 

1,870,000 ש"ח  תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465  )23-23(_____________________________________________

 בלעדי בבגנו 85 מ"ר 
גדולה 3 חד' + מרפסות, 
חזית, ק"א, 1,720,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 באבוחצירה, קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חד' 

גדולה, 80 מ"ר, מסודרת 
ומטופחת, ק"ב, כניסה 

מיידית 3,800 גמיש )ללא 
_____________________________________________)23-23(תיווך( 054-4290600

 לסגור!! א.בנימין-אברהם 
כ-2.5 חד' כ-58 מ"ר ק"א, 

שמורה, א.להרחבה 1,170,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690  )23-23(_____________________________________________

 בלעדי בשמואל-
הנביא 70 מ"ר, ק"א, 

2.5 חד' + מרפסות  3 
כ"א, זקוקה לשיפוץ 

מיידית 1,250,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בנורדאו 3.5 חד' 
ק"ג-מעלית 3 כ"א סוכה 
וחניה 1,450,000 מ.כהן-

_____________________________________________)23-23(  נכסים  052-7684074 

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
מ"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 בנווה אחיעזר 4 חד' 
ק"ק מוגבהת + 35 

מ"ר חצר, משופצת  
1,800,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)21-21(_____________________________________________

 באזור הנבאים 3 גדולה 
מושקעת כחדשה+אפשרות 

לריהוט מלא, חזית 2,150,000
054-8449423)23-23(_____________________________________________

 בסימטת רחל! 2.5 
חד', קא', חזית+התרים 

ביד!בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)23-23(מתווכים" 03-5701010

 בית פתוח היום 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית!אופציה 
מושלמת לעוד חדר, רק 

1,375,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)23-23(- מתווכים" 03-5701010

 בנויפלד! 3 חד', 
קב', חזית+מעטפת 
מוכנה!הזריז נשכר! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בעמוס המבוקש! 
3 חד', כ-90 מ"ר, קב', 

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

 בלעדי! ברח' ירושלים 
מול גן העיר מיקום מעולה 3 
חד' 70 מ"ר ק"2.5 אחרונה 

א. בגג כולל היתרים 52 מ"ר 
משופצת חזית פונה לנוף+ 

חניה 1,650,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)23-23(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
3 חד' 75 מ"ר ק"ב חזית 

משופצת+סוכה גדולה 
1,500,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

 ברחוב יחזקאל 3 
חדרים+פינת עבודה, 

משופצים קומה א חזית, 
3 כ"א 1,650,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
מתחרדים קומה א' מושקעת 
מאוד חזית 1,480,000 תיווך 

_____________________________________________)23-23(אלטרנטיב 054-5500263

 בקרבת לנדא! 3 חד' 
+ חצי כחדשה!מעלית 

וחניה!פונטציאל ל-4 
חד'!נוף פתוח! "אלוני 
_____________________________________________)23-23(נכסים" 052-7610603

 בבלעדיות! בסמטאות 
הרב שך! 3 חד' )60 מ"ר( 

ק"ב אחרונה, גג בטון, 
אפשרות הרחבה מהצד 

)20 מ"ר(, על הגג )2 
יח"ד( מתאים גם לשתי 

משפחות! "אלוני נכסים" 
052-7610603)23-23(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה ,משופצים

ק"א חזית, 3 כ"א   
1,650,000, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
2 חד' 50 מ"ר ק"א+אופציה 

ממשית 60 מ"ר חזית 
1,550,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)23-23(פנחסי 03-5799308

 בלעדי 2 ח', זבוטינסקי 
צד בני ברק כ- 40 מטר + 
30 מטר אופצייה מאושרת 

קומה ב' מושקעת מאוד חזית 
1,180,000 תיווך אלרטניב 

054-5500263)23-23(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

דימונה
 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם החל מ- 300 אל"ש 

ע"פ השבחה העתידית, משה 
_____________________________________________)23-23(אלוש 054-3255667

 מציאה!בקרית שמואל 
ק"א 5 חד' מחולקת ל-2 
דירות משופצת מהיסוד. 
מושכרות ב- 4,100 ש"ח

890,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-32ל(054-3089717

 בטבריה עילית, אזור 
קרלין דירת גן ק"ק מושכרת 
500,000 ש"ח 04-9991211 

_____________________________________________)23-23(תיווך לאנ"ש 

ירוחם
 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם החל מ- 300 אל"ש 

ע"פ השבחה העתידית, משה 
_____________________________________________)23-23(אלוש 054-3255667

 ברמות זרחי: וילה 8 
חד' )230 מ"ר נטו( + גינה 

)200 מ"ר( עם יחידה + 
חלל )50 מ"ר(, נוף, גישה 

נוחה, 4,400,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד')147 מ"ר נטו( + גינה 
+ מרפסות, גישה נוחה, 
ע"י ביהכ"נ נווה אברהם 

רק 2,900,000 ש"ח "תיווך 
_____________________________________________)23-23(הכוכבים" 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' )80 מ"ר 
נטו( + מרפסת סוכה, ללא 

מדרגות! לנכה/למבוגרים ע"י 
ביה"כ 1,800,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 4 חדרים 
גדולים)103 מ"ר נטו!(

משופצת, מרפסת נוף, 
ק"ב, בניין יוקרתי, מחסן)8 

מ"ר(. 2,150,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' בבנין 
חדש יוקרתי+2 מרפסות )35 
מ"ר( +גינה, מחסן, 2 חניות 

פרטיות, נוף. 2,450,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-23(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בסורוצקין 4 ח"ד 78 
מ"ר שופעת שמש 3 כיווני 

אויר ,מרפסת סוכה פינתית.
מרפסת 2,230,000 ש"ח ק"ב

054-7997077)23-23(_____________________________________________

 מעולה להשקעה, במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מסודרות תשואה 5,300 ש"ח 
ק"ק 1,150,000 תיווך - יוחנן 

050-4104044)23-23(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בקלישר, פנטהאוז 5 חד' 

משודרג, 125 מ"ר + מ"ש 
ענקית, קומה 6, מעלית,

2 חניות מקורות. 
_____________________________________________)23-23(שגיב גואטה 050-2600399

 בקהילות יעקב דירת גן 
מושקעת 4.5 חד' 110/110 

_____________________________________________)23-23(בהזדמנות 050-4811122

 בבן צבי כפר גנים ב',
5 חדרים, בנפרד ממ"ד, 

מרפסת שמש/סוכה, מעלית, 
_____________________________________________)23-23(130 מ"ר אתי 054-3320655

 בבן גוריון כפר גנים ג'
6 חדרים, מחסן, מ.שמש, 

ממד, 2 חניות 140 מ"ר עידן 
053-2817721)23-23(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 במרכז השקט ברחוב 
ה-93 דירת 5 חד' גדולה 
מעלית+ חניה יהודה הס 

050-3003455  )21-24(_____________________________________________

 קרית יובל- דיור מוגן 
הוד ירושלים בהזדמנות לגיל 

השלישי 2.5 חד', 65 מ"ר. 
למכירה: 750,000 להשכרה: 
3,000 ש"ח )*מגוון פעילויות 
ושירותים לדיירי הבית בדמי 
ניהול  4,500 ש"ח לחודש(  

AW  נדל"ן והשקעות
 052-9977704  )23-23(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 4 חדרים מסודרת, רח' 
ארלוזרוב קומה 2 + מעלית 

_____________________________________________)23-24(ללת' 052-7143496

 שפירא/בלפור עורפית 4 
חד' קומה 1 +מעלית+חניה 
ומרפסת שמש 1,570,000 

_____________________________________________)23-23(ש"ח 050-3528252

 בסלנט 4 חד' גדולים+ 
מעלית וחניה 1,460,000 ש"ח

050-3528252)23-23(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" במגדלי 
המכבים, 4 חד', קומה 13, 
נוף פתוח, משופצת, חניה 

תת קרקעית. שמעון איזגייב 
052-8872797)23-23(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בהסתדרות, 4 חד' 80 מ"ר 

קומה 2. תשואה גבוהה 
מעולה להשקעה.

_____________________________________________)23-23(שגיב גואטה 050-2600399

 בחיים כהן היוקרתי 4.5 
חד' +מ"ש)סוכה( +חניה 

מקורה כפולה 3 כ"א מיידי! 
050-4811122)23-23(_____________________________________________

 בדף היומי בקרבת הרב 
קוק 4 חד' ק"א

עידן 053-2817721
_____________________________________________)23-23(אתי 054-3320655

 ביהלום כפר גנים א'
4 חד', מעלית, חניה,

_____________________________________________)23-23(130 מ"ר, אתי 054-3320655

 "רימקס עוצמה" 
בהרצל, 3.5 חד', ענקית 127 
מ"ר+זכויות בניה 60 מ"ר על 

הגג. קומה 2, חניה. שגיב 
_____________________________________________)23-23(גואטה 050-2600399

 ברוטשילד בקרבת הרצל 
3 חדרים+מעלית, 85 מ"ר, 

_____________________________________________)23-23(עידן 053-2817721

 בוייסבורג בפ"ת, 3 חד' 
קומה 4 אפשרות בניה לקומה 

נוספת, 1,180,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ל(050-4150404

+5 חדרים
 בעיר העתיקה )האר"י( 3 
יחידות נופש, להשכרה לטווח 
ארוך/למכירה. 052-8484726 

052-5844040)10-36(_____________________________________________

צפת
 למכירה חנות בעיר,

כ- 40 מ"ר, ללא תיווך.
052-7169562)1-25(_____________________________________________

קריות
 בעלי נכסים - "המומחיות 
שלנו השקט שלכם "- משרדינו 

עוסק בניהול דירות, אחזקת 
מבנים, השבחת נכסים ,קניה, 

מכירה, השכרה, תמ"א 38, 
מגרשים, עסקי ופרטי -  מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

04-8441111  )23-23(_____________________________________________
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מחסנים

משרדים

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(סולידית, 03-7542233

נדל”ן 
מסחרי

עסקים

 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:

y0556780890@gmail.com)22-23/19(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

 הגיע הזמן להוציא את 
הכסף מהבוידם! ביבניאל 
- דונם למכירה 900 מ"ר 

מהישוב, 40 אלף ש"ח בלבד 
לחצי דונם )במושה( צפוי לפי 

12 שיופשר "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )23-23(_____________________________________________

 בכפר תבור דונם חקלאי 
למכירה באזור שיופשר בטווח 
הקרוב באזור מעולה 250,000 

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )23-23(_____________________________________________

 במרום הגליל 7 דונם 
חקלאי למכירה 70,000 ש"ח 

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )23-23(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-47/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-13/20(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-26/19(_____________________________________________

 להשכרה משרד 40 
מ"ר ממוזג, משופץ 
מהיסוד בק"1 - עם 

מעלית, ללא דמי תיווך 
בב"ב בהרב קוק 23 2,500 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. 054-6506501    

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

_____________________________________________)49-50/19(מדהים, 052-5807915

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 30 
איש + בריכה מקורה ומחוממת 

+ ג'קוזי. אבינועם,
054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-24/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

בני ברק

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 4 צימרים מרווחים + 
חדר אוכל + ג'קוזי + בריכה, 

נוף מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס 
חם! 050-9070487

050-3070487)49-52/19(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-31/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-04/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-26(לבעלז. 052-7118100

 נופש במרכז, פנסיון מלא 
8,800 ש"ח )מטבח לפסח( 

בכשרות א. רובין שליט"א 
058-7179228
054-848175)11-33(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)19-44/19(_____________________________________________

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

לשנה עם אופציה, 
054-2321111)14-14/20(_____________________________________________

 מפרטי, בקליבלנד, 
ארה"ב, וילה 4 חד' + 

גינה גדולה, מושכרת ב- 
950$, ב- 225,000 ש"ח, 

055-6612221)14-26(_____________________________________________

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
למכירה 900 מ"ר מהישוב 
הערכת שמאי לפי 60,000 
ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 

לדונם בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717  )23-23(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

יחידות דיור

 בית ו-2 צימרים באור הגנוז 
לל"ג בעומר שבתות ולבין 
הזמנים עירוב מהישוב עד 

_____________________________________________)18-29(למירון 052-7632474

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 3 חד' 70 

מ"ר, ק"ק מוגבהת + חצר 
ענקית 600,000 ש"ח. 

תשואה 5% א"א לקחת 
משכנתא בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 4 חד' 

ק"א, נוף מרהיב 850,000 
ש"ח מניב 6-7% א"א 

לקחת משכנתא. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)19-19(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
בני ברק

דירות 
להשכרה

 באשל אברהם דירת 
3.5 חד' מרוהטים, ק"א, 

חזית, ללא מעלית, 
מסודרת 4,200 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 בר' יוסי דירת 4 חד', ק"א, 
מרוהטת )אפשר ללא( 4,500 

_____________________________________________)20-23(ש"ח. 050-2808555

 בז'בוטינסקי 150, 
דירת 3 חד' מרווחים 

מאוד 90 מ"ר ק"ב 
משופצת כחדשה - שווה 

לראות. 3,850 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ל(052-7606611

 בבעל שם טוב- 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ב. משופצת כחדשה. 

ממוזגת, ללא ריהוט. תיווך 
054-8468260  )21-24(_____________________________________________

 בבורכוב 2 חד' יפה 
ושקטה, בבניין חדש 

נקי ושקט, ק"ב + 
מעלית, עדיף לזוג צעיר 

2,500 ש"ח.
_____________________________________________)20-23ל(053-2807550

 יחידת דיור 2.5 חד' אזור 
הרב שך מרכזי ושקט מאוד 
3500 גמיש בתהליכי סיום 

קומה ד' ללא מעלית. 
053-3120620)20-23(_____________________________________________

 בק. הרצוג 2 חד' כ-40 מ"ר 
ק"ג מרוהטת חלקית, אמבטיה, 
דו"ש, מטבח ענק 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-23ל(מיידי 052-2899085

 ברמב"ם, כ-25 מ"ר ק"1 
חדשה, יפה ממוזגת ומרוהטת 

קומפלט, דו"ש 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)20-23ל(052-6160852

 מפרטי!! משרד 28 מ"ר, 
באיזור התעשייה בבני ברק 
בקרבת קוקה קולה, גישה 
לכביש גהה שירותים וחניה 

_____________________________________________)20-23ל(צמודה. 052-3112020

 קמפוס גדול ומרווח + 
בית מדרש וחדר אוכל חצר 
_____________________________________________)20-26(גדולה ויפה. 052-7142331

פתח תקווה

 בלוד בדוד המלך ק"4
בלי מעלית, בבניין איכותי
מחולקת ל -2 דירות כולל

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש 950,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 2 חד' כחדשה, יפיפיה, 
מאווררת, ממוזגת ומרוהטת, 

ברח' רימון, בבנין חדש, 2,300 
ש"ח, מיידי 050-5677030, 

_____________________________________________)21-24(לזוג צעיר בלבד!

רכסים

 מציאה! ברח' הרב 
שמעונוביץ- איכלוס מיידי 
דירת גן, 3 חד' + מחסן + 
ח. כביסה + 90 מ"ר גינה 
+ חניה 1,190,000 ש"ח 

052-2596194  )21-28(_____________________________________________

 דופלקס ייחודי בגבעה 
א', בנין חדש יוקרתי, 
סטנדרט גבוה, כניסה 
פרטית ונגישה, חניה 

וחצר. למהירי החלטה 
מיידי- 1,590,000 ש"ח

054-7728508  )21-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

 ביהודית! ק"ג, 3 חד', 
מרווחת ושקטה, נוף פתוח, 

4,000 ש"ח ללא תיווך 
_____________________________________________)21-24ל(052-7656748

 במוהליבר, 2.5 חד' כ 
65 מ"ר ק"א שקטה + 2 

מרפסות, ללא ריהוט לל"ת, 
_____________________________________________)21-24(  בשעות הערב 03-5327234

 דירת 3 חדרים משופצת 
בק. הרצוג בב"ב לזו"צ, דתי. 

_____________________________________________)21-24(  כניסה מיידית 054-2464316  

 בבנימין אברהם, 2 חד', 
מפוארת, חדשה, מיזוג אוויר, 

38 מ"ר+ מרפסת ק"ג 2,900 
_____________________________________________)21-24(  ש"ח 052-7691171

 יח' דיור בבנין חדש ברב 
שר- בן פתחיה מרוהטת, 

ממוזגת ומאווררת, 25 מ"ר, 
קומת מינוס. 2000 ש"ח. 

054-8435566  )21-24(_____________________________________________

 למסירה בבני ברק עסק 
פעיל בענף הדגים עובד כ- 25 

_____________________________________________)21-24ל(  שנה 053-7534148

 להשכרה, מיידית, 
חנות במרכז כהנמן,

60 מ"ר חזית מוארת, 
מזגן + שירותים טל': 

_____________________________________________)21-24ל(  03-5709011

מבנים

 למכירה קראוון 7X7 תואם 
גן ילדים, משופץ ומתוחזק בגוש 

_____________________________________________)21-24ל(  דן 054-8424829

 בנין חדש בבארי, 4 חד'+ 
מרפסת חצר פתוחה כולל 
כניסה נפרדת 6,500 ש"ח. 

052-3407231)22-25(_____________________________________________

 בהרצל 93, 4 חד', 
100 מ"ר שקט ומטופח 

4,800 ש"ח פינוי 1/7 
_____________________________________________)22-29(לפרטים 050-5586335

 להשכרה דירות 2 חד', 
קומת קרקע+ חצר מתאים 

למגורים/ נכה/ משרד,
בשיכון ה' ורח' החלוצים,

_____________________________________________)22-25ל(גמיש 052-7170938

 להשכרה, ברח' החלוצים  
2 חד'+מרפסת 2,600 גמיש

_____________________________________________)22-25ל(052-7170938

 בפוברסקי 2 חד' ק"ק 
מרוהטת ממוזגת, מוארת 
ומאווררת 2,500 ש"ח מיידי

_____________________________________________)21-24ל(  052-8797653

 בפרדס כץ, יח"ד, חדשה, 
ק"ק, 2 חד'+ חצר, מרוהטת, 

_____________________________________________)22-23(2,800 ש"ח. 054-8480308

 בדוב הוז יח"ד 2 חד' 
חדשה מרוהטת קומפלט 

ממוזגת, מאווררת 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ל(052-7658456

 4 חדרים  במרכז החרדי, 
מרוהטת ברובה מאווררת 

_____________________________________________)22-25ל(054-2112542

4-4.5 חדרים

 מבחר וילות מפוארות 
וצימרים באור הגנוז, בר יוחאי, 
_____________________________________________)22-29ל(מירון והסביבה 050-4105896

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה, וג'קוזי ענק, 
משחקי חצר. פנוי לל"ג 

_____________________________________________)29-29/19(בעומר054-2273670

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3771789 052-3452522)24-24/19(_____________________________________________

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

חופש להורים דרור לילדים!!! 
בעמקא, צימרים למשפחות, 

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

אווירה כפרית ודתית,
,052-8669090 ,04-9969141

mikibs.co.il:12-28/19(בקרו באתר(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

גינה וטרמפולינה ופינפונג. מומלץ! 
_____________________________________________)40-41-19(מבצעים לחורף. 052-6990764

 וילת אירוח 4 חד', יפיפיה, 
חצר + בריכה. *10 חדרי 

אירוח, בית כנסת נוף ובריכה 
050-5236390 054-2515630)52-25/19(_____________________________________________

גורן

 יחידת נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת 
4X8 מ', מוצנעת + משחקי 

חצר. 050-8566778
050-2187690)11-36(_____________________________________________

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14/20(_____________________________________________

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-05/20(_____________________________________________

יבניאל  סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-03/20(_____________________________________________

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-27/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-36/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-40/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-51/19(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-24/19(_____________________________________________

 "צימר פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי 

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-30/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

ליד השטיבלעך + 
מרפסת ונוף לשבתות, 
חגים וימי חול. מחירים 

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-35ל(054-8526211

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט 
מאובזרת היטב מתאימה 

עד 4 נפשות
050-6243346)21-32(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-12/20(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-02/20(מאובזרת! 050-6927465

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-30/19(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + בריכה + ג'קוזי, 
מנגל, טרמפולינה, נדנדה 

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

 וילה משפחתית 4 חדרי 
שינה + מטבח גדול וגינה 
גדולה, נוף משקיף לעמק, 

052-5440336)14-26(_____________________________________________

 צימרים מפנקים, ג'קוזי 
ענק, בריכה צנועה, נוף, חדר 
אוכל, ביה"כ, מבצעים חמים, 

_____________________________________________)15-41ל(050-8219080/1

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-50/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-02/20ל(054-8523020

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-6511250/350)19-30(_____________________________________________

 5 חד', 13 מיטות, 
מרווחות, נקיה, ממוזגת 

מרפסת גדולה לכנרת ולגולן 
_____________________________________________)23-34(אזור חרדי. 050-4124556

 דירת גן ממוזגת בקרית 
פאר, נוף לכנרת לשבתות וימי 

_____________________________________________)20-31(חול. 050-4138371

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-14/20(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)21-20/20(ג'קוזי. 050-4154145

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק. שמואל מאובזרת 

עם חצר, קרובה לטיילת
054-7135350 052-7130111  )21-28(_____________________________________________

 למשפחות, במרכז טבריה 
עילית ממוזגת צמוד לישיבת 

קרלין, במחיר אטרקטיבי 
_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-31/19(טל': 04-9017575

 וילה 4 חד' חצר גדולה 
7 דקות מהכנרת

2 דקות מהשטיבלאך.
052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

 הר נוף-להשכרה בוילה 
פרטית דופלקס גדולה 2 

קומות, 150 מ"ר, 5 חדרים, 
יפה משופצת ומרוהטת.

חצר פרטית ומרפסות ענקיות 
120 מ"ר נוף מדהים,

מוארת. מיידי. שכ"ד: 12,000 
ש"ח AW  נדל"ן והשקעות   

052-9977704  )23-23(_____________________________________________

 הר נוף-חי טייב יחידת דיור 
כ-30 מ"ר לזוג, יפה משופצת 

חדשה. כניסה ב- 15.7.19
 שכ"ד: 3,300 ש"ח )כולל 

ארנונה וועד בית( AW  נדל"ן 
_____________________________________________)23-23(  והשקעות 052-9977704

ירושלים
וילות ובתים

יחידות דיור

 ירושלים-מרכז העיר 
משרד למכירה בנין כלל-

100 מ"ר ברוטו קומה 
גבוהה נוף מדהים. מעוצב 
ומאובזר במלואו. 7 עמדות 
עבודה. חדר ישיבות. שוכר 

עם חוזה בנכס. 1,250,000 
ש"ח AW נדל"ן והשקעות                       

 052-9977704  )23-23(_____________________________________________

 למכירה בטבריה
ביניין 600 מ"ר בנוי, מחולק 

ל- 14 דירות + קומת מרתף 
+ חנות, קרוב לרב קוק

3,600,000 ש"ח עינב
RE/MAX 050-244-244-6  )23-23(_____________________________________________

 למכירה במושבה מגדל 
מגרש 1,400 מ"ר, ניתן לבנות 

5 בתים עם אופציה ל-6 נוף 
לכינרת, עינב

RE/MAX 050-244-244-6  )23-23(_____________________________________________

 דירות מחולקות במוצקין, קריית אתא
חיפה ובקרית אתא, עם 

תשואה עוברת - החל מ- 6%  
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)23-23(  פרוייקטים - 052-2790370  

 הכי יפה בעיר! פנטהאוז 
ענק 253 מ"ר וגג בטאבו, 
מעלית פרטית, אפשרות 

לחלוקה לשני בתים, תשתית 
קיימת, פנטהאוז ענק במחיר 

קטן! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים
   052-2790370  )23-23(_____________________________________________

 דירות 2.5 חד', 3 חד', 
3.5 חד', חלקם עם תשואה 

עוברת )אופציה לחלוקה(
החל מ-500,000 ש"ח - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370  )23-23(_____________________________________________

 בחרדי, דירות 4.5 - 3 חד', 
מרפסת סוכה, מחיר מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)23-23(  פרוייקטים - 052-2790370 

 בשיכון-ג' 3חד' יפהפייה, 
חדשה מהניילונים!  תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465  )23-23(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
אזור ירמיהו, משרד 75 
מ"ר, מפואר ומושקע, 
)מחולק ל-4 חד' ניתן 
לשינוי( כניסה פרטית 
כולל מטבחון ושרותים 
כניסה מיידית, 4,500 
ש"ח " סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל משרדים 

120מ"ר + אופציה ל-2 
חניות צמודות מיידי 

לפרטים נוספים "סלומון 
נכסים והשקעות" 

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

 בדניאל, 5 חד' ק"ב 
ואחרונה, משופצת, 

חזית, מיידית, 6,000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בלעדי-למכירה ברח' 
ירושלים קרוב לר"ע, 
חנות 22 מ"ר, חזית, 

משופצת, מיקום מרכזי, 
מיידי, 820,000 ש"ח 
גמיש, סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בלעדי, להשכרה חנות 
ברח' ירושלים, קרוב לרבי 
עקיבא 35 מ"ר חזית לכל 
מטרה 5,700 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
ברח' ירושלים קרוב 

לרבי עקיבא, 22 מ"ר, 
חזית, משופצת, לכל 
מטרה, כניסה מיידית 

3,600 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בלעדי במינץ, קרוב 
לרבי עקיבא, מחסן 

להשכרה, 30 מ"ר, חזית, 
גישה נוחה לרכב, מיידי, 

2,000 ש"ח "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בראשונים, 95 מר' 5 
חד' קומה ה'+מעלית+סוכה, 
בנין חדש, משופצת כחדשה, 

ממוזגת 5,500 ש"ח 
052-7671305)23-24(_____________________________________________

 בנורוק! 4 חד', 
מסודרת+מעלית וחניה, 

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

 בבנין חדש בסוקולוב! 
4 חד' מקסימה קו' רק 
4,500 ש"ח מפתחות 

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

 באבוחצירא! 4 חד' 
קג', חזית, מושקעת, רק 

4,200 ש"ח מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 4 חדרים 
חדשה מקבלן מפוארת קומה 

2 מעלית, מיידי תיווך 
050-6117777)23-23(_____________________________________________

 בפרמישלן 4 חדרים בניין 
בוטיק מפואר מעלית מיידי 
_____________________________________________)23-23(4,800 תיווך 050-6117777

 בגוטליב, 4 חד', ק"ג + 
מעלית מיזוג, ריהוט חלקי, 

לפרטים א"ב תיווך-
054-8451271)23-26(_____________________________________________

 2 חד' מרווחת, 60 מ"ר 
קומה 2.5 ז'בוטינסקי עורפית, 

חזית לירדן 2,990 ש"ח
055-6780228)23-23(_____________________________________________

 יחידה חדשה 2 חד' 
בשיכון ה' בית יוסף, ק"5 
מרוהטת קומפלקט כולל 
חדר שינה ומוצרי חשמל, 
דוד"ש, לזוג צעיר, 2,800 

_____________________________________________)23-26(גמיש 052-7610171

 בבארי, יח"ד 2 חד', ק"א 
מוארת וממוזגת , דוד"ש 2 

כיורים, אמבטיה 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-26(גמיש  054-4797080

 בהר שמואל וילה יפהיפיה 
10 חד' 400 מ"ר, חניה פרטית
מיזוג, חימום רצפתי י. הורים 
_____________________________________________)23-25(10,000 ש"ח 054-8426262

 דרושה דירת 3 חדרים 
מרוהטת בבני ברק להשכרה 

_____________________________________________)23-24ח(לחודש 052-7619792

 דרושה דירת 3 חדרים בבני 
ברק לל"ת במחיר 1,350,000 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-6651365

 50 מ"ר -1 בגן וורשא 
משופץ ויפה, להשכרה לכל 

מטרה תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)23-23(054-4980159 דורון

 בוייסבורג בפ"ת 3 חד', 
קומה 4 אפשרות בניה לקומה 

נוספת, 1,180,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ל(050-4150404

 משקיע מחפש לקנות 
חברות בע"מ לא פעילות, בכל 

_____________________________________________)23-24ל(תחום 072-3969655

 ליד האוניברסיטה 
2.5 חדרים 60 מ"ר מחיר 
בהזדמנות 480,000 ש"ח 

054-2388654)23-23_____________________________________________

 ליד האוניברסיטה 110 
מ"ר מחולק ל-2 יחד' כל יחידה 

3 חד' מושכרת ב- 4,000 
ש"ח, מחיר 680,000 ש"ח 

054-2388654)23-23_____________________________________________

 בב"ב באזור ויזניץ 
כ- 65 מ"ר לחנות/משרד 

ק"ק, מפואר וממוזג 
054-8425797
053-3125110)23-26(_____________________________________________

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
בקוטלר 4 חלק מהמשתלה 

מציאה תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)23-23(054-4980159 דורון

 חנות להשכרה 30 מ"ר 
מעל וקסברגר רבי עקיבא 114 

תיווך BA יזמות
 054-4980159)23-23(_____________________________________________

 חנות 22 מ"ר ברבי עקיבא 
59 חזית תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)23-23(054-4980159 דורון

 להשכרה מבנה!! 
בפרדס כץ, על שטח פרטי 

כ-250 מ"ר פלוס חצר. מתאים 
גם למעון. אדי נדל"ן

054-8493483)23-23(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 15 מ"ר 
ברח' עזרא בב"ב 

053-4159884)23-26(_____________________________________________

 להשכרה משרד במרכז 
בני ברק ק"ק +שירותים וחניה, 

פינוי בסוף החודש)יוני( 
_____________________________________________)23-24ל(050-6751600

 להשכרה משרד 
מפואר לעו"ד 16 מטר חזית 

לזבוטינסקי פינת הרב שך 
_____________________________________________)23-23(2,700 טל 074-7020616

 מציאה בר"ע משרד 35 
מ"ר משופץ נגיש קומה א רק 
2,600 ש"ח תיווך BA יזמות 

054-4980159)23-23(_____________________________________________

 משרד 80 מ"ר בבנין חדש 
קומת כניסה מושקע תיווך 

BA יזמות 
_____________________________________________)23-23(054-4980159 דורון 

 דירת נופש חלומית 
להשכרה על בסיס יומי 

054-8429040)23-30(_____________________________________________

 דירת נופש מפוארת 
במרכז טבריה מתאימה ל- 6 
נפשות+נוף לכינרת ליד קברי 

צדיקים 050-8358895 
052-7250098)23-34(_____________________________________________

 סוויטה למשפחה ודמוי 
מערה לזוגות + ג'קוזי בכל 

יחידה בריכת שחיה מוצנעת, 
גינה גדולה, אויר הרים.

052-7703470)23-32(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-09/20(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-07/20(_____________________________________________

 מחפש לשכור חנות/
משרד בב"ב ? יש לך נכס 
בעיר וחושב מי יטפל לך 
בו? בשבילך אנחנו כאן 

תיווך BA יזמות
 054-4980159)23-23(_____________________________________________

 22 מ"ר+גלריה בר"ע 38 
 BA רק 4,500 ש"ח תיווך
_____________________________________________)23-23(יזמות 054-4980159 דורון



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

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)49-01/20(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
050-5527509 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-24/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-28/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-42/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-23/19(_____________________________________________

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-48/19(_____________________________________________

 צימר לזוג מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-42/19(מהעתיקה. 052-3455254

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 

_____________________________________________)25-28/19(מים מהדרין. 054-5742965

פוריה

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-25(_____________________________________________

 "בית ארז אירוח יהודי" - 
בהר כנען, ל"בין הזמנים".

55 מיטות, חדר אוכל + חצר 
גדולה וביכ"נ + בריכה.

Beiterez.net 052-4281804)04-04/20(_____________________________________________

תעוז

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-34(_____________________________________________

ב’-ד’ בסיוון תשע”ט  5/6-7/6/2019

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-52/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-05/20(ונסיעה. 058-7887050

קנית רכבים

הסעות

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-38/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הסרת שיער

 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-05/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-36/19(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-5/2020(_____________________________________________

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 30 איש 

050-9303353)12-33(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות, באווירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקית וג'קוזי, 
050-7070030)13-25(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-27/20(_____________________________________________

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
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה. 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם.

050-4469796)12-24(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-24(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-40(_____________________________________________

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-15/20(ומשפחות, 058-7506090

 בריכה פרטית מוצנעת 
ומחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה, 

לזוגות ולקבוצות, 
052-3135105)15-27(_____________________________________________

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-28/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-36/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)16-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-32(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה 
+ ברכת ספא מחוממת, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-11/20ל(077-5590283, 054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-32/19(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

בריכה מקורה, החל מ- 550 
ש"ח לזוג, 052-7400402/1,

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

אפשרות לקייטרינג מהדרין. 
054-3040770 050-5461155)19-34(_____________________________________________

בריאות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג, ירושלים וב"ב, 

ואירועים, 053-3188842 
050-7532336)36-36/19(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמיןף מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-42/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

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)26-01/20(_____________________________________________

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)48-50/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-21/20(קרוב! 052-4484443

כלנית

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-24/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-46/19(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-30/19(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+ בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-30/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/19(וחדר אוכל. 054-6987257

מושב עלמה

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

מאובזרת, 04-6989391, 
050-9070487)15-27(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים, סטנדרט 

גבוה, פרטיות, באוירה 
פסטורלית + המלצות. 

050-6333765)16-28(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

מגדל
 וילה מאובזר + מרפסת 
ענקית לכנרת 4 חד' + סלון 

ומטבח, חצר + נדנדות 
_____________________________________________)19-30(ופיקניק. 054-6511250/350

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח +  בריכה + גינה 

לזוגות/משפחות.
052-4604609)20-23(_____________________________________________

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים מאובזרת 

+ ג'קוזי לזוגות/משפחה. 
054-5259470)20-23(_____________________________________________

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

הגהה
 מגיהה לשונית 

מקצועית נסיון רב! 
מחירים נוחים עמידה 
_____________________________________________)20-26(בלו"ז. 052-7114281

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)20-31(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-44/19(שעשועים 050-7447071

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים, גם לפסח. 
_____________________________________________)10-25/19(כניסה פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-25/19(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

+ ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפ' לקבוצה. 050-7362739

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים 
במרכז גאולה, ממוזגת 

ומאובזרת, לשבתות 
_____________________________________________)19-26(וחגים 052-6500950

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות ובבין הזמניםבשבתות  ובפסח

054-9900770

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-16/20(  משתלם 052-7619453

 טחורים ופיסורה-
עיצה המרפאה לחלוטין- 

והצילה רבבות אנשים 
ללא ניתוח ללא משחות 

050-6882047
02-5822586  )21-24(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
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 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-47(  נפשות 050-4666403

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר", 
שיפצנו והתחדשנו, 
ברמה מאוד גבוהה! 
לקבוצות עד 40 איש

עם חדר אוכל
054-5990551)22-33(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-27/19ל(052-2514960

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-33(_____________________________________________

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)31-32/19(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-34(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-7/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-46(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

-חרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, 
ליטאים וספרדים, דת"ל, 

גם נפשי קל ופרק ב', 
שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)16-42(_____________________________________________

רפואה משלימה

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-28/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-36/19(דרושים זכיינים

רפואת שיניים

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-50/19(מפתיעים. 050-5808315

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-04/20(שלום

צילום

פיתוח קול

עין הרע

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-23ל(052-7157785

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה, 
055-6876176)15-23(_____________________________________________

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-25(שרי 050-4171813

ספרי תורה
 מחפש לקנות ס"ת ספרדי 

ברמה גבוהה וכן מזוזות. 
_____________________________________________)20-23(להתקשר בערב 050-4300283

 נאבד צמיד פנדורה אמיתי 
עם 5 תליונים באזור דובק/ גן 

ורשא/ רבי עקיבא.
_____________________________________________)21-24ל(  052-7114465

 אבד פלאפון C2 נוקיה 
באוטובוס לבית שמש לפני 

_____________________________________________)21-24(  פסח 052-7116399

 נלקחה בטעות שקית עם 
זוג נעלי גברים בחוף שרתון 

ביום שישי ער"ש אמור
050-4160390  )21-24(_____________________________________________

 נמצאה מצלמה בחוהמ"פ 
_____________________________________________)21-24(  בגני יהושוע 054-8405090

 נמצאו זוג אופניים של ילד 
בגני יהושוע בחול המועד. 

054-8525828  )21-24(_____________________________________________

פדיקור
 פודיאטור מומחה לפדיקור 

רפואי לגברים, לסוכרתים, 
פטרת, יבלות ועוד.. 

_____________________________________________)22-23ל(052-3107184

 נמצאה בבני ברק שמיכת 
_____________________________________________)22-23ח(תינוק חורפית 050-4188923

 נמצאה שמיכת תינוקת 
_____________________________________________)22-23ח(בבני ברק 050-4188923

 נמצא כרטיס זכרון 
בתחילת חודש ניסן

באזור דסלר בני ברק
_____________________________________________)22-23ח(050-4188923

 נמצא ארנק של ילדה ברח' 
הירש ב"ב ע"פ סימנים

_____________________________________________)22-23ח(050-4126506

 אבדה שקית ובה מכנסים 
בערב פסח בחנות ג'רוזלם 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 052-7638379

 ביום שלישי נמצאה בימין 
משה- ירושלים שקית עם 

בגדים וכו' המאבד יפנה לטל':
_____________________________________________)22-23ח(054-8596874

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 לכל השנה! כשר 
למהדרין! למטיילים, לזוגות 

ומשפחות, דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

052-3540874 077-8228803)16-27(_____________________________________________

 "נופי כלנית" לזוגות 
ומשפחות, בריכה+ג'קוזי 

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-24(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 סמוך לעתיקה לזוגות 
- משפחות נעימה נקיה 
ומטופחת קרובה להכל

054-8425474/2
052-7654649)23-34(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)23-30(רחבי הארץ 053-4271262

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
מחירים זולים 
052-2523284)23-24(_____________________________________________

 הוצאת עין הרע בעופרת 
לפי מהרח"ו בברכת הרבנים 

במבצע 50 ש"ח למסירת 
_____________________________________________)23-24(השמות 055-6720284

 "הרי את"- שדכן מנוסה, 
כיפות סרוגות, חרדים וחוזרים 

_____________________________________________)23-24(בתשובה 052-3245153

 אבדה מצלמה בחוהמ"פ 
המרינה הרצליה או בדרך לבני 

_____________________________________________)23-24ח(ברק 052-7612594

 נמצא כיסוי לעגלה 
באוטובוס מירושלים לב"ב 

_____________________________________________)23-24ח(050-417452

 נלקח בטעות זוג נעלי 
גברים בחוף שרתון ביום שישי 

_____________________________________________)23-24ח(ער"ש אמור 050-4160390

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

054-7938941)21-22(_____________________________________________

 מעוניין לקנות מכתב של 
הרבי מחב"ד תמורת 1000 

_____________________________________________)21-22(ש"ח 050-4158682

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)21-22ח(מסאז' 052-7396092
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מוצרי חשמל

ריהוט

ב’-ד’ בסיוון תשע”ט  5/6-7/6/2019

 מחשבים ניידים ממשרד 
שנסגר במחיר מציאה החל 

מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 
מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 

ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)14-26(ק"ס: 052-7171228

 טוסטר אובן כחדש 
ממש, היה בשימוש פעם 
אחת בפסח- בשרי. 350 

ש"ח )מורפי ריצארד( 
054-8527470)20-25(_____________________________________________

 ספה מהממת ריפוד 
קטיפה מצב מצוין 

נפתחת למיטה זוגית 
1200 ש"ח!

054-8527470)20-25(_____________________________________________

 3 כסאות בר מרופדות 
וחזקות ומשובחות 

במיוחד כחדש! 300 ש"ח 
_____________________________________________)20-26(כל כסא. 054-8527470

3 ב-100&  מכנסי בנים 
 שמלות לחג 50 &

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

"אצל בתיה"

אלפי פריטים 
ב-10ש"ח

 03-5792841

לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

 כיריים גז בקו 4 להבות, 
חדש באריזה, באחריות 270 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7687863

 מחשב שולחני 
ליבה כפולה מצוין 

בהזדמנות+תוכנות 450 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(053-3346080

 רדיאטור 20 צלעות 
בירושלים 200 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-7618093

 פנס שוקר חשמלי להגנה 
עצמית חדש באריזה בב"ב 

_____________________________________________)21-22ח(180 ש"ח 054-5321885

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
  LCD "8 טושיבה מסך
_____________________________________________)21-22ח(240 ש"ח 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח, מנורה לפינת אוכל 

_____________________________________________)21-22ח(130 ש"ח 052-2727474

 ברה"ע למכירה גריל בגודל 
בינוני ב 120 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-6850138

 מסחטת מיצים לגזר 
במצב מעולה בר"ג 150 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 מזגנית חימום- 50 ש"ח 
בי-ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)21-22ח(15:00

 מפזר חום- 50 ש"ח בי-ם 
_____________________________________________)21-22ח(050-4147729 אחרי 15:00

 סורק- 50 ש"ח בי-ם
_____________________________________________)21-22ח(050-4147729 אחרי 15:00

 למכירה מקפיא לבן 7 
תאים מצב מצויין 420 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בלבד 052-5737813 

 מסך מחשב 19 אינץ' של 
HP מעולה בר"ג 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 תנור חימום 2 ספירלות 
50 ש"ח בי-ם 050-4147729 

_____________________________________________)21-22ח(אחרי 15:00

 טלפון יונידן כחדש 40 
_____________________________________________)21-22(ש"ח 052-7658245

 מכונת תפירה זינגר+ 
_____________________________________________)21-22(ארגז 330 ש"ח 052-7658245

 מדיח כלים גדול 
bloomberg  במצב מצוין 

)בני- ברק( - 450 ש"ח בלבד 
054-7216671)21-22(_____________________________________________

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני- 
ברק(  - 150 ש"ח בלבד 

054-7216671)21-22(_____________________________________________

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני- ברק( - 150 ש"ח 

_____________________________________________)21-22(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה 
קונסטרוקטה במצב מצויין 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח גמיש 050-4110991

 רדיאטור 12 צלעות- 100 
ש"ח בי-ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)21-22ח(15:00

 תנור חימום על עמוד 
כמאוורר- 50 ש"ח בי-ם

_____________________________________________)21-22ח(050-4147729 אחרי 15:00

 מצלמה דיגיטלית פוגי 
8.1 כולל נרתיק 120 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(03-6168168

 ספפה עמינח 2 מיטות 
_____________________________________________)21-22ח(250 ש"ח 054-8408778 

 שולחן+ 6 כסאות 
מרופדים לסלון במצב מצוין, 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 03-6193273

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 054-5705546

 מיטת הרייזר- מזרני 
קפיצים נוחים ונשלפים מצב 

מעולה רק 500 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(054-8423151

 2 כסאות )חום( מטבח 50 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7658245

 2 כסאות כורסאות סלון 
בוק מרופד 200 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7658245

 קומודה 6 מגירות בוק 
טבעי אדמדם 300 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-7658245

 2 שידות בוק טבעי 
אדמדם 250 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7658245

 שולחן סלוני 70/70 חום 
ונגה כחדש 250 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7658245 

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן אורך 1.8 מ' רוחב 
97 ס"מ נפתח חום כהה 300 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 050-4116799

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק 

בהזדמנות )בני- ברק( 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני 140/70 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 
במציאה )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בלבד 054-7216671

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת- 7 מ"מ מידות: 

100/155 ס"מ בר"ג 120 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 ארונית 2 דלתות מעץ 
בצבע לבן 90/40/105 בר"ג 

220 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 שולחן מטבח זכוכית 
120/80 + 4 כסאות בב"ב 

_____________________________________________)21-22ח(450 ש"ח 053-3103049

 מיטת עץ 100 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-7188017

 ארון 5 דלתות, סנדויץ' 
פורמייקה צבע לבן 500 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(054-8408778

 כיסא משרדי הכולל 
4 גלגלים+ מנגנון הגבהה 

בהזדמנות )בני- ברק( - 120 
_____________________________________________)21-22(ש"ח בלבד 054-7216671

 במציאה! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונות ושידה תואמת צבע 

דובדבן 360 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(054-8420684

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)21-22ח(80 ש"ח 058-4843223

 2 ארונות שירות במצב 
טוב 180/65 ס"מ, 120 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(כל אחד 050-4087927

 בבני ברק מיטה היי רייזר 
זוגית במצב מצויין ביותר צבע 
_____________________________________________)21-22ח(אדום 500 ש"ח 054-8499591

 מזנון לבן יפהפה מעץ 
מלא- כמו חדש 215/76/50 

ס"מ בר"ג 400 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 ארונית מטבח מסנדויץ' 
אדום כולל שיש וכיור ב 500 
ש"ח בבני ברק 03-5740224

054-8477988)21-22(_____________________________________________

 ספה פינתית מעור איטלקי 
שמנת 500 ש"ח 1.9/2.98 
_____________________________________________)21-22(חזקה ונוחה 052-7652256

 פינת אוכל נפתחת 
אליפסה+ 4 כסאות, צבע עץ 

בהיר, מחיר 300 ש"ח גמיש 
050-8918009)21-22(_____________________________________________

 כיסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנותי )בני- ברק( - 
_____________________________________________)21-22(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן נפתח ל 3 מ"ר+ 
6 כסאות מרופדים במושב, 

מעץ מלא, מעוצב חדש- פחות 
משנה בשימוש. 2,500 ש"ח 

*אפשרות לשולחן או כסאות 
_____________________________________________)21-28ל(  בנפרד 052-4227714

 למכירה ספה 4 מושבים+ 
מגירה 500 ש"ח 

050-3337530  )21-22(_____________________________________________

לפרטים:
050-6863794

מתארגנת קבוצה 
להוצאת דרכון 

פורטוגלי

במחיר קבוצתי
)דרכון אירופאי(

 דרושים גלגלים לעגלת 
בייבי ג'וגר תאומים

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 מבקש טלפון כשר 
בתרומה/ תשלום סמלי

_____________________________________________)22-23ח(054-3429699

 דרוש- מצות לישיבה 
לבחורים ממה שנשאר מפסח. 

_____________________________________________)22-23ח(טריות בלבד 054-8494776

 מי שמעונין למסור לבחורי 
ישיבות מזגן נייד או מזגן חלון

_____________________________________________)22-23ח(054-8471038

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)22-23ח(ישיבה בתרומה 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ונתקן אותה 

לצורך מצווה
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 דרוש לאדם העובד 
כמסז'יסט טיפולי- רפואי 

ספרים וחומרים העוסקים 
_____________________________________________)22-23ח(בתורת המסאז' 052-7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תישמח לקבלו.
_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה

_____________________________________________)22-23ח(052-3595314

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)22-23ח(מסאג' 052-7396092

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך
_____________________________________________)22-23ח(052-7396092

 דרושה מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ואנחנו נתקן 

אותה לצורך מצווה 
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה או 
סמסונג בתרומה/אפשרי 
_____________________________________________)22-23ח(במקולקל 052-3595314

 דרוש לאברך טייפ קלטות 
לצורך שמיעת קלטות של 

הרצאות ושיעורים. 
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 דרוש שעון מעורר מכני 
עם קפיץ לשבת- קודש/ 

אפשרי במקולקל.
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 פקס קנון כחדש דגם 495 
+ צילום 210 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-6389446, בהזדמנות

 Teha מקרר משרדי 
שמור 300 ש"ח ג- 83 ר- 52 
_____________________________________________)22-23ח(ע- 55 בפ"ת 052-2786557

 מכונת תפירה ביתית 400 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3595314

 למכירה מיטה יהודית 
מצב מצויין 260 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה ספה עור צבע 
_____________________________________________)22-23ח(קרם 240 ש"ח 0525737813

 למכירה כסאות פינת 
אוכל עץ מלא 45 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין. 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 300 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(טל': 052-2437292

 בהזדמנות!!! שולחן 
סלוני במצב מצוין- למכירה 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 050-4160457

 סטנדר עומד, מצב מצויין, 
150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)22-23ח(053-3185402

 ארון לאמבטיה+מראה 
מפואר רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 כסא משרדי במצב מצויין 
200 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)22-23ח(052-7122839

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-4110991

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-4110991

 כורסא עם קליילינר 
כחדשה במחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בלבד י-ם פל'- 050-4191181

תינוקות

 מינשא לתינוק כחדש חב' 
_____________________________________________)21-22ח(צ'יקו 100 ש"ח 052-7188017

 מטרנה גדולה 35 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות מצוין+ 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח( 052-7188017

 בהזדמנות!! בגדי 
תינוקות מגיל 0-3 100 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-4747667

 שידת החתלה, 4 מגירות, 
משכל מצב מצויין, שמנת, 

_____________________________________________)21-22ח(400 ש"ח 054-8408778

 עגלת תאומים מאונטן 
באגי, צרה, מעט דהויה 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-8408778

 מיטת תינוק+ מזרן איכותי 
כחדשה 350 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7188017

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת טיולון במצב מצוין 
_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח 058-3245685  

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלת בייבי 
ג'וגר תאומים ויחיד 50 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(058-3245685

 חלקים למשאבת אונט 
_____________________________________________)21-22ח(ידנית 50 ש"ח 058-3245685

 YOYO גגון אפור לעגלת 
_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח 058-3245685

 מזרן למיטת תינוק/ 
עריסה חדש 50 ש"ח -058

_____________________________________________)21-22ח(3245685

 כסא אוכל לתינוק במצב 
_____________________________________________)21-22ח(מצוין 100 ש"ח 058-3245685

 עגלת GRACO )גרקו( 
מצוינת+ תיק ומשחק ב 500 

בירושלים מקור ברוך 
_____________________________________________)21-22ח(054-8498685

 מיטת תינוק בהזדמנות!!! 
צבע חום בוק מצב מצוין 350 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 053-3346080

 טיולון תאומים "מקלרן" 
חדש!+ נילון לגשם, 450 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(053-3103049

 אמבטיה סיליקון 
מתקפלת, מצב מעולה רק 50 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-8423151

 למכירה לול מצב מעולה 
כחדש לא היה בשימוש כמעט 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח 052-6140800

 בהזדמנות!! בגדי 
תינוקות בגיל 0-3 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-4747667

 עגלה משולבת כחדשה 
_____________________________________________)22-23ח(רק 270 ש"ח 050-9089110

 מטרנות מהדרין ללא 
שלבים 40 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)22-23ח(050-4110991

חופשה בין התאריכים:

25-29.8.19
כ"ד-כ"ח אב

054-3499887
054-4298899 tamar-travel.co.il

 

  
  

  

 
 

 

מופעי ענק מידי ערב, מופעי זמר נבחרים,
הרצאות מפי טובי הרבנים, סוויטות פאר, ארוחות 

גורמה כיד המלך ...ואת לא תפסיקי לומר ’וואו‘!
                                 מופעי ענק מסביב לשעון!

בנהריה

055.8833077
052.6550629
077.5100355

הקלטת שיר
והקרנת סרט

מחזור א‘
כ"ט-א' תמוז  2-4/7  

אפשרת לזוגות

מחזור ב‘  > לנשים בלבד
ד'-ו' תמוז  7-9/7   

אפשרות ללילה נוסף

מחזור ג‘  > לנשים בלבד
ו'-ח' תמוז  9-11/7   

מחיר
חסר

תקדים

אפשרות ל-12
תשלומים  ללא ריבית

בריכת שחיה
פתוחה לרשותכם

במשך כל היום!

Limor
Ben Simon

האומנית
לימור בן סימון
במופע חדש

הגדולה מכולם!

 דרוש מחשב נייד לאברך 
בהשאלה או בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)23-24ח(דברי תורה 052-7621791

 כיריים גז בילדאין)לוקסור- 
4 להבות( נירוסטה 200 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-3463482

 תנור אפייה קטן כחדש רק 
300 ש"ח פלאפון:

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 מגהץ אדים חדש באריזה 
150 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)23-24ח(052-2786557

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש 250 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 מאוורר טורבו גולד ליין 
משומש, שמור במצב טוב 

_____________________________________________)23-24ח(120 ש"ח 050-4087927

Pilot רדיאטור 
9 צלעות כמעט חדש!!! 80 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-4087927

 ברה"ע למכירה מיחם 
לשבת 30 כוסות ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(050-6850138

 מערכת סטריאו במצב 
מצוין+2 בוקסות איכותיות 

500 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(פלא'- 054-9770855

 מגהץ קיטור בלחץ חזק 
הכולל תחתית למים במצב 

מצוין 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(פלא'- 054-9770855

 טלפונים ביתים אלחוטי 
חדשים זוגי ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(טל- 052-5173314

 למכירה מיבש כביסה 
אלקטרולוקס במצב מצוין 

500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(לפרטים: 052-7110177

 מסך מחשב 22 שטוח 
עם כבל למחשב וכח חשמל, 

_____________________________________________)23-24ח(מצוין טל: 050-2897977

 מזגן גוניור אלקטרה 3/4 
כוח 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-3595314

 מחשב+מסך+מקלדת, 
ביתי מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(050-5203761

 ברה"ע למכירה גריל בגודל 
בנוני ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(050-6850138

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 

_____________________________________________)23-24ח(או 053-3179093

 מאוורר סטאר, שקט 
במיוחד! שולחני, באריזה, 
אחריות לשנה, 120 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-4526211

 רדיו-טייפ מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח 052-2786557

 כיריים גז בקו 4 להבות 
)בילד אין(חדש באריזה 270 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 052-7687863

 מכונת כביסה קונטורטה 
במצב מצוין 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)23-24ח(050-4110991

 XL500 מקרר אמקור 
ליטר פתיחה שמאלית עובד 

ומקרר מצויין 500 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(055-670199

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 
צילום מסמכים ועוד 350 ש"ח
נייד 052-2437292 כל הקודם 

_____________________________________________)23-24ח(זוכה

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+שלט חברת 

לוגיטק 300 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(נייד 052-2437292

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת 30 כוסות ב 100 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(050-6850138

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב 500 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 מחשב נייד מצויין 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7171228

 למכירה פקס קנון חדש 
לחלוטין בסך 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(058-3292985

 מזגן ג'וניור אלקטרה 3/4 
_____________________________________________)21-22ח(כוח 500 ש"ח 052-3595314

 ארונית מנירוסטה לפלטת 
שבת בבני ברק 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(03-5740224 054-8477988

 במציאה! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן 360 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-8420684

 שידה קטנה צבע שמנת 
חדשה + 2 מגירות 45*45 

סמ' 200 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 למכירה מיטת נוער עץ 
מלא נפתחת ירוק זית 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 053-3121020

 למכירה מיטת 
נוער נפתחת במצב 

מעולה+מזרונים 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 ספת עור יחיד רינקליר 
הנפתח ברגלים במצב מצוין

_____________________________________________)23-24ח(פלא'- 054-9770855

 שולחן מטבח זכוכית 
120/80 + 4 כיסאות 450 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בב"ב 053-3103049

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)23-24ח(050-4120285 גמיש 

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

_____________________________________________)23-24ח(250 ש"ח גמיש 050-4120285

 2 שטיחים לקיר דיוקן הר' 
מרדכי שרעבי והבבא סאלי 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח בי-ם 050-4120286

 נעלי ספורט נייק אייר 
כחדשות מידה 23 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(בירושלים 050-4120286

 ארון לאמבטיה+ מראה 
מפואר רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 שולחן מטבח נפתח+ 
כסאות, פורמייקה, 250 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(טל': 052-4452710

 שולחן נמוך עגול מתאים 
ללובי משרד 300 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-7126106

 סלון 3+2 מעוצב כחדש, 
בד בורדו קטיפתי 950 ש"ח 

052-5203761)23-24(_____________________________________________

 סטנדר עומד 150 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7126106

 כסאות מפלסיק עם ידית 
_____________________________________________)23-24ח(60 ש"ח 052-7126106

 שולחן סלון נמוך משטח 
זכוכית 250 ש"ח בירושלים

_____________________________________________)23-24ח(טל: 054-8423405

 שולחן וכסאות לפינת סלון 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח 050-4184747

 תריס הצללה מעץ 50 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-4184747

 עגלת מאמס אנד פאפס 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח 050-4184747

 למכירה ספה 2 במחיר 
_____________________________________________)23-24ח(460 ש"ח 054-5656194

 למכירה טיולון 290 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-5656194

 למכירה מקפיא 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-5656194

 למכירה פקס 160 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-5656194

 שולחן לסלון זכוכית 1/60 
_____________________________________________)23-24ח(ב"ב 90 ש"ח 058-3265087

 קומודה בצבע חום ב"ב 4 
מגירות+מראה 200 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(058-3265087

 למכירה סט ספה 1+2+3 
מצב מצוין חזק ויציב 490 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה מדיח כלים 
נירוסטה 190 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 מזנון לבן יפהפה מעץ 
מלא כמחודש 50*76*215 

ס"מ 400 ש"ח ברמת גן 
_____________________________________________)23-24ח(052-3300880

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת 7 מ"מ מידות: 

155*100 ס"מ 120 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(ברמת גן 052-3300880

 עגלת תאומים ציקו 
כחדשה 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)23-24ח(053-3110797

 סלקל סייבקס כחדש צבע 
מתאים לבת 350 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(053-3110797

 סלקל איוונפלו כחדש 250 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בלבד 053-3110797

 גגון ורוד וכיסוי רגליים 
לעגלת תאומים, בוגבו 250 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 053-3110797

 אמבטיה משולב פטנט 
בלעדי נכנסת לאמבטיה 

הרגילה במציאה 120 במקום 
_____________________________________________)23-24ח(300 077-3004602

 טרמפולינה לתינוק טייני 
לאב רק 60 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(077-3004602 ב"ב 

 כסא אוכל עם מדף נשלף 
לשטיפה בקלות 80 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(077-3004602 ב"ב

 שטיח+כרית לחיזוק 
חגורת הכתפיים של התינוק 

_____________________________________________)23-24ח(רק 40 ש"ח 077-3004602

 עגלת מאמס אנד פאפס 
אמבטייה+טיולון+מעמד לבית 

בורדו כהה רק 390 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 נדנדה חשמלית דר' בייבי 
כחדשה עם מנגינות ופעלולון 

רק 300 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)23-24ח(050-9549670

 עגלת גוי' במצב מצוין 
צבע סגול אמבטיה וטיולון 

ואביזרים נילווים בירושלים 500 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-9549670

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח

050-4135002
_____________________________________________23-24ח(מהדרין 30 ש"ח

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)23-24ח(80 ש"ח 058-4843223

 עגלה משולבת כחדשה 
רק 270 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 טיולון תאומים- "מקלרן" 
חדש!+ניילון לגשם, 450 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(053-3103049

תקשורת
 פלאפון תומך כשר הוט 

מובייל כחדש ממש!! רק 130 
ש"ח. יפה מאוד בצבע לבן לא 

_____________________________________________)22-23ח(טאצ', גדול 054-8426680

 דרוש כרטיס טוקמן כשר 
ללא תשלום/ במחיר סמלי 

_____________________________________________)22-23ח(054-8426371 )ב"ב(

 samsung j1 פלאפון 
מושגח במצב מצוין במחיר 

_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח. 053-3186473

 סמסונג טאצ' כשר 
C3300 ב 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)22-23ח(050-4159062

 נוקיה C2 לא היה בשימוש 
לא כשר, מחודש, 170 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(058-3251441

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-2614753

 מכשיר נוקיה 3310 כחדש 
ממש כולל נרתיק 160 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(053-3131122

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מיטת נוער כפולה+ארגז, 
איכות מעולה במצב חדש! 

1,200 ש"ח)פחות מחצי 
מחיר( 050-4144330

_____________________________________________)23-24ל(03-6198790



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

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

 למכירה: *שולחן נירוסטה 
31 ספסלים נירוסטה. *מכונה 

לחיתוך נקניק וסטייק.
_____________________________________________)19-22ל(052-7676443

ב’-ד’ בסיוון תשע”ט  5/6-7/6/2019

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

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

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-33/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-33/19(פ"ת 050-6867740

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

כללי

 למכירה: *שולחן נירוסטה 
+ 3 ספסלי נירוסטה.

*מכונה לחיתוך נקניק וסטייק.
_____________________________________________)19-22ל(052-7676443

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 מגן ילדים שנסגר, ציוד 
עשיר כולל חצר, שידת מגירות, 

ספסלים, שולחנות, בתים, 
מטבחים, מזרונים, ספרים 

מנוילנים ועוד.
_____________________________________________)20-23ל(052-6420120

 זיכוי לחדר הורים 
מחברת רהיטי שפיצר 

בפחות 700 ש"ח 
_____________________________________________)20-23(מהמחיר. 053-3120620

 למכירה בהזדמנות 
ציוד לציפורים כולל 

כלובים. מחיר מציאה! 
054-8527470)21-24(_____________________________________________

 שעון יד גברי סיטיזן 
טיטניום 50 מטר כרונגרף 

חדש באריזה 900 ש"ח 
_____________________________________________)21-24(  גמיש 053-3120620

 גמבוי 2 מסכים נינטדו 
המקורי כחדש 400 ש"ח

053-3120620  )21-24(_____________________________________________

 למכירה רמפה מברזל 
במצב מצוין לקומת קרקע עד 

5 מדרגות בסכום סמלי 
_____________________________________________)21-22ל(050-4115136

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב 60 ש"ח טל':

052-7154652  )21-22(_____________________________________________

 Hermes בושם הרמס 
לגבר 75 מ"ל 250 ש"ח 
במקום 380 ש"ח טלפון:

054-8443855  )21-22(_____________________________________________

 למכירה בפ"ת גלגל 
קידמי לאופני הרים מידה "26 

)קומפלט( 100 ש"ח
050-9340317  )21-22(_____________________________________________

 שמלת ערב מידה 38-40 
יבוא מפריז חדשה. 500 ש"ח

052-7143037  )21-22(_____________________________________________

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)21-22(  ש"ח טל': 052-2727474

 אוגרים סיביריים למכירה 
)מוגבל( 15 ש"ח לאוגר 

לדאגנים ואחראיים בלבד 
055-6797107  )21-22(_____________________________________________

 2 אופני הרים לנערים מגיל 
12 שנים והלאה מידה "24 כל 
_____________________________________________)21-22(  אחד- 280 ש"ח 054-2819921

 אסימון טלפון ישן 5 ש"ח 
052-7653753  )21-22(_____________________________________________

 מטבע ברכה חסידות בעלז 
_____________________________________________)21-22(  350 ש"ח 052-7653753

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח 

052-7653753)21-22(_____________________________________________

 חליפת גבר גוון אפור מידה 
50 חדשה גזרה רחבה 200 

_____________________________________________)21-22(ש"ח 054-8430025

 פיטום הקטורת על קלף+ 
מנורה רק 260 ש"ח 

054-8430025)21-22(_____________________________________________

 מזגן חלון 500 ש"ח 
054-7938941)21-22(_____________________________________________

 שולחן גיהוץ חדש )בני- 
_____________________________________________)21-22(ברק( - 80 ש"ח 054-7216671

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
לבן במצב מצויין 350 ש"ח 

_____________________________________________)21-22(גמיש 050-9340317

 אופניים לילד לגיל 5 שנים 
והלאה - 130 ש"ח טל': 

050-9340317)21-22(_____________________________________________

מכונת תפירה משוכללת 
במצב מצוין, דגם מרדיקס 

_____________________________________________)                                                                             )21-22(מחיר 500 ש"ח 050-5385055                                             

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 052-5594713

 מעוניין לעבוד בביתך 
תמורת מגורים/מגורים 
_____________________________________________)22-23ח(בתשלום 050-6651365

 אישה חרדית מעוניינת 
בעבודות בית קלות באזור בני 
_____________________________________________)22-23ח(ברק לפרטים: 054-8423182

 מחפש עבודה בלי הרבה 
מאמץ פיזי ולא עם לקוחות 

_____________________________________________)22-23ח(054-8504411

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)22-23ח(0527396092

 גיטרה קלסית+ תיק 
ומכוון 350 ש"ח 02-6537021

058-3235554)22-23(_____________________________________________

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח
052-2437292)22-23(_____________________________________________

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-2437292

 LG כונן דיסקים חיצוני 
_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח 052-2437292

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-7938941

 כיסוי למיטה+ וילון יורד 
מסביב. בד עמינח רחיץ, בז', 

כחדש. 390 ש"ח במקום 800 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בב"ב 052-7600336

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 054-8415306

 שטר חו"ל 10 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(052-7653753

 בידורית פרוקסימה 360 
וואט+ בלוטוס ואוקס+ סוללה 

_____________________________________________)22-23ח(480 ש"ח 055-6765595

 מקרר אמקור 500 ליטר 
במצב טוב בבני- ברק 400 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3662700

 ארונית 2 דלתות מדפים 
80/175 בבני- ברק 300 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-3662700

 שולחן וכסאות מעץ מלא 
בבני ברק 350 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-3662700

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר+ 2 בלוני גז, 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר+ 2 בלוני גז, 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 מיטת תינוק+ מזרון 
איכותי כחדשה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 מכשיר פופקורן חדש. 70 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7188017

 מיטת עץ 100 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 מינשא לתינוק כחדש 
חב' צ'יקו. 100 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 מטרנה גדולה 35 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות מצוין+ 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 משקפי שמש חדשות 
חברת "ארוקה" חזקות בשמש 

_____________________________________________)22-23ח(ב- 80 ש"ח 052-5918474

 שעון יד לגבר חדש אכותי 
בולט מהמם ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-5918474

 תיק גב ברמה של חברת 
"קרוקס" חזק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5918474

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח 058-3245685

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח טל': 050-2897977

 לול 170 ש"ח שיכון ג' ב"ב 
052-7655652/3

_____________________________________________)22-23ח(בשעות הערב

 חבילת  מצות מכונה 
ירושלמי קילו וחצי ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(באלעד. פל': 050-4145512

 אוסף נדיר של טלכרטים 2 
ש"ח ליחידה, בירושלים

_____________________________________________)22-23ח(052-7618093

 ערכת ציור אייר- בראש 
כחדשה במחיר 300 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7151009

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-7154392

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(02-6522251 058-3232259

 מנורת קיר לפרוזדור 20 
ש"ח 02-6522251

_____________________________________________)22-23ח(058-3232259

 סיר לחץ חדש סולתם 
תשעה ליטר 120 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-2013391

 ירחוני קטיפה כל אחד 
_____________________________________________)22-23ח(ב 6 ש"ח 054-2013391

 למסירה- בחינם שולחן 
לפינת אוכל- עץ בוק נפתח 

_____________________________________________)22-23ח(054-2013391

 נעלי בריל חדשות מס' 43 
_____________________________________________)22-23ח(120 ש"ח 054-2013391

 מחזור עור פסח שבועות 
נוסח ספרד. 50 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(050-4131038

 חלקי מיקסר בוש קטן 30 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח כ"א 050-4131038

 ספרים על גדולי ישראל 10 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח כ"א 050-4131038

 גמרות לישיבות 50 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(כ"א 050-4131038

 בהזדמנות 3 קרטונים של 
קרמיקה לקיר אמבטיה ומטבח 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח 050-9089110

 ארון לאמבטיה עליון עם 
מראה רק 170 ש"ח פל':

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 חליפה שחורה ישיבתית 
מעוצבת 65% צמר מידה- 48 

_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח 054-4514210

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים צבע קרם כחדשה 

400 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-4514210

 מציאה, שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 

באריזה רק 100 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-4514210

 טוסטר אובן קטן במצב 
_____________________________________________)22-23ח(מעולה 40 ש"ח 054-4514210

 קורקינט לגיל +8 מתכת 
גלגלי סיליקון. מתקפל כחדש 

_____________________________________________)22-23ח(- 180 ש"ח 052-3466398

 כרית עיסוי ומסאז' של 
ד"ר גב חדשה באריזה יוקרתית 

_____________________________________________)22-23ח(400 ש"ח 052-3466398

 למכירה מקפיא 7 תאים 
מצב מצויין 480 ש"ח בלבד

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 עמודון מדפים חזק 210 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 כיריים גז כמו חדש 120 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-5737813

 נעליים חדשות באריזה 
בצבע בז' עם סוליה קש. מידה 

40. רק 100 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-8426680

 נעליים חדשות בצבע 
שחור לק עם שרוכים- יפות 

מאוד רק 65 ש"ח. מידה 39. 
_____________________________________________)22-23ח(054-8426680

 כספת ביתית חדשה 
בקרטון מצוינת 170 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8420684

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים 80 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 058-4843223

 קשת לעגלה מתכוונן של 
טייני לאב 70 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(058-4843223

 להכנסת ס"ת!! 3 שלטי 
חוצות )לא מבד( בגודל 1/6 
גדולים מיוחדים לתלייה. 350 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. ב"ב. 054-3132330

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב 60 ש"ח טל':

_____________________________________________)22-23ח(052-7154652

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )בני- ברק( - 120 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" כל שנה ב 2 כרכים. 

45 ש"ח לשנה- 2 כרכים.
_____________________________________________)22-23ח(052-7600336 בב"ב

 אופני ילד מצב מצויין מס' 
16 ב 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)22-23ח(052-7655617

 לחובבני צילום, מצלמה 
קלאסית וויטלנדר כחדשה - 

_____________________________________________)22-23ח(400 ש"ח 054-8448218

 3 תריסי הזזה חדשים 
1/0.7 מטר 150 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)22-23ח(050-4131038

 נעלי ניובלנס אפור ג'מס 
לאישה מידה 38. 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 סידור מיוחד לתלמיד, 
הדפסה צבעונית כ- 20 

סידורים 23 ש"ח ליחידה, 
חדשים. עדות המזרח

_____________________________________________)22-25ל(052-7146087

 הספר "כלים מתוקנים" 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח, 

_____________________________________________)22-24ח(054-8454536

 הספר "אחרי שלושים 
שנה" של ח. אלקנה ב- 10 

_____________________________________________)22-24ח(ש"ח, 054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)22-24ח(054-8454536

 מסך מחשב 80 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 שעון חכם כשר )בלי 
אפשרות לסים( 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 שוקר עם פנס נטען ב 
220 ש"ח 055-6795307 

_____________________________________________)22-23ח(בשעות הערב

 אוזניות בלוטוס עם כרטיס 
חדש ב 65 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 למכירה מטען לסוללה 
36 וולט כמעט חדש, רק 

_____________________________________________)22-23ח(ב-100 ש"ח 054-8464909

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי
מצב חדש, 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8464909

 למכירה סוללה 48 וולט 
אקטיב מקורי 3 חודשים 

בשימוש 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(טל:054-8464909

 גלגלים לאופניים מספר 
24 +צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(כ"א 052-3595314

 ציוד ספורט מקצועי, 
משקולות כל פריט 499 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8447111

 שמלת ערב סגולה לנשים 
40 נקנתה ב"מודה" 
למכירה ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(050-4186100

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב-60 שקל
_____________________________________________)22-23ח(טל: 052-7154652

 למכירה מזוודה + פקס + 
מסך מחשב כל דבר 80 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד 052-5737813

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 054-8415306

 שעון חכם עם מצלמה, 
נגן ועוד. רק ב 170 ש"ח באזור 

_____________________________________________)22-23ח(פ"ת 054-2268995

 שמלת ערב מידה 38-40 
יבוא מפריז חדשה. 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7143037

 דפי פרשת שבוע במצב 
טוב: ארשת, מן הבאר. 

_____________________________________________)22-23ח(למסירה חינם 050-6827997

 שמלת ערב ירוק פיסטוק 
מקסי, 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)22-23ח(053-3185402

 תוכונים צהוב- ירוק. בבני- 
_____________________________________________)22-23ח(ברק 60 ש"ח 052-7652753

 הסקה שמתחברת למים 
30/45 בירושלים 150 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405

 מעיל עור בירושלים 200 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח טל': 054-8423405

 רמקול מוגבר 100 וואט 
לכנסים ואירועים עד 100 

איש. קל ונייד. 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)22-23ח(054-3132330

 לצילום סטודיו ואירועים 
מערכת תאורה הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה. 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח. ב"ב 054-3132330

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה
_____________________________________________)22-23ח(050-2897977

 מטען 36v כחדש ב 100 
ש"ח 055-6795307 בשעות 

_____________________________________________)22-23ח(הערב

 אוזניית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדשה ב 65 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 מגבעת פנתר של ברון 
חדשה 460 ש"ח במקום 750

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 שעון יד לגברים חדש 
באריזה ב 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 לבית אבות בב"ב 
*עובדת סיצואלית ל- 24 

ש"ש תנאים טובים 
למתאימה *עובדת 

תרבות במודעון לנשים 
בשעות אחה"צ -15:00

18:15 קו"ח לפקס 
 03-578-7698

ganeymargoa@ מייל
neto.net.il)23-24(_____________________________________________

 למשרד נשים בבני-ברק 
דרושה מזכירה לשעות אחה"צ 

 052-3081122 16:00-21:00
_____________________________________________)23-23(או קו"ח לפקס 03-616-5110

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב והלילה לפי 

שעה/גמיש בשעות 
_____________________________________________)23-24ח(052-3595314

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, ניסיון במדיה, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)23-24ח(בכירה! 050-4160390

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)23-24ח(לפי שעה 054-7938941

 שמלה לנשים/ נערות 
38 אופנתית ארוכה ומפוארת 

לאירועים חדשה 150 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס 180 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 058-4843223

 כספת חדשה בקרטון 
מצוינת 160 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-8420684

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)23-24ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 אופני ילדים 20 עם 
הילוכים 250 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-5385013

 זוג תוכנים חמודים ב- 120 
_____________________________________________)23-24ח(שקל 050-4157763

 ברה"ע למכירה אופניים 
ורודות 24 אינץ ב- 190 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(050-6850138

 בהזדמנות 3 קרטונים 
של קרמיקה לקיר אמבטיה 

ומטבח 50 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 ווים גדולים מברזל לתלית 
מדפים רק 10 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 אופני הילוכים 26 400 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-5385013 בני ברק

 שארית יוסף ג' כרכים 
השלמה לילקוט יוסף 20 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-8478897

 ספרי ברסלב 5 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות "תורת 
הנצח" 50 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-8478897

 למסירה בחינם עמודון 
לספרים חמשה מדפים גובה 

1.80 סיבית באלעד
_____________________________________________)23-24ח(052-762-1791

 שו"ת אור לציון חלקים א' 
ב' ג' שביעית, 110 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(050-4174525

 שוקר עם פנס נטען ב- 
_____________________________________________)23-24ח(220 055-6795307

 אוזניית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב-65 

_____________________________________________)23-24ח(055-6795307

 "קל בודק" מכשיר 
לבדיקת קטניות לפסח ולכל 
השנה חדש באריזה 120 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-8443855

 מתקן לאריזות לדבק עבה 
_____________________________________________)23-24ח(חדש 25 ש"ח 052-7148004 

 שידה קטנה צבע שמנת 
חדשה + 2 מגירות 45*45 

סמ' 200 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 בית מנורה לחדר חב' 
איקאה ב- 50 ש"ח עם חוט 

יורד לגובה שתבחר 
_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
כסוף כחדש 120 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל או גז 200 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-2786557

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה 40 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(050-4087927

 2 ארונות שירות פלסטיק 
משומשים 65*180

_____________________________________________)23-24ח(050-4087927

 אינצקלופדיות יהדות: 
למושגים, אישים למסורת 

ישראל )שאול מייזליש( חדש 
_____________________________________________)23-24ח(80 ש"ח 050-4087927

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
במצב חדש 350 ש"ח+אופני 

הרים 26 במצב מצויין 280 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח גמיש 054-2819921

 למכירה מכונת קפה 
חדשה עם קפסולות במחיר 

500 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)23-24ח(050-4115944

 מסך דק 23 אינץ מעולה 
_____________________________________________)23-24ח(250 ש"ח 055-6651237

 אוזניות בלוטוס חדשות 
עם כניסת כרטיס+ כבל חיבור 

למטען 50 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(050-4185254

 מכונת תפירה במצב מצוין 
_____________________________________________)23-24ח(450 ש"ח פלא' 054-8471302

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש- 30 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(טל: 050-2897977

 למסירה אורגן חשמלי 
2 קומות חברה טובה דרוש 

_____________________________________________)23-24ח(תיקון קל טל': 052-8969770

 ילקוט ניקי המקורי תכלת 
יפיפיה רק 85 ש"ח- יש קלמר 

_____________________________________________)23-24ח(תאים 077-3004602

 פראק כחדש)חתנים( 
מידה 44-46 ומכנס תואם ב- 

400 במקום ב- 1000 
_____________________________________________23-24ח(052-7148004

 פלטה לשבת חדשה 
בקופסא ב-75 ש"ח במקום 

_____________________________________________23-24ח(120 052-7148004

 מזוודת נסיעות מצויינת 
גלגלים ב- 120 ש"ח במקום 
_____________________________________________23-24ח(ב- 250 ש"ח 052-7148004

 אופני הילוכים מידה 24 
_____________________________________________23-24ח(200 ש"ח 077-6182023

 למכירה משנה ברורה 
מהדורת דירשו חדש בקופסא 

300 שקל גמיש 
_____________________________________________23-24ח(טל 050-4183200

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 250 ש"ח
_____________________________________________23-24ח(050-4135002

 חליפות לגבר איכותיות 
מאוד בצבע שחור במידה 48 

ׂ)M( ברמת גן 250 ש"ח
_____________________________________________23-24ח(052-3300880

 מסחטת מיצים לגזר במצב 
מעולה 150 ש"ח ברמת גן 

_____________________________________________23-24ח(052-3300880

 חליפת גשם לגבר לקטנוע 
2 חלקים 80 ש"ח ברמת גן 

_____________________________________________23-24ח(052-3300880

 מעיל איכותי מרופד 
לאופנוען דגם SPOOL במידה 

L ברמת גן 470 ש"ח 
_____________________________________________23-24ח(052-3300880

 כפפות מגן לקטנוע או 
אופנוע במידה M ברמת גן 50 

_____________________________________________23-24ח(ש"ח 052-3300880

 טוש"א הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________23-24ח(ב-70 ש"ח 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 
באלעד 050-4135002 )לבני 

_____________________________________________23-24ח(ברק וירושלים 40 ש"ח(

 מטען נייד לסוללרי בגודל 
2000 כניסת טעינה ויציאה 

לסלולרי 30 ש"ח
_____________________________________________23-24ח(טל': 050-2897977

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________23-24ח(ש"ח טל: 050-2897977

 מדליה נחושת גדולה 
ושמאלית 30 ש"ח 

_____________________________________________23-24ח(052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________23-24ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 תוכונים צהוב- ירוק בבני 
_____________________________________________23-24ח(ברק 60 ש"ח 052-7653753

 מטבע ברכה חסידות בעלז 
_____________________________________________23-24ח(350 ש"ח 052-7653753

 L אופני עור גלגל 29 גובה 
_____________________________________________23-24ח(500 ש"ח ב"ב 058-3265087

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________23-24ח(באריזה ב-40 055-6795307

 שעון חכם כשר)בלי 
אפשרות לסים( 100 ש"ח

_____________________________________________23-24ח(055-6795307

 אוזניות בלוטוס עם כרטיס 
_____________________________________________23-24ח(חדש ב-65 055-6795307

 מטען V 36 כחדש ב-100 
_____________________________________________23-24ח(ש"ח 055-6795307

 אוזנית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב-65

_____________________________________________23-24ח(055-6795307

 זוג בלונים קטנים אמישרגז 
אפשרות + ווסט + מכסה 

_____________________________________________23-24ח(300 ש"ח 052-2786557

 חליפה שחורה 3 חלקים 
בנים גיל 11 איכותית פעם 

אחת בשימוש 140 ש"ח
_____________________________________________23-24ח(052-7110779

 נעלי דר' סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 

כחול חדש, מבצע 50 ש"ח, 
_____________________________________________23-24ח(הקודם זוכה 052-7110779

 חביות פלסטיק של יין 
מצב מצוין 30 ש"ח כ"א 

_____________________________________________23-24ח(02-5379135

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(כ"א 052-3595314

 בב"ב חלון אלומיניום 
קומפלט תריס זכוכית 1/1.30 

מ' שמורה 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7645405

 מכונת תפירה במצב חדש 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 050-5203761

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

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

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-24/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 דרושה מזכירת 
מחלקה למילוי מקום, 

לעבודה בב"ב, כ- 70% 
משרה, ראש גדול, 

שליטה מלאה באופיס, 
קו"ח למייל:

yair@kav-itonut.co.il)20-23(_____________________________________________

ב’-ד’ בסיוון תשע”ט  5/6-7/6/2019

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-24(מצויינים. 053-6532507

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)21-28(_____________________________________________

לפרטים: קובי 050-6499974

לחברת הפצה 

עם רישיון ג' למשאית עד 15 
טון למשרה חלקית או מלאה 

כנהג משאית ומפקח הפצה

דרוש עובד
מאיזור המרכז

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-27(חובה, 054-4690222

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 למעון ברמת גן דרושה 
סייעת למעון לגילאי 2-3. 

שעות עבודה
מ- 8:00-16:00

_____________________________________________)19-23(לפרטים 052-2801555

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א 36 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)19-26(קרוב לב"ב 052-7690437

 למעון בגב"ש דרושות 
מטפלות למשרה מלאה או 

גמישה/חלקית תנאים נוחים. 
050-7884864)18-25(_____________________________________________

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
בוקר/ערב + עובד מטבח 

למשמרת בוקר.
052-6607070)23-26(_____________________________________________

 לסטודיו לפאות ושמלות 
כלה בב"ב דרושה פאנית 

מומחית ואופנתית
_____________________________________________)19-23ל(050-7111483

 לחנות "שי מתוק" ב"רב 
שפע" וב"ב, עובדת למשמרות 

+ ידע בעיצוב מתנות, דוברי 
_____________________________________________)19-23(אידיש יתרון 053-3180602

 למעון ברמת אביב 
דרושה מנהלת בעלת 

נסיון, ומטפלות אחראיות 
_____________________________________________)20-24ל(ומסורות. 054-4605711

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 למוקד ייחודי בפתח 
תקווה מתאמת פגישות לענף 
הביטוח, נסיון בתאום פגישות. 

Riki@tlp-ins.co.il
054-2604225)20-23(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
בבני ברק חרוץ ונמרץ בין 

השעות: 9:45-14:45
_____________________________________________)20-23ל(052-7120352

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 למשרד רואי חשבון בגודל 
בינוני בתל אביב יועץ/ת מס' 

)גבריםו/או נשים( לעריכת 
דוחות אישיים/עבודה מול 

מס הכנסה. במשרד עובדות 
גם נשים חרדיות. שליטה 
במערכת שע"מ. שליטה 

בתוכנות אופיס. קו"ח לפקס 
03-7604646)20-23(_____________________________________________

 מעוניינת בעבודה ניהולית 
מהבית בסיפוק ומשכורת 
הולמת? מקומך איתנו! 

_____________________________________________)20-23/19(לפרטים, טובי: 054-8477787

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת למשרה מלאה, 
אפשרות לעבודה מיידית 

וקבועה, גם לשנה"ל הבאה, 
תנאים מצויינים במיוחד + 

_____________________________________________)21-24(בונוסים 052-7144468

קו עיתונות דתית / 8218595 / 

משמרות בוקר וערב

עובדי/ות ניקיון
למשרדים

 03-9525278
052-2393390

באזור קניון איילון

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)23-30(לפרטים: 054-8408411

 לחברת דיגיטל גדולה 
בב"ב דרושים אנשי/ות 
מכירה תותחים )מוקד 
נפרד( שכר + בונוסים 
_____________________________________________)20-23(גבוהים. 072-2230781

 עובדי נקיון ותברואה 
לבי"ח בלינסון, שעות נוחות, 

בונוסים וקידום, הסעות 
וארוחות, שכר ותנאי עבודה 

טובים, תנאים סוציאלים 
_____________________________________________)21-24(מלאים, מיידי. 054-6899999

קול העיר ב"ב (קו עיתונות דתית) / 8221189 / 

רשת צהרוני "חוויטף" 
בקריית אונו מחפשים אתכם
להשתלבות בקייטנות הקיץ

ליצירת קשר וראיון: 
חגית 050-8269883, שרון 050-2110326

גננים/ות, סייעים/ות ומורים/ות
קייטנות הקיץ יתקיימו בגני הילדים ברחבי העיר

בין התאריכים 1.7-31.7, בימים א-ה / 7:30-16:30
שכר גבוה למתאימים!!!

 לתינוקיה איכותית דרושה 
מטפלת, משרה מלאה, מרכז 

בני ברק תנאים מצוינים!
054-5841018)21-24(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בבני 
ברק דרושה מזכירה למשרה 

מלאה. עבודה במשמרות. 
לפחות 3 משמרות ערב. 

מגורים בבני ברק והסביבה 
חובה. קו"ח:

officeorthodontics04@
gmail.com  )21-24(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
להתקנות במיזוג אויר. באזור 

המרכז לפרטים:
_____________________________________________)21-24ל(  058-7348517

 מזכירה לאחה"צ -15:00
18:00 למשרד רו"ח ברמת גן, 

נסיון, שליטה באופיס 
_____________________________________________)21-24ל(  03-7551500

 לגן חב"ד ברמת גן דרושה 
מובילת קבוצה לכיתת מעון 

_____________________________________________)21-24ל(  לפרטים 050-4140298

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ה מכירות 
טלפוני לתאום פגישות. 

תנאים סוציאליים 
מצוינים! 4 משמרות 

_____________________________________________)21-29(  בשבוע. 054-2328926

 למעון דתי בפתח תקווה, 
דרושה מיידית גננת חרוצה, 

חייכנית ואחראית, לגילאי שנה 
וחצי 052-8530061

_____________________________________________)21-28ל(  052-8226582

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

03-5771144

manpower2@mhmc.co.il
 03-5771144

עו"ס/ית למחלקה הפנימית
למרכז הרפואי מעיני הישועה דרוש/ה 

 דרישות: נכונות להשקיע בעבודה ייחודית ומאתגרת | יכולת עבודה הכוללת טיפול פרטני/ משפחות/קהילה
 | נסיון בעבודה במערכת הבריאות-יתרון | תינתן עדיפות לעו"ס קהילתי/ת

עבודה עם אוכלסיה חרדית

3
manpower3@mhmc.co.il   לשליחת קו''ח

טל 03-5770550 | פקס  03-5771144

<< ניסיון בגביה במוסד חינוכי – יתרון
<< ידע וניסיון בעבודה בתוכנת APT – יתרון

EXCEL ניסיון בסביבה ממוחשבת – חובה עבודה על >>
<< יכולת עבודה בלחץ ובשיתוף פעולה

<< יכולת עבודה בסביבה מאורגנת ומוקפדת
<< יכולת למידה גבוהה וקליטה מהירה

דרישות התפקיד:

שעות עבודה: 08:30-14:30 | קורות חיים לפקס: 153-732445602

לרשת חינוך חרדית מובילה באלעד

דרוש/ה
רכז/ת גביה – מ"מ

 למכבסת שלגית ב"ב עובד 
לחצי משרה, משעה 14:00 
_____________________________________________)23-24(בצהריים אבי- 050-8460282

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית )גם בשנת 
המסלול האחרונה( 

הסעות מב"ב
058-4114888)23-26(_____________________________________________

 למעון בק. מטלון, 
פ"ת, דרושה מטפלת 

אחראית ומסורה, אווירה 
משפחתית, תנאים טובים 

_____________________________________________)23-26(050-2822333  אודליה

 דרושה למשפחתון בת"א 
עובדת למשרה חלקית/מלאה 

תנאים מעולים 
050-4187779 ,053-3148021)23-26(_____________________________________________

 לסטודיו של פאות 
דרושות: 1. מדריכה לעיצוב 

פאות 2. מעצבת פאות 
054-8487487

chavawigs@gmail.com)23-26(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למוסד 
תורני לחצי משרה, כולל 

קלדנות וטלפונים קו"ח לפקס: 
153-3570-5582)23-24(_____________________________________________

 למעון חרדי בפתח תקווה 
דרושה מטפלת למשרה 

חלקית או מלאה, תנאים 
טובים למתאימה 

_____________________________________________)23-24ל(052-7603242

 לחברה במרכז, דרוש/ה 
מחסנאי+מנה"ח, תנאים 
מעולים, קו"ח ולפרטים: 

telmanhr@gmail.com
)23-24(_____________________________________________

 לחברת פיננסים בפ"ת 
דרושים נציגי תאום פגישות/
מכירות טלפונים שכר גבוה 
למתאימים טל 03-6979606

_____________________________________________)23-24ל(052-5861146

 למאפיה בב"ב דרושים 
עובדים כלליים, אופים, מנהל 

חנות, עדיפות לבעלי נסיון, 
_____________________________________________)23-26(תנאים טובים 054-6855447

 למשרד רואי חשבון 
בגודל בינוני בתל אביב, 

מתמחה ביעוץ מס, )גברים ו/או 
נשים( לעריכת דוחות אישיים, 

עבודה מול מס הכנסה. במשרד 
עובדות גם נשים חרדיות. 

שליטה במערכת שע"מ - יתרון. 
שליטה בתכנת אופיס - יתרון. 

_____________________________________________)22-25(פקס: 03-7604646

 למסעדה בדרום ת"א 
דרושים אחמ"ש, מלצרים, עובדי 

פס. נסיון חובה. שכר גבוה 
054-8096122)22-23(_____________________________________________

 חרוצה, לעבודות בית 
קלות, וטיפול בתינוקת 4 
שעות בבקרים, בבני ברק 

_____________________________________________)21-22ל(  058-6183288

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/ מלאה למעון 
בגבול ב"ב רמת גן צוות חרדי 

050-8938869)22-25(_____________________________________________

 דרושה גננת מ"מ, מיידי, 
לאזור המרכז, קו"ח

לפקס:08-9293576 למייל: 
zsma68@gmail.com)22-25(_____________________________________________

 למחסן בבני ברק דרוש 
עובד. 6 שעות ביום 5 ימים 

_____________________________________________)22-23ל(בשבוע 050-7926486

 לחנות קידס בגדי ילדים 
בב"ב דרושות עובדות לעבודה 

_____________________________________________)22-25(במשמרות 054-7694963

 לחברה פיננסית מובילה 
בר"ג דרוש/ה נציג/ה תותח/ית 

לעבודה מאתגרת שכר גבוה 
למתאימים/ות קו"ח למייל:

devorab@geva1.co.il)22-25(_____________________________________________

 דרושים נהגים חרוצים 
ושירותיים עם רישיון עד 12 טון 

מאזור המרכז 058-4175257
rozenbergbm@gmail.com)22-24(_____________________________________________

 רשם, אברך חסידי, 
לת"ת חסידי בב"ב,

3 שעות, 3 אלף ש"ח + 
_____________________________________________)22-25(בונוסים 052-7632114

 לרשת גנים בפ"ת 
גננות/ סייעות לקיטנות 

אוגוסט וכן לשנה"ל. 
להשאיר פרטים בטל': 

03-9160700)22-23(_____________________________________________

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים 

052-6580906)22-25(_____________________________________________

 למרכז על"ה בב"ב דרושה 
מזכירה רפואית יכולת כתיבה 
ברמה גבוהה. אנגלית חובה. 

m.shlomo@aleh.org)22-25(_____________________________________________

 לנקיון חדרי מדרגות דרוש 
עובד חרוץ לרציניים בלבד!

052-4003742 054-2421996)22-23(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
פרטי בגבעת שמואל, לפרטים: 

_____________________________________________)22-25ל(ניקול 050-7250631

 דרושים עובדים חרוצים 
לפיצריה בב"ב+ רשיון לאופנוע

054-2146510  )21-24(_____________________________________________

 למשרד רו"ח דתי בת"א 
תחבורה נוחה דרושות מנה"ח 

למלאה נסיון בחשבשבת חובה 
סביבת עבודה דתית קו"ח 
לפקס 03-5379105 מייל

gcpa@netvision.net.il  )21-24(_____________________________________________

 אשה נכה בת 50 
מחפשת מתנדבת עם נסיון 

לעזרה בקניות וכמו כן מקום 
המכין אוכל כשר שיכול להביא 

לביתי ברחובות מייל:
bat3107@012.net.il  )18-21(_____________________________________________

 לישיבה בירושלים 
דרושה מזכירה לניהול 

מערך תורמים, כולל 
חו"ל לשעות אחה"צ 

2-8 אנגלית חובה 
שפות נוספות- יתרון 

חובה!קו"ח למייל 
 c025370960@gmail.com

_____________________________________________)23-24(או לפקס 02-500-1681

 לישיבה בירושלים 
דרוש טבח לארוחת ערב 

כ-5 שעות ביום קו"ח 
 c025370960@gmail.com

_____________________________________________)23-24(או לפקס 02-500-1681

 דרושות מטפלות למעון 
חדש באזור קוקה קולה, בני 

ברק. תנאים מצוינים. טל: 
052-7118997)23-26(_____________________________________________

 לחברה יציבה מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, להקלדת 
מסמכים, ועוד. 3-4 שעות 

ביום - גמיש, לא נדרש ניסיון, 
שכר 4,000 ש"ח. קריירה 

072-22-222-62)23-23(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח חרדית 
בירושלים פקיד/ה לעבודה 

משרדית מול מבוטחים, שעות 
נוחות, לא נדרש ניסיון, 7,500 
_____________________________________________)23-23(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לחברה בבני 
ברק מזכיר/ת חברה, 

לאדמיניסטרציה שוטפת,שעות 
נוחות בבוקר, 7,500 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(קריירה 072-22-222-62

 דרוש עובד צעיר וחרוץ 
לעבודה במחסן ציוד, משעה 
14:30-21:00 זריזות חובה, 

מאזור המרכז 050-4119440
054-3236080)23-24(_____________________________________________

 לת"ת בת"א, מורה לימודי 
חול לאחה"צ לשנה"ל הבאה. 

נסיון חובה קו"ח:
mail: 6307420@gmail.com)23-24(_____________________________________________

 לישיבה בירושלים 
דרושה מזכירה לניהול 

מערך תורמים. נסיון 
בתחום חובה!קו"ח למייל 
 c025370960@gmail.com

_____________________________________________)23-24(או לפקס 02-500-1681

 עובד חרוץ למפעל בב"ב 
5 ימים בשבוע 8 שעות ביום 

תנאים טובים לפרטים 
050-5931436)23-24(_____________________________________________

 דרושה טלפנית 
לטלמרקטינג למשמרת בוקר/
_____________________________________________)23-23(ערב בבני ברק 053-3178464
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