
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

דברים - שבת חזון

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:53
19:11
18:50

20:06
20:09
20:08

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי ח' אב תשע"ט 9/8/19• גיליון מס' 1326

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

בעקבות הסרטון מעורר הסערה של לפיד, המסית נגד ראשי המפלגות החרדיות,  מתנערים בכירי מפלגת כחול לבן 
מנימת הקמפיין העצמאי שמוביל יאיר לפיד נגד הציבור החרדי ואומרים: 'לפיד מדבר בשם עצמו" | עמ' 18-19  

בעקבות סערת הסרטון - בכיר בכחול לבן ל"קו עיתונות":

"נעדיף את המפלגות 
החרדיות על פני ליברמן"

18% מהציבור החרדי לא 
יצביעו למפלגות חרדיות 
82% מהנשאלים הצהירו כי יצביעו ליהדות 
התורה ולש"ס • כל השאר שוקלים להצביע 

לעוצמה יהודית, הליכוד, הימין המאוחד, 
זהות ונועם | עמ' 10

"הפעם לא ניתן לנתניהו 
לשתות לנו את המנדטים"
נתניהו לא רצה לשריין אותה בליכוד ומצא 
מולו את איילת שקד בראש רשימת הימין 

המאוחד, נחושה יותר מתמיד לגרוף מספר 
דו ספרתי של מנדטים | עמ' 18-19

הסקר המפתיע של "קו עיתונות"איילת שקד ל"קו עיתונות":

תגובת לשכת סגן שר הבריאות יעקב ליצמן להמלצת המשטרה להגיש נגדו כתב 
אישום: "כפי שהודענו לאורך כל הדרך, סגן השר ליצמן פעל בכל שנות תפקידו 
לטובת אזרחי ישראל, בשקיפות מוחלטת ועל פי חוק" • חברי הכנסת מאגודת 

ישראל, דגל התורה וש"ס הביעו תמיכה בסגן שר הבריאות | עמ' 11

תמיכה מבית: הח"כים 
החרדים מתייצבים לצד ליצמן

ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש
זעזוע: בית הכנסת הגדול בפתח תקווה 

הוצת • ספרי התורה ניצלו | עמ' 4
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עם

חוזריםחוזרים
לבית הספר

₪ 6.9
₪ 4.9

לפריט

לפריט

₪ 39.9

₪ 39.9

₪ 29.9
₪ 14.9

₪ 79.9

₪ 4.9

₪ 14.9

₪ 9.9

₪ 9.9

ליחידה

20 עטים 
צבעוניים

צבעי קריון רכים 
טוויסטר בפלסטיק

₪ 7.9
קריוקה 12 טושים

מגוון לוחות 
מחיקה - מותגים

₪ 5.9
לפריט

מגוון תיקי גומי- ממותגים

₪ 2.9
לפריט

6 טושים 
נוצצים

42 טושים 
ג'מבו בכוס

₪ 24.9

₪ 9.9
טוש קסם 10+2

עט Stabilo פוינט 88 
בסט 10 יח'

₪ 19.9

תיק גב מגוון צבעים

Artlet תיק גב

תיק גב אופנתי מגוון גדול של תיקי גן

תיק זרוק
Back2School 

4 טושים 
ללוח מחיק פסטל

₪ 7.9

₪ 9.9

טוש ראש לבד 
בקופסא

החל מ-

פתוח במוצ"ש

פתוח במוצ"ש

 קניון סירקין רח' אלעזר פרידמן 9
קומה 1 צמוד לכניסה הצפונית

03-7757199

מגוון תיקים
ענק

המותגיםשל כל



צ׳טני עגבניות 
מיובשות

למון גראס ואננסקארי ירוק,

!
יש משהו לנשנש?

אריסה ולימון

חדש!
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משה אברהמי

הקודש  ארון  הוצת  האחרון,  שישי  ביום  קשה:  מחזה 
בבית הכנסת הגדול של פתח תקווה ברחוב חובבי ציון. 
ורק  את הפרוכת  ליחכו  כולו אפף עשן, הלהבות  ההיכל 

בנס, ניצלו ספרי התורה מכליה.
היה  תקווה'  בפתח  'השבוע  עיתון  מנהל  פרקש,  חזקי 
הראשון שזיהה את האסון, כשהגיע לבית הכנסת במסגרת 
תוך  האש,  על  מים  לשפוך  החל  תושייה,  ברוב  עבודתו. 
הגבאים  והכיבוי,  ההצלה  כוחות  את  מעדכן  שהוא 

והרשויות.
על פי הערכה, מדובר בהצתה מכוונת, מה שמגביר את 
שהמצית  ניכר  הגבאים,  לדברי  הקודש.  מחילול  הזעזוע 
דבר.  גנב  לא  אך  הקודש,  ובספרי  בארוניות  גם  התעסק 

גבאי בית הכנסת מיהרו להגיש תלונה במשטרה והמקרה 
נמצא בחקירה.

כתב:  ובהמשך  לקום  מיהר  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
בעקבות  ציון  חובבי  ברחוב  הגדול  הכנסת  בבית  "נמצא 
הצתה של ארון הקודש, לשמחתי ספרי התורה לא נשרפו. 
המשטרה כאן לחקור את הנושא. נפעל בנחישות ונחרצות 

נגד אלו שמנסים לפגוע בסממנים הקדושים ליהדות".
לבית  הוא  אף  שהגיע  בוסו,  אוריאל  העיר  ראש  מ"מ 
על  אבלים  בימים שאנו   - אב  חודש  ראש  אמר:  הכנסת, 
חורבן בית המקדש שנשרף ומצפים שיבנה במהרה, אנו 
גורמים  יש  שעדיין  מתברר  מזעזע.  כך  כל  למקרה  עדים 
ומבקשים  ביהדותם  שמתביישים  היהודי  העם  בתוך 
המקדש  בית  שיבנה  תפילה  אנו  ישראל.  בקדשי  לפגוע 
השלישי בקרוב, ובמקביל אנו מצפים כי המשטרה וכוחות 

הביטחון יפעלו וישימו את ידם על הפורעים".

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

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, נחמן וינברג

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

ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש

באישון ליל:
פקחים פשטו על הכנסייה

קרע פנימי או הסתננות? 
הביקור שעורר סערה

עלה לתקן דוד שמש 
והתחשמל למוות

משה אברהמי

שני,  ליל  חצות  לאחר  מעט 
שימוש  והפסקת  סגירה  צו  מומש 
כנסייה  שימש  אשר  במבנה  אסור 
ומרכז לימוד לכ-60 אנשים ברחוב 
במקום  העיר.  במרכז   ,23 ההגנה 
אשר  חוקי  לא  הזנה  מרכז  התנהל 
כל  ללא  מאולתר  במטבח  הוכן 
ניקיון נאותים. זאת בהמשך,  תנאי 
החמורים  הבטיחות  לליקויי 
אגף  מפקחי  ע"י  במקום  שנמצאו 
צו  לבקשת  מה שהביא   – הפיקוח 

הסגירה למקום.
לא  המבנה  סגירת  במהלך 
ונציגי  חריגים  אירועים  נרשמו 
הגיעו  אשר  במבנה  המשתמשים 
העתק  לידם  קיבלו   - למקום 
בנושא.  המשפט  בית  מהחלטת 
יש לציין כי כנגד בעלי הנכס יוגש 
שיפוטי  צו  הפרת  על  אישום  כתב 
מאסר  לדרוש  תונחה  והתביעה 
בפועל לצד קנס גבוה שישקף את 
הגדול  והמטרד  העבירה  חומרת 

לציבור.
ראש העיר, רמי גרינברג: "כולם 

שווים בפני החוק ולא ייתכן שיהיו 
ויעשו  החוק  על  שיצפצפו  כאלו 
על  העולה  ככל  הציבורי  במרחב 
לעובדי  להודות  מבקש  אני  רוחם. 
אגף הפיקוח על הבנייה וכן לעובדי 
אגף הביטחון אשר סייעו באבטחת 
בה  המדיניות  במסגרת  הפעילות. 
לתפקיד,  כניסתי  עם  נוקט  אני 
תסבול  לא  תקוה  פתח  עיריית 
בתחומה מבנים ועסקים לא חוקיים 
אשר פוגעים במרחב הציבורי ואף 
האנשים  של  ובריאותם  בשלומם 

שמשתמשים במבנים הללו".

ישראל פריי

על רקע מאבקים בלתי פוסקים בין 
ש"ס  וסיעת  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
התורה'  'יהדות  נציגי  לבין  המקומית 
גרינברג  רשם  הארצית,  והנהגתה 
להיכנס  כשהצליח  משמעותי,  הישג 
מנהיגה  של  במעונו  ולברכה  לעצה 
'דגל התורה', מרן הגאון  הרוחני של 

רבי חיים קנייבסקי.
גרינברג  נכנס  שלישי,  יום  בערב 
ברק  בבני  התורה  שר  של  למעונו 
הפוליטי  בפטרונו  מלווה  כשהוא 
מטעם ש"ס פתח תקווה. הביקור יצר 
התורה'  'דגל  הנהגת  בין  פנימי  כאוס 
כשהנציגים  לארצית,  המקומית 
שמקבל  ב'הכשר'  ראו  המקומיים 
מנהלים  שהם  בזמן   – העיר  ראש 
לחי  סטירת   – חורמה  מלחמת  נגדו 

מצלצלת.
זכות  נקודת  גרינברג  רשמית, רשם 
מתארים  השני  בצד  אך  במאבק, 
סיפור אחר. על פי גורמים מעורבים, 
גרינברג הגיע לרחוב רשב"ם, המתין 
אך  מעט,  לא  התבזה  ממושך,  זמן 
אנשי הבית סירבו להכניס אותו, ללא 

תיאום עם הנציגות הפוליטית.
על פי התיאורים, רק לאחר הפצרות, 
בהסכמת  הוחלט  והבטחות,  תחינות 
כניסתו,  את  לאפשר  הפוליטי  הדרג 
יצולם, על  וזאת בתנאי שהביקור לא 
בידי  ישמש ככלי תעמולה  מנת שלא 
רשמיות  תמונות  ואכן,  העיר.  ראש 
מהביקור לא פורסמו, ותומכי גרינברג 
מטושטשת  בתמונה  להסתפק  נאלצו 

ביותר שצולמה על ידי אלמוני.

המשיכו  השבוע  כך,  ובתוך 
'דגל התורה'  נציגי  בין  ההתכתשויות 
בראיון  וגרינברג.  ש"ס  סיעת  לבין 
ב'כאן  'מנדיביתאן'  הבוקר  לתכנית 
להתערבות  גפני  התייחס  מורשת', 
את  ותקף  לסמינר,  תלמידות  בקבלת 
הוא  "למה  בוסו.  אוריאל  ש"ס  יו"ר 
שולח את בנותיו למוסדות אשכנזיים 
הספרדיות  הבנות  יתר  את  ומותיר 

לבד?", שאל.
בהתייחס לתמיכה של נשיא מועצת 
כהן  שלום  חכם  מרן  התורה  חכמי 
אמר  גרינברג,  של  האפליה  במאבק 
איזה  יודע  לא  "אני  בוסו:  על  גפני 
נתונים הוא הביא. לא מאמין לו לחצי 

מילה".
בכבודו  פגיעה  בכך  ראו  בש"ס 
תגובה  והוציאו  המועצת,  נשיא  של 
האם  לפקפק  מתחילים  " אם  נזעמת: 
מגדולי  הוראות  קיבלו  אכן  הנציגים 
אפשר  אז  משקרים,  שהם  או  הדור 
הטענות  החרדי.  הציבור  את  לסגור 
הורו  באמת  לא  הדור  גדולי  כביכול 
שמתנגדים  מאנשים  תמיד  נשמעו 
לציבור החרדי, לא על ידי אדם שכל 

מפלגתו מבוססת על דעת תורה".
התורה'  'דגל  לביטאון  בראיון 
של  "הסיפור  גפני:  אמר  נאמן,  יתד 
מה  את  מאד  לי  מזכיר  תקווה  פתח 
שקרה בחיפה. אין לי ספק שסופו של 
גרינברג יהיה בדיוק כמו של יהב. הוא 
מבטל הקצאות, מתנכל לציבור החרדי 
למציאות  קשר  שום  ללא  ומתהדר 
כאילו הוא נותן פה ושם בשעה שהוא 
נוקט בשיטת הפרד ומשול. עובדתית, 

הציבור החרדי נפגע ממנו קשות".

אלי כהן

יום שלישי: פועל כבן 35 התחשמל ואיבד את הכרתו 
על גג מבנה מגורים ברחוב ה' באייר בפתח תקווה.

"ביצענו  סיפר:  הצלה  באיחוד  חובש  סממה  מאיר 
בו החייאה על גג המבנה עד להגעת מנוף כיבוי. לאחר 
כדי  תוך  פונה  הוא  כב"ה  במנוף  הפצוע  של  חילוץ 

המשך פעולות החייאה במצב אנוש לבית החולים".
 - יצחק, חובשים במד"א  ואופיר  רובינשטיין  נפתלי 
הצלה פתח תקווה, תיארו: "על הגג בסמוך לדוד שמש 
שכב הנפגע כשהוא ללא דופק ונשימה, לאחר שבדקנו 
פעולות  בו  לבצע  התחלנו  פתוח  חשמל  מקור  שאין 

החייאה.
"עקב קושי בהורדת הנפגע מהגג, מנוף של כיבוי אש 
הוזעק למקום וסייע בחילוץ הנפגע אשר פונה להמשך 

טיפול בבית החולים במצב אנוש".
למרבה הצער, עם הגעת הפצוע לבית החולים וחרף 

מאמצי ההחייאה, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

זעזוע: בית הכנסת הגדול בפתח תקווה הוצת • ספרי התורה ניצלו

בהוראות בית משפט, פונה מבנה במרכז העיר פתח תקוה אשר שימש כנסייה ומרכז לימוד

הגר"ח  התורה'  'דגל  מנהיג  של  למעונו  נכנס  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
קנייבסקי, והתגובות סוערות • ובתוך כך, ההתכתשויות בין גרינברג-ש"ס 

לבין 'יהדות התורה' ממשיכה במלוא עוזה

צילום: איחוד הצלה

ארון הקודש שנשרף

רה"ע רמי גרינברג וממלא מקומו אוריאל בוסו בביהכנ"ס



ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ
בחיסכון למשפחה החרדיתכללית מושלם מובילה

חיסכון שנתי
מול מאוחדת

חיסכון שנתי
מול מכבי

מאוחדת
עדיף + שיא

מכבי
זהב+שלי

לאומית
כסף+זהב

כללית
זהב+פלטינום

הרכב משפחתי

₪ 719 ₪ 647 ₪ 237 ₪ 231 הביטוח המשלים 
של לאומית שונה 

במבנה שלו 
משאר הקופות, 
כך שלא ניתן 

להשוואה

₪ 177 הורים )25( + 2 ילדים

₪ 903 ₪ 1198 ₪ 272 ₪ 296 ₪ 196 הורים )30( + 4 ילדים

₪ 612 ₪ 545 ₪ 302 ₪ 296 ₪ 251 הורים )40( + 7 ילדים

שוב הוזלנו!
חיסכון שנתי של מעל 500 ₪ למשפחה

* התעריפים מעודכנים לתאריך כ״ח תמוז )1.7.2019(.



ח' אב תשע"ט 69/8/19 בפתח-תקוה

"עד עכשיו שמעתי, עכשיו אני רואה"

מרגש: התלמידים נפרדו 
מהת"ת לקראת עלייה לישיבה

העוסק במצווה: ח"כ מיכאל 
מלכיאלי במרכז מפתח

אלי כהן

מדרשית מגדלור של אל המעיין בפ"ת, זכתה 
הערב לביקור מפתיע של הח"כ הנמרץ ותושב 
מנהל  ליווה  הביקור  את  ארבל.  משה  העיר, 
לו  רב  שידיו  אורשלומי,  יצחק  הרב  הפעילות 
בעבודות הקירוב, בין בני הנוער בשכונת נוה גן.

להם  ואמר  הנערים  עם  שוחח  ארבל  ח"כ 
בין המצרים, במעלת הענווה  לימי  חיזוק  דברי 
בירך  מכן  לאחר  המצוות.  שמירת  וחשיבות 
ואחוה,  אהבה  מקהילת  נשים  קבוצת  ארבל 

שנכחו במקום במסגרת קורס העצמה אישית.
כי  ארבל  משה  ח"כ  אמר  הביקור  בסיכום 
גן  הוא שמע רבות על הפעילות שנעשית בנוה 

ועל ההתעוררות הגדולה לתשובה בכל האזור, 
וכעת הוא שמח לראות מקרוב את הפעילות של 
לקירוב  במקום  הנעשית  אורשלומי  יצחק  הרב 

רחוקים.

 משה אברהמי

ברוב פאר והדר חגגו תלמידי כיתה ח' בת"ת 
נטיעים בפתח תקוה את  סיומי מסכתות הש"ס 
שמחה  מתוך  תורה  של  לימוד  שנות   9 וסיום 

ומידות טובות.
'מנחת  ישיבת  מראשי  חסן,  יהושע  הרב 
דיבר על האוירה החמה  ונציג ההורים,  יהודה' 
אשר  האישי  היחס  ועל  התלמידים  שמקבלים 

בונים אותם כראוי להכנה לישיבות קטנות.
על  דיבר  העיר,  ראש  מ"מ  בוסו,  אוריאל 
ההשקעה בת"ת נטיעים ועל מסירות אין סופית 
לחינוך תשב"ר; יוסף בוסו, מנכ"ל מעיין החינוך 
שבת"ת  האיכותי  הצוות  על  דיבר  התורני, 
שעושה הכל למען כל תלמיד באשר הוא. אליהו 
מנהל  את  שיבח  העיר,  לראש  המשנה  גינת, 
הת"ת הרב שלמה ביטון, העושה לילות כימים 

למען הת"ת ותלמידיו.
שיבח  ביטון,  שלמה  הרב  הת"ת  מנהל 
השנים  בכל  פעולה  השיתוף  על  ההורים  את 
חינוכית  פעולה  בכל  הת"ת  לימין  והתייצבותם 
החדש.  לבניין  המעבר  בשנת  בפרט  וארגונית, 
בבחינת  להיות  צריכים  תמיד  אמר:  לתלמידים 

'איש חי', כמו בניהו בן יהוידע, כמאמר הפסוק 
....חיים  בה'  הדבקים  'ואתם  השבוע  בפרשת 

כולכם היום'.
נתן לתלמידים  מחנך הכיתה הרב פנחס כהן 
בישיבות  והצלחתם  דרכם  להמשך  עצות 

הקדושות.
ע"י  רבות  מסכתות  סיימו  ח'  כיתה  תלמידי 
לימוד בחברותות באופן אישי מתוך שירה של 

מצוה וחדוה דאורייתא.
ע"י  שהוגשו  מלך  ומטעמי  מצוה  סעודת 
טעם  בטוב  הכל  שהכינו  הצדקניות  האמהות 

לכבודה של תורה ולכבודם של בניהם היקרים.

 אלי כהן

יחד  ש"ס,  מסיעת  מלכיאלי  מיכאלי  ח"כ 
לביקור  הגיעו  תקוה  פתח  העיר  ראש  מ"מ  עם 
במסגרת  תקוה.  פתח   – מפתח  במרכז  מיוחד 
הביקור קיבלו השניים סקירה מקיפה על שירותי 
עבודה  מחפשי  לרשות  העומדים  המעטפת 

חרדים הפונים למפתח.
פיירמן, מנכ"ל  פני האורחים קיבלו מתי  את 
 – מפתח  מנהל  גרסון,  ועידן  למעשה'  'מיזם 
פתח תקוה, שערכו בפניהם סיור במקום, כולל 
מקדמי  חדרי  ממוחשב,  אישי  אבחון  בעמדות 
וחדרי  מרווחות  לימוד  כיתות  התעסוקה, 
הנהלה.  לאחר הסיור התכנסו המשתתפים לדיון 
על  כולל מצגת מפורטת  על הפעילות,  וסקירה 
תהליך העבודה מול כל משתתף בדרך לקליטה 
לאורח  המתאימה  מכובדת  במשרה  מוצלחת 

החיים החרדי.
לכל  "אנו מציעים  כי  בדבריו  הדגיש  פיירמן 
ומותאמת  מקיפה  מקצועית  מעטפת  משתתף 
במטרה לאפשר לו כניסה חלקה ונכונה לעולם 
גם  וקידום מקצועי.  בדרך להצלחה  התעסוקה, 
בהתאם  נבחרים  ב'מפתח'  והסדנאות  הקורסים 
במטרה  המעסיקים,  של  ולביקוש  לדרישות 
אליה  למשרה  העובד  את  ולהכין  להכשיר 

ייכנס".
עידן גרסון - מנהל מרכז 'מפתח – פתח תקוה', 
המעוניינת  קהילה  לכל  נגישים  "אנו  אמר: 

קורסים  ייזום  כולל  פעולה,  שיתוף  לקיים 
ובהתאמה  בשעות  הקהילה,  בתוך  והכשרות 
שוברי  מעניקים  גם  אנו  המשתתפים.  לצרכי 
מקצועיות  והכשרות  קורסים  למגוון  מימון 
של  ההתמדה  מענק  וכן  בכבוד,  לפרנסה  בדרך 
עד 1,700 ₪ מטעם משרד העבודה למשתתפים 

שהתמידו במקום העבודה החדש".
מלכיאלי  מיכאל  ח"כ  הביעו  הדיון  בסיכום 
ומ"מ ראש העיר אוריאל בוסו מחויבות לסייע 
לאפשר  במטרה  מפתח,  לפעילות  יכולתם  ככל 
המלך  דרך  על  לעלות  משפחות  ועוד  לעוד 

ולהתפרנס בכבוד.
שירות  מעניק  תקוה'  פתח   - 'מפתח  מרכז 
רמת  תקווה,  פתח  בערים:  החרדיים  לתושבים 
גן, תל אביב, נתניה, כפר חב"ד, חולון, בת ים, 

לוד וראשון לציון.

חבר הכנסת ותושב פתח תקווה הגיע למדרשת ה'קירוב' בנוה גן, 
ונסחף באווירת הקדושה

 ח"כ ארבל במדרשה

התלמידים במסיבת הפרידה

ח"כ מלכיאלי במרכז מפתח

גם בקיץ

Sky Rider - אטרקציית
ריחוף ההרים הראשונה

והגבוהה בישראל!

רכבל המעפיל אל פסגת החרמון 
)2,040 מ'( וצופה לעבר הגולן, הגליל

עמק החולה והרי הלבנון.

אבובי קיץ – גלישה מהנה לכל המשפחה 
על גבי אבובים במורד ההר.

גלישת אקסטרים על מזחלות מסילה  
חוויה לכל המשפחה! 

מסלולי הליכה וסיורים מודרכים
מרעננים לאוהבי טבע וטיולים

ללא תשלום!

סיורים מודרכים על פסגת החרמון 

ללא תשלום

הר אחד, מלא חוויות

*הסיורים מתקיימים פעמיים ביום בשעות 11:00, 13:00 בתאריכים נבחרים - יש להתעדכן באתר האינטרנט | משך הסיור 
כשעה וחצי | יש להגיע עם נעלי הליכה נוחות ולבוש חם | היציאה לסיורים מהקפטריה בתחנה העליונה | יש להגיע חצי 

שעה לפני היציאה לסיור | זמן נסיעה ברכבל כ-15 דקות לכל כיוון | משך ושעות הסיורים ניתנים לשינויים | השימוש 
במתקנים כרוך בתשלום ובהתאם להוראות הבטיחות באתר | הפעילויות יתקיימו בהתאם לתנאי מזג האוויר | ט.ל.ח.

www.skihermon.co.il
cs@mthermon.co.il





ח' אב תשע"ט 89/8/19 בפתח-תקוה

בחירות 
בלי מהות

שלא  בציבור  התקבלו  החוזרות  הבחירות 
־באהדה גדולה, גם הפוליטיקאים וגם העי

יש  למי  באמת  רוח,  מורת  הביעו  תונאים 
הבחירות  מערכת  ואכן,  שוב.  זה  לכל  כוח 
הבלחת  למעט  בנמנום.  די  מתנהלת  כעת 
גל  שיצרו  לפיד  יאיר  של  הסתה  סירטוני 
וזו  באדישות.  מתקבל  השאר  כל  תגובות, 
על  שיח  להיות  צריכות  בחירות  הבעיה, 
על  שיח  עולם,  תפיסות  על  שיח  רעיונות, 
־הכיוון שאליו אנו רוצים להגיע. ואנחנו עו
סקים בזוטי פליטות של יאיר לפיד. בעיה. 
שמכו זו  או  הקודמת,  הבחירות  ־מערכת 

כאן  התקיים  א‹,  מועד   2019 בחירות  נה 
קר לתת  שלא  אפשר  אי  ער.  רעיוני  ־שיח 

שהיו  זהות,  ולמפלגת  פייגלין  למשה  דיט 
עולם  לתפיסת  ביטוי  שנתן  התוסס  הסמן 
חופשי.  ושוק  הפרט  חירות  של  חדה  מאד 
האחרות,  הימין  מפלגות  את  הכריח  זה 
הימין החדש והליכוד, להגיב ולהסביר את 
על  העומדים  מהותיים  נושאים  על  עמדתן 
הפרק. האם הן ימינה לזהות, האם יש להן 
שום  מתחייבות  לא  שהן  או  אחרת,  הצעה 

דבר בנושא. 
בעיקר היה שיח כלכלי, מה אפשר לעשות 
כדי שכלכלת ישראל תשגשג, ורמת החיים 
ההתקדמות  למרות  תעלה.  האזרחים  של 
האדירה שהייתה בשנים האחרונות בעלייה 
ברמת החיים, עדיין הפוטנציאל המלא של 
בפיגור  נמצאים  אנו  ממומש.  לא  ישראל 
המתקד המדינות  לעומת  רבים  ־במדדים 

מות, ולא מדובר בגזירת גורל אלא בהחלט 
יש צעדים שאפשר לעשות בנדון. 

את  להקטין  זה  לסוגיה  הימני  הפתרון 
הרגולציה  את  להמעיט  המדינה,  מעורבות 
ול המיסוי,  את  להקטין  ־והביורוקרטיה, 

באופן  וייצוא  לייבוא  השווקים  את  פתוח 
חופשי. לרגולציה וביורוקרטיה יש עלויות 
הזמן שנדרש מבעלי  זה  אם  מאד,  גבוהות 
אלה,  בעניינים  בטיפול  להשקיע  עסקים 
מספקים  שהם  הזמן  חשבון  על  בא  אשר 
הגבוהות  בעלויות  זה  ואם  ללקוח,  שירות 
־שנדרשות כדי לעמוד בתקנים שונים, שה

צורך בהם נולד בהיסטוריה הרחוקה וכבר 
לא רלוונטי להיום. 

לאזר יאפשר  מכס,  ללא  החופשי  ־הייבוא 
וכוח הק ישראל לרכוש מוצרים בזול,  ־חי 

יעלה )שזה שווה ערך לעלייה  נייה שלהם 
מחייב  הייבוא  שיוצר  התחרות  בשכר(. 
לשפר  זה  אם  להתייעל,  מקומיים  יצרנים 
את המוצר ואם זה לספק מוצרים בעלויות 

נגישות יותר. 
לע רווחיות  ליותר  תביא  המיסוי  ־הורדת 

יכולת  יותר  לבעליהם  שיאפשר  מה  סקים, 
־קניה ובכך תזין עסקים נוספים באפקט שר

לירידת  יביא  זה  התחרות  בגלל  וגם  שרת, 
מחירי המוצרים. הרי בסוף המיסוי מגולגל 

בעיקר על הצרכן. 
מתנגדים  לו  יקים  אלה  מצעדים  אחד  כל 
יפג שלהם  שהאינטרסים  לחץ,  ־וקבוצות 

יצרנים  יש  המחירים.  מירידת  כתוצאה  עו 
מאפ המכס  שחסמי  יעילים  לא  ־מקומיים 

שרים להם לגבות מחירים גבוהים מאזרחי 
ישראל, המהווים לקוחות שבויים בהיעדר 
גם  תפגע  עודפת  רגולציה  הסרת  תחרות. 
הרגולציה  עודף  אשר  וותיקים,  ביצרנים 
מן השוק.  רגלי מתחרים  להדיר  להם  סייע 
שירותי  את  לצמצם  תכריח  המיסוי  הורדת 
פקידים  מעט  ולא  יעילים,  הלא  הממשלה 
מתנגדים  הרבה  יש  הביתה.  ללכת  יצטרכו 
לכך שרמת החיים של אזרחי ישראל תעלה. 
שלהם  ההכנסות  כי  פשוט  אלא  מרוע,  לא 

שמקורן בקומבינה - יפסקו. 
בבחירות האלה השיח הזה חסר. בעייפותם, 
להציע  בצורך  "מחפפים"  הפוליטיקאים 
לא  אנו  גם  ובעייפותנו  ברור,  ערך  לציבור 
לע בכוונתם  מה  לדעת  ודורשים  ־שואלים 

יגעה,  רדומה,  בחירות  מערכת  זו  שות. 
חסרת רעיונות, ואני מקווה שהיא לא תביא 
לקדנציה סטגנטית, כי בהיעדר רעיונות גם 
לא יהיו מעשים ותוצאות. צריך לשאול את 
שיהיה  תשובות,  ולדרוש  הפוליטיקאים 
וגם לבוחר מה הול גם לפוליטיקאי  ־ברור 

כים לעשות, ועבור מה הוא נדרש להצביע. 

בבחירות האלה השיח הזה חסר. בעייפותם, הפוליטיקאים "מחפפים" בצורך 
להציע לציבור ערך ברור, ובעייפותנו גם אנו לא שואלים ודורשים לדעת מה בכוונתם 
לעשות. זו מערכת בחירות רדומה, יגעה, חסרת רעיונות, ואני מקווה שהיא לא תביא 
לקדנציה סטגנטית, כי בהיעדר רעיונות גם לא יהיו מעשים ותוצאות. צריך לשאול את 

הפוליטיקאים ולדרוש תשובות, שיהיה ברור גם לפוליטיקאי וגם לבוחר מה הולכים 
לעשות, ועבור מה הוא נדרש להצביע

"

 | דוד רוזנטל

האגף לתרבות יהודית



בשיתוף הרבנות פתח תקווה  

מענה רבני ליעוץ ושאלות  072-247-70-20

ערב שבת

חזו"א(. צו.  ס"ק  מ"ב  טז.  תקנא,  )רמ"א  מותרת  חזון  שבת  בערב  רחיצה   א. 
הנוהג לטבול בכל ערב שבת - מותר, בצונן )מ"ב שם ס"ק צה. שעה"צ שם(. למנהג 

הספרדים מותר אפילו בחמין )חזון עובדיה עמוד רכג(.

ב. מותר להבריק הנעליים לכבוד שבת קודש )אגרות משה או"ח ח"ג, פ(.

ג. אפשר ללבוש את כל בגדי השבת )מ"ב שם ס"ק ו(.

ד. מותר לקחת כדור קל-צום בשבת שכן זה הוא זמן עשייתו, אך לא יאמר 
שלוקח הכדור בשביל מחר.

שבת קודש

ה. לימוד תורה בשבת קודש - עד חצות היום לכל הדעות יכול ללמוד כל 
מה שחפץ.

ויש שכתבו שאין  יש שהתירו רק מה שמותר לאבלים  לאחר חצות היום 
למנוע שום לימוד תורה לאחר חצות )מ"ב תקנג(.

ו. אכילת בשר בשבת זו מותרת )שו"ע תקנב,י מ"ב שם(.

ז. אפשר לשיר זמירות שבת כרגיל )אגרות משה או"ח ח"ד,קיב(.

ח. דברים שבצנעא - מחלוקת, לשו"ע מותר ולרמ"א אסור, ובליל טבילה 
מותר לכל הדעות )שו"ע תקנד,יט. מ"ב שם(.

עליית בר מצווה מותרים, שכן אבילות  או  ושירים לכבוד חתן  ט. קידוש 
בפרהסיא אסורה.

)רמ"א  י. אומרים "אב הרחמים" בשחרית, ואין אומרים "צדקתך" במנחה 
תקנב,יב ומ"ב ס"ק ט(.

משבת קודש לתשעה באב

יא. מותר לחזור ולאכול אחרי סעודה שלישית, גם אם לא התנה בפירוש, עד 
שקיעת החמה 19:29. )שעה"צ תקנג ס"ק ז(.

יב. משקיעת החמה )19:29( - רחיצה, אכילה ושתיה אסורים, אך יושבים 
כרגיל ולא חולצים נעליים.

יג. מאחרין תפילת ערבית ובאים לביה"כ בנעלי תשעה באב ולא בבגדי שבת.

יד. אומרים "ואתה קדוש" בלא "ויהי נועם" ואין אומרים "ויתן לך" )שו"ע 
תקנט,ב וברמ"א(

טו. הבדלה - אומרים בתפילה "אתה חוננתנו". אם שכח אינו חוזר כיוון 
שיעשה הבדלה במוצאי הצום, אך יש להזהר לומר "המבדיל בין קודש לחול" 

וכן לנשים שלא התפללו.

טז. השליח ציבור מברך "בורא מאורי האש" קודם שקורא איכה, ואם לא 
ברך או לא שמע מהש"ץ יכול לברך כל הלילה. אין מברכים על הבשמים.

יז. הזקוק לאכול בתשעה באב יבדיל קודם שיאכל ויתחיל מברכת הגפן. 
עדיף שיבדיל על "חמר מדינה" - דהיינו בירה או מיץ טבעי וכיוצ"ב. אם 

אין לו עדיף מיץ ענבים ולא יין.

למנהג הספרדים הזקוק לאכול בתשעה באב יבדיל לכתחילה על יין או 
מיץ ענבים מיד במוצאי שבת )חזון עובדיה עמוד שמט-שנ(.

יח. קטנים שהגיעו לחינוך יבדילו כנ"ל לפני אכילתם.

יט. אשה הזקוקה לאכול - איש יבדיל לה והיא תשתה )והמבדיל יצא ידי 
חובה ולא יחזור ויבדיל במוצאי הצום(. למנהג הספרדים יכולה האישה 

להבדיל בעצמה )חזון עובדיה עמוד שמד(.

תשעה באב

כ. בעלי ברית )הסנדק, המוהל ואבי הבן( מותרים לאכול אחרי המילה 
לאחר מנחה גדולה ויבדילו כנ"ל קודם אכילה.

כא. חולים ומעוברות מקילים להם בצום נדחה ויעשו שאלת חכם )ביאור 
הלכה סי' תקנט(.

כב. רחיצת כלי השבת אסורה בתשעה באב, וכן כלים לצורך הקטנים 
מותר לרחצם רק לאחר חצות.

כג. הבדלה במוצאי הצום - אפשר להבדיל על היין ולשתותו. מתחיל 
מברכת הגפן ואין מברכים על האש ולא על הבשמים )סי' תקנו(.

כד. תספורת, כיבוס ורחיצה מותרים השנה במוצאי הצום, אכילת בשר 
ושתיית יין מבוקר המחרת )סי' תקנח(.

למנהג רוב קהילות הספרדים אכילת בשר ושתיית יין מותרים בשנה זו 
כבר במוצאי הצום )חזון עובדיה עמוד תיד(.

בשיתוף הרבנות פתח תקווה

לתושבי עירנו היקרים,
 יהי רצון שיהיו הלכות אלה בגדר להגדיל תורה ולהאדירה ולא למעשה, ויקויים בנו מאמר הנביא זכריה )ח,יט(: 

"ּכֹה ָאַמר ד' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשׁי ְוצֹום ַהְשִּׁביִעי ְוצֹום ָהֲעִשׂיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָשׂׂשֹון ּוְלִשְׂמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָשּׁלֹום ֱאָהבּו"

 בציפיה לישועה השלמה
הרב מיכה הלוי
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מענה רבני ליעוץ ושאלות  072-247-70-20

ערב שבת

חזו"א(. צו.  ס"ק  מ"ב  טז.  תקנא,  )רמ"א  מותרת  חזון  שבת  בערב  רחיצה   א. 
הנוהג לטבול בכל ערב שבת - מותר, בצונן )מ"ב שם ס"ק צה. שעה"צ שם(. למנהג 

הספרדים מותר אפילו בחמין )חזון עובדיה עמוד רכג(.

ב. מותר להבריק הנעליים לכבוד שבת קודש )אגרות משה או"ח ח"ג, פ(.

ג. אפשר ללבוש את כל בגדי השבת )מ"ב שם ס"ק ו(.

ד. מותר לקחת כדור קל-צום בשבת שכן זה הוא זמן עשייתו, אך לא יאמר 
שלוקח הכדור בשביל מחר.

שבת קודש

ה. לימוד תורה בשבת קודש - עד חצות היום לכל הדעות יכול ללמוד כל 
מה שחפץ.

ויש שכתבו שאין  יש שהתירו רק מה שמותר לאבלים  לאחר חצות היום 
למנוע שום לימוד תורה לאחר חצות )מ"ב תקנג(.

ו. אכילת בשר בשבת זו מותרת )שו"ע תקנב,י מ"ב שם(.

ז. אפשר לשיר זמירות שבת כרגיל )אגרות משה או"ח ח"ד,קיב(.

ח. דברים שבצנעא - מחלוקת, לשו"ע מותר ולרמ"א אסור, ובליל טבילה 
מותר לכל הדעות )שו"ע תקנד,יט. מ"ב שם(.

עליית בר מצווה מותרים, שכן אבילות  או  ושירים לכבוד חתן  ט. קידוש 
בפרהסיא אסורה.

)רמ"א  י. אומרים "אב הרחמים" בשחרית, ואין אומרים "צדקתך" במנחה 
תקנב,יב ומ"ב ס"ק ט(.

משבת קודש לתשעה באב

יא. מותר לחזור ולאכול אחרי סעודה שלישית, גם אם לא התנה בפירוש, עד 
שקיעת החמה 19:29. )שעה"צ תקנג ס"ק ז(.

יב. משקיעת החמה )19:29( - רחיצה, אכילה ושתיה אסורים, אך יושבים 
כרגיל ולא חולצים נעליים.

יג. מאחרין תפילת ערבית ובאים לביה"כ בנעלי תשעה באב ולא בבגדי שבת.

יד. אומרים "ואתה קדוש" בלא "ויהי נועם" ואין אומרים "ויתן לך" )שו"ע 
תקנט,ב וברמ"א(

טו. הבדלה - אומרים בתפילה "אתה חוננתנו". אם שכח אינו חוזר כיוון 
שיעשה הבדלה במוצאי הצום, אך יש להזהר לומר "המבדיל בין קודש לחול" 

וכן לנשים שלא התפללו.

טז. השליח ציבור מברך "בורא מאורי האש" קודם שקורא איכה, ואם לא 
ברך או לא שמע מהש"ץ יכול לברך כל הלילה. אין מברכים על הבשמים.

יז. הזקוק לאכול בתשעה באב יבדיל קודם שיאכל ויתחיל מברכת הגפן. 
עדיף שיבדיל על "חמר מדינה" - דהיינו בירה או מיץ טבעי וכיוצ"ב. אם 

אין לו עדיף מיץ ענבים ולא יין.

למנהג הספרדים הזקוק לאכול בתשעה באב יבדיל לכתחילה על יין או 
מיץ ענבים מיד במוצאי שבת )חזון עובדיה עמוד שמט-שנ(.

יח. קטנים שהגיעו לחינוך יבדילו כנ"ל לפני אכילתם.

יט. אשה הזקוקה לאכול - איש יבדיל לה והיא תשתה )והמבדיל יצא ידי 
חובה ולא יחזור ויבדיל במוצאי הצום(. למנהג הספרדים יכולה האישה 

להבדיל בעצמה )חזון עובדיה עמוד שמד(.

תשעה באב

כ. בעלי ברית )הסנדק, המוהל ואבי הבן( מותרים לאכול אחרי המילה 
לאחר מנחה גדולה ויבדילו כנ"ל קודם אכילה.

כא. חולים ומעוברות מקילים להם בצום נדחה ויעשו שאלת חכם )ביאור 
הלכה סי' תקנט(.

כב. רחיצת כלי השבת אסורה בתשעה באב, וכן כלים לצורך הקטנים 
מותר לרחצם רק לאחר חצות.

כג. הבדלה במוצאי הצום - אפשר להבדיל על היין ולשתותו. מתחיל 
מברכת הגפן ואין מברכים על האש ולא על הבשמים )סי' תקנו(.

כד. תספורת, כיבוס ורחיצה מותרים השנה במוצאי הצום, אכילת בשר 
ושתיית יין מבוקר המחרת )סי' תקנח(.

למנהג רוב קהילות הספרדים אכילת בשר ושתיית יין מותרים בשנה זו 
כבר במוצאי הצום )חזון עובדיה עמוד תיד(.

בשיתוף הרבנות פתח תקווה

לתושבי עירנו היקרים,
 יהי רצון שיהיו הלכות אלה בגדר להגדיל תורה ולהאדירה ולא למעשה, ויקויים בנו מאמר הנביא זכריה )ח,יט(: 

"ּכֹה ָאַמר ד' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשׁי ְוצֹום ַהְשִּׁביִעי ְוצֹום ָהֲעִשׂיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָשׂׂשֹון ּוְלִשְׂמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָשּׁלֹום ֱאָהבּו"

 בציפיה לישועה השלמה
הרב מיכה הלוי
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מענה רבני ליעוץ ושאלות  072-247-70-20

ערב שבת

חזו"א(. צו.  ס"ק  מ"ב  טז.  תקנא,  )רמ"א  מותרת  חזון  שבת  בערב  רחיצה   א. 
הנוהג לטבול בכל ערב שבת - מותר, בצונן )מ"ב שם ס"ק צה. שעה"צ שם(. למנהג 

הספרדים מותר אפילו בחמין )חזון עובדיה עמוד רכג(.

ב. מותר להבריק הנעליים לכבוד שבת קודש )אגרות משה או"ח ח"ג, פ(.

ג. אפשר ללבוש את כל בגדי השבת )מ"ב שם ס"ק ו(.

ד. מותר לקחת כדור קל-צום בשבת שכן זה הוא זמן עשייתו, אך לא יאמר 
שלוקח הכדור בשביל מחר.

שבת קודש

ה. לימוד תורה בשבת קודש - עד חצות היום לכל הדעות יכול ללמוד כל 
מה שחפץ.

ויש שכתבו שאין  יש שהתירו רק מה שמותר לאבלים  לאחר חצות היום 
למנוע שום לימוד תורה לאחר חצות )מ"ב תקנג(.

ו. אכילת בשר בשבת זו מותרת )שו"ע תקנב,י מ"ב שם(.

ז. אפשר לשיר זמירות שבת כרגיל )אגרות משה או"ח ח"ד,קיב(.

ח. דברים שבצנעא - מחלוקת, לשו"ע מותר ולרמ"א אסור, ובליל טבילה 
מותר לכל הדעות )שו"ע תקנד,יט. מ"ב שם(.

עליית בר מצווה מותרים, שכן אבילות  או  ושירים לכבוד חתן  ט. קידוש 
בפרהסיא אסורה.

)רמ"א  י. אומרים "אב הרחמים" בשחרית, ואין אומרים "צדקתך" במנחה 
תקנב,יב ומ"ב ס"ק ט(.

משבת קודש לתשעה באב

יא. מותר לחזור ולאכול אחרי סעודה שלישית, גם אם לא התנה בפירוש, עד 
שקיעת החמה 19:29. )שעה"צ תקנג ס"ק ז(.

יב. משקיעת החמה )19:29( - רחיצה, אכילה ושתיה אסורים, אך יושבים 
כרגיל ולא חולצים נעליים.

יג. מאחרין תפילת ערבית ובאים לביה"כ בנעלי תשעה באב ולא בבגדי שבת.

יד. אומרים "ואתה קדוש" בלא "ויהי נועם" ואין אומרים "ויתן לך" )שו"ע 
תקנט,ב וברמ"א(

טו. הבדלה - אומרים בתפילה "אתה חוננתנו". אם שכח אינו חוזר כיוון 
שיעשה הבדלה במוצאי הצום, אך יש להזהר לומר "המבדיל בין קודש לחול" 

וכן לנשים שלא התפללו.

טז. השליח ציבור מברך "בורא מאורי האש" קודם שקורא איכה, ואם לא 
ברך או לא שמע מהש"ץ יכול לברך כל הלילה. אין מברכים על הבשמים.

יז. הזקוק לאכול בתשעה באב יבדיל קודם שיאכל ויתחיל מברכת הגפן. 
עדיף שיבדיל על "חמר מדינה" - דהיינו בירה או מיץ טבעי וכיוצ"ב. אם 

אין לו עדיף מיץ ענבים ולא יין.

למנהג הספרדים הזקוק לאכול בתשעה באב יבדיל לכתחילה על יין או 
מיץ ענבים מיד במוצאי שבת )חזון עובדיה עמוד שמט-שנ(.

יח. קטנים שהגיעו לחינוך יבדילו כנ"ל לפני אכילתם.

יט. אשה הזקוקה לאכול - איש יבדיל לה והיא תשתה )והמבדיל יצא ידי 
חובה ולא יחזור ויבדיל במוצאי הצום(. למנהג הספרדים יכולה האישה 

להבדיל בעצמה )חזון עובדיה עמוד שמד(.

תשעה באב

כ. בעלי ברית )הסנדק, המוהל ואבי הבן( מותרים לאכול אחרי המילה 
לאחר מנחה גדולה ויבדילו כנ"ל קודם אכילה.

כא. חולים ומעוברות מקילים להם בצום נדחה ויעשו שאלת חכם )ביאור 
הלכה סי' תקנט(.

כב. רחיצת כלי השבת אסורה בתשעה באב, וכן כלים לצורך הקטנים 
מותר לרחצם רק לאחר חצות.

כג. הבדלה במוצאי הצום - אפשר להבדיל על היין ולשתותו. מתחיל 
מברכת הגפן ואין מברכים על האש ולא על הבשמים )סי' תקנו(.

כד. תספורת, כיבוס ורחיצה מותרים השנה במוצאי הצום, אכילת בשר 
ושתיית יין מבוקר המחרת )סי' תקנח(.

למנהג רוב קהילות הספרדים אכילת בשר ושתיית יין מותרים בשנה זו 
כבר במוצאי הצום )חזון עובדיה עמוד תיד(.

בשיתוף הרבנות פתח תקווה

לתושבי עירנו היקרים,
 יהי רצון שיהיו הלכות אלה בגדר להגדיל תורה ולהאדירה ולא למעשה, ויקויים בנו מאמר הנביא זכריה )ח,יט(: 

"ּכֹה ָאַמר ד' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשׁי ְוצֹום ַהְשִּׁביִעי ְוצֹום ָהֲעִשׂיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָשׂׂשֹון ּוְלִשְׂמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָשּׁלֹום ֱאָהבּו"

 בציפיה לישועה השלמה
הרב מיכה הלוי
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מענה רבני ליעוץ ושאלות  072-247-70-20

ערב שבת

חזו"א(. צו.  ס"ק  מ"ב  טז.  תקנא,  )רמ"א  מותרת  חזון  שבת  בערב  רחיצה   א. 
הנוהג לטבול בכל ערב שבת - מותר, בצונן )מ"ב שם ס"ק צה. שעה"צ שם(. למנהג 

הספרדים מותר אפילו בחמין )חזון עובדיה עמוד רכג(.

ב. מותר להבריק הנעליים לכבוד שבת קודש )אגרות משה או"ח ח"ג, פ(.

ג. אפשר ללבוש את כל בגדי השבת )מ"ב שם ס"ק ו(.

ד. מותר לקחת כדור קל-צום בשבת שכן זה הוא זמן עשייתו, אך לא יאמר 
שלוקח הכדור בשביל מחר.

שבת קודש

ה. לימוד תורה בשבת קודש - עד חצות היום לכל הדעות יכול ללמוד כל 
מה שחפץ.

ויש שכתבו שאין  יש שהתירו רק מה שמותר לאבלים  לאחר חצות היום 
למנוע שום לימוד תורה לאחר חצות )מ"ב תקנג(.

ו. אכילת בשר בשבת זו מותרת )שו"ע תקנב,י מ"ב שם(.

ז. אפשר לשיר זמירות שבת כרגיל )אגרות משה או"ח ח"ד,קיב(.

ח. דברים שבצנעא - מחלוקת, לשו"ע מותר ולרמ"א אסור, ובליל טבילה 
מותר לכל הדעות )שו"ע תקנד,יט. מ"ב שם(.

עליית בר מצווה מותרים, שכן אבילות  או  ושירים לכבוד חתן  ט. קידוש 
בפרהסיא אסורה.

)רמ"א  י. אומרים "אב הרחמים" בשחרית, ואין אומרים "צדקתך" במנחה 
תקנב,יב ומ"ב ס"ק ט(.

משבת קודש לתשעה באב

יא. מותר לחזור ולאכול אחרי סעודה שלישית, גם אם לא התנה בפירוש, עד 
שקיעת החמה 19:29. )שעה"צ תקנג ס"ק ז(.

יב. משקיעת החמה )19:29( - רחיצה, אכילה ושתיה אסורים, אך יושבים 
כרגיל ולא חולצים נעליים.

יג. מאחרין תפילת ערבית ובאים לביה"כ בנעלי תשעה באב ולא בבגדי שבת.

יד. אומרים "ואתה קדוש" בלא "ויהי נועם" ואין אומרים "ויתן לך" )שו"ע 
תקנט,ב וברמ"א(

טו. הבדלה - אומרים בתפילה "אתה חוננתנו". אם שכח אינו חוזר כיוון 
שיעשה הבדלה במוצאי הצום, אך יש להזהר לומר "המבדיל בין קודש לחול" 

וכן לנשים שלא התפללו.

טז. השליח ציבור מברך "בורא מאורי האש" קודם שקורא איכה, ואם לא 
ברך או לא שמע מהש"ץ יכול לברך כל הלילה. אין מברכים על הבשמים.

יז. הזקוק לאכול בתשעה באב יבדיל קודם שיאכל ויתחיל מברכת הגפן. 
עדיף שיבדיל על "חמר מדינה" - דהיינו בירה או מיץ טבעי וכיוצ"ב. אם 

אין לו עדיף מיץ ענבים ולא יין.

למנהג הספרדים הזקוק לאכול בתשעה באב יבדיל לכתחילה על יין או 
מיץ ענבים מיד במוצאי שבת )חזון עובדיה עמוד שמט-שנ(.

יח. קטנים שהגיעו לחינוך יבדילו כנ"ל לפני אכילתם.

יט. אשה הזקוקה לאכול - איש יבדיל לה והיא תשתה )והמבדיל יצא ידי 
חובה ולא יחזור ויבדיל במוצאי הצום(. למנהג הספרדים יכולה האישה 

להבדיל בעצמה )חזון עובדיה עמוד שמד(.

תשעה באב

כ. בעלי ברית )הסנדק, המוהל ואבי הבן( מותרים לאכול אחרי המילה 
לאחר מנחה גדולה ויבדילו כנ"ל קודם אכילה.

כא. חולים ומעוברות מקילים להם בצום נדחה ויעשו שאלת חכם )ביאור 
הלכה סי' תקנט(.

כב. רחיצת כלי השבת אסורה בתשעה באב, וכן כלים לצורך הקטנים 
מותר לרחצם רק לאחר חצות.

כג. הבדלה במוצאי הצום - אפשר להבדיל על היין ולשתותו. מתחיל 
מברכת הגפן ואין מברכים על האש ולא על הבשמים )סי' תקנו(.

כד. תספורת, כיבוס ורחיצה מותרים השנה במוצאי הצום, אכילת בשר 
ושתיית יין מבוקר המחרת )סי' תקנח(.

למנהג רוב קהילות הספרדים אכילת בשר ושתיית יין מותרים בשנה זו 
כבר במוצאי הצום )חזון עובדיה עמוד תיד(.

בשיתוף הרבנות פתח תקווה

לתושבי עירנו היקרים,
 יהי רצון שיהיו הלכות אלה בגדר להגדיל תורה ולהאדירה ולא למעשה, ויקויים בנו מאמר הנביא זכריה )ח,יט(: 

"ּכֹה ָאַמר ד' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשׁי ְוצֹום ַהְשִּׁביִעי ְוצֹום ָהֲעִשׂיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָשׂׂשֹון ּוְלִשְׂמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָשּׁלֹום ֱאָהבּו"

 בציפיה לישועה השלמה
הרב מיכה הלוי
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ח' אב תשע"ט 109/8/19 בפתח-תקוה

סקר 'קו עיתונות':18% מהציבור 
החרדי לא יצביעו למפלגות החרדיות 

 מאת: משה אברהמי 

המפלגות  רשימת  הגשת  אחרי  ספורים  ימים 
לכנסת ה-22, בדק 'קו עיתונות' במשאל טלפוני 
באמצעות מכון 'דייקלום' בקרב 649 חרדים, את 

כוונת הצבעותיהם בבחירות הקרובות. 
תחילה בדק 'קו עיתונות' את הפילוח הפנים-

עצמם.  מגדירים  הם  ואיך  המשיבים,  של  חרדי 
חסידים,  עצמם  מגדירים  מהמשיבים   45.5%
לי- עצמם  מגדירים   14.5% ספרדים,   25.1%

טאים, 4% בעלי תשובה, 1.8% חרד"לים, 1.7% 
חב"דניקים ו-6.5% לא מגדירים עצמם.

היום  היו  נערכות  היו  הבחירות  אם  לשאלה, 
מצביעים?  הייתם  הבאות  מהמפלגות  למי   -
ליהדות  להצביע  בכוונתם  כי   57.6% השיבו 
 4.2% לש"ס,  יצביעו  כי  אמרו   25% התורה, 
כי  אמרו   3.1% בן-גביר,  של  יהודית  לעוצמה 
יצביעו לליכוד, 2.6% לימין המאוחד של שקד, 
בנט וסמוטריץ', 2.4% לזהות של פייגלין, 2.1% 
אמרו  מהמשיבים  ו-2.1%  גנץ,  של  לכחול-לבן 

כי יצביעו למפלגת נעם, של תלמידי הר-המור.
-בנוסף, נשאלו הנסקרים במידה ולא היו מפל
-גות חרדיות למי הם היו מצביעים. במקום הרא

השני  במקום   ,26.8% עם  הליכוד  מפלגת  שון, 
בן-גביר  של  יהודית  עוצמה  מפלגת  מפתיעה 
עם 25.1%, ובמקום השלישי עם 20.8%, הימין 

המאוחד של שקד.
תל של  נעם  מפלגת  מגיעה  הרביעי,  -במקום 

מהנשאלים  כש-9%  טאו,  והרב  הר-המור  מידי 
השיבו כי במידה ולא היו מפלגות חרדיות, היו 

5.4% אמרו שהיו מצבי-  מצביעים למפלגת נעם.
עים לכחול-לבן, 4.5% לזהות של פייגלין, 2.5% 
ושפיר  הורביץ  ברק,  של  הדמוקרטי  למחנה 
עמיר  בראשות  וגשר  העבודה  למפלגת  ו-1.4% 

פרץ ואורלי לוי.
האם   - להשיב  התבקשו  עליה  נוספת  שאלה 
בשבוע  בליכוד  החרדי  המטה  הקמת  בעקבות 
 60.5% לליכוד.  להצביע  ישקלו  הם  האחרון, 
להצביע  שישקלו  אמרו   25.2% שלא,  אמרו 

לליכוד ו-10.6% השיבו כי אינם יודעים. 

אחרי הגשת הרשימות: סקר מקיף בציבור החרדי - 57% יצביעו ליהדות התורה, 25% לש''ס • במידה והמפלגות החרדיות לא היו מתמודדות - 26% היו מצביעים 
לליכוד, 25% לעוצמה יהודית ו-20% לימין המאוחד • וגם: בעקבות הקמת המטה החרדי בליכוד - כמה חרדים שוקלים להצביע למפלגת השלטון? • כל הנתונים

גנץ ויעלון מתנערים 
מסרטון ההסתה של לפיד 

לפיד שחרר סרטון מסית נגד החרדים ברשת - זכה לגינויים מקיר לקיר, ואף חבריו למפלגה מיהרו להתנער ממנו • גנץ: "בימים בהם אנו זוכרים שחורבן בית המקדש 
נבע משנאת חינם - צריך להרבות באהבת חינם" • ליצמן: ''ההסתה של יאיר לפיד מהווה שיא חדש של אנטישמיות''

מאת: משה אברהמי

יו"ר יש עתיד ומס' 2 במפלגת כחול לבן ח"כ 
-יאיר לפיד, עורר סערה רבה ברשת כשהעלה סר

טון הסתה בו מוצגים ראשי המפלגות החרדיות 
כדורשות את כל הכסף שיש במדינה ומציג אותם 
אפילו  יצאו  הרבה,  הביקורת  אחרי  כסחטנים. 
והמו המפלגה  ויו"ר  לפיד  נגד  מפלגתו  -בכירי 

להתנער  מיהר  גנץ  בני  הממשלה  לראשות  עמד 
מהסרטון נגד החרדים. 

באח טמונה  בישראל  החברה  של  -"עוצמתה 
יהודים  - חילונים כדתיים,  דותה על כל חלקיה 
הראויה  הדרך  זו  וימין.  שמאל  יהודים,  ושאינם 
ששמה  מנהיגות  הזו.  בעת  ישראלית  למנהיגות 

את ישראל לפני הכל", כתב גנץ. 
בית  שחורבן  זוכרים  אנו  בהם  אלה,  "בימים 

לאמץ  צריכים  אנו  חינם,  משנאת  נבע  המקדש 
באהבת  ולהרבות  נתניהו,  של  מזה  שונה  סגנון 
חינם", הוסיף גנץ, מבלי להזכיר את לפיד בשמו. 
מוקדם  אמר  יעלון,  בוגי  משה  למפלגה,  חברו 
יותר היום בראיון לרינו צרור בגלי צה"ל כי "זה 
-לא הסגנון שלי ולא של בני גנץ. עוד לא הספק

תי לדבר עם יאיר. נמצא את הדרך לברר את זה 
בינינו".

הוא  אף  התנער  לבן(  )כחול  האוזר  צבי  ח"כ 
רואה  "איני  כי  ואמר  לפיד  מסרטון ההסתה של 
חלקי  בין  ומדון  ריב  המעורר  בשיח  תוחלת  כל 
הז בכל  מדגיש  שאני  כפי  הישראלית.  -החברה 

ישראל  מדינת  בפני  העומדים  האתגרים  דמנות 
מחייבים אחדות ולכידות חברתית שהם מרכיבי 
להתרחק  יש  ככלל  שלנו.  הלאומי  בחוסן  ליבה 
הן  פוליטיים  לאישים  הן  נכון  וזה  שנאה  משיח 
למנהיגי ציבור ורבנים והן לאנשי תקשורת". גם 

-יועז הנדל הגיב וסערת הסרטון ואמר בראיון לח
13: "לא אוהב את הסרטון - השפה שלי  דשות 
אחרת. יש לנו ויכוח ענייני עם החרדים בענייני 

דת ומדינה".
קודם לכן, הגיב יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב 
החרדים  נגד  לפיד  של  ההסתה  לסרטון  ליצמן 
יאיר  של  וההסתה  השנאה  ''קמפיין  כי  ואמר 
לפיד מהווה שיא חדש של אנטישמיות. מדובר 
בהן  אפלות  תקופות  המזכיר  אדום  קו  בחציית 
הוצגו יהודים כרודפי בצע והואשמו בהשתלטות 
שמנת,  כילד  שגדל  לפיד  הציבורית.  הקופה  על 
המשיך לגרוף הון ציבורי כפרזנטור בבנק ושדרן 
באולפני חדשות, לא רעדו ידיו כשעשק את ילדי 
ישראל כשר אוצר כושל, עד שהצלחנו להיפטר 
-ממנו אחרי שנתיים ובכך הצלנו את המשק מק

ריסה אפשרית''.
''כשניערתי את בגדיי מעל דוכן הכנסת אחרי 

שלפיד נגע בי, היו שאמרו לי שזה מוגזם. היום 
-כולם מבינים שלפיד נותר אותו לפיד שכל עיסו
-קו בהפצת רעל של שנאה ושיטנה בין האוכלו

סיות והמגזרים'', הוסיף ליצמן.
גם ראש הממשלה נתניהו הגיב לסרטון וכתב: 
יאיר  הממשלה  לראשות  המועמד  של  "ההסתה 
לפיד, המנוסחת בנימה אנטישמית, מוכיחה פעם 
נוספת מדוע אסור לתת ליאיר לפיד להיות ראש 

ממשלה".
בדרך  לסרטון  הגיב  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
בשירה  בכוח'  'אנא  נעימת  ובו  סרטון  אחרת: 
- "מול גלי השנאה והפ -ווקאלית, עם האמירה 

לגנות, בימים לפני תשעה באב על חורבן הבית 
השנאה  שיח  את  לעצור  הזמן  זה  בעם,  והקרע 

ולהרבות באהבת חינם".

במידה ולא היו מפלגות אחרות 
למי הייתם מצביעים?

העבודה-גשר המחנה 
הדמוקרטי

עוצמה 
יהודית

הימין הליכוד
המאוחד

זהות כחול לבן נועם

26.8%25.1%

20.8%

5.4%4.5%
2.5%1.4%

9%
*הסקר נערך ע''י מכון דייקלום בקרב 649 משתתפים מכל 
החוגים והקהילות במגזר החרדי

ונות'
קו עית

סקר '

עוצמה ש"סיהדות התורה
יהודית

הימין הליכוד
המאוחד

נועםכחול לבןזהות

57.6%

25%

4.2%3.1%2.6%2.4%2.1%2.1%

*הסקר נערך ע''י מכון דייקלום בקרב 649 משתתפים מכל 
החוגים והקהילות במגזר החרדי

ונות'
קו עית

סקר '

לאיזו מפלגה בכוונתכם 
להצביע בבחירות?
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חברי הכנסת החרדים 
מתייצבים לצד סגן 

השר יעקב ליצמן

מאת: משה אברהמי

סיימה  כי  היום  הודיעה  שהמשטרה  אחרי 
יו"ר יהדות התורה וסגן שר  נגד  את חקירתה 
הבריאות ח"כ יעקב ליצמן, התייצבו בזה אחר 
זה כל חברי הכנסת החרדים להביע תמיכתם 

הבלתי-מסויגת בשליח הציבור החסידי. 
''כפי  כי  אמרו  השר  סגן  של  בלשכתו 
ליצמן  השר  סגן  הדרך,  כל  לאורך  שהודענו 
פעל בכל שנות תפקידו לטובת אזרחי ישראל, 
ליצ לשכת  חוק.  פי  ועל  מוחלטת  ־בשקיפות 

פתוחה,  דלת  של  ברורה  במדיניות  נוהגת  מן 
בין  אפליה  ללא  זאת,  לציבור.  ועזרה  לסיוע 
האוכלוסיות והמגזרים וללא בירור מצבם של 
הפונים אליו לסיוע, אלא לפי החוק והיושר''. 

עוד נכתב כי ''מהודעת המשטרה אף עולה 
נעברה  שלא  סבורה  המשטרה  שגם  בבירור 
נחקר  בהן  סעיפי החשדות  במירב  עבירה  כל 
סגן השר ליצמן.  לגבי הטענות האחרות אנו 
בטוחים ללא ספק כי לאחר בחינה מדוקדקת 
סגן  של  במעשיו  פגם  כל  נפל  לא  כי  יתגלה 
של  העצומה  ועשייתו  הציבורי  יושרו  השר. 
צי פניות  בתחום  בייחוד  ליצמן,  השר  ־סגן 

בור מכל האוכלוסיות, מוכרות וידועות לכל, 
תוך הקפדה מדוקדקת על החוק, ואין ספק כי 

הדבר יוכח במהרה''. 
כי:  פרוש אמר  סגן שר החינוך ח"כ מאיר 
וע ליצמן עסוק בחסד  סגן השר הרב  ־"ידידי 

זרה לכל פונה, ואני סמוך ובטוח שהוא ייצא 
צח כשלג, וימשיך בפעילותו המבורכת. חמור 
מאוד העובדה שפעילות לגיטימית ומתבקשת 
וע פניות הציבור,  ציבור במסגרת  ־של שליח 

ביורוקרטיות  מול מערכות  לאזרח הקטן  זרה 
מורכבות - מהווה בסיס לחקירות. הדבר פוגע 

בפעילותם של אישי ציבור ומונע מהם לסייע 
לשולחיהם".

ח"כ ישראל אייכלר אמר כי ''אני בטוח כי 
מהמלצות  כלום  ייצא  לא  תהליך  של  בסופו 
־המשטרה על הרב ליצמן. הם עצמם אינם מח

שידים אותו בקבלת שוחד ובתמורה.  הבעיה 
היא שקובעים כאן רף חדש שבו איש ציבור 
השלטון  של  הרוע  לציבור.  לסייע  יכול  לא 
הופך את המושג של פניות ציבור למשהו לא 
־חוקי. מדי יום אני וחבריי שלוחי הציבור מע

שלטון  מפקידי  סיוע  ומבקשים  פניות  בירים 
ושרים, כדי לבחון סיוע לאזרחים''. 

־עוד אמר כי ''זה בדיוק מה שעשה הרב לי
צמן ועל כך מאשימים אותו. הקהילה שאנחנו 
ערבים  ישראל:  מדינת  כלל  היא  לה  עוזרים 
וצעירים.  זקנים  וספרדים  אשכנזים  יהודים 
ידי פקידי  נרדפת על  החרדים הם אוכלוסייה 
לפ לפנות  לו  אסור  חרדי  שר  אם  ־השלטון. 

יכול להיות שר  קידים, שר חילוני כלפיד לא 
באנ מדובר  תורה.  למוסדות  ולקצץ  ־האוצר 

ועלינו  השלטון  פקידי  ידי  על  שנרדפים  שים 
במדינה.  תקדים חמור  כאן  נוצר  להם.  לסייע 
חוקים  אבל  חוקים  היו  שם  גם  בסדום.  כמו 
לתת  אפשרו  לא  הם  רעים.  ושופטים  רעים 
אוכל לעניים, בניגוד לחוק. הופכים את מדינת 

ישראל לסדום ועמורה''. 
גם בתנועת ש"ס הוציאו הודעת תמיכה חד-

משמעית בסגן השר ליצמן: ''ש"ס מחזקת את 
ליצמן.  יעקב  סגן שר הבריאות הרב  ידיו של 
בא ציבור  בצרכי  העוסק  נאמן  ציבור  ־שליח 

פונה.  לכל  פתוחה  ודלתו  שנים  מונה עשרות 
אנו בטוחים כי חפותו תוכח והצדק יצא לאור 

במהרה''.

רדיפה פוליטית? חברי הכנסת מיהדות התורה ומש''ס מתייצבים 
מאחורי סגן השר ויו''ר יהדות התורה -  אחרי הודעת המשטרה על 
הכוונה להגיש כנגדו כתב אישום • ''ליצמן פעל בכל שנות תפקידו 
לטובת אזרחי ישראל, בשקיפות מוחלטת ועל פי חוק'' •  אייכלר: 

''מדובר באנשים שנרדפים על ידי פקידי השלטון ועלינו לסייע להם. 
נוצר כאן תקדים חמור במדינה. כמו בסדום'' 

 תמיכה מקיר לקיר. ליצמן 

תמיכה מקיר לקיר

ירושלים ואתריה
תחנת נבון בירושלים – נוסעים 

באמצעות מגוון קווי התח“צ והרכבת 
הקלה לכל היעדים בעיר.

ירושלים –גן החיות
תחנת גן החיות בירושלים – במרחק 

הליכה רגלית לגן החיות התנכ“י.

תל אביב –פארק הירקון – 
נמל תל אביב

תחנת האוניברסיטה – במרחק הליכה 
רגלית לפארק הירקון. למתחם נמל תל 
אביב – רידינג נוסעים עם הקווים 6,122

וקווים נוספים.

עכו - העיר העתיקה
תחנת עכו – נוסעים לכיוון מגוון אתרי העיר 

העתיקה עם קו 2 ובחזור עם קווים 3/13.

מירון וצפת
תחנת כרמיאל - למירון ולצפת נוסעים עם 

קו 364 . לפארק הגליל באמצעות קו 5.

אשדוד פארק הסיטי – 
חולות ניצנים

תחנת אשדוד עד הלום – לשמורת חולות 
ניצנים ולפארק עד הלום במרחק הליכה 
רגלית. לפארק הסיטי נוסעים עם קו 23.

זכרון יעקב - יקב בנימינה
תחנת בנימינה - ליקב בנימינה במרחק 
הליכה רגלית. למרכז זכרון יעקב ואתרי 

העיירה נוסעים באמצעות קו 70.

חיפה - מערת אליהו
תחנת בת גלים חיפה - בהליכה רגלית 

לרכבל – עד למערת אליהו.

חיפה – גן החיות וגן האם
תחנת מרכז השמונה חיפה - במרחק 
הליכה רגלית לכרמלית, משם למרכז 

הכרמל - גן החיות - גן האם.

בית שאן - הגן הלאומי
תחנת בית שאן - נוסעים עם קווים 16/17

וקווים נוספים עד לגן הלאומי בית שאן.

לקראת בין הזמנים, אנו ממליצים לכם על מגוון אפשרויות לטיולים 
הקווים  וברשת  ישראל  ברכבת  ובטוחה  נוחה  נסיעה  באמצעות 
ונופש  תיירות  לאתרי  להגעה  שונות  אפשרויות  להלן  המזינים. 
בקווי  שימוש  או  קצרה  רגלית  והליכה  ברכבת  נסיעה  באמצעות 

תח“צ בסמוך לרכבת  - ליעדים השונים.

בבין הזמנים
מטיילים עם 
רכבת ישראל

מידע נוסף באתר רכבת ישראל. המידע הנ“ל ניתן כהמלצה בלבד ויש 
לוודא טרם היציאה את מיקומי האתרים ודרכי ההגעה. הכניסה לחלק 
יומי  חופשי  כרטיס  לרכוש  ניתן  בתשלום.  הינה  המומלצים  מהאתרים 
זכאית  בוגרים,   20 מעל  קבוצה  התח“צ.  ובקווי  ברכבת  נסיעה  הכולל 
תח“צ. לקווי  מעבר  כולל  (שאינו  רכבת  כרטיס  על  הנחה  ל-50% 

את הסדר ההנחה יש לבצע בתחנת הרכבת).
להזמנת ’רכבות מיוחדות‘: 054-5926964
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עתירת חבר מועצגה"ת נגד ראש העיר 
רמת-גן למניעת חילולי השבת

בתכנית: בית חולים הדסה בבית שמש

משה אברהמי

ורמיסת  קוו  הסטאטוס  של  חמורה  הפרה 
ושמואל  וינרוט  יחיאל  ד"ר  הדין  עורכי  החוק: 
עתירה  הגישו  ושות'  וינרוט  ד"ר  ממשרד  הקר 
לביהמ"ש נגד ראש העיר רמת גן כרמל שאמה 
ונגד  סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה  שר  הכהן, 
תחבורה  הפעלת  כי  בטענה  התחבורה,  משרד 
מבקשים  בעתירה  חוק.  פי  על  אסורה  בשבת 
הנוראי  השבת  חילול  את  למנוע  הדין  עורכי 

הצפוי כתוצאה מהחלטת מועצת העיר. 
נמצא  העותרים  ברשימת  ונדיר  חריג  באורח 
התורה',  'דגל  של  התורה  גדולי  מועצת  חבר 
ורעיתו  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון 
אריאל  יעקב  הרב  עם  יחד  תליט"א,  הרבנית 
הגר"י  תושבים.  וקבוצת  גן,  רמת  העיר  רב 
בשמו  העתירה  את  להגיש  ביקש  זילברשטיין 
מפני  הגדול  והחשש  ההחלטה  חומרת  בשל 
מדרון חלקלק ח"ו שיפתח פתח לחילולי שבת 

בערים נוספות.
הקר  שמואל  ועו"ד  וינרוט  יחיאל  ד"ר  עו"ד 
את  המייצגים  ושות'  וינרוט  י.  ד"ר  ממשרד 
הרבנים ותושבי העיר מציינים כי "בניגוד גמור 

על  ועדה  עם  קבל  מודיעים  המשיבים  לדין 
עורכי  מציינים  כן  החוק".  את  לרמוס  כוונתם 
הדין כי למרות מכתבי ההתראה ששיגרו אליהם 
לפני מספר ימים המשיבים התעלמו ראש העיר 
והשר ועל כן לא נותרה להם ברירה אלא להגיש 
את העתירה. על פי חוק הסמכות להתיר נסיעות 
כן הם  ועל  בידי שיר  התחבורה  בשבת מצויה 

דורשים ממנו להפעיל את סמכותו ע"פ חוק.
אמש עלה עוה"ד וינרוט למעונו של מרן שר 
להתייעצות  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
וינרוט  יעקב  ד"ר  אביו  תדיר  שנהג  כפי  וברכה 
והמצוות  התורה  שומרי  ציבור  את  שייצג  ז"ל 
על  עודכן  הגר"ח  זה.  מסוג  חשובות  בעתירות 
והביע  להצלחה  הדין  עורכי  את  בירך  ההליך, 

תקוה כי חילולי השבת יימנעו.
הקר  שמואל  ועו"ד  וינרוט  יחיאל  ד"ר  עו"ד 
גדולי התורה למערכה  ידי  על  "נשלחנו  אמרו: 
וקושי  העניין  חשיבות  ומשום  השבת,  למען 
המערכה, אנו רואים כי הם עצמם עותרים באופן 
הישר  והשכל  ההיגיון  כי  מאמינים  אנו  אישי. 
השבת  לחילולי  היתר  אין  החוק  פי  על  ינצחו. 
יורה שלא לאפשר את  ואנו תקווה כי ביהמ"ש 

הפגיעה בחוק".

יחיאל חן

וחבר  בלוך  עליזה  שמש,  בית  עיריית  ראש 
ישראל  הבריאות,  תחום  על  הממונה  המועצה 
עם  מקצועי  סיור  השבוע  קיימו  סילברסטין 
מנכ"ל הדסה עין כרם, פרופסור זאב רוטשטיין 
בית  של  שלוחה  הקמת  על  המקצועי  וצוותו 
החולים בבית שמש, הקמת בית חולים מתקדם 
ומכוני  ומקצועית  איכותית  רפואה  עם  ומודרני 
פוטנציאליים  מיקומים  ראו  במהלכו  רפואה, 
מפ חלק  הוא  זה  מפגש  החולים.  בית  צלהקמת 

קידום שירותי  ומתהליך שלם של  רבות  גישות 
הבריאות ברחבי העיר.

ראש העיר, עליזה בלוך אמרה: "לתושבי בית 
כ-4000  בה  שיש  עיר  חולים.  בית  מגיע  שמש 
שבה  עיר  יולדות.  בית  צריכה  בשנה,  יולדות 
כ-40 אחוז מהאוכלוסיה מתחת לגיל 16, צריכה 
שצצ תושבים  אלף   130 כ של  עיר  ילדים.  -מיון 
צפויה לשלש את מספרה בשנים הקרובים- צרי
צכה וחייבת בית חולים. ועל כן, אני רואה חשי

עליונה  בות 
ולפעול  לקדם 
בית  להקמת 
כבר  חולים 
הקרו צבשנים 

בים. אנו נפעל 
כימים  לילות 
שבבית  כדי 
יהיה  שמש 
כי  חולים  בית 
שי לנו  צמגיע 

בריאות  רותי 
בית   - שלנו  בבית  כאן  התושבים  לכל  גבוהים 

שמש". 
הבריאות,  תחום  על  הממונה  המועצה  חבר 
חשיבות  רואה  "אני  אמר:  סילברסטין  ישראל 
אנו  העיר.  ברחבי  הרפואית  המערכת  בפיתוח 
נפעל להקמת בית החולים בעיר ונעשה הכל כדי 
צשתושבי העיר והסביבה יקבלו את השירות הר

פואי הטוב ביותר".

רבה של רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין שליט"א ורבה הראשי של רמת גן עתרו נגד כרמל 
שאמה-הכהן ושר התחבורה סמוטריץ' • עוה"ד ד"ר יחיאל וינרוט המייצג את הרבנים 

בעתירה התייעץ עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שבירך על המהלך 

מתקדמים עוד שלב לקראת בניית בית חולים בבית שמש: ראש עיריית בית שמש, עליזה 
בלוך וחבר המועצה הממונה על תחום הבריאות, ישראל סילברסטין קיימו השבוע סיור 

מקצועי עם מנכ"ל הדסה עין כרם, פרופסור זאב רוטשטיין לקראת הקמת שלוחה של בית 
החולים בעיר

מנכ"ל הדסה בסיור בבית שמש

בביהמ"ש המחוזי בת"א: 

ד"ר יחיאל וינרוט מקבל ברכת מרן הגר"ח קנייבסקי

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



כתוב שיש כאן
מתח גבוה. שקע, למה

אתה מתוח?

חשמל זה לא משחק ילדים!

גם בחופשת הקיץ חשוב להקפיד על כללי הבטיחות בחשמל
בבית 

אסור לגשת למכשירי חשמל ברגליים יחפות או  בידים רטובות.
אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים.

וביד  השקע  מיכסה  על  אחת  יד  מניחים   - משקע  תקע  מוציאים  כאשר 
השניה מושכים את התקע.

הילדים    ומזמינים  מרחיקים    את   פגום,  או  שבור  שקע  בבית  מגלים  אם 
חשמלאי מורשה כדי לתקנו.

כאשר משתמשים בכבל מאריך יש להקפיד שהכבל פרוש בצורה בטוחה 
ושאינו מהוה מכשול, ובכל מקרה, מומלץ להשתמש בו רק לפרק זמן מוגבל.

מיכסים  השקעים  על  להתקין  כדאי  הילדים  בטיחות  על  שמירה  לשם 
מיוחדים שאינם מאפשרים להגיע אל חורי השקע.

ובחוץ
אסור לטפס על עמודי חשמל.

אסור לפתוח ארונות חשמל ולא משחקים בקירבתם.
אם נתקלים בארון חשמל פרוץ, שבור או פתוח - מדווחים 

לשירות 103, משגיחים שאיש לא יתקרב למקום
וממתינים לאנשי חברת החשמל.

חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. אם נתקלים בחוט חשמל 
קרוע ברחוב או בחצר – מתקשרים 103 לחברת

החשמל ומרחיקים את כל מי    שנמצא בסביבה.
הילדים יוצאים לשחק? ודאו שהם בוחרים מקום מרוחק

ממתקני חשמל.

ארוחת הבוקר הכשרה הוכנה באהבה
ע"י דניאלה, בעלת המקום, בהשגחת...

חלבי
 בהשגחת הרבנות המקומית

באישור הרב המקומי

rab.gov.il רוצים לדעת הכל על הכשרות? פרטים באתר

משגיח הכשרות בבית הקפה,
שהשגיח על תהליך ההכנה של האוכל,

לפי כל כללי הכשרות - עד ההגשה לצלחת

כשרות הרבנות מתחילה הרבה לפני שהיא מגיעה אליכם לצלחת
כשאתם יושבים במסעדה, בבית קפה או בבית, אתם רוצים לאכול בלב שקט מבחינת הכשרות. מערך הכשרות הממלכתי מעניק ליווי הדוק לאורך כל שרשרת ייצור 

המזון והכנתו - "מהשדה ועד הצלחת": פיקוח והשגחה בתעשייה בארץ ובחו"ל, אכיפה ומניעת הונאה בכשרות.

הכל מתחיל בכשרות הממלכתית

משגיחים
במטעים ובשווקים

שפיקחו משלב הגידול,
למניעת חשש ערלה, 

טבל ושביעית

משגיחים במפעל מזון, 
שבדקו את חומרי הגלם 

שהגיעו מחו"ל

מפקחי אכיפה והונאה 
שמנעו זיוף בתעודות 

הכשרות

אצלך בצלחתאכיפה ומניעת הונאה בכשרותמערך משגיחים ארצישחיטה כשרה בארץ ובחו"לפיקוח משלב הגידול פיקוח על חומרי גלם בתעשייה פיקוח על ייצור מזון כשר בחו"ל
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המלחמה בתאונות הבניה

דו"ח שוק העבודה: שיעור 
התעסוקה בישראל גבוה 

OECD-מהממוצע במדינות ה

היעד הממשלתי להפחתת 
פליטת גזי החממה

 מאת: נחמן וינברג

מקד הבנייה,  בענף  הקטל  עם  להילחם  ובניסיון 
יפעת שאשא  אלו שרת השיכון ח"כ  בימים  מת 
תאונת  של  במקרים  פיה  על  חוק,  הצעת  ביטון, 
של  העבודה  מתחמי  כל  ייסגרו  קטלנית,  בנייה 

הקבלן.
בשי מדובר  "כלכליסט",  בעיתון  הדיווח  וע"פ 

לאחר  שבו  הקיים,  המצב  לעומת  משמעותי  נוי 
תאונה נסגר רק האתר שבו אירעה התאונה ויתר 
כרגיל.  לעבוד  ממשיכים  הקבלן  של  האתרים 
כיום, התיקון לחוק מאפשר למפקח מטעם משרד 
העבודה להוציא צו סגירה זמני לאתר בנייה שבו 
עובד נהרג או נפצע קשה מתאונת עבודה למשך 
488 שעות, אשר ניתן להאריך בשלושה ימים נוו
טענו את  להשמיע  יש האפשרות  לקבלן  וספים. 

ובמידה  הראשונה,  בהזדמנות  הצו  לביטול  תיו 
שיוכיח כי עמד בכל הוראות הבטיחות הנדרשות 

– הצו יבוטל.
תגובת משרד המשפטים לחוק הייתה כי "משרד 
המשפטים מברך על המהלך החשוב של הצלת 
בחינת  את  משלימים  אנו  אלו  בימים  אדם.  חיי 
נושא קידום הצעת החוק בתקופת הבחירות, ואת 
מול  הנוגעים להצעה  העניינים מקצועיים  ליבון 

משרד הבינוי והשיכון". 

לקידום  עזה  התנגדות  נרשמה  הקבלנים  בקרב 
החוק המדובר כך למשל הגיב ראול סרוגו נשיא 
התאחדות בוני הארץ: "תחשבו מה יקרה אם מי 
ושבנה חמישה בניינים במוקמות שונים יאלץ לה

פסיק את הבנייה, ויפגע ברוכשי דירות באתרים 
הבונה  קבלן  מי שהוא  על  האחרים שלו. חשבו 

וכעת בניין שבו נהרג עובד ובמקביל יאלץ להפ
וסיק בנייה של מוסד ציבורי. איש מהעומדים מא

חורי ההצעה הזו לא בחן את הפגיעה ההיקפית 
בענף, בציבור ובכלכלה הישראלית וחשוב מכל 
- את העובדה שעומדים להעניש כאן ציבור ענק 
שיתכן בהחלט כי יתגלה לאחר החקירה שנפגע 

לחינם".
עוד מציינים בהתאחדות בוני הארץ כי בהשוואה 
תאונות  מתרחשות  בהם  שגם  אחרים  לענפים 
כך  הקבלנים,  על  קשיים  יותר  מערימים  רבות, 
נהרגו  למשל לטענתם בחמש השנים האחרונות 
486 עובדים בתעשייה - כמעט עשרה בשנה, אך 
לא ידוע על מפעלים שנסגרו או רישיונות ייצור 

שנשללו. 
בדו"ח משרד העבודה והביטוח הלאומי שסוקר 
את השנים 2013 - 2017 מפורטות כל התאונות. 
ובחלק ניכר מתאונות ענף הבנייה שיש בהן הרו

"במקום  הינו:  שננקטה  הפעולה  תיאור  גים, 
כאשר  זאת,  לעומת  עבודה".  הפסקת  צו  הוטל 
מדובר בתאונה בתחום התעשייה תיאור הפעולה 
הינו: "מפקח עבודה ביקר במקום ופתח בבירור 

על הנסיבות שהובילו לתאונה".
כן הם טוענים, כי בשנת 2018 מד"א דיווח על 37 
וטביעות בבריכות ציבוריות אך גם במקרים חמו
ורים של רשלנות בבתי מלון הם לא הובילו לס

 2003 גירתו המוחלטת. כמו כן לטענתם בשנים 
48155 פצועים קשה  391 הרוגים ו-  2018 היו   –
העלתה שהכביש  החקירה  בהן  דרכים  בתאונות 
ו/או השוליים היו משובשים. הכבישים נפתחים 

מחדש טרם תיקון הליקויים.

מאת: נחמן וינברג

קרוב לו80% מהישראלים בני 46-25 מועסקים - 
 .OECD-לעומת ממוצע של 73.7% במדינות ה
לשנת  בישראל  העבודה  שוק  מדו"ח  עולה  כך 
זרוע  לראשונה  השבוע  פירסמה  שאותו   ,2018

העבודה במשרד העבודה והרווחה. 
"כיום שיעור האבטלה בישראל עומד על כו48%, 
 - נמוך מאוד המבטא אבטלה, שברובה  שיעור 
אם לא כולה - היא אבטלה ›בריאה‹, שמקורה 
נכתב  עבודה",  מקומות  שמחליפים  באנשים 

בדו"ח.
ולצד הבשורות הטובות מלמד הדו"ח כי רק מח

צית מהגברים החרדים וו38% מהנשים הערביות 
אוכ אותן  מקרב  שעובדים  אלו  וגם  ומועסקים, 

לוסיות משתכרים משמעותית פחות מהממוצע. 
חרדים  מגברים  יותר  משתכרות  חרדיות  נשים 
לגברים  נשים  בין  השכר  ופערי  עבודה,  לשעת 
גבוהים  ודתייםולאומיים  חילונים  יהודים  בקרב 
מאשר בחברות החרדית והערבית. בקרב יוצאי 
 - יחסית  גבוהים  התעסוקה  שיעורי  אתיופיה 
אך השכר   - נשים  בקרב   73% הכל,  בסך   78%
החודשי הממוצע נמוך ועומד על כמחצית מזה 

של יהודים שאינם חרדים. 
אך  עובדים,  אמנם  מהישראלים  מוחלט  רוב 
התוצר  הדו"ח,  ממצאי  לפי  מוגבלת.  יעילותם 
 35.7 על  בו2018  עמד  בישראל  עבודה  לשעת 
מהו בלבד   748% המהווה נתון  לשעה,   דולר 

בו17  יציב  נותר  זה  פער   .OECDבו ממוצע 
השנים האחרונות, ולא חל בו כל שיפור. החלק 
המיומנות  למידת  נוגע  בדו"ח  ביותר  המדאיג 
מתמטיקה,  בתחומי  הישראלים  של  הנמוכה 

וקריאה ופתרון בסביבה ממוחשבת. אפילו לקבו
צת האוכלוסייה החזקה ביותר - יהודים שאינם 
חרדים - רמת מיומנות במתמטיקה הנמוכה מזו 
של הממוצע בוOECD. ערביי ישראל נמצאים 

בתחתית הרשימה.
התוכנה,  מתחום  מקצועות  לענפים,  בחלוקה 
וההנדסה והשיווק צמחו בהיקף המועסקים בע

בעוד  האחרונות,  השנים  בחמש  אחוזים  שרות 
תפקידי פקידות, קלדנות ומתדלקים ירדו ביותר 
ערבים,  הם  הבינוי  מעובדי  כמחצית  מו10%. 
מת נכבד  חלק  המכיל  ותקשורת,  מידע  וובענף 

מהמועסקים   92% הישראלית,  ההייוטק  עשיית 
יהודים שאינם חרדים, והשכר בענף כמעט  הם 

כפול מהשכר הממוצע במשק.
2016, ההוצאה הציבורית בארץ על מדיו ונכון ל

הכשרות  לרבות  העבודה,  בשוק  פעילה  ניות 
0.16% מהו  תעסוקה ומתן תמריצים, עומדת על

תוצר - מקום שלישי לפני אחרון בקרב מדינות 
 OECDלשם השוואה, הממוצע בו .OECDהו
הרשימה  שבראש  ובדנמרק   ,0.548% על  עומד 
2% מהתוצר מושקעים במדיניות פעילה בשוק 

העבודה. 
יותר  השתתפו  האחרונות  בשנים  כי  לציין  יש 
שמפעיל  התעסוקה  בתוכניות  איש  אלף  מו120 
לספק  ייעודן  אשר  והרווחה,  העבודה  משרד 

כלים לשילוב ולקידום בשוק העבודה.
לדו"ח:  הגיב  כץ  חיים  והרווחה  העבודה  שר 
פערים  לצמצום  פועל  בראשותי  "המשרד 
לאוכלוסיות  מיטביים  כלים  ולמתן  חברתיים 
הע במעגל  שישתלבו  כך  תעסוקה,  ומאותגרות 

בודה וישתכרו בכבוד".

מאת: נחמן וינברג

והמשרד להגנת הסביבה מדווח על יישום הת
חממה  גזי  פליטות  להפחתת  הלאומית  כנית 
המשרד  אלה,  בימים   .2017-2016 לשנים 
 ,2018 שנת  על  דיווח  מכין  הסביבה  להגנת 
אשר יוגש לממשלה עד דצמבר 2019. הדוח 
להפחתת  הלאומית  התכנית  יישום  את  סוקר 
פליטות גזי החממה ואת התקדמות הממשלה 
במסגרת  התחייבה  עליהם  היעדים  לקראת 
המערך  ידי  על  בוצע  זה  דוח  פריז.  הסכם 
התכנית  יישום  אחר  ובקרה  למעקב  הלאומי 

ויעדיה הבינלאומיים של ישראל.
הפחתת  הושגה  אלה  בשנים  הדו"ח,  ע"פ 
כ-6.2  של  משמעותית:  חממה  גזי  פליטות 
מיליון  ו-7.6  ב-2016  חממה  גזי  טון  מיליון 
העמו עקב  בעיקר   -  2017 ל חממה  גזי  -טון 

להגנת  קת הפחתת השימוש בפחם. המשרד 
האנרגיה  משרד  עם  במשותף  עבד  הסביבה 
להפסקת השימוש בפחם עד שנת 2030, צעד 
ואשר קיבל חיזוק משמעותי עם פרסום התכ

נית האסטרטגית של משרד האנרגיה
החיסכון הכלכלי למשק: כתוצאה מהפחתת 
תפעול  בעלויות  ומהפחתה  האוויר  זיהום 
למשק  הכלכלי  החיסכון  נאמד   2017 בשנת 

בכ-48.1 מילארד שקל.
מהמדיניות  כתוצאה  הצפוי  ההפחתה  היקף 
הממשלתית אשר אושרה עד סוף 2017 וטרם 
יושמה במלואה תביא לעמידה ביעד הפליטה 

לנפש שנקבע לשנת 2025.
ב-2016  ישראל  גזי החממה של  סך פליטות 
היה 78.6 מיליון טון שהם 9.2 טון גזי חממה 
שהם  טון,  מיליון   78.3 היה  וב-2017  לנפש 
טון   8.8 הוא  ל-2025  היעד  לנפש.  טון  כ-9 

לנפש ול-2030 הוא 7.7 טון פליטות לנפש.
2017 נובעת מצו -עיקר ההפחתה שהושגה ב

פחמיות  כוח  בתחנות  החשמל  ייצור  מצום 
קיימות.

ביעדים  בעמידה  גדול  פער  עולה  מהדיווח 
שהושג  כך  האנרגטית,  ההתייעלות  בתחום 
17% בשנת  רק כ-1% בלבד לעומת יעד של 
כי  מדגישים  הסביבה  להגנת  במשרד   .2030
שיביא  ביותר,  המשמעותי  הנוסף  האמצעי 
להתייעלות אנרגטית ולחיסכון בזיהום, ייצור 
ירוקה  בנייה  חיוב  הוא  חממה,  וגזי  חשמל 

בכל המבנים החדשים בארץ.
 2016-2017 במהלך  ממשלתיים:  מענקים 
הגנת  משרדי  של  תוכנית  במסגרת  אושרו 
הסביבה, הכלכלה, האוצר והאנרגיה מענקים 
חממה  גזי  ולהפחתת  אנרגטית  להתייעלות 
השקו שמינפו  שקל,  מיליון   190 של  בסך 

ב-390  שקל  מיליון   660 בסך  פרטיות  עות 
פרויקטים.

ואמצעי ההפחתה שיש לבצע כדי לעמוד ביע
דים עד ל-2030 כוללים:

הפחמית  הכוח  בתחנת   1-4 יחידות  סגירת 
"אורות רבין" בחדרה )נושא באחריות משרד 

האנרגיה(
ועמידה במדרגות ההפחתה בשימוש בגזי קי
HFC שהוגדרו בתיקון קיגאלי לפו  רור מסוג

רוטוקול מונטריאול )נושא באחריות המשרד 
להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה(

אנו התייעלות   17% ל שנקבע  ביעד  -עמידה 
רגטית בצריכת החשמל – כולל חיוב עמידה 
החדשים  המבנים  בכל  ירוקה  בנייה  בתקן 
לתמרוץ  תעריף  מנגנוני  והפעלת  בישראל 
ורשות  האנרגיה  )משרד  אנרגטית  התייעלות 

החשמל(
ועמידה ביעדי הממשלה שנקבעו לייצור בא

)משרד  ו-2030  ל-2025  מתחדשות  נרגיות 
האנרגיה(

הפרטית  הנסועה  לצמצום  ביעד  עמידה 
מפוו תוכנית  הגשת  כולל   ,2030 עד   20% -ב

הנסועה  לצמצום   2020-2030 לשנים  רטת 
הפרטית )משרד התחבורה(.

שרת השיכון יפעת שאשא ביטון מקדמת הצעת חוק ולפיה תאונת בנייה קטלנית תוביל לסגירת כל האתרים של הקבלן

משרד העבודה: קרוב ל-80% מהישראלים בני 46-25 מועסקים • 4% מובטלים - ברובם 
בגלל מעבר בין מקומות עבודה 

 אתר בניה )צילום אילוסטרציה( 
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י. יצהר

בדי לערוך  שמבקש  מי  שכל  השאלה  זו  העוקץ?  פה  עאיפה 
שואל  המשלימים  הביטוחים  בשוק  תלויה  ולא  אמיתית  קה 
את עצמו, כשהוא בטוח שאם יחפש - גם ימצא את התשובה 
שחייבת להסתתר מתחת. הרי לא יתכן מצב שבו המוצר יהיה 
גם טוב, גם מוצלח, גם הכי טוב וגם הכי זול. ההיגיון הבריא 
פשוטה  המסקנה  אלו  שבמקרים  יודע  הישראלי  האזרח  של 
וחדה: אם הוא זול, כנראה שהוא בעייתי. אם הוא אכן מוצלח, 
מסתבר שהוא יהיה הכי יקר. הרי אי אפשר להחזיק את המקל 

משני קצותיו וליהנות ממוצר שהוא גם מוצלח וגם זול. 
ובכל זאת, ישראלים רבים, ובעיקר כאלו שנמנים על הציבור 
מידי  מצטרפים  בבריאות,  ש’מבין’  לציבור  שנחשב  החרדי 
משום  ובעיקר  גם  ל’כללית’,  וגובר  הולך  שרק  בקצב  שנה 
זהב’  מושלם  ‘כללית  הקופה,  של  המשלימים  שהביטוחים 
עו’פלטינום’, נחשבים לאלו שמספקים את הכיסוי הרחב והמ

קצועי ביותר. 
מה יש בביטוחים המשלימים של ‘כללית’, ואם להדגיש: מהו 
הדבר שהופך את הביטוחים הללו למוצר מוצלח כל כך? כבר 
נוסף: אם הביטו ענגיע לכך. אך קודם לכן חשוב לדעת פרט 

חים הללו היו הזולים ביותר עד היום, הרי שמעתה, החל מה-1 
עליולי, עם מהלך ההוזלה הכללי שעובר על כל תחום הביטו
למש הפך  הזה  המוצר  החולים,  קופות  של  המשלימים  עחים 

תלם עוד יותר. ואם לדייק: המוצר המוצלח ביותר למשפחה 
החרדית  המשפחה  עבור  ביותר  הזול  מעכשיו  הוא  החרדית, 

בהשוואה למכבי ומאוחדת.

מושלם מכל הבחינות

מהו ה’משלים’ שמתברר שהוא מושלם כל כך? לשם כך יש 
צורך בהקדמה קצרה. נכון להיום, אזרחי ישראל כולם זכאים 
הבריאות  מוצרי  של  הבסיסי  הרובד  את  בריאות שכולל  לסל 
כמו ביקורי רופא, תרופות שגרתיות, אשפוזים וכו’, כשלכל זה 
אתם זכאים במסגרת ‘סל הבריאות’ מכח חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי. אך מעבר לכך יש את התחום הנוסף והמורחב, והוא 
כולל את השירותים שאנו צורכים אותם בשגרה אם כי אנו לא 

זכאים להם מכח הסל הבסיסי.
במה מדובר. ובכן, ניקח לדוגמא התייעצות עם רופא מומחה 
באופן פרטי או מה שאנו מכנים כ’חוות דעת שניה’, ניתוחים 
עפרטיים יקרים בארץ או בחו”ל, תרופות יקרות מחוץ לסל הב

ריאות, טיפולי התפתחות הילד, אביזרים אורתופדים וכדומה, 
נותנים לנו  כל המוצרים הללו הם מוצרים משלימים שאותם 
כפי  או  נוספים(,  בריאות  )שירותי  השב”ן  במסגרת  הקופות 
שאנו מכירים בעגה המקובלת ‘ביטוח משלים’. ובתחום הזה, 
עכך מתברר, הקומה שבה נמצאים לקוחות ‘כללית’ גבוהה בה

רבה מהקומות בהן נמצאים מבוטחי הקופות האחרות. 
הנושא  עם  נתחיל  התחומים.  בכל  ביטוי?  לידי  בא  זה  היכן 
עשמוכר למשפחות רבות שבהן אחד הילדים או יותר זקוק לטי
באב המדובר  אם  הילד,  במסגרת התפתחות  עפולים מקדמים 

חון דידקטי או תרפיה כלשהי. ההבדל בין השירות שמעניקה 
ע‘כללית’ ללקוחותיה מתחיל מהשלב הראשוני של טרום הטי

פול: בעוד ספקי שירותי בריאות אחרים דורשים מההורים או 
מהצוות החינוכי בגן או בבית הספר למלא שאלונים, לקבוע 
יותר לביקור אצלו,  תור לרופא, להמתין שלושה חודשים או 
ואז  הרלוונטי  בתחום  לאבחון  הפנייה  לקבל  מכן  לאחר  ורק 

להמתין שוב חודשים ארוכים לאבחון, ועוד תקופה ממושכת 
עוארוכה לא פחות עד לקבלת הטיפול, ב’כללית מושלם’ חו

סכים להורים ויותר מכך לילדים את הזמן היקר. איך? ובכן, 
כמובן,  לכך  זכאים  ונמצאו  שאובחנו  אלו  'כללית',  לקוחות 
לטיפול  הפנייה  הילדים  או  המשפחה  מרופא  לקבל  יכולים 
עם  העובדים  למכונים  לפנות  גם  יכולים  הם  כאשר  הדרוש, 
שחיה  טיפולית,  רכיבה  הבאים:  בתחומים  מושלם”  “כללית 
טיפול  ויצירה,  בהבעה  טיפול  טיפולי,  ספורט  טיפולית, 
תנועה  באמצעות  טיפול  במוזיקה,  טיפול  חזותית,  באומנות 
ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, טיפול באמצעות 
בסכומים  בלבד  עצמית  השתתפות  והתשלום:  ביבליותרפיה. 

השווים לכל נפש.
את  לקבל  היכולים  הילדים  בגילאי  נעוץ  נוסף  חשוב  הבדל 
השירותים הנמצאים תחת המטריה של ‘התפתחות הילד’ וכן 
בעלויות. ב’כללית מושלם זהב’ וב’כללית פלטינום’ מקבלים 
הלקוחות סל של טיפולים פרא רפואיים או טיפולים רגשיים 
עד גיל 18, בעוד ביתר הקופות המימון ניתן לרוב רק בגילאים 

הצעירים יותר, 5 עד 15.
וכל הטוב הזה מגיע עם תג מחיר נמוך ביותר. המחירים של 
ע‘כללית’ נמוכים בצורה מוכחת בהשוואה למתחרים ללא פגי

ל-18  זכאים  ‘כללית’  לקוחות  למשל  כך  הסל.  במרכיבי  עה 
עטיפולים בשנה להתפתחות הילד, כאשר מבוטחי ‘כללית מו

שלם’ זכאים לתקרה של עד 45 טיפולים בשנה בהתאם לגיל 
‘פלטינום’  מבוטחי  די:  לא  בכך  וכאילו  הטיפול.  וסוג  הילד 
25 טיפולים בכל שנה בתחומי הטיפול הבאים:  זכאים לעוד 
וטיפולים  טיפולית  שחייה  טיפולי,  ספורט  טיפולית,  רכיבה 
עבהבעה ויצירה, בהמשך לסדרת הטיפולים שמעניק להם הבי

טיפולים   70 עד  לתקרה של  מגיעים  כך שהם  טוח המושלם, 
שנתיים בתחומים שונים. 

מהפכת הפחתת התעריפים בביטוחי הבריאות של קופות החולים

ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ

| י. יצהר |

איפה פה העוקץ? זו השאלה שכל מי שמבקש לערוך בדיקה 
אמיתית ולא תלויה בשוק הביטוחים המשלימים שואל את עצמו, 
את התשובה שחייבת  ימצא  גם   - יחפש  בטוח שאם  כשהוא 
להסתתר מתחת. הרי לא יתכן מצב שבו המוצר יהיה גם טוב, 
גם מוצלח, גם הכי טוב וגם הכי זול. ההיגיון הבריא של האזרח 
הישראלי יודע, שבמקרים אלה המסקנה פשוטה וחדה: אם הוא 
זול, כנראה שהוא בעייתי. אם הוא אכן מוצלח, מסתבר שהוא 
יהיה הכי יקר. הרי אי אפשר להחזיק את המקל משני קצותיו 

וליהנות ממוצר שהוא גם מוצלח וגם זול. 
ובכל זאת, ישראלים רבים, ובעיקר כאלה שנמנים על הציבור 
החרדי שנחשב לציבור ש'מבין' בבריאות, מצטרפים מדי שנה 
בקצב שרק הולך וגובר ל'כללית', גם ובעיקר משום שהביטוחים 
המשלימים של הקופה, 'כללית מושלם זהב' ו'פלטינום', נחשבים 

לאלה שמספקים את הכיסוי הרחב והמקצועי ביותר. 
מה יש בביטוחים המשלימים של 'כללית', ואם להדגיש: מהו 
הדבר שהופך את הביטוחים הללו למוצר מוצלח כל כך? כבר 
נגיע לכך. אך קודם לכן חשוב לדעת פרט נוסף: אם הביטוחים 
מה-1  החל  שמעתה,  הרי  היום,  עד  ביותר  הזולים  היו  הללו 
ביולי, עם מהלך ההוזלה הכללי שעובר על כל תחום הביטוחים 
המשלימים של קופות החולים, המוצר הזה הפך למשתלם עוד 
יותר. ואם לדייק: המוצר המוצלח ביותר למשפחה החרדית, הוא 
מעכשיו הזול ביותר עבור המשפחה החרדית, בהשוואה למכבי 

ולמאוחדת.

מושלם מכל הבחינות
מהו ה'משלים' שמתברר שהוא מושלם כל כך? לשם כך יש 
צורך בהקדמה קצרה. נכון להיום, אזרחי ישראל כולם זכאים 
לסל בריאות שכולל את הרובד הבסיסי של מוצרי הבריאות, כמו 
ביקורי רופא, תרופות שיגרתיות, אשפוזים וכו', כשלכל זה אתם 
זכאים במסגרת 'סל הבריאות' מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 
אך מעבר לכך יש את התחום הנוסף והמורחב, והוא כולל את 
השירותים שאנו צורכים אותם בשיגרה אם כי אנו לא זכאים להם 

מכח הסל הבסיסי.
רופא  עם  התייעצות  לדוגמא  ניקח  ובכן,  מדובר.  במה 
מומחה באופן פרטי או מה שאנו מכנים כ'חוות דעת שניה', 
ניתוחים פרטיים יקרים בארץ או בחו"ל, תרופות יקרות מחוץ 
לסל הבריאות, טיפולי התפתחות הילד, אביזרים אורתופדיים 
וכדומה, כל המוצרים הללו הם מוצרים משלימים שאותם נותנים 
לנו הקופות במסגרת השב"ן )שירותי בריאות נוספים(, או כפי 
שאנו מכירים בעגה המקובלת 'ביטוח משלים'. ובתחום הזה, כך 

מתברר, הקומה שבה נמצאים לקוחות 'כללית' גבוהה בהרבה 
מהקומות בהן נמצאים מבוטחי הקופות האחרות. 

היכן זה בא לידי ביטוי? בכל התחומים. נתחיל עם הנושא 
זקוק  יותר  או  הילדים  אחד  שבהן  רבות  למשפחות  שמוכר 
לטיפולים מקדמים במסגרת התפתחות הילד, אם המדובר באבחון 
דידקטי או תרפיה כלשהי. ההבדל בין השירות שמעניקה 'כללית' 
ללקוחותיה מתחיל מהשלב הראשוני של טרום הטיפול: בעוד 
מהצוות  או  מההורים  דורשים  אחרים  בריאות  שירותי  ספקי 
החינוכי בגן או בבית הספר למלא שאלונים, לקבוע תור לרופא, 
לאחר  ורק  אצלו,  לביקור  יותר  או  חודשים  שלושה  להמתין 
מכן לקבל הפניה לאבחון בתחום הרלוונטי ואז להמתין שוב 
לא  וארוכה  ועוד תקופה ממושכת  חודשים ארוכים לאבחון, 
פחות עד לקבלת הטיפול, ב'כללית מושלם' חוסכים להורים, 
ויותר מכך לילדים, את הזמן היקר. איך? ובכן, לקוחות 'כללית', 
אלה שאובחנו ונמצאו זכאים לכך כמובן, יכולים לקבל מרופא 
המשפחה או הילדים הפניה לטיפול הדרוש, כאשר הם יכולים גם 
לפנות למכונים העובדים עם "כללית מושלם" בתחומים הבאים: 
רכיבה טיפולית, שחיה טיפולית, פעילות גופנית טיפולית, טיפול 
בהבעה וביצירה, טיפול באומנות חזותית, טיפול במוזיקה, טיפול 
באמצעות תנועה ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, 
טיפול באמצעות ביבליותרפיה. והתשלום: השתתפות עצמית 

בלבד, בסכומים השווים לכל נפש.
הבדל חשוב נוסף נעוץ בגילאי הילדים היכולים לקבל את 
השירותים הנמצאים תחת המטריה של 'התפתחות הילד' וכן 
בעלויות. ב'כללית מושלם זהב' וב'כללית פלטינום' מקבלים 
הלקוחות סל של טיפולים פרא רפואיים או טיפולים רגשיים 
עד גיל 18, בעוד ביתר הקופות המימון ניתן לרוב רק בגילאים 

הצעירים יותר, 5 עד 15.
וכל הטוב הזה מגיע עם תג מחיר נמוך ביותר. המחירים של 
'כללית' נמוכים בצורה מוכחת בהשוואה למתחרים ללא פגיעה 
במרכיבי הסל. כך למשל לקוחות כללית זכאים ל-18 טיפולים 
בשנה להתפתחות הילד, כאשר מבוטחי 'כללית מושלם' זכאים 
וסוג  הילד  לגיל  בהתאם  בשנה  טיפולים   45 עד  של  לתקרה 
הטיפול. וכאילו בכך לא די: מבוטחי 'פלטינום' זכאים לעוד 25 
טיפולים בכל שנה בתחומי הטיפול הבאים: רכיבה טיפולית, 
בהבעה  וטיפולים  טיפולית  שחיה  טיפולית,  גופנית  פעילות 
הביטוח  להם  שמעניק  הטיפולים  לסדרת  בהמשך  וביצירה, 
המושלם, כך שהם מגיעים לתקרה של עד 70 טיפולים שנתיים 

בתחומים שונים. 

הבדל קטן של ספרה אחת
גם מחירי ההשתתפות של מבוטחי הביטוחים המשלימים של 

'כללית' נמוכים ממש: כך למשל, בתחומי ריפוי בדיבור ודיבור 
בעיסוק, לקוחות 'כללית' ישלמו 31& דמי השתתפות בטיפול 
במכון שבהסדר עם הקופה, או החזר של עד 110& לטיפול 
במכון פרטי, על פי בחירת הלקוח. גם בטיפולי תרפיה רגשית 
שאינם בדיבור ובעיסוק, כמו רכיבה טיפולית לדוגמה, עדיין 
'כללית' ישלמו רק 45&  מבוטחי הביטוחים המשלימים של 
לטיפול, בהשוואה ל-70 ₪ שגובים עבור טיפול זהה ב'מכבי'. 
שלא לדבר על התורים הארוכים שיש בקופות המתחרות בשל 

היצע ספקים קטן יותר. 
ותתפלאו, הציבור מודע ליתרון הזה, והוא יודע לממש את 
זכאותו לקבל את המוצר המוצלח ביותר. הרב אברהם קונסקי, 
יכול  "אני  לנו:  אומר  ב'כללית',  חרדי  מגזר  מחלקת  מנהל 
לומר חד משמעית: אני מכיר מבוטחים רבים שלא האמינו, 
הם ביצעו סקרים לבד, יצאו לשטח ובדקו מה נותנת כל קופה 
בתחום התפתחות הילד, וחזרו אלינו עם מסקנה אחת, שמעוגנת 
במספרים ברורים: ב'כללית' המחירים הזולים ביותר, כשהפערים 
המחיר  לבין  ה'כללית'  מבוטח  משלם  שאותם  המחירים  בין 
שישלם מבוטח בכל קופה אחרת עומדים על מאות )!( ₪ לשנה. 
וכשזו המציאות, אין פלא שמספר המבוטחים רק נמצא בעליה 

מתמדת".

לקוחות מועדפים
הנתונים  את  היטב  שמכיר  מי  קונסקי,  הרב  של  ולדבריו 
הוא הציבור בעצמו. "כללית כיום אינה זקוקה לנופף בנתונים 
בעיתונות או בכל אמצעי אחר. אלו שמגיעים אלינו הם אנשים 
שעשו שיעורי בית, הם בדקו ומצאו שזהו המוצר המוצלח ביותר 
במחיר המוזל ביותר. הדבר בא לידי ביטוי בתחום התפתחות 

הילד כפי שאמרתי.
לא ידענו, אבל מתברר שזו רק הטבה אחת. הגב' קיבלביץ, 
מנהלת תחום מוצר ושירות במגזר החרדי ב'כללית', חושפת, 
כבדרך אגב, את מה שב'כללית' רואים כמובן מאליו. "ב'כללית' 
זכאי כל מבוטח לימי החלמה אחרי ניתוח. באם עבר ניתוח והיה 
מאושפז 5 לילות - הוא זכאי ל-6 ימי החלמה, בהחזר של 75% 

מההוצאה עד לתקרה של 550& ליום".
נחזור אל הרב קונסקי, שהאמת היא כי אנו מתקשים לעמוד 
בשטף הדיבור שלו. הוא מצביע על עוד ועוד יתרונות )"ושוב. 
אלו לא דברים שאני מנופף בהם. אני שומע עליהם מלקוחות 
הם  כי  ל'כללית',  הגיעו  הם  בגינה  הסיבה  שזו  שמסבירים 
בדקו ומצאו. אצלנו אנו רואים את כל הדברים הללו כמובנים 
מאליהם"(. אך ישנו שירות אחד שמצליח בכל זאת לתפוס את 

תשומת הלב:
בישראל,  מורה  שהיא  'כללית'  של  מבוטחת  עושה  "מה 
ונדרשת להיות בבית הספר בשעה שמונה, בעוד שהיא אמורה 

לעבור בדיקות דם במעבדה?" הוא שואל.
מה הכוונה, יוצאים מהבית בשבע, או מבקשים להשתחרר...

"ובכן, מבוטחת של 'כללית' אינה מכירה את האילוצים הללו. 
היא מגיעה לבית הספר, נכנסת לכיתה בשעה היעודה, ומזמינה 
- יום קודם לכן - שירות של 'בדיקות מעבדה עד הבית'. בשעה 
המסוכמת תגיע אליה אחות, שבמחיר של 35 ₪ תיקח ממנה את 
דגימות הדם ותאפשר לה לחזור לכיתה אחרי 2 דקות, בלי איחור, 

בלי לרוץ לקופה, בלי כלום".
לקוחות מועדפים, כבר אמרנו?

נותנים בשיניים
והרשימה עוד ארוכה, כשאנו בעצם בתחילתה. צריכים לראות 
רופא בלילה? בעוד מבוטח של קופה אחרת שובר את הראש 
בין ביקור בטר"ם לבין יציאה לחדר המיון הקרוב, הלקוחות של 
'כללית' רואים כמובן מאליו את השירות המאפשר להם להתייעץ 
עם רופא מומחה לרפואת ילדים מהשעה ארבע אחר הצהריים עד 
שש בבוקר. אגב, ישנה גם אפשרות להתייעץ חינם עם רופאים 
מקצועיים נוספים בשעות הערב והלילה, ועם אחיות מוסמכות 

במשך כל שעות היממה. 
בתכלית.  שונה  המצב  כאן  גם  ביום?  לייעוץ  זקוקים  ואם 
'כללית' מעניקה לרוכשי הביטוחים המשלימים שלה אפשרות 
לקבל חוות דעת שניה )או יותר( באמצעות פניה לאחד מ-2,000 
בעלות  בארץ,  הבריאות  במערכת  ביותר  מהבכירים  רופאים, 
סמלית של 150& בלבד )מלבד שר"פ הדסה בו העלות ליעוץ 
עומדת על 250&(. כל לקוח זכאי לייעוץ הזה עד שלוש פעמים 
זאת 4 פעמים  זכאים לעשות  גיל 60  ומבוטחים מעל  בשנה, 
בשנה. בקופות אחרות התעריף גבוה הרבה יותר. כך שהסכום 
שנותר למבוטח לשלם הוא גבוה פי כמה ויותר בהשוואה למה 

ש'כללית' נותנת.
ואם חלילה ימליץ הרופא על ניתוח? גם כאן ישנו חידוש 
מדהים. בקופות אחרות יידרשו לשלם על ניתוח שיבוצע בידי 
מנתח פרטי, במקרים מסוימים, סכום של 3,500& ויותר, אך 
ב'כללית פלטינום' משלמים את אותו הסכום, בערך, עם שינוי 
קטן: תקרת התשלום היא 2,000& למרבית הניתוחים, גם אם 
מדובר בניתוח מעקפים מורכב שעלותו בשוק הפרטי היא עשרות 

אלפי ₪.
השתתפויות העצמיות של הלקוחות במסגרת הפלטינום על 
פרטיים  ניתוחים  וישנם  מאוד,  נמוכות  הם  הניתוחים  מרבית 
שניתנים ללא השתתפות עצמית ללקוחות 'מושלם', דוגמת מרבית 

ניתוחי הקטרקט ועוד.
ועדיין זה לא הכל: במרפאות 'כללית סמייל' של 'כללית' 
מבוטחי תוכנית "כללית פלטינום" יכולים לקבל טיפולים עד 
60% הנחה בטיפולי אורתודנטיה כאשר מדובר בילדים עד גיל 

18, ועד הנחה של 50% מעלות הטיפול אם מדובר בבוגרים. 
שזקוקים  ילדים  כמה  ישנם  רגילה  חרדית  ובמשפחה  מאחר 
לטיפולי אורתודנטיה שעלותם עומדת על כ-12,000 ₪ לילד, 
תוכלו לעשות את החשבון לבד ולהבין מה המשמעות של 60% 

הנחה מהמחיר הזה. 
שקופת  קיבלביץ  הגב'  מזכירה  הללו,  היתרונות  כל  ולצד 
חולים, אחרי הכל, אינה רק מועדון הטבות, כשהמטרה העיקרית 
צורך.  ישנו  וכאשר  אם  ומשפחתו  החולה  עבור  להיות  היא 
"לא נעים לדבר על כך, אך צריך לחשוב גם על מצבים קשים 
ולוודא מי הקופה שנותנת את הכיסוי המושלם ביותר בזמן כזה. 
ושלא נדע ולא נזדקק, במצבים קשים כמו במקרה של חולים 
אונקולוגיים למשל, 'כללית פלטינום' מספקת סל תומך ומקיף 
מלבד הטיפולים וכל הנדרש, כשמדובר בדברים 'קטנים' כמו 
שמירה על חולה, החזרים על נסיעות לטיפולים, אביזרים מיוחדים 
בבית ועוד החזרים שיכולים להגיע לסכום של 100,000 ₪ כאשר 
מדובר בניתוחים או טיפולים בארץ או בחו"ל. תשאלו משפחות 
שמתמודדות עם מחלה קשה, ותגלו שבמקרים אלה, מי שמבוטח 
ב'כללית פלטינום' מרגיש שהוא נמצא בידיים הטובות ביותר".

זול, ועכשיו זול יותר
כמה עולה לנו כל הטוב הזה? אז זהו. שהביטוח שנחשב לזול 
ביותר עד היום, הופך כעת לזול עוד יותר. ב'כללית' עדכנו כי 
מה-1 יולי היתה הוזלה נוספת בדמי התשלום החודשיים בתוכניות 
'כללית מושלם זהב' ו'כללית פלטינום'. ההוזלה בתעריף החודשי 
חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי התוכניות, כשסכום ההוזלה 

הגבוה ביותר הינו בגילאי 60 ומעלה.
'כללית' במחירי הביטוח המשלים, כך  היתרון הגדול של 
מתברר, מתחיל כבר מגיל הילדות, והוא משמעותי בעיקר עבור 
משפחות ברוכות ילדים. ב'כללית' משלמים על שלושה ילדים 
בלבד בביטוח משפחתי ומהילד הרביעי הביטוח חינם, וגם אצל 
שלושת הילדים הראשונים המחיר זול משמעותית בהשוואה 

למתחרים.

מווושלם, גם במחיר
בכל מקרה, להפחתה בתעריף החודשי ב'כללית מושלם זהב' 
ו'כללית פלטינום' משמעות גדולה בעיקר כאשר מדובר בתקציב 
של משפחה שכן היא מבטיחה חסכון של מעל 500& לשנה, בכל 

הרכב משפחתי, אל מול מכבי ומאוחדת.
נסכם אם כן במלה אחת שאומרת הכל: מוווושלם. רק תסכימו 

עמנו שמדובר במושלם מכל הבחינות, מכל צד שלא תרצו... 

מהפכת הפחתת התעריפים בביטוחי 
הבריאות של קופות החולים

"הביטוחים המשלימים 
של כללית, 'כללית 

מושלם זהב' ו'פלטינום', 
נחשבים לאלו שמספקים 

את הכיסוי המוצלח 
והרחב ביותר" • מושלם 

מכל הבחינות: מחירי 
הביטוחים המשלימים 
'כללית מושלם זהב' 

ו'פלטינום' הופחתו , וכעת 
הביטוח המשלים, שנחשב 

לטוב ולמוביל בישראל, 
הופך גם לביטוח הזול 

ביותר. לא מאמינים? תנו 
למספרים לדבר

ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

177231237647719הורים )25( + 2 ילדים

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

1962962721198903הורים )30( + 4 ילדים

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

251296302545612הורים )40( + 7 ילדים
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* כל המידע כפוף לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום ולתקופות האכשרה.

הבדל קטן של ספרה אחת

גם מחירי ההשתתפות של מבוטחי הביטוחים המשלימים של 
ע‘כללית’ נמוכים ממש: כך למשל בתחומי ריפוי בדיבור ורי

השתתפות  דמי   ₪  31 ישלמו  ‘כללית’  לקוחות  בעיסוק,  פוי 
בטיפול במכון שבהסדר עם הקופה, או החזר של עד 110 ₪ 
לטיפול במכון פרטי, על פי בחירת הלקוח. גם בטיפולי תרפיה 
רגשית שאינם בדיבור ובעיסוק, כמו רכיבה טיפולית לדוגמה, 
עדיין מבוטחי הביטוחים המשלימים של ‘כללית’ ישלמו רק 
45 ₪ לטיפול, בהשוואה ל-70 ₪ שגובים עבור טיפול זהה 
עב’מכבי’. שלא לדבר על התורים הארוכים שיש בקופות המת

חרות בשל היצע ספקים קטן יותר. 
את  לממש  יודע  והוא  הזה,  ליתרון  מודע  הציבור  ותתפלאו, 
עזכאותו לקבל את המוצר המוצלח ביותר. הרב אברהם קונס

קי, מנהל מחלקת מגזר חרדי ב’כללית’, אומר לנו ש”אני יכול 
לומר חד משמעית: אני מכיר מבוטחים רבים שלא האמינו, הם 
עביצעו סקרים לבד, יצאו לשטח ובדקו מה נותנת כל קופה בת

חום התפתחות הילד, וחזרו אלינו עם מסקנה אחת, שמעוגנת 
עבמספרים ברורים: ב’כללית’ המחירים הזולים ביותר, כשה

לבין  ‘הכללית’  מבוטח  משלם  שאותם  המחירים  בין  פערים 
המחיר שישלם מבטוח בכל קופה אחרת עומדים על מאות )!( 
רק  פלא שמספר המבוטחים  אין  וכשזו המציאות,  לשנה.   ₪

נמצא בעליה מתמדת”.

לקוחות מועדפים

ולדבריו של הרב קונסקי, מי שמכיר היטב את הנתונים הוא 
עהציבור בעצמו. “כללית כיום אינה זקוקה לנופף בנתונים בעי

אנשים  הם  אלינו  שמגיעים  אלו  אחר.  אמצעי  בכל  או  תונות 
המוצלח  המוצר  שזהו  ומצאו  בדקו  הם  בית,  שיעורי  שעשו 
עביותר במחיר המוזל ביותר. הדבר בא לידי ביטוי בתחום הת

פתחות הילד כפי שאמרתי, אך לא רק: האם ידעתם, למשל, 
שזקו פלטינום’  ‘מושלם  ביטוח  עם  ‘כללית’  של  עשלקוחה 

יכולה להגיע לבית החולים ‘שערי צדק’,  קה לניתוח קיסרי, 
של  בעלות  ביותר,  המומחה  הרופא  אצל  הניתוח  את  לבצע 
550-850 ₪ בלבד )תלוי בניתוח ראשון/שני ומעלה(, שהוא 
סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח, כאשר עלות הניתוח 

בצורה פרטית יכולה להגיע ל-15,000 ₪?”
ידענו, אבל מתברר שזו רק הטבה אחת. הגב’ הדסה קי עלא 

בלביץ, מנהלת תחום מוצר ושירות במגזר החרדי ב’כללית’, 
חושפת, כבדרך אגב, את מה שב’כללית’ רואים כמובן מאליו. 
“ב’כללית’ זכאי כל מבוטח לימי החלמה אחרי ניתוח. באם 
עבר ניתוח והיה מאושפז 5 לילות - הוא זכאי ל-6 ימי החלמה, 

בהחזר של 75% מההוצאה עד לתקרה של 550 ₪ ליום”.
היא  הזו,  הזכות  את  לנצל  שיכולה  “מי  לפואנטה.  חכו  אבל 
יולדת שעברה קיסרי. היא זכאית להבראה של 6 לילות נוספים 
בהחזר של 75% מהוצאה עד 550 ₪ ליום מלבד ההחזר הרגיל 
עשמגיע לה כהבראה לאחר לידה, כך שהיא יכולה לקבל הש

תתפות ב- 12 לילות של ימי החלמה בהתאם למספר הלידות 

בשילוב הזכאות שלה בזהב ובפלטינום”. 
נחזור אל הרב קונסקי, שהאמת היא כי אנו מתקשים לעמוד 
בשטף הדיבור שלו. הוא מצביע על עוד ועוד יתרונות )“ושוב. 
אלו לא דברים שאני מנופף בהם. אני שומע עליהם מלקוחות 
הם  כי  ל’כללית’,  הגיעו  הם  בגינה  הסיבה  שזו  שמסבירים 
כמובנים  הללו  הדברים  בכל  רואים  אנו  אצלנו  ומצאו.  בדקו 
לתפוס  זאת  בכל  שמצליח  אחד  שירות  ישנו  אך  מאליהם”(. 

את תשומת הלב:
ונד ‘כללית’ שהיא מורה בישראל  ע“מה עושה מבוטחת של 

אמורה  שהיא  בעוד  שמונה,  בשעה  הספר  בבית  להיות  רשת 
לעבור בדיקות דם במעבדה?” הוא שואל.

מה הכוונה, יוצאים מהבית בשבע, או מבקשים להשתחרר...
האילוצים  את  מכירה  אינה  ‘כללית’  של  מבוטחת  “ובכן, 
הללו. היא מגיעה לבית הספר, נכנסת לכיתה בשעה היעודה, 
עד  מעבדה  ‘בדיקות  של  שירות   - לכן  קודם  יום   - ומזמינה 
 35 הבית’. בשעה המסוכמת תגיע אליה אחות, שבמחיר של 
לכיתה  לחזור  לה  ותאפשר  הדם  דגימות  את  ממנה  תיקח   ₪

אחרי 2 דקות, בלי איחור, בלי לרוץ לקופה, בלי כלום”.
לקוחות מועדפים, כבר אמרנו?

נותנים בשיניים

והרשימה עוד ארוכה, כשאנו בעצם בתחילתה. צריכים לראות 
רופא בלילה? בעוד מבוטח של קופה אחרת שובר את הראש 
בין ביקור בטר”ם לבין יציאה לחדר המיון הקרוב, הלקוחות 
של ‘כללית’ רואים כמובן מאליו את השירות המאפשר להם 
להתייעץ עם רופא מומחה לרפואת ילדים מהשעה ארבע אחר 
להתייעץ  אפשרות  גם  ישנה  אגב,  בבוקר.  שש  עד  הצהריים 
חינם עם רופאים מקצועיים נוספים בשעות הערב והלילה, ועם 

אחיות מוסמכות במשך כל שעות היממה. 
בתכלית.  שונה  המצב  כאן  גם  ביום?  לייעוץ  זקוקים  ואם 
אפש שלה  המשלימים  הביטוחים  לרוכשי  מעניקה  ע‘כללית’ 

רות לקבל חוות דעת שנייה )או יותר( באמצעות פנייה לאחד 
מ-2,000 רופאים, מהבכירים ביותר במערכת הבריאות בארץ, 
150 ₪ בלבד )מלבד שר”פ הדסה בו העע  בעלות סמלית של

לות ליעוץ עומדת על 250 ₪(. כל לקוח זכאי לייעוץ הזה עד 
לעשות  זכאים   60 גיל  מעל  ומבוטחים  בשנה,  פעמים  שלוש 
הרבה  גבוה  התעריף  אחרות  בקופות  בשנה.  פעמים   4 זאת 
יותר. כך שהסכום שנותר למבוטח לשלם הוא גבוה פי כמה 

ויותר בהשוואה למה ש’כללית’ נותנת.
חידוש  ישנו  כאן  גם  ניתוח?  על  הרופא  ימליץ  חלילה  ואם 
מדהים. בקופות אחרות ידרשו לשלם על ניתוח שיבוצע בידי 
מנתח פרטי, במקרים מסוימים, סכום של 3,500 ש”ח ויותר, 
אך ב’כללית פלטינום’ משלמים את אותו הסכום, בערך, עם 
שינוי קטן: תיקרת התשלום היא 2,000 ₪ למרבית הניתוחים, 
גם אם מדובר בניתוח מעקפים מורכב שעלותו בשוק הפרטי 

היא עשרות אלפי ₪.
על  הפלטינום  במסגרת  הלקוחות  של  העצמיות  השתתפויות 
פרטיים  ניתוחים  וישנם  מאוד,  נמוכות  הם  הניתוחים  מרבית 
דוגמת  ‘מושלם’,  ללקוחות  עצמית  השתתפות  ללא  שניתנים 

מרבית ניתוחי הקטרקט ועוד.

‘כללית’  של  סמייל’  ‘כללית  במרפאות  הכל:  לא  זה  ועדיין 
מבוטחי תוכנית “כללית פלטינום” יכולים לקבל טיפולים עד 
60% הנחה בטיפולי אורתודנטיה כאשר מדובר בילדים עד גיל 
18, ועד הנחה של 50% מעלות הטיפול אם מדובר בבוגרים. 
שזקוקים  ילדים  כמה  ישנם  רגילה  חרדית  ובמשפחה  מאחר 
לטיפולי אורתודנטיה שעלותם עומדת על כ-12,000 ₪ לילד, 
של  המשמעות  מה  ולהבין  לבד  החשבון  את  לעשות  תוכלו 

60% הנחה מהמחיר הזה. 
עולצד כל היתרונות הללו, מזכירה הגב’ קיבלביץ שקופת חו

לים, אחרי הכל, אינה רק מועדון הטבות, כשהמטרה העיקרית 
צורך.  ישנו  וכאשר  אם  ומשפחתו  החולה  עבור  להיות  היא 
“לא נעים לדבר על כך, אך צריך לחשוב גם על מצבים קשים 
בזמן  ביותר  המושלם  הכיסוי  את  שנותנת  הקופה  מי  ולוודא 
כמו במקרה של  נזדקק, במצבים קשים  ולא  נדע  ושלא  כזה. 
סל  מספקת  פלטינום’  ‘כללית  למשל,  אונקולוגיים  חולים 
תומך ומקיף מלבד הטיפולים וכל הנדרש, כשמדובר בדברים 
‘קטנים’ כמו שמירה על חולה, החזרים על נסיעות לטיפולים, 
אביזרים מיוחדים בבית ועוד החזרים שיכולים להגיע לסכום 
של 100,000 ₪ כאשר מדובר בניתוחים או טיפולים בארץ או 
בחו”ל. תשאלו משפחות שמתמודדות עם מחלה קשה, ותגלו 
שבמקרים אלו, מי שמבוטח ב’כללית פלטינום’ מרגיש שהוא 

נמצא בידיים הטובות ביותר”.

זול, ועכשיו זול יותר

כמה עולה לנו כל הטוב הזה? אז זהו. שהביטוח שנחשב לזול 
יותר. ב’כללית’ עדכנו  ביותר עד היום, הופך כעת לזול עוד 
כי מה-1 ליולי הייתה הוזלה נוספת בדמי התשלום החודשיים 
ההוזלה  פלטינום’.  ו’כללית  זהב’  מושלם  ‘כללית  בתוכניות 
בתעריף החודשי חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי התוכניות, 

כשסכום ההוזלה הגבוה ביותר הינו בגילאי 60 ומעלה.
עהיתרון הגדול של ‘כללית’ במחירי הביטוח המשלים, כך מת

ברר, מתחיל כבר מגיל הילדות, והוא משמעותי בעיקר עבור 
יל ילדים. ב’כללית’ משלמים על שלושה  עמשפחות ברוכות 

חינם,  הביטוח  הרביעי  ומהילד  משפחתי  בביטוח  בלבד  דים 
משמעותית  זול  המחיר  הראשונים  הילדים  שלושת  אצל  וגם 

בהשוואה למתחרים.

מווושלם, גם במחיר

בכל מקרה, להפחתה בתעריף החודשי ב’כללית מושלם זהב’ 
עו’כללית פלטינום’ משמעות גדולה בעיקר כאשר מדובר בת

קציב של משפחה שכן היא מבטיחה חיסכון של מעל 500 ₪ 
לשנה, בכל הרכב משפחתי, למול מכבי ומאוחדת.

נסכם אם כן במילה אחת שאומרת הכל: מוווושלם. רק תסכימו 
עמנו שמדובר במושלם מכל הבחינות, מכל צד שלא תרצו... 
עכל המידע כפוף לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום ולת

קופות האכשרה

הביטוחים המשלימים של כללית, ‘כללית מושלם זהב’ ו’פלטינום’, 
נחשבים לאלו שמספקים את הכיסוי המוצלח והרחב ביותר⋅

 מושלם מכל הבחינות: מחירי הביטוחים המשלימים ‘כללית מושלם 
זהב’ ו’פלטינום’ הופחתו, וכעת הביטוח המשלים שנחשב לטוב 

ולמוביל בישראל הופך גם לביטוח הזול ביותר. לא מאמינים? תנו 
למספרים לדבר
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י. יצהר

בדי לערוך  שמבקש  מי  שכל  השאלה  זו  העוקץ?  פה  עאיפה 
שואל  המשלימים  הביטוחים  בשוק  תלויה  ולא  אמיתית  קה 
את עצמו, כשהוא בטוח שאם יחפש - גם ימצא את התשובה 
שחייבת להסתתר מתחת. הרי לא יתכן מצב שבו המוצר יהיה 
גם טוב, גם מוצלח, גם הכי טוב וגם הכי זול. ההיגיון הבריא 
פשוטה  המסקנה  אלו  שבמקרים  יודע  הישראלי  האזרח  של 
וחדה: אם הוא זול, כנראה שהוא בעייתי. אם הוא אכן מוצלח, 
מסתבר שהוא יהיה הכי יקר. הרי אי אפשר להחזיק את המקל 

משני קצותיו וליהנות ממוצר שהוא גם מוצלח וגם זול. 
ובכל זאת, ישראלים רבים, ובעיקר כאלו שנמנים על הציבור 
מידי  מצטרפים  בבריאות,  ש’מבין’  לציבור  שנחשב  החרדי 
משום  ובעיקר  גם  ל’כללית’,  וגובר  הולך  שרק  בקצב  שנה 
זהב’  מושלם  ‘כללית  הקופה,  של  המשלימים  שהביטוחים 
עו’פלטינום’, נחשבים לאלו שמספקים את הכיסוי הרחב והמ

קצועי ביותר. 
מה יש בביטוחים המשלימים של ‘כללית’, ואם להדגיש: מהו 
הדבר שהופך את הביטוחים הללו למוצר מוצלח כל כך? כבר 
נוסף: אם הביטו ענגיע לכך. אך קודם לכן חשוב לדעת פרט 

חים הללו היו הזולים ביותר עד היום, הרי שמעתה, החל מה-1 
עליולי, עם מהלך ההוזלה הכללי שעובר על כל תחום הביטו
למש הפך  הזה  המוצר  החולים,  קופות  של  המשלימים  עחים 

תלם עוד יותר. ואם לדייק: המוצר המוצלח ביותר למשפחה 
החרדית  המשפחה  עבור  ביותר  הזול  מעכשיו  הוא  החרדית, 

בהשוואה למכבי ומאוחדת.

מושלם מכל הבחינות

מהו ה’משלים’ שמתברר שהוא מושלם כל כך? לשם כך יש 
צורך בהקדמה קצרה. נכון להיום, אזרחי ישראל כולם זכאים 
הבריאות  מוצרי  של  הבסיסי  הרובד  את  בריאות שכולל  לסל 
כמו ביקורי רופא, תרופות שגרתיות, אשפוזים וכו’, כשלכל זה 
אתם זכאים במסגרת ‘סל הבריאות’ מכח חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי. אך מעבר לכך יש את התחום הנוסף והמורחב, והוא 
כולל את השירותים שאנו צורכים אותם בשגרה אם כי אנו לא 

זכאים להם מכח הסל הבסיסי.
במה מדובר. ובכן, ניקח לדוגמא התייעצות עם רופא מומחה 
באופן פרטי או מה שאנו מכנים כ’חוות דעת שניה’, ניתוחים 
עפרטיים יקרים בארץ או בחו”ל, תרופות יקרות מחוץ לסל הב

ריאות, טיפולי התפתחות הילד, אביזרים אורתופדים וכדומה, 
נותנים לנו  כל המוצרים הללו הם מוצרים משלימים שאותם 
כפי  או  נוספים(,  בריאות  )שירותי  השב”ן  במסגרת  הקופות 
שאנו מכירים בעגה המקובלת ‘ביטוח משלים’. ובתחום הזה, 
עכך מתברר, הקומה שבה נמצאים לקוחות ‘כללית’ גבוהה בה

רבה מהקומות בהן נמצאים מבוטחי הקופות האחרות. 
הנושא  עם  נתחיל  התחומים.  בכל  ביטוי?  לידי  בא  זה  היכן 
עשמוכר למשפחות רבות שבהן אחד הילדים או יותר זקוק לטי
באב המדובר  אם  הילד,  במסגרת התפתחות  עפולים מקדמים 

חון דידקטי או תרפיה כלשהי. ההבדל בין השירות שמעניקה 
ע‘כללית’ ללקוחותיה מתחיל מהשלב הראשוני של טרום הטי

פול: בעוד ספקי שירותי בריאות אחרים דורשים מההורים או 
מהצוות החינוכי בגן או בבית הספר למלא שאלונים, לקבוע 
יותר לביקור אצלו,  תור לרופא, להמתין שלושה חודשים או 
ואז  הרלוונטי  בתחום  לאבחון  הפנייה  לקבל  מכן  לאחר  ורק 

להמתין שוב חודשים ארוכים לאבחון, ועוד תקופה ממושכת 
עוארוכה לא פחות עד לקבלת הטיפול, ב’כללית מושלם’ חו

סכים להורים ויותר מכך לילדים את הזמן היקר. איך? ובכן, 
כמובן,  לכך  זכאים  ונמצאו  שאובחנו  אלו  'כללית',  לקוחות 
לטיפול  הפנייה  הילדים  או  המשפחה  מרופא  לקבל  יכולים 
עם  העובדים  למכונים  לפנות  גם  יכולים  הם  כאשר  הדרוש, 
שחיה  טיפולית,  רכיבה  הבאים:  בתחומים  מושלם”  “כללית 
טיפול  ויצירה,  בהבעה  טיפול  טיפולי,  ספורט  טיפולית, 
תנועה  באמצעות  טיפול  במוזיקה,  טיפול  חזותית,  באומנות 
ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, טיפול באמצעות 
בסכומים  בלבד  עצמית  השתתפות  והתשלום:  ביבליותרפיה. 

השווים לכל נפש.
את  לקבל  היכולים  הילדים  בגילאי  נעוץ  נוסף  חשוב  הבדל 
השירותים הנמצאים תחת המטריה של ‘התפתחות הילד’ וכן 
בעלויות. ב’כללית מושלם זהב’ וב’כללית פלטינום’ מקבלים 
הלקוחות סל של טיפולים פרא רפואיים או טיפולים רגשיים 
עד גיל 18, בעוד ביתר הקופות המימון ניתן לרוב רק בגילאים 

הצעירים יותר, 5 עד 15.
וכל הטוב הזה מגיע עם תג מחיר נמוך ביותר. המחירים של 
ע‘כללית’ נמוכים בצורה מוכחת בהשוואה למתחרים ללא פגי

ל-18  זכאים  ‘כללית’  לקוחות  למשל  כך  הסל.  במרכיבי  עה 
עטיפולים בשנה להתפתחות הילד, כאשר מבוטחי ‘כללית מו

שלם’ זכאים לתקרה של עד 45 טיפולים בשנה בהתאם לגיל 
‘פלטינום’  מבוטחי  די:  לא  בכך  וכאילו  הטיפול.  וסוג  הילד 
25 טיפולים בכל שנה בתחומי הטיפול הבאים:  זכאים לעוד 
וטיפולים  טיפולית  שחייה  טיפולי,  ספורט  טיפולית,  רכיבה 
עבהבעה ויצירה, בהמשך לסדרת הטיפולים שמעניק להם הבי

טיפולים   70 עד  לתקרה של  מגיעים  כך שהם  טוח המושלם, 
שנתיים בתחומים שונים. 

מהפכת הפחתת התעריפים בביטוחי הבריאות של קופות החולים

ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ

| י. יצהר |

איפה פה העוקץ? זו השאלה שכל מי שמבקש לערוך בדיקה 
אמיתית ולא תלויה בשוק הביטוחים המשלימים שואל את עצמו, 
את התשובה שחייבת  ימצא  גם   - יחפש  בטוח שאם  כשהוא 
להסתתר מתחת. הרי לא יתכן מצב שבו המוצר יהיה גם טוב, 
גם מוצלח, גם הכי טוב וגם הכי זול. ההיגיון הבריא של האזרח 
הישראלי יודע, שבמקרים אלה המסקנה פשוטה וחדה: אם הוא 
זול, כנראה שהוא בעייתי. אם הוא אכן מוצלח, מסתבר שהוא 
יהיה הכי יקר. הרי אי אפשר להחזיק את המקל משני קצותיו 

וליהנות ממוצר שהוא גם מוצלח וגם זול. 
ובכל זאת, ישראלים רבים, ובעיקר כאלה שנמנים על הציבור 
החרדי שנחשב לציבור ש'מבין' בבריאות, מצטרפים מדי שנה 
בקצב שרק הולך וגובר ל'כללית', גם ובעיקר משום שהביטוחים 
המשלימים של הקופה, 'כללית מושלם זהב' ו'פלטינום', נחשבים 

לאלה שמספקים את הכיסוי הרחב והמקצועי ביותר. 
מה יש בביטוחים המשלימים של 'כללית', ואם להדגיש: מהו 
הדבר שהופך את הביטוחים הללו למוצר מוצלח כל כך? כבר 
נגיע לכך. אך קודם לכן חשוב לדעת פרט נוסף: אם הביטוחים 
מה-1  החל  שמעתה,  הרי  היום,  עד  ביותר  הזולים  היו  הללו 
ביולי, עם מהלך ההוזלה הכללי שעובר על כל תחום הביטוחים 
המשלימים של קופות החולים, המוצר הזה הפך למשתלם עוד 
יותר. ואם לדייק: המוצר המוצלח ביותר למשפחה החרדית, הוא 
מעכשיו הזול ביותר עבור המשפחה החרדית, בהשוואה למכבי 

ולמאוחדת.

מושלם מכל הבחינות
מהו ה'משלים' שמתברר שהוא מושלם כל כך? לשם כך יש 
צורך בהקדמה קצרה. נכון להיום, אזרחי ישראל כולם זכאים 
לסל בריאות שכולל את הרובד הבסיסי של מוצרי הבריאות, כמו 
ביקורי רופא, תרופות שיגרתיות, אשפוזים וכו', כשלכל זה אתם 
זכאים במסגרת 'סל הבריאות' מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 
אך מעבר לכך יש את התחום הנוסף והמורחב, והוא כולל את 
השירותים שאנו צורכים אותם בשיגרה אם כי אנו לא זכאים להם 

מכח הסל הבסיסי.
רופא  עם  התייעצות  לדוגמא  ניקח  ובכן,  מדובר.  במה 
מומחה באופן פרטי או מה שאנו מכנים כ'חוות דעת שניה', 
ניתוחים פרטיים יקרים בארץ או בחו"ל, תרופות יקרות מחוץ 
לסל הבריאות, טיפולי התפתחות הילד, אביזרים אורתופדיים 
וכדומה, כל המוצרים הללו הם מוצרים משלימים שאותם נותנים 
לנו הקופות במסגרת השב"ן )שירותי בריאות נוספים(, או כפי 
שאנו מכירים בעגה המקובלת 'ביטוח משלים'. ובתחום הזה, כך 

מתברר, הקומה שבה נמצאים לקוחות 'כללית' גבוהה בהרבה 
מהקומות בהן נמצאים מבוטחי הקופות האחרות. 

היכן זה בא לידי ביטוי? בכל התחומים. נתחיל עם הנושא 
זקוק  יותר  או  הילדים  אחד  שבהן  רבות  למשפחות  שמוכר 
לטיפולים מקדמים במסגרת התפתחות הילד, אם המדובר באבחון 
דידקטי או תרפיה כלשהי. ההבדל בין השירות שמעניקה 'כללית' 
ללקוחותיה מתחיל מהשלב הראשוני של טרום הטיפול: בעוד 
מהצוות  או  מההורים  דורשים  אחרים  בריאות  שירותי  ספקי 
החינוכי בגן או בבית הספר למלא שאלונים, לקבוע תור לרופא, 
לאחר  ורק  אצלו,  לביקור  יותר  או  חודשים  שלושה  להמתין 
מכן לקבל הפניה לאבחון בתחום הרלוונטי ואז להמתין שוב 
לא  וארוכה  ועוד תקופה ממושכת  חודשים ארוכים לאבחון, 
פחות עד לקבלת הטיפול, ב'כללית מושלם' חוסכים להורים, 
ויותר מכך לילדים, את הזמן היקר. איך? ובכן, לקוחות 'כללית', 
אלה שאובחנו ונמצאו זכאים לכך כמובן, יכולים לקבל מרופא 
המשפחה או הילדים הפניה לטיפול הדרוש, כאשר הם יכולים גם 
לפנות למכונים העובדים עם "כללית מושלם" בתחומים הבאים: 
רכיבה טיפולית, שחיה טיפולית, פעילות גופנית טיפולית, טיפול 
בהבעה וביצירה, טיפול באומנות חזותית, טיפול במוזיקה, טיפול 
באמצעות תנועה ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, 
טיפול באמצעות ביבליותרפיה. והתשלום: השתתפות עצמית 

בלבד, בסכומים השווים לכל נפש.
הבדל חשוב נוסף נעוץ בגילאי הילדים היכולים לקבל את 
השירותים הנמצאים תחת המטריה של 'התפתחות הילד' וכן 
בעלויות. ב'כללית מושלם זהב' וב'כללית פלטינום' מקבלים 
הלקוחות סל של טיפולים פרא רפואיים או טיפולים רגשיים 
עד גיל 18, בעוד ביתר הקופות המימון ניתן לרוב רק בגילאים 

הצעירים יותר, 5 עד 15.
וכל הטוב הזה מגיע עם תג מחיר נמוך ביותר. המחירים של 
'כללית' נמוכים בצורה מוכחת בהשוואה למתחרים ללא פגיעה 
במרכיבי הסל. כך למשל לקוחות כללית זכאים ל-18 טיפולים 
בשנה להתפתחות הילד, כאשר מבוטחי 'כללית מושלם' זכאים 
וסוג  הילד  לגיל  בהתאם  בשנה  טיפולים   45 עד  של  לתקרה 
הטיפול. וכאילו בכך לא די: מבוטחי 'פלטינום' זכאים לעוד 25 
טיפולים בכל שנה בתחומי הטיפול הבאים: רכיבה טיפולית, 
בהבעה  וטיפולים  טיפולית  שחיה  טיפולית,  גופנית  פעילות 
הביטוח  להם  שמעניק  הטיפולים  לסדרת  בהמשך  וביצירה, 
המושלם, כך שהם מגיעים לתקרה של עד 70 טיפולים שנתיים 

בתחומים שונים. 

הבדל קטן של ספרה אחת
גם מחירי ההשתתפות של מבוטחי הביטוחים המשלימים של 

'כללית' נמוכים ממש: כך למשל, בתחומי ריפוי בדיבור ודיבור 
בעיסוק, לקוחות 'כללית' ישלמו 31& דמי השתתפות בטיפול 
במכון שבהסדר עם הקופה, או החזר של עד 110& לטיפול 
במכון פרטי, על פי בחירת הלקוח. גם בטיפולי תרפיה רגשית 
שאינם בדיבור ובעיסוק, כמו רכיבה טיפולית לדוגמה, עדיין 
'כללית' ישלמו רק 45&  מבוטחי הביטוחים המשלימים של 
לטיפול, בהשוואה ל-70 ₪ שגובים עבור טיפול זהה ב'מכבי'. 
שלא לדבר על התורים הארוכים שיש בקופות המתחרות בשל 

היצע ספקים קטן יותר. 
ותתפלאו, הציבור מודע ליתרון הזה, והוא יודע לממש את 
זכאותו לקבל את המוצר המוצלח ביותר. הרב אברהם קונסקי, 
יכול  "אני  לנו:  אומר  ב'כללית',  חרדי  מגזר  מחלקת  מנהל 
לומר חד משמעית: אני מכיר מבוטחים רבים שלא האמינו, 
הם ביצעו סקרים לבד, יצאו לשטח ובדקו מה נותנת כל קופה 
בתחום התפתחות הילד, וחזרו אלינו עם מסקנה אחת, שמעוגנת 
במספרים ברורים: ב'כללית' המחירים הזולים ביותר, כשהפערים 
המחיר  לבין  ה'כללית'  מבוטח  משלם  שאותם  המחירים  בין 
שישלם מבוטח בכל קופה אחרת עומדים על מאות )!( ₪ לשנה. 
וכשזו המציאות, אין פלא שמספר המבוטחים רק נמצא בעליה 

מתמדת".

לקוחות מועדפים
הנתונים  את  היטב  שמכיר  מי  קונסקי,  הרב  של  ולדבריו 
הוא הציבור בעצמו. "כללית כיום אינה זקוקה לנופף בנתונים 
בעיתונות או בכל אמצעי אחר. אלו שמגיעים אלינו הם אנשים 
שעשו שיעורי בית, הם בדקו ומצאו שזהו המוצר המוצלח ביותר 
במחיר המוזל ביותר. הדבר בא לידי ביטוי בתחום התפתחות 

הילד כפי שאמרתי.
לא ידענו, אבל מתברר שזו רק הטבה אחת. הגב' קיבלביץ, 
מנהלת תחום מוצר ושירות במגזר החרדי ב'כללית', חושפת, 
כבדרך אגב, את מה שב'כללית' רואים כמובן מאליו. "ב'כללית' 
זכאי כל מבוטח לימי החלמה אחרי ניתוח. באם עבר ניתוח והיה 
מאושפז 5 לילות - הוא זכאי ל-6 ימי החלמה, בהחזר של 75% 

מההוצאה עד לתקרה של 550& ליום".
נחזור אל הרב קונסקי, שהאמת היא כי אנו מתקשים לעמוד 
בשטף הדיבור שלו. הוא מצביע על עוד ועוד יתרונות )"ושוב. 
אלו לא דברים שאני מנופף בהם. אני שומע עליהם מלקוחות 
הם  כי  ל'כללית',  הגיעו  הם  בגינה  הסיבה  שזו  שמסבירים 
בדקו ומצאו. אצלנו אנו רואים את כל הדברים הללו כמובנים 
מאליהם"(. אך ישנו שירות אחד שמצליח בכל זאת לתפוס את 

תשומת הלב:
בישראל,  מורה  שהיא  'כללית'  של  מבוטחת  עושה  "מה 
ונדרשת להיות בבית הספר בשעה שמונה, בעוד שהיא אמורה 

לעבור בדיקות דם במעבדה?" הוא שואל.
מה הכוונה, יוצאים מהבית בשבע, או מבקשים להשתחרר...

"ובכן, מבוטחת של 'כללית' אינה מכירה את האילוצים הללו. 
היא מגיעה לבית הספר, נכנסת לכיתה בשעה היעודה, ומזמינה 
- יום קודם לכן - שירות של 'בדיקות מעבדה עד הבית'. בשעה 
המסוכמת תגיע אליה אחות, שבמחיר של 35 ₪ תיקח ממנה את 
דגימות הדם ותאפשר לה לחזור לכיתה אחרי 2 דקות, בלי איחור, 

בלי לרוץ לקופה, בלי כלום".
לקוחות מועדפים, כבר אמרנו?

נותנים בשיניים
והרשימה עוד ארוכה, כשאנו בעצם בתחילתה. צריכים לראות 
רופא בלילה? בעוד מבוטח של קופה אחרת שובר את הראש 
בין ביקור בטר"ם לבין יציאה לחדר המיון הקרוב, הלקוחות של 
'כללית' רואים כמובן מאליו את השירות המאפשר להם להתייעץ 
עם רופא מומחה לרפואת ילדים מהשעה ארבע אחר הצהריים עד 
שש בבוקר. אגב, ישנה גם אפשרות להתייעץ חינם עם רופאים 
מקצועיים נוספים בשעות הערב והלילה, ועם אחיות מוסמכות 

במשך כל שעות היממה. 
בתכלית.  שונה  המצב  כאן  גם  ביום?  לייעוץ  זקוקים  ואם 
'כללית' מעניקה לרוכשי הביטוחים המשלימים שלה אפשרות 
לקבל חוות דעת שניה )או יותר( באמצעות פניה לאחד מ-2,000 
בעלות  בארץ,  הבריאות  במערכת  ביותר  מהבכירים  רופאים, 
סמלית של 150& בלבד )מלבד שר"פ הדסה בו העלות ליעוץ 
עומדת על 250&(. כל לקוח זכאי לייעוץ הזה עד שלוש פעמים 
זאת 4 פעמים  זכאים לעשות  גיל 60  ומבוטחים מעל  בשנה, 
בשנה. בקופות אחרות התעריף גבוה הרבה יותר. כך שהסכום 
שנותר למבוטח לשלם הוא גבוה פי כמה ויותר בהשוואה למה 

ש'כללית' נותנת.
ואם חלילה ימליץ הרופא על ניתוח? גם כאן ישנו חידוש 
מדהים. בקופות אחרות יידרשו לשלם על ניתוח שיבוצע בידי 
מנתח פרטי, במקרים מסוימים, סכום של 3,500& ויותר, אך 
ב'כללית פלטינום' משלמים את אותו הסכום, בערך, עם שינוי 
קטן: תקרת התשלום היא 2,000& למרבית הניתוחים, גם אם 
מדובר בניתוח מעקפים מורכב שעלותו בשוק הפרטי היא עשרות 

אלפי ₪.
השתתפויות העצמיות של הלקוחות במסגרת הפלטינום על 
פרטיים  ניתוחים  וישנם  מאוד,  נמוכות  הם  הניתוחים  מרבית 
שניתנים ללא השתתפות עצמית ללקוחות 'מושלם', דוגמת מרבית 

ניתוחי הקטרקט ועוד.
ועדיין זה לא הכל: במרפאות 'כללית סמייל' של 'כללית' 
מבוטחי תוכנית "כללית פלטינום" יכולים לקבל טיפולים עד 
60% הנחה בטיפולי אורתודנטיה כאשר מדובר בילדים עד גיל 

18, ועד הנחה של 50% מעלות הטיפול אם מדובר בבוגרים. 
שזקוקים  ילדים  כמה  ישנם  רגילה  חרדית  ובמשפחה  מאחר 
לטיפולי אורתודנטיה שעלותם עומדת על כ-12,000 ₪ לילד, 
תוכלו לעשות את החשבון לבד ולהבין מה המשמעות של 60% 

הנחה מהמחיר הזה. 
שקופת  קיבלביץ  הגב'  מזכירה  הללו,  היתרונות  כל  ולצד 
חולים, אחרי הכל, אינה רק מועדון הטבות, כשהמטרה העיקרית 
צורך.  ישנו  וכאשר  אם  ומשפחתו  החולה  עבור  להיות  היא 
"לא נעים לדבר על כך, אך צריך לחשוב גם על מצבים קשים 
ולוודא מי הקופה שנותנת את הכיסוי המושלם ביותר בזמן כזה. 
ושלא נדע ולא נזדקק, במצבים קשים כמו במקרה של חולים 
אונקולוגיים למשל, 'כללית פלטינום' מספקת סל תומך ומקיף 
מלבד הטיפולים וכל הנדרש, כשמדובר בדברים 'קטנים' כמו 
שמירה על חולה, החזרים על נסיעות לטיפולים, אביזרים מיוחדים 
בבית ועוד החזרים שיכולים להגיע לסכום של 100,000 ₪ כאשר 
מדובר בניתוחים או טיפולים בארץ או בחו"ל. תשאלו משפחות 
שמתמודדות עם מחלה קשה, ותגלו שבמקרים אלה, מי שמבוטח 
ב'כללית פלטינום' מרגיש שהוא נמצא בידיים הטובות ביותר".

זול, ועכשיו זול יותר
כמה עולה לנו כל הטוב הזה? אז זהו. שהביטוח שנחשב לזול 
ביותר עד היום, הופך כעת לזול עוד יותר. ב'כללית' עדכנו כי 
מה-1 יולי היתה הוזלה נוספת בדמי התשלום החודשיים בתוכניות 
'כללית מושלם זהב' ו'כללית פלטינום'. ההוזלה בתעריף החודשי 
חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי התוכניות, כשסכום ההוזלה 

הגבוה ביותר הינו בגילאי 60 ומעלה.
'כללית' במחירי הביטוח המשלים, כך  היתרון הגדול של 
מתברר, מתחיל כבר מגיל הילדות, והוא משמעותי בעיקר עבור 
משפחות ברוכות ילדים. ב'כללית' משלמים על שלושה ילדים 
בלבד בביטוח משפחתי ומהילד הרביעי הביטוח חינם, וגם אצל 
שלושת הילדים הראשונים המחיר זול משמעותית בהשוואה 

למתחרים.

מווושלם, גם במחיר
בכל מקרה, להפחתה בתעריף החודשי ב'כללית מושלם זהב' 
ו'כללית פלטינום' משמעות גדולה בעיקר כאשר מדובר בתקציב 
של משפחה שכן היא מבטיחה חסכון של מעל 500& לשנה, בכל 

הרכב משפחתי, אל מול מכבי ומאוחדת.
נסכם אם כן במלה אחת שאומרת הכל: מוווושלם. רק תסכימו 

עמנו שמדובר במושלם מכל הבחינות, מכל צד שלא תרצו... 

מהפכת הפחתת התעריפים בביטוחי 
הבריאות של קופות החולים

"הביטוחים המשלימים 
של כללית, 'כללית 

מושלם זהב' ו'פלטינום', 
נחשבים לאלו שמספקים 

את הכיסוי המוצלח 
והרחב ביותר" • מושלם 

מכל הבחינות: מחירי 
הביטוחים המשלימים 
'כללית מושלם זהב' 

ו'פלטינום' הופחתו , וכעת 
הביטוח המשלים, שנחשב 

לטוב ולמוביל בישראל, 
הופך גם לביטוח הזול 

ביותר. לא מאמינים? תנו 
למספרים לדבר

ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

177231237647719הורים )25( + 2 ילדים

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

1962962721198903הורים )30( + 4 ילדים

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

251296302545612הורים )40( + 7 ילדים
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* כל המידע כפוף לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום ולתקופות האכשרה.

הבדל קטן של ספרה אחת

גם מחירי ההשתתפות של מבוטחי הביטוחים המשלימים של 
ע‘כללית’ נמוכים ממש: כך למשל בתחומי ריפוי בדיבור ורי

השתתפות  דמי   ₪  31 ישלמו  ‘כללית’  לקוחות  בעיסוק,  פוי 
בטיפול במכון שבהסדר עם הקופה, או החזר של עד 110 ₪ 
לטיפול במכון פרטי, על פי בחירת הלקוח. גם בטיפולי תרפיה 
רגשית שאינם בדיבור ובעיסוק, כמו רכיבה טיפולית לדוגמה, 
עדיין מבוטחי הביטוחים המשלימים של ‘כללית’ ישלמו רק 
45 ₪ לטיפול, בהשוואה ל-70 ₪ שגובים עבור טיפול זהה 
עב’מכבי’. שלא לדבר על התורים הארוכים שיש בקופות המת

חרות בשל היצע ספקים קטן יותר. 
את  לממש  יודע  והוא  הזה,  ליתרון  מודע  הציבור  ותתפלאו, 
עזכאותו לקבל את המוצר המוצלח ביותר. הרב אברהם קונס

קי, מנהל מחלקת מגזר חרדי ב’כללית’, אומר לנו ש”אני יכול 
לומר חד משמעית: אני מכיר מבוטחים רבים שלא האמינו, הם 
עביצעו סקרים לבד, יצאו לשטח ובדקו מה נותנת כל קופה בת

חום התפתחות הילד, וחזרו אלינו עם מסקנה אחת, שמעוגנת 
עבמספרים ברורים: ב’כללית’ המחירים הזולים ביותר, כשה

לבין  ‘הכללית’  מבוטח  משלם  שאותם  המחירים  בין  פערים 
המחיר שישלם מבטוח בכל קופה אחרת עומדים על מאות )!( 
רק  פלא שמספר המבוטחים  אין  וכשזו המציאות,  לשנה.   ₪

נמצא בעליה מתמדת”.

לקוחות מועדפים

ולדבריו של הרב קונסקי, מי שמכיר היטב את הנתונים הוא 
עהציבור בעצמו. “כללית כיום אינה זקוקה לנופף בנתונים בעי

אנשים  הם  אלינו  שמגיעים  אלו  אחר.  אמצעי  בכל  או  תונות 
המוצלח  המוצר  שזהו  ומצאו  בדקו  הם  בית,  שיעורי  שעשו 
עביותר במחיר המוזל ביותר. הדבר בא לידי ביטוי בתחום הת

פתחות הילד כפי שאמרתי, אך לא רק: האם ידעתם, למשל, 
שזקו פלטינום’  ‘מושלם  ביטוח  עם  ‘כללית’  של  עשלקוחה 

יכולה להגיע לבית החולים ‘שערי צדק’,  קה לניתוח קיסרי, 
של  בעלות  ביותר,  המומחה  הרופא  אצל  הניתוח  את  לבצע 
550-850 ₪ בלבד )תלוי בניתוח ראשון/שני ומעלה(, שהוא 
סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח, כאשר עלות הניתוח 

בצורה פרטית יכולה להגיע ל-15,000 ₪?”
ידענו, אבל מתברר שזו רק הטבה אחת. הגב’ הדסה קי עלא 

בלביץ, מנהלת תחום מוצר ושירות במגזר החרדי ב’כללית’, 
חושפת, כבדרך אגב, את מה שב’כללית’ רואים כמובן מאליו. 
“ב’כללית’ זכאי כל מבוטח לימי החלמה אחרי ניתוח. באם 
עבר ניתוח והיה מאושפז 5 לילות - הוא זכאי ל-6 ימי החלמה, 

בהחזר של 75% מההוצאה עד לתקרה של 550 ₪ ליום”.
היא  הזו,  הזכות  את  לנצל  שיכולה  “מי  לפואנטה.  חכו  אבל 
יולדת שעברה קיסרי. היא זכאית להבראה של 6 לילות נוספים 
בהחזר של 75% מהוצאה עד 550 ₪ ליום מלבד ההחזר הרגיל 
עשמגיע לה כהבראה לאחר לידה, כך שהיא יכולה לקבל הש

תתפות ב- 12 לילות של ימי החלמה בהתאם למספר הלידות 

בשילוב הזכאות שלה בזהב ובפלטינום”. 
נחזור אל הרב קונסקי, שהאמת היא כי אנו מתקשים לעמוד 
בשטף הדיבור שלו. הוא מצביע על עוד ועוד יתרונות )“ושוב. 
אלו לא דברים שאני מנופף בהם. אני שומע עליהם מלקוחות 
הם  כי  ל’כללית’,  הגיעו  הם  בגינה  הסיבה  שזו  שמסבירים 
כמובנים  הללו  הדברים  בכל  רואים  אנו  אצלנו  ומצאו.  בדקו 
לתפוס  זאת  בכל  שמצליח  אחד  שירות  ישנו  אך  מאליהם”(. 

את תשומת הלב:
ונד ‘כללית’ שהיא מורה בישראל  ע“מה עושה מבוטחת של 

אמורה  שהיא  בעוד  שמונה,  בשעה  הספר  בבית  להיות  רשת 
לעבור בדיקות דם במעבדה?” הוא שואל.

מה הכוונה, יוצאים מהבית בשבע, או מבקשים להשתחרר...
האילוצים  את  מכירה  אינה  ‘כללית’  של  מבוטחת  “ובכן, 
הללו. היא מגיעה לבית הספר, נכנסת לכיתה בשעה היעודה, 
עד  מעבדה  ‘בדיקות  של  שירות   - לכן  קודם  יום   - ומזמינה 
 35 הבית’. בשעה המסוכמת תגיע אליה אחות, שבמחיר של 
לכיתה  לחזור  לה  ותאפשר  הדם  דגימות  את  ממנה  תיקח   ₪

אחרי 2 דקות, בלי איחור, בלי לרוץ לקופה, בלי כלום”.
לקוחות מועדפים, כבר אמרנו?

נותנים בשיניים

והרשימה עוד ארוכה, כשאנו בעצם בתחילתה. צריכים לראות 
רופא בלילה? בעוד מבוטח של קופה אחרת שובר את הראש 
בין ביקור בטר”ם לבין יציאה לחדר המיון הקרוב, הלקוחות 
של ‘כללית’ רואים כמובן מאליו את השירות המאפשר להם 
להתייעץ עם רופא מומחה לרפואת ילדים מהשעה ארבע אחר 
להתייעץ  אפשרות  גם  ישנה  אגב,  בבוקר.  שש  עד  הצהריים 
חינם עם רופאים מקצועיים נוספים בשעות הערב והלילה, ועם 

אחיות מוסמכות במשך כל שעות היממה. 
בתכלית.  שונה  המצב  כאן  גם  ביום?  לייעוץ  זקוקים  ואם 
אפש שלה  המשלימים  הביטוחים  לרוכשי  מעניקה  ע‘כללית’ 

רות לקבל חוות דעת שנייה )או יותר( באמצעות פנייה לאחד 
מ-2,000 רופאים, מהבכירים ביותר במערכת הבריאות בארץ, 
150 ₪ בלבד )מלבד שר”פ הדסה בו העע  בעלות סמלית של

לות ליעוץ עומדת על 250 ₪(. כל לקוח זכאי לייעוץ הזה עד 
לעשות  זכאים   60 גיל  מעל  ומבוטחים  בשנה,  פעמים  שלוש 
הרבה  גבוה  התעריף  אחרות  בקופות  בשנה.  פעמים   4 זאת 
יותר. כך שהסכום שנותר למבוטח לשלם הוא גבוה פי כמה 

ויותר בהשוואה למה ש’כללית’ נותנת.
חידוש  ישנו  כאן  גם  ניתוח?  על  הרופא  ימליץ  חלילה  ואם 
מדהים. בקופות אחרות ידרשו לשלם על ניתוח שיבוצע בידי 
מנתח פרטי, במקרים מסוימים, סכום של 3,500 ש”ח ויותר, 
אך ב’כללית פלטינום’ משלמים את אותו הסכום, בערך, עם 
שינוי קטן: תיקרת התשלום היא 2,000 ₪ למרבית הניתוחים, 
גם אם מדובר בניתוח מעקפים מורכב שעלותו בשוק הפרטי 

היא עשרות אלפי ₪.
על  הפלטינום  במסגרת  הלקוחות  של  העצמיות  השתתפויות 
פרטיים  ניתוחים  וישנם  מאוד,  נמוכות  הם  הניתוחים  מרבית 
דוגמת  ‘מושלם’,  ללקוחות  עצמית  השתתפות  ללא  שניתנים 

מרבית ניתוחי הקטרקט ועוד.

‘כללית’  של  סמייל’  ‘כללית  במרפאות  הכל:  לא  זה  ועדיין 
מבוטחי תוכנית “כללית פלטינום” יכולים לקבל טיפולים עד 
60% הנחה בטיפולי אורתודנטיה כאשר מדובר בילדים עד גיל 
18, ועד הנחה של 50% מעלות הטיפול אם מדובר בבוגרים. 
שזקוקים  ילדים  כמה  ישנם  רגילה  חרדית  ובמשפחה  מאחר 
לטיפולי אורתודנטיה שעלותם עומדת על כ-12,000 ₪ לילד, 
של  המשמעות  מה  ולהבין  לבד  החשבון  את  לעשות  תוכלו 

60% הנחה מהמחיר הזה. 
עולצד כל היתרונות הללו, מזכירה הגב’ קיבלביץ שקופת חו

לים, אחרי הכל, אינה רק מועדון הטבות, כשהמטרה העיקרית 
צורך.  ישנו  וכאשר  אם  ומשפחתו  החולה  עבור  להיות  היא 
“לא נעים לדבר על כך, אך צריך לחשוב גם על מצבים קשים 
בזמן  ביותר  המושלם  הכיסוי  את  שנותנת  הקופה  מי  ולוודא 
כמו במקרה של  נזדקק, במצבים קשים  ולא  נדע  ושלא  כזה. 
סל  מספקת  פלטינום’  ‘כללית  למשל,  אונקולוגיים  חולים 
תומך ומקיף מלבד הטיפולים וכל הנדרש, כשמדובר בדברים 
‘קטנים’ כמו שמירה על חולה, החזרים על נסיעות לטיפולים, 
אביזרים מיוחדים בבית ועוד החזרים שיכולים להגיע לסכום 
של 100,000 ₪ כאשר מדובר בניתוחים או טיפולים בארץ או 
בחו”ל. תשאלו משפחות שמתמודדות עם מחלה קשה, ותגלו 
שבמקרים אלו, מי שמבוטח ב’כללית פלטינום’ מרגיש שהוא 

נמצא בידיים הטובות ביותר”.

זול, ועכשיו זול יותר

כמה עולה לנו כל הטוב הזה? אז זהו. שהביטוח שנחשב לזול 
יותר. ב’כללית’ עדכנו  ביותר עד היום, הופך כעת לזול עוד 
כי מה-1 ליולי הייתה הוזלה נוספת בדמי התשלום החודשיים 
ההוזלה  פלטינום’.  ו’כללית  זהב’  מושלם  ‘כללית  בתוכניות 
בתעריף החודשי חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי התוכניות, 

כשסכום ההוזלה הגבוה ביותר הינו בגילאי 60 ומעלה.
עהיתרון הגדול של ‘כללית’ במחירי הביטוח המשלים, כך מת

ברר, מתחיל כבר מגיל הילדות, והוא משמעותי בעיקר עבור 
יל ילדים. ב’כללית’ משלמים על שלושה  עמשפחות ברוכות 

חינם,  הביטוח  הרביעי  ומהילד  משפחתי  בביטוח  בלבד  דים 
משמעותית  זול  המחיר  הראשונים  הילדים  שלושת  אצל  וגם 

בהשוואה למתחרים.

מווושלם, גם במחיר

בכל מקרה, להפחתה בתעריף החודשי ב’כללית מושלם זהב’ 
עו’כללית פלטינום’ משמעות גדולה בעיקר כאשר מדובר בת

קציב של משפחה שכן היא מבטיחה חיסכון של מעל 500 ₪ 
לשנה, בכל הרכב משפחתי, למול מכבי ומאוחדת.

נסכם אם כן במילה אחת שאומרת הכל: מוווושלם. רק תסכימו 
עמנו שמדובר במושלם מכל הבחינות, מכל צד שלא תרצו... 
עכל המידע כפוף לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום ולת

קופות האכשרה

הביטוחים המשלימים של כללית, ‘כללית מושלם זהב’ ו’פלטינום’, 
נחשבים לאלו שמספקים את הכיסוי המוצלח והרחב ביותר⋅

 מושלם מכל הבחינות: מחירי הביטוחים המשלימים ‘כללית מושלם 
זהב’ ו’פלטינום’ הופחתו, וכעת הביטוח המשלים שנחשב לטוב 

ולמוביל בישראל הופך גם לביטוח הזול ביותר. לא מאמינים? תנו 
למספרים לדבר
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ליאיר  ביותר  הטובים  הימים  תשעת  היו  אלו 
ההצגה.  את  ליברמן  איווט  לו  גנב  מאז   – לפיד 
סרטון לא מוצלח במיוחד שפרסם, הצליח לכבוש 
של  הרפלקס  תגובת  באדיבות  היום,  סדר  את 
יהונתן  רבי  כמו במשל של  החרדים.  הכנסת  חברי 
שנטש  כמלצר,  המאולף  החתול  על  אייבשיץ 
לא  הם  בעכבר,  שהבחין  ברגע  המוזהב  הטס  את 
זעם  בחמת  והתנפלו  התאפקו 
כשהם  הווירטואלי,  העכבר  על 
נוטשים ושוכחים את כל הגינונים 

שהבטיחו לסגל לעצמם.
הישיבות  מבני  מי  עבור 
גם השבוע  ספון  להיות  שהמשיך 
בהיכלי התורה, מנותק מטלפונים 
ונטול אמצעי תקשורת, והוא קורא 
לראשונה בצאתו לבין הזמנים על 
נותרו בודדים  )עוד  ההתפתחויות 
בעיקר,   03 חיוג  באזור  שכאלה, 
שאינם מכבים את האור גם ביומו 
לתאר  רצוי  הזמן(,  של  האחרון 

בקצרצרה את המאורעות. 
הכל התחיל עם הפקת הסרטון 
נתניהו",  של  הווטסאפ  "קבוצת 
כפרודיה  לפיד,  יאיר  שהעלה 
ליצירת המקור "הצהרת הנאמנות 
הקצרצר  בסרטון  נתניהו".  של 
קבוצתית,  תכתובת  נראית 
למשתמשי  שמוכרת  במתכונת 
בין  היתר,  הנוהגים  האפליקציה 
נתניהו לשרידי שותפיו הטבעיים 
 - הימין  ומפלגות  החרדים   -
את  למסחר  מצידם  המנסים 
שאני  "רוצים  הנאמנות.  הצהרת 
שקל  טריליון  תביאו  אחתום? 
דרעי  כביכול  כותב  לישיבות", 
כביכול.  )כביכול,  ליצמן  בעוד 
את  מקפיץ  לכאורה(,  לכאורה, 
את  רוצה  "אני  וכותב:  המחיר 
מה  לישראל".  שיש  הכסף  כל 
סרטון  ממש,  נדבר:  ומה  נאמר 
בגוף האומה – בפרפרזה לאמירה 
השרה  כבוד  של  נשכחת  הבלתי 

מירי רגב.
וש"ס  התורה  יהדות  ח"כי 
מהארסנל  ושלפו  התאפקו  לא 
הדין  יום  נשק  את  שהחליד 
תפוגה  תאריך  עם   – האייכלרי 
בה  פופוליטיקה  תוכנית  מימי 
האב.  ולפיד  אייכלר  הרב  כיכבו 
דר-שטירמר,  אנטישמיות,  על  הנרגון  חזר  שוב 
גבלס, נאציזם, טיטוס, אנטיוכוס, המן, עמלק ושאר 

צוררי ישראל שבגינם נבכה ונשב על הארץ בראשון 
תגובה  סרטון  גם  הגיע  הקרוב. אחרי שזעקו מרה, 
שהיה  לפיד,  של  מהמקורי  יותר  מוצלח  חרדי, 
למעשה הצעד ההסברתי הראשון )והאחרון כנראה, 
עד לתום בין הזמנים(, של יהדות התורה במערכת 

הבחירות הנוכחית. 
התורה.  יהדות  חברי  של  לליבם  להבין  אפשר 
אחרי שבועות ארוכים בהם נשמרת באדיקות זכות 
להימנע  כדי  החקירה,  בחדרי  )רק(  ולא  השתיקה, 
מגננה  לצרכי   - מכנים  הם  אותו  איווט  את  מלחזק 
- חבר וידיד, הם מצאו סוף סוף את הכתובת עליה 
כשמדובר  חבילה.  בעסקת  זעמם  את  לפרוק  יוכלו 
בשם המשפחה לפיד – אין צורך במחשבה תחילה. 

הלשון מתגלגלת מאליה ומצליפה.
אי אפשר לומר מילה רעה גם על מהות התגובה – 
המוצדקת בעליל. הכסף היהודי היווה מוטיב מרכזי 
בכל היצירות האנטישמיות הקדומות. כמנצל שואה 
שלא חדל מלהזכיר את הרקע המשפחתי, וכמי שרק 
לאחרונה מתח ביקורת פומבית על נתניהו בסוגיית 
במראה  להסתכל  צריך  רק  לפיד   – הפולני  החוק 
במלוא  ההשוואה,  נכונות  את  בעיניו  ולראות 

כיעורה. 
ואולי   - הזה  העקלקל  שבכביש  הוא,  העניין 
 - החלקלק  במורד  הסקרים,  לאור  לומר  יותר  נכון 
בואכה בחירות, צריכים להיות חכמים ולא צודקים. 
טוב. שבועות  רק  הזה עשה  - השבוע  לפיד  ליאיר 
ארוכים הוא מתנהל בתסכול כשהוא מסונדל על ידי 
הרמטכ"לים לשעבר שלא מסכימים עם הגישה של 
תקיפת החרדים, כפי שהגדיר זאת ח"כ יעקב מרגי. 
מי שהשתלט ללפיד על המשבצת וגם זוכה לעת 
עתה, לפי הסקרים, בכל קופת השרצים של שנאת 
החרדים – זהו איווט ליברמן. איווט אינו רק היחיד 
שזיהה אלא היה למעשה היחיד שתכנן וידע ולפיכך 
לפרסום  מוכן  קמפיין  עם  הבחירות  למערכת  הגיע 
 – ארסיים  ושלטי תעמולה  קליט  נרטיב  עם  מיידי, 
בה בשעה שהאחרים קיפלו את הדגלים. אלא שגם 
איווט מצא עצמו בשבועיים האחרונים כמי שמאבד 
את השליטה בסדר היום. קמפיין האיחוד משמאל 
ומדינה,  דת  מיחסי  הפוקוס  את  הסיט  ומימין 
לבחירות  וההליכה  הכנסת  פיזור  מאז  לראשונה 
חדשות. בא לפיד השבוע, ובמחי סרטון דל תקציב, 
ונותר  היה  והוכיח שהוא  הגנב את ההצגה  מן  גנב 

הקמפיינר הטוב בתחום של שנאת חרדים. 

הבעיה החרדית
מדגל  אלה  גם  וביניהם  החרדים,  הכנסת  חברי 
)לכאורה,  חשאיות  לפגישות  שישבו  התורה 
לכאורה( עם בכירי כחול-לבן, שאלו עצמם השבוע 
או  רע,  ואזרח  טוב  חייל  של  במשחק  מדובר  האם 

שמא במחלוקת אמיתית שניצחת וניצתת בין ראשי 
גינה  שגנץ  אחרי  לנקר  המשיך  הספק  המפלגה. 
במשתמע את סרטון ההסתה, בעוד בוגי יעלון כיוון 
את מדקרות מילותיו, ולא בפעם הראשונה, ישירות 

לכיוונו של יאיר לפיד.
של  הקלעים  מאחורי  למתרחש  שמודע  מי 
יודע  והצבועים  הצבעים  מרובת  המפלגה 
לא  היא  החרדית,  הבעיה  ברורה.  שהתשובה 
התכופות  המריבות  לעומת  אנקדוטה  מאשר  יותר 
שמתגלעות כמעט בכל נושא ונושא. לפיד אישית, 
שסימן  כמי  המפלגה  מראשי  כמה  ידי  על  נתפס 
חומרים  נגדם  מדליפים  ומסביבתו  מטרה  גבם  על 
התגובה של  בסרטון  כפי שנרמז  בדיוק  משחירים, 
יהדות התורה. לפיד, יש לומר, מכחיש זאת בתוקף 
המביכה  הפומבית  שההתנהלות  ייאמר  ולזכותו 
של כמה מהקודקודים – מאפשרת גישה לחומרים 
מן  כך  על  מקצועיים.  מדליפים  ללא  גם  מביכים 
הסתם עוד ידובר במורד הדרך לבחירות, אם כי לא 
בהכרח בעיתונות החרדית הכתובה שעודה מקפידה 

על נקיות הלשון.
לגופה של 'הבעיה החרדית' הרי שצוות הקמפיין 
הקמפיין'  אנשי  'כל  נטול  כחול-לבן,  של  הרשמי 
של לפיד מהסיבוב הקודם, לא היה שותף להפקת 
הסרטון העצמאי. "אני יכול לומר לך בבירור שלפיד 
מדבר אך ורק בשם עצמו. ככל שזה יהיה תלוי בגנץ 
נעדיף את החרדים על פני איווט", אומר  וביעלון, 
בשיחה סגורה בכיר בכחול-לבן, בשיח שמשקף את 
הקיטוב שבין ראשי מפלגת-הכלאיים, התלויים זה 
בזה כיום אך ורק לצורך מימוש חלום הדחת נתניהו. 
יעלון  משה  גם  בעבר  השמיע  זו  ברוח  דברים 
את  כשהזכיר  עיתונות,  קו  במערכת  בביקורו 
הדחתו  רקע  על  ומהליכוד  מהממשלה  התפטרותו 
שמו  שאת   – איווט  של  ומינויו  הביטחון  ממשרד 
ואת שם מפלגתו בוגי מוסיף לשאת כסמל לשחיתות 
שלטונית. לא מדובר רק במשקעים פוליטיים אלא 
לממשלה  עתיד  אין  עכשווי.  בפוליטיקלי-קורקט 
איווט  הסדרתי  הממשלות  מפרק  על  שמתבססת 
ליברמן. עם החרדים לעומת זאת – דמי השכירות 

ידועים מראש, וכך גם תקופת החוזה.
חברי-הכנסת  של  הגוועלד  קמפיין  אלמלא 
היותר  לכל  זוכה  היה  לפיד  של  הסרטון  החרדים, 
לכמה אלפי צפיות של גולשים משועממים. תגובת 
החרדים – החזירה ליאיר את החיוך של טומי. על 
התנהלות ח"כינו האמיצים עד לשבוע זה, ולא עד 
מגדרם  יצאו  הם  צל"ש.  להם  להעניק  ניתן  בכלל, 
שהקצנת  הבנה  מתוך  ואחריות,  איפוק  על  ושמרו 
חרדים  מצביעים  כמה  עוד  תזרז  אולי   - השיח 
בבוקר  ב-8  ולהצביע  קום  להשכים  להם  ותגרום 
ולא ב-8 בערב, אך לחבר'ה בצד השני שמתלבטים 
לקלפיות  לנהור  תגרום  היא  בבית,  להישאר  אם 

בכמויות. 

סרטון בגוף האומה

לגופה של 'הבעיה 
החרדית' הרי שצוות 
הקמפיין הרשמי של 
כחול-לבן, נטול 'כל 
אנשי הקמפיין' של 
לפיד מהסיבוב הקודם, 
לא היה שותף להפקת 
הסרטון העצמאי. "אני 
יכול לומר לך בבירור 
שלפיד מדבר אך ורק 
בשם עצמו. ככל שזה 
יהיה תלוי בגנץ וביעלון, 
נעדיף את החרדים 
על פני איווט", אומר 
בשיחה סגורה בכיר 
בכחול-לבן, בשיח 
שמשקף את הקיטוב 
שבין ראשי מפלגת-
הכלאיים, התלויים זה 
בזה כיום אך ורק לצורך 
מימוש חלום הדחת 
נתניהו

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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סרטון בגוף האומה

מרשימה  החרדים  החברים  של  ההתנהגות 
אחראית  הבלתי  להתנהלותם  בהשוואה  במיוחד, 
על  משתלטת  שלא  החר"דלים  חבורת  של  בעליל 
הסוגרים. אי אפשר להבין איך איש פיקח כמו שר 
התחבורה סמוטריץ', המשיך גם השבוע להפיץ את 
ובלתי  מיותר  נאום  בעוד   – ההלכה"  "מדינת  חזון 
איתו  לשבת  צריך  המאוחד  בימין  מישהו  מוסבר. 
המתפורר,  הימין  גוש  בשם  ממנו,  ולבקש  לשיחה 
השפיות  למען  ועכשיו.  כאן  הצהרותיו  את  להמיר 
והרוגע וכדי לשמור על הסיכויים ההולכים וקטנים 
להרכבת ממשלה על טהרת הגוש, נותר רק לקוות 
שמכאן ועד לבחירות החברים החרדים יהיו לראש 
שהובילו,  המקורי  הקמפיין  כשקו   – לזנב  ולא 

יישמר ולא יישבר. 

תורתו נאמנותם 

וח"כי  שרי  כל  הוחתמו  עליה  בלפור  הצהרת 
הוכחה  עוד  היא  )מדינה(  עד  כמי שכפאם  הליכוד 
קביעת  על  ראש-הממשלה  של  השליטה  לאובדן 
מרגע  הנוכחית.  הבחירות  במערכת  היום  סדר 
ההכרזה על פיזור הכנסת – נתניהו לא הצליח לנכס 
תמימה.  אחת  לשעה  ולו  היום,  סדר  את  לעצמו 
מערכת  מאז  כאן  נראה  לא  כזה,  שליטה  אובדן 
הבחירות ב-99'. איך זה נגמר בסוף – כולם יודעים. 
גם אשף קרבות פוליטיים כנתניהו לא חווה קרב-

רב שכזה כאשר כל אויביו, ולא רק מחוץ אלא גם 
- שעם  החילונית  לכלותו. שקד  עליו  קמים  מבית, 
משובצת  הייתה  בלפור  של  בשיגעון  היגיון  מעט 
בליכוד ונמנית על חותמי הנאמנות השבוע - מאגפת 
האמוני,  המחנה  בראש  ומתייצבת  מימין  אותו 
נחושה לעצור את המשתה הגדול המסורתי. "הפעם 
בקשית",  המנדטים  את  לנו  לשתות  לו  ניתן  לא 

טוב  אותו  שמכיר  ליברמן  השבוע.  לי  אמרה  היא 
זוג  בן  כמו   – חולשותיו  בכל  משתמש  מכולם 
כדי  השני  בצד  נפשית  שמתעלל  גירושין  במערכת 
לנכס לעצמו משמורת ונכסים. הוא הופיע מבושם 
באולפנים במוצ"ש, שלף את הסיכה מעניבתו ותקע 
אותה ברקתו של רה"מ כשהבהיר כי יפנה לחבריו 
אחר  מועמד  על  להמליץ  מהם  ויבקש  בליכוד 

לראשות-הממשלה. 
חברי- בתגובה  הוחתמו  עליה  הנאמנות  הצהרת 

מי  במצמוץ,  ומי  בהודעה  מי  מהליכוד,  הכנסת 
בארץ ומי בחו"ל, מי בעבודה ומי בחופשה, ביבשה, 
באוויר ובים – מעידה על גודל הפאניקה לנוכח גלי 
מאז  שהתפרסם  סקר  באף  הסקרים.  של  הצונאמי 
משוכת  את  צולח  אינו  נתניהו   – הבחירות  הוכרזו 
במכירת  השנים  כל  במשך  שהתמחה  מי  ה-61. 
מוצא  ותפקידים,  למינויים  כיסוי  חסרות  הבטחות 
כל  של  לחתימתם  מייחל  דמדומים,  בעת  עצמו 
החותמים  והשפיל.  הונה  אותם  מאוכזבים  אותם 
לו  ולהראות  כגמולו  לו  להשיב  יהססו  לא  ברינה, 

בתורו, מה שוויה של חתימה כפויה. 
כהודעה  כמוה  הזאת,  טובה  הלא  החתימה 
לתקשורת של ההנהלה והשחקנים על הגיבוי שהם 
 – משחקים  סדרת  של  הפסד  אחרי  למאמן  נותנים 
שמתבררת תמיד בדיעבד כפרומו להליך הפיטורים. 
הזאת  החתימה  החרדים,  מחברי-הכנסת  לאחד 
האחרונה  מהעת  רבנית  תמיכה  חתימת  הזכירה 
המפלגתיים  מהיומונים  אחד  בראש  שהתנוססה 

הנאמנים. 
קללתו  יום שאין  לך  אין  בית המקדש  "משחרב 
סוטה.  במסכת  חז"ל  אמרו  חברו",  משל  מרובה 
של  העכשווית  ההיסטריה  היא  הזאת  ההיסטוריה 
שהחזיק  הבית  את  איווט  החריב  מאז   – נתניהו 
תחת קורת גג אחת, חרדים, חרדלים ועולים מחבר 

כוונת  על  )בהארץ(  מאתמול  הפרסום  העמים. 
הנשיא לבקש מנציגי המפלגות לסמן מועמד ראשון 

להרכבת   - ושני 
מטריל  ממשלה, 
את  יותר  עוד 
הקרובה  סביבתו 
נתניהו  של 
רובי,  את  שרואה 
גדעון  כשהחותם 
מציץ מאחורי גבו 

- בכיף. 
טרם  נתניהו 
המילה  את  אמר 
וכבר  האחרונה 
בעבר  הוכיח 
למספידיו – שהוא 
להיחלץ  יודע 
ולהסתער  מהקבר 
על  תכריכים  עם 
ראש- לשכת 

בשביל  הממשלה. 
ובעיקר  ביבי 
הנאמנים  עבור 
שאינם  היחידים 
להחתמה  זקוקים 
כמובן  ומדובר   -
שתורתו  בחרדים 

הפעם  שגם  לקוות  צריך   - נאמנותם  ביבי(  )של 
תיהפך  הימים  תשעת  וקללת  יקרה,  ייאמן  הבלתי 
כמעט  בגורלו,  גורלנו  את  שכרכנו  אחרי  לברכה. 
כל אלטרנטיבה אחרת, תשלול גם מאיתנו את זכות 

החתימה.

הצהרת בלפור עליה הוחתמו 
כל שרי וח"כי הליכוד כמי 

שכפאם עד )מדינה( היא עוד 
הוכחה לאובדן השליטה של 
ראש-הממשלה על קביעת 

סדר היום במערכת הבחירות 
הנוכחית. מרגע ההכרזה על 

פיזור הכנסת – נתניהו לא 
הצליח לנכס לעצמו את סדר 

היום, ולו לשעה אחת תמימה. 
אובדן שליטה כזה, לא נראה 

כאן מאז מערכת הבחירות 
ב-99'. איך זה נגמר בסוף – 

כולם יודעים

משתלח בחרדים, מכוון לנתניהו. לפיד ונתניהו בימים אחרים  )צילום: החדשות(
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חכמינו ז"ל אמרו במדרש 
בתהילים  הפסוק  על  איכה 
)עט'( :"מזמור לאסף אלקים 
באו גוים בנחלתך- לא היה קרא צריך 
למזמור אלא בכי  לאסף, נהי לאסף, 
מזמור  אומר  ומדוע  לאסף,  קינה 
לאסף? אלא משל למלך שעשה בית 
וציירה,  וכיידה  וסיידה  לבנו,  חופה 
עלה  מיד  רעה.  לתרבות  בנו  ויצא 
הוילאות  את  וקרע  לחופה  המלך 
שלו  פדגוג  נטל  הקנים.  את  ושיבר 
קנים  של  איבוב  הבן(  של  )המחנך 
הפך  לו:המלך  אמרו  מזמר.  והיה 
ומזמר?  יושב  ואתה  בנו  של  חופתו 
אמר להם: מזמר אני ששפך הקב"ה 
ולא  האבנים  ועל  העצים  על  חמתו 

שפך חמתו על ישראל".
מדרש פליאה!  בשלמא מלך בשר 
כעסו,  את  להוציא  אפיק  צריך  ודם 
בנו  חופת  את  שיהרוס  ידי  שעל  כך 
לומר  יתכן  איך  אולם  כעסו.  ישתכך 
על מלך מלכי המלכים שכאילו היה 
לכעסו  אפיק  למצוא  חלילה  מוכרח 
ועל כן שפך חמתו על עצים ואבנים 
אסף  זה  שבעבור  עד  עלינו,  במקום 
בני  על  זה  היה  שלא  ושמח  מזמר 

ישראל?
בעיון במהותו של "בית המקדש" 
זה. שהרי אמרו  ניתן להסביר מדרש 
על הפסוק: "ועשו לי מקדש ושכנתי 
אלא  נאמר  לא  "בתוכו"  בתוכם" 
ואחד  אחד  כל  בתוך  "בתוכם"- 
בנין  שתכלית  דהיינו  מישראל. 
את  הקב"ה  שישרה  הוא  ביהמ"ק 
מישראל.  אחד  כל  בתוך  שכינתו 
בבנין  יש  תועלת  איזה  א"כ  לכאורה 
ביהמ"ק, הלא מספיק שישרה הקב"ה 

את שכינתו על ישראל?
הבעש"ט  של  בשמו  מובא 
איך  שביהמ"ק בא ללמד את האדם, 
בדרגה  שהם  ואבנים  עצים  של  בנין 
הקב"ה  זאת  ובכל  מהאדם,  נמוכה 
הוא  כאשר  עליו  שכינתו  משרה 
נבנה בקדושה וטהרה, על אחת כמה 
מקדש  אשר  "המדבר"  האדם  וכמה 
את עצמו, יכול להיות כלי להשראת 
לי  ש"מעשו  דהיינו  השכינה. 
ניתן ללמוד  ואבנים  מקדש"- בעצים 
שהקב"ה  בתוכם"-  "ושכנתי  את 
יכול להשרות שכינתו בתוך כל אחד 
ואחד. ומכאן התועלת העצומה בבנין 

ביהמ"ק.
ה"מזמור  את   מסביר  זה  רעיון 
לאסף". שכיוון ולפני חורבן ביהמ"ק 
פסקו  בני ישראל מללמוד מביהמ"ק 
את חובת עשית משכן לה' בתוך כל 
לחנכם  מנת  שעל  הרי  ואחד,   אחד 
את  יעניש  שהקב"ה  הראוי  מן  היה 
"התלמידים" דהיינו בני ישראל, ולא 
אולם  המקדש.  בית  "המלמד".  את 
במקום זה הקב"ה העדיף להעניש  את 
המלמד -  ולהחריב את בית המקדש 
של עצים ואבנים, כדי שעי"ז נתעורר 
שנכשיר  הוא  ה'  חפץ  שעיקר  להבין 
את עצמנו להשראת השכינה. על כך 
"מזמור לאסף", ששפך הקב"ה חמתו 
שפך  ולא  המלמד,  ואבנים  עצים  על 
אך  התלמיד.  ודם-  בשר  על  חמתו 
חלילה זה אינו מהצורך להוציא כעס.

רבי  הירושלמי,  המגיד  כשהיה 
לדברי  מגיע  זצ"ל,  שבדרון  שלום 
היה  לאסף"  "מזמור  של  אלו  חז"ל 
חדרי  נוקב  משל  ומספר  בבכי  פורץ 

בטן.
מעשה בירושלים של בין החומות 
עשרים  שהמתינה  צדקנית  אשה  על 

שנים  לאחר  בבנים.  להיפקד  שנה 
של טיפולים ורפואות, היא התבשרה 
אלא שמן השמים  תקווה,  לה  יש  כי 
הודיע  הלידה  בעת  גזירה.  נגזרה 
הרופא שהמצב מסוכן ואפשר להציל 
אחד  ל"ע,  האם  את  או  הילד  את  או 

משניהם ייאלץ להקריב את חייו.
האם:  שאגה  כוחותיה  בשארית 
התינוק".  עבור  חיי,  את  נותנת  "אני 
את  הכתיבה  שליש  בדמעות  ואז, 
מבקשת.  אני  אחד  "דבר  צוואתה. 
בערב יום הבר מצווה של בני יחידי, 
על  לו  ותספרו  לקברי,  אותו  תביאו 
אותה אם רחמניה שמסרה את נפשה 
עבורו". בכיה נקטע, ובמקומו נשמע 

בכי טהור של תינוק.
הילד  שנים.  עשרה  שלוש  חלפו 
לקיום  העת  הגיע  והחכים.  גדל 
בר  בחליפת  הולבש  הנער  הצוואה. 
מצוה, והוסע להר הזיתים אל מצבת 
לאמירת  מנין  בליווי  הורתו,  אמו 
האב  ביקש  הקדיש  לפני  רגע  קדיש. 
פנה  הוא  דברים.  כמה  לומר  האלמן 
לפני  היקר,  "בני  ואמר:  הבן  אל 
חייב  אני  קדיש,  להגיד  הולך  שאתה 
למצבת  מתחת  כאן,  משהו.  לספר 
שוויתרה  אמא  שוכבת  הזאת,  האבן 
לעולם".  אותך  להביא  כדי  חייה  על 
אולם  דבריו,  ניסה להמשיך את  הוא 
כשכל  אותו  עצרו  והבכי  הדמעות 

המלווים בוכים יחד עמו.
היחיד שנותר אדיש היה נער הבר 
אהבת  חווה  לא  מעולם  הוא  מצוה. 
אם, ועדיין צעיר היה מידי כדי להבין 
עומק ומשמעות של הדברים. עם כל 
הצליח  ממש  לא  הוא  הטוב  הרצון 
ולאותיות  עתיקה  לאבן  להתחבר 
ונבוך.  בוהה  עמד  הוא  שבורות. 
לבדוק  הנער  התחיל  מבוכה  מרוב 
ללטף  בידיו,  למששה  המצבה,  את 
הכיתוב.  את  ולנקות  האבנים  את 
להגדיר  מבקש  שלום  רבי  וכשהיה 
שאגת  נותן  היה  המבוכה  עומק  את 
עהר  און  "עהר טאפט  מרעידה:  בכי 
וואונט"  א  טאפט  עהר  און  טאפט, 
והמישוש  וממשש,  ממשש  הוא   (

מעלה אבן אטומה(.
השומעים  שדמעות  כדי  תוך 
לחייהם,  על  זולגות  משה'  ב'זכרון 
הנמשל.  את  מפרט  שלום  רבי  היה 
"הילד הזה, הוא אנחנו. כולנו, מגיעים 
הכותל  אל  המצבה-  אל  שבוע  מידי 
ומתרפקים  עומדים  אנו  המערבי. 
אותן  סוקרים  הגדולות.  האבנים  על 
וליבנו  אבנים,  וממששים  במבטים 
שלא  בן,  אותו  כמו  בדיוק  אטום. 
האבנים  שכביכול  להבין,  השכיל 
הקב"ה  עבורנו.  עצמן  הקריבו  הללו 
שפך עליהם את חמתו שהגיעה לנו. 

איך אפשר להישאר אדישים?
מה שאנו חיים היום זה בגלל שאין 
לנו בית מקדש- משפט קשה. לא ניתן 
זו,  עובדה  מול  אל  אדישים  להיות 
ועל כן מחובתנו לבכות ולהתפלל כי 
"המלמד"  את  וישיב  לציון  ה'  ישוב 
בית  בבניין  עבורנו  עצמו  שהקריב 

מקדשינו ותפארתנו.
להתאמץ  עלינו  אלו  בימים 
ובמעשים  בתורה  להרבות  בתפילה, 
טובים ולהכשיר את עצמינו להשראת 
תקוים  שבמהרה  נזכה  אזי  השכינה, 
בנו נבואת  זכריה "כה אמר ה' שבתי 
ירושלים  בתוך  ושכנתי  ציון  אל 
ונקראה ירושלים עיר  האמת, והר ה' 

.... הר הקודש".

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

מזמור לאסףלהשפיע ולהוכיח בנועם ובכבוד
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה 
ֵּבין ָּפאָרן  ָּבֲעָרָבה מוֹל סּוף  ַּבִּמְדָּבר  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר 

ּוֵבין ּתֶֹפל ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב )א, א(
ל"ו ימי תוכחה בלבד

שבמשך  זה,  בפסוק  מדקדק  הקדוש  החיים"  ה"אור 
ארבעים שנה שהיה משה רבנו רועה את ישראל במדבר, 
לא הוכיחם בצורה קשה, אלא רק בשלושים וששה הימים 
האחרונים שלפני פטירתו, כמניין תיבת 'אלה' ]שהרי בא' 
לחודש שבט התחיל לדבר אליהם, דכתיב "בעשתי עשר 
חודש באחד לחודש" והוא נפטר בז' באדר )קידושין לח 

ע"א([. 
את  משה  שהוכיח  מצינו  שבהם  המקומות  בשאר 
- הוא  י([  כ,  )במדבר  נא המורים"  ]כגון "שמעו  ישראל 
לא הוכיח את כולם, אלא דבריו היו מכוונים לחלק מהם. 
רק כאן דברי תוכחתו כוונו "אל כל ישראל". הוא פונה 
אל "אשר ישנו פה עמנו... ואת אשר איננו פה עמנו היום" 
)לקמן כט, יד( – אפילו נשמות שעתידות להיות, הגיעו 

לשמוע את תוכחתו.
זו, מסרים  מסרים גדולים לימדנו משה רבנו בתוכחה 
את  להוכיח  בבואו  אותם  לדעת  אדם  לכל  ראוי  אשר 

ישראל.

מוצא של כבוד
תוכחה אין מטרתה להשפיל את האדם ולהציגו בצורה 
נלעגת, משום כך חשוב להותיר לו מוצא של כבוד לאחר 
אמירת הדברים, ולאפשר לו להגיב, להצטדק או להכחיש 
את האשמות. אל דאגה, הדברים שנאמרו נותרו חרוטים 
אל  אותו  דחקנו  לא  אם  גם  פעולתם  את  ויפעלו  בלבו, 

הקיר!
"קול  ישיבת  ראש  שליט"א,  עדס  יהודה  רבי  הגאון 
רבים  חכמים  תלמידי  ידו  תחת  הוציא  אשר  יעקב", 
מופלגים בתורה, סיפר, כי בהיותו צעיר מאוד לימים נכנס 
בו מסיים לאכול  והבחין  אחיו הגדול ממנו אל המטבח 

וקם ממקומו. 
העיר לו: "בירכת ברכת המזון?"

הילד נבוך מן השאלה, והשיב: "כן. ברכתי".
האח התקשה להאמין ושאל: "תמיד אתה לוקח ברכון 

כדי לברך. איפה הברכון שממנו ברכת?"
יהודל'ה  השיב   – מסידור"  אלא  מברכון  ברכתי  "לא 

הקטן. 
"איזה סידור?" – התעקש האח.

גדול שמונח על השולחן.  עינו הבחין בסידור  מזווית 
בלי לחשוב הרבה הצביע לעברו ואמר: "מהסידור הזה".

בכל  הכיפורים...  ליום  מחזור  זה  היה  מזלו  לרוע 
המחזורים האחרים – לסוכות, לשבועות או לראש השנה 
– יש ברכת המזון, אבל ביום הכיפורים שהוא יום צום, 

אין ברכת המזון כלל...
"תראה לי ברכת המזון כאן" – לא וויתר לו אחיו.

בדיוק באותו רגע נכנס לחדר אביהם, הגה"צ רבי יעקב 
הדין  בית  וחבר  יוסף'  'פורת  ישיבת  מראשי  זצ"ל,  עדס 

העליון.
"אבא,  שקרה:  מה  על  לו  לדווח  מיהר  הגדול  האח 
מחזור  מתוך  המזון  ברכת  שברך  וטוען  אכל,  יהודל'ה 

ליום כיפור"...
בין רגע הבין רבי יעקב את הענין. הוא מיהר לקחת את 
המחזור לידיו, ואמר לבנו הגדול: "מה אתה רוצה ממנו? 
ברכת  כאן  מצא  הוא  המזון.  ברכת  כאן  מצאת  לא  אתה 

המזון!"...
ובזאת נחתם הוויכוח...

"באותו רגע" – סיפר לימים רבי יהודה עדס – "הוספתי 
אהבה גדולה על אהבתי לאבי. ההצלה שהוא הציל אותי 
אמיתי.  אבא  להיותו  ביטוי  היתה  הגדולה,  המבוכה  מן 
אבא שאוהב את בנו, וחלילה לא נותן לו להתבייש. הוא 
ליותר  זקוק  ואינו  הרמז,  את  הבין  כבר  הילד  כי  הרגיש 

מכך...

תוכחה מתוך אהבה
בכדי  ולא  הקשים,  הדברים  אחד  היא  תוכחה  אמירת 
לא הוכיח משה רבנו את ישראל כל ארבעים שנה שהיו 

במדבר.
מעשים  עושים  אנשים  לראות  נחרדים  אנו  לפעמים 
מומלץ  קשות,  אותם  שמוכיחים  לפני  אבל  מסוימים, 
כאלו.  למעשים  הביאם  מה  להבין  ולנסות  איתם  לדבר 

לפעמים התוצאות מפתיעות ובלתי צפויות לחלוטין. 
שבטבריה,  הורי  בבית  בשבת  שהיתי  בבחרותי 
וכשיצאתי בשבת בבוקר מן התפילה בבית כנסת, הבחנתי 
באחד האנשים שהתפלל איתנו עומד ומשקה את גינתו. 
הזדעזעתי. יהודי שהתפלל בבית כנסת משקה את הגינה 

שלו ביום שבת!!
לך  מגיע  שבעולם!  'שוטה  עליו:  לצעוק  יכולתי 

סקילה! אתה משקה גינה ביום שבת!'
אך חס וחלילה! לא כך מוכיחים!

עברתי לידו ואמרתי לו: "שבת שלום! שמחתי לראותך 
בבית הכנסת!"

הוא חייך והחזיר לי ברכת שבת שלום. ואני המשכתי 
בעדינות: "אתה יודע, ישנה הלכה בעניין השקיה בשבת... 

זה דומה לאדם שזורע בשבת".
הוא מיד אמר: "חס וחלילה. אני יודע שאסור לזרוע, 
ארבעים  הזה,  בחום  הפרחים,  מסכנים  משקה...  רק  אני 
מעלות, הם עלולים להתייבש... אני לא עושה כלום, רק 

משקה אותם קצת, שלא ימותו"...
הוא דיבר בתמימות כזו, שהוציאה אותי מדעתי... הוא 
הולך  הוא  הרי  למהדרין.  שבת  שומר  שהוא  בטוח  היה 
לבית כנסת, עושה קידוש ואוכל חמין, ורק קצת משקה 

שלא ימותו הפרחים...
אמרתי לו: "אתה רוצה שהפרחים יחיו ואתה תמות? 

מה קרה לך? אתה הרי ממית את עצמך!"
יותר.  להסביר  לביתו,  להיכנס  אותי  הזמין  היהודי 
נכנסתי והתחלתי לדבר אתו. התברר שהוא כלל לא ידע 
שאסור להשקות. "תאמין לי שלא ידעתי", הוא התנצל, 
ידעתי  לא  חשמל.  אפילו  מדליק  ולא  שבת  שומר  "אני 

שיש איסור כזה"... 
למדנו את ההלכות הללו, והוא כל כך הודה לי. בסופו 
של דבר הוא הבין שזה אסור, אבל הכל היה מתוך נעימות 
תאמר  לא  "אתה  להגיב:  לו  גורמת  שהיתה  בצורה  ולא 
שבירכתיו  ידי  על  לזה?  הגעתי  ואיך  לעשות"...  מה  לי 

בברכת 'שבת שלום' באופן מכובד.

מישהו שאל אותי: מה הדין אם הוא רואה חבר חילוני 
גמור שאינו יודע כלום יורד מהמכונית ביום שבת? האם 

מותר לומר לו שבת שלום או לא?
רק  ולא  לו שבת שלום!  לומר  חייב  אתה  לו:  אמרתי 
אליך,  אותו  תזמין  בשלומו,  תתעניין  אליו,  תיגש   – זה 
לפני  חושב  היית  מה  לך  תאר  אתו.  ותדבר  תשב  ואז 
שחזרת בתשובה, אם היה עובר חבר דתי ולא אומר לך 
שלום. היית כועס על כל הדתיים שמזניחים חברי ילדות, 
לדבר  איך  כשיודעים  מתגברת.   היתה  אליהם  ושנאתך 
אל אותם יהודים רחוקים, ומדברים אליהם מתוך אהבה 

וכבוד – זוכים לקרבם.
ומפעיל  שבת  כל  קומזיץ  עושה  היה  ביתי  מול  שכן 
אותו  פוגש  שהייתי  שבת  בכל  קולות.  בקולי  הרדיו  את 
נהגתי לברכו בברכת שבת שלום, ולהתעניין בשלומו, בלי 

להעיר אפילו הערה אחת.
רחוק,  אדם  אותו  אלי  מגיע  אחד  בהיר  ביום  והנה, 
מחלל שבת בפרהסיה, ומספר לי ששמע ברדיו על עניין 
של טהרת המשפחה, והוא רוצה להתחיל לשמור... אשתו 
התקדמו  הם  וב"ה  אלי,  הגיע  והוא  הרבנית,  אל  הגיעה 
רבות וזכו בשני ילדים טהורים שלומדים בתלמוד תורה!

אצלנו  אבל  לתוכחות,  דרכים  הרבה  שיש  ספק,  אין 
משום  יותר,  ומצליחות  מתקבלות  הזו  בדרך  התוכחות 
שהיהודים שאנחנו מתעסקים איתם אינם יהודים כופרים, 
צריך  שרק  בלב,  רדומה  אמונה  להם  שיש  יהודים  אלא 
להעיר אותה. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה...)שיר 

השירים ב, ז( 
זכורני שברחוב הסמוך היה נהג אוטובוס של חיילים. 
באופן קבוע הוא היה נוסע בשבת ברחוב לאחר השיעור 

שהייתי מוסר והבחורים היו מלווים אותי הביתה. 
מספר  עצמו  על  חוזר  זה  שדבר  הבחורים  כשראו 
"חילול  לעברו:  וצעק  התרגז  הבחורים  אחד  פעמים, 

שבת! תסתלק מפה!"
הנהג התרגז, הוציא את האקדח, טען אותו וקרא לעבר 

הבחורים: "מי שיתקרב אלי - אירה בו!"
לו:  ואמרתי  לנהג  ניגשתי  הבחורים,  את  הרגעתי  מיד 

"שבת שלום! ה' יחזיר בתשובה את כל עמו ישראל".
שמים  ירא  יהודי  הוא  נהג  אותו  כיום  תאמינו,  ולא 
בתכלית ובניו לומדים בישיבות. עד כדי כך. )מתוך הספר 
שם  עוד  וראה  א',  חלק  דברים"  אחריך  "משכני  החדש 

אריכות בנושא זה, בתוספת סיפורים ומשלים(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

 



משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 למעונות אמונה בפתח תקווה 
דרושות:

מנהלת )מ"מ(
  בעלת רקע חינוכי דתי

 תואר אקדמי - רצוי בתחומי חינוך ו/או 
 טיפול  גישה חמה ואוהבת לילדים

 ניסיון וידע מקצועי  יכולת ניהול צוות

מטפלות

052-4239525 נעמה

אחראיות ומסורות, 
בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים. 

תנאים טובים ואפשרויות לקידום מקצועי.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ
נסיון במכירות - חובה

אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מנהלי מכירות
דרושים

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה



ח' אב תשע"ט 129/8/19 בפתח-תקוה22

⋅

"

לאישה

עצות לשמירת טריות 
מוצרי חלב

טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

גבולות וסמכות בזמן החופש הגדול זו משימה 
לא קלה ומאתגרת, על מנת לעשות זאת מבלי 
הילדים  עם  הקשר  חיזוק   – הדברים  ששני 
 – סמכות  והפעלת  גבולות  בשימת  והצורך 
רכז   - אשדת  אריה  לזה,  זה  בסתירה  יעמדו 
התוכנית להנחיית הורים במרכז י.נ.ר ממליץ 

להקפיד על הכללים הבאים:

• ראשית, תמיד כדאי לשוחח עם הילד ולנסות 
ילד  לדוגמה:  מוקדמות.  להבנות  איתו  להגיע 
אם  השינה  שעת  את  יותר  רבה  בקלות  יקבל 
אבל  משותפת,  בשיחה  איתו  נקבעה  היא 

יתקשה לקבל הכתבה שרירותית של ההורה.

נעימה,  שיחה  להיות  צריכה  הזאת  השיחה 
כאשר ההורה מכתיב את גבולות הגיזרה, אבל 
מאפשר לילד להיות שותף מלא בדיון. בדוגמה 
היסוד  הנחת  השינה,  שעת  לגבי  קודם  שנתנו 
של השיחה תהיה שצריכה להיות שעה קבועה, 
יהיה שותף בקביעת השעה, כאשר  אבל הילד 
של  מסוים  מרחב  לו  לאפשר  ינסה  ההורה 
בחירה. מניסיוני, ילדים לא יציעו שעות שאינן 
יוכל בקלות לומר  הגיוניות, וגם אם כן, ההורה 
תנסה  בא  מידי,  מאוחר  לי  נראה  'זה  בחיוך 

להציע שעה הגיונית יותר'.

חשוב  סמכות,  להפעיל  צריך  זאת  בכל  אם 
יבין  שהילד  כדי  ענייני,  באופן  תופעל  שהיא 
כלשהו  כלל  ביצוע  על  מתעקשים  שאנחנו 
אנחנו  ועכשיו  אותנו  הרגיז  שהוא  משום  לא 
בעיננו.  חשוב  שהכלל  משום  אלא  בו,  נוקמים 

את  יאהב  כך  כל  לא  הוא  אם  גם  הזה,  באופן 
אותו.  לקבל  יותר  קל  לו  יהיה  שקבענו,  הכלל 
לקבוע  הורים  של  שתפקידם  מבינים  ילדים 
את הכללים בבית, אבל הם ממש לא אוהבים 
שההורים עושים את זה מתוך כעס או נקמנות. 

הילד  שבו  במצב  נתקלים  ואנחנו  במידה   •
מסרב להוראה שלנו, גם כאן, אין צורך להתלהם 
בהוראה  להחליף  כדאי  הכעס  את  ולצעוק. 
שאנחנו  להבין  לילד  שתגרום  וברורה,  נחושה 
נחושה  אמירה  לוויכוח.  להיכנס  מתכוונים  לא 
מאמירה  בהרבה,  סמכותית  נשמעת  ושקטה 
ניתן  הצורך,  במידת  ועצבנית.  מתלהמת 
שהילד  עד  פעמים,  מספר  ההוראה  על  לחזור 
המקרים  במרבית  לוותר.  כוונה  לנו  שאין  מבין 
לאחר מספר חזרות, שנאמרות בצורה שקטה 
לזכור  צריך  ההוראה.  את  יקיים  הילד  ונחושה, 
שמותר לו לומר 'אוף' תוך כדי הביצוע, כל עוד 

הוא מבצע.

• חשוב להקפיד גם על עקביות בהוראות שלנו, 
לעתים   – יציבים  לא  ואנחנו  שבמידה  משום 
עומדים על ביצוע ההוראה ולעתים לא – הילד 
והדברים  שלנו,  ההוראות  את  לקיים  לומד  לא 
לוויכוחים בלתי פוסקים. לא פעם  נתונים  יהיו 
לילדים  הוראה  שנותנים  הורים  לראות  לי  יצא 
בטון שאינו משתמע לשתי פנים, אבל כשהילד 
ולמעשה  לענייניהם,  חוזרים  הם  גם  מתעלם, 
להקשיב  חובה  שאין  הילד  את  מלמדים 

להוראותיהם.

צבאי  למחנה  יהפוך  לא  שהבית  מנת  על   •
כמות  את  לווסת  חשוב  וביצוע,  פקודות  של 
חשובים  כללים  במספר  ולהתמקד  ההוראות, 
נעדיף  השאר  ולגבי  עומדים,  אנחנו  שעליהם 
יותר את השיחה עם הילד ופחות את ההוראה 

הסמכותית.

בצורה  ניתן  נותנים,  שאנחנו  ההוראה  את   •
ברמזים.  ולא  היטב,  אותה  יבין  שהילד  בהירה, 
שאתם  רואה  'אני  לומר  במקום  לדוגמה: 
עדיף  הזה',  בבית  משרתת  כאן  שיש  חושבים 
להגיד פשוט במפורש, 'אני מבקשת שתקפידו 
כך  הארוחה'.  אחרי  בכיור  הכלים  את  לשים 

הילדים יבינו באופן ברור מה נדרש מהם. 

שהאווירה  חשוב   – ביותר  החשוב  והדבר   •
ולא  ושמחה,  נעימה  אווירה  תהיה  הכללית 
לשם  לילדים.  ההורים  בין  מלחמה  של  אווירה 
בהפעלת  נכון  מינון  על  להקפיד  צריך  כך, 
להפעיל   – מופעלת  היא  כאשר  וגם  הסמכות, 
שקבענו,  הכללים  פי  על  יעיל,  באופן  אותה 

ומבלי להתלהם ולצעוק.

על  להקפיד  גם  מאוד  כדאי  דבר,  עוד   •
משועממים  שילדים  משום  רבות,  פעילויות 

טובה  פחות  הרבה  בצורה  מתנהגים 
מילדים עסוקים. קשה לצפות מילדים 
כה  שעות  עצמם  את  שיעסיקו  קטנים 

רבות, ולכן חשוב לתכנן זאת.

"
הנה שאלה שמטרידה אותנו בכל קיץ מחדש: איך שומרים 

על טריות מוצרי החלב בחום ובשרב? מועצת החלב  והדיאטנית 
הקלינית שרית עטיה שמואלי הכינו עבורנו  מספר טיפים שיעזרו 

לנו לשמור על הטריות גם בקיץ הזה 

האחסון  כללי  על  להקפיד  חשוב  ולכן  במהירות  מתרבים  החיידקים  בחלב   .1
במיוחד בקיץ.

2. כדי למצות את מלוא תקופת האיכות של מוצר החלב חשוב לקצר את משך 
לאחסן  חשוב  הביתה.  להגעה  ועד  בחנות  המוצר  רכישת  מרגע  החולף  הזמן 
מוצרי  כל  על  צלסיוס.  מעלות  ל-4   2 שבין  בטמפ'  במקרר  החלב  מוצרי  את 
חלב מסומן תאריך תפוגה.  לאחר קנייתם בסופר או במכולת יש לקצר את כל 

האפשר את משך הזמן שהמוצרים שוהים מחוץ למקרר.
כדאי  וטריותם.  איכותם  לשמירת  הוא  אף  תורם  במקרר  המוצרים  מיקום   .3
לאחסן את המוצרים במגירה נפרדת הנמצאת בקומות התחתונות של המקרר. 
חשוב לא להניח במקרר כלים ומאכלים בטמפרטורה גבוהה, כדי שלא יורידו את 

רמת הקירור ויגרמו לקלקול מוצרים אחרים במקרר. 
ממקום  שלא  גבינות  לקנות  לא  אופן  ובשום  מפוסטר  לא  חלב  לצרוך  לא   .4

בפיקוח. 
5. מאכלים בעלי ריח, כדוגמת תבשילים, נקניקים, שום וכו', יש לאחסן בכלים 

סגורים שלא  יפגמו בטעם ובריח מוצרי החלב.  
6. צרכנים הצורכים חלב בשקיות ונוהגים להעביר את החלב לכלי אטום אחר, 
כל  ההרתחה  על  לחזור  יש  בחלב.  מילויו  טרם  המיכל  את  להרתיח  חייבים 
ואין להסתפק  ורוצים למלא את המיכל שוב,  נגמר החלב  פעם מחדש כאשר 
בהרתחה חד פעמית. אסור להכניס חלב לכלי לפני שאזל בו החלב הקודם, ולפני 
שהכלי הורתח. ההקפדה על הרתחת הכלי נועדה להקטין את כמות החיידקים 
המתרבים בכלי ולשמור על איכות וטריות החלב. למטרה זו, יש להעדיף בקבוקי 

זכוכית על מיכלי פלסטיק או מיכלים אחרים. 
גבינות  כמו   – אטומה  אינה  שאריזתם  גבינה  מוצרי  במעדנייה  קניתם  אם   .7
הניילון  להוציא את המוצרים מעטיפות  – הקפידו  וכ'ו  גבינות פרוסות  קשות, 
ולהעבירם למיכלים אטומים המיועדים לשמירת הטריות. כמו כן חשוב לשים 

לב לתוקף המוצרים שהוצאתם מהאריזה המקורית. 
8. ניתן להקפיא חלב לתקופה של מספר ימים עד מספר שבועות. יש להקפיד 
שהחלב יימצא במקרר לאורך כל משך ההפשרה. אין להפשיר את החלב מחוץ 

למקרר. 
9. ניתן להקפיא גם שמנת מתוקה ועדיף לעשות זאת במיכלים קטנים, כדוגמת 
המנה  את  רק  פעם  בכל  להפשיר  מומלץ  דומה.  כלי  או  קרח  קוביות  מגש 

הנדרשת, ולהשאיר את יתר הכמות בהקפאה.
וטריות  איכות  שמירת  כללי  על  שבעתיים  להקפיד  יש  הקיץ  בתקופת   .10
המוצרים, שכן בשל החום המוצרים מתקלקלים בקלות. מומלץ לא להתפתות 
למבצעים ולא לרכוש מוצרים שמשך טריותם קצר ביותר. כדאי לרכוש מוצרים 

לשימוש הקרוב בלבד ולהימנע מרכישת מוצרים לאחסון ארוך במקרר.  
11. בזמן הקניות במרכול או במכולת השכונתית מומלץ לגעת במוצרי החלב. 

במידה שהם לא קרים מספיק אל תקנו אותם.
בטמפרטורה  עליה  כל  במרכול.  הסיבוב  בסוף  החלב  את  לקנות  השתדלו   .12

מזרזת את קלקול החלב ומקצרת את זמן טריותו.

גבולות וסמכות הורית 
בחופש הגדול

החופש הגדול מזמן לפתחנו הזדמנות פז להיות זמן רב עם ילדינו, להכיר אותם טוב יותר, ולבסס 
• ההזדמנות הזאת כוללת בתוכה גם אתגרים רבים, משום שהשעות הרבות  את הקשר איתם 
המשותפות, מצריכות אותנו לשים יותר גבולות, ולא פעם אנחנו נדרשים להפעיל סמכות •איך 

נפעיל סמכות מבלי להילחם?
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 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת - בעלי מלאכה ומקצועות

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
8. התכווצות בלתי-רצונית של שרירי הגוף.  "עוים שכל הרואה אותם אוחזתו  

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

12. פנים אל פנים, בדיבור ישר, בלא מתווך או שלא בכתב.  "___  אל  ___" 
)במדבר יב ח(

14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע 
תכלת אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה 

זרה לט.(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
11. חמיצות.  "כלי שנותנין בו חומץ וכל דבר שיש לו  ___" )רש"י פסחים ל:( 

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

 למהירי החלטה, הרב 
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 

2,620,000 ש"ח. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

ו’ באב - ח’ באב תשע”ט
7/8-9/8/2019  

 ליד רדק, 3 חד' גדולים 
+ 2 חצאי חדרים + 

יחידת דיור נפרדת, ק"ק 
עם נגישות לכסא גלגלים. 

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

בני ברק

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

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

משותף 2,600,000 ש"ח. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
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 

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

050-5308742)8-8(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

בית שמש

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

בבלעדיות. רפי
055-6708295)31-34(_____________________________________________

אלעד

 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 

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

ילדים(, 2,100,000 ש"ח 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

 WINNERS נדל"ן בחיוך 
נדירה, גדולה, מושקעת 
מאוד, למחפשי איכות, 

בבנין בן 7, ברח' הבנים, 
5 חד', ק"ד, כ- 130 מ"ר 

+ מחסן 12 מ"ר,
2 סוכות, יחידת הורים,

3 שירותים, ממ"ד,
מעלית שבת, חנייה, 

מיזוג מרכזי, שווה 
לראות!

_____________________________________________)25-32(חיים 054-3970200

 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 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 מ"ב.
 050-5308742

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,650,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 חמד שלמה כל עבודות 
הצבע והגבס, דירות פרטיות 
ומוסדות. אמינים ומקצועיים 

050-5353265)28-39(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בחנה סנש, בק"א 
ואחרונה, 150 מטר בנוי, 
5 חדרים מפוארים ברמה 

גבוהה + 70 מטר בנוי 
על הגג, 2 חדרים + גג 

ענק!!! 4,350,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)28-28(_____________________________________________

 בנתן הנביא, 5 חדרים, 
115 מ"ר, קומה א', 

חזית, 3 כ"א, מסודרת + 
2 חניות 2,350,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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(_____________________________________________

 בשמאי דירת גן, ק. 
קרקע, 170 מ"ר, בנוי 

200 מ"ר, גינה, 8 חדרים 
052-8308841)30-33(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש, 
ק"ק, 5 חדרים + מרפסת 
גדולה. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742
)30-30(_____________________________________________

 בבירנבוים דירת 4 חד', 
ק"א + מעלית, חזית, במצב 

מעולה + חניה, לל"ת
_____________________________________________)30-33ל(052-7146800

 בק. הרצוג 4 חד', ק. 
קרקע שמורה + מחסן 

ומרפסת סוכה גדולה בחזית, 
אופציה להרחבה

050-9343155)30-33(_____________________________________________

 בשיכון ה' בנין בוטיק, 95 
מ"ר, ק"ב, יפייפיה + מעלית 

+ סוכה 2,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-33ל(050-6561605

 עלי הכהן 4 חדרים, 101 
מ"ר, ק"ג 645,000 ש"ח, 

_____________________________________________)31-34(לל"ת 052-7131848

 באבטליון 7 חד' מחולקת 
ל- 2 מושקעות ומושכרות + 

אופציה, נוף מרהיב 1,910,000 
052-7624394)31-34(_____________________________________________

 

 בבן עוזיאל המבוקש 
דירת 5 חד' ממוזגת כחדשה, 
4 כ"א, מרפסת סוכה גדולה 

052-7653146)31-34(_____________________________________________

באר שבע

 בהירדן, ק"א, 3.5 חד', 70 
מ"ר + סוכת ברזל, משופצת, 
יפייפיה 1,580,000 ש"ח לל"ת 

_____________________________________________)31-32ל(050-4124466

וילות ובתים

 ברח' אליהו הנביא 
דופלקס 4 חד', ק"ב, 
גדולה ומרווחת, מעל 

100 מ"ר ומעליה 3 חד' 
יפים, ניתן להפריד, 3 

כ"א 2,600,000 תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

_____________________________________________)31-31ל(050-5308742

דופלקסים

 בחברון, דופלקס 6 
חד',  אופציה להרחבה ל - 2 

חד' ומ.סוכה, 3 כיווני אויר 
052-5702120 2,450,000)31-34(_____________________________________________

 למכירה דירה בקרית 
הרצוג חמישה וחצי חדרים, 

מושקעת דופלקס
054-3236059)31-34(_____________________________________________

 נדירה! בא' קובלסקי, 
120 מ"ר יפייפיה, 

משופצת בעיצוב אדריכלי 
+ יחידה, ק"ק + 2 

אופציות, ת. מובטחת 
_____________________________________________)31-34ל(052-7600504

 בהזדמנות, נדירה, 4 
חד', 100 מ"ר בבנייה + 

_____________________________________________)31-32(גג 052-3330965

קו עיתונות דתית / 8231705 / 

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה 
ברח' רבי עקיבא 13 בני ברק, 

הידועה כתת חלקה 21 בחלקה 17 בגוש 6122
4.5 חדרים  מתפרסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת   .1
)פנטהאוז(, הנמצאת בבניין המשותף הבנוי ברח' רבי עקיבא 13 בבני 
ברק, הידועה כתת חלקה 21 בחלקה 17 בגוש 6122 )להלן: "הנכס"(.

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית עד ליום 12.09.2019 בשעה   .2
12:00 במשרדם של מי מכונסי הנכסים הח"מ.

על כל מציע לצרף להצעתו שיק בנקאי או ערבות בנקאית בתוקף ל- 6   .3
חודשים לפחות, לפקודת הח"מ, על סך 10% מההצעה.

השיק הבנקאי או הערבות ייגבו ו/או יחולטו ע"י הח"מ, אם המציע   .4
יפר את תנאי הצעתו ו/או יחזור בו היה והצעתו תתקבל.

הנכס נמכר במצבו הפיסי, התכנוני והמשפטי הנוכחי )AS IS( ועל   .5
המציע לבצע בדיקותיו ברשויות ובמוסדות השונים ואין באמור 
בהזמנה זו ובמידע המפורט בה כדי לחייב את הכונסים ו/או את 

בעלי הנכס.
על המציעים לבדוק את מצב הנכס, פיזי ומשפטי, והאחריות   .6
לבדיקתו בכל רשות שהיא ומכל בחינה שהיא, מוטלת על המציע 

ועליו בלבד.
ניתן לראות את הנכס תוך תאום מראש עם משרד הח"מ.  .7

להסרת ספק מובהר בזאת, כי הזמנה זו אינה מהווה מכרז והיא   .8
אינה כפופה ולא יחולו עליה דיני מכרזים. הח"מ אינם חייבים לקבל 

את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא.
לח"מ שמורה הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרות, בכל שלב שהוא, עם   .9
מי מהמציעים ו/או לבקש הצעות נוספות על פי שיקול דעתם ויהיו 

רשאים שלא למכור בכלל את הנכסים ולבטל את ההליך כולו.
המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.  .10

עדו דיבון, עו"ד  אריה סאמרלי, עו"ד    
כונס נכסים כונס נכסים    

רחוב מצדה 7  רחוב תל חי 1   
)מגדל ב.ס.ר 4 ק 28( בני ברק נתניה 4240300   

טלפון: 03-6361775 טלפון: 09-8844878   
פקס': 03-6361799 פקס': 09-8618530   

נייד: 054-4669923 דורון נייד: 052-7297222 אריה   

 להשקעה דירה מחולקת 
לשתי יחידות דיור שכירות 

2,700 במחיר מציאה 570,000 
ש"ח "תיווך אברהם"

050-4117276)32-32(_____________________________________________

 בלב הקהילה, קומה ד', 
5 חדרים, משופצת חלקית, 

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)32-32(_____________________________________________

+5 חדרים

 בקהילה דירת 4 חדרים, 
קומה ב', משופצת חלקית, 

משוכרת 2,200 ש"ח, 
760,000 ש"ח "תיווך אברהם" 

050-4117276)32-32(_____________________________________________

 בקהילה דירת 4 חדרים, 
קומה ב', משופצת מהיסוד, 

820,000 ש"ח "תיוך אברהם" 
050-4117276)32-32(_____________________________________________

 בפרוייקט דירת 4 חדרים, 
קומה א' 120 מ' + מ. סוכה, 

מושכרת 2,400 1,025,000 
ש"ח "תיווך אברהם"

050-4117276)32-32(_____________________________________________

 בטרומפלדור דירת 3 
חדרים, קומה ב', משופצת 

חלקית שכירות 2,200 
740,000 ש"ח "תיווך אברהם" 

050-4117276)32-32(_____________________________________________

 בקהילה דירת 3 חדרים, 
80 מ' משופצת, קומה ב', 

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)32-32(_____________________________________________

 מציאה! 5 חדרים קומה 
שלישית משופצת 10 דקות 

מהאוניברסיטה מחיר 500,000 
יעל הומילי נכסים

 055-6611636)32-32(_____________________________________________

 5 חדרים, 110 מ"ר 
להשקעה/חלוקה מחיר 

870,000 יעל הומילי נכסים 
055-6611636)32-32(_____________________________________________

 בית קרקע, שכונה ב', 
מחולקת ל- 4 יחידות דיור 

מושכרות 7,000 ש"ח משה 
_____________________________________________)32-32(אלוש 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 3 
יחידות דיור מושכרות 8,500 
אל"ש שכונה א' משה אלוש

054-3255667)32-32(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות 5,000 

אל"ש רחוב מוריה משה אלוש
054-3255667)32-32(_____________________________________________

 מבחר דירות לחלוקה בכל 
רחבי באר שבע עמלת התיווך 
כוללת את ניהול הנכס השנתי 

_____________________________________________)32-32(משה אלוש 054-3255667

 פרויקט ברמב"ש 3 חד' 
+ חדר רביעי בזכויות וכמעט 

סגור 1,291,000 ש"ח לפרטים 
חברת משלב,

ארי- 052-3528653
_____________________________________________)32-32(משה- 052-6900020

 בבלעדיות 2 דירות 
צמודות )נפרדות בטאבו(, בדוד 
המלך דירת 2.5 חדרים כ- 50 

מ"ר, 2 כ"א, ק"ק מוגבהת, 
כניסה מיידי. דירת 3 חדרים 

מרווחת, כ- 85 מ"ר + סוכה, 
3 כ"א, ק"ק מוגבהת, כניסה 
_____________________________________________)32-32(מיידי דוד תיווך 050-4122744

 באבן גבירול מבחר 
יחידות כ- 40 מ"ר בט"מ 

חדשות!!! 690,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בית פרטי אזור בית כנסת 
הגדול במחיר מציאה

050-9094402)32-35(_____________________________________________

 בלעדי פנטהאוס ברמת גן 
120 מטר + 40 מ' מרפסת, 
בניין חדש 4,100,000 תיווך 

_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

 א. שיכון ה' פנטהאוז 4 
חד', כ- 186 מ"ר גג צמוד + 

מעלית + מ.שמש 2,200,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)32-32(_____________________________________________

 טאבו משותף!! 
הזדמנות ברמב"ם! 

דירת גן 3 חד', חדשה, 
מפוארת, ק"א, סוכה 
_____________________________________________)32-32(תיווך 052-7684074

 בלעדי מציאה בדב 
גרונר דירת גג )דופלקס( 

כ- 40 מ"ר בכל קומה 
5 חדרים + גג, ק"ג, 

משופצת + נוף מדהים 
+ מעלית 1,550,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)32-32(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בגינחובסקי 
דירת גג 180 מ"ר חזית, 
ק"ד, 4.5 חדרים למטה 

+ עליה לגג מרוצף + 
אישורים לבניה מתאימה 

לחלוקה או לטאבו 
משותף מיידי 2,100,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)32-32(והשקעות 054-4290600

 בגבורי ישראל דופלקס 
250 מ"ר ק"ד + מעלית 

3,100,000 ש"ח בלעדי בתיווך 
_____________________________________________)32-32(הכוכב 054-8481688

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( ברחוב 
הרב קוק / חברון, 8 חדרים 

גדולים דופלקס, ק"ג וק"ד עם 
מעלית, 3 כ"א, כולל חניה 
2,950,000 ש"ח תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756 050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בשיכון ה' דופלקס כ- 
120 מ"ר, קומה א' מ. מהיסוד 

מחולקת ל- 2 דיר' כ- 60 
מ"ר*2 1,980,000 "תיווך 

_____________________________________________)32-32(משגב לדיור" 052-5222690

 א. אברבנאל דופלקס 9 
חד' כ- 180 מ"ר + מעלית + 
חניה 2,350,000 )נ. לחלוקה( 
א. לבניה "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)32-32(_____________________________________________

 א. שכונת אור החיים 
דופלקס 8 חד' כ- 240 מ"ר + 
מרפסת משופצת + מעלית 

3,100,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 הזדמנות!! דופלקס 
ביונה הנביא 160 מ"ר 
חזית, אופציה לחלוקה 

2,300,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)32-32(נכסים 052-7684074

+5 חדרים

 באזור מינץ חתם 
סופר בבניין חדש 5 חד' 
מפוארת עם נוף מדהים 
ב- 2,150,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)32-32(נכסים 050-4177750

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

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)32-32(מתווכים" 03-5701010

 בוינרב 6.5 חד', 150 
מ"ר ק"ב, מחולקת ל- 2 
מפוארות!!! 2,190,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי!! הזמדנות 
בפוברסקי! 5.5 חד', 

ק"ק, משופצת 115 מ"ר 
2 כניסות 2,070,000 

ש"ח מ. כהן נכסים
052-7684074)32-32(_____________________________________________

 בלעדי!! בגינחובסקי 
5.5 חד' ק"ג, 3 כ"א 120 

מ"ר משופצת אופציה 
60 מ"ר מ. כהן נכסים 

052-7684074)32-32(_____________________________________________

 בבניה, בחנקין 5 
חד'! מחולקות, מגורים 

+ הכנסה! "אביחי - 
_____________________________________________)32-32(מתווכים" 03-5701010

 ברמת אלחנן כ- 5 
חד', 130 מ"ר, ק"ג, 

מעלית, הרחבה 20 מ"ר 
2,190,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)32-32(_____________________________________________

AC  נכסים למכירה, 
ברח' משה בגנו בני ברק, 

4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת ויפה ירון

052-6558820)32-35(_____________________________________________

AC  נכסים למכירה 
ברח' הרב שך 7 בני ברק 

4 חדרים, 76 מ"ר + 
מחסן 22 מ"ר + מעלית 
+ חניה. מדהימה! ירון 

052-6558820)32-35(_____________________________________________

 בגורדון בנין חדיש 4 חד', 
90 מ"ר + מחסן 35 מ"ר. 

מושכר מושקעת מאוד ק"ב 
2,300,000 תיווך הכוכב

054-8481688)32-32(_____________________________________________

 בגולומב 4 חד' בנין חדש 
ק"ב מושקעת במיוחד סוכה 

במטבח 2,300,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)32-32(הכוכב 054-8481688

 בראשונים בבניין 
חדש 4 חד' כ- 95 מ"ר 

מחולקת לדירה + יחידת 
דיור קומה ראשונה ב- 
1,670,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)32-32(נכסים 050-4177750

 בבלעדיות במכבים 4 
חדרים + חצר 30 מטר + 

אופציה מאושרת משופצת 
1,650,000 תיווך

055-6789653)32-32(_____________________________________________

 למבינים!! א. שמואל 
הנביא 4.5 חד' כ- 110 מ"ר 

קומה ב' סוכה + מעלית 
1,850,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! בשיכון ג' 4 חד', 
100 מ"ר )65 מ"ר בנוי + שלד 
35( ק"א, משופצת 1,780,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג' 4 חד', 
80 מ"ר + חצר פרטית 40 
מ"ר א. הרחבה משופצת, 
חזית 2,090,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

 בהר השלום בטאבו 
משותף 4 חד' + מרפסת 

שמש 120 מ"ר ק"א + מעלית 
+ חניה משופצת ויפה א. 

_____________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

 בלעדי מציאה בבגנו 4 
חדרים משופצת מהיסוד 

ק"א חזית + מעלית 
1,830,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)32-39(תיווך 052-8797653

 מציאה 4 חד' 90 מ"ר + 
חניה ק"ג, גג בטון, משופצת 
מהיסוד! ז'בוטינסקי 33 מול 

רח' רמב"ם, לל"ת 1,570,000 
_____________________________________________)29-32(ש"ח 054-7708223/50

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

סופר/הראשונים, 4 חד' 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,880,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בנתן הנביא - בבן גוריון 4 
חד', ק"א, סוכה, חניה בטאבו, 

מעלית משופצת קומפלט 
_____________________________________________)29-32(לל"ת 054-7520823

 3 חד' גדולים, 80 
מ"ר, חזית, ק"ק ברחוב 

רבינו בחיי קרוב לספינקא 
עם אופציה ל- 25 מטר 

נוספים, מתאים גם לנכה, 
לא משופץ 1,650,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)28-28(_____________________________________________

 מציאה! באביי ורבא 
4 חד' 90 מ"ר, ק"ב, 

עורפית משופצת מהיסוד 
1,750,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

1,750,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, קומה 2, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 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)30-30(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"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 

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

050-5308742)13-13(_____________________________________________

 מציאה, ביהושוע, בגן 
העיר 4 חד', קומה נמוכה 

עורפית, 1,925,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)15-15(_____________________________________________

 ברמב"ם, סמוך לקהילה! 
וילה + 2 יחידות דיור על 600 
מ"ר מגרש, 1,590,000 ש"ח. 

_____________________________________________)32-32(054-9715858 דרום נדל"ן

 מציאה! בשכ' הרי"ף 
המתחרדת, וילה 7 חד', 200 

מ"ר בנוי, 600 מ"ר מגרש, 
משופצת! 1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)32-32(054-9715858 דרום נדל"ן

וילות ובתים

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים
 בסוקולוב 3.5 חד' ק"ג 

+ גג רעפים 1,790,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-32(תיווך הכוכב 054-8481688

 באהרון דב 75 מ"ר 3 חד' 
ק"א 1,750,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)32-32(הכוכב 054-8481688

 ברחוב בורוכוב דירת 3 
חדרים ענקית, כ- 100 מ"ר, 
ק"ק + חצר כ- 50 מ"ר )לא 

בטאבו( 3 כ"א, תיווך
050-4122744)32-32(_____________________________________________

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! אופציה 
מיידית + עתידית "אביחי 
_____________________________________________)32-32(- מתווכים" 03-5701010



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

טבריה

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

ו’ באב - ח’ באב תשע”ט  7/8-9/8/2019

ירושלים

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג, גג 

רעפים, עם אופציה 
לבניה על הגג 1,590,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
 03-5797756
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)23-23(_____________________________________________

חיפה

 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

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

4 חד' במציאה!
+ תמ"א!!! "הולילנד 
נכסים" 02-6763740 

050-5393263)24-49(_____________________________________________

 במינץ' בק"ק דירה 
מחולקת לדירת 2.5 חד' 
ודירת 1.5 חד', מושכרים 
ב- 5,500 ש"ח משופצים 
1,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל דירה 
1,075,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 גבעת רוקח 3.5 חדרים 
ענקית, חניה פרטית, קומה 

נוחה 1,830,000 ש"ח לוי דרוק 
ניהול ושיווק נדל"ן 

052-7276299)25-32(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברמת שלמה כ. 

פרטית, 5 חד' + נוף + 
חצר 120 מ"ר + אופציות, 

לל"ת 2,550,000 ש"ח 
053-3133344)30-33(_____________________________________________

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 90 מ"ר, 
משופצת, נוף לכנרת + חניה 

ומחסן, ק"ג, בלי מעלית, 
תריסים חשמליים 630,000 

_____________________________________________)31-31(ש"ח תיווך הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל, 140 
מ"ר, קומה 3 + נוף לכנרת 
760,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717 04-6716666)31-31(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 27 
מ"ר + מעלית ונוף לכינרת 
290,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)31-31(_____________________________________________

 מציאה!!! בקרית שמואל 
בקומה ב' 120 מ"ר, משופצת 

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)31-31(_____________________________________________

וילות ובתים
 בטבריה עלית דו 

משפחתי 150 מ"ר, מחולקת 
ל- 2 דירות + אופצייה לבניית 
2 דירות נוספות )שלד בנוי( + 
גינה ענקית + כ- פרטית ל- 2 
היחידות + נוף לכנרת, ניתנת 
לשכירות לאחר שיפוץ 9,000 
ש"ח לחודש 1,300,000 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(תיווך הצבי 053-3147717

 בקריית שמואל, דירת גן 
נדירה, 120 מ"ר + 90 מ"ר 

גינה + מרפסת 62 מ"ר הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת 

תיווך הצבי 04-6716666 
053-3147717)31-31(_____________________________________________

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

פנטהאוז 124 מ"ר + נוף 
לכנרת + מ. סוכה 950,000 

ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)31-31(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

לכנרת + מרפסת גדולה 
930,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)31-31(_____________________________________________

 בקרית שמואל חדשה 
מהקבלן, 4 חד' 127 מ"ר + 

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(תיווך הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל 4 חד' 
120 מ"ר + מעלית + מ. 

סוכה 40 מ"ר, משופצת + 
נוף 860,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)31-31(_____________________________________________

 בנוף פוריה, חדשה 
מהקבלן, ק"א, 3 חד' 80 מ"ר 

מוכנה למגורים + אופצייה 
מיידית לחדר נוסף 810,000 

ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)31-31(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 60 מ"ר, 
3 חד', קרקע פינתי, משופצת 
+ נוף פנורמי לכנרת, אופציה 

מוכנה לבניה של 40 מ"ר 
550,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)31-31(_____________________________________________

 בזבוטינסקי, ק"ג, 60 
מ"ר, 3 חד' משופצת כחדשה 

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)31-31(הצבי 053-3147717

 בפיקא, בצמוד לקרית 
שמואל, משופצת, 3.5 חד', 74 
מ"ר בקו" 4 ללא 450,000 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(תיווך הצבי 053-3147717

 במגדל! )5 דק' מטבריה( 
וילה 180 מ"ר על 400 מ"ר 

שטח, 5 חד' משופצת + 
נוף לכנרת, מושכרת, ניתנת 

לשכירות יומית ב- 1,500 ש"ח, 
ללילה 1,300,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)31-31(הצבי 053-3147717

3-3.5 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)26-33(_____________________________________________

עמנואל

 בבן גוריון פינת הרב קוק 
דירת 3.5 חד' 85 מ"ר מטבח 

חדש 1,650,000 לל"ת 
050-4439888)29-32(_____________________________________________

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון 

3 חדרים, ק"ג עורפית, 
ללא מעלית, גג רעפים, 
מצב טוב, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 

1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)29-29(_____________________________________________

 דירות 3/4/5 חדרים, 
ישירות מהקבלן, ליווי 

בנקאי, נוף עוצר נשימה, 
הזדמנות נדירה, החל

מ- 670,000 ש"ח
073-7069375)29-32(_____________________________________________

 דירות מרווחות עם 
אופציה, 3/4/5 חדרים, 

הון עצמי 30 אחוז, 
שכונה חסידית, החל מ- 

690,000 ש"ח
073-7069375)29-32(_____________________________________________

לפרטים:
עינב ציאדה 050-2442446

בטבריה בקריית שמואל )שכונה עם אופי דתי( 
4 חדרים 100 מ"ר חדשה+ מעלית+ מחסן צמוד לדירה+חניה +

מרפסת עם נוף מהמם לכינרת 960,000 ש"ח )אופציה להשכרה(

מגדלי קיסר

 3 חד' בקרית הרצוג, 
ק"ג שמורה ומסודרת, 

במיקום מעולה 
1,378,000 ש"ח לל"ת 

054-8467173/4)31-34(_____________________________________________

 ברח' דניאל 10 קומה 1.5, 
2.5 חד', משופצת כחדשה, 

מדהימה ביופיה, אישור 
לתוספת בניה של 20 מ"ר 

)כולל סוכה, סיכוי למעלית( 
מחיר: 1,550,000 ש"ח

052-7174666 דוד 
)31-34(_____________________________________________

 3 חדרים בניסנבוים 2 
חיפה, ק"3, מעליות, צמודה 

לפארק, תחבורה מצוינת 
_____________________________________________)31-34(970,000 ש"ח 054-4221565

 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 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים 02-5713375

 ברמות זרחי קוטג' 6 
חד' )160 מ"ר נטו( + גינה 
)250 מ"ר( + 2 מחסנים, 
נוף, פרטיות, ת.ב.ע )55 

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים 02-5713375

 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 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ד' קוטג 4 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 
)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע, 
תחבורה 1,900,000 ש"ח! 

_____________________________________________)32-32(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב' 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!( משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר( 
2,150,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים 02-5713375

דופלקסים

 3.5 חד', סלון ענק, מטבח 
נגר, משופצת מהיסוד, לל"ת 

1,480,000 ש"ח
050-4110314

_____________________________________________)30-33ל(

+5 חדרים

פתח תקווה

 מציאה להשקעה דירת 
גן 2 קומות, כניסה פרטית, 
160 מ"ר בנוי, 7 חדרים + 

חצר פרטית בטאבו 140 מ"ר, 
מרכז העיר, תשואה גבוהה 
מאוד עם פונטציאל עתידי 

לפינוי בנוי 2,250,000 ש"ח 
052-5658554)31-32(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברמות א' 4 חד' )80 מ"ר 
נטו( + מרפסת סוכה, ללא 

מדרגות! לנכה / למבוגרים ע"י 
ביה"כ 1,800,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)32-32(הכוכבים 02-5713375

צפת

 דופלקס 3 חד' בגני הדר, 
_____________________________________________)28-31ל(ללא תיווך טל': 054-6713716

 בלוחמי הגטאות 
במדורגים, 150 מ"ר, מחולקת 

ל- 3 יחידות, צופה לכינרת, 
אופציה להרחבה, מחיר אחרון 
_____________________________________________)30-33(990,000 לל"ת 054-8443967

4-4.5 חדרים
 במאור חיים, 4 חד', 

משופצת ברמה גבוהה מאוד, 
יחידת הורים, חצר גדולה, נוף 

_____________________________________________)30-33(לרשב"י ממוזגת 052-7616823

קריות

קרית אתא

 להשקעה!!! בדימונה 
ביגאל אלון 2.5 חד', אפשרות 3 
בקלות, חנייה בשפע, משופצת, 

יפהפייה!!! 445,000 ש"ח, 
גמיש - לחטוף!!!

054-9176617 050-9961324)30-33(_____________________________________________

דימונה

 בזבוטינסקי/הרב שך 
כ- 3 חד', 65 מ"ר, ק"ג 

ואחרונה 1,165,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד' כ- 80 
מ"ר 3 כ"א 1,450,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בנגב 3 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"ב ואחרונה 

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בשניים, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א כחדשה חזית 
חניה 1,370,000 נדל"ן 
_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 3 חד', 74 
מ"ר, ק"ג מעטפת כ- 60 

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 באביעד 3 חד', ק"ג, 
כ- 60 מ"ר, רצפה עוד 40 

מ"ר 1,395,000 נדל"ן 
_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 באברבנאל 3 חד', 
כ- 90 מ"ר ק"ג גג בטון 

1,699,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
קרקע 70 מ"ר חצר 

30 מ"ר מ.חלקית 
1,350,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בזבוטינסקי צב"ב 
3 חד', כ- 70 מ"ר 

ג.בטון היתרים מידיים 
1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בניין חדש 
חרדי בפ"כ קומה א' חזית 

+ מעלית 1,380,000 תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בפ"כ אזור המכבים 
3 ח' קומה ג' בניין חרדי 

70 מטר משופץ + יציקה 
כ- 30 מטר 1,420,000 תיווך 

_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי!! ז'בוטינסקי 
עורפ' כ. מב"ב 3 כ- 64 מ"ר, 

א. להרחבה צד/וג. בטון 
1,290,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. בנימין 
אברהם 3 חד', כ- 57 מ"ר 

קומה 2.5 מ. מהיסוד א. בג. 
רעפים 1,280,000 "תיווך 

_____________________________________________)32-32(משגב לדיור" 052-5222690

 א. בנימין אברהם 3 
ענקית כ- 82 מ"ר קומה 
א' משופצת חלק' חניה 

1,420,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 א. הצבי 3 חד' כ- 66 
מ"ר, ק"ב א. להרחבה 48 מ"ר 
1,390,000 גמיש "תיווך משגב 

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 א. הרצוג 3.5 חד' קומת 
קרקע כ- 65 מ"ר שמורה + 

סוכה 1,370,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 בנורדאו 3.5 חד' ק"ג 
מעלית 3 כ"א סוכה 

וחניה 1,410,000 מ. כהן 
_____________________________________________)32-32(נכסים 052-7684074

 בלעדי בהרצוג / הרב 
קוק 3.5 חדרים 75 מ"ר, 

משופצת ומושקעת 
כחדשה ק"ג ואחרונה 

סוכה בסלון חזית 
1,560,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות 
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברח' 
ירושלים מו העירייה 85 
מ"ר גדולה 3 חדרים + 
מרפסות חזית ק"א + 

מעלית מיידי 1,610,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
 בבית יוסף 2 חד', כ- _____________________________________________)32-32(והשקעות 054-4290600

40 מ"ר מפוארת, טאבו 
נפרד!!! 830,000 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 2 חד' 
כ- 40 מ"ר, ק"ב, היתרים 

ל- 30 מ"ר מפוארת, 
1,150,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)32-32(_____________________________________________

  בלעדי 2 ח' מפוארים 
בז'בוטינסקי עורפית + 

אופציה מוסמכת מהשכנים 
לעוד 30 מ' 1,150,000 תיווך 

_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

 א. אברבנאל 2.5 חד', 
ק"א, כ- 60 מ"ר + סוכה 

משופצת + היתרים כ- 10 
מ"ר 1,190,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

גבעת שמואל 
 רח' הזיתים דופלקס גג 

קו1', 5 חד' + זכויות לתוספת 
2 חד' + חניה משה דסקל 

_____________________________________________)32-32(מאגדים 050-5926021

 מבחר בתי קרקע ודירות 
החל מ- 300 אל"ש משה 

_____________________________________________)32-32(אלוש 054-3255667

 למבחר הגדול של דירות 
למכירה בטבריה עילית 

במתחרדים חייגו 04-9991211 
_____________________________________________)32-32(לוינגר תיווך לאנ"ש

 ברמות זרחי קוטג' 6 
חד' )160 מ"ר נטו( + גינה 
)250 מ"ר( + 2 מחסנים, 

נוף, פרטיות ת.ב.ע )55 
מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)32-32(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 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים: 02-5713375

 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 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים

 ברמות א' 4 חד' )80 מ"ר 
נטו( + מרפסת סוכה, ללא 

מדרגות! לנכה/למבוגרים ע"י 
ביה"כ 1,800,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)32-32(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 
)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע, 
תחבורה 1,900,000 ש"ח! 

_____________________________________________)32-32(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב' 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!( משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר( 
2,150,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)32-32(הכוכבים: 02-5713375

 6 חד', מטופחת, מושקעת 
+ 2 מרפסות, נוף מדהים, 

_____________________________________________)32-33ל(שכנים טובים 054-8446002

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מסודרות ק"ק תשואה 5,300 
ש"ח 1,100,000 תיווך יוחנן 

050-4104044)32-32(_____________________________________________

 בהזדמנות בפיקא מרכז 
העיר דירת גג 5 חד' גדולה 

+ מעלית + חניה ק4' 
1,870,000 תיווך יוחנן

050-4104044)32-32(_____________________________________________

 למבינים, בכפר אברהם 
דירת גג יחודית 4+1 עם יחידת 

דיור נפרדת, סוכה, מעלית, 
חניה, עסקה מצויינת

_____________________________________________)FOX 050-6925400)32-32 נדל"ן

 למכירה, כפר גנים, דירות 
5 חד', 6 חד', דירת גן 5 חד', 
ודירת גג 3 חד', מפרט טכני 

גבוה, תוכניות ופרטים נוספים 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)32-32 נדל"ן 

 דירת גג, 5 חד' בגני הדר 
כולל חדר בגג, אופציה לבניה, 
מחסן עם חלון, מעלית, בניין 
 FOX 050-6925400 איכותי

_____________________________________________)32-32(נדל"ן 

+5 חדרים
 רימקס עוצמה, גוטמן, 
קומה 11, כ- 135 מ"ר, דירה 

חדשה במגדלי העיר, מ.שמש, 
ממ"ד, חניה 2 ומחסן צוות 

_____________________________________________)32-32(אביגד 072-3957393

 למכירה 6 חד', בסמוך 
לגבעת שמואל, קו6' מרפסת 

גדולה + מחסן קומתי מאגדים 
_____________________________________________)32-32(משה דסקל 050-5926021

 כפר גנים, בן יהודה 6 חד', 
142 מ"ר, מעלית חניה

054-2390027
_____________________________________________)32-32(גניה אמא נכסים

 כפר גנים, הנשיאים, 5 
חד', 1 ק' מעלית חניה

054-2390027
_____________________________________________)32-32(גניה אמא נכסים

 רימקס עוצמה, 
השופטים, בית פתוח ללא 

תיווך, יום שישי: 09/08/19 
בין השעות: 09:00-11:00 

קומה 2, כ- 105 מ"ר, ממ"ד, 
מ.שמש, מעלית, חניה צוות 

_____________________________________________)32-32(אביגד 072-3957397

 חייבת להימכר בגני הדר 
דירת 4 חדרים, סוכה, אפשר 

להפוך לחדר, מעלית, במיקום 
הכי טוב בשכונה

_____________________________________________)FOX 050-6925400)32-32 נדל"ן 

 בחיים כהן היוקרתי 4.5 
ח' + מפרסת סוכה + מעלית 

שבת רק 4,900 ש"ח מה- 
050-4811122 9/2019)32-32(_____________________________________________

 בשטמפר 54 מרווחת, 
משופצת מהיסוד, ק"א 
+ מעלית, מיקום מצוין 

1,500,000 ש"ח
_____________________________________________)32-33ל(054-5581323

 הדר גנים, יהודה הנשיא, 
4 חד', מ.שמש, סוכה, ממ"ד, 

מעלית שבת גניה
054-2390027)32-32(_____________________________________________

 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)32-32(_____________________________________________

 בקריות דירות מחולקות 
עם תשואה נאה מאוד! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
04-8441111)32-32(_____________________________________________

 בק. אתא, בחרדי למגורים 
מגוון רחב של דירות 3-5 חד' 

בהזדמנות! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים

052-2790370)32-32(_____________________________________________

 בק. אתא דירות לחלוקה, 
כל הקודם זוכה! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים
04-8441111)32-32(_____________________________________________

 מושקעת ויפה + טאבו 
ללא תיווך להשקעה 
/ חלוקה גמיש מאוד 

560,000 ש"ח
054-9002184)32-35(_____________________________________________

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת 

ומסורגת + מזגנים + 
ריהוט חלקי + דוד"ש + 

_____________________________________________)32-35ל(סוכה 050-5260688

רמת גן

יחידות דיור

 בית פרטי נדיר בשכונת 
הלל, 500 מ"ר מגרש, משגע 

ושקט, "רימקס 100%" 
052-3739300)29-32(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

 פנטאוז חדש בהרב לוין 5 
חד' + מרפסות 3 כ"א 7,300 

ש"ח מפתח בתיווך הכוכב 
054-8481688)32-32(_____________________________________________

בני ברק 
פנטהאוזים ודירות גן

 בשיכון ג', 150 מ"ר + 
מרפסת מרווחת, ריהוט מלא, 

לתקופה מאחרי סוכות עד 
פסח 7,900 ש"ח

052-8103330
_____________________________________________)32-35ל(

 באזור אבני נזר 
מיוחדת ביותר! 8 חד' כ- 
200 מ"ר כולל 2 יחידות 
הורים + מרפסת שמש 
מיידי! ב- 11,000 ש"ח 

להב נכסים 
050-4177750)32-32(_____________________________________________

+5 חדרים

 בהרב שך בנין חדש 4 חד' 
ק"א חזית מיידי 6,000 ש"ח 

מפתח בתיווך הכוכב
054-8481688)32-32(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד' ק"א חזית 
3 כ"א יפה + ממוזגת מיידי 
6,500 ש"ח מפתח בתיווך 

_____________________________________________)32-32(הכוכב 054-8481688

 בעמק יזראל 4 חד' 
ענקית + מרפסת שמש 

גדולה + מעלית רק 
4,200 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 בזבוטינסקי בנין חדש 
קרקע 4 חד', 85 מ"ר 
ממוזגת 4,500 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בבן גוריון פ' 
קוק )מול השלישות( 4 
חדרים מטופחת יחידת 

הורים + סוכה קומה 
ג' עורפית ושקטה + 

מעלית + חניה 5,300 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)32-32(והשקעות 054-4290600

 בגוטליב - בגנו 4 חד', 
ק"ג, שמורה ויפה, סוכה, 

מעלית, אב" תיווך
054-8451271)32-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו 3 חד' ענקית כ- 

85 מ"ר מפוארת! בבניין 
חדש + חניה ומחסן 

מניבים ב- 1,850,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 בעמוס! 3 חד', 
ענקית, ק"ב, חזית! 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)32-32(_____________________________________________

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, גג 
בטון, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)32-32(מתווכים" 03-5701010

 זה דבר האבד, מציאה 
בברוט 3 חדרים, קומה 1, 50 
מ' + אופציה מוכנה 80 מטר 

1,270,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)32-32(_____________________________________________
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מחסנים

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(סולידית, 03-7542233

נדל”ן 
מסחרי

מגרשים

חנויות

■ 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

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! 
050-3070487 050-9070487)49-52/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-04/20 טל': 052-7655095

 נופש במרכז, פנסיון מלא 
8,800 ש"ח )מטבח לפסח( 

בכשרות א. רובין שליט"א 
 058-7179228)11-33(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלוד בדוד המלך ק"4
בלי מעלית, בבניין איכותי
מחולקת ל -2 דירות כולל

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק 

950,000 ש"ח. )רק ככה 
מגיעים לדירה. שווי החזר 

משכנתה של 800,000 
ש"ח( בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

מומלץ! מבצעים לחורף. 
052-6990764)40-41-19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-12/20(_____________________________________________

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

_____________________________________________)31-30/20ל(050-4133098

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + בריכה + ג'קוזי, 
מנגל, טרמפולינה, נדנדה 

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

 צימרים מפנקים, ג'קוזי 
ענק, בריכה צנועה, נוף, חדר 
אוכל, ביה"כ, מבצעים חמים, 

_____________________________________________)15-41ל(050-8219080/1

פתח תקווה

משרדים
 להשכרה משרד 

מפואר וממוזג קומה 1- 
+ מעלית, 40 מ"ר במרכז 

הרב קוק, 2,500 גמיש. 
054-6506501)24-24(_____________________________________________

ביריה

 סוויטה למשפחה ודמוי 
מערות לזוגות + גקוזי' בכל 

יחידה, בריכת שחיה מוצנעת, 
גינה גדולה, אויר הרים 

052-7703470)24-33(_____________________________________________

 בקתה בצל ההר אירוח 
זוגות ומשפחות בביריה מול 
צפת, מחירים אטרקטיביים 
04-6922696 050-8616675)24-37(_____________________________________________

 בבית רומנו 1. מתחם 
9 חדרים +בריכה וחדר אוכל 
2. 4 דירות סטודיו חדשות! 

מאובזרות, מרוהטות וממוזגות
050-4338878)24-35(_____________________________________________

אביבים

 בגליל מערבי - וילת נופש 
4 חד', גינה גדולה + ברכה + 

_____________________________________________)25-32(2 יחידות 050-5990545

 *סוויטה + גקוזי' לזוג + 
3 דירת אירוח עד 8 נפשות. 

נוף מדהים בריכת שחיה. 
050-6901390)26-37(_____________________________________________

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-26-2020(_____________________________________________

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

גדולה, שעון מים גלאט
058-5994740)27-38(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 חייב להימכר! ביבנאל 
12 דונם חקלאי 900 מ"ר 
מהמושב, הערכת שמאי 

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)31-31(_____________________________________________

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 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)19-46/19(_____________________________________________

גליל תחתון
 יחידת אירוח 

מאובזרת, מתאימה 
לזוג + 4-6 בבית רימון, 

במחירים נוחים, גיא 
050-6554454)27-34(_____________________________________________

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-26/20ל(052-6665127

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא בב"ב, ויטרינה בחזית, 

30 מ"ר + גלריה 28 מ"ר, 
משופצת + שירותים ומזגנים, 

_____________________________________________)28-39ל(סורגים 054-8057736

מבנים

 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

פינת מנגל עם פרטיות 
_____________________________________________)28-49(מוחלטת 052-3833809

 דירת אירוח עד 10 
נפשות, בריכה וחצר מפנקת, 

לשבתות ול-3 הימים האחרונים 
_____________________________________________)27-34(לביהזמ"נ 050-3056720

 וילה, 6 חדרי שינה סגורים, 
סלון ומרפסת ענקיים, בריכה 

סגורה, שטח ענק 
050-5791705)28-35(_____________________________________________

 דירת אירוח עד 10 
אנשים, בריכה וחצר מפנקת, 

נותרו 3 ימים אחרונים 
_____________________________________________)27-34(לביהזמ"נ 050-3056720

בית חלקיה
 חופשה משפחתית 

מהנה בוילה חדשה, 
נעימה, שקטה ומאובזרת 

מול הנוף, 20 מיטות 
050-4162290)32-36(_____________________________________________

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט 
מאובזרת היטב מתאימה 

עד 4 נפשות
050-6243346)21-32(_____________________________________________

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

 דירת נופש, חזית לים, 
דקות לכנרת, ממוזגת 
ומרוהטת, עד 6 נפשות

050-6241690 מולי 
_____________________________________________)28-35(* יש צימר בצפת

 וילת נופש גדולה 
ומאובזרת + חצר, מתאים 

למשפחות עד 12 איש, 
_____________________________________________)25-32(בטבריה עילית 050-3222162

 דירת נופש + חצר 
פרטית, 7 מיטות, שמורה 
_____________________________________________)26-51(ומטופחת 052-7833506

 וילה פרטית חדשה, 
מאובזרת למשפחות, במחיר 

אטרקטיבי לכל השנה 
058-3213649)26-37(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, חלקם 
עם נוף לכינרת, חדר אוכל 
מהדרין עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים נוחים.

053-4326551
04-6715330)27-26/20(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים, 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

_____________________________________________)29-34(עד 10 איש 050-3518000

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-03/20(_____________________________________________

 5 צימרים ודירה עד 28 
איש וליחידים+ חדר אוכל 
וביהכנ"ס + בריכה וגקוזי' 

053-7763264 053-7334201)25-36(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
מטבחון, נוף 050-3770300 

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

 לחוש בתוך הים יוקרתי, 
ייחודי, חדש, חלומי! מ- 900 
ש"ח בינהזמנים 1,100 ש"ח 

052-7687606)25-36(_____________________________________________

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

/שבתות/תקופות בעוזיאל, 
_____________________________________________)28-39(צמוד לבעלז 052-7118100

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-24/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 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(_____________________________________________

 בשיכון ו' דירת 3 חד', 
3,500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-32ל(052-6357770

ירושלים

 יחידה לזו"ג חדשה, 
מרוהטת, 2,700 ש"ח *יחידה 

2 חד', מרוהטת הכל חדש 
3,700 ש"ח 052-6242872

_____________________________________________)29-32ל(

 4 חד' ממוזגת, כולל 
ארונות, מסורגת במרכז העיר 
_____________________________________________)29-32ל(ק"א + מעלית 054-2112542

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

1.3 לחודש, חוזה שנתי 
054-2321111)29-14/20(_____________________________________________

 בירושלים בבית ישראל 
להשכרה 2 קומות 130 מ"ר, 

לכל מטרה, משה 
052-2631467)29-36(_____________________________________________

 בפינס קרלין בי-ם בדמי 
מפתח חנות 20 מ"ר לכל 

מטרה, גמיש לרציניים
_____________________________________________)29-32ל(050-2052120 050-7874791

 לבין הזמנים, דירת 3 חד' 
גדולה, יפה, נקיה, מטופחת 

_____________________________________________)29-32(וממוזגת 052-7169652

 דירת נופש חדשה, גדולה, 
מוארת בקריה החרדית + 

מרפסת עם נוף לכינרת 
_____________________________________________)29-32ל(053-3179079

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-40/19(_____________________________________________

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)31-42(_____________________________________________

 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

 למשפחות, במרכז טבריה 
עילית ממוזגת צמוד ל"יש" 
ולקרלין, במחיר אטרקטיבי 

_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-02/20ל(054-8523020

 דירת 3 חד' מרווחת, נוף 
מול ההר 053-7294477 

050-5884173)29-33(_____________________________________________

ספסופה

 לפרויקט בבניה 
השקעה עם בטחונות 

מעולות )נדל"ן( תשואה 
9% לשנה מינימום 

600,000 ש"ח
053-4191624)29-32(_____________________________________________

 ברח' הרימון דירת 3 חד' 
חדשה, ממוזגת, ק.קרקע, 
_____________________________________________)30-33(3,200 מיידי 053-2795656

 לממושכת בחברון 30 
מ"ר משופצת, כניסה פרטית, 

קרקע + חצר 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)30-33ל(03-5785056

 יחידת דיור חדשה באזור 
הרב שך, מרכזי ושקט מאוד 

3,400 גמיש, ק"ד, ללא
053-3120620)30-33(_____________________________________________

 בק. הרצוג יח"ד, 2 חדרים 
מרוהטת )מלא( וממוזגת, 

_____________________________________________)30-33ל(פלאפון: 054-8413427

 יח"ד ליחיד יפה ומרווחת, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

_____________________________________________)32-35ל(בהרב רוזובסקי 050-4113074

 למסירה מבנה שמותאם 
לצהרון / משפחתון / מעון 
בעל סמל תמ"ת לשנה"ל 

_____________________________________________)30-33(תש"פ 050-8883222

 מבחר וילות מפוארות 
וצימרים באור הגנוז, בר יוחאי, 
_____________________________________________)30-33(מירון והסביבה 050-4105896

 דירת קרקע + חצר גדולה 
+ צמוד לכינרת, מזגנים, 

הנחה לאברכים 053-5248382 
_____________________________________________)30-33ל(054-8422618

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + גקוזי', חצר ענקית, 
_____________________________________________)30-41(במחירי השנה! 050-4105984

 4 יחידות אירוח מאובזרות 
כולל גקוזי' ביחידה ובריכה 
_____________________________________________)30-41(בחצר 052-4425527 רגינה

גליל מערבי

 בחולדה הנביאה דירה 
להשכרה 3 חד'. לתקופה 

_____________________________________________)31-32ל(קצרה 03-7300661

 2 חד' בנורוק, שמורה, 
ממוזגת, דוד"ש חדש, ללא 

ריהוט, ק"א 2,300 ש"ח
_____________________________________________)31-32ל(052-7656856

2-2.5 חדרים

יחידות דיור

 דירה בטאבו, לא 
משותף, הזקוקה לשיפוץ, 

עד 1,200,000 ש"ח למטרת 
_____________________________________________)31-32ל(השבחה 050-4174153

 משקיעים מחפשים 
להשקיע בחברות סטארטאפ 
ובעסקים קטנים מכל הסוגים 

_____________________________________________)23-36ל(טלפון 053-7161091

 מציאה להשכרה בב"ב 
במרכז רבי עקיבא אזור גן 
ורשא 20 מ"ר + שירותים 

_____________________________________________)31-32(וכיור, לחטוף! 054-8421816

 באלעד, 20 מ"ר + 
שרותים לפי שעות / ימים 

מסודר למטפל/ת מרפא/ה 
_____________________________________________)31-32(בעיסוק 052-7616729

 להשכרה ב"ב, 2 
משרדים גדולים וחדשים, 

כ- 35 מ"ר + מטבחון 
ושרותים, 2,000 ש"ח 

053-3103594
050-4199956)31-34(_____________________________________________

 מאגר דירות לבין הזמנים 
ולחודש תשרי *דרוש לנו עוד 

_____________________________________________)29-32(דירות 055-6721593

 וילה 4 חד' ממוזגת 
ומאובזרת, נוף למירון, עד 11 

_____________________________________________)31-32ל(איש + חצר 050-4397775

זכרון יעקב

חיספין

 4 חד' יפייפיה ומושקעת, 
מרפסת ונוף לים, ממוקמת 

בשכונה מעורבת ושקטה 
054-8472069)31-34(_____________________________________________

 להשכרה בחיספין לשבוע 
ראשון של בין הזמנים, בית 

_____________________________________________)31-32ל(מרווח וממוזג 053-3398550

 דירת נופש ק"ק + חצר, 
לבין הזמנים ולכל השנה, ליד 

_____________________________________________)31-34ל(השטיבלאך 052-4343880

 דירת נופש יפיפיה, באזור 
שקט ומרכזי, 80 מ"ר, 3 חד' 

+ 2 מרפסות + חצר
_____________________________________________)31-34ל(052-7103979

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

מתאימה ל- 8 אנשים 
052-7122230)31-34(_____________________________________________

 בית פרטי 5 חד', עד 20 
איש, חצר ענקית, 250 מ"ר 

דשא ופינת מנגל
058-7665298)31-34(_____________________________________________

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-36/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-51/19(_____________________________________________

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

ליד השטיבלעך + 
מרפסת ונוף לשבתות, 
חגים וימי חול. מחירים 

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-35ל(054-8526211

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-02/20(מאובזרת! 050-6927465

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-50/19(מאובזרות. 052-8357813

 5 חד', 13 מיטות, 
מרווחות, נקיה, ממוזגת 

מרפסת גדולה לכנרת ולגולן 
_____________________________________________)23-34(אזור חרדי. 050-4124556

 בראשונים, 95 מ"ר, 5 חד' 
קומה ה' + מעלית + סוכה, 
בנין חדש, משופצת כחדשה, 

ממוזגת, 4,800 ש"ח
_____________________________________________)30-33ל(052-7671305

 בעמק יזראל 5 חד', 
כחדשה, ק"ג + מעלית, ריהוט 

חלקי, מזגן מרכזי, לפרטים 
_____________________________________________)30-33ל(050-5588838

 בנויפלד, 3 חד', מטופחת, 
ק"א, כניסה מיידית, לל"ת 

_____________________________________________)32-33ל(052-6157738 054-8440891

 באזור ירושלים יהודה 
הלוי בבניין חדש 3.5 

חד' במקור! כ- 80 מ"ר, 
מיידי! + נוף מדהים 

רק ב- 4,500 ש"ח להב 
_____________________________________________)32-32(נכסים 050-4177750

 בפלמח בנין חדש 3 
חד', ק"ב כ- 70 מ"ר, 
מעלית, חניה 3,600 

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון 3.5 

חדרים קומה ב' חזית 
משופצת וממוזגת 4,200 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)32-32(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברב אסי 3 חדרים 
משופצת ומושקעת קומה 

ב' חזית + חניה מיידי 
5,000 ש"ח סלומון נכסים 

_____________________________________________)32-32(והשקעות 052-7652801

 במשולם ראט משופצת, 
מרווחת, מרוהטת, ממוזגת 
+ דוד"ש, ק"ב, 2,800 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(050-4106200

 לממושכת בחברון 30 
מ"ר משופצת כניסה פרטית 

קרקע + חצר 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ל(03-5785056

 צמוד לעיריה 2 חד' חזית 
קומה 2.5 לממושכת, ריהוט 

קומפלט 3,000 ש"ח
_____________________________________________)32-33ל(050-4161068/7

 ברחוב ז'בוטינסקי, 
משופצת, כחדשה, עם מזגנים, 
_____________________________________________)32-35ל(לתקופה ארוכה 053-7255771

 בשיכון ג' יח"ד 
מפוארת ומרוהטת, כ- 40 

מ"ר בנין בוטיק חדש 
_____________________________________________)32-33ל(053-3105016

 בביאליק 2 חד', כ- 70 
מ"ר ק"א, חזית, חניה 

3,100 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 מיידי בק.הרצוג יח"ד 
ממוזגת, מרוהטת מקסימה 

לזוג + נוף, הקודם זוכה
_____________________________________________)32-35ל(052-7658517

 ק"ק, כ- 37 מ"ר חדשה 
ומפוארת בויזניץ מרוהטת, 
_____________________________________________)32-35ל(3,500 ש"ח 052-7699363

 בארץ חפץ 108 קומה 
4, 3 חדרים משופצת, מטבח 

חדש 4,500 ש"ח
054-7997077)32-32(_____________________________________________

 בכפר גנים, 4 חד', מזגנים 
+ חניה + מעלית + דוד"ש, 

עורפית, שרותים כפולים 
052-2461234

_____________________________________________)32-35ל(

4-4.5 חדרים

 2.5 חדרים, קומה ב', 
בהסתדרות, משופצת, מזגנים, 
דוד שמש, ריהוט 3,500 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(054-6763289

2-2.5 חדרים

 5 חד' בצנחנים מקבלן, 
לל"ת. מרפסת שמש/סוכה, 

מחסן + 2 חניות
_____________________________________________)32-35ל(052-2807538 054-5310841

רחובות

 למכירה מיני מרקט 
באזור מעולה בב"ב, סחורה + 
_____________________________________________)32-33ל(מוניטין לפרטים 054-7275419

AC  נכסים - 
להשקעה, ברח' אצ"ל 
רמת גן, דירת חדר, 28 

מ"ר השקעה מעולה ירון
052-6558820)32-35(_____________________________________________

 מציאה! חנות 14 מטר 
כולל שירותים בק"ק ברחוב 

הרב קוק, רשומה בטאבו 
290,000 ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 
050-5308742 03-5797756)32-32(_____________________________________________

 השקעה בענף הסת"ם 
רווחים גבוהים מאוד!! 
_____________________________________________)32-35(052-7623142 שלמה 

 דירות להשקעה בחיפה 
ובקריות במחירי הזדמנות! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)32-32(פרוייקטים 050-2790370

 מציאה! חנות 14 מטר 
כולל שירותים בק"ק ברחוב 

הרב קוק, רשומה בטאבו 
290,000 ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 
050-5308742 03-5797756)32-32(_____________________________________________

 מציאה! בר"ע בב"ב 
בסמוך לביכ"נ הגדול, 

50 מ"ר לכל מטרה! רק 
5,500 ש"ח "אביחי - 

_____________________________________________)32-32(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה למוסד וילה 350 
מ"ר מעוצבת, פרטיות מלאה 

_____________________________________________)32-33(בביתר עלית 054-8418485

 להשכרה בבני ברק 
220-660 מ"ר למשרד, אולם, 

תעשיה, בי"ס וכ"ד
052-7182182)32-35(_____________________________________________

 למכירה בנין מסחרי 
3300 מטר מושכר לגיפים 
ממשלתיים מחיר 35 מליון 

_____________________________________________)32-35(לפרטים 052-2479184

 בפ"כ להשכרה! מבנה 
עצמאי כ- 2000 מ"ר 
לכל מטרה! "אביחי - 

_____________________________________________)32-32(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה בבני ברק! 
מחסן לאחסנה, כ- 15 מ"ר, 

מיקום מרכזי, גישה לרכב 
_____________________________________________)32-35ל(052-7140101

 בלעדי במגדלי בסר 
משרד 30 מ"ר נוף מדהים 

2,500 ש"ח **למכירה 
30 מ"ר 500,000 ש"ח 

**משרד 22 מ"ר ב- 1,600 
ש"ח מיידי סלומון נכסים 
_____________________________________________)32-32(והשקעות 054-4290600

אשדוד
 "תיווך נופשים" דירות 
להשכרה / להחלפה בכל 

האזורים באשדוד לבין הזמנים 
_____________________________________________)32-35ל(054-8542377

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

תקופות קצרות וארוכות
03-6160899 052-7609319)32-43(_____________________________________________

דלתון

 דירת נופש 4 חדרים 
בקריה החרדית, נוף מהמם 

לכינרת, 4 כ"א, ממוזגת, 
_____________________________________________)32-35(במחיר מוזל 052-7691497

 מבצע בין הזמנים 3 לילות 
לזוג 900 ש"ח. משפחות )7( 
1,800 ש"ח. דירת גן 3,000 

_____________________________________________)32-41(ש"ח 054-2076792

 דירות נופש בטבריה, 
מבחר גדול, מגוון גדלים 
_____________________________________________)32-33(ומחירים 058-7797817 

  לבין הזמנים ולשבתות 
פנטהאוז מדהים נוף מרהיב 

לכנרת, נקיה ממוזגת חדשה! 
054-8475006)32-33(_____________________________________________

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-05/20(_____________________________________________

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-11/20(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

055-6678585)28-27/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-12/20(_____________________________________________

 צימרים ביבנאל הקסומה 
6-8 משפחות, משטחי דשא, 

משחקים לילדים ולנוער, 
משחקיה, סנוקר, פינג פונג, 
באוירה של נתינה ופינוקים 

052-3540874)30-34(_____________________________________________

 5 יחידות נופש 
מפוארות, בריכה, 

טניס שולחן, מדשאות, 
טרמפולינות, ופינות זולה 

050-6827979)31-34(_____________________________________________

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

טלזסטון

 דירת נופש עם חצר 
ענקית 100 מ"ר, 3.5 חדרים, 

ממוזגת, קרוב לסופר, 10 דק' 
_____________________________________________)32-33(מהכינרת 052-7664830

יד בנימין
 בית כפרי וגדול עם חצר 

ובריכה ביד בנימין, מותאם 
לקבוצות גדולות

ישראל - 052-6648009
_____________________________________________)30-32(מיכאל - 052-6915746

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר דקה 
מגאולה, לאמצע שבוע 
250 ש"ח ולשבת 450 

_____________________________________________)32-35(ש"ח 058-3242145

 לזוג צימר יפיפה ממוזג 
ומושקע, בריכה ענקית צמודה 

מחוממת, פרטיות מלאה 
053-4165213)32-35(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)32-05/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 באלעד קמפוס לארוח 
שבתות ובין הזמנים,

עד 100 איש, נקי ומטופח
  054-5747012)32-35(_____________________________________________

 בסמטת אבני חושן 
ר"ג ליד חזון איש, באזור 
בית העלמין ב"ב, 5 חד' 

מפוארים, ק"ב, בניין 
חדש עם מעלית, חניה 
צמודה + מחסן דירתי 
6,500 ש"ח פינוי לפני 
סוכות בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)27-27(_____________________________________________

עסקים

 להשקעה בבאר שבע, 
אזור ג', למכירה! בשטח 

300 מ"ר, בית בנוי 200 מ"ר 
קומות + 200 מ"ר גינה, 
כניסות נפרדות, 5 יחידות 

דיור, מושכר ב- 11,000 ש"ח, 
מחיר מציאה. "תיווך בית בית" 

052-4462863)32-32(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

מדהים. 052-5807915
)49-50/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי אבינועם, 

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

 בישוב עופרה וילה ענקית 
חדשה ומאובזרת + בריכה 

+ גינה, מחירים זולים, עד 15 
_____________________________________________)30-32(איש 054-7571305

 דירה יפיפייה בנווה יעקב 
עד 16 איש + חצר + בריכה 

_____________________________________________)31-32(לילדים 052-7616182

 בית פרטי 3 חד', מרכזי, 
מרווח, נקי + מזגן + מרפסת 

_____________________________________________)31-34(גדולה 054-8403955

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________



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

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
050-5527509 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-34(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-52/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

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(_____________________________________________

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)12-33(_____________________________________________

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

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 "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 אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

ליד מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/20(וחדר אוכל. 054-6987257

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(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

מגדל

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

קצרין

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)32-43(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 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

 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

 "ארמונות שלזינגר", 
שיפצנו והתחדשנו, 
ברמה מאוד גבוהה! 
לקבוצות עד 40 איש

עם חדר אוכל
054-5990551)22-33(_____________________________________________

 סמוך לעתיקה לזוגות 
- משפחות נעימה נקיה 
ומטופחת קרובה להכל

054-8425474/2
052-7654649)23-34(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)31-38(רחבי הארץ 053-4271262

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-23/20(_____________________________________________

 "למרגלות ההר"- 4 
יחידות אירוח + בריכה + גינה, 

לזוגות/משפחות
052-4604609)24-35(_____________________________________________

ערד

מכוניות

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי' צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג ולקבוצות 
050-4250702/3)25-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען 5 חד' + 
סלון ממוזגת, נוף, בריכה, 
_____________________________________________)25-32(טרמפולינה 050-3327788

 לחופשה משפחתית 
בביריה שליד צפת 2 יחידות 
אירוח באוירה כפרית ונעימה 

_____________________________________________)25-32(יעל 050-6586151

 להשכרה, יומי ושבתות, 
צימר לזוג בעיר העתיקה 
של צפת, מיקום מעולה 

052-7153475)29-32(_____________________________________________

אינסטלציה
 גבס אינסטלציה בניה 
הריסה צבע חשמל עבודות 

ריצוף ובניה קלה 
052-7323123)25-32(_____________________________________________

 בכרם בן זמרה 10 דק' 
ממירון, 4 חד' + סלון 

ומטבח, מאובזר, בריכה + 
חצר ענקית

050-3711144)26-37(_____________________________________________

 דירת 4 חד', מרפסת 
ונוף, דירה יפה, מרווחת 

וממוזגת, בעתיקה
052-7143521)26-33(_____________________________________________

 בעתיקה, בין הסימטאות 
דירות אירוח לזוגות ומשפחות, 
מרפסת/חצר, נוף, מחיר מיוחד 

058-3275003 052-7642459)26-33(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

הובלות

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 בגבעת המבתר לקיץ, 
מוסד + פנימיה 10 חד',

32 מיטות, סלון, ח.אוכל,
90 ש"ח למיטה קרוב לרכבת, 
פסטורלי + נוף 052-7184667

02-6750991)24-35(_____________________________________________

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 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

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-23/20(קרוב! 052-4484443

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

 "נופי כלנית" לזוגות 
ומשפחות, בריכה+ג'קוזי 

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-34(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

כפר שמאי

 וילת 4 חדרים / סויטות 
עד 15 איש, בריכה, נדנדות, 
מנגל, טניס, מטבח מאובזר 

050-4210440)27-38(_____________________________________________

 5 חד', חצר, גינה, נוף, 
ממוזג ונקי + צימר זוגי, 

מרחק הליכה מהעתיקה! 
052-3455254)27-42(_____________________________________________

 צימר 3 חד' בעיר העתיקה 
מעל מקווה האר"י, חצר 

_____________________________________________)27-36(ענקית 052-8484726

ו’ באב - ח’ באב תשע”ט  7/8-9/8/2019

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-27-20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 דירה פרטית, 18 מיטות 
+ יחידת דיור, 100 מ"ר חצר 
+ בריכה, צופה לנוף מיוחד, 

בצלע ההר 053-3147542 
_____________________________________________)48-48-19ל(052-7155422

 בצפת והסביבה וילות 
מטופחות למשפחות גדולות 

_____________________________________________)28-33(לפרטים 058-3229944

 דירות אירוח בעיר 
העתיקה סמוך לבתי 

הכנסת, יפות, נקיות, 
ממוזגות, למשפחות 

ולזוגות 052-7679018 
052-7687778)28-35(_____________________________________________

 הובלות קטנות ובינוניות 
לכל חלקי הארץ, שירות אדיב, 

_____________________________________________)28-39(מחירים נוחים 052-7628465

לימוד נהיגה

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

הלוואות
 מגוון של פתרונות 

פיננסיים, הלוואות 
לגיל הזהב, משק בית 

ולמסורבי משכנתא בעבר 
053-5588683)28-39(_____________________________________________

כפר חנניה

 יחידת נופש מאובזרת, 
ממוזגת, לזוג + 4, בריכה 
פרטית מוצנעת, בין מירון 

_____________________________________________)28-33(לטבריה 050-4989295

רמת הגולן
 לקבוצות/זוגות/משפחות 
בית נופש מפנק + 2 גינות,  

נוף לכינרת. מחירים זולים. 
מלא אטרקציות מסביב

_____________________________________________)29-32(050-7174442 מעיין

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-2/20ל(052-7170576

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

ביהכנ"ס במקום 
053-7721373)29-40(_____________________________________________

 מתחם 3 צימרים + 
בריכה מחוממת + גקוזי' 
ספא + מדשאות, מתאים 
_____________________________________________)29-40ל(למשפחות 054-4385580

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

 וילות נופש חצר גדולה, 
גקוזי סאונה 7 מיטות וקרוב 

לכינרת, מחירים נוחים 
_____________________________________________)29-32ל(058-3242225

מודיעין עילית
 חדש, קמפוס אירוח 

גדול, מפואר ומאובזר 
110 מיטות, מרחבים 

משחקים לילדים 
_____________________________________________)29-32ל(08-9788741

 במרכז דירת 4 חד' 
ממוזגת + חצר, בסמוך לבתי 

_____________________________________________)29-32ל(כנסת 055-6618186

 בקצרין, דירת 2 חד' 
ממוזגת + גינה + חניה 

פרטית, ליד ביהכנ"ס 
04-6961029)29-32(_____________________________________________

 דירת נופש בצפון, קרוב 
לכל מקום, נוף מדהים!

052-7103364)30-37(_____________________________________________

מושב הזורעים
 לנופש המושלם, וילה 
מטופחת, 5 חדרים, דשא, 
טרמפולינה, נדנדה, בריכה 

קטנה, פינת מנגל
052-2270453)30-33(_____________________________________________

עכו
 וילה חדשה ומפוארת, 
5 דק' מהחוף הנפרד, עד 

12 איש, בריכה + חצר 
_____________________________________________)30-33(גדולה 050-5807076

 דירה 4 חד', קרקע, חניה 
בשפע + מרפסת, מותאמת 
לציבור החרדי 058-3238889 

054-8436149
)30-33(_____________________________________________

 דירה חדשה באזור יפיפה, 
2 חדרים + מרפסת גדולה, 

נוף מדהים לכנרת, עד 7 
_____________________________________________)30-33(נפשות 054-2824560

לפרסום
בלוח

03-6162228

טויוטה
 דירה 3 וחצי חדרים, כניסה 
פרטית, חצר גדולה + דשא, 6 

_____________________________________________)31-34(דק' ממרכזית 058-4156969

 וילה 7 חד' ל- 20 נפשות 
+ בריכה, ממוזגת, חצר + 

_____________________________________________)31-34(מתקנים לילדים 053-2827371

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)31-34(ושבתות 052-7668387

 דירונת חדשה, קרקע + 
גינה, 10 דק' מהעיר העתיקה, 

6 נפשות, נוף לכינרת
_____________________________________________)31-32ל(052-8755530

 קונה רכבים לנסיעה 
_____________________________________________)31-34ל(ולפירוק 052-7132720

יונדאי
 יונדאי אקסנט 2002 + 

טסט. מושקעת, מכני מצבר 
_____________________________________________)31-32ל(054-6548366 5,500 ש"ח 

מיצובישי

 גי'פ מיצובישי פג'רו 
2004, דיזל אוטומט, 7 
מקומות, מצב מעולה

050-7955529)29-32(_____________________________________________

מאזדה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-5/2020(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-27/20(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)23-34(מחירים זולים 052-2523284

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות, 140 ש"ח גם 

אוטומטי וגם ידני, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)28-01/20ל(חינם 052-2514960

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)31-30/20(_____________________________________________

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. 

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים, תיקונים, 

שירות עד בית הלקוח 
055-6651237)28-35(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

מרכז
 צימרים, נוף פסטורלי, 

מרחבי דשא, בריכה 10/5 ימי 
גיבוש וימי הולדת )לסמינרים( 
050-5291376 050-7227248)32-33(_____________________________________________

 יחידת נופש מתאימה 
ל-6 מיטות חצר גדולה נוף 
למדבר טרמפולינה וערסל 

052-7606235)32-35(_____________________________________________

 וילה + 2 יחידות, ממוזגת 
+ חצר + בריכה גדולה + 
נדנדות + טרמפולינה ועוד 

052-7159447)32-35(_____________________________________________

 דירת אירוח, צמוד 
לעתיקה, 3 חד' + חצר, 

מאובזרת, ממוזגת ומצוחצחת
_____________________________________________)32-35ל(050-4115872

 יח"ד לכל השנה, עד 4 
מיטות, קרוב לעיר העתיקה, 
_____________________________________________)32-35ל(250 ש"ח ליום 053-3134239

 דירה בת 4 חדרים בצפת 
לפי לילות 100 ש"ח למבוגר 
_____________________________________________)32-35(80 ש"ח לילד 050-6770150

 ברח' ירושלים מקום לינה 
ו/או אירוח, 40-50 מיטות, 

לקבוצות ולמוסדות
_____________________________________________)32-33ל(054-6959986

 דירת נופש עד 10 מיטות, 
מבצע! שבוע השני כולו 

ב- 6,000 ש"ח מומלץ מאוד! 
052-7623725)32-26/20(_____________________________________________

 וילה חדשה 6 חדרים, 19 
מיטות, נוף מדהים לכנרת, 
_____________________________________________)32-35(חצר ענקית 050-4151254

שלומי
 יחידת נופש מהממת, 

2 חד' + מרפסת גדולה 
_____________________________________________)32-33ל(ומשקיפה לים 052-5674310

 דירה בת 4 חדרים בצפת 
לפי לילות, 100 ש"ח למבוגר, 

_____________________________________________)32-35(80 ש"ח לילד 050-6770150

 למכירה טיוטה וורסו 2012 
1300 אוטומטית ראשונה 5 

_____________________________________________)32-32(דלתות 055-6883937

 בהזדמנות!!! למכירה 
מזדה 2 2009 אוטומטית 

מיטלית 11,000 שקל
055-6625480)32-32(_____________________________________________

 למכירה מיצובושי 
אאוטלנדר אינסטייל, 2016. 

47,000 ק"מ, מצוינת 
_____________________________________________)32-35(ומטופלת מיכל 050-6285931

אלומניום
 עבודות אלומניום כל סוגי 

העבודות פרגולות, חלונות 
/ תריסים, גדרות/שערים/
_____________________________________________)32-39(חשמליים 053-3122472

 הסעות והדרכת טיולים 
בצפון מעיינות וקברי צדיקים, 

פינות חמד שוות, אשר
054-2468260)32-35(_____________________________________________

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

*השכנת שלום בית 
*הדרכת חתנים *טיפול 
רגשי לחרדות ודכאונות, 
דימוי עצמי, מקצועיות 
+ נסיון רב + המלצות 

054-3534937)32-39(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-33(_____________________________________________

עריכת דין

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-29/20(_____________________________________________

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-5/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

 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(_____________________________________________

צפון

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

פוריה
 צימרים "בצל דקלים" 

מרווחים, ברכה מוצנעת 
ומגודרת + גקוזי', מטבחון, 

_____________________________________________)31-34(בית כנסת 054-4314062

 בס"ד בין הזמנים בערד 
דירת גן מרווחת וממוזגת 600 

_____________________________________________)32-33ל(ש"ח ללילה 052-7906057
מרכז מתקדם קפלר

להוראת נהיגה
לבעלי רישיון על 

רכב פרטי חבילת 
שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

 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

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-33(שרי 050-4171813

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

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(_____________________________________________

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 אבד צמיד זהב של אישה 
ביום א' כ' סיון בבני ברק או 

באולם רויאל / נאות ירושלים 
_____________________________________________)26-29(/ קו 140 053-3177499

ו’ באב - ח’ באב תשע”ט  7/8-9/8/2019

תקליטנים

 "נוריאל עוז", 
אורגניסט, תקליטן, זמר 

מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
החל מ- 500 ש"ח!

_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

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(_____________________________________________

תינוקות

שיפוצים
 מקצוענים בשיפוצים, 

צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקון דודים, 

ואיתור נזילה וחשמל 
052-7894414)28-39(_____________________________________________

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק + מגירות צבע לבן 

עדיף במצב מצויין 
_____________________________________________)28-29ח(050-4160457

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)28-29ח(אלקטרה 054-7432011

 דרוש ללא תשלום ילקוטים 
חדשים לילדים לביה"ס 

_____________________________________________)28-29ח(052-8162617

 נאבדה שרשרת פנינים 
ברח' כהנמן בב"ב ביום ה' א' 

_____________________________________________)29-30ל(תמוז 052-7149970

 נמצא נגן בחודש חשוון 
MAX Q בקו 402, מסוג

_____________________________________________)29-30ל(052-7657518

 אבד רב קו עם השם תמר 
_____________________________________________)28-29ח(רחל צויבל 03-6180242

ירושלים 52 ב”ב

בבחינת הדבר האבד!
*המכירה במזומן * לפחות 3 פריטים

10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

5,00010

רק בשלושת השבועות!
”אצל בתיה“

פריטים

 ב - 

 חן הניגון, דיג'יי לכל סוגי 
האירועים, אופציה לשילוב כלי 

_____________________________________________)30-32(זמר ונגנים 052-3432472

 אבד עגיל לבן זהב ביום 
שני יב' תמוז באזור רח' 

רבי עקיבא השומר המוצא 
מתבקש להתקשר למס' 

_____________________________________________)30-31ח(054-3553989

 נמצא ביום חמישי האחרון 
כרטיס מצלמה GB16 בר' 
_____________________________________________)30-31ח(עקיבא בב"ב 054-8409910

 אבדו תפילין רש"י ור"ת 
ע"ש שמואל קורנט בקו 422 
חב' אפיקים י"ם - ב"ב )בתא 

מעל המושבים( נייד:
_____________________________________________)30-31ח(054-8493389 052-4796225

 אבדו תפילין בנסיעה 
מירושלים לרכסים מוצ"ש 
_____________________________________________)30-31(פרשת בלק 053-3136397

 נמצא צמיד משובץ כסף/
זהב לוין בתחנה בר"ח נחמיה 

בב"ב לפני מס' שבועות
054-8525663)30-31(_____________________________________________

 מעוניינים לקנות את 
הספר "ילדה קטנה של פעם"

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "מידע גורלי" 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "אחות לנו קטנה" 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "הילדים האבודים 
_____________________________________________)30-31ח(מתרשיש" 054-8454536

הסעות בית וגן

052-7137253  053-3104779

הסעות לחתונות לאירועים ולמשפחות
הסעות לטיולים בבין הזמנים ולכל השנה

רכבים מאושרים משרד החינוך והתחבורה

אצלינו הנהג מאפשר לאכול ולשתות
הנאה מובטחת !!!

הסעות קבועות באוטובוסים
למוסדות ישיבות וסמינרים

 נמצא בגד ים בנות בחוף 
_____________________________________________)31-32ח(הנפרד ת"א 050-4101068

 אבדו משקפיים בתחנת 
אוטובוס עזרא/כהנמן ב"ב 

ביום שלישי פרשת בלק
_____________________________________________)31-32ח(052-7622370

 נמצאה מגבעת בר"ח 
עזרא ב"ב לפני כחודש, )נפלה 

מאופנוע במהלך הנסיעה( 
_____________________________________________)31-32ל(052-7684010

 כרטיס זכרון נמצא 
בפרשת חוקת בבר אילן בית 

_____________________________________________)28-29ח(שמש 052-7184520

 לפני כ- 4 חודשים נמצאו 
תפילין המאבד / הזורק 

_____________________________________________)28-29ח(יתקשר לטל' 054-8478897

 אחרי פסח נמצאה מזוודה 
קטנה עם תכולה בבנין ברח' 

שמשון הגיבור 9 בני ברק טל': 
_____________________________________________)28-29ח(054-8471454

 נמצא צמיד ברח' ברסלב 
במוצש"ק פר' חוקת 

_____________________________________________)28-29ח(053-3175158

 נאבד תוכי קוקטיל באזור 
רמב"ם בבני ברק

_____________________________________________)28-30ל(054-8596975

 באזור שיכון ה' נמצא 
תכשיט זהב, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)28-31ל(סימנים 03-5795777

 נמצא נגן לפני כשלשה 
חדשים, אפשר לשלוח סימנים 

למייל:
nagan101010@gmail.com)28-31(_____________________________________________

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)31-32ח(בעבר 054-2509001

 דרוש מכונת תפירה 
למשפחה במחיר סימלי

_____________________________________________)31-32ח(053-3142444

 דרוש סט ארבעה טורים 
מכון שירת דבורה אפילו חלקי 

_____________________________________________)31-32ח(ומשומש 053-4156713

 מעוניינות לקנות ספרים 
"תסרוקות לכולן" של רבקה 

גולדברג וכן בובת אימון 
_____________________________________________)28-29ח(03-6180242

 מחשב נייד ווינדוס עשר 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 055-6651237

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר + DVD זכרון 76 גיגה 
מצוין ללא מסך 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מסך מחשב דק 17 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 052-2786557

 XL מקרר אמקור 
500 ליטר פתיחה שמאלית 

עובד ומקפיא מצוין 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(בני ברק 050-4129600

 rosieres למכירה כיריים 
חמש להבות זכוכית לבנה 
דרוש תיקון קל 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7515734

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)31-32ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 וינטלטור חדש בקופסא 
לא היה בשימוש עם רגל יש 
2 כל אחד 90 שקל צבע לבן 

_____________________________________________)31-32ח(תכלת 054-3584040

 פן שיער 50 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(058-4570070

 מסרק חשמלי מחליק 40 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-4570070

 רמקול אוברווארד 60 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(058-4570070

 בהזדמנות! למכירה חדר 
שינה + ארון 5 דלתות ושידה 

במצב חדש ומצוין
_____________________________________________)31-32ח(054-6337969

 למכירה ספריה סנדויץ 
2.40*80*30 עם ארון למטה 
כחדש 250 ש"ח כל עמודה 

*מיטת נוער ב- 800 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ל(054-6337969

 שולחן מעץ 1.80 נפתח 
ל- 2.40 מצב מצוין 150 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4120010

 מיטה זוגית חדשה צבע 
עץ כולל מזרון, 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-5203761

 כורסא מעור שחור עם 
ריקליינר מתכווננת ל- 180 ב- 

_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 050-4195132

 כסא משרדי מפואר 
נקנה ב- 1400 ש"ח נמכר 
ב- 500 ש"ח במצב חדש 

_____________________________________________)31-32ח(054-8429061 ירושלים

 שולחן עגול מתאים 
למשרד לובי 280 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 עגלת ביבה אמבטיה + 
טיולון מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4120010 אחה"צ 

 למכירה עגלה ביבי גוגר' 
סיטי מיני 4 גלגלים 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7175085

 למכירה כסא תינוק 
לאופניים עד 25 קילו כחדש 

ממש 120 ש"ח גמיש
_____________________________________________)31-32ח(054-8464909

 מיטת תינוק 
בהזדמנות!!! צבע חום בוק 

מצב מצוין 350 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(053-3346080

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)31-32ח(054-8446728

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)31-32ח(רק 120 ש"ח 050-9089110

 לול מפלסטיק לבן נפתח 
לרבוע גדול 200 ש"ח + מזרון 

_____________________________________________)31-32ח(050-4195132

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי BERITAX חזק 

מרווח אורטופדי ונוח
_____________________________________________)31-32ח(050-6907470

 למכירה בגדי יד שניה 
לתינוקת בת שנה עד שנתיים 

עד 10 ש"ח לפריט
_____________________________________________)31-32ח(050-6907470

שרותי נגינה
 מורה לפסנתר, תמיד 

חלמת לנגן? בואי ללמוד 
באווירה חווייתית ומקצועית! 

לימוד לפי תוים/שמיעה. על ידי 
מורה מנוסה ומקצועית!

_____________________________________________)32-32(רותי - 054-8519257

 אבדה מצלמה קנון מאיזור 
מרום נווה לכיוון חזון איש 
בתאריך 28/7/19 בשעות 

הערב 052-7663771
_____________________________________________)32-33ח(058-3276517

 נאבדה מצלמה + רב קו 
ביום רביעי כח' תמוז, באזור 
הדר גנים בפ"ת, ליד ביהכ"נ 

_____________________________________________)32-33ח(בישטנא 052-7619143

 אברך מעוניין בזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים ושידה, 

בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)32-33ח(ירושלים

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
קליפ, גם עם תקלה תכנית 

_____________________________________________)32-33ח(050-4116415

 מעוניינים לקנות מקרר 
משרדי קטן + הקפאה בב"ב 

_____________________________________________)32-33ח(03-5797798

 מעוניין בכסא כמו של 
קופאי עם משענת מתכווננת 

_____________________________________________)32-33ח(054-8504411

 דרוש נוקיה 208 כשר 
_____________________________________________)32-33(בתשלום 058-3299505

רפואה משלימה

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-52/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-36/19(דרושים זכיינים

 מעסה ורפלקסולוג מוסמך 
בעל ניסיון רב לגברים בלבד! 

_____________________________________________)31-32ל(גיא 052-8770606

 מחשב נייד במצב מצויין 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 052-7171228

 מאוורר אלקטרו חנן 18 
אינצ' חדש 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7603352

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 שקל
_____________________________________________)32-33ח(050-3337530 אבנר

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-3337530 אבנר 

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)32-33ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 LENOVO מחשב נייד 
 160GB ליבה כפולה

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 055-9765406

 LENOVO מחשב נייד 
 GB80 12.1 מסך

_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח 055-9765406

 מחשב נייח + עכבר 
מקלדת רמקולים 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(055-9765406

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או

_____________________________________________)32-33ח(053-3179093

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7171228

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)32-33ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD 8 טושיבה מסך

_____________________________________________)32-33ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
ג'אנקי דגם 2100 עם מיישר 

פאות ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(050-6850138

 למכירה מקפיא 4 תאים 
מצב מצויין 220 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה מקפיא 4 דלתות 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-5656194

 למכירה שואב אבק + 
_____________________________________________)32-33ח(פקס 70 ש"ח 054-5656194

 מטען לאופניים חשמליות 
V48 כחדש 120 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3268891

 נברשת עתיקה עשויה 
מחרסינה + נחושת עם 
חמישה קנים 450 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-6658234

 למכירה מקרר אפולו 
תדירן עובד מצוין 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

 מחשב נייח מצוין ל. מסך 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 052-7148004

 מיקסר קנווד + כל 
החלקים 420 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-8423405 בירושלים

 מדפסת HP ביתית 
במצב טוב 150 ש"ח י"ם

_____________________________________________)32-33ח(054-2633790

 טלפקס פנסוניק מעולה 
_____________________________________________)32-33ח(180 ש"ח י"ם 054-2633790

 תנור חימום 2 ספירלות 
50 ש"ח בי"ם 050-4147729 

_____________________________________________)32-33ח(אחרי 15:00 

 תנור חימום על עמוד 
כמאוורר 50 ש"ח בי"ם

_____________________________________________)32-33ח(050-4147729 אחרי 15:00

 מזגנית חימום 50 ש"ח 
בי"ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)32-33ח(15:00

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(050-4147729

 סורק 50 ש"ח
050-4147729 בי"ם אחרי 

_____________________________________________)32-33ח(15:00

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-3463482

 מזגן תדיראן 8 ש', 3/4 
כ"ס + צנרת מתכת 5 מ' 

מפורק 500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-8412976

 מזגן 1.5 כ"ס חברת 
פילוט מצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(03-6164553

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3346080

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-8470594

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-8470594

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 052-7180828

 מכונת כביסה בוש 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח טל': 052-7180828

 שואב אבק 
KENWOOD במצב חדש 

_____________________________________________)31-32ח(300 ש"ח 050-5203761

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)31-32ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

 הוברבורד במצב מעולה, 
200 ש"ח גמיש רק בשעות 

_____________________________________________)31-32ח(הערב 055-6766446

 ברה"ע למכירה מכסחת 
דשא איטלקית 1300W ואט 

_____________________________________________)31-32ח(ב- 190 ש"ח 050-6850138

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-5705546

 4 כסאות לסלון במצב 
טוב עץ בהיר 90 ש"ח לכיסא 

_____________________________________________)32-33ח(ב"ב פלאפון: 054-8457640

 בהזדמנות ספת עור 
ניקולטי צבע קמל במצב מצוין 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 03-6193684

 ספה שני מושבים מצוינת 
_____________________________________________)32-33ח(ונוחה 200 ש"ח 052-7653954

 שולחן משרדי יוקרתי 
בגודל 1.6*0.70 עם 4 מגירות 
בצבע וונגה מצב מעולה 490 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 054-3132330

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4110991

 למכירה ספה 240 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד בני ברק 054-5656194

 למכירה כיסא מנהלים 
+ מזוודה + עגלת שוק + 

פקס + שואב אבק 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 שולחן סלון 140*90 + 
5 כסאות בבני ברק 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6164549

 שידת מגרות סנדויץ 
פורמיקה במצב מצוין בבני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק 450 ש"ח 03-6164549

 שולחן מסעדה + 2 
כסאות בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6164549

 ארונית קטנה לתליה 
לדברי יופי עם דלתות זכוכית 
_____________________________________________)32-33ח(רק 180 ש"ח 050-9089110

 שולחן עגול נמוך מהמם 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 052-7166106

 מזנון מעוצב צבע לבן עם 
מגירה ודלת 300 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 ספה 4 מושבים + מגירה 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה ספה עור מצב 
מצוין 220 ש"ח + סט קרם 

שמנת 2+3 490 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 כסא מנהלים שחור במצב 
מצוין רק 450 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(050-4120285 גמיש

 למכירה ספה עור + ספה 
סט 2+3 500 ש"ח כל פריט 

_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 כסא משרדי מפורק אכול 
בידית צריך ניקוי 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-8504411

 שידה 1.5*45 ס"מ במצב 
_____________________________________________)32-33ח(מצוין 170 ש"ח 052-7148004

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בירושלים טל': 054-8423405

 שולחן נמוך משטח זכוכית 
230 ש"ח 80*117 בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-8423405

 למכירה שידה 4 מגירות 
פורמייקה בצבע בהיר גובה 

85 ס"מ עם גלגלים 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, צבע חום כהה, 

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

_____________________________________________)32-33ח(052-4227714

 מזנון נוי + מגירות דלתות 
צבע לבן 300 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-4110991

 סלון עור אטלקי שני 
מושבים מצב חדש 300 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-2172111

 מיטת נוער נפתחת + 
מזרון אורטופדי L2 מגירות 

450 ש|"ח גמיש
_____________________________________________)31-32ח(053-3142335

 למסירה 3 כסאות עם גב 
מברזל 02-5812872

_____________________________________________)31-32ח(058-6770546

 בירושלים 6 כסאות סלון 
מרופדות רק 240 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(02-5812872 058-6770546

 בירושלים למכירה מיטת 
נוער + ארגז במצב מצויין 

רק 140 ש"ח 02-5812872 
_____________________________________________)31-32ח(058-6770546

 למכירה שידת 4מגירות 
פורמייקה בצבע בהיר גובה 

85 ס"מ עם גלגלים 150 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-6907470

 ברע"ה למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6850138

 למכירה מטרנה חדשה 
מהדרין שלב 3 40 ש"ח 

להתקשר לפלאפון
_____________________________________________)32-33ח(053-3180904

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)32-33ח(054-8446728

 למכירה עגלת תאומים 
כחדשה 500 ש"ח בהזדמנות 

_____________________________________________)32-33ח(כל הקודם זוכה 052-6431557

 מיטת תינוק + מזרן 
בב"ב 105*70 מעץ מלא 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 03-6164549

 למכירה מיטת תינוק + 
עריסה 220 ש"ח צבע לבן 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813 בני ברק

 עגלת מיק בייבי גגון ורוד, 
שמורה כחדשה! 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6182303

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)32-33ח(רק 120 ש"ח 050-9089110

 משאבת אוונט ידנית + 
בקבוק רק 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 עגלת מקרלן גינס )קצת 
_____________________________________________)32-33ח(דהוי( 150 ש"ח 058-3245685

 גגון ומזרן לעגלת בובו / 
טיקטוק 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 כסא בטיחות ציקו חדש!! 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 058-3245685

 משאבה דו צדדית חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 גגון לעגלת אינפנטו 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
כחדשה! 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 תיק לעגלת בוגבו קמיליון 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי BRITAX חוזק מרווח 
אורטופדי ונוח מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470
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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

 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 

ו’ באב - ח’ באב תשע”ט  7/8-9/8/2019

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 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

 למכירה מחליק  שיער 
 ,remington 'מעולה! של חב
חדש! לא היה בשימוש! נקנה 

ב- 400 ש"ח נמכר ב- 370 
_____________________________________________)31-31ח(ש"ח 052-7335357

 מיטת מעבר + מזרן 
במצב טוב סה"כ 280 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(לפרטים 053-3138830

 תלת אופן עם מוט הכונה 
צבע סגול סה"כ 300 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(לפרטים 053-3138830

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
_____________________________________________)31-32ח(לסלט 80 ש"ח 053-3155415 

 אופנים לילדים גודל 16 
ללא הילוכים 140 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 למכירה אורגנית ימה 
SPR260 כולל נרתיק דרוש 

תיקון 280 ש"ח 052-7690080 
_____________________________________________)31-32ח(בירושלים 

 מטען לאופניים חשמליות 
48W !כחדש ממש

_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח 053-3142335

 למכירה קופסת קרטון 
בגודל 5.5*16*16 ס"מ במחיר 

_____________________________________________)31-32(2 ש"ח ליח' 052-7622009

 מכשיר סליידר קוצץ 
ירקות חדש 100 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-2786557 בפ"ת

 למכירה מצלמת וידאו 
לרכב, חדשה בקופסא! של 

חברת NOVOGO דגם 
 dashcam full hd 1080p

+ כרטיס זיכרון רק 170 ש"ח 
058-3233170)31-33(_____________________________________________

 דררה האכלת יד 250 ש"ח 
קוואקר האכלת יד 350 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4180104

 מראה קיר 70 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 בימבה פלא 80 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת/
כחול כהה 25 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 סליסר קוצץ ירקות הדגם 
הכתום 80 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 פן מקצועי של איתמר 300 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-7041010

 מכנס גינס לגבר חברת 
קסטרו חדש 90 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(058-7041010

txed אופני הרים של 
26 300 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)31-32ח(054-8456883

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(בבני ברק 054-8431644

 קסדות לרכיבת סוסים 
קוטר 58 50 ש"ח אלי

_____________________________________________)31-32ח(054-7972972

 חדש באריזה! כיסויים 
מבד לסט סלוני 200 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-5728376 03-5704373

 למכירה בימבה כבאית 
גדולה + בימבה ורודה רק 70 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-8774181 שמעון

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

 לחברת נקיון ואחזקה 
דרושים עובדים, שכר גבוה, 

למשרה מלאה/חלקית
03-9141177)32-35(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
לשנה"ל תש"פ אחראית 

לתינוקיה, נסיון חובה 
תנאים טובים למתאימה 

052-7641817)32-33(_____________________________________________

 מטפלת חמה ומסורה 
לבוגרים במעון חרדי בפ"ת 

למשרה חלקית / מלאה 
052-7603242)32-33(_____________________________________________

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 סלולרי למכירה סוג 
שנפתח ונסגר, 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-32ל(גמיש 054-3584040

כללי

 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

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 חצאיות פליסה סמינר
ברמה הגבוהה ביותר.
כל המידות והאורכים. 

במחיר מציאה. כל הקודם 
_____________________________________________)20-19/20(זוכה 054-8493483

 נוקיה 230 חדש בקופסא 
כולל אחריות שנה וחצי 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-3299505

 למכירה בהזדמנות להקה 
של 15 קוקטיילים מיוחדים 

ופוריים 2,000 ש"ח
054-2042416)31-34(_____________________________________________

 למסירה עיתונים ישנים 
טלפון 02-5812872

_____________________________________________)31-32ח(058-6770546

 למכירה טלית צמר 
איכותית 105 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-4381651

 למכירה מכשיר אינהלציה 
_____________________________________________)31-32ח(איכותי 60 ש"ח 050-6907470

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-8464909

 נוקיה C2, לא היה 
בשימוש, לא כשר, מחודש, 

_____________________________________________)32-33ח(170 ש"ח 058-3251441

 נגן חדש חברת שיאומי + 
ווידאו + בלוטוס + רמקול ועוד 

_____________________________________________)32-33ח(220 ש"ח 058-3251441

 נוקיה C2 מחודש תומך 
רמי לוי ופלאפון 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7167777

 יש לך קו כשר? בוא 
תעשה מזה כסף טוב )כל 

_____________________________________________)32-35ל(הארץ( 055-6721654

 כלובים דו קומתי מאובזר 
+ אוגרים 100 ש"ח רגילים 

מאובזרים 40 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(055-6797107

 נברשת לפינת אוכל / 
סלון בבני ברק 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6164549

 קרמיקה לקיר חדש 3.5 
מטר רק 60 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 2 חלונות לאמבטיה ותוש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-9089110

 ילקוט כחדש מודן 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 55 נרות שעוה קלועים 
קטנים צבעוני למסיבות 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8504411

 מסך מחשב 
POLYVIEM תקין 13 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בפ"ת 054-5349709

 תיק נשיאה למחשב נייד 
15.6 צבע שחור 50 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)32-33ח(054-5349709

 מקלדת אלחוטית דגם 
K260 לוגי'טק 30 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)32-33ח(054-5349709

 מכשיר DVD קורא 
מדיסקים ומדיסק און קי 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח פ"ת 054-5349709

 מיקרופון חדש! 25 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-5349709

 אופני הילוכים 21 עם 
קפיצים במצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7148004

 למכירה אופני ילדים 
BMX במצב מצוין מידה 14 
לגילאי 3-5 כולל גלגלי עזר 

_____________________________________________)32-33ח(130 ש"ח 052-7148004

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)32-33ח(053-3188830

 תלת אופן עם מוט הכונה 
צבע סגול סה"כ 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים 053-3188830

 לאספנים מצלמת פילים 
חברת קנון סה"כ 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים 053-3188830

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3188830

 דלת פלדלת בירושלים 
גודל 81/195 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)32-33ח(054-8423405

 מעיל עור בירושלים 200 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח טל': 054-8423405

 כיור לאמבטיה 66*44 
200 ש"ח בירושלים טל': 

_____________________________________________)32-33ח(054-8423405

 HP2015 מדפסת לייזר 
במצב טוב 150 ש"ח טלפון 

_____________________________________________)32-33ח(053-8585960

 משקפת שדה איכותית 
עם הגדלה פי 20 חב' 

bushnell 440 ש"ח י"ם 
_____________________________________________)32-33ח(054-2633790

 סט ג"ח ספרי רפואות 
תימן 150 ש"ח בי"ם אחרי 

_____________________________________________)32-33ח(15:00 050-4147729

 תיק לכינור חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 תיק למחשב נייד חדש 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3245685

 כסא להוברבורד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 נעלי ספורט חדשות 
באריזה 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל או גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-2786557

 בפ"ת 3 ילקוטים גם 
לבנים גם לבנות מצויינים 15 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א 050-8162617

 בירושלים שלושה 
קרטונים קרמיקה אפורה לקיר 

50 ש"ח כל קרטון
_____________________________________________)32-33ח(052-7627197

 זיכוי בפוקס הום 200 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(ב- 120 בלבד 054-8447073

 טלית חדשה כולל פתילות 
עבות קשורות )ספרד( פסים 

שחורים 300 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-8447073

 שמלת ערב אלגנטית 
לארועים מדה 42 כחדשה 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7331365

 מתקן תלית כביסה 
פלסטיק חזק לבן כתר 80 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4165680

 נברשות גדולות ויפות 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4165680

 תמונה ענקית הרב 
אלישיב לומד 250 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4165680

 ספר המהפך 2 של הר' 
זמיר כהן 30 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4165680

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מראה קיר 70 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 בימבה גוק' 39 ש"ח 
בימבה פלא 85 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)32-33ח(25 ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא 80 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מטחנת בשר דגם קנוד 
_____________________________________________)32-33ח(הישן 250 ש"ח 053-3155415

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3337530

 למכירה רמקולים גדולים 
חברת סוני במצב טוב 250 

_____________________________________________)32-33ח(שקל 050-4183200

 ילקוט ניקי 90 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 למכירה ילקוט קל גב 
סגול אורטופדי לילדה 35 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 למכירה מכשיר אינהלציה 
_____________________________________________)32-33ח(איכותי 60 ש"ח 050-6907470

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 99 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 מחליק שיער 
מעולה!! למכירה! של חב' 

remington חדש באריזה! 
לא היה בשימוש! נקנה ב- 

400 ש"ח, נמכר ב- 370 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7335357

 למכירה סט משנה ברורה 
דירשו חדש בקופסא 300 

שקל בלבד במקום 370 שקל 
_____________________________________________)32-33ח(050-4183200

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7633738

 למכירה אופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813 בני ברק

 צעצוע טרקטור חדש 
גדול נקנה ב- 50 נמכר ב- 40 

_____________________________________________)32-33ח(050-4195132

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-7154652

 מגבעת בצבע שחור 
במצב מעולה בירושלים רק 

_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 050-4120285

 למכירה מיטת תינוק 400 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה אופניים 300 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 מכונית על שלט רחוק 
פררי במצב מעולה! 190 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3143334

 שלוש כסאות לילדים 
מפלסטיק חזקות עם ידית 15 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א 053-3155415

 מזרון למיטת תינוק 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 סט מצעים למיטת תינוק 
_____________________________________________)32-33ח(35 ש"ח פרנל 053-3155415

 גי פי אס מצב מצויין 
אופציות נרחבות גדול ומרשים 

_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח 058-3268891

 קרש חיתוך לשבת 
בשילוב עץ וכסף של אחים 

חדד 100 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 בית בובות של פליימוביל, 
הבית לבד ללא החלקים 

הנלווים 70 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 לגו מקורי מעולה ספינה 
ומכונית 301 חלקים 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3143334

 סקטבורד מצויין מעץ, 
תנועתיות טובה, 78/20 ס"מ 

_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-3143334

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)32-33ח(050-4157763

 בית בובות של פליימוביל 
הבית לבד ללא החלקים 

הנלווים 70 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 תוכי דררות לא מאולף 
_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח גמיש 052-7130731

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7633738

 חליפה חדשה צמר עבודת 
יד לרג' שלושה חלקים 280 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-6658234

 למכירה נרתיק לאורגן 
)קייס( במצב מצוין במחיר 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-8593729

 שמלת תחרה ושיפון 500 
ש"ח אפשרות להשכרה במחיר 

_____________________________________________)31-32ח(סמלי 052-2378363

 משטח 1.90*1.40 מטר 
למיטה, חדש לחלוטין, היה 

בשימוש שבוע, נמכר עקב אי 
התאמה 250 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-3584040

 למכירה שמן זית של חב' 
פרג ליטר מקורי מהמפעל 60 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח במבצע 052-7188017

 נעלי כדורסל חדשות 
לגמרי באריזה, מידה 47 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-52203761

 למכירה זיכוי במסעדת 
ריקוטה ע"ס 150 ש"ח נמכר 
_____________________________________________)31-32ח(ב- 120 בלבד 052-7669361

 ילקוט כחדש מודן 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 למכירה תווי קניה בשוק 
מהדרין בשווי 500 ש"ח ב- 

_____________________________________________)31-32ח(400 052-7195065

 ברה"ע למכירה תיק 
מזודה שחור מידות 15*35*55 

_____________________________________________)31-32ח(ב- 60 ש"ח 050-6850138

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח טל': 050-2897977

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)31-32ח(053-3138830

 לאספנים מצלמת פילים 
חברת קנון 200 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)31-32ח(053-3138830



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
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ 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

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)29-36(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 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

ו’ באב - ח’ באב תשע”ט  7/8-9/8/2019

 דרושות מנהלת/מטפלות 
למעון לגיל הרך בב"ב, שכר 

הולם למתאימות
058-4012013 053-8280863)27-38(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
למשפחתון בת"א תנאים 

מעולים למתאימה
050-4187779 053-3148021)31-34(_____________________________________________

הכנסה מצוינת לאברכים לפחות 3000 שקל 
שעות גמישות למשרה חלקית 

אפשרות למשרה מלאה 
בחלוקת עיתונים ועלונים באזור המרכז

רכב חובה
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרוש/ה שוזרת 
בעבודת יד לסלון פאות, 

אחרי קורס וניתן ללא 
נסיון, בחולון, ש. גמישות 

052-3500725)30-33(_____________________________________________

 לצהרוני המשכיל בפתח 
תקוה דרושים/ות מורים/ות 

לבתי ספר ממלכתיים, שעות 
העבודה 12:45-17:00 שכר 

הולם למתאימות/ים לפרטים: 
margalit@hamaskil.com)30-33(_____________________________________________

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

המוקדמות, שליח/ה רכב/
_____________________________________________)29-40(אופנוע חובה 054-4690222

 ל"בית מיחא" בת"א 
סייעים/ות לגיל הרך 

sivan@michata.org.il :קו"ח
03-6994777 שלוחה 

_____________________________________________)29-32(3/6, פקס 03-6996821

 דרוש מיידי נהג עם רשיון 
אוטובוס זעיר פרטי להסעות 

_____________________________________________)29-32(ומשלוחים 053-3169658

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב 1. סייעת לגילאי שנה, 

למשרה חלקית 7:30-13:15. 
2. מבשלת למשרה חלקית. 

_____________________________________________)29-32ל(052-8226582 052-8530061
 משלוחן לירקות מוסדי 

בב"ב, רישיון ב', מגיל 24 
עבודה פיזית, להתקשר בערב
050-4168864 077-7010470)29-32(_____________________________________________

 בפתח תקוה /גבעת 
שמואל דרושה סייעת מובילה 

למשרה מלאה, שכר גבוה 
_____________________________________________)29-32(במיוחד! מיידי 054-7978069

 למאפיה בב"ב, דרושים 
עובדים כללים, אופים, מנהל 
חנות, עדיפות לבעלי נסיון, 

_____________________________________________)29-32(תנאים טובים 054-6855447

אפטר סקול מתרחבת 
בתל אביב, גבעתיים וראש העין

דרושים/ות
מדריכים/ות וסייעים/ות

גננים/ות לצהרונים

לפרטים 052-7799634
 jobs@after-school.org.il

« שכר סייעות בין 37-43 ש''ח לשעה
« שכר גננות בעלות תעודה בין 57-65 ש''ח לשעה 

« אפשרות להשתלב בצוות מחליפות בשכר גבוה יותר

למעון יום בבני ברק

חמה ומסורה
דרושה מטפלת

050-4143585

משרה מלאה | תנאים מצוינים

סביבת עבודה מטופחת ונעימה

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה 

בירושלים וב"ב תנאים טובים 
_____________________________________________)30-33(ושכר הולם! 054-2058545

 למעון בגב"ש גננת 
לפעולות 8:00-13:00 סייעות 

למלאה/חלקית ניתן גם שעות 
גמישות 054-3080787

050-7884864)30-33(_____________________________________________

 למגזין מוכר וייחודי 
דרוש/ה עורך/ת לשוני/ת עם 
נסיון בלבד! קו"ח ודוגמאות 

ניתן לשלוח למייל:
editors784@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 עובד/ת למשמרות, ידע 
במחשבים וגרפיקה יתרון, 
_____________________________________________)30-32(לחנות צילום 03-6199392

 לסטודיו פאות בב"ב,
א. דרושה סוכנת מכירות עם 

רעיונות מקוריים, ב. עובדת 
_____________________________________________)30-33(לבניית פאות 054-8487487

 מנה"ח לפ"ת 3/4 משרה, 
5 שנות נסיון, ידע בפריוריטי 

וסאפ, קו"ח לפקס:
 03-5222223

heshuvim@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 דרוש מלמד ספרדי 
עם ניסיון, לכיתה א' לת"ת 

בירושלים
mail: 3396364@gmail.com)30-33ל(_____________________________________________

 לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לזמן אלול 

הבעל"ט, הסעה מב"ב
052-7623263)30-33(_____________________________________________

 אחראית כיתה ומטפלת 
למשרה מלאה, שכר גבוה 
ובונוסים, למעון בבני ברק 

054-5841018)30-33(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ.מלאה/צהרון, אווירה 

טובה, תנאים טובים 
_____________________________________________)30-33(למתאימה 052-7686713

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)30-33(_____________________________________________

 קופאים/ות סדרנים/
ות ועובדים כלליים, מגיל 

17.5, לעבודה מיידית 
_____________________________________________)30-33(בב"ב 050-8557084

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

קו עיתונות דתית / 8230978 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעונות יום 

"הפרדס" ו- "הפסגה"

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלות/ים ומובילות/ים

בס״ד

עלה
אנשים, שאיפות, הישגים.

יש לך סבלנות, אהבה וגישה לילדים?
בואי אלינו להיות

סייעת חינוכית לפעוטות
עם צרכים מיוחדים 

לפרטים: 03-6711800
sariww@gmail.com  | 03-6171808 :קו“ח לפקס

> תחילת עבודה מיידית! > משרה מלאה וקבועה! 
> תנאים טובים למתאימות

הטבות מיוחדות למסיימות לימודי חינוך מיוחד 

להשתלב בתוך צוות צעיר, דינאמי, אנושי ומגובש

* המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 
לעבודה מהבית לפרטים

054-8408411)31-38(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק, 
גננת לשנה"ל תש"פ, יום 

חופשי, קו"ח לפקס
03-619-0002)31-32(_____________________________________________

 לגן בגבעתיים סייעת או 
גננת למשרה מלאה, שכר 

גבוה כולל תשלום חגים וחניה 
052-3838484)31-34(_____________________________________________

 דרושה מוכרת מנוסה 
לבוטיק בגדי נשים בב"ב, שכר 

_____________________________________________)31-34(גבוה 052-4555995

 מנה"ח בפ"ת למשרה 
חלקית, ידע בחשבשבת עד 
למאזן חובה, ונסיון במשרד 

יעוץ מס או  רו"ח
maliad1@bezeqint.net)31-34(_____________________________________________

 דרוש/ה תופר/ת 
מקצועי/ת. שעות גמישות, 
תנאים מעולים, בבני ברק 

050-6964424)31-34(_____________________________________________

 למעון במרכז בני ברק 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

למשרה חלקית/מלאה
054-2586877)31-32(_____________________________________________

 למעונות אביב התורה 
דרושות גננות ומטפלות, 
_____________________________________________)31-34(שכר הולם 054-4893566

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)31-34(_____________________________________________

 לעבודה משתלמת 
ומעצימה בתחום התזונה 

באורח חיים בריא מחפשים 
גברים / נשים עם יחסי 

אנוש טובים, הכשרה מלאה 
למתאימים, שעות גמישות 

איציק 054-6807155
054-6867156)31-34(_____________________________________________

 דרוש מחסנאי למחסן 
יבואן בב"ב, אפשרי פנסיונר 

zipi93@gmail.com קו"ח
050-7926486)31-32(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 
אפשרות לעבודה מיידית 

וקבועה גם לשנה"ל הבאה, 
תנאים מצויינים במיוחד + 

בונוסים )לא לחופש(
052-7144468

)31-34(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת 
גננת בעלת משמעת חזקה 
לצהרון 13:00-17:00 סייעת 

בוקר ומ"מ למשך השנה, 
תנאים טובים למתאימות 

03-9160700 בוקר
_____________________________________________)31-32(ווצא"פ 050-7877853

 לעמותה בב"ב, דרושה 
מזכירה בכירה, דרישות 

התפקיד: בעלת ראש גדול, 
חריצות, אחריות, יכולת ניהול 

של משימות מרובות בו זמנית. 
ידע בהנה"ח, שליטה מלאה 

בתוכנות האופיס,
grf.w@etrog.net.il :31-32(קו"ח(_____________________________________________

 דרושות גננות ומטפלות 
למעון חרדי בת"א לשנה 

הבאה שכר גבוה
052-7690437)30-33(_____________________________________________

 דרוש מפעיל עם קבוצת 
ילדים למבנה תמ"ת פנוי בנווה 

_____________________________________________)31-34ל(חוף ראשל"צ 050-8883222

 לצהרוני המשכיל 
בפתח תקווה דרושות/ים

מורות/ים לבתי ספר 
ממלכתיים שעות 

העבודה 12:45-17:00 
שכר הולם למתאימות/ים 

לפרטים: 
margalit@hamaskil.com)31-32(_____________________________________________

לצוות לוין בע"מ
דרושות גננות וסייעות

 לשנת תש"פ
לצהרונים בגני ילדים בפ"ת- 

שכונת אם המושבות

לפרטים להתקשר בין השעות: 14:00-17:00 
בימים: א'-ה' בלבד!

עינת- 052-3568725
 08-9261967 משרד: 
08-9262518 פקס: 

שכר הולם למתאימות!

לשעות 13:45-16:45
מתאים גם לגננות ולמורות בשנת שבתון

הסעה מאלעד לפ"ת מובטחת!
הגנים הינם למגזר החילוני בלבד!

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה
למעון בפיקוח לשנה הבאה

למשרה מלאה 
+ טבחית 

דרושות 
מטפלות  

למעון פרטי 
בגבעת שמואל
דרושה גננת 

לגילאי שנתיים עד שלש
לשנה"ל תש"פ

054-2681695

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
לחברת אופטיקה בב"ב 

*מזכירה למכון אבחון וטיפול 
חרדי במרכז, גלאט גו'בס 

073-7055666
www.glatjobs.co.il)32-32(_____________________________________________

 רמי"ם, מורים, מרצים 
ללימודי קודש וכן ללימודים 

מקצועיים, אנשי צוות, 
משגיחים, מדריכים ועובדים 

כלליים לישיבה חדשה לחוזרים 
בתשובה במרכז, גלאט גו'בס 

073-7055666
www.glatjobs.co.il)32-32(_____________________________________________

 מנהלת לסמינר בירושלים 
*מורה / מחנכת לביה"ס 

תיכון בית יעקב במכרז *מורה 
לכיתה יב' לסמינר בירושלים
גלאט גו'בס 073-7055666

www.glatjobs.co.il)32-32(_____________________________________________

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
לחברת אופטיקה בב"ב *מנהל 

נמרץ לישיבה במרכז *מנהל 
לת"ת קטן בירושלים

גלאט גו'בס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)32-32(_____________________________________________

 מזכירה למוסד חינוכי 
לבנות חרדיות בירושלים 

*מזכירים/ות למרכז רפואי 
בירושלים *מזכיר לארגון 

להקמת שיעורי תורה 
בירושלים גלאט גו'בס

073-7055666
www.glatjobs.co.il)32-32(_____________________________________________

 משגיח כשרות ועינייני 
דת לבית חולים במרכז גלאט 

גו'בס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)32-32(_____________________________________________

 למוסד תורני חשוב 
וותיק דרוש מתרים אמין 
ויר"ש כולל חו"ל תנאים 

מצויינים למתאימים 
054-2681222)32-35(_____________________________________________

 דרושות נשים לפתיחת 
עסק עצמאי במכירות למסלול 

ניהולי לפגישת התאמה
052-7641353)32-35(_____________________________________________

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד( בונוסים גבוהים 

072-2230781)32-35(_____________________________________________

 לאזור המרכז דרושה 
מתאמת פגישות מנוסה, 

יכולת ביטוי )גיל +30( 
תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)32-35(מעולים! 054-4771509

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה למעון בב"ב 

תנאים טובים למתאימה
_____________________________________________)32-33ל(050-4146721

 לת"ת בת"א, מורה 
ללימודי חול לשעות 

אחה"צ לשנה"ל הבאה 
_____________________________________________)32-33(טל': 052-7623821

 נהג אוטובוס זעיר 
מאזור בני ברק, על 

מרצדס אוטומט תנאים 
_____________________________________________)32-35(טובים 050-4405578

 מטפלת למשרה 
מלאה למעון יום במרכז 

ב"ב, תנאים מצוינים 
_____________________________________________)32-33(למתאימה 054-4842065

 דרוש/ה מנהל/ת 
חשבונות לחברת יבוא 

באזור בני ברק ידע 
בתוכנת SAP + אנגלית 

052-8385089)32-35(_____________________________________________

 לפעוטון בפ"ת דרושה 
גננת / מובילת כיתה 

לגילאי +1.5 נסיון
052-4491044)32-35(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לשנת 
תש"פ!! בפתח תקוה, בין 

השעות 8:00-16:00 תנאים 
_____________________________________________)32-33(מצויינים 050-4144711

 למעון ילדים בבני ברק, 
לשנה"ל תש"פ מטפלת 

למשמרת צהריים
052-7641812 13:30-16:00)32-33(_____________________________________________

 דרוש טבח צהריים עם 
נסיון לישיבה קטנה בב"ב 

להתקשר בין 11:00-19:00 
_____________________________________________)32-35ל(054-8451000

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בישיבה
054-2681222)32-35(_____________________________________________

 לאיש עסקים חרדי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לניהול היומן פגישות שלו, 
תיאומי נסיעות, ועוד. 3-4 

שעות ביום - גמיש שכר 50 
ש"ח לשעה קריירה

072-222-2622)32-32(_____________________________________________

 לחברה בהר חוצבים 
בירושלים מזכיר/ה, לניהול 

יומנים ועבודה משרדית רגועה, 
שעות נוחות בבוקר 7,500 

_____________________________________________)32-32(ש"ח קריירה 072-222-2622

 לחברה סמוכה לבני ברק 
מזכיר/ה לניהול המשרד, 

לניהול יומנים ועוד, משרת 
בוקר א-ה 8:00-13:00, שכר 

45 ש"ח לשעה קריירה
072-222-2622)32-32(_____________________________________________

 דרוש נהג בוס למנכ"ל 
למשרה קבועה, שכר התחלתי 

8,000 ש"ח קריירה
072-222-2622)32-32(_____________________________________________

 דרושה סייעת לתינוקיה 
עד השעה 13:00 מ- 1.9.19 
_____________________________________________)32-33(בגני הדר פ"ת 050-3904445

מזכיר/ה

קלינאי/ת תקשורת

לגן ומעון תקשורת בבאר יעקב דרושים/ת:

פיזיותרפיסט/ת
עובד/ת סוציאלי/ת

מטפל/ת ריגשית

סייע/ת

 למעון ילדים בב"ב, 
מטפלת חמה ומסורה, 
משרה מלאה/חלקית 

050-4160333)32-35(_____________________________________________




	Kvpt1p001new
	Kvpt1p002
	Kvpt1p003
	Kvpt1p004
	Kvpt1p005
	Kvpt1p006
	Kvpt1p007
	Kvpt1p008
	Kvpt1p009
	Kvpt1p010
	Kvpt1p011
	Kvpt1p012
	Kvpt1p013
	Kvpt1p014
	Kvpt1p015
	Kvpt1p016
	Kvpt1p017
	Kvpt1p018
	Kvpt1p019
	Kvpt1p020
	Kvpt1p021
	Kvpt1p022
	Kvpt1p023
	Kvpt1p024
	Kvpt1p025
	Kvpt1p026
	Kvpt1p027
	Kvpt1p028
	Kvpt1p029
	Kvpt1p030
	Kvpt1p031
	Kvpt1p032

