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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת יתרו

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
בליווי עורכי דין וותיקים ומובילים מהשורה 

הראשונה � סודיות מובטחת

חדש!!  

� ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ  � ביטול הגבלת רשיון 
נהיגה � ביטול עיקול משכורת, חשבונות בנק ומיטלטלים 
� הגנה על בית מגורים � ביטול צווי הבאה ומאסר ועוד 

 במחיר מסובסד במיוחד

הגנה על חייבים ומחיקת חובות 
במהירות וביעילות 

התנועה המרכזית 03-600-1700
למחיקת חובות

בהמלצת גדולי הדור

מוקד ארצי 24/6

בסייעתא דשמיא
סיוע מהיר לבעלי חובות

072-279-4434

 אלקין שוקל התמודדות לראשות העיר ירושלים
שוב  יתמודד  לא  הנראה  ככל  ברקת  כי  ההבנה  בעקבות 
לראשות העיר, השר לענייני ירושלים זאב אלקין שוקל 
להתמודד לתפקיד  אלקין שומר על יחסים טובים עם 

הסיעות החרדיות וצפוי להחליש את יתר המועמדים
/ עמ' 18

אחרי הפרסום הראשון ב'קו עיתונות': חברון גרנביץ' מסביר באלו 
תנאים יתמודד ומה היעד שהציבה המפלגה העל-מגזרית החדשה

273 יום לבחירות

למרות התנגדותו של רב העיר, בפלג הירושלמי נערכים להריץ 
מפלגה מקומית ושוקלים איחוד עם ברק צברי / פרסום ראשון

על רקע אי קיום רוטציה, מתכננים נציגי 'דגל' לרוץ בנפרד מ'אגודה' 
ומצהירים כי "זו החלטה של גפני" / חשיפת 'קו עיתונות'

אחרי שוויתרה בפעם האחרונה, יהדות התורה חוזרת להתמודד בעיר, 
ובמקביל, בש"ס מחפשים מחליף לנציג שערק / פרסום ראשון

במפלגה החרדית הגדולה טרם מצאו מועמד שינהל את מערכת 
הבחירות / 'קו עיתונות' עושה סדר עם רשימת המועמדים המלאה

שטח מוניציפאלי

בני ברק

אלעד

קרית שמונה

ש"ס

אשקלון

פרסום 

ראשון

 / עמ' 20

יו"ר הקואליציה ל'קו עיתונות': 

החלק שפספסתם בהקלטה של שרה נתניהו / בית ספר לפוליטיקה, עמ' 22-23

"אחליט בהמשך 
אם להתמודד 

לראשות העיר"

'הביטקוין הבא' נשדד, 
הבורסות ננעלו והערך צלל

ברקת ניסה לנטרל - 
החרדים איימו לפרק 

חשיפת קו את הקואליציה

עיתונות

/ עמ' 12

/ עמ' 8

/ עמ' 14

ליד רמות: שכונת 
שוטרים חדשה

השבוע הגשום 
הציל את העונה

/ עמ' 26

האת'ריום שסומן כמחליפו של הביטקוין נפרץ ו-80 מיליון דולר נגנבו 
 האקרים פרצו למערכת מסחר יפנית ושדדו 530 מיליון דולר במטבע 

הווירטואלי נאם / עמ' 28

בלי שפ"ע: בגלל 
גינה, פינדרוס 

מתפטר





לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

 עכשיו
באריזות חדשות

רגע לעצמי, 
מייד אשוב

"

"

11:0511:00



קל 
בהוצאות 

הכבדות

בשם ה׳ נעשה ונצליח!

הטבות זהב  1+2   חינם
על מוצרים מובילים    ברשת יש

 עגלת קניות ברשת יש
בשווי 180 ₪ במתנה

 5,000 ₪  הלוואה
אוללא ריבית

טי
תנ
או

ההנחה תינתן בקנייה ראשונה בשווי של 180 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי יש מבית כאל וניתנת למימוש עד שנה מיום ההצטרפות.  מתנת ההצטרפות הנ"ל או כל הטבה שתבוא במקומה )ככל שתהיה(  הינה הטבה חד פעמית ללקוח וניתנת  רק ללקוחות 
חדשים אשר לא החזיקו בזמן כלשהו כרטיס אשראי יש מבית כאל. לא ניתן  לממש את ההטבה בקניית סיגריות, מוצרי חשמל / משלוחים ותרומות. ההטבה תמומש בפעם אחת, ללא צבירה לקנייה הבאה. בכפוף לתקנון מועדון לקוחות יש. תחילת הזכאות 
מותנית בקליטת  הנתונים במערכות הרשת. הלוואה ב-0% ריבית: מותנית באישור כאל ובכפוף לתקנון. ההלוואה ניתנת פעם אחת  בלבד לחשבון ממנו נפרע הכרטיס, אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב  בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
*מימוש ההנחה  1+2בכפוף למגוון הקיים ומלאי המוצרים בכל סניף וסניף בעת ביצוע הקניה. מותנה בתשלום כל מבצעי הכרטיס באמצעות כרטיס אשראי יש מבית כאל באותה קניה. בכפוף לתקנון המועדון. ההטבות בתוקף עד 31 בינואר 2020.

הצטרפו עכשיו 
בכל סניפי

 ונהנים מפטור מדמי כרטיס לשנה ומהטבות חדשות ואטרקטיביות,
בנוסף לעשרה מוצרים ב-10% הנחה קבועה ברשת יש ומבצעי 

׳השלישי עלינו׳ במגוון חנויות ברחבי הארץ

עוברים לכרטיס אשראי יש-כאל החדש 
שעושה לכם קל בהוצאות הכבדות

קל לכם להתחדש!
60,000 מחזיקי כרטיס אשראי יש
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ההגרלה הגדולה על  2+1 רכבים

הרגע
הגורלי

ועוד פרסים יקרי ערך!
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פרס 1

 שווי הפרס:59,900*

מיצובישי ספייס סטאר
Mitsubishi Space Star

₪

פרס 2

 שווי הפרס:59,900*

מיצובישי ספייס סטאר
Mitsubishi Space Star

פרס 5פרס 4פרס 3 חנוכיה 
גדולה

 זוג
 פמוטים
ענק

 בקבוק
 יין
לקידוש

₪

הגרלת בונוס

*94,100  שווי הפרס:

 רכב מיצובישי אטרז‹
Attrage Mitsubishi

₪

לרוכשי 2 
כרטיסים 

ומעלה 
בלבד

על כל כרטיס, מתנה מיידית ללא הגרלה לבחירה

סט 
זמירונים 
ותפילות

סט כיסוי 
לטלית 

ולתפילין

סט מפואר 
לליל הסדר 

 שובר
 ₪ 100

לרכישה 
בהילולים

סידור 
דמוי 

עור

תמונת 
מורנו הרב 

שליט«א

גביע מפואר 
לקידוש

כסוי לגפרורים בד כיסוי לפלטה
לנרות שבת

 יין
הבריתות

 ביתנטלה מפוארת
מזוזה 
מפואר

להצטרפות: 1700-700-770     055-6688008
ר ש ע מ י  פ ס כ מ ש  ו כ ר ל ה  ו ו צ מ ף  א ו ן  ת י נ  : ם י נ ב ר ה ת  א ר ו ה פ  » ע

א ל ו ל י ה ה ד  מ ע מ ב ת  ו נ ת מ ה ת  ק ו ל ח *

בונוסים

שי במתנה י ס של ברכישת שני כרטיסים:  כרטי
במתנה סים  כרטי  5 כרטיסים:  5 ברכישת 
ברכישת 10 כרטיסים: 20 כרטיסים במתנה

ברכישת 20 כרטיסים : 60 כרטיסים במתנה 

על כל 2 כרטיסים - כרטיס בהגרלת הבונוס ובנוסף:

א. ההגרלה בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי המוסדות. דגם 
יהו,  וסוג הרכב נתון לשינוי בכפוף לתקנון. ב. בחיובי מיסוי לו 
לכסף  הרכב  זכיית  את  להמיר  ניתן  ג.  כחוק.  הזוכה  יחוייב 
ט.ל.ח. ד. התמונות להמחשה בלבד!  מזומן, בכפוף לתקנון! 

בחסות:

-
 ימים

אחרונים
-

"ז שבט תשע"ח 12/2/18 מרכז הקונגרסים אווניו
כ

המרכזית השנתית

הילולת
תורה "עטרת חכמים" בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"אהצדיקים

ת ה
סדו

מו
"י 

שע

מוקד הכרטיסים
יפה

קלטת את 
המסר מהר

שיחה נכנסת למוקד
כזה מסר...

איך אפשר שלא 
לקלוט???

שיחה נכנסת למוקד

מוקד הכרטיסיםההילולא היא עבור ישיבת פונוביז'?
 שלום וברכה!

לא! עבור מוסדות התורה "עטרת חכמים"

שיחה נכנסת למוקד
יפה! ומה הקשר פונוביז'?

מוקד הכרטיסים
זהו שבשנת תש"פ זה ראשי תיבות

תהא שנת פונוביז'

שיחה נכנסת למוקד
ראיתי מודעה 
שלכם לתרום 

לפונוביז'

מוקד הכרטיסים
אה...

 בגלל שהשנה היא 
שנת תשע"ח

זה ראשי תיבות
תהא שנת עטרת חכמים

שיחה נכנסת למוקד
ואז אתם מזמינים את כולם

לתרום לפונוביז'?
מוקד הכרטיסים

כן זה המהלך
 כי גם אם אתה לא ממש

שייך לעטרת חכמים
 השנה אתה חייב את

זה לעצמך
כי זו השנה שלנו

מוקד הכרטיסים

תכלס'
כמה כרטיסים אתה קונה?

מדהים!שיחה נכנסת למוקד

שיחה נכנסת למוקד
אם אתה אומר שהשנה זה שלכם תביא 10

055-6684848 | 055-6688008 
לרכישה: 1700-700-770



אזהרה - סיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת



ט"ו בשבט תשע"ח 1231/1/18 בירושלים8 121/3/1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

 הפגנת אבן האזל
 : ה י צ ט ו ר ב
י  ר ח א
ת  ו ע ו ב ש ב ש
האחרונים הגיעו 
חרדים  מפגינים 
מול  למחות 
חה"כ  של  ביתו 
התמקמו  גפני, 

אבן  ברחוב  מפגינים  עשרות  האחרון  שישי  בליל 
האזל, מקום מגוריו של סגן השר יעקב ליצמן.

 מירושלים לנבי סאלח
ת  צ ו ב ק
ם  י י נ ו צ י ק
מאה  משכונת 
ביקרה  שערים, 
בנבי  השבוע 
ל"ביקור  סאלח, 
בבית  חיזוק" 
הנערה  משפחת 
תמימי.  עאהד 
הפכה  תמימי 

לחייל  סוטרת  שתועדה  לאחר  פלסטינית,  לגיבורה 
צה"ל. התיעוד גרר סערה, הביא למעצרה המנהלי, 
מעורבים  המשפחה  ילדי  כי  התברר  ובהמשך 
בהתגרויות שיטתיות בחיילים. אנשי הנטורי קרתא 
התקבלו בכבוד רב, והם התהלכו יחד עם המשפחה 
דגלי  מניפים  כשהם  הכפר,  ברחבי  הפלסטינית 

פלסטין.

 שרים במעון האדמו"ר
י  ל ע ב
ם  י נ ג נ מ ה
סמט  אהרל'ה 
מאיר  וחיים 
ץ  מ נ י י ט ש
מאיר  והקלידן 
עלו  אדלר, 
שבת  במוצאי 
למעונו  שירה 
האדמו"ר  של 

מקאליב, והעבירו שעה של קורת רוח בשירי רגש, 
דבקות והתעלות, יחד עם האדמו"ר.

 'המשך הזמן'
ה  נ כ ה כ
ר  ו ז ח מ ל
 , י ש י מ ח ה
ראשי  ביקרו 
ת  ב י ש י
'המשך הזמן' 
של  במעונם 
נשיא  מרן 
ת  צ ע ו מ ה
ש  " ר ג ה

וברכה.  עצה  לקבלת  יוסף,  הגר"י  והראשל"צ  כהן 
ישיבת 'המשך הזמן' נוסדה לפני 5 שנים, ומקיימת 
גדולות,  לישיבות  העולים  ג'  שיעור  לבני  שיעורים 
ועלייתם  הבחינות  לפרק  הגיעם  טרם  כהכנתם 
מיד  שבוע,  פני  על  נפרסת  היא  גדולות.  לישיבות 

לאחר סיום זמן חורף.

 הרצאות חינוכיות
בית מדרש להורים שע"י עיריית ירושלים מזמין 
לערב  והסביבה  ברוך  מקור  שכונת  תושבי  את 
חינוך  בנושא  סדנאות  שיחות,  הרצאות,  של  נוסף 

הרצאות  והשבוע  מפי הרב אבנר קוואס ילדים. 
שבט  כ'  שני  ביום  בלמס,  אוריאל  החינוכי  והיועץ 
05/02/2018 בשעה 19:45 באולם ת"ת שובו חזון 

אברהם ברחוב רש"י 60.

מאת: משה אברהמי

אבן  הנחת  טקס  התקיים  ראשון  ביום 
בירושלים  לשוטרים  החדשה  בשכונה  הפינה 
מפכ"ל  במעמד  התקיים  הטקס  ב.ר.ק'.  'נווה 
לביטחון  השר  אלשיך,  רוני  רנ"צ  המשטרה 
מר  ירושלים  עיריית  ראש  ארדן,  גלעד  הפנים 
במשטרה  אנוש  אגף משאבי  ראש  ברקת,  ניר 

ירושלים  מחוז  מפקד  גזיאל,  גילה  ניצב 
הבכיר  הפיקוד  סגל  נציגי  הלוי,  יורם  ניצב 
ושוטרים,  קצינים  ישראל,  משטרת  של 
הדיירים העתידיים של הפרויקט החדש ובני 

משפחותיהם.  
החלטת  התקבלה   ,2012 מאי  בחודש 
ירושלים,  יום  לרגל   ,4655 מספר  ממשלה 
להקצות  ישראל  מקרקעי  לרשות  להורות 
קרקע בפטור ממכרז עבור כוחות הביטחון 
מגורים  שכונות  להקמת  ירושלים,  בעיר 

לאנשי כוחות הביטחון, המשטרה וצה"ל. 
הוקצה  זו  ממשלה  החלטת  בסיס  על 
למשטרת ישראל מגרש בשטח של 13,000 
הסיבות  בירושלים.  רמות  בשכונת  מ"ר 
להקצאת הקרקע לשוטרים בירושלים נבעו 

ירושלים  מחוז  משוטרי   45% כי  מהעובדה 
אינם מתגוררים בירושלים, עקב הצורך בכוח 
וזמינות  נתון  זמן  אדם מבצעי משמעותי בכל 
הגברת  למען   - מכל  והחשוב  חירום,  בעתות 
העיר  תושבי  של  האישי  הביטחון  תחושת 

והמבקרים בה.
'נווה  שתקרא  לשוטרים  החדשה  השכונה 
בעיר  רמות  שכונת  לצד  ממוקמת  ב.ר.ק', 
את  מייצג  השכונה  של  שמה  מקור  ירושלים. 
מטרת הפרויקט כולו: "ב"- ביטחון, שיוסיפו 

השוטרים לרחובותיה של העיר; "ר"- רווחת 
השוטרים  חיבור  קהילה,  "ק"-  השוטרים; 

והטמעתם בקהילה. 
לגובה.  בבנייה  בניינים   6 ייבנו  בפרויקט 
ועוד  קומות,   6 בגובה  מהבניינים  שלושה 
קומות.   9 של  בגובה  מהבניינים  שלושה 
למגורים  דירות   108 הפרויקט  יכלול  סה"כ 
ובני  ירושלים  בעיר  המשרתים  שוטרים  עבור 

משפחותיהם. בניית הפרויקט החלה אשתקד, 
במיזם  מדובר  התכנון.  שלב  סיום  לאחר  זאת 
המגורים  בתחום  ביותר  והמורכב  הגדול 
השוטרים  למשפחות  ישראל  משטרת  שבנתה 

מאז ומעולם.
שוטרים  עבור  למגורים  הנוכחי  הפרויקט 
בירושלים מצטרף לפרויקטים רבים בכל רחבי 
לוד,  דברת,  קיבוץ  במיתר,  היתר  בין  הארץ, 
אופקים  עכו,  קציר,  גת,  קרית  דימונה,  צפת, 

ועוד.
מפכ"ל המשטרה, רנ"צ רוני אלשיך, אמר: 
ובמקביל  מול טרור  וערני  להיות חד  "הקושי 
מקום  בכל  כמו  לאזרח  איכותי  שירות  לתת 
איכותיים  שוטרים  הצבת  מחייב  בארץ,  אחר 
המורכבות  את  להכיל  שידעו  ומקצועיים, 
הנדרשת בתפקיד זה, ולשמר אותם ככל שניתן 
בירושלים. אין ספק כי בניית השכונה תעמיק 
את המענה לירושלים ותמסד אותו. הנחת 
אבן הפינה היום, כאן בירושלים, היא ציון 
דרך נוסף בפרויקט המהווה מרכיב חשוב 
ומשמעותי בסל תנאי השירות של משטרת 
שוטרים  ולוחמיה.  שוטריה  עבור  ישראל 
שגרים בערי ישראל, מחזקים את תחושת 
כתובת  מהווים  שכניהם,  עבור  הביטחון 
אזרחים  של  ושאלות  תלונות  לפניות, 
בכל מקום בו הם נמצאים. עצם נוכחותם 
מרכיבי  מול  מצבית"  "מניעה  מהווה 

פשיעה וטרור".
הדיירים  ומשפחותיהם,  לשוטרים 
בשכונה,  להתגורר  שעתידים  החדשים 
השתלבו  שורשים,  "הכו  המפכ"ל:  אמר 
תרמו  העיר,  של  המיוחד  החיים  במרקם 

ותָתרמו למען קהילת ירושלים כולה".
ארדן,  גלעד  ח"כ  הפנים,  לביטחון  השר 
אמר: "אנחנו ממשיכים בחיזוק ירושלים בכל 
מצטרפים  השוטרים  והפעם  אפשרית  דרך 
של  ומהצמיחה  מהקהילה  חלק  להיות  ממש 
יותר  אולי  כאן,  חיוני  השיטור  כוח  בירתנו. 
מבכל מקום אחר בארץ, לא רק לשם שמירה 
על החוק והסדר, אלא לשם ההגנה על מדינת 
מתחילה  שלנו  הריבונות  כי  כולה,  ישראל 

מירושלים ונבחנת קודם כל בירושלים".

מאת: משה אברהמי

'קו עיתונות' מסקר בעקביות את נושא התחבורה הציבורית ומעלה 
את מצוקת הנוסעים לתודעה שוב ושוב. בשבוע האחרון, פורסם בעיתון 
'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות' מקרה חמור של תקיפת נוסע על ידי נהג 
בקו 422 של חברת אפיקים. מוקדם יותר בחודשים האחרונים פרסמנו 
סדרת כתבות ובהן טענות חמורות על תפקודן של חברות התחבורה, 

בפרט כשמדובר בנוסע החרדי.
בירושלים  מבוצעות  לא  חודש  מידי  עיתונות',  ב'קו  שפורסם  כפי 
למעלה מ-10,000 נסיעות הנדרשות מהחברות על ידי משרד התחבורה, 
וכתוצאה מכך ציבור הנוסעים מחכה זמן ממושך בתחנות שלא בצדק, 

וכן נגרמת צפיפות נוראה באוטובוסים שאינה מכבדת צורת אדם.
חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי שהשתתף בהתכנסות ראשי המינהלים 
פתח בדברים, "בימים אלו אמורה להתכנס ועדת הכלכלה ולדון במשבר 

משרד  אלה  בימים  כידוע  בירושלים,  החמור  הציבורית  התחבורה 
התחבורה בשלבי מו"מ מול חברת אגד, והרצון שלנו שמסקנות ועדת 
הכלכלה שתתכנס בקרוב יהיו שהתושבים יקבלו את הזכויות המגיעות 
להם לפי חוק והם ביצוע הנסיעות המחויב על פי הרישוי וע"מ שזה אכן 
יקרה, על משרד התחבורה לשבת מול המינהלים הקהילתיים המייצגים 

את ציבור התושבים ולקבל את ההחלטות בשיתוף איתם".
חבר מועצת העיר אברהם בצלאל אמר: "הפתרון אינו קנסות שאינם 
חלק  את  להפעיל  נוספות  לחברות  לאפשר  אלא  ביטוי  לידי  באים 

מהקווים וכתוצאה מהתחרות יהיה שיפור משמעותי בשירות".
יו"ר ועדת התחבורה המשותפת למינהלים הקהילתיים ישי בלך אמר: 
"נציגי המינהלים רואים במשותף שבטווח הקרוב היעד הוא שמשרד 
התחבורה יקבל את ההחלטות בשיתוף המינהלים, ובטווח הארוך אין 
מנוס מהכנסת מפעיל נוסף לעיר שיגרום לתחרות ושיפור השרות. אנו 
נעמוד בקשר מתמיד עם נציגי המינהלים ע"מ שהמסקנות אכן יישומו".

ליד רמות: שכונת שוטרים חדשה
השבוע הונחה אבן הפינה לשכונה חדשה לשוטרים בלבד, כחלק ממיזם מורכב בתחום המגורים 

וממהלך נרחב כלל ארצי  בפרויקט: 6 בניינים לגובה ו-108 דירות בסך הכל

 בהנחת אבן הפינה. צילום: דוברות המשטרה 

כינוס תחבורה 
ציבורית בכנסת

השבוע )שני( התכנסו ראשי המינהלים הקהילתיים בראשות 
חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי לדיון במשבר החמור בתחבורה 

הציבורית בירושלים

מעקב 'קו 

עיתונות'

 צילום: 'מחאות החרדים הקיצוניים' 

 צילום: חיים גולדברג 



גם בחורף, מזגני אלקטרה!

PLATINUM

CLASSIC

החל מ-₪55 לחודש

החל מ-₪48 לחודש
3שנות 
אחריות*

3שנות 
אחריות*

כפוף לתקנון המפורסם באתר החברה. בתוקף עד ה-28.2.2018 או עד 
גמר המלאי. לצרכנים פרטיים בלבד. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי. 
במכירת מזגנים ביתיים בלבד באמצעות מרכז ייעוץ ומידע. *שנה ראשונה 
אחריות מלאה על פי דין + 2 שנות אחריות נוספות מלאות בתשלום 

חד פעמי של 99 ₪ כולל מע«מ. המחיר לא כולל הובלה/ התקנה.

המבצע כולל 
דגמי אינוורטר

36 תשלומים 
ללא ריבית על מגוון מזגני אלקטרה



להוי ידוע ששחיטת בקר בחו"ל תחת השגחת ופיקוח "בד"ץ נוה ציון" מתבצעת על פי ההוראות הברורות של מרן ראש הישיבה הגאון 
רבי שלום כהן שליט"א ומיושמת בשטח הלכה למעשה בפיקוחם הצמוד של חתני דבי נשיאה שלוחי דרבנן עליהם סומך בכל עניני 

הכשרות מרן ראש הישיבה, המוסרים נפשם למען הכשרות הרבנים הגאונים רבי יוסף חיון שליט"א ורבי יצחק זיאת שליט"א.
מאחר ושמענו לאחרונה כי אינשי דלא מעלי מנצלים את רמת הכשרות הגבוהה של "בד"ץ נוה ציון" ומפרסמים שבשר המיובא מאותם 
"בד"ץ נוה ציון" כביכול, אף אם אין תוויות, חותמות,  מפעלי בשר בחו"ל המייצרים עבור הבד"ץ מתאריכים מסויימים, הינם בכשרות 
והלוגרמות של הבד"ץ, ומחזקים טענתם בזאת שהבד"ץ שחט במפעל פלוני ובתאריך אלמוני וכביכול השחיטה הינה ברמת הכשרות של 

"בד"ץ נוה ציון".
לידיעתכם: מפעלי בשר בחו"ל שוחטים עד 500 ראשי בקר ליום, "בד"ץ נוה ציון" שוחט  300 ראשי בקר ליום בלבד. לאחר שהבד"ץ 
מסיים לשחוט את הכמות לאותו היום לפי הנחיות הבד"ץ המחמירות, הצוות הנוסף מטעם הבד"ץ אינו ממשיך לשחוט על מנת להשלים 

את המכסה היומית ל-500 בקר ליום אלא המפעל ממשיך לשחוט בכשרות רבנות.
הננו להודיע בזאת בצורה ברורה ביותר, כי אין כל אחריות וכשרות מטעם הבד"ץ אלא אך ורק על הבשר היוצא עם תוויות חותמות 
והלוגרמות של "בד"ץ נוה ציון" . כל בשר אחר, גם אם נשחט באותו המפעל בו עבדנו באותו התאריך אינו באחריותנו, אלא באחריות 

הרבנות הראשית.

1. כל אנשי הצוות היוצאים לשחיטת חו"ל, מראש הצוות ועד אחרון המשגיחים נבחרים ע"י חברי הבד"ץ רק לאחר בדיקה מדוקדקת 
וקפדנית ברמת המקצועיות וביראת שמים. בנוסף ממונה מטעם הבד"ץ מפקח האחראי על כל הצוות הנבחר שהינו תלמיד חכם 
וירא שמים בתכלית, הבקיא בכל הלכות השחיטה והבדיקות עם ניסיון של עשרות שנים המשגיח במקום בזמן שחיטת הבד"ץ 

בלבד.
2. צוות השוחטים כיום מונה שישה שוחטים כאשר חמישה מהם בודקי סכינים מומחים ביותר ובנוסף ישנו משגיח מיוחד לבדיקת 

וושטות.
3. בנוסף לבדיקת הסכין ברטוב לאחר כל שחיטה ושחיטה, מתבצעת בדיקה נוספת של הסכין ביבש לאחר כל 5 בהמות.

4. בשחיטת הבד"ץ כיום נמצאים שני בודקי פנים במקביל וזאת כדי שיהיה זמן כפול על מנת שכל בודק יבדוק במתינות בהמה 
אחת מתוך שתי בהמות.

5. בשחיטת הבד"ץ נמצאים שני בודקי חוץ, כאשר אחד מהם בודק על שולחן נפרד את ריאות החלק בלבד ואילו השני בודק על 
שולחן אחר את ריאות הכשר בלבד ע"מ לאפשר לבודק החוץ מטעם הבד"ץ לבדוק ביסודיות ובמתינות.

6. ההנחיות וההקפדות בבדיקת הריאה היא מהמחמירים ביותר ולכן באופן יחסי לכשרויות אחרות כמות החלק בהשגחת הבד"ץ 
הינה נמוכה באופן ניכר.

7. בשחיטת הבד"ץ ישנו משגיח מיוחד לבדיקת כרסים.

יראה הקהל ויזהר שלא לסמוך ולרכוש אך ורק אריזות המופיע עליהם חותמת והלוגרמה 
של "בד"ץ נוה ציון" בראשות מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט"א

גילוי דעת

הנ"ל רק חלק מחומרות המיוחדות תחת השגחת הבד"ץ

ועד הכשרות שע"י "בד"ץ נוה ציון"

בד"ץ דק"ק "נוה ציון" תכב"ץ
בראשות מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בס"ד י"ג שבט תשע"ח

להלן רק חלק מהחומרות וההקפדות המיוחדות הנהוגות בשחיטה המהודרת תחת השגחת "בד"ץ נוה ציון":



מבצע!
  החל מ-

₪ 30 
לחודש

בנוסף לתשלום ₪15 לנטפרי

הגנה 
כפולה

 סינון 
מלא

לצרכי 
פרנסה

להצטרפות: 055-99-055-99

בפיקוח
רבנים

מאושר

אינטרנט 
מהיר

 אינטרנט
סלולרי וביתי

שיטת ‘היבריד פילטר’ של נטפרי 019 מסננת תמונות ע”י צוות 
 עובדות בהודו בשילוב סינון מלל רובוטי, בכדי שתוכלו לעבוד 

עם גישה מקסימלית לתכנים מזוקקים ומסוננים.

רק בסינון של נטפרי 019:
 ִקיַׁשַנה ומאות עובדות בהודו
מסננות לכם את האינטרנט!

ִקיַׁשַנה
תנקה

את הבוץ
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מאת:  פישל רוזנפלד 

לאחרונה,  סוערות  ספרא  בכיכר  הרוחות 
ראש  של  ונשנים  החוזרים  ניסיונותיו  בעקבות 
הוועדות  על  שליטה  לקבל  ברקת  ניר  העיר 
מדובר  בעירייה.  ה"עצמאיים"  והאגפים 
מזה  שמתמשך  ועיקש  ארוך  במאבק  למעשה 
למעלה משנה, אך לאחרונה, עם פרישת סיעת 
'התעוררות' מהקואליציה, נראה כי ברקת בחר 
להעלות את המאבק להילוך גבוה - עד כדי כך 
את  לפרק  איימו  בעירייה  החרדים  שהנציגים 

הקואליציה.
והניהולי  המקצועי  שהדרג  רוצה  "ברקת 
בכיר  מטיח  רובוטים",  כמו  יפעלו  בעירייה 
בהנהלת העיר בשיחה עם 'קו עיתונות', כשהוא 
עיתונות'  ל'קו  ראש.  שהרים  למאבק  מתייחס 
נודע כי בישיבת הנהלת העיר שהתקיימה לפני 
לכל  ביקש ברקת לשלוח מכתב  וחצי,  כשבוע 
חד משמעית שעל  הוראה  ובו  העירייה  עובדי 
כל נושא עליהם לפנות אך ורק למנהלי האגפים 
וכי אסור עליהם ליצור קשר עם נבחרי הציבור. 
החרדים  העיר  הנהלת  חברי  איימו  בתגובה, 
הם  לעובדים  יישלח  שכזה  ומכתב  במידה  כי 
יפרקו את הקואליציה. "הנציגים החרדים הבינו 
רוצה  לא  שברקת  משמעי  חד  מסר  מהבקשה 
אותם מעורבים בכלום וזה פגע בהם אישית", 

אומר גורם בעירייה ל'קו עיתונות'.
היא  הנהלה  ישיבת  באותה  שהיה  מה 

לפוצץ  שאיימה  הרתיחה  נקודת  ספק  ללא 
לא  השליטה  מאבקי  אך  הקואליציה,  את 
כי  נודע  עיתונות'  ל'קו  שם.  רק  מתחוללים 
החודש,  תחילת  מאז  שבועות,  שלושה  מזה 
'התעוררות'  סיעת  פרישת  עם  בבד  בד 
של  המשפטי  היועץ  מגיע  מהקואליציה, 
התכנון  וועדת  לדיוני  מלכה,  אלי  העירייה, 
מתחילת  בהם  ונוכח  המכרזים  וועדת  ובניה 
השתתפותו  עצם  כאשר  לסופו,  ועד  הדיון 
היועצים  את  למעשה  'מנטרלת'  בדיון 

המשפטיים של הוועדות.

גורמים  טוענים  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
שנה  מזה  כי  העירייה  של  המשפטית  בלשכה 
פועלים באגף להחליף את היועצים הוותיקים 
ביועצים חדשים, במטרה "לשלוט עליהם" בכל 
הקשור להחלטות הוועדה. רק בשביל לסבר את 
האוזן, קחו לדוגמא את הוועדה לתכנון ובניה, 
המתמשך  לדיון  שבוע  מדי  המתכנסת  וועדה 
כשמונה שעות, שלמעשה 'שורפת' את כל יום 
העבודה של היועץ המשפטי, שבלאו הכי עמוס 
בעבודה. "הם רוצים שנפעל לפי מה שיכתיבו 
הגורם  מטיח  להיגיון",  קשר  כל  בלי  לנו, 

בלשכה המשפטית.
והמכרזים,  התכנון  בוועדות  המאבק 
נובע  שאת,  ביתר  לאחרונה  התחמם  שכאמור, 
המשפטיים  שהיועצים  לעובדה  שמעבר  מכך 
שם  יש  ו"עצמאיים",  וותיקים  הם  בוועדות 
מה  'התעוררות',  סיעת  חברי  של  נציגות  גם 
הגורף  הרוב  את  לברקת  מנטרל  שלמעשה 

בוועדה, מאז פרישתם מהקואליציה.
"הדברים  בתגובה:  נמסר  ירושלים  מעיריית 
לעורר  הניסיונות  כל  לדחות  יש  נכונים.  אינם 
מהסיעות  העיר  הנהלת  חברי  בין  מדנים 
השונות על רקע פוליטי. ועדות העיריה פועלות 
פנים.  משוא  וללא  ובשקיפות  במקצועיות 
העמדות השונות לעיתים בין הצדדים מתבררות 
בין חברי ההנהלה וראש העיר בצורה מכובדת 
אחריות  מתוך  בקואליציה  לשותפים  כראוי 

לתושבי ירושלים".

מאבקי כוח בכיכר ספרא: בעוד ראש 
העיר ביקש לשלוח מכתב האוסר על 
עובדי העירייה ליצור קשר עם נבחרי 
החרדיות  במפלגות  איימו  הציבור, 
הקואליציה  את  לפרק  בתגובה 
היועצים  בין  מאבק  במקביל,   
בוועדות להנהלת העיר,  המשפטיים 
בדגש על ועדות תכנון ובניה ומכרזים 

כיכר  אותרה  התקשורת  ושר  בעירייה  שמות  ועדת  יו"ר  בפעילות 
בעיר, שתיקרא 'הלוחם הדרוזי'  לאחר אישור ההצעה יערך טקס, 

בהשתתפות בכירי העדה הדרוזית

ברקת ניסה לנטרל - 
החרדים איימו לפרק 

את הקואליציה

כיכר על שם הלוחמים הדרוזים

ברקת ודייטש

חשיפת קו 

עיתונות

אלי רובין 
כיכר בעיר בשם  ועדת השמות בעירייה באופן עקרוני, קריאת  לאחר שבחודש הקודם אישרה 
'הלוחם הדרוזי' - שתקרא על שם הלוחמים הדרוזים שנפלו על הגנת ירושלים, השבוע אותרה כיכר 

ששמה יישא את תואר זה.
ביום שני שר התקשורת איוב קרא וסגנית ראש העיר יעל ענתבי יו"ר ועדת שמות בעיר, יצאו 
לסיור בעיר, במהלכו נבחנו מספר כיכרות שיישאו שם זה כשבסופו נבחרה כיכר במתחם משרדי 

הממשלה שבשכונת קריית הלאום, בסמוך לשדרת המוזיאונים.
ההצעה צפויה לעלות לאישור בוועדת השמות על ידי היו"ר יעל ענתבי, כשלאחר מכן מועצת 
העיר תצטרך לאשרר את היוזמה באופן סופי. לאחר אישור קריאת השם, ייערך טקס קריאת השם 

במקום הכיכר, בו צפויים להשתתף ראש העיר ניר ברקת ונכבדי העדה הדרוזית.

WWW.IMPLANTSANDLASERS-R-US.COM    GMSDENTAL@GMAIL.COM
ארה"ב: 718-305-5480 , 02-6-258-258

”שיניים“ באותו יום? תוך שעה? אפשרי?
השתלות שיניים

לשאלות הכי נפוצות בנושא
ביצוע שתלים בצורה אחראית

לקבלת העלון

”20 תשובות“

ד"ר גדליה מרדכי שטרן
מנהל השתלות שיניים ושיקום הפה, ברחביה, 

ירושלים וכן בברוקלין, ניו יורק. בתחום יותר מ-35 
שנה, בארץ ובחו"ל ומוכר ברמה בינלאומית. 

'דיפלומט' וחבר בארגוני השתלות השיניים, שיקום פה וחניכיים 
האמריקניות והבינלאומיות. חבר באקדמיה האמריקנית ללייזרים 

ברפואת שיניים. (אין בארץ 'מומחיות' מוכרת בהשתלות שיניים).

אוצרו קשר    בקרו באתר

ישראל: רח' אוסישקין 57, ירושלים 1315-53 St.  Brooklyn, N.Y 11219
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 הרשמו באתר העירייה בקלות ובמהירות
www.jerusalem.muni.il

עד כ"א בשבט תשע"ח, 06/02/18
חינוך

מינהל חינוך
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בחודשים הראשונים בהם התינוק הקטן יוצא לאוויר העולם, הוא זקוק לחיבוק החם והעוטף שלך, אמא.
גם את מרגישה שחופשת הלידה חומקת לך בין הידיים?!

שנה חצי  גיל  עד  לתינוקות  להורים  מוגבלת  במבצע  ההשתתפות   • נטו   ₪7,000 בסך  חודשית  משכורת  לפי  הפרס   *שווי 
 Little Babies  /  Freedom Dry האגיס:  חיתולי  מגוון   • תשע״ח )18.1-14.2.18(  בשבט  ב׳-כ״ט  התאריכים  בין  מתקיים  המבצע   • 

• יש לשמור את חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע כתנאי לזכייה • בכפוף לתקנון • ט.ל.ח

האגיס מאריך לך את חופשת הלידה!

חיתולי  את  פיתחנו  עבורך  במיוחד  החיבוק שלך הוא ההשראה שלנו. 
Huggies Little Babies, עם שכבת Gentle Protection בעלת כריות 
עור תינוקך. ולהגנה מקסימלית על  וייחודיות לספיגה אופטימלית  רכות 

נהנים יחד מחודש נוסף במתנה!

מוישי בן חודשיים
מזל טוב! מוישי נולד

מתקשרים

ועונים נכון והכי מהר
על 3 שאלות

03-3739000
קונים

3 אריזות ממגוון
חיתולי האגיס ושומרים 

את חשבוניות הקנייה

ויכולים לזכות
במשכורת* של חודש 

נוסף במתנה!
בכל שבוע זוכה

מוישי בן 3 חודשים
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מאת: ישראל פריי

פינדרוס  יצחק  העיר  ראש  ומ"מ  סגן 
ברקת  ניר  העיר  לראש  )ג'(  אתמול  הודיע 
שפ"ע,  תיק  מחזיק  מתפקיד  התפטרותו  על 
בית  בשכונת  משחקים  גינת  עקירת  בעקבות 

וגן, כך פורסם לראשונה ב'כיכר השבת'.
אבוהב,  ברחוב  הוותיקה  המשחקים  גינת 

באחרונה  נמצאת 
חריף  וויכוח  בלב 
התושבים  בין 
לטענת  לעירייה. 
מדובר  התושבים, 
יחידה  בגינה 
המשמשת  באזור, 
השכונה.  ילדי  את 
העירייה,  לטענת 
שטח הגינה מוגדר 

כ'שטח חום' המיועד למבני ציבור.
את  ופינו  העירייה  אנשי  הגיעו  השבוע, 
במקום,  תורה  תלמוד  בניית  לטובת  הגינה, 
ומבלי שיימצא תחליף מיידי במקום שעשועים 

לילדי השכונה.
פני  שיפור  אגף  כמחזיק  תפקידו  מתוקף 
הציבוריות  הגינות  על  גם  האחראי   – העיר 
לדבריו,  אך  בסוגיה,  מעורב  פינדרוס  היה   –
פינוי הגינה נחת עליו בהפתעה גמורה ובוצע 

מאחורי גבו.

לשכתי  האחרונים  בחודשים  "כידוע, 
עמדה בקשר רצוף עם נציגי השכונה והמנהל 
פתרון  למצוא  בניסיונות  וגן,  בית  הקהילתי 
מוסכם להעתקת הגן שהיה במקום שנים רבות, 

לשטח חלופי", כתב פינדרוס לברקת.
עוד פירט: "סוכם שכל שלב ייעשה בתאום 
נקבעה  וכבר  צדדי,  חד  באופן  ולא  עימם 
פגישה ליום ה' הקרוב. 
פועלי  כאמור,  הלילה, 
פירקו  ירושלים  עיריית 
כגנבים  המתקנים  את 
ידיעתי  ללא  בלילה 
עמי  תיאום  וללא 
המינהל  ידיעת  וללא 

הקהילתי".
פינדרוס מדגיש כי זו 
הראשונה  הפעולה  לא 
לא  זו  "פעולה  צדדיות.  בחד  שנעשית 
הראשונה בסדרת פעולות חד צדדיות שנעשות 
אוכל  לא  התיק.  כמחזיק  עמי  תיאום  ללא 
מאחורי  שנעשים  מעשים  על  אחריות  לקחת 
בישיבת המועצה  "אבקש,  מסיים:  הוא  גבי". 
אלי  סמכויותיך  האצלת  את  לבטל  הקרובה, 

כמחזיק תיק שפ"ע".
עם זאת, ל'קו עיתונות' נודע כי תיק תברואה 

יישאר בידיו של פינדרוס.

פישל רוזנפלד

לצרכן  המחירים  מדד  מפרסום  כחלק 
המרכזית  הלשכה  מפרסמת  )האינפלציה(, 
לסטטיסטיקה מדי חודש את מדד שכר הדירה, 
לעומת  השכירות  בדמי  השינוי  את  המציג 
מפרסמים  אותם  הנתונים  הקודם.  החודש 
בלמ"ס מתבססים על סקר טלפוני שנערך בין 
בשנה.  חוזים  אלף   14 הכוללים  דירות  שוכרי 
שנחשפה  הלמ"ס  של  גורלית  שטעות  אלא 
המייעצת  הוועדה  מסקנות  במסגרת  השבוע 
מאיימת  ואף  השוק  את  מרתיחה  ללשכה, 
להביא למבוכה ישראלית גדולה בעולם, בכל 
השנים  בשלושת  השלילית  לאינפלציה  הנוגע 

האחרונות.
הוועדה המייעצת ללמ"ס, שהוגשו  ממסקנות 
חישבה  הלשכה  כי  עולה  האחרון,  בשבוע 
בישראל  השכירות  מחירי  את  שגוי  באופן 
במשך עשור שלם, וכי התייקרות שכר הדירה 
הייתה כפולה מאשר הנתונים שהציגה. בעוד 
עמדה  הלמ"ס,  שפרסמה  הנתון  פי  שעל 
 2008 השנים  בין  הדירה  שכר  התייקרות 
חלה  בפועל   ,34% של  שיעור  על  ל-2015 

התייקרות של 59% במחירי השכירות.
שערך  מחקר  על  מתבססות  הוועדה  מסקנות 
כחוקר  חודשים  כמה  לפני  עד  ששימש  מי 
במועצה הלאומית לכלכלה, הכלכלן עופר רז-

דרור, ממנו עלה כי המחיר הממוצע של עסקת 
השכרה עלה בכ-60%, ולא בשיעור של 34% 
רק  כלל  הלמ"ס  וחישוב  מאחר  זאת,  בלבד. 
וותיקים, לפי עליית מחירי השכירות  שוכרים 
ולא לפי המחירים לחוזה  בעת חידוש החוזה 
לדייר חדש. לפי הדו"ח, בדיקה שנערכה בעבר 
דירות  שהחליפו  ששוכרים  העלתה  בלמ"ס 
שילמו בממוצע 6.6% יותר משוכרים שנשארו 

בדירותיהם.
בלמ"ס טוענים כי אופן החישוב, המתבסס על 
שוכרים וותיקים, נבע "מסיבות טכניות, בשל 
בדו"ח  החדש".  הדייר  פרטי  בהשגת  קושי 
שהדירות  מאחר  כי  נכתב  הוועדה  שפרסמה 
נוצרה  שוכרים,  חילופי  בעת  מהמדד  יצאו 
המצוי  בשוק  "בפרט,  בנתונים.  ברורה  הטיה 
הטיה  צפויה  מחירים,  עליית  של  במגמה 
וחלק  הואיל  הדירה,  שכר  במדד  מטה  כלפי 
דרישה  בשל  אחרת  לדירה  עוברים  מהדיירים 
בשוק  לחילופין,  יותר.  גבוהים  שכירות  לדמי 
ירידת מחירים, ההטיה עשויה  המצוי במגמת 
עשוי  המשכיר  שכן  מעלה,  כלפי  להתרחש 

להוריד את שכר הדירה בעת התחלפות דיירים 
כדי להימנע ממצב שבו הדירה נותרת ריקה".

לדברי רז-דרור, המחקר משנה את האופן שבו 
תפסנו  כה  "עד  הדיור.  משבר  כה  עד  נתפס 
את המשבר ככזה שמבוסס על גידול בביקוש 
בעיקר  שמשפיע  כזה  ולכן  בדיור,  להשקעות 
שמדובר  עולה  כעת  אך  הרכישה,  מחירי  על 
 – לדיור  בביקוש  גידול  על  שמבוסס  במשבר 
הן ברכישה והן בשכירות. לפיכך, לממצא זה 
האפשריים  הפתרונות  להבנת  חשובה  תרומה 
למשבר. בנוסף, לממצא זה השלכות שליליות 
מחירים  בועת  של  לקיומה  ההסתברות  על 

בישראל".
בהרבה  מביכות  הוועדה  שמסקנות  אלא 
שכן  בישראל.  האינפלציה  בשיעור  כשמדובר 
מדד שכר הדירה נכלל גם במדד האינפלציה, 
בשנים  האינפלציה  חישובי  את  שמשנה  מה 
מול  ישראל  את  להביך  עלול  ואף  האחרונות 
שלוש  את  להפוך  עשוי  והוא  מאחר  העולם, 
2014-  ,)0.2%( השלילית   האינפלציה  שנות 

כבדה  משמעות  בעלת  בטעות  מדובר   .2016
בכל הנוגע למדד האינפלציה ולמשק כולו.

על אף שלפי המלצות הועדה הנתונים יתוקנו 
אישור  קיבלה הלמ"ס  כך אף  ולצורך  בקרוב, 
משוכר  לדרוש  לה  המאפשר  מיוחד  משפטי 
להם  להעביר  שבמדגם  דירתו  את  שעזב 
שעד  חשש  עולה  החדש,  השוכר  פרטי  את 
שהשינויים ייושמו בשטח ייקח לא מעט זמן. 
עוד משאבים  דורש מהם  שכן שינוי החישוב 
רבים המוערכים בעלות של כמה מאות אלפי 
שקלים, שנכון לעכשיו אינם כלולים בתקצוב 

הממשלתי למשרד.
 5.7% מהווה  השכירות  מחירי  שמדד  אף  על 
מכלל מדד המחירים לצרכן והטיה של המדד 
הזה בכ-25% לאורך 10 שנים מהווה בחישוב 
המחירים  מדד  בכלל  כ-0.14%  של  הטיה  גס 
לצרכן השנתי, נראה כי הסיכויים לכך שהמדד 
מאחר  זאת,  שליליים.  רטרואקטיבית  יתוקן 
והוועדה לא קבעה שהיא מקבלת את הנתונים 
שהביא בפניה רז-דרור, אלא השתמשה בהם, 
להגיע  כדי  אחרים,  נוספים  ממצאים  לצד 
למסקנה שהמתודה הנוכחית של עשיית מדד 
השכירות – בעייתית. בנוסף,  הבעיה שנמצאה 
של  אלא  החישוב  דרך  של  בעיה  אינה  במדד 
סמך  על  לפעול  שדורש  מה  הנתונים.  איסוף 
נתונים אחרים, שלא קיימים בלמ"ס, ולא נראה 

שניתן לשחזר נתונים לאחור.

אלי רובין

בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני, הגיע 
הבשורה הקשה על פטירתו של האברך הצעיר 
שרבים  ז"ל,  רוטמן  לייב  אריה  ברוך  הרב 
הכירוהו בשם ברוך אריה לייב בן הדסה, תושב 
בישיבת  האברכים  ומחשובי  שמש  בית  העיר 
 ,31 בגיל  ימיו  בדמי  שנפטר  בירושלים,  מיר 
לפני  בגופו  שהתגלתה  קשה  מחלה  לאחר 

מספר שנים.
אשתקד,  בחורף 
שעבר,  טיפולים  לאחר 
כי  לרופאים  היה  נראה 
ומשתפר,  הולך  מצבו 
כי  גילו  פסח  בערב  אך 
ומחמיר  הולך  המצב 
תמוז  חודש  מאז  שוב. 
המנוח  היה  האחרון 
בבית  בטיפולים 
טיפול  כשבין  החולים, 
בבית  שהה  לטיפול 

דודו בירושלים, אך ביום שני השיב את נשמתו 
לדאבון לב.

מישיבת  שני  יום  בצהרי  יצאה  הלווייתו 
מיר אל עבר הר המנוחות - שם נטמן. במהלך 
בנימין  ר'  ההלוויה הספידוהו המשגיח הגאון 
פינקל ור' יצחק לוין, שביכו על לכתו של אחד 

מבני החבורה, מחשובי האברכים בישיבה.

במהלך ההספדים הזכירו את שקדנותו של 
הספיק  שהמנוח  מה  כי  ואמרו  רוטמן  הרב 
מבוגרים  חכמים  תלמידי  הקצרים,  בחייו 
ממנו לא הספיקו. החברותא של המנוח סיפר, 
שכאשר הגיע עם מספר אברכים נוספים לבקר 
את המנוח בביתו בחודש תמוז האחרון, לאחר 
האברכים  אחד  בראשו,  שעבר  מורכב  ניתוח 
בכדי  ראשו  על  גדולה  כיפה  שישים  לו  אמר 
הברזלים  את  יראו  שלא 
ענה:  והמנוח  מהניתוח, 
זה  בזה.  מתבייש  לא  "אני 

הכתר שלי".
הספדים,  משא  לאחר 
בעת  יבשה,  נותרה  לא  עין 
בנו  ידי  על  הקדיש  אמירת 
הותיר  המנוח.  של  הצעיר 
אחריו את רעייתו האלמנה 
שהקטן  יתומים,  וחמישה 

שבהם בן שנה בלבד.
המנוח  של  שכניו  מחלתו,  תקופת  במהלך 
משמרות  עשו  שמש  בבית  חפציבה  משכונת 
הקשות,  בשעות  מיטתו  ליד  ולילה  יום 
מעת  שהה  שם  דודו,  ובבית  החולים  בבית 
גור  חסידי  קבוצת  הצטרפו  כשאליהם  לעת, 

מירושלים.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

בעקבות פעולות חד צדדיות שנעשו מאחורי גבו של סגן ומ"מ ראש העיר 
יצחק פינדרוס, הוא הודיע על התפטרותו מתפקיד מחזיק תיק שפ"ע טעות דרמטית בחישובי הלמ"ס נחשפה השבוע, והתברר כי מחירי השכירות 

בעשור האחרון זינקו בכמעט כפול מהשיעור שנמדד  ההשלכות מרחיקות 
לכת, וכוללות שינוי בשיעור האינפלציה

בלי שפ"ע: בגלל גינה, 
פינדרוס מתפטר

שגיאה חמורה: מחיר 
השכירות התייקר כפליים

לאחר מחלה קשה: 
הרב רוטמן ז"ל

מיר  ישיבת  ואברכי  שמש  בית  העיר  תושבי 
התקשו לקבל את בשורת האיוב על פטירתו 
לייב  אריה  ברוך  הרב  החשוב  האברך  של 

רוטמן ז"ל, לאחר מחלה קשה
 מסע ההלוויה. צילום: איתמר א.

לעובד המערכת המסור
מנהל מחלקת 'לוח מזל וברכה'

יאיר קורנפלד ובני ביתו

כוס תנחומים

מרת סולימה זכרונה לברכה
ת.נ.צ.ב.ה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

משתתפים באבלך

ההנהלה והעובדים

בפטירת אימו  האהובה



*4535 גם בירושלים, יש קופות חולים  ויש מכבי
*על פי נתוני הביטוח הלאומי

מכבי
3,483

לאומית
-3,110

כללית
617

מאוחדת
-990

גם ב-2017 הצטרפו למכבי 
 הכי הרבה חברים נטו, 

הרבה יותר מלכל 
קופות החולים!

ירושלים בוחרת
מכבי שירותי בריאות
שנה שנייה ברציפות!

לי-ם מצטרפים!
י-ם תודות
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מאת: פישל רוזנפלד 

העסקים  אנשי  במספר  הצמיחה  אחוזי 
החרדים העצמאיים, החל מעסקים זעירים 
הגיעו  ובינוניים,  קטנים  לעסקים  ועד 
אך  חדשים,  לשיאים  האחרונות  בשנים 
דווקא ברשויות המקומיות והממשלתיות 
שידאגו  בנציגים  ממחסור  סובלים  הם 

לצרכיהם.
דווקא  נמצא  הכוח  כי  שהבינו  לאחר 
ועשו  בידיים שלהם, קמו בעלי העסקים 
מעשה. בכנס מיוחד שנערך ביום ראשון, 
בשיתוף עם ההסתדרות ומשרד הכלכלה 
העסקים,  בעלי  הקימו  והתעשייה, 
אנשי עסקים חרדים,  גם קבוצת  ובתוכם 
במסגרתה  חברים",  עסקים  "פורום  את 
על  בירושלים  העסקים  בעלי  מתאגדים 
במשק,  קבוצה  של  מכוח  ליהנות  מנת 
במאבקים  רבות  להם  לסייע  שעשוי  מה 
ממשלתיות  רשויות  מול  בירוקרטיים 

כאלה ואחרות.
איש  הוא  היוזמה  מאחורי  שעומד  מי 

בתיעוד  פירו.  רמי  הירושלמי  העסקים 
מתועדים  עיתונות'  'קו  לידי  שהגיע 
הכלכלה  שר  הכנס,  של  הכבוד  בשולחן 
תיק  מחזיקת  כהן,  אלי  והתעשייה 
העסקים )לשעבר( בעיריית ירושלים עינב 
בר כהן מסיעת 'התעוררות' וחבר מועצת 
לתמוך  שהגיעו  מ'שס'  עזרא  פיני  העיר 
מחזיק  שאינו  למרות  העסקים,  בבעלי 
שהגדירו  כפי  או  אליהם.  הנוגע  בתיק 

אותו משתתפי הכנס "הנציג של כולם".
החדש  הפורום  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
הקרובה.  בתקופה  שוב  להתכנס  מתכוון 
של  הבא  והיעד  הכינוס  נושא  זאת,  עם 

חברי פורום העסקים טרם ידועה.

מאת: מנדי קליין

ההיערכות המקדימה להילולת רבנו הרש"ש זיע"א 
הערכות  פי  על  המשוער.  מעל  עצמה  את  הוכיחה 
החל  חמישי  ביום  הגיעו  איש  כ-5,000  המארגנים, 
החמה  שקיעת  ועד  המוקדמות  הבוקר  משעות 
זיע"א בהר  בהילולת הרש"ש  ולשפוך שיח  להתפלל 

הזיתים, סמוך ונראה לכותל המערבי. 
רחב  אוהל  במקום  הוקם  הסוער  האוויר  מזג  בשל 
מעל הציון בכדי לאפשר להמונים להעתיר בתפילה. 
העלייה המונית של הציבור הרחב הינה בזכות שיתוף 
הפעולה הדוק של משרד הדתות, הנהלת מועצת בתי 
העלמין בירושלים שבראשות הרב הלל הורוביץ, אגף 
מבני דת בעיריית ירושלים שבראשות הרב יצחק הנאו 

וחברה קדישא הספרדית.  
שיצאו  חינם  בהסעות  השתמשו  אנשים  אלפי 
בתדירות גבוהה החל משעה 8:00 בבוקר ועד 17:00 
הקדוש  הציון  אל  בירושלים  הנביא  שמואל  מרחוב 

וחזרה.
קדם  -מרחב  ירושלים  ביטחונית, משטרת  מבחינה 
בראשותו של תנ"צ דורון תורגמן נערכה מבעוד מועד 
לציון,  המובילים  הצירים  בכל  מתוגברים  בכוחות 
כל  במהלך  חריגים  ביטחוניים  אירועים  נרשמו  ולא 

הילולא.
הרב  ירושלים  בעיריית  דת  למבני  האגף  מנהל 

יצחק הנאו ציין בהערכת מצב שנערכה בשטח בסיום 
שהגיעו  האנשים  במספר  השנה  גידול  "חל  הילולא: 
הילולא. משנה לשנה מספר האנשים  ביום  להשתתף 
אנשים  רואים  אנחנו  עצמו.  את  מכפיל  המשתתפים 

שמגיעים אף מהצפון והדרום".
הלל  הרב  בירושלים  העלמין  בתי  מועצת  מנהל 
הורוביץ שיזם יחד עם החברה קדישא הספרדית את 
האחרונות  בשנים  למסורת  שהפכה  המונית  העלייה 
בין  להיות  בחלקו  שנפלה  הגדולה  הזכות  על  דיבר 
של  קברו  לציון  המונים  להגעת  הפועלים  היוזמים 
הרש"ש זיע"א. "ידועה הבטחת רבנו הרש"ש שכתב: 
ותפילתו  קברי  על  יתפלל  לישועה  שזקוק  מי  'כל 
תתקבל'. פעילות זו הינה נדבך נוסך בעשייה הברוכה 
של הנהלת מועצת בתי העלמין בירושלים בכלל ובהר 

הזיתים בפרט. 
בהר  הביטחוני  המצב  האחרונות  בשנים  "כידוע, 
האחרונות  בשנתיים  היו  ולא  ניכר,  בשיפור  הזיתים 
מקרים של ניפוצי מצבות ויידוי אבנים, וזאת בעקבות 
הקמת הגדר בגובה של 3 מטר במקום, וכן בשל תחילת 
מבצע התקנת תאורה בכל חלקי הר הזיתים, פרויקט 
שעלותו מגיעה למיליוני שקלים. בנוסף, להפעלת קו 
אוטובוס חדש להר הזיתים- קו 84 ממוגן היוצא מידי 
יום מגבעת התחמושת. מעבר לכך תגבורה האבטחה 

באופן משמעותי על ידי משטרת ירושלים".

לראשונה: 
התאגדות אנשי 
עסקים חרדים

אלפים בהילולת 
הרש"ש

בעלי עסקים חרדים הקימו את 'פורום עסקים 
ליהנות  כדי  הכלכלה,  שר  בתמיכת  חברים' 

מכוח מאוגד ולהיאבק בביורוקרטיה

על פי הערכות המשטרה והמארגנים: 
כ-5,000 איש הגיעו להעתיר בתפילה 
בהילולת רבנו הרש"ש בהר הזיתים



מוגש כמידע לחברי מכבי

* עפ״י נתוני 2016
* פורסם במגזין ממון, ידיעות אחרונות, י"ד בשבט תשע"ח  30.1.18

שיעור הפניות המאושרות 
לועדת חריגים

33%

64%

מכבי מאוחדת

במכבי
מאשרים

טיפולים מחוץ לסל 
הבריאות

2 פי

שניים!
טובים פי
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ארי קלמן וישראל פריי

פרסום ראשון: השר לענייני ירושלים והגנת 
הסביבה זאב אלקין מהליכוד, עשוי להתמודד 
ואכן  במידה  זאת  ירושלים,  העיר  לראשות 
ראש העיר המכהן ניר ברקת יעזוב את ראשות 
שלא  ויחליט  לכנסת  להתמודד  במטרה  העיר 
שאכן  כרגע  שנראה  כפי  שוב,  לעירייה  לרוץ 
את  לטרוף  שעשוי  מי  כזה,  במקרה  יקרה. 

הקלפים הוא השר אלקין. 
ממעמד  ונהנה  בעצמו  כיפה  חובש  אלקין 
מכל  החרדים  הפוליטיקאים  בקרב  מיוחד 
נחשב  אף  אלקין  האישי,  ולאמונם  הסיעות 
ימינו של ראש הממשלה בנושאים רבים  כיד 
כולל  לראה״מ  החרדים  בין  בציר  ומחזיק 
שליחויות רגישות וטיפול בנושאים מורכבים, 

גם המו"מ הקואליציוני נוהל בחלקו על ידו.
ביתר  ישירות  פוגעת  שכזאת  מועמדות 
לראשות  להתמודד  שבכוונתם  המועמדים 
העיר, חלקם כבר הודיעו על כך וחלקם טרם 
שהחיבור  ליאון,  משה  השאר  בין  זאת.  עשו 
שלו לליברמן הפך להיות נטל מבחינה חרדית 
השבת  שמירת  נושא  שם  בירושלים  ובפרט 

חשוב ורגיש. 
חביליו  יוסי  תורג'מן,  כמאיר  מועמדים  גם 
או עופר ברקוביץ' יתקשו להתמודד עם אלקין. 
במפלגות  שיוחלט  ככל  חרדי  מועמד  מנגד, 
פיצול  כזה את  לנצל במקרה  החרדיות, עשוי 

הקול החילוני ולזכות בראשות העיר.
בימים  החל  אלקין  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
ריצה  לקראת  אישי  מטה  לגבש  האחרונים 

אפשרית ואף גייס יועץ חרדי לעניין. 
שהעניק  בראיון  התגאה  עצמו  אלקין 
לאחרונה ל׳קו עיתונות׳ וסיפר כי "אני חושב 
שמאז שנכנסתי לתפקיד הייתה טענה מוצדקת 
של הנציגים החרדים בראשות העיר, שפעילות 
הממשלה בירושלים והמשרד לענייני ירושלים 
לא לוקחים בחשבון את האוכלוסייה החרדית.

"אני נכנסתי למשרד כאשר אני יודע ומבין 
אינטגרלי  חלק  היא  החרדית  שהאוכלוסייה 
להיות הכתובת של  צריך  ואני  מתושבי העיר 

דברים  כבר  לנו  יש  שלנו.  השונות  התוכניות 
של  תכנית  לנו  יש  במציאות.  לראות  שניתן 
ראש  עם  פתחנו  מזמן  ולא  ציבוריים,  פרקים 
העיר את פארק 'סנהדרין' אחרי שיפוץ יסודי, 
גאה  מאוד  ואני  באזור  ממש  של  מהפכה  זה 
בהם. אבל יש לנו גם אירועים בירושלים כמו 
'עולים לירושלים' – אירוע ענק שעשינו בקיץ 
למגזר החרדי, שם היינו המתקצב המרבי שלו 

ובלעדינו הוא לא היה קם.
חומש  תכנית  על  כשעבדנו  עכשיו,  "גם 
התעקשתי  היובל,  תכנית  לקראת  בירושלים 
החרדי  במגזר  התעסוקה  את  גם  שנכניס 
חינוך  במוסדות  תומכים  אנחנו  בירושלים, 
דווקא  גבוהה.  השכלה  של  ובפרויקטים 
בעיריית  החרדיות  המפלגות  כל  של  נציגים 
ירושלים כולם אומרים שבשנתיים האחרונות 

יש מהפכה שלימה בתחום הזה".
נציין כי אלקין עצמו אינו מתגורר בירושלים 
את  היטב  מכיר  הוא  אך  עציון,  בגוש  אלא 
ירושלים,  לענייני  כשר  תפקידו  מתוקף  העיר 
להעביר  יכול  הוא  לבסוף,  ויתמודד  ובמקרה 
את כתובת מגוריו לירושלים עצמה עד כחצי 

שנה לפני מועד הבחירות. 
בלשכת אלקין בחרו להכחיש את הידיעה.

מלבד אלקין, גם יו״ר הקואליציה ח"כ דוד 
עיתונות׳  ל׳קו  בלעדי  בראיון  מודה  אמסלם 
עדיין  העיר  לראשות  להתמודד  האופציה  כי 

מונחת אצלו על השולחן. 
ראשות עיריית ירושלים זה חלום ישן. אתה 
בראיון  אמסלם  נשאל  זה?  על  חושב  עדיין 
ישראל'  'כל  במוסף  השבוע  בסוף  שיפורסם 
זמן,  עוד  "יש  כי  והשיב  עיתונות',  'קו  מבית 
יש לדברים קצב אחר. לכן כרגע  בפוליטיקה 
ראש  על  היא  ירושלים  תמיד  זמן.  עוד  יש 
שמחתי, ירושלים זה המקום הכי חשוב בעולם 
ואני תמיד אסייע לה בכל תפקיד שאפשר, גם 
כאזרח. לגבי הבחירות זה בסוף השנה יש לנו 
עוד זמן, נגיע קרוב ואז נקבל החלטה סופית, 
אין טעם למהר לקבל אותה. אני לא נועל שום 
ישלח  הקב"ה  לאן  יודע  לא  אתה  אופציה, 

אותך".

בעקבות ההבנה כי ברקת ככל הנראה לא יתמודד שוב לראשות 
העיר, השר לענייני ירושלים זאב אלקין שוקל להתמודד לתפקיד 
וצפוי  החרדיות  הסיעות  עם  טובים  יחסים  על  שומר  אלקין   
להחליש את יתר המועמדים  במקביל, גם יו"ר הקואליציה ח"כ 
אמסלם שוקל להתמודד ומצהיר בראיון ל׳קו עיתונות׳: "אקבל 

החלטה כשנתקרב לבחירות"

 אלקין שוקל התמודדות 
לראשות העיר ירושלים

אלקין. צילום: אוהד צויגנברג

פרסום 

ראשון

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943



אין כפל מבצעים, מהמגוון המשתתף במבצע, התמונה להמחשה בלבד, 
לא כולל ספקי חוץ

ל-5 ימים
בלבד!
2-6.2.18

מנקים מדפים
 לרגל החלפת קולקציה

על כל החנות

%

הנחה
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מאת: ארי קלמן 

בראיון ראשון לתקשורת החרדית מאז נכנס לתפקיד יו"ר 
"הגדרת  משנתו.  את  אמסלם  דוד  ח"כ  פורס  הקואליציה, 
שהקואליציה  לכך  לגרום  זה  הקואליציה  יו"ר  של  התפקיד 
קובע  לא  אני  הסיפור.  כל  זה  ימיה,  את  ותמלא  תתקדם 
מדיניות, לא מוביל חקיקה כמעט, התפקיד שלי הוא לדאוג 
בפרוצדורה  יעברו  הפרטיים  והחוקים  הממשלה  שחוקי 

הנדרשת ובלי תקלות".
שבא  לחוק  מתנגדת  שלימה  שסיעה  קורה  איך 
מהקואליציה )ישראל ביתנו לחוק המרכולים(, ואתה כיו"ר 

הקואליציה שותק?
"שלא יהיו ספקות, כל מפלגה שנכנסה לקואליציה חתמה 
על הסכם קואליציוני שהגדיר בדיוק את קווי הפעולה שלה, 
ההסכם  במסגרת  היא  נכנסה  ביתנו  כשישראל  דנן  ובמקרה 
זה   – הזה  בחוק  לתמוך  מחויבת  הייתה  לא  הקואליציוני 

ההסכם שלה".
יש לך חשש שהיא תצביע נגד עוד חוקים של הקואליציה?

"אני לא מכיר את ההסכם הקואליציוני לפרטי פרטים, אבל 
בגדול בכל נושא דת ומדינה הרעיון הוא לשמור על הסטטוס 
קוו ולכל צד יש איזו זכות ווטו, אני מקווה שלא יעלו עוד 
חוקים כאלה בכל מיני מעטפת כזו או אחרת שמישהו יבוא 
ויאמר שזה נוגד את הסטטוס קוו. לכן גם ביקשתי שהחוקים 
ופחות  בקונצנזוס  שיהיו  חוקים  אלו  הקצר  בטווח  שיעלו 

כאלה שיש עליהם מחלוקות".
ניתן  ובראשם  להגיע  שצריכים  חוקים  יש  אופן  בכל 

למנות את חוק הגיוס...
את  עדיין  מכיר  לא  אני  בזה.  גם  נטפל  זמנו  "כשיגיע 
הנושא, כרגע אני לא נמצא באירוע הזה, אני מניח שבסוף 

הזה  בעניין  חוק ממשלתית  הצעת  לגבש  הממשלה תצטרך 
שתיתן מענה הולם בסוגיה הזו. זו סוגיה מורכבת שנצטרך 

לדון בה ולתת עליה את הדעת".
ואם יצטרכו פסקת התגברות וכחלון יתנגד?

"אני לא מכיר את הנוסח המשפטי, אבל אני לא בטוח שאי 
אפשר לנסח חוק שכולם יהיו מרוצים ממנו וגם בג"ץ יקבל 
אותו. כשנגיע לשם וזה לא יהיה עוד הרבה זמן.. זה סוגיה 
מורכבת, ראש הממשלה ושר הביטחון עוסקים בכך. זה חוק 

משמעותי להמשך קיומה של הקואליציה".
התורה  יהדות  להתנגדות  תצטרף  ש"ס  שגם  סיכוי  יש 
לחוק עונש מוות למחבלים, מה שאומר שאין רוב לחוק. 

מה תעשה בעניין?
"אנחנו חיים משבת לשבת. החוק הזה כרגע עבר קריאה 
זו בעיה שיש התנגדות חרדית, אבל אני לא צריך  טרומית. 
השנים  עשר  במהלך  שיהיו  הבעיות  כל  את  לפתור  עכשיו 
חוק  רק  זה  עיניי  לנגד  שעומד  מה  הקצר  בטווח  הבאות. 

התקציב וחוק הלאום. מיד אחרי זה נקדם את השאר".
מה חשבת כאיש מסורת על מה שעשה ליברמן בשבוע 

שעבר, כשהגיע בעיצומה של שבת לאשדוד?
לי דברים לומר אני אומר אותם לשר  "בדרך כלל כשיש 
ואפגוש  כך  על  אתו  דיברתי  התקשורת.  דרך  לא  הביטחון 
אותו שוב בעניין הזה. אני משאיר את זה ביני לבינו בסוגיה 
הזו. בוודאי שזה לא עשה לי טוב על הנשמה, אני מניח שלא 
וזו המשימה  ואני לא חרדי, צריך לתקן את הדברים  לי  רק 

שלי".
אתה נעזר בדוד ביטן מאחורי הקלעים?

מבקש  אני  בו,  נעזר  אני  אישית,  שלי  חבר  הוא  "תמיד, 
ממנו שיעשה משימות מסוימות שהוא התחיל בהן וגם מה 

שאין לי זמן, הוא היד ימין שלי ועוזר לי על בסיס שבועי".

מה חשבת על הקלטות שרה נתניהו?
"מצער אותי כאזרח. אני המום עד לאן התדרדרנו כחברה, 
שנים  מאוד  הרבה  הקלטות  שומרים  מקליטים,  אנשים 
יש חוק  זה להקליט?  ומוכרים אותם בעבור בצע כסף. מה 
מכשירי  עידן  מאז  להקליט,  שאסור  שהבינו  סתר  האזנות 
הסלולר אתה לא יודע עם מי אתה מדבר ואתה לא יודע מי 

מקליט אותך ומי לא, הפכנו לחברה בלי כללים".
הפרטי.  ביתם  בתוך  אנשים  מקליט  שאתה  חוצפה  "זה 
בכלל אני כאיש ציבור בבית שלי אני אבא ואדם פרטי בדיוק 
רוצה  מישהו  אם  בכנסת  מילא  אז  אחר,  אדם  בן  כל  כמו 
לצלם אותי שיבוא. צריך לתת לאדם את הפרטיות, גם ראש 
והוא בא הביתה.  לו אישה  הוא אבא שיש  הממשלה בסוף 

שם הוא לא ראש ממשלה ואשתו היא אשתו.
"תמיד כשמישהו ירצה לפרסם משהו הוא יעשה את עצמו 
צדיק, ישתמש בחופש הביטוי וחופש העיתונות, אבל מרוב 
מה  יעשה  אחד  כל  מחר  שלנו.  החברה  את  הרסנו  חופשים 

שהוא רוצה במסגרת חופש הביטוי..."
בסקרים לאחרונה לפיד צובר פער ממשי, אתה חושש?

"בכלל לא".
החקיקה הדתית שהייתה לאחרונה בכנסת מזיקה לליכוד?

המון  הפחיד  המרכולים  חוק  בעיה.  בזה  רואה  לא  "אני 
אלא  חרדית,  סוגיה  לא  היא  השבת  סוגיית  אבל  אנשים. 
שהאופוזיציה  המרכולים  שחוק  חושב  אני  יהודית.  סוגיה 
מפיצים  והם  שקרים  במסע  רחוקים  למחוזות  אותו  לוקחת 
אינפורמציה מטעה והציבור חושב שהולכים מחר לסגור את 
החנויות... החוק רק שומר על הסטטוס קוו, גם החרדים וגם 
אנחנו אין לנו שום עניין להפר את הסטטוס קוו, אנחנו רוצים 
לחזק את הצביון היהודי במדינת ישראל, אבל הרעיון הוא 

רק לשמור על המצב הקיים".
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בראיון ראשון מאז נכנס לתפקיד יו"ר הקואליציה, פורש ח"כ דוד אמסלם את משנתו על התנגדות ישראל 
ביתנו לחוק המרכולים: "לא הייתה מחויבת לתמוך בחוק הזה"  על ביקור ליברמן באשדוד: "לא עשה לי 

טוב על הנשמה"  חושף: "ביטן מסייע לי בהנהלת הקואליציה מאחורי הקלעים"

 "חוק הגיוס משמעותי להמשך הקואליציה"
בלעדי: יו"ר הקואליציה בראיון ראשון לתקשורת החרדית

מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276

הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה 
לציבור החרדי

 ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
 בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

 בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
הסרת משקפיים עושים בבי״ח

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ



 לחוש אווירה של לימוד בחברותא,
להרגיש יחד את הגישמאק בגמרא,
כוס קפה טורקי עלית ליד הסטנדר,

תתעורר
יש ׳מֶצב׳,

עושה את ה ׳מֶצב׳ בליל שישי
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פנים לשעבר המלומד  חם, שר  לב  בעל  יקר  ספרדי  יהודי 
בהקלטות מודלפות שפותחות את מהדורות החדשות, האזין 
השבוע להקלטת הפסיכולוגית מרחוב בלפור מראשיתה ועד 

סופה, וממש לא הופתע.
את ההקלטה שהפכה עם פרסומה ללהיט המושמע ביותר 
אהבה  לב,  טוב  נוטף  במשפט  נתניהו  שרה  פתחה  במדינה, 
 – לרגליה  נר  הפציינט  שטובת  לפסיכולוגית  כיאה  ואחווה, 

ובלבד שהרצפה עליה הן דורכות תהא מצוחצחת.
"צריך לעזור לפליטי דרפור. אני עושה את זה!" הרעימה 
הגברת בקול רעש גדול – במשפט שחמק לכל הרוקדים על 

הדם מתחת לרדאר.
תשע שנים אחרי שנאמר, נשלף לו המשפט המהולל בעיתוי 
לרוץ  שריו  את  מעודד  הגברת  של  בעלה  בו  ביום   – אומלל 
לאולפנים כדי לתמוך בגירוש המסתננים. נתניהו כדרכו, מנכס 
לעצמו את הטיפול בתופעה, אך הדלפת דברי הרעייה מאותם 
אלה  בימים  שמשוכתב   – הזיכרון  את  לרענן  אפשרה  ימים, 

ממש על ידי לשכת ראש הממשלה.
לגודל האירוניה, השכתוב הזה הגיע לשיאו שעה קלה לפני 
פרסום ההקלטה, בעת שנתניהו ישב בחברת שותפיו במסגרת 
תקשורתי  לחיפוי  והתחנן  הקואליציה  מפלגות  ראשי  פורום 
על  ולהגן  לצאת  הליכוד  משרי  לבקשותיו  בניגוד  ארטילרי. 
עתה  לעת  מבקש  נתניהו  שמהשותפים  הרי  משפחתו,  כבוד 

להגן רק על כבוד ממשלתו.
על  להגן  כדי  די  עושים  שאינם  לשריו  בטרוניה  בא  ביבי 
השמאל  "ארגוני  המסתננים.  נגד  הממשלה  של  ידיה  מעשי 
מקלט  כמבקשי  אותם  ומציגים  השיח  על  השתלטו  הקיצוני 
"יש  אמר,  הוא  עבודה",  מהגרי  הם  המכריע  שרובם  למרות 
פה קמפיין גדול ומתוכנן של השמאל הקיצוני, כולנו צריכים 

להתגייס ולא רק אני".
תמול  רק  ששב  ליצמן  חייבים.  נותרו  לא  מצדם  השרים 
סגן שר,  שלשום לשולחן הממשלה בפריבילגיה של הגדרת 
להשתתף  ואימתי  להיעדר  אימתי  להחליט  לו  המאפשרת 

בישיבות הממשלה, הבהיר שהוא - כמו מתנדב איחוד הצלה 
- נלחץ לסייע לפציינט עוד לפני שנתניהו פנה לעזרה. 

רשמי  מחאה  מכתב  ליצמן  שיגר  שעבר  חמישי  ביום 
'רופאים לזכויות אדם' נגד  במסגרתו תקף את עצומת ארגון 
מהלך 'יציאה מרצון' של המסתננים. "נדהמתי לראות מכתב 
נגד הרחקת מסתננים מתחומי  רפואה, המוחים  אנשי  מטעם 
האנושות'.  שידעה  מהקשות  כ'פגיעה  הגדרתם  תוך  ישראל, 
כסגן שר הבריאות והאחראי על משרד הבריאות, עמדתם זו 
אינה מייצגת את מערכת הבריאות בישראל. הניסיון, השפל 
בעיניי, לצייר את חותמי המכתב כדואגים הבלעדיים לחמלה 
זרים  מפקירה  שכביכול  ישראל  ממשלת  לעומת  ולזולת, 

ומגרשת אותם באכזריות – הינו פסול ושקרי".
ייתכן  בישראל,  הוכתר לשר הפופולרי  בה  הזהב  בתקופת 
שליצמן היה חושב פעמיים, בטרם ישגר מכתב שכזה המעורר 
מרבצם עיתונאים וסטיריקנים. אבל ליצמן של הזמן הזה, רואה 
"החלטתי  התקשורתית.  החנופה  ממנעמי  שנגמל  כמי  עצמו 
שמה שכותבים עליי לא מעניין אותי, גם בתקשורת החרדית 
וגם בתקשורת החילונית", אמר לי בחמישי האחרון בלשכתו 
הלאומי.  המאמי  ממשבצת  בהשלמה  שנפרד  כמי  ונראה 
על  שבועי  למבחן  תעמוד  הזאת  שההכרזה  מבוססת  בהנחה 
ידי כמה וכמה עיתונאים, מאתגרים ולא מאתרגים – נותר רק 
הפוליטיקאי  לו  שיקום  הזמן  הגיע  אכן  בהצלחה.  לו  לאחל 
שיעשה למען שולחיו באמת ובתמים, ולא למענם של כותרות 

העיתונים.
לשר  גם  נשלח  ליצמן  של  החד-משמעי  מהמכתב  העתק 
בענייני  כנראה  עסוק  שהיה  נתניהו,  בנימין  בתואר,  הממונה 
נקל  המודלפות,  ההקלטות  רקע  על  האחרון.  בסופ"ש  ביתו 
תפקידו  את  ולמלא  במסמך  מלעיין  ממנו  נבצר  מדוע  להבין 
במהלך שהותו בחיק משפחתו. כל מי שביקר בספרייה, מודע 

לכך שהשקט הסביבתי הוא תנאי בסיסי לקריאה.
אריה מכלוף דרעי תיאר באוזני ראשי מפלגות הקואליציה 
ציבורי  מהלך  מובילים  הרדיקאלי  השמאל  ארגוני  איך 

רשות  ממנכ"ל  לשלול  הזויה  דרישה  כדי  עד  בינלאומי 
האוכלוסין וההגירה פרופ' שלמה מור יוסף את תעודת הרופא 
בבקשות  לטיפול  משרות  וחמש  ארבעים  "הוספנו  האישית. 
לקבלת מעמד פליט", תיאר דרעי והוסיף לנתונים שראו אור 
לראשונה בישיבת הממשלה, את המידע ולפיו כ-500 בקשות 
פליטות אושרו למסתננים מדרפור. גם דרעי כמו חבריו, תהה 
מדוע לשכת ראש הממשלה אינה מציפה את הנתונים. האיש 
שלעברו כוונה השאלה, שר החוץ בנימין נתניהו, גילה שהוא 

הפך מחוקר לנחקר.
בנט ששאל  נפתלי  החינוך  היה שר  ביותר  החריף  המבקר 
את ראש-הממשלה מדוע השרים לא מקבלים נתונים שיסייעו 
נודע  האחרונים  בימים  "רק  תקשורתית.  להתמודד  בידם 
גורשו  האפריקאים,  המסתננים  של  לגירושם  שבמקביל  לי 
מצפים  איך  מולדתם.  לארץ  בחזרה  אוקראינים  כ-4,000 
מובאים  לא  האלה  הפרטים  אם  הממשלה,  עמדת  על  שנגן 
ולא  ברבו  שסונט  כתלמיד  המחנך,  השר  שאל  לידיעתנו", 

בפעם הראשונה.

שר לעזאזל
 

הממשלה,  ראש  אשת  של  המרגליות  מפיק  לפיה  נחזור 
דרפור,  פליטי  סוגיית  לצלצולי הפעמונים שיוצאים מגרונה. 
הפכה  סיועה,  את  רבה  בגאווה  הזכירה  היא  אליה  שבנוגע 
נגד  ונשכני  במועד בו הוקלטה בשנת 2009, לקמפיין אכזרי 

שר הפנים דאז, אלי ישי.
שמפיצים  המחלות  רשימת  את  כשתיאר  קשות  שגה  ישי 
נתוני משרד הבריאות.  המסתננים, זאת למרות שהתבסס על 
הוא טעה שבעתיים כשעשה זאת בחדווה של עורך סדר פסח 
תקופות  והזכיר  גזעני  היה  הניחוח  על עשר המכות.  המספר 
אפלות, אך התוכן שהשמיע בשיחות סגורות היה ענייני. ישי 
המקצוע  גורמי  עם  שוחח  לשטח,  ירד  מחקר,  עבודת  עשה 
ועדה מקצועית שמינה בראשות אמנון  והתבסס על מסקנות 
ימים  באותם  שכינוהו  כפי  מסתננים",  סופר  "אמנון   – סופר 

פעילי הארגונים הרדיקליים. 
בעיית  את  שזיהה  הראשון  היה  ישי,  אלי  אלא  נתניהו  לא 
וגירוש  הגדר  פתרון  יישום  בין  לשלב  ודרש  המסתננים 
בחוד  נגדו  שהתייצבה  מי  לישראל.  שחדרו  המסתננים 
החנית, כחלק מאותה תדמית של אישה משכילה שיח"צניה 
המקליטים דאגו אז לשוות לה, הייתה רעיית ראש הממשלה. 
יותר  ראוי  קמפיין  לעצמם  לבחור  יכלו  לא  הגברת  יח"צני 
עם  המשכילה  הגברת  את  לעמת  מאשר  התדמית  להעצמת 

עמדותיו של השר החרדי החשוך. 
נתניהו נפגשה עם ילדי המסתננים, פנתה לראש הממשלה 
הון תקשורתי, כחלק  ועשתה מהסיפור  דפי התקשורת,  מעל 
ישי  אלי  אותו   – הפנים  שר  נגד  שניהלה  נגטיבי  מקמפיין 
לטורים  לאחור  דפדוף  ממשלה.  לראש  בעלה  את  שהכתיר 
של  למדי  כאוב  תיעוד  מגלה  ימים,  באותם  כאן  שהתפרסמו 
וטענותיו  הממשלה  ראש  עם  שיחותיו  את  שתיאר  ישי,  אלי 

הקשות נגד האמבוש שנעשה לו על ידי הרעייה.
ישי התייצב אז לבדו מול כל העולם ואשתו )של נתניהו(. 
הזוג נתניהו, לא רק שלא זיהה למן הרגע הראשון את הבעיה, 
 2018 מודל  שנתניהו  בפתרונות  מלכתחילה  צידד  אף  אלא 
מייחס לשמאל הרדיקאלי, כאשר בה בשעה הגברת המשכילה 
את  להעצים  כדי  כפסי-כו-לו-גית  בתוארה  שימוש  עושה 
שלום",  היקר  "אלי  התארים.  נטול  הספרדי  בשר  הפגיעה 
שהתקיימה  אחרי  קצרה  תקופה  הפנים  לשר  הגברת  כתבה 
השיחה שתוכנה הודלף השבוע בקול תרועה רמה, "אני פונה 
אליך כאם לשני בנים צעירים וכפסיכולוגית בשירות הציבורי. 

בית ספר לפוליטיקה

זר כנגדו

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

לא מעניין אותו התקשורת, ליצמן בראיון ל'קו עיתונות'. צילום ארכיון
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ליצמן של הזמן הזה, 
רואה עצמו כמי שנגמל 

ממנעמי החנופה 
התקשורתית. "החלטתי 

שמה שכותבים עליי 
לא מעניין אותי, גם 

בתקשורת החרדית וגם 
בתקשורת החילונית"

אלמלא שאול אלוביץ' 
וביבי כבר לא, ניתן היה 

לחשוב שההדלפה 
לוואלה ממוקדת מטרה, 

כחלק מאותו קמפיין 
מתמשך. אספקת 

השמפניה שנשפכה 
כמים – נראית לפתע כמו 

חלופה טבעית לכדורי 
שינה, על רקע הקולות 

הצורמים שעולים מרחוב 
בלפור. לא עננת שחיתות 

נדבקת לגבר שחוטף 
צעקות בדציבלים כאלה 

על בסיס יומי, אלא 
בעיקר תחושת רחמים.

אני מבקשת ממך מעומק לבי להשתמש בסמכותך לפי החלטת הממשלה 
ולאפשר לרוב רובם של 400 הילדים הנותרים להישאר בישראל". המכתב 
של  תוארה  השמטת  שלקח  הלשכה  ויח"צני  אפשרית  מדיה  בכל  הופץ 
הגברת נצרב בבשרם, דאגו לאזכר את תפקידה המושכל בשירות הציבורי 
– בכל אתר ונייר עיתון בו אוזכר פועלה. תשע שנים חלפו עברו להן ביעף. 

הילדים הקטנים בגרו, והתפוח נפל לו בתוך גבולות הערוגה.
כמו הבעל שהפנה את גבו לאלי ישי על הכרמל והפך אותו לשר לעזאזל, 
כך הרעייה שתקעה את הסכין, דאגה גם לסובב אותה מספר פעמים. "חובה 
לישי,  אז  וכתבה  הוסיפה  היא  לילדים",  פתרון  למצוא  ישראל  מדינת  על 
תרמו  אלה  שפניותיי  להאמין  רוצה  "אני  בעיתונות,  המכתב  את  שקרא 
במשהו לעמדתו של ראש הממשלה להשאיר כ-800 ילדים מתוך ה-1,200. 
אני משוכנעת שגם במקרה זה תוכל למצוא פתרונות יצירתיים לקבוצת ילדי 
שמוקנות  והסמכויות  הממשלה  החלטת  במסגרת  הנ"ל  הזרים  העובדים 
ובאינטרסים  ההגירה  במדיניות  יפגע  ובאופן שלא  הפנים,  בחוק כשר  לך 

הלאומיים של ישראל כמדינה יהודית".
המשפחה,  בני  כל  כלפי  לימים  שתאומץ  הידועה  במתכונת  ביבי, 
הפרקליטים והמקורבים, הסביר לשר המתלונן שזה לא הוא אלא היא. הוא 
הבית של  באתרי  התיאורים  את  קרא  ובכלל  ראה,  לא  לא שמע,  ידע,  לא 

אותם ימים – ישראל היום בפרינט ואתר וואלה ברשת. 
תשע שנים חלפו והקמפיין חזר אל הגברת כבומרנג, ולמרבה האירוניה 
דווקא באמצעות האתר שהפיץ בשעתו את דבר הגברת ברחבי הממלכה. 
האינטרס  ורע.  טוב  אין  כולה,  בפוליטיקה  כמו  הזה,  שבסיפור  ללמדך 
הרגעי הוא שמדבר מגרונם של הפוליטיקאים, שהופכים מסנגור לקטגור, 
מאבירי הפליטים לרודפיהם. על הפסיכולוגיה בגרוש הזאת, יכול לחתום 

כל סטודנט מתחיל במדעי המדינה. 

היסוד הנפשי
קשה להאמין שנתניהו, מר נתניהו, יזם, בישל וקידם את הדלפת ההקלטה, 

אך אין ספק שמשפטית – ההדלפה בעת הנוכחית שירתה את מטרותיו. עוד 
לפני מינויו של מנדלבליט ליועמ"ש לממשלה הודלפה הידיעה על פנייתו 
של עו"ד ויינרוט ליועמ"ש דאז יהודה וינשטיין ובקשתו שלא להגיש כתב 
אישום נגד הגברת מטעמים אישיים, שנתמכים בהקלטה שפורסמה השבוע. 
באתר חדשותי שאינו  לראשונה  פורסמה  ההיא  הידיעה  למרבה ההפתעה 

חשוד בלשון המעטה בשנאה לראש-הממשלה. 
של  המרתקת  הכתבה  מתוזמנת,  בהשלמה  כמו  לעולם  באה  כך  אחר 
אילנה דיין ב'עובדה' במהלכה הצליחה דיין לגרום לעורך הדין המפולפל 
וינרוט, לפתוח את סגור לבו ולערוך חשבון נפש – תוך שהוא מחטט גם 

בנבכי נפשה של הפסיכולוגית, אל מול פני האומה.
העולם  גם  הרגשי,  העולם  גם  זה  אצלה  השכלי.  העולם  רק  זה  "אצלו 
הנפשי", הוא אמר אז על רעיית ראש-הממשלה במה שנדמה באותם רגעי 
שידור כפליטת פה. "מה מני נפתלי ריבונו של עולם, רצה?" המשיך עורך 
הדין שתיאר איך "שרה כל כך מכונסת בתוך האספקטים שלה, איך שהיא 
רואה את התמונה, שהיא לא מסוגלת לעשות איזשהו מעבר עדין לאיזשהו 

טיעון עדין".
מה שנראה היה בתחילה כנפילה לא אופיינית של עורך הדין המחושב, 
התוכנית  של  אלא  המתראיין,  של  לא  אך   – כמעידה  לבסוף  אכן  התברר 
'עובדה' שנתנה במה, עם גודש של אמפתיה לכל טיעוני ההגנה של ראש 
שמגן  מסור,  בעל  הכל  בסך  הוא  ביבי  היא.  אלא  הוא  לא  זה  הממשלה. 

בחירוף נפש על כבוד רעייתו, חרף כל הקשיים והמשברים הנפשיים.
שההדלפה  לחשוב  היה  ניתן  לא,  כבר  וביבי  אלוביץ'  שאול  אלמלא 
לוואלה ממוקדת מטרה, כחלק מאותו קמפיין מתמשך. אספקת השמפניה 
שנשפכה כמים – נראית לפתע כמו חלופה טבעית לכדורי שינה, על רקע 
הקולות הצורמים שעולים מרחוב בלפור. לא עננת שחיתות נדבקת לגבר 
שחוטף צעקות בדציבלים כאלה על בסיס יומי, אלא בעיקר תחושת רחמים. 
הממשלה  ראש  הגדיר  המסכן(,  )שמשון  נעבעכדיקער"  דער  "שימשען 
עוצמתה.  למרות  המתמסכנת  ישראל  של  מצבה  את  אשכול  לוי  המנוח 
מהשבוע האחרון, נתניהו היה שמח לצאת – עם אותו דימוי של אומללות 

מגוננת, כל הדרך להמלצה.

אלי ישי עם כותב השורות מלווים את המסתננים הראשונים שגורשו, נתב"ג 2010
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

למרות החשדות: ראש 
העיר חוזר

חובש כיפה לראשות העיר

כפר סבא

ראשון לציון

אילת

מול מאות משתתפים השיק השבוע רפי סער 
שכיהן  סער,  העיר.  לראשות  מועמדותו  את 
כמנכ"ל  מכן  ולאחר  העירייה  כמנכ"ל  בעבר 
ניסיונו  את  להציג  הרבה  השרון,  הוד  עיריית 
העשיר, הנחוץ לניהול נכון של העיר. באותו 
ברשימתו,   2 מספר  על  סער  הכריז  מעמד, 

סמנכ"ל העירייה לשעבר דני הרוש.
חשדות  בצל  מגיעות  סבא  בכפר  הבחירות 
לשחיתות המרחפות מעל ראש העיר יהודה בן 
חמו. למרות שעדיין לא הוחלט האם להגיש 
לא  שהוא  הרווחת  הערכה  אישום,  כתב  נגדו 
נמנים  כה  עד  הקרובות.  בבחירות  יתמודד 
כשמונה מועמדים שהכריזו על ריצה לתפקיד.

חוזר  צור  דב  לציון  ראשון  עיריית  ראש 
לתפקידו, לאחר תקופת הרחקה. על פי הסיכום 
בין סנגורו של צור, עו"ד טל שפירא, לבין אנשי 
במשטרה,  הונאה  לחקירות  הארצית  היחידה 
עליו  ייאסר  אך  בעירייה,  לעבודתו  יחזור  צור 
מהמעורבים  מי  לאי  הקשור  נושא  בכל  לדון 
בתיק, כמו כן לא ישתתף בדיוני וועדת המכרזים 

והוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
למעורבות  חשדות  עומדים  צור  נגד  כזכור, 
שבמרכזה  פרשה  בעירייה,  שחיתות  בפרשת 
החשדות,  פי  על  ביטן.  דוד  חה"כ  עומד 
תמורת  שקלים  אלפי  מאות  קיבלו  המעורבים 
האחרון  בדצמבר  נדל"ניים.  פרויקטים  קידום 
נעצר צור, וכחלק מתנאי שחרורו, נאסרה עליו 

הכניסה למוסדות העיר. 

האדום,  הים  שמי  מעל  מבליח  חדש  מועמד 
הלא הוא עוה"ד יצחק מויאל, תושב למשפחה 
ומצוות.  תורה  שומר  שורשית,  אילתית 
את  ולכבוש  מגזרי  ממיתוג  להתרחק  בניסיונות 
המובהקת,  החילונית  בעיר  המצביעים  קהל 
להוביל  והצהרות  ראיונות  בסדרת  הוא  מנסה 
חוק  על  ביקורת  מתח  היתר  ובין  ליברלי,  טון 
חדשים  פסטיבלים  לפתוח  והבטיח  המרכולים 

בשבתות.
"אני כאדם דתי סבור כי כל מה שקשור לדת 
לא צריך לעשות בדרך של חקיקה", אמר ל'ערב 
ינהג בסוגיית המרכולים,  ערב'. כשנשאל כיצד 
יישאר  אילת  העיר  של  קוו  "הסטטוס  ענה: 

וישמר. עולם ימשיך לנהוג כמנהגו". 
מויאל הפתיע והודיע כי הוא "מתחייב לעשות 
יותר. למשל יש לי אג'נדה לפסטיבלים, כל סוף 
שבוע באילת צריך להיות פסטיבל. אז תגיד לי 
זו שבת זה סוף שבוע, נכון זו עיר תיירות. עיר 
תיירות לא רק שצריכה לשמור על הקיים היא גם 

צריכה להמשיך ולהתפתח".
בראשות העיר אילת עומד יצחק הלוי, המכהן 
שעולים  השמות  ברציפות.  שנים   15 בתפקיד 
הם   – מויאל  מלבד   – מולו  לריצה  כמועמדים 
יו"ר האופוזיציה  סגן ראש העיר יהודה מורדי, 
המקומית והמתמודד לשעבר דובי כהן, וחברת 

המועצה לימור להב.

למרות הרב: 'בני תורה' מריצים מפלגה

רשימה  להריץ  החליטה  תורה'  'בני  סיעת 
הלבטים  באלעד.  הקרובות  בבחירות  מטעמה 
לאור  זאת  קלים,  יחסית  היו  באלעד  ריצה  על 
ישראל  העיר  ראש  כלפי  כעסים  הצטברות 
פרוש. ההחלטה צפויה להביך חלק מנציגי דגל 
התורה כיום, ולהעמיד את רב העיר בסיטואציה 

לא קלה.
בבחירות המקומיות האחרונות, הריץ הפלג 
בלבד;  ערים  בשלוש  מפלגות  הירושלמי 
לקראת  עילית.  ומודיעין  ירושלים  ברק,  בני 
ביתר  הסיכויים  נבחנים  הקרובות,  הבחירות 
הערים החרדיות, כאשר השיקולים המנחים הם 
רצון  ומאידך,  אחד,  מצד  ציבור,  בנציגי  צורך 

כללי להפגין כוח.
נמצאים  הם  תורה',  'בני  אנשי  לטענת 
למענה.  זוכים  לא  וצרכיהם  באלעד,  בתנופה 
פרוש  ישראל  העיר  ראש  עם  המתיחות  שיא 
נגדו  ישראל,  למשטרת  הצדעה  באירוע  נרשם 
פרוש  של  בניצוחו  אך  מלחמה,  בפלג  קידשו 

ועוכבו  מפגינים  של  אוטובוסים  הורחקו 
במקום יציאתם.

הפלג  לאנשי  בעיר,  לנעשה  קשר  בלי 
פרוש,  משפחת  עם  מרה  יריבות  הירושלמי 
היישוב  אנשי  את  מייצגת  היסטורי  שבאופן 
הישן, ולמעשה "דורכת" על המשבצת שלהם 

ומפריכה את מאבקיהם. 
תורה'  ב'בני  מפלגה,  להריץ  הכוונה  מלבד 
מציינים  והם  מאזניים,  ללשון  להפוך  מצפים 
לקריספל  פרוש  בין  הבחירות  הכרעת  את 
להשפעתם  כראייה  קולות,  מאות  של  בהפרש 

הפוטנציאלית.
צפויה  הקלפיות,  שיפתחו  לפני  הרבה  עוד 
העיר  את  להכניס  תורה'  'בני  של  הריצה 
למתיחות, וזאת על רקע יחסים שבריריים של 
הציבור הליטאי בעיר. שהלא, רבה הראשי של 
העיר נחשב למזוהה עם אנשי הפלג הירושלמי, 

ולמילתו משקל רב.
עד כה, הוביל רב העיר קו עקבי הדוגל באי 

הרב  הקהילות.  היפרדות 
הפלג  של  מוסדות  להקמת  נחרצות  התנגד 
הירושלמי בעיר, אך דעתו לא נשמעה, ובשנים 
פי  על  מוסדות.  מספר  נפתחו  האחרונות 
נפרדת,  לריצה  גם  להתנגד  צפוי  הרב  הערכה, 
עד  מים  באו  כי  טוענים  בפלג  לכעת,  נכון  אך 

נפש, והם ירוצו בכל מחיר.
בין  גישושים  מתקיימים  האחרונה  בתקופה 
ברק  העיר  ראש  סגן  לבין  הירושלמי  הפלג 
פי  על  כוחות.  איחוד  לבחון  במטרה  צברי, 
קיימו  הצדדים  עיתונות',  ל'קו  שהגיע  המידע 
שיחות והעלו אפשרות של חיבורים, הנוגעים 
לריצה  וגם  העיר  לראשות  בצברי  לתמיכה  גם 

במפלגה משותפת.
יכול  לא  "אני  בתגובה:  מסר  צברי  ברק 
מוקדם  אבל  הפניות,  של  קיומן  את  להכחיש 
מכדי לפרסם. לא לחינם שם התנועה שלנו הוא 
ולעזור  כי מטרתה לאחד  ישראל',  'יחד שבטי 

לכמה שיותר מגזרים".

אלעד

מתחמם: הפלג הירושלמי יריץ מפלגה וינסה לסגור חשבון עם ישראל פרוש  הנפיצות: רב 
העיר צפוי להתנגד למהלך  וגם: האם יירשם שיתוף פעולה עם ברק צברי? המנכ"ל הכריז על ריצה
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ש"ס למפלגה גדולה דרוש: אחראי מערכת בחירות

אריה  ש"ס  יו"ר  עמד  חמישי,  יום  בצהרי 
מהדהדת:  בהצהרה  ויצא  שמש,  בבית  דרעי 
פתח  הוא  הבא".  העיר  ראש  יהיה  "אבוטבול 
המערכת  את  והכניס  ופרוש,  גפני  עם  חזית 
מכן,  לאחר  יומיים  לתזזית.  המוניציפאלית 
דחייה  על  דרעי  הודיע  חולשה,  ענות  בקול 

נוספת במינוי מנהל מוניציפאלי, "עד פסח".
סוף השבוע האחרון חשף את הבעיה איתה 
קרבות  שהבחירות  למרות  ש"ס.  מתמודדת 
מצליח  לא  עדיין  דרעי  מתחממות,  והגזרות 
למצוא מי שייקח על עצמו את תפקיד האחראי 

על בחירות מקומיות.
נושאו  על  ומורכב.  תובעני  בתפקיד  מדובר 
לרדת  הפנימית,  הפוליטיקה  בנבכי  להתמצא 
בין חצרות,  רגישויות, לפשר  עיר, להבין  לכל 
החלטות  ולקבל  קהילות,  של  פאזל  להרכיב 
ולסחוף  לנער את הפעילים,  ובעיקר,  כואבות, 

כמה שיותר מצביעים.
דמות  דרעי  מחפש  האחרונים,  בחודשים 
ראויה להטיל עליה את המשימה, אך לא עולה 
שנערך  התנועה,  לנציגי  גיבוש  בכנס  בידו. 
בסופ"ש האחרון בטבריה, הודיע דרעי בפאנל 
את  ינהל  מי  אכריז  מוצ"ש  "עד  כי  ליל-שישי 
מוצאי  כשהגיע  המוניציפאלית".  המערכת 
המועצת  עם  אחת  "בעצה  כי  הודיע  שבת, 

הוחלט לדחות את ההכרזה".
עלו  לתפקיד  המיועדים  השמות  בבורסת 
איש  איש  לפניכם,  הם  הנה  דמויות,  מעט  לא 

ומעלותיו, חסרונותיו וסיכוייו.

יגאל גואטה

נתפר  עליו  האיש  הוא  גואטה  יתרונות: 
מחובר  כמוהו  אין  הראשון.  מהרגע  התפקיד 
מאמון  נהנה  ובעיקר,  רעים,  איש  לשטח, 
וחיוני  נדיר  מצרך  התנועה,  יו"ר  של  מוחלט 

להצלחה.
חסרונות: גואטה עזב את החיים הציבוריים 
נפשו  נקעה  ומאז  חביבות,  לא  בנסיבות 
שרשרת  הכל,  למרות  הפוליטי.  מהעיסוק 
התנועה  מיו"ר  דרכה  את  עושה  שליחים 
גואטה  כה  עד  אך  נמרצים,  חיזור  בניסיונות 

מסרב לתפקיד.

יעקב מרגי

בטוח  מתכון  מחפשים  אם  יתרונות: 
להצלחה, הרי שהוא נמצא בדמותו של מרגי. 
הוא ניהל בהצלחה את המערכת המוניציפאלית 
נציג,  כל  עם  בהיכרות  לו  שני  ואין  ב-2008, 

משפחה, פעיל ועיר.
חסרונות: מרגי "נחשד" בהזדהות עם היו"ר 
הרב  עם  עודפים  ובקשרים  ישי  אלי  המודח 
שש  לא  עצמו  מרגי  בנוסף,  סר.  וחינו  עמאר, 

כלל לתפקיד.

מיכאל מלכיאלי

בכנסת,  יתרונות: הפנים החדשות של ש"ס 
הוא גם התקווה הגדולה שלה. הוא צעיר, נמרץ 
לו רקורד מוניציפאלי מתקופת  יש  ודומיננטי, 
ח"כ  הוא  ובעיקר:  ירושלים,  בעיריית  חברותו 

"פנוי", שאינו נושא בתפקיד ממשלתי.
"להפיל"  מכדי  צעיר  מלכיאלי  חסרונות: 

עליו תיק שכזה.

חיים ביטון

'בני  החינוך  אימפריית  מנכ"ל  יתרונות: 
יוסף' הגיע הכי קרוב לתפקיד, וסיכוייו גבוהים 
ביותר. הוא איש מקצוע ומנהל מצליח ומוערך. 

פורמאלית הוא מחזיק כיום בתפקיד.
חסרונות: השאיפה היא למנות איש שיהיה 
פחות  והדבר  בבחירות  ליל  עד  מבוקר  שקוע 
מתאים למי שעל כתפיו מונח עול ניהול רשת 

החינוך.

משה אילוז

רשת  כמנכ"ל  תפקידו  מתוקף  יתרונות: 
האירועים  בכל  אילוז  מעורב  המעיין',  'אל 
תנועה  איש  הוא  אילת.  ועד  מדן  המפלגתיים, 

בכל רמ"ח ושס"ה.
חסרונות: הרשת נמצאת בתנופת פיתוח של 
זקוקה  שהמפלגה  האחרון  והדבר  מדרשות, 
רוחני,  במפעל  חיובי  מומנטום  איבוד  הוא  לו 

לטובת שכשוך רגליים בביצה הפוליטית.

יהודה אבידן

בישימון,  דרעי  עם  שהלך  האיש  יתרונות: 

שקמו  הדילים  ורוקמי  הממולחים  גדול  הוא 
לתנועה הקדושה. הוא סמכותי, מקרין ביטחון, 
ושום דבר לא חומק מחוש הריח המשובח בו 

ניחן.
העירונית  בחברה  שכיר  אבידן  החסרונות: 
הפוליטית,  פעילותו  את  המגבילה  אשדוד, 
גם  מבית.  יריבים  מעט  לא  לו  קמו  ובנוסף, 
ירידות  ידעו באחרונה  יו"ר התנועה  יחסיו עם 

ועליות.

מועמדים נוספים: סגן ראש עיריית מודיעין 
עילית אבנר עמר וחה"כ יואב בן צור.

נולד",  לא  שעוד  האיש  את  מחפש  "דרעי 
דרישות  לו  "יש  בש"ס.  בכיר  גורם  אומר 
גבוהות, ובצדק, אבל כרגע לא נראה שמישהו 
החבר'ה  הפרויקט.  את  להרים  מסוגל 
שהוא  בגלל  מהתפקיד,  מתחמקים  האיכותיים 
מתכון לצרות. אתה נאלץ להתלכלך מול חברי 
מועצה וקהילות, וברגע האמת ההכרעה בידיו 

של דרעי".
את  מאיישת  לא  שש"ס  יום  "כל  לדבריו, 
לוהט,  השטח  קולות.  מאבדת  היא  התפקיד, 
המפלגות עובדות. אל מאגר המצביעים - שגם 
ככה מאותגר מאז פטירת מרן – לוטשות עיניים 
מפלגות מקומיות, הגיע הזמן לעשות מעשה".

לפני מספר חודשים, השיקה התנועה תוכנה 
להזין  שנועדה  מיליונים,  בהשקעת  חדשנית 
המועצה  חברי  ע"י  הנעזרים  נתוני  את  לתוכה 
פקודה.  ליום  מאגר  מבניית  כחלק  השונים, 
מהנציגים  וחלק  מתפקדת  ממש  לא  התוכנה 
לניירות,  רגילים  "אנחנו  קיומה.  על  מתלוננים 
למפלגה,  מודרניזציה  לעשות  ניסו  רשימות, 
אבל אנחנו לא מבינים מה רוצים. שום מחשב 

לא יכול להוות תחליף לעבודת שטח".
"כפי  בתגובה:  נמסר  ש"ס  ממפלגת 
השבת,  של  בסיומה  הודיע  דרעי  הרב  שהשר 
בהתייעצות עם ההנהגה הרוחנית של התנועה, 
ומיותרת  מוקדמת  תסיסה  למנוע  כדי  וכן 
בשטח, הוחלט לדחות את מינוי מנהל המערך 

המוניציפאלי עד לאחר פסח".
סייע בהכנת הכתבה: ארי קלמן

יו"ר ש"ס אריה דרעי מחפש נואשות אחר מנהל תחום מוניציפאלי, בחוסר הצלחה  מה הן דרישות 
התפקיד, מי המועמדים, ומה ההשלכות בשטח?  "בכל יום שעובר  - המפלגה מאבדת קולות"

פרסום 

ראשון
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איש העסקים פנה, השר דחה

ראש פינה

חיפה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

הודיע  ברנזון,  אהרן  הוותיק,  המושבה  איש 
הקרובות  בבחירות  התמודדותו  על  השבוע 
ומדריך  עסקים  איש  ברנזון,  המועצה.  לראשות 
כראש   1993-2000 השנים  בין  כיהן  טיסה, 
המועצה, ופרש באמצע הקדנציה לטובת עסקים 
בחו"ל. בבחירות האחרונות, ניסה לקחת מחדש 
את המושכות, אך הפסיד ליריבו אביהוד רסקי. 
מתמודדים  וכשמולו  ל-70  נושק  כשגילו  כעת, 
בראשות  לזכות  ברנזון  ינסה  וצעירים,  חדשים 

המועצה מחדש.
תושבים,  כ-3,000  מתגוררים  פינה  בראש 
הנושאים  מועצה.  חברי  שבעה  בה  ומכהנים 
הם  התושבים  שלוות  את  שטורדים  העיקריים 
פקקים, ו"איומים" מצד שכנות המושבה לספח 

אותה ולבטל את קיומה העצמאי.

השר ותושב חיפה יובל שטייניץ דחה הצעה 
להתמודד על ראשות העיר, כך פורסם לראשונה 
ההצעה  את  לשטייניץ  שהגיש  מי   .20 בערוץ 
המחזיק  זאבי,  גד  החיפאי  העסקים  איש  הוא 
ביריבות מרה וארוכה עם ראש העיר יונה יהב. 
זאבי תר אחר מועמד שמסוגל להביס את יהב, 
כשהוא מציע מצדו משענת כלכלית נדיבה. על 
פי הדיווחים, זאבי לא אומר נואש, והוא מנהל 
מנת  על  מובילות,  דמויות  מספר  עם  מגעים 

לגייס אותן למרוץ.
חרדי  לחיבוק  יהב  זכה  השבוע  כך,  ובתוך 
חם, מול עיניהם הכלות של אנשי דגל התורה, 
המנהלים נגדו מערכה כבדה. בדינר של חסידות 
אורח  יהב  היה  השבוע,  שנערך  ויז'ניץ  סערט 

הכבוד וזכה לכבוד רב ולתארים מפליגים.

חשיפת 'קו 

עיתונות'

מונה
קרית ש

פתח תקווה

האופוזיציונר הדומיננטי
 פתח קמפיין

מול  בולט  כמועמד  המסתמן  גרינברג,  רמי 
ראש העיר איציק ברוורמן, השיק השבוע באופן 
העיר,  לראשות  הבחירות  קמפיין  את  רשמי 
באירוע ססגוני ועמוס תושבים. את נאום הבכורה 
ניצל כדי לתקוף חזיתית את ראש העיר המכהן, 
הוא  ומכאוביה.  העיר  תחלואי  את  ולהעלות 
לתושב,  בשירותים  דרמטי  שינוי  להביא  הבטיח 

בנראות החיצונית, ובהקטנת המנגנון העירוני.
גרינברג, חבר מועצה מטעם 'הליכוד', מפורסם 
העיר  לראש  והקולני  הדומיננטי  כמתנגד  בעיר 
בעבודה  כוחו  את  בנה  והוא  ברוורמן,  הנוכחי 
המועמד  הוא  לכעת,  נכון  שנים.  לאורך  עקבית 

הבולט ביותר – לצד ברוורמן – במרוץ.
רבה,  השפעה  תקווה  בפתח  החרדי  לציבור 
מנדטים.   4 המונה  ש"ס  סיעת  מצד  בעיקר 
החרדים מחזיקים בקשרים הדוקים עם ברוורמן, 
שותפות  נדיבה.  יד  ולמתת  קשבת  לאוזן  וזוכים 
הסתה  של  מחיר  גובה  החרדים-ברוורמן 
ידי  על  היתר  בין  המובלות  פרועות,  והשמצות 
דרך  ברוורמן  את  שמנגחים  אופוזיציה,  גורמי 

החרדים.
גורם חרדי לא מהין  נוכחית, אף  זמן  בנקודת 
שאינו  במתמודד  תמיכה  על  בפומבי  להצהיר 
היחידה  החרדית  הדמות  לדוגמה,  כך  ברוורמן, 
שנכחה באירוע של גרינברג היה הרב יהושע לוי, 
בנו של הבבא ליאון זצ"ל. בשיחות פנימיות, חלק 
מהגורמים לא שוללים מהפך של הרגע האחרון, 

וחבירה של החרדים למתמודד חדש.

בני ברק

לון
אשק

יהדות התורה צפויה לרוץ בבחירות בקרית 
שמונה, לאחר שנחלה כישלון בבחירות שלפני 
'דגל  מפעיל  תורכב  המפלגה  האחרונות. 
התורה' אליהו לוי, ובראשה יעמוד איש 'הבית 

היהודי' וחבר המועצה לשעבר גבריאל חסין.
יהדות  הריצה  בחירות,  מערכות  שתי  לפני 
לטובת  כאשר  בעיר,  מפלגה  לראשונה  התורה 
"מותג" מוכר יותר, נבחר השם 'אגודת ישראל'. 
לעשרות  זוכה  לכנסת  שבבחירות   - המפלגה 
קולות בודדים מקרית שמונה - נשענת על אותו 
מאגר מצביעים של ש"ס, וגם על נציגיה; הנציג 
שמעון,  בן  מישל  היה   מטעמה  שהתמודד 

שכיהן עד הבחירות כחבר מועצה מש"ס.
לרשימה חסרו 100 קולות לאחוז החסימה, 
אך היא הצליחה לגרוע מנדט מש"ס. בבחירות 
ריצה,  על  ויתרה  התורה  יהדות  האחרונות, 
להכניס  שהצליחה  ש"ס,  למען  עבדו  ואנשיה 

שני מנדטים.
התורה  יהדות  צפויה  הקרובות,  בבחירות 

את  שמוביל  מי  ולהתמודד.  לזירה  לחזור 
אליהו  בעיר,  התורה'  'דגל  פעיל  הוא  המהלך 
אליה  בעיר,  הראשון  כאברך  המוגדר  לוי, 
הגיע במסגרת קרן וולפסון לפני שני עשורים. 
לוי מלא טענות כרימון על הנציגות הנוכחית, 
וחנוך  שפירא  מנחם  עם  שוחח  הוא  ולדבריו, 

זייברט, וקיבל אישור עקרוני לריצה.
ברשימה  הראשון  המקום  את  לוי,  לדברי 
יעניק לגבריאל חסין, פעיל חברתי וחבר מועצה 
לשעבר. "זה לא משנה אם יקראו לך יש עתיד 
או מר"צ - בקרית שמונה יצביעו לפי היכרות 
חשיבה",  אין  בפריפריה  לצערי,  משפחתית, 

אומר לוי ומסביר את הבחירה בחסין.
בבחירות  רעננה  המפלגה  ש"ס,  ובגזרת 
נציגים  והכניסה  שורותיה,  את  האחרונות 
באמצע  אדר.  ועופר  חיים  יהודה  חדשים; 
עם  כהזדהות  מהמפלגה,  אדר  ערק  הקדנציה, 

אלי ישי, והצטרף למפלגת ראש העיר.
על  נושא  בעיר  הדתי  הציבור  משא  את 

כתפיו יו"ר ש"ס יהודה חיים, שהצליח להביא 
טיפול  מוסדות,  בהקמת  מרשימים  הישגים 
סגנות  את  קיבל  חיים  לנזקקים.  ועזרה  בנוער, 
וויתר על השכר, בהוראת רבו  ראש העיר, אך 

האדמו"ר רבי דוד אבוחצירה.
שיוצב  חדש  נציג  לצרף  חיים  עמל  כעת, 
במקום שני ברשימה, כהיערכות לבחירות. "יש 
לנו תכניות גדולות, בראשם הקמת כולל, אנחנו 

מאמינים שנגדיל את כוחנו", הוא אומר.
בקריית שמונה כ-20,000 בעלי זכות הצבעה. 
בעבר עמד אחוז ההצבעה על כ-53%, והמדד 
למנדט כ-600 קולות. בעיר ישנה קהילה דת"ל 
הבית  אך  מפורסמת,  הסדר  ישיבת  עם  גדולה 
הוא  העיר  ראש  אחד.  במנדט  מחזיק  היהודי 
השנייה.  הקדנציה  לו  וזו  מלכה,  ניסים  הרב 
בראשונה התמודד עצמאית, וכעת מכהן מטעם 

הליכוד.

התנאים של חברון: הסכמה מגדולי 
ישראל וסקרים

דגל ואגודה נפרדות, ש"ס רוצה ראשות

עם תשתית ארגונית, אהדה גוברת וקופת מזומנים - המפלגה העל-מגזרית צוברת תאוצה  חברון גרנביץ' נערך 
להוביל ומציב תנאי סף גבוהים

סלט אשקלוני: נציג אגודת ישראל לא קיים את הסכם הרוטציה, מייסד אגודה מגבש חזית דתית 
ודגל פורשת לריצה עצמאית  יו"ר ש"ס הרב אביטן על האפשרות שיתמודד לראשות העיר: "לא 

אשקר, יש פניות לא מועטות"

המגעים להקמת מפלגה על-מגזרית חדשה 
כוונתם של  צוברים תאוצה: לאחר שנחשפה 
אנשי עסקים ומחנכים מקומיים להריץ מפלגה 
חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות, ופנייתם 
את  להוביל  גרנביץ  חברון  הקיוסק  לבעל 
המפלגה, משוחח גרנביץ עם 'קו עיתונות' על 

כוונותיו והיערכותו להתמודדות.
לא  בכלל  אני  בעיר,  לשמועות  "בניגוד 
שלי",  ברעיון  מדובר  ולא  המהלך  את  יזמתי 
עובדה  היא  החדשה  "המפלגה  חברון.  אומר 
מאד  אנשים  עומדים  ומאחוריה  מוגמרת, 

ארגונית  תשתית  הקימו  הם  וחזקים.  מוכרים 
ופלטפורמה מפלגתית, ואפילו קופת מזומנים 

עשירה עומדת לטובת המפלגה".
אליו  פנו  החדשה  המפלגה  אנשי  לדבריו, 
לבחון  במטרה  פגישות,  מספר  קיימו  והם 
מטעמה  וריצה  הרשימה  בראש  עמידתו  את 
לקבלת  תנאי  מציב  גרנביץ'  העיר.  לראשות 
מגדולי  שבשתיקה  הסכמה  קבלת  התפקיד; 

ישראל.
ישראל'  'עוכר  ישנו  בחירות  מערכת  "בכל 
תורן, ואני לא מתכוון להיכנס למשבצת הזאת. 

אני מחויב לגדולי ישראל, ודרשתי הסכמה – 
גם אם לא רשמית – לריצה של מפלגה בלתי 
תלויה. אני מניח שאפשר יהיה להגיע להבנה 
להיגמל  צריכה  תושבים   200,000 בת  שעיר 
מהסכמי רוטציה מיושנים ושלטון דיקטטורי, 

ולתת לתושבים לבחור ראש עיר כלבבם".
תנאי נוסף שמציב גרנביץ' הוא הזמנת סקר 
 2 שווים  שאנחנו  נגלה  "אם  מקיף.  מקצועי 
מנדטים, אין טעם לריצה. אם סקר פנימי יעניק 
להוביל  באמת  נוכל  מנדטים,   4 לפחות  לנו 

שינוי".

התורה  ודגל  ישראל  אגודת  פנימי:  קרע 
על  הקרובות,  בבחירות  בנפרד  לרוץ  צפויות 
רקע יחסי איבה בין הנציגים, שהתפתחו מאי 
בלתי  נראים  שהדברים  למרות  רוטציה.  קיום 
הפיכים, מנסה מייסד 'אגודה' בעיר לאחות את 
אגודה- של  משותפת  ריצה  ולהוביל  הקרעים 

דגל-ש"ס-הבית היהודי.
הייתה  בעיר  הראשונה  החרדית  המפלגה 
אגודת ישראל בראשות ניסים כלפון, המזוהה 
דגל  הצטרפה  בהמשך  אמונים.  שלומי  עם 
רצו  יחדיו  בוכניק,  יהושע  נציגה  עם  התורה, 

ברשימת יהדות התורה. 
בשיתופי  הדתיות  המפלגות  רצו  בעבר, 
 2 הייתה  התוצאה  ולרוב  חלקיים  פעולה 
לש"ס.  אחד  ומנדט  התורה  ליהדות  מנדטים 
בנפרד,  המפלגות  רצו  האחרונות,  בבחירות 
להישג  זכתה  ש"ס  הכוחות;  יחסי  את  ושינו 
צנחה  התורה  יהדות  נציגים,   3 של  מדהים 

הכניסה  לא  היהודי  ואילו הבית  למנדט אחד, 
אף נציג.

ברשימת  רענון  נרשם  הנוכחית  בקדנציה 
הוחלפו  ובוכניק  כלפון  כאשר  התורה,  יהדות 
יעקובי  ובאבשלום  מאגודה  עשור  באברהם 
מקומו  את  לפנות  היה  אמור  עשור  מדגל. 
ע"פ  יעקובי,  דגל  לנציג  הקדנציה  במחצית 

הסכם רוטציה - אך לא עשה כן.
יעקובי  מבהיר  הרוטציה,  קיום  אי  רקע  על 
דגל  הקרובות  בבחירות  כי  עיתונות'  ל'קו 
גם  וזה  ביחד,  נלך  "לא  לאגודה.  תחבור  לא 
את  שהביא  מי  לדבריו,  גפני".  של  החלטה 
יכולים  והם  דגל,  פעילי  הם  הקולות  מרבית 
בקלות להכניס נציג לבדם: "דגל עובדת הרבה 
נוער  בני  של  ענק  במאגר  מדובר  נוער,  עם 
שנותנת  בקבוצה  יבחרו   17 לגיל  שכשיגיעו 

להם".
מביע  כלפון,  ישראל  אגודת  מייסד  מנגד, 

לגבש אחדות. בשיחה עם  ומנסה  אופטימיות 
עם  כבר  "ישבנו  כלפון:  אומר  עיתונות',  'קו 
אנשי ש"ס והבית היהודי, וכנראה יהיה איחוד 
סיעות דתיות". לדבריו, האחדות עשויה לפתור 
את המתיחות מול דגל. נציג דגל יעקובי מגיב 
לדברים בסקפטיות: "אם הם ילכו יחד – נדע 

להתמודד".
החלק המשמעותי ביותר בפאזל הוא סיעת 
ניסה  אביטן,  יעקב  הרב  הסיעה,  יו"ר  ש"ס. 
לאחר פרישת שמעוני לקבל את ראשות העיר, 
בחוסר הצלחה, ולפי הערכות, ינסה להתמודד 
מתייחס  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  בבחירות. 
ינווט  עולם  "בורא  ואומר:  לדברים,  אביטן 
מועטות,  לא  פניות  יש  לא אשקר,  דרכנו.  את 
ב"ה  אנחנו  מועצה,  ומחברי  מתושבים 
מקובלים על רובם, אבל האם אני חותר לזה? 

התשובה היא לא".

אחרי הכישלון: יהדות התורה 
תתמודד שוב

לאחר שהתמודדה, הפסידה ולקחה פסק זמן, הפעם תנסה יהדות התורה לרוץ שוב, יחד עם איש 
הציונות הדתית  ש"ס מחפשת נציג שני, בעקבות עריקת חבר המועצה

האם הקאמבק יצליח הפעם?

פרסום 

ראשון
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פישל רוזנפלד

לא  למארס,  הראשון  חודש,  מעוד  החל 
הרב-קו  כרטיסי  את  להטעין  יותר  יתאפשר 
בקווי האוטובוס. כך הודיעו לאחרונה במשרד 

התחבורה.
כי  וציינו  הוסיפו  התחבורה  במשרד 
התשלום  אפשרות  את  כליל  לבטל  בכוונתם 
לנהג וכי בהמשך תבוטל גם האפשרות לרכוש 

כרטיס נסיעה בודד אצל הנהג.
המהלך  את  מנמקים  התחבורה  במשרד 
כי  כך  על  המצביעים  רבים  במחקרים 
לתאונות  מביאה  בתשלום  הנהגים  התעסקות 

דרכים ומסכנת את חיי הנוסעים.
כרטיסי  הטענת  אפשרות  להסרת  התוכנית 

מיושמת  האוטובוס  נהגי  אצל  הרב-קו 
מקווי  בחלק  המתקיים  בפיילוט  היום  כבר 

התחבורה בבירת הדרום - באר שבע.
רוב  כי  עיתונות',  'קו  לפניית  במענה 
אינם מחזיקים טלפון חכם  הנוסעים החרדים 
באמצעות  אונליין  הכרטיס  הטענת  המאפשר 
כי  במשרד  גורם  לנו  מסר  אשראי,  כרטיס 

ההחלטה לא תפגע בנוסע החרדי.
יועמדו  החדש,  מהמערך  כחלק  לדבריו, 
המרכזיות.  התחנות  ברוב  הטענה  עמדות 
החברות  מול  אלו  בימים  פועלים  הם  בנוסף, 
באמצעות  הכרטיס  הטענת  את  לאפשר  בכדי 
הצורך  את  שיפתור  דבר  טלפוני.  מוקד 

בשימוש באינטרנט להטענת נסיעות.

פישל רוזנפלד

האחרון  השבוע  בסוף  רק  הועילו:  התפילות 
רשות המים  בהודעה שפורסמה מטעם  נכתב 
בשבועיים  החורפיות  הסערות  אף  על  כי 
"לא  שירדו  הרבים  והגשמים  האחרונים 
עברו  לא  אך  המים",  למקורות  ממש  הועילו 
המים  וברשות  ההודעה  אותה  מאז  48 שעות 
מפתיעה  בהודעה  השבוע  את  לפתוח  בחרו 
של  והגשמים  תפנית,  "חלה  כי  נכתב  ובה 
הנכונים  במקומות  ירדו  כן  האחרונה  היממה 

ומטיבים עם משק המים".
על פי הודעת הרשות, במהלך סוף השבוע 

ן  ו ר ח א ה
כמויות  ירדו 
ם  י ע ק ש מ
ת  ו ה ו ב ג
כאשר  ביותר, 
הגשם  שיאי 
בגליל  נרשמו 
 , י ב ר ע מ ה
 , ל מ ר כ ב
הצפוני  בחוף 
מנשה,  ובאזור 
הנקרה  מראש 
בצפון  וחניתה 

)140-130 מ"מ( ועד עין החורש )120 מ"מ(. 
כגשום  כולו  ינואר  יסתיים  אלה  "באזורים 
לחודש  שנתי  הרב  מהממוצע  משמעותית 
מזה  יותר  ואף  לממוצע,  ביחס  )כ-150%  זה 
בכרמל והגליל המערבי(. במעלה אגן ההיקוות 
של הכנרת )גולן וגליל עליון( ירדו כ-100 מ"מ 
וגם באזור זה עברו כמויות המשקעים בינואר 

את הממוצע לחודש זה". 
במהלך  בגשמים  המחסור  בשל  זאת,  עם 
ארבעת השנים האחרונות מציינים ברשות כי 
החסרים עדיין עצומים. אך באותה נשימה הם 
אומרים כי "בשקלול ארצי מסתכמות כמויות 
בכ-93%  כה  ועד  העונה  מתחילת  המשקעים 
ביחס  וכ-55%-50%  העונתי,  לממוצע  ביחס 
החורף  "גורל  וכי  הכוללת"  השנתית  לכמות 

הנוכחי תלוי בעיקר בגשמי חודש פברואר".

על פי הודעת הרשות, בסוף השבוע האחרון 
עלה מפלס הכנרת ב-5.5 ס״מ ועומד על רום 
של -214.10 מטר. ברשות הוסיפו וציינו עוד 
כי עקב הזרימות החזקות בנהר הירדן המפלס 
להיום  נכון  זאת,  עם  ולעלות.  להוסיף  צפוי 
הוא עדיין נמצא 1.1 מטרים מתחת לקו האדום 

התחתון וחסרים לכנרת מלאה 5.30 מטרים.
בעקבות כך, הורו בתחילת השבוע ברבנות 
ובכללם  על הפסיקות התפילות על הגשמים, 
מטעם  שפורסמה  בהודעה  'ועננו'.  תפילת 
לכתו של הרב הראשי דוד לאו נכתב כי "ב"ה 
להבדיל  יש  ולכן  נפתחו  שמים  ושערי  זכינו 
תפילת  בין 
הציבור  שליח 
תפילת  לבין 
על  היחיד. 
הציבור  שליח 
לומר  להפסיק 
תפילת 'ועננו'. 
היחיד  אבל 
רשאי להמשיך 
כל עוד צריכים 
 . ם י מ ש ג ל
בקשה  וככל 
אשר  תפילה.  בשומע  לאומרה  שניתן  פרטית 
יאמר  לא  כבר  הציבור  ואילך  מכאן  כן,  על 
גשמים,  עצירת  כנגד  המיוחדת  התפילה  את 
'ברך  ברכת  אמירת  בעת  בבקשתם  ויכוונו 
לתפילותינו  לשמוע  ימשיך  והקב"ה  עלינו', 

ויזכנו בגשמי ברכה".
הבשורה, שהיא ללא ספק משמחת ביותר, 
מדובר  מכך.  שעצובים  כאלו  גם  מותירה 
מעט  לא  שניזוקו  החקלאים  בציבור  כמובן 
בשל מזג האוויר הבלתי צפוי. אך בשונה מכל 
מענק  לקבל  להם  המאפשרת  בצורת,  שנת 
תמיכה ממשלתי מיוחד, במידה והשנה תוכרז 
סופית כשנה מבורכת ברשות המים, או לפחות 
כזו שאינה שנת בצורת, הם לא יזכו לקבל את 

אותם המענקים.

במשרד  גורם     ברשת   או  חיצוניות  בעמדות  תיעשה  קו  הרב  הטענת 
ל'קו עיתונות': פועלים להקמת מוקד תשלום טלפוני על מנת  התחבורה 

לענות לדרישות הלקוחות החרדים שאינם משתמשים בסמארטפונים

הבצורת נמנעה: ברשות המים הודיעו על 'תפנית' וברבנות הכריזו על הפסקת 
התפילות  ועדיין, גשמי פברואר יכריעו את השלכות החורף הנוכחי

עוד חודש בדיוק: סוף 
לתשלום באוטובוס

השבוע הגשום הציל 
את העונה

₪1,990

₪4,850

₪2,990

₪4,850

₪9,990

₪5,790

ספה 3 מושבים עור נפתחת ל2 
ריקליינרים

מערכת ישיבה פינתית בשילוב שני צבעים 
בעיצוב איטלקי עם ראשים מתכווננים

 *תצוגה ועודפים עם פגמים!
נותרו דגמים אחרונים!

בכפוף לתקנון עד גמר המלאי | התמונות להמחשה בלבד| ט.ל.ח | המבצע על דגמים בודדים

הכי
זול

בארץ
      בהתחייבות

 
80%
הנחה
 עד גמר
המלאי!

עד

ספה 3 מושבים עור חזק במיוחד

48 שעות אחרונות לאוהל העודפים ברב שפע בשעות 
 10:00-23:00 רצוף ברחבת הכניסה לקניון, שמגר 16, י-ם 

ירושלים: שמואל הנביא 61 )הכניסה מפינת יואל( א’-ה’ 10:00-22:30 
רצוף חדש! פתוח החל משעה לאחר צאת השבת ועד 22:30

 48 שעות
 אחרונות!

רביעי-חמישי
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יאיר שטיינר  

נגד  המיוחד  החינוך  תלמידי  הורי  במאבק  מדרגה  עליית 
עיריית ביתר עילית: שופט בית המשפט העליון נועם סולברג 
קבע - בהחלטה תקדימית ראשונית  - כי על עיריית ביתר עילית 
ההורים  ימים.  שבועיים  בתוך  לעתירה  להגיב  החינוך  ומשרד 
זכויותיהם  מרמיסת  ילדינו  את  יציל  "בג"צ  כי  תקווה  מביעים 
מהיר  סוף  ויעשה  בראשה  והעומד  עילית  ביתר  עיריית  ע"י 
נעשתה  לערכאות  הפניה  ארוכות".  שנים  המתמשכת  לפרשה 

באישור רבנים.
לאחר  תצלום(  )ראו  לבג"צ  חמישי  ביום  הוגשה  העתירה 
שעיריית ביתר עילית טענה כי בית המשפט המחוזי אינו מוסמך 
לדון בעתירה בשל היותה של ביתר עילית "שטח כבוש". שעות 
ספורות לאחר קבלת העתירה נתן בית המשפט החלטה ראשונה 
וקבע כי על עיריית ביתר עילית להגיב לעתירה בתוך פרק זמן 
קצר של שבועיים בלבד, עד יום חמישי כ"ג בשבת, 8 בפברואר 

2018 למניינם. 
יגאל ארנון, שהגיש  עו"ד בועז פייל, ממשרד עו"ד הצמרת 
מאוד  קצר  זמן  בפרק  "מדובר  כי  לכתבנו  אומר  העתירה  את 
במונחי בג"צ. נראה כי בית המשפט רואה כנכונה את הבקשה 
למתן צו על תנאי וקיום דיון דחוף בעתירה וזאת כדי למנוע את 
נכים  בילדים  חינוכי-טיפולי  טיפול  חינוך  המשך הפגיעה במן 

וחסרי אונים".
ועומד  העירייה  של  יחסה  את  פייל  עו"ד  מגולל  בעתירה 
עד  ארוכות,  שנים  במשך  המיוחד  החינוך  ילדי  כלפי  בראשה 
להגשת העתירה באישור רבנים וגדולי תורה. העתירה הוגשה 
לאחר שלפני כשנתיים וחצי וועד ההורים התבקש ע"י הנהלת 
במטרה  העירייה  מול  להתערב  המיוחד  לחינוך  המוסדות 
שהעירייה תמשיך להעביר את התקציבים המגיעים לילדים ע"פ 
החוק. לטענת וועד ההורים, למרות מספר ישיבות שהתקיימו עם 
ראש העיר ועוזריו, ועוד שלושה סיורים של ראש העיר במוסדות 

לא חלה כל התקדמות 
לפתרון  מעשית 
"אפשר  הבעיות. 
אפשר  להיפגש. 
ואפשר  להצטלם 
בורקס  איתו  לאכול 
נתקע  הכל  אבל  ביחד 
כשמגיעים למעשים".

עוה"ד  מוסיף  עוד 
בעתירתו  פייל  בועז 
מספר  "לפני  לבג"צ: 
ביה"ס  הועבר  שנים 
חינוכי  מוסד  לטובת 
כך  )שהעירייה  אחר 
ביקרו(  חפצה  נראה, 
וראוי  חדש  ממבנה   -
ללא  קרוואנים,  לאתר 
ועם  וגגונים  חצרות 

דליפות מי גשמים לתוך חדרי הלימוד והטיפול.
שפעל  מביה"ס  חלק  הועבר  שנים,  כשלוש  לאחר  "אמנם 
החינוך  משרד  ע"י  שנבנה  ייעודי  למבנה  הקרוואנים  במתחם 
וועד  של  איתנים  מאבק  לאחר  רק  זה  היה  אך  מיוחד,  לחינוך 
ההורים ודרישה חד משמעית של פיקוח משרד החינוך להקצות 
עד  זאת,  למרות  חסידי.  החינוך  לב  לביה"ס  הנ"ל  המבנה  את 
תנאים  ללא  קרוואנים,  ביה"ס באתר  נותרו חלק מכיתות  היום 

מינימאליים".
עוד מציין עו"ד פייל העתירה כי "בניגוד לייעודו ע"י משרד 
החינוך של המבנה למוסד לחינוך מיוחד, החליטה המשיבה 1 
)העירייה( לאכלס בו גם בי"ס רגיל, תוך הותרת חלק מביה"ס 

לחינוך מיוחד בקרוואנים הישנים כאמור".
חפצים  "נזרקים  פייל,  עו"ד  הוסיף  בכך",  די  לא  "אם 
יום על שמשות ולתוך כיתות הלימוד של  ואבנים כמעט מידי 
בתלמידים  ובהלה  נזק  גרימת  תוך  המיוחד,  החינוך  תלמידי 
ובמורות. מזכירה ספגה אבן בראשה. מורה לפני לידה נתקפה 
פוגעות  אלו  שפגיעות  לציין  למותר  השיעור.  באמצע  בחרדה 
באחת המטרות המרכזיות של כל מוסד לחינוך מיוחד, לטעת 
העצמי.  ודימויים  ביטחונם  והעלאת  ערך  תחושת  בתלמידיו 
הרגיל  החינוך  מילדי  סופגים  המיוחד  החינוך  תלמידי  בנוסף, 

כינויים כגון: "מפגרים" "אוטיסטים" "חולי נפש" ועוד. 
בשל  ולפיו  עולה חשש,  העותרים  בלב  זו,  התנהלות  "נוכח 
כל  )ובלא  המיוחד  החינוך  לתלמידי  מיועד  המוסד  של  היותו 
נדחק הוא לתחתית סדרי העדיפויות של העירייה   – "ייחוס"( 
והדבר בא לביטוי הן בהקצאת מבנה שאינו ראוי, והן בהימנעות 

מתשלום אגרות החוץ – בניגוד גמור להוראות הדין". 

בראשה  והעומד  העירייה  של  זו  חמורה  התנהלות  לאור 
עו"ד  מתריע  המיוחד  החינוך  תלמידי  כלפי  רובינשטיין  מאיר 
הולם,  תקציב  "בהיעדר  בג"צ:  שופטי  בפני  בעתירתו  פייל 
מן  נחסכים  כך  ובשל  ומהותי,  מתמשך  מגירעון  המוסד  סובל 
חד  בדין  נקבע  אשר  חיוניים,  וטיפולים  שירותים  התלמידים 
משמעית כי יינתנו להם. טיפולים אלה אינם בגדר מותרות, כי 
אם בגדר צורך הכרחי. השפעת השירותים והטיפולים ותרומתם 
השכלי  הגופני,  תפקודם  ולקידום  התלמידים  כישורי  לפיתוח 
כמעט  ניכר  אלו  טיפולים  והיעדרם של  קריטית,  הינה  והנפשי 

מיידית בהתנהגותם של התלמידים וביכולתם להשתלב".

 
ההורים החליטו: יוצאים למאבק במאיר רובינשטיין 

בביתר  המיוחד  החינוך  לתלמידי  הורים  כ-150  כך,  ובתוך 
באולם  שבת  במוצאי  שהתקיים  חרום  לכינוס  התכנסו  עילית 
'הגפן' בביתר עילית לצורך דיון וקבלת החלטות בדבר המשך 
המאבק נגד העירייה והעומד בראשה. בתחילה הוזמנו ההורים 
כדי  הכינוס  של  המדויק  המיקום  את  לציין  מבלי  חרום  לכנס 
למנוע איומים והטרדות על בעלי האולמות ולשבש את הכנס. 
להורים נמסר מיקום האירוע בהודעה טלפונית אישית במוצאי 
שבת, רק כשעה לפני האירוע. ההורים הגיעו בהמוניהם ומילאו 

את האולם עד אפס מקום. 
פנו  אנונימיים  גורמים  כי  נודע  עיתונות'  'קו  לכתב  ואכן, 
המיוחד,  החינוך  כנציגי  התחזות  תוך  בעיר,  אולמות  לבעלי 
במטרה לנסות ולברר האם האירוע מתקיים אצלם. אולם, לאחר 
שלא צלחו נעשה ניסיון נוסף לשבש את הכנס חרום. דבר שלא 

צלח.
זלפריינד  יוסף  את הכנס פתחו מנהל ת"ת דרך התורה הרב 
שהרחיב על המצב בו נאלצים לצמצם כוח אדם תוך כדי מאמץ 
לתלמידים.  והטיפולי  השירותים  בסל  קיצוצים  למנוע  עילאי 
לתאר  האריך  צבי"  "נחלת  בישב"ק  משגיח  לפק.  נתנאל  הרב 
צוות  מתמודד  עימם  והטיפולים  החינוכיים  האתגרים  את 
הישיבה, והחובה של כולנו לפעול למניעת קיצוצים בטיפולים 

לתלמידים.
ההורים  בפני  תיאר  וייסנשטרן  אלחנן  הרב  המוסדות  מנהל 
ואת  האחרונות  בשנים  העירייה  התנהלות  השתלשלות  את 
החוק  לפי  הנדרש  את  לתת  מסרב  העיר  ראש  כי  העובדה 
בסביבת  ביטוי  לידי  באה  ההזנחה  המיוחד.  החינוך  לילדי 
התקציבים  ובאי-העברת  קרוואנים  באתר  מוזנחת  לימודים 
שהצטברו לכדי מיליוני שקלים. "ראש העיר מסרב כבר מספר 
שנים להיפגש במטרה לפתור את העניין. אני פונה מכאן לראש 

העיר להתעשת ולשנות את גישתו לחינוך המיוחד".
הנחה  האנושי,  ולמוסר  לחוק  בניגוד  כי  ציין  בדבריו 
המיוחד  החינוך  ילדי  תקציבי  את  דווקא  להפסיק  רובינשטיין 
האחרונות  בשנים  ואכן,  בעיר.  המיוחד  החינוך  מוסדות  לכל 
כולם עומדים בפני סכנת קריסה וסגירה, כפי שכבר קרה בעבר 

לשלושה מוסדות לחינוך מיוחד בעיר.
בוצעה  הצדדים  כל  עמדות  שמיעת  ולאחר  הדיון  בתום 
המאבק  והעצמת  המשך  בדבר  ההורים  בין  באולם  הצבעה 
נחוש  ציבורי  לצאת למאבק   – משמעית  חד  היתה  והתוצאה 

ונוקב נגד רובינשטיין. 
בהצבעתם אישרו ההורים את ההצעה לצאת לפעילות רחוב 
ומשלחות לגדולי ישראל עד להסדרת הענין. בשיחה עם כתבנו 
תיאבק  אמא  כל  ילדינו.  למען  הכול  "נעשה  ההורים:  אומרים 
יגיעו  וילדים  הורים  של  משלחות  ילדיה.  למען  לביאה  כמו 
לרבנים ואדמו"רים בתחינה לעזרה. נקים אוהל מחאה מול ביתו 
של שר החינוך נפתלי בנט ומול ביתם של מקבלי ההחלטות. 

נעביר את הלימודים מהקרוואנים לעירייה". 

השופט נועם סולברג קבע: עיריית ביתר 
עילית תגיב לעתירה בתוך שבועיים

ההורים: אנו מקווים שבג"צ יציל את ילדינו מרמיסת זכויותיהם ע"י עיריית ביתר עילית והעומד 
בראשה"  באסיפה מיוחדת החליטו ההורים בהצבעה על יציאה למאבק ציבורי נחוש נגד ראש 
העיר רובינשטיין  בתכנית: עצרות תפילה, משלחות לרבנים ואדמו"רים והפגנות מחאה  "כל 

אמא תיאבק כמו לביאה למען ילדיה. נעביר את הלימודים מהקרוואנים לעירייה"  שערוריה  

מ

בג"צ בהחלטה ראשונית בפרשת ילדי החינוך המיוחד בביתר עילית:

 החלטת בג"צ: להגיב בתוך שבועיים

מעקב

בבית המשפט העליון

בג"ץ  772/18 - א'

כבוד השופט נ' סולברג לפני:

1. וועד ההורים במוסד החינוך המיוחד "לב  
    החינוך חסידי"

העותרים:

2. זלמנוביץ אליהו בשם בנו
3. יוסקוביץ ישראל בשם בנו ו-45 אח'

נ  ג  ד
     

1. עיריית ביתר עלית המשיבים:
2. חינוך ועתיד

3. משרד החינוך

עתירה למתן צו על-תנאי ובקשה לקיום דיון

עו"ד בעז פייל בשם העותרים:

החלטה

תגובה מקדמית מטעם המשיבים תוגש עד יום 8.2.2018.

ניתנה היום, ט' בשבט התשע"ח (25.1.2018).

ש ו פ ט
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אלי כהן

נגד  שהוגשה  ייצוגית  תביעה  בעקבות 
רשת החינוך של ש״ס, ובה נטען כי הרשת 
שקל,  כ-40  לעובדים  חודש  בכל  ניכתה 
עבור דמי מנוי לעיתון המפלגתי, קבע בית 
לעובדים  כספים  תחזיר  הרשת  כי  המשפט 

שהיו מנויים בעל כרחם.
יקבלו  הרשת  עובדי  ההחלטה,  פי  על 
עבודה,  חודש  לכל  שקל   40 סך  על  החזר 
כמנויים  להירשם  בזמנו  שהתחייבו  לאחר 
היא  זו  ליום'.  'יום  דאז  המפלגתי  לעיתון 
הדין  בבית  השבוע  שהושגה  הפשרה 
ידי  על  שהוגשה  ייצוגית  בתביעה  לעבודה 
איש התקשורת אבישי גרינצייג, שיקבל אף 
הוא 70 אלף שקל. עורכי הדין שהגישו את 

התובענה יקבלו 150 אלף שקל.
עוה"ד  באמצעות  שהוגשה  בתובענה, 
"נמסר  כי  נטען  רייף,  ושירלי  רפאלי  קובי 
לתובע שקבלתו לעבודה מותנית בחתימתו 
והסכמתו כי הנתבעת תנכה משכרו סכומים 
כי  יודגש  לעיתון.  המינוי  בגין  חודשיים 
על  שרירותי  באופן  נקבע  החודשי  הסכום 
ידי הנתבעת, בלי מתן הסבר או חישוב ובלי 

שיכול היה התובע להעלות טענה בנושא".
חברי  תביעת  של  המשוער  השווי 
מיליון   22 הוא  התובענה,  לפי  הקבוצה, 

עובדים   6,550 חישוב של  לפי  וזאת  שקל, 
ברשת החינוך.

בנטען  הודתה  לא  החינוך  רשת  כי  נציין 
בתביעה, אלא הודיעה כי תעניק לכל עובד 
אחד  לכל  שקל   40 של  סכום  אליה  שיפנה 
האמורה.  בתקופה  ברשת  עבודתו  מחודשי 
בבית  דין  פסק  של  תוקף  קיבלה  הפשרה 

הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
עיתונות':  ל'קו  מסר  גרינצייג  אבישי 
"אני שמח שבסוף מסכת התלאות הצלחתי 
של  עובדים  מ6,500  ליותר  בשורה  להביא 
רשת מעין החינוך התורני שכספם נגזל מהם 
שלא כדין עבור מימון עיתון שהם כלל לא 
היו מעוניינים בו. כל הכספים שנגזלו מהם 
במידה  להם  יוחזרו  האחרונות  השנים  ב7 

ויפנו בדרישה למעין החינוך התורני.  
לטובת  לרשת  כספים  העבירה  "המדינה 
ושרתים  מזכירות  מורים,  של  משכורות 
מסורים. מדי שנה מיליוני ₪ הגיעו לידיים 
זכויות  ליעדם, תוך רמיסת  פרטיות במקום 
העובדים השקופים והמוחלשים. אני מקווה 
ותדאג  להבא  לקחים  גם  תפיק  שהרשת 
ולא  שלה  העובדים  זכויות  על  לשמור 

תתעמר בהם".

פישל רוזנפלד

"ביטקוין  לכינוי  זכה  פעם  הווירטואלי המפורסם, שלא  המטבע 
הבא", ואף זכה לתמיכתם של גופי טכנולוגיה ופיננסים מובילים 
את  פתח  ויבמ,  מיקרוסופט  צ'ייס,  מורגן  פי.  ג'יי.  כמו  בעולם, 

השבוע במצב ביש.
ושבעה  מעשרים  פחות  בלא  צלל  האת'ריום  מטבע  ערך 
הודעה  פרסם  המטבע,  מפתח  בוטרין,  שויטליק  לאחר  אחוזים 
בהולה למנהלי בורסות המטבעות הווירטואליים, בה ביקש מהם 
פריצה  בשל  במטבע,  למסחר  האפשרות  ממתן  מיידית  לחדול 
 80 כמעט  הנראה  ככל  נגנבו  שבמסגרתה  אתריום  לפלטפורמת 

מיליון דולר.
בהודעה שפורסמה בפלטפורמת האתריום נכתב כי "הבורסות 
באתריום  המסחר  את  חדשה  להודיעה  עד  להפסיק  מתבקשות 
ובארגון האוטונומי המבוזר )DAO(, ואת ההפקדות והמשיכות. 

מידע נוסף יימסר בהקדם האפשרי".
של  הקצרה  בהיסטוריה  הגדולים  לאחת  שנחשבת  הפריצה, 
המטבעות הווירטואליים, במהלכה נגנבו מטבעות בשווי של 80 
מיליון דולר, הביאה כאמור לצלילה משמעותית בערך המטבע. 
של  לערך  צלל  דולר,   21.5 שווה  היה  כן  לפני  שעות  שרק  מה 
ירידה, אך  זמן  15.59 דולר. במקביל, גם הביטקוין רשם באותו 

רק ב-6 אחוזים.
כי  מציינים  הווירטואליים  והמטבעות  ההון  בשוק  משקיעים 
לא פעם הזהירו בעבר על כך שאת'ריום חשוף לבעיות אבטחה 
יותר מאלו של ביטקוין מכיוון שהתוכנה שלו מורכבת  חמורות 
מבחנים  פחות  הרבה  בפני  עמד  האת'ריום  כי  נטען,  עוד  יותר. 

ומתקפות מאשר הביטקוין.
הדרמה  כי  נראה  האת'ריום,  הסערה במטבע  אף  על  זאת,  עם 
 ,)NEM( נאם  הוירטואלי  במטבע  דווקא  התחוללה  האמיתית 
בפריצת  מדובר  הגדולה.  האת'ריום  גניבת  שהתרחשה  בזמן  בו 
היפנית  הווירטואליים  המטבעות  בורסת  למערכות  האקרים 

 58 בשווי   )NEM( נאם  מטבעות  נגנבו  במהלכה  קוינצ'ק, 
מיליארד ין שווה ערך ל-530 מיליון דולר.

לאחר שגילו את דבר הפריצה, עצרה קוינצ'ק, היושבת בטוקיו, 
דחופה  עיתונאים  מסיבת  כינסה  ואף  בבורסה  המסחר  את  כליל 
במהלכה התנצלו בכירי החברה על המפגע ואפילו השתחוו לעיני 

המצלמות.
לפי הבורסה, המטבעות שנגנבו לא היו על "ארנק קר", שיכול 
להיות על כל כרטיס זיכרון דיגיטלי, אלא ב"ארנק חם" המחובר 

לרשת המקוונת, מה שאיפשר לפצחנים לשדוד אותם.
ל-0.78   NEM-ערך ה צנח  הגדולה  הפריצה  דבר  פרסום  עם 
נכון  ונסחר  התאושש  אבל  שישי,  ביום  דולרים  מ-1.01  דולר 

לשעת כתיבת השורות ב-0.95 דולר. 
תחזיר  כי  הודיעה  היא  הבורסה  שני  ביום  שפרסמה  בהודעה 
מעלים  ממש  לא  אלה  אך  שנגנבו,  מהכספים   90% למשקיעים 

ציפיות, מאחר ולא ידוע מהיכן תשיג הבורסה את המימון לכך.
אמש הודיעו הרשויות ביפן כי יבדקו את כל בורסות הקריפטו 
הסייבר  גניבת  בשל  זאת,  אבטחה.  בעיות  לחשוף  כדי  במדינה 
הגדולה אי-פעם שהתרחשה בבורסה הנמצאת במדינתם. בנוסף, 
הורו הרשויות במדינה לקוינצ'ק להעלות את הסטנדרטים בתחום 

הבטיחות.
במקביל, בתחילת 2017 הושק מטבע קריפטו חדש, ביטקונקט 
)Bitconnect(, שלמעשה עד להיום אין לאף אחד מושג מי הם 

המייסדים או המתכנתים העומדים מאחוריו.
בשונה משאר אלפי המטבעות הווירטואליים שהונפקו בשנים 
עלה  מהר  וחיש  להצלחה מסחררת  זכה  הביטקונקט  האחרונות, 
שהוא  הגדולים  הרווחים  על  והשמועות  מאחר  זאת,  לכותרות. 
בשוק  ביותר  החם  לנושא  מהר  חיש  הפכו  למשקיעים  מניב 

הקריפטו.
החברה הבטיחה למשקיעים התעשרות מהירה, קלה ובטוחה, 
באמצעות רכישת המטבע שלה שנקרא BCC בתמורה לתשלום 
זה שווה להם? לטענתה, היא פיתחה תוכנת  בביטקוינים. מדוע 

ומשיגה   - בביטקוין  )בוט( שפיצחה את שיטת ההשקעה  מסחר 
תשואה של 1% ליום במסחר בביטקוין. 

רק  גבוהות  תשואה  למשקיעים  ביטקונקט  הבטיחה  בנוסף, 
"מסייעים  הם  אחזקתם  שבעצם  מכיוון  המטבעות  אחזקת  עבור 
הלוואות  בפלטפורמת  החזיקה  גם  היא  הרשת".  לאבטחת 
ביטקוין  תמורת   BCC מטבעות  לרכוש  למשקיעים  שאיפשרה 
ביטקונקט  של  המסחר  לפלטפורמת  אותם  הלוו  מכן  ולאחר 
לתקופה מסוימת, שבמהלכה הם לא יכולים למשוך את המטבעות 

שהלוו. 
לא זאת בלבד, אלא שהחברה גם הקימה תכנית שנראית כמו 
חדשים  משתמשים  שמביא  משתמש  כשכל  פירמידה,  הונאת 

מקבל עמלה. 
על  הסבר  למשקיעים  סיפקה  לא  פעם  אף  שהחברה  אף  על 
שיטות הפעולה שלה, כמו גם מדוע עליה לפנות לאנשים מבחוץ 
אם היא יכולה לעשות רווח נקי בעצמה באמצעות הבוט המדובר, 
למטבע,  דולר   400 של  לשווי  עד  והגיע  לזנק  המשיך  המטבע 

ולשווי שוק של יותר ממיליארד דולר.
אלא שבשבוע שעבר חלה תפנית דרמטית, עת הורו הרשויות 
אף  על  החברה.  של  המסחר  זירת  פעילות  הפסקת  על  בארה"ב 
שהחברה טענה כי תשיב את כל הכספים, טענו משקיעים רבים כי 
לא זכו בינתיים לראות את כספם. אחרים, שכבר כן קיבלו החזר, 
- שבעקבות התרחשות  אותו במטבע BCC של החברה  קיבלו 

האירועים צלל לשפל היסטורי של 18 דולר )במקום 400 דולר(.
 ICO עם זאת, ביטקונקט עדיין פועלת והיא אף מציעה הנפקת
באשר   .bitconnectx בשם  חדש  מטבע  של  לארה"ב,  מחוץ 
המשקיעים  שבה  פונזי  בהונאת  מדובר  כי  המשקיעים  לטענות 
כי  הוותיקים, השיבה החברה  את המשקיעים  החדשים מממנים 
אין הדברים נכונים וכי הקריסה בשווי המטבע באה בעקבות זאת 

שמשקיעים רבים ביקשו למשוך את כספם בעת ובעונה אחת.

אלי כהן

מועד  מבעוד  נערכת  ישראל  קוקה-קולה 
ומכשירה את קווי הייצור לפסח, כדי לספק את 
למשקאות  ובעולם  בארץ  הגדולים  הביקושים 

בהכשר מהדרין. 
נכחו במעמד: הגרמי"ל לנדא, בנו הרה"ג יצחק 
לנדא, הרב יהודה כץ מראשי לשכתו של הגרמי"ל 

על  מטעמו  והאחראי  לנדא 
קוקה- בחברת  הכשרות 

הסופר  מרדכי  הרב  קולה, 
במערכת  חו"ג  ענף  ראש 
נשר  בנציון  הרב  הכשרות, 
הכשרות  במחלקת  פוסק  רב 
הרב  אביב,  תל  ברבנות 
בנציון פרידמן מנהל מחלקת 
אביב,  תל  ברבנות  הכשרות 

ברבנות  ראשי  כשרות  מפקח  הלוי,  בועז  הרב 
תל אביב והרב אברהם שטיצברג - האחראי על 

הכשרות בחברת קוקה- קולה ישראל.
נשיא  רוני קוברובסקי,  את פני הרבנים קיבלו 
החברה והראל חייקין מנכ"ל קוקה-קולה ישראל 
קוקה-קולה  תפעול  סמנכ"ל  דולב  דניאל  לצד 
בבני ברק ותומר סגיס דובר קבוצת קוקה-קולה 
חדר  מנהל  אדטו  דוד  השתתפו:  עוד  ישראל. 
ייצור,  אולם  מנהל  קופרמן  בני  הסירופ בחברה, 
מנהל  חגבי  ונוח  לוגיסטיקה  מנהל  אסף  ארנון 

צוות חשמל ובקרה. 
חמה  בברכה  דבריו  את  פתח  לנדא  הגרמי"ל 

על קיום המעמד הזה מדי שנה בשנה. "פסח הוא 
זמן שבו הציבור מחפש הכשר נאמן וטוב. במשך 
אך  הכשרות,  על  ביותר  אנו מקפידים  כל השנה 
בפסח אנחנו נותנים לציבור את ההכשר המוקפד 
ביותר". הגרמי"ל לנדא עמד בדבריו על האיסור 
שנהוגות  החומרות  ועל  חמץ  אכילת  של  הגדול 
בעניין זה. "כשם שבכל הדורות החמירו ודקדקו 
בעניין זה, כך גם אנו שמחים 
תהליכי  בכל  זאת  לעשות 
הייצור". הוא סיים את דבריו 
הפעולה  שיתוף  על  בברכה 
קוקה-קולה  של  המלא 
ישראל עם מערכת הכשרות, 
הקשבת  אוזנם  את  וציין 

לדברי ההלכה. 
מנכ"ל  חייקין  הראל 
קוקה-קולה ישראל הדגיש בדבריו את ההקפדה 
ההידור  ועל  המוצרים  איכות  על  פשרות  ללא 
הכשרותי על מנת לספק לכל צרכן מוצר מושלם 
ההכשרה  במעמד  רואים  "אנו  הבחינות.  מכל 
של  עבודה  המסכם  חגיגי  מאורע  הזה  השנתי 
ובכך  לפסח,  המפעל  את  להכשיר  וימים  לילות 
להמשיך  המהדרין  לצרכני  לאפשר  שמחים  אנו 
המהודרת  בכשרות  שלנו  המוצרים  את  ולצרוך 
למערכי  להודות  נפלאה  הזדמנות  זו  לפסח. 
הכשרות של הרב לנדא שליט"א ורבנות ת"א על 

פועלם הרב מתוך מסירות נפש רבה".

עבדתם ברשת החינוך של ש"ס ונגבו ממכם דמי מנוי עבור 'יום ליום'? 
בפשרה שהושגה בבית המשפט נקבע כי כספכם יושב בחזרה

סדרת קריסות ודרמות בשוק המטבעות הוירטואליים  האת'ריום שסומן כמחליפו של הביטקוין נפרץ ו-80 מיליון דולר נגנבו  האקרים פרצו למערכת 
מסחר יפנית ושדדו 530 מיליון דולר במטבע הווירטואלי נאם  ואילו בארה"ב הרשויות הפסיקו פעילות של חברת מסחר במטבעות מקוונים בחשד להונאה 

רשת החינוך תחזיר 
את דמי המנוי

'הביטקוין הבא' נשדד, הבורסות ננעלו והערך צלל

כמדי שנה - יותר מחודשיים לפני החג הוכשרו 
ברק  בבני  קוקה-קולה  במפעל  הייצור  קווי  כל 
לפסח תשע"ח, במטרה לספק גם השנה משקאות 
ולקהילות  לישראל  לפסח  מהודר  בהכשר 

היהודיות ברחבי העולם 

קוקה קולה כבר כשרה לפסח
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הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

משכורת של חודש במתנה קצרצרים
ה  ח ל צ ה
נרשמה  רבה 
ם  י י ע ו ב ש ב
ם  י נ ו ש א ר ה
מבצע  של 
לידה  ”חופשת 
האגיס“,  של 
אלפי  כאשר 
ת  ו פ ת ת ש מ
חלק  נטלו 
ו  ר ש ק ת ה ו

האגיס  מעניק  במסגרתו  המבצע,  לטלמסר 
הלידה  חופשת  את  להאריך  האפשרות  את 
 -₪  7,000  - הענקת   ידי  על  נוסף  בחודש 
הזוכה  ממוצעת.  חודשית  משכורת  שווי 
לשישה  מאושרת  אמא  מביתר  ב.  הראשונה, 
ילדים, מספרת: שראיתי את פרסום המבצע, 
התלהבתי. זה מאוד דיבר אלי, ומיד החלטתי 
מאוד  שמחתי  ולזכות.  לנסות  חייבת  שאני 
לקבל את הבשורה על הזכייה, כי זה נותן לי 
הזדמנות לתת לעצמי עוד זמן של הפוגה לפני 
איכות  וזמן  הצפופה,  לשגרה  נכנסת  שאני 
את  לה  ולהקדיש  הקטנה  עם  להיות  נוסף 
•קונים  משתתפים?  כיצד  הלב“.  תשומת  כל 
3 אריזות ממגוון חיתולי האגיס •שומרים את 
 ,03-373900 •מתקשרים  הקנייה  חשבוניות 
לזכות  ויכולים  שאלות   3 על  נכונה  ועונים 
זוכה  במשכורת חודשית במתנה (בכל שבוע 
בשבט  ל‘  תאריך  עד  יתקיים  המבצע  אחת). 

תשע“ח  (14.2.18).

מהלך פיננסי דרמטי  

יש‘  אשראי  ’כרטיס  מחזיקי  אלף  כשישים 
החדש  יש–כאל  אשראי  לכרטיס  משדרגים 
אשראי  ’כרטיס  יופעל  לפעול  החל  השבוע   *
יש‘ החדש באמצעות כאל * הכרטיס החדש 
בענף  דרך  פורצות  הנחשבות  הטבות  מציע 
כרטיסי האשראי * הכל על המהפך בכרטיס 

האשראי המוביל בציבור החרדי
השדרוג  מהלך  נפתח  שעבר,  מהשבוע  החל 
’כרטיס  מחזיקי  אלף  כשישים  של  הדרמטי 
יש‘, המוזמנים לשדרג ברשת יש את  אשראי 
האשראי  לכרטיס  שלהם  האשראי  כרטיס 
’ויזה   - החדש  המפעיל  חתום  עליו  החדש 

כאל‘.

השדרוג הדרמטי של עשרות אלפי המחזיקים 
החרדי,  בציבור  המוביל  האשראי  בכרטיס 
יחד עם ההכרזה על ההטבות החדשות אותן 
יעניק הכרטיס הנחשבות כפורצות דרך בשוק 
שוק  את  לטלטל  עשוי  בישראל;  האשראי 
מאתגרת  תחרות  ולפתח  בישראל  האשראי 

בין כרטיסי האשראי השונים. 

יוצאת  החדשה,  למפעילה  המעבר  עם 
הרחבה  על  דרמטית  בהכרזה  שופרסל 
הכלולות  ההטבות  של  משמעותי  ושדרוג 
בכרטיס, כך שנוצר תמהיל רחב של הטבות, 
המוצר  את  המעניקות  זהב  הטבות  ביניהן: 
השלישי חינם על מוצרים מובילים ברשת יש, 
 5,000 קניות בסך 180 ₪ במתנה או הלוואת 
בשנה  שימוש  מדמי  ופטור  ריבית,  ללא   ₪

הראשונה. 

כל זאת, בנוסף להטבות הוותיקות של כרטיס 
החדש  לכרטיס  גם  הממשיכות  יש  אשראי 
לאורך  עלינו‘  ’השלישי  הטבות  מאות  ובהן: 
השנה בחנויות מגוונות ברחבי הארץ ועשרה 
הנחה  אחוזי  ב-10%  יש  ברשת  מוצרים 
קבועה. יצוין כי כאשר ברשות בית אב קיימים 
מהכפלת  ייהנה  הוא  יש,  אשראי  כרטיסי  שני 

כל ההטבות.

מבעוד  נערכו  ’יש‘  ברשת  כי  נודע  לסופרינו 
לכרטיס  הצפויים  הגבוהים  לביקושים  מועד 
לאפשר  הודרך  העובדים  צוות  החדש. 
והוקמו  ונוח  קליל  מעבר  תהליך  ללקוחות 
בחלק מהסניפים עמדות לנציגי השירות של 
כרטיס האשראי החדש, הנוכחים בשטח בכל 

סניפי רשת יש חסד ויש בשכונה.  

’המעבר  כי:  מוסרים  פיננסים‘  ב‘שופרסל 
רשת  סניפי  בכל  ופשוט  קל  באופן  מתבצע 
לקוחות  כמו  יש  אשראי  כרטיס  לקוחות  יש. 
כרטיסי אשראי אחרים, מוזמנים לגשת לנציגי 
ולחתום  יש  ברשת  הנמצאים  ההצטרפות 
יש  אשראי  לכרטיס  הצטרפות  טופס  על 
החדש. הבשורה הגדולה היא ששוק האשראי 
בישראל נחשף היום לכרטיס אשראי משודרג 
ומשתלם, היכול לחסוך אלפי שקלים בחודש 
ולעשות קל לכל משפחה בהוצאות הכבדות, 

וכל זאת בחתימה אחת, פשוטה וקלה‘.

 5 הצעות טעימות 

מחלבת טרה שמחה להציג את גבינה צהובה 
’נעם‘ ללא חומרים משמרים ו-100% רכיבים 
בכשרות  רחב  מוצרים  מגוון  לצד  טבעיים. 
לצרכנים  ולאפשר  החרדית  העדה  בד“צ 
בלי  וארוחות טעימות במיוחד  ליהנות ממנות 
להתפשר על טעם, ערכים תזונתיים וכשרות 
לכם  להגיש  שמחה  טרה  מחלבת  מהודרת. 
עם  ומעניינים  טעימים  למאכלים  רעיונות   5

גבינה צהובה: 
ערבבו  ביתי?  לבורקס  מצוין  מילוי  •רוצים 
מגורדת,  נעם  צהובה  גבינה  עם  טרה  קוטג‘ 
 – הבצק  את  מלאו  זיתים,  חתיכות  הוסיפו 

ולתנור.
•רוצים לשדרג את המרק? הכינו מרק ירקות 
אוהבים,  שאתם  פרווה  מרק  כל  או  מרוסק 
הגישו את המרק בצלחות אישיות כשהוא חם 
ופוררו מעל גבינה צהובה ’נעם‘. הגבינה תימס 

מהחום ותשדרג את הטעם של המרק.
ביצים  בשלו  לחביתה?  מסרבים  •הילדים 
קשות, קלפו אותן במהירות כשהן עדיין חמות 
’נעם‘.  צהובה  גבינה  פרוסות  מעליהן  והניחו 
נימוח  מרקם  לביצה  ותעניק  תימס  הגבינה 

וטעם מקסים.
קלות:  בקלי  טעימים  פיצה  שבלולי  •הכינו 
וזיתים  גבינה צהובה, רוטב פיצה  בצק עלים, 

– והריח יקבץ את כל המשפחה אל המטבח.
תירס  גרגרי  בשלו  ומשביעה:  קלה  •תוספת 
קפואים לפי ההוראות, סננו את המים והוסיפו 
לבשל  המשיכו  צהובה.  גבינה  פרוסות  כמה 

ולערבב עד שהגבינה נמסה.

ויש  קטשופ,  יש 
קטשופ 

’מעולה‘,  קטשופ 
צ‘יפס  לצד  כמטבל 
לרוטב  כבסיס  או 
קטשופ  טעים. 
כתוספת  ’מעולה‘ 
לתבשיל  טעם 
מעורר  כציור  או 
בצלחת  תאבון 
הקטשופ  ילד.  של 
’מעולה‘  של 
חומרים  מכיל 

טבעיים בלבד, ללא חומר משמר וללא צבעי 
משובח  טעם  ’מעולה‘  של  לקטשופ  מאכל. 
החרדית.  העדה  בד“צ  של  מהודרת  וכשרות 
את  גרם.   750 של  חיסכון  באריזות  מגיע 
השיווק  בחנויות  להשיג  ניתן  ’מעולה‘  מוצרי 

המובחרות ברחבי הארץ.

קפה  עם 
י  ק ר ו ט
יש  עלית 

מֶצב 
בין  בסדר, 
ם  י ר ד ס ה
שישי,  ובליל 
כוס  כמו  אין 
טורקי  קפה 
עלית  של 
ע  י ג מ ש
בזמן.  תמיד 

של  טעימה  לגימה  כל  שעה,  ובכל   עת  בכל 
של  מֶצב  אצלכם  תעשה  עלית,  טורקי  קפה 
הטעם  מלבד  תתעוררו!  וגישמאק.  ברען 
המוכר והאהוב, הקפה מכיל קפאין שצריכתו 
תורמת לשיפור כושר הריכוז והערנות ומסייע 
בכל  הידעת?  ושטייגען.  לימוד  יום מלא  בעוד 
כוסות  מיליון   350 כ-  בישראל  נלגמות  שנה 

של קפה טורקי עלית

גם בחורף: ייבוש כביסה ב- 40 דקות
עולה  והכסף,  הזמן  הכביסה,  סוגיית  בחורף, 
שלב. בכל שיח אימהות ונשים צצה השאלה: 
איך  או-  שלכם?  החשמל  חשבון  יוצא  כמה 
עבה?  חורפית  כביסה  לייבש  מספיקות  אתן 
כבר  מרוצות  נשים  אלפי  האחרונות  בשנים 
את  ומותירות  הקסם  תשובת  את  שולפות 

במחצית  כביסה  ייבוש  המומות.  חברותיהן 
בהוצאות  משמעותי  וחיסכון  שהתרגלו,  הזמן 
גז.  באמצעות  הפועל  במייבש  שימוש  ידי  על 
כבש  ’פזגז‘  מבית  ’רינאי‘  הכביסה  מייבש 
בשנים האחרונות אלפי בתים במגזר החרדי 
והביא לשינוי מבורך במיוחד. בדיקת השוואה 
שנערכה בין מייבש ’רינאי‘ למייבש רגיל בעל 
הייבוש  זמן  כי  העלתה,  זהה  קיבולת  נפח 
לכדי  מתקצר  כביסה  כמות  לאותה  ב‘רינאי‘ 
כמחצית מהזמן, מה שמביא לחסכון בהוצאות 
החשמל בגין הייבוש. לדוגמא, השוואת צריכת 
האנרגיה ועלות הייבוש לגבי דגם 6 ק“ג מגלה, 
במייבש  אחת  מכונה  של  ההפעלה  זמן  כי 
כ-90  לעומת   (!) דקות  כ-40  הוא  ’רינאי‘ 
נכפיל  אם  חשמליים.  במייבשים   (!) דקות 
החודשי  השימוש  בכמות  השימוש  זמן  את 
לכך,  בנוסף  משמעותי!  חודשי  לחסכון  נגיע 
הייבוש באמצעות גז כמעט ואינו מייצר חשמל 
סטטי, כך שסיבי הבד אינם נהרסים והבגדים 
והזמנות:  לפרטים  זמן.  לאורך  נשמרים 

כוכבית ’פזגז‘  - כוכבית 9636

החיסכון שלכם בחורף
מבינה  הישראלית,  המיזוג  ענקית  ’אלקטרה‘ 
ללא  ודואגת  שלה  הלקוחות  צרכי  את  היטב 
פשרות לחימום מקצועי לבית - באופן חסכוני 
השלט.  על  הלחיצה  ברגע  רוגע  שיאפשר 
המאפשרים  מותגים  של  רחב  מגוון  מתוך 
’אלקטרה‘  מקדמת  בחורף,  לבית  נוח  חימום 
המתקדמת  האוויר  מיזוג  טכנולוגיית  את 
הישראלי  לשוק  שחדרו  מזגנים   –  Inverter
נוכחותם  בשל  וידועים  שיא,  במהירות 
העוצמתית והשקטה, ובעיקר חסכונית מאוד. 
  PLATINUM אלקטרה  את  כדוגמה  ניקח 
אינוורטר Duo 1:2 – מזגן שמעניק לכם 50% 
בעל  ישנים,  למזגנים  בהשוואה  באנרגיה 
אפשרות חיבור של שתי יחידות פנים ליחידה 
של  עצמאית  הפעלה  בעל  אחת,  חיצונית 
חדר,   בכל  שונה  טמפרטורה  וקביעת  המיזוג 
שמירה על טמפרטורה יציבה ללא גלי חום או 
קור, ייבוש מופחת בחורף, הפשרה אוטומטית 
ובעל  קיצונית  טמפרטורה  בתנאי  לפעולה 
לשימוש  הצרכים  על  שעונות  המעלות  מרב 

עוצמתי במחיר חסכוני.

חוסכים זמן וכסף
היומיומיות  הקניות  החסד,  לנתיב  כשנכנסים 
קטנה,  להוצאה  נהפכות  לשבת  והקניות 
ובזול.  קרוב  הכל  יורדים,  תמיד  המחירים 
את  ומכינים  ללקוח  דואגים  החסד  בנתיב 
בשגרת  שיעזור  ביותר,  הזול  המצרכים  סל 
”מה  לחג.  ובקניות  היומיומיות  הקניות 
נתיב  מנכ“ל  אטיאס  שמואל  אומר  שעשינו“ 
רשתות  את  להכניס  היה  בעצם  זה   ” החסד: 
כשאיתם  השכונות,  לתוככי  הגדולות  השיווק 
אף  ולעיתים  הרשתות  מחירי  את  גם  הבאנו 
כשהכל  הרשתות,  מיתר  יותר  זולים  מחירים 
רחוקים,   למקומות  לצאת  מבלי  ללקוח  מגיע 
גדולות. את הכל הבאנו  ולהיסחב עם עגלות 
לכולם עד הבית, עם המחירים המיוחדים ועם 

משלוחים לכל רחבי הארץ“.

הילדים אוהבים חמאת בוטנים? 
ממרח חמאת בוטנים הוא ממרח האהוב מאוד 
מזכיר  מתקתק,  הוא  הפלא?  מה  ילדים.  על 
טעם של חטיף במבה וטעים מאוד בהפסקת 
עשר על פרוסת לחם. ממרח חמאת הבוטנים 
שומנים  המכיל  מאוד,  בריא  ממרח  הוא 
ובוטנים שחשובים להתפתחות הילד. ועכשיו 
ב-2  בוטנים  חמאת  ממרח  מ‘מעולה‘:  חדש 
בוטנים  חמאת  -ממרח  מעולים  טעמים 
שברי  עם  בוטנים  חמאת  וממרח  קלאסית 
בוטנים. החמאת בוטנים מגיעה במרקם עשיר 
בד“צ  של  מהודרת  ובכשרות  במיוחד  וטעים 
העדה החרדית. ניתן להשיג ברשתות השיווק 

ב“קופיקס“:  חדש 
חטיף   FRUTISH
עץ  ותפוח  אננס 
פרי  מ-100%  עשוי 
סוכר.  תוספת  ללא 
כשרות: בד“צ העדה 
החרדית. מחיר: 5 ₪ 

צריכת חלב מסייעת 
לשינה טובה ורגועה יותר

חוסר  כי  טוענת  לפסיכיאטריה,  האמריקאית  האגודה 
מקבלת  שלא  נרחבת  תופעה  היא  נוער  ובני  בילדים  שינה 
ביכולת  לפגוע  יכול  שינה  חוסר  מספקת.  התייחסות 
בפעילות  הרוח,  במצב  הכללית,  בהרגשה  הלימודית, 
עלול  שינה  חוסר  להשמנה.  לגרום  ואף  החיסון  מערכת 

לגרום לתאונות דרכים ולסכן חיים. 

לפחות  זקוקים  אנשים  כי  האמינו  מומחים  שנים,  במשך 
ישנים  מתבגרים  ואכן  מתבגרים.  שהם  ככל  שינה  שעות 
בגיל  בממוצע  שעות   7.5 מ-  פחות  ילדים:  לעומת  פחות 
החוקרים  אולם  הילדות.  בגיל  בלילה  שעות   10 לעומת   16
שעות  ליותר  זקוקים  בעצם  מתבגרים  כי  להיווכח  הופתעו 
שינה כדי לתפקד באופן אופטימלי מאשר ילדים או מבוגרים. 
בלילה  שינה  שעות   9 לכ-  זקוקים  הנראה  ככל  מתבגרים 

לעומת 7.5-8 שעות שינה הנחוצות למבוגרים. 

בלילה.  יותר  מאוחר  לישון  הולכים  רבים  מתבגרים  בפועל, 
לשינוי זה בדפוס השינה יש ככל הנראה סיבות פזיולוגיות, 
של  רבה  השפעה  ובנוסף  הביולוגי,  השעון  את  שמשנות 
לחץ  חברתיות,  פעילויות  כמו  פסיכוסוציאליים  גורמים 

בלימודים ועוד.

שינה והצלחה בלימודים
בין  קשר  נמצא  נוער,  ובני  ילדים  בקרב  שנערכו  במחקרים 
התנהגות,  בעיות  כולל  בלימודים,  קשיים  לבין  שינה  מיעוט 
ישנים  כשלא  בכיתה.  ושינה  נמוך  ריכוז  נמוכים,  ציונים 
הספר  בבית  השיעורים  בזמן  לישון  הרצון  בלילה,  מספיק 
גובר על כל סיכוי להקשבה, ערנות, זיכרון או הבנה. ממצאים 
מטרידים נוספים הם הקשרים שנמצאו בבני נוער בין בעיות 

בשינה לדיכאון והפרעות קשב וריכוז.

מ-  יותר  בקרב  מינסוטה  באוניברסיטת  שנערך  במחקר 
מ-  הלימודים  תחילת  שעת  את  הזיזו  תיכון,  תלמידי   7,000
7:15 ל- 8:40. התלמידים דיווחו שישנו יותר בלילה, היו פחות 
ושיפרו במעט את הציונים שלהם.  היום  מנומנמים במהלך 
בנוסף, הם דיווחו על פחות תחושות והתנהגויות דיכאוניות. 

המלצות כלליות לשינה טובה
ההמלצות של האקדמיה האמריקאית לרפואת שינה לילדים 
בגיל טרום בית ספר הן לישון 11-13 שעות בלילה, ולילדים 
ממליצה  האקדמיה  בלילה.  שעות   10-11 בית-ספר  בגיל 
ויצירת  למיטה  כניסה  של  קבועה  שעה  לקבוע  להורים 
שיגרה נוחה ורגועה להתארגנות לשינה. מומלץ לעשות את 
חדר השינה של הילד מתאים לשינה, כך שיהיה חשוך, נעים 
ושקט. – נוכחות של הורה בזמן ההתכוננות למיטה מומלצת. 

המלצות תזונתיות לשינה טובה
כולנו יודעים שיש מזונות שגורמים לעייפות ומזונות אחרים 
שדווקא מעוררים. בדרך כלל מתחשק לנמנם אחרי ארוחה 
גדולה ועשירה, וכשמרגישים עייפות אחר הצהריים חייבים 

את הקפה או את השוקולד המתוק.

שונים  תזונתיים  רכיבים  של  הימצאות  היא  לכך  הסיבה 
בשם  אמינו  חומצת  מכילים  מהמזונות  חלק  באוכל. 
(pineal glandבמוח   ) האצטרובל  בלוטת  טריפטופן. 
שינה  מעודדי  חומרים  ליצירת  בטריפטופן  משתמשת 
המלטונין  ומלטונין.  סרוטונין  מרגיעים)  (נוירוטרנסמיטורים 
הוא הורמון טבעי שמשרה שינה ושומר עליה במשך הלילה.

אכילת מזונות שמכילים פחמימות בנוסף לטריפטופן עוזרת 
למוח מאחר  יותר  זמינה  להיות  לחומצת האמינו המרגיעה 
שהפחמימות מגרות שחרור של אינסולין שעוזר לטריפטופן 
שמכיל  מזון  אכילת  זאת,  לעומת  הדם.  מזרם  להתפנות 

הרבה חלבון ללא פחמימות יכול לגרום לעירנות.
סידן עוזר למוח להשתמש בטריפטופן כבסיס למלטונין, לכן 
הארוחה הטובה ביותר לפני השינה היא שילוב של פחמימות 
פרוסת  למשל  וסידן,  טריפטופן  שמכילים  מזונות  עם  יחד 
לחם מחיטה מלאה עם גבינה. חשוב לדעת שלוקח כשעה 
עד שהטריפטופן מהמזון מגיע למוח כך שלא כדאי לאכול 

מיד לפני שרוצים ללכת לישון.

מה כדאי לאכול לפני השינה?
לא  השינה  לפני  סוכר  עתירי  וממתקים  חטיפים  אכילת 
קטנה  ארוחה  לאכול  יותר  נכון  בלילה.  טוב  להירדם  יעזרו 
שמורכבת משילוב של פחמימות יחד עם מזונות שמכילים 
טריפטופן וסידן. מוצרי חלב מכילים גם טריפטופן וגם סידן, 
הרשימה  בראש  נמצאים  הם  כן  ועל  פחמימות,  גם  וחלקם 

של המזונות המעודדים שינה.

כוס   – נראה שלתרופת הסבתא המנצחת לשינה טובה  אז 
גם  לה,  רק  ולא  מדעיים.  סימוכין  יש   – דבש  עם  חם  חלב 
לאיורוודה  הבסיס  את  המהווים  עתיקים  רפואיים  בכתבים 
(הרפואה ההודית) מייעצים לאנשים שלא ישנים טוב לשתות 
כוס חלב לפני השינה. כמובן שאפשר לשתות גם שוקו חם 

או חלב קר.

אפשרויות נוספות:
 דגנים מלאים עם חלב

 קרקרים עם גבינה לבנה או קוטג‘
 טוסט מלחם מלא עם גבינה דלת שומן

 דייסת קוואקר על בסיס חלב
 כריך עם חמאת בוטנים

בוטנים,  לוז,  אגוזי  שקדים,  נוספים:  מתאימים  מזונות   
ללא  צמחים  תה  אשכולית,  בננה,  אבוקדו,  חמניות,  גרעיני 

קפאין.  

מה לא כדאי לאכול ולשתות לפני השינה?
ולכן לא מומלץ לצרוך ממנו לפני  קפאין הוא חומר מעורר 
שוקולד,  בתה,  גם  אלא  בקפה,  רק  לא  מדובר  השינה. 

משקאות קלים מסוג קולה ומשקאות אנרגיה.

תלמה משיקה 
חדשה  גרסה 
נוגט‘  ל‘כריות 
 45% כ  עם 
סוכר,  פחות 
נוגט‘  ’כריות 
ישווק  החדש 
ל  י ב ק מ ב

למוצר הקיים

בישראל:  לראשונה 
 -  PRO יטבתה  חלב 
בכפי  המועשר  חלב 
רגיל  מחלב  חלבון   2
חלבון  גרם   12 ומכיל 
בד“צ  כשרות:  בכוס. 

רובין

להוביל  ממשיכים  שטראוס  מחלבות 
המעדנים  בעולם  החדשנות  את 
ומשיקים תחת המותג של מילקי את 
מעדן מילקי קפה ומילקי קפה קרמל. 
בראשות  למהדרין  בד“צ  בהשגחת 

הגר“א רובין שליט“א

ב‘יקבי כרמל‘  לנו  לרגל ט“ו ממליצים 
המיובשים  הפירות  אכילת  את  ללוות 
מוסקטו   Selected כרמל  עם: 

לבן  יין   -  2017
מתקתק  קל, 
וכרמל  ומבעבע 
ר  נ י מ ר ט צ ר ו ו ג
הגולן  צפון 
לבן  יין   –  2016
עם  יבש,  חצי 
ת  ו ק ת ק ת מ
מאוד  עדינה 
ת  ו י צ מ ו ח ו

מאוזנת

 Ball מנטוס  לפורים:  ומקורי  מיוחד 
מכיל  מנטוס,  של  המתוק  הכדור   -
ממגוון סוכריות מנטוס וצ‘ופה צ‘ופס. 
מיובא לישראל ומשווק על ידי חברת 

שליסל.  ליימן 
בכל  להשיג 
רשתות השיווק 
מומלץ  במחיר 

של 12 ₪

משיקה  א“י‘  של  הגדולות  ’הטחנות 
הנטחנים  עתיקים,  קמחים  סדרת 
קמח   - ביותר  הקדומות  מהחיטים 
ֶאֶמר מלא 100%, קמח אינקורן מלא 
 .100% מלא  קמוט  וקמח   100%
כשרות:  תזונתיים.  בערכים  עשירים 

בד“צ העדה החרדית
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ְוִאְׁשּתֹו ֶאל מֶֹׁשה ֶאל  ּוָבָניו  ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה  ַוָּיבֹא 
)יח,  ָהֱאֹלִקים  ַהר  ָׁשם  חֶֹנה  הּוא  ֲאֶׁשר  ַהִּמְדָּבר 
ה(. יתרו היה איש חשוב וכהן מדין. למרות 
המדבר  אל  ויצא  ומולדתו,  עמו  את  עזב  זאת 
השמם, כדי ללמד תורה מפי משה רבנו. כי זו הצורה 
בהלכות  הרמב"ם  שכתב  כפי  לתורה,  לזכות  היחידה 
להיות  אדם  של  בריתו  "דרך  א(:  הלכה  ו  )פרק  דעות 
נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג 
אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב 
אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן 
ממעשיהם.  ילמד  שלא  כדי  בחשך,  ההולכים  הרשעים 
הוא ששלמה אומר, 'הֹוֵלְך ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחָּכם ְורֶֹעה ְכִסיִלים 

ֵירֹוַע'".
רבותינו הקדושים לימדונו, שכאשר אדם ניגש ללמוד 
בני  ראשונים  "אם  של  הרגשה  מתוך  לבוא  עליו  תורה, 
מלאכים, אנו בני אנשים. ואם ראשונים בני אנשים, אנו 
כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי 
פנחס בן יאיר אלא כשאר חמורים" )שבת קיב ע"ב(. מה 
יאיר? הגמרא  היה כה מיוחד בחמורו של רבי פנחס בן 
)חולין ז ע"א( מספרת, שפעם אחת הזדמן רבי פנחס בן 
את  להאכיל  המקום  מבעלי  וביקש  דרכים,  למלון  יאיר 
משובחות,  שעורים  באבוס  המלון  בעלי  הניחו  חמורו. 
האכסניה  בעלי  סברו  לאכול.  הסכים  לא  החמור  אבל 
את  לקחו  אוכל. מה עשו?  אינו  ולכן  כי החמור מפונק, 
השעורים וניפו אותן בכברה, אולם החמור עדין לא נגע 
פסולת  משאריות  השעורים  את  בידיהם  ניקו  באוכל. 
לא  החמור  במאומה,  הועיל  לא  זאת  גם  אבל  ואבנים, 

הסכים לטעום מכל שהוגש לפניו.
יאיר, ושאלוהו מדוע  פנו בעלי המלון לרבי פנחס בן 
יאיר:  בן  פנחס  רבי  להם  אמר  לאכול.  חמורו  מסרב 
השעורים  את  עישרתם  לא  אולי  מעשרן?"  לא  "דילמא 
בטרם הגשתם אותן לפני החמור? עמדו בעלי האכסניה, 
עישרו את השעורים, והניחו אותן לפני החמור, שלמרבה 
הפלא החל לאכול את כל שהוגש לפניו, בלי לבחול בדבר. 
יכול היה החמור לדעת האם המזון שהוגש לפניו  כיצד 

מעושר או לא, כלום שרתה על הבהמה רוח הקודש?! 
אלא, שחמור זה היה אצל רבי פנחס בן יאיר, ואפילו 
קרש, בהמה או חמור הנמצאים במחיצת הצדיק - מקבלים 
את השפעת הקדושה. למרות שאין בהם כל דעת ותבונה, 
שרבם  כפי  אסור,  מדבר  להתרחק  שיש  מרגישים  הם 
של  שאוירה  וכשם  מאד.  עד  ענין  באותו  זהיר  ואדונם 
ארץ ישראל מחכים, כך גם האויר של הצדיק מחכים, עד 
שאפילו החמור החומרי מרגיש כי אוכל זה לא בשבילו 
ויש צורך לעשות בו איזה תיקון לפני שניתן יהיה לאכלו.

אנו  אנשים,  בני  ראשונים  "אם  חז"ל:  שאמרו  זהו 
כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי 
פנחס בן יאיר אלא כשאר חמורים", כלומר, דרגתנו כה 
אנו  שלעומתם  עד  הראשונים,  הדורות  מדרגת  רחוקה 
של  מחמורו  בתכלית  השונה  פשוט,  כחמור  חשובים 
זו  מאדונו.  קדושה  השפעת  שקיבל  יאיר,  בן  פנחס  רבי 
בלימוד  נפתח  בטרם  בקרבנו  לפעם  שצריכה  ההרגשה 

התורה ובהבנת דבריהם של גדולי הדורות.

הולך את חכמים יחכם

כאשר אדם אינו יודע להעריך את הראשונים כמלאכים, 
מגיע למדרגת אדם.  הוא עצמו בקושי  כי  סימן  יש בכך 
שהוא  הרי  אדם,  כבני  הראשונים  את  מעריך  הוא  ואם 
עצמו משול לחמור פחות מחמורו של רבי פנחס בן יאיר, 

כיון שאינו מסוגל לקבל השפעה רוחנית.
דמן  יוסי  רבי  על  מספרת  ע"א(  כד  )תענית  הגמרא 
יוקרת, שהיה ברשותו חמור אשר עמד להשכרה. כאשר 
היו השוכרים מסיימים להשתמש בחמור, הם היו מניחים 

על גבו את דמי השכירות, ומשלחים אותו לדרכו. אולם 
בחמור זה הייתה מוטבעת תכונה מופלאה. כאשר הניחו 
עליו את דמי השכירות המדוקדקים והמדויקים, הוא היה 
עוקר את רגליו ושב בריצה לבית אדונו, אך אם השוכרים 
היו מוסיפים או פוחתים מדמי השכירות, היה החמור נועץ 
הפעמים  באחת  ממקומו.  לזוז  ומסרב  בקרקע  רגליו  את 
השכירות  דמי  את  החמור  גב  על  השוכרים  העמיסו 
המדויקים, ועדין נותר החמור לעמוד בלא תנועה. לבסוף 
בדקו השוכרים ומצאו כי שכחו זוג נעלים על גבי האוכף. 
תיכף כשהסירו את הנעלים מגבו, פתח החמור בדהרה, 

ושב לביתו של רבי יוסי דמן יוקרת.
דמי  את  לחשב  מסגל  אינו  הדעת  חסר  ודאי שהחמור 
השכירות, ולהבחין בין ממון בעליו לממון אחרים. אולם 
כיון שרבי יוסי דמן יוקרת הקפיד על זהירות מגזל, ונשמר 
כל ימיו שלא ליטול חלילה פרוטה שאינה שלו, ההנהגה 
הטהורה הזו חלחלה אל בין כתלי ביתו, והשפיעה אף על 

חמורו.
ומזאת נחכים ונלמד עד כמה גדול כח הסביבה, שהרי 
אם חמור בהמי הנמצא בסביבה רוחנית, כה מושפע מכח 
הקדושה, קל וחומר שאדם הנמצא במחיצת צדיקים הופך 

להיות מושפע, וזוכה לכוון את דרכיו ברוח הקדושה.
הגדושים  מסוים  באזור  או  בסביבה  מצוי  אדם  כאשר 
תורה  ובשעורי  בתפלה  בטהרה,  בתורה,  שמים,  ביראת 
את  ומשנה  עליו  משפיעה  הזכה  הרוחנית  האווירה   -
ברוחניות  המוקף  ביותר,  הפשוט  האדם  גם  אישיותו. 
וטהרה, עם הזמן מושפע ומרגיש את הקדושה המפעמת 
בחללו של המקום. ועל ידי כך, בסופו של דבר, הוא חש 
לתורה  אחריו  בניו  ואת  עצמו  את  לחנך  עליו  כי  ומבין 

וליראת שמים טהורה.

שכר המשפיל עצמו על דברי תורה

יתרו כהן מדין, היה איש נכבד בעמו. למרות זאת רצה 
רעיא  רבנו,  ומשה  ישראל  עם  מסביבת  מושפע  להיות 
מהימנא. לשם כך הוא עזב את ביתו ומקומו, יצא למדבר 
השומם, וקיבל בהרכנת ראש ובענוה את מרותו של משה 
רבנו. זאת מפני שידע כי רק על ידי ְׁשִהָּיה בסביבה רוחנית 
טהורה, והבנת ערכם העצום של תלמידי החכמים, יוכל 

לקנות תורה.
אמרו חז"ל )שבת פג ע"ב(: "אין דברי תורה מתקיימין 
אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר: 'זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם 
ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל'". ודאי אין כונת חז"ל למיתה ממש, שהרי 
הדברים  כונת  אלא  כולה.  התורה  את  דוחה  נפש  פיקוח 
לזכות לתורה, צריך להקריב עבורה  היא, שאדם הרוצה 
את כל חייו, עד כדי כך שלא יהיה אכפת לו כלל מענייני 
מטרתו  וכל  החיים,  ומתפנוקי  חברתי  ממעמד  ממון, 

ומגמתו תהינה אך ורק ללמד את התורה הקדושה.
דוגמא לכך נתן למצוא בתנא הקדוש רבי עקיבא, שזכה 
טבועה  שהייתה  הענווה  מידת  ידי  על  התורה  לגדלות 
בו. רבי עקיבא קיבל על עצמו להיות במצב של תכלית 
בית  של  תינוקות  במחצת  ישב  ארבעים  ובגיל  ַהִּׁשְפלּות, 
הפסוקים  פרושי  ואת  הא"ב  אותיות  את  הלומדים  רבן 
)אבות דרבי נתן פרק ו(. מאחר שרבי עקיבא השפיל את 
עצמו עד עפר כדי לקנות תורה, זכה להבין את משמעותם 
של כל קוץ וכל תג בתורה הקדושה ולדרש כתרי אותיות 

)ילקוט שמעוני שמות ד' קע"ג(.
התורה,  עבור  עצמו  את  להשפיל  מוכן  אדם  כאשר 
ומרוממת  אותו  מגדלת  עצמה  התורה  דבר  של  בסופו 
נשגב,  כה  למעמד  להגיע  יתרו  זכה  כך  משום  אותו. 
כאשר התורה הרימה אותו על נס, ועל שמו נקראה פרשה 

שלימה, העוסקת בנתינת התורה הקדושה. 
)נלקט מהספר החדש "משכני אחריך" ח"א עמוד ת"ה 
ואילך, עיין שם עוד רעיונות והסברים נפלאים בעניין זה(.

לי  תהיו  "ואתם  נאמר:  תורה  מתן  לפני  הראשון  בציווי 
אותה  מהי  להבין  יש  ו(.  )יט,  קדוש"  וגוי  כהנים  ממלכת 
"ממלכת כהנים" שהקב"ה מייעד לה את בני ישראל? רש"י 
אומר שכהנים הכוונה שרים, מהו א"כ ממלכת שרים? מלך יכול 
איך  א"כ  אחד.  בכתר  משמשים  מלכים  שני  אין  שהרי  אחד,  להיות 

אפשר להיות ממלכה של שרים?
הבן איש חי זצ"ל הסביר זאת על פי משל: אדם ראה בחלון ראוה 
דמות של תרנגול העשוי מנוצות, שנראה לו כאילו חי. הוא רץ במנגנון 
ומקרקר  בכנפיו  מנפנף  ראשו,  את  מניע  בקרבו,  המורכב  מתוחכם 
במקורו, והמון אנשים מביטים בפליאה במחזה המענין. שאל האיש: 
תמה  זהובים!"  מאות  הוא  "עולה  לו:  אמרו  בכמה?"  זה,  "תרנגול 
ושאל: "איך יתכן שמחירו מאות זהובים כאשר הוא תרנגול מדומה 
שאינו יכול להטיל ביצים ואי אפשר לאכול את בשרו, לעומת תרנגול 

אמיתי שניתן לקנותו בכמה פרוטות?"
שמיים,  מעשה  הוא  אמיתי  תרנגול  שבעולם.  "שוטה  לו:  אמרו 
ולכן הוא נמכר בזול ומחירו פרוטות  ולרבבות,  ויש כמוהו לאלפים 
ספורות. אבל תרנגול זה הוא המצאה מתוחכמת, והושקעו בו מחשבה 

וכושר המצאה, לכן מחירו כה יקר!"
אף כאן מצווה הקב"ה: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים". דעו לכם 
שעם ישראל הוא החשוב והיקר. ואם תשאל, מה כה יקר בעם ישראל, 
"וגוי  היא  התשובה  קדושים?  ושרפים  מלאכים  רבבות  ישנם  והלא 
היהודים  אבל  בקדושתם,  פלא  ואין  רוחניים  הם  המלאכים  קדוש". 
הם  הרי  זאת  עם  ויחד  ויצר,  גוף  בעלי  ודם,  בשר  כלומר  "גוי",  הם 
קדושים בעבודתם העצמית ויגיעתם הרבה, על כן הם יקרים וחביבים. 
עד שהם גבוהים יותר מכל שרפי מעלה. כך שאין הכוונה למלך במובן 

השליטה, אלא מלך מבחינת המדריגה הרוחנית הגבוהה.
"כה  המילים:  את  להקדים  יש  זה  לציווי  מדוע  להבין  יש  כן  אם 
תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל... ואתם תהיו לי ממלכת כהנים 
יעקב",  "בית  זאת חז"ל כפי שהובאו ברש"י:  וגוי קדוש". שפירשו 
אלו הנשים ו"בני ישראל", אלה הגברים? וכי במסר זה יש הבדל בין 

נשים לגברים?
לך   - יעקב"  לבית  תאמר  "כה  כך:  זאת  פירש  זצ"ל  סופר  החתם 
ואמור לנשים – ומה תאמר להן? "ותגיד לבני ישראל", תאמר להן 
שהן יאמרו לגברים, לבעליהן ולבניהן? "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים 
וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר להן שיגידו – אל בני ישראל". 
כי רק הן יכולות להשפיע ולהפוך את עם ישראל לעם קדוש וממלכת 

כהנים.
 – בעיניך  אתה  קטון  אם  "הלא  הכתוב:  מתקיים  ורעיה,  אם  בכל 
ראש שבטי ישראל אתה!" )שמואל א טו-יז(. אין היא רשאית לגמד 
את  ולדעת  באמת  להכיר  עליה  אלא  תפקידה.  את  ולמזער  עצמה 
המציאות: ארחות הבית תלויים בה, חינוך הילדים מוטל על כתפיה. 
וכבר אמרו: הבעל, ראש המשפחה, הוא אמנם הראש. אבל האישה 
כיוון  לכל  ומסובבו  הראש,  יפנה  לאן  קובע  והצוואר   , הצוואר  היא 
שירצה... היא מחליטה איך יתחנכו ילדיה למורשת ומסורת, לערכים 
המשנה  תלתה  בכדי  לא  הליכות.  ולנועם  לאמונה  טובות,  ולמידות 
יהושע, אשרי  בן חנניה באמו: "רבי  יהושע  גדלותו של רבי  את כל 

יולדתו".
הנשים – שואלת הגמרא )ברכות יז( – בזכות מה זוכות הן לעולם 
הבא? כלומר, מה המטלה העיקרית המוטלת על כתפיהן? מה משימתן 
תורני  לחינוך  ילדיהן  הכוונת  בזכות  והתשובה:  בעולם?  העיקרית 

ודרבון הבעלים להשתתף בשיעורי תורה. זו תשובתה של הגמרא. 
זכיה בחיי עולם הבא אינה דבר קל ולא באה בקלות. הגמרא )ברכות 
מושגים  הדברים שאינם  כאחד משלושת  הבא  העולם  את  מונה  ה.( 
אלא על ידי ייסורים. משימה כבידה היא לנווט אווירת בית, להחדיר 
אמונה כנה, ביטחון מושרש, דקדוק בכשרות, שמירת טהרה, צביון 
רוחני מרומם. להשגיח על חנוך הצאצאים, לפקח על התנהגותם ועוד 

ועוד...
זה תפקידה של האישה, לפיכך קרויה היא "עקרת הבית" – עיקרו 
מכוחה,   – וזיוו  אורו  באחריותה,   – הבית  של  צביונו  כל  בית.  של 
של  הרוחנית  למדרגה  להגיע  פעולתה.  תוצאת   – ומדרגתו  דרגתו 

ממלכת כהנים ושרים ניתן רק בזכות האישה.
את  להעמיד  הנאמן,  הרועה  רבינו  משה  נשלח  תורה  מתן  לפני 
לדורות  התורה  תונחל  ידן  על  רק  כי  תפקידן.  חשיבות  על  הנשים 
עולם, ותימשך שלשלת הדורות לנצח. כל אישה, כל אם ורעיה, מהוה 
את החוליה המחברת בין דור מתן תורה לדור הבא, ובכך נוחלת את 

חלקה בעולם הנצחי עדי עד. 

ממלכת כהנים להידבק בחכמים

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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באדיבות: רשת BBB, רשת מסעדות ההמבורגרים המובילה בישראל

לאישה
 מי יפצה על נזקי הסערה?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פונדו שוקולד 

טיפים
  גשמי הברכה שבאו עלינו לטובה לאחרונה, הביאו יחד איתם גם נזקים כבדים
עו"ד עמיקם חרל"פ עונה לשאלותינו ומסביר מה קורה במקרה של נזק והאם ניתן 

לתבוע ולממש את זכות הפיצוי  מי רשאי לתבוע ואת מי?

אגס,  תפוח,  פטל,  בננה,  תותים,  פירות: 
ענבים, אבטיח, מלון, אפרסק, תפוז ועוד.

סוכריות  מרשמלו,  ועוגיות:  ממתקים 
עוגה  חתיכות  רכות,  עוגיות  חמוצות, 

ועוד

תוספות לטבילה:מצרכים (ל-6 אנשים):

טעימה

5 כללי ברזל: 
איך לטפל בשיער 

בימי החורף?

200  גרם שוקולד מריר
1 מכל שמנת מתוקה

2  כפות סוכר
1/2  כפית תמצית וניל

בקערה  או  פונדו  בכלי  יחד  להמיס 
חסינת אש. 

נוזלי עם הרבה שמנת מתוקה שנשמר  גנאש שוקולד  - מטבל של  פונדו שוקולד הוא קינוח חם 
שאפשר  וטעים  מוצק  מזון  כל  או  תותים  מרשמלו,  עוגיות,  של  חתיכות  בו  שטובלים  ומתוק  חם 
לחתוך ולטבול. במקור הפונדו הינו מטבל גבינה חם, המוגש בקערה מיוחדת, ממנה אוכלים מספר 
אנשים ביחד. מקורו של הפונדו בשוויץ, והוא נחשב למאכל הלאומי של הקנטונים דוברי הצרפתית 

במדינה. קבלו מתכון לפונדו שוקולד מנצח וקל להכנה: 

יש  החמים,  הקיץ  שבימי  לכל  ידוע 
השמש  נזקי  בשל  בשיער  לטפל  צורך 
החורף  בימי  אך  הסביבתיים,  והתנאים 
שגם  אחרות  בעיות  על  מתמודדים  אנו 
מה  אז  מבוטל.  לא  טיפול  מצריכות  הן 
מומחה  גלעד,  חיים  לעשות?  כדאי 
 FARCOM בכימיית השיער והבעלים של
הטיפוח  מוצרי  מותג   ,PROFESSIONAL

הבינלאומי לשיער, מציע טיפים לטיפול 
ושיקום השיער בעונת החורף.

שעלינו  העיקרית  הבעיה   –    .1
להתמודד איתה בימי החורף היא בראש 
לאחר  השיער  את  לשקם  ובראשונה 
ונזקי  ישראל  חודשים ארוכים בחום של 
לשיער  שמעניקים  לפני  לכן,  השמש. 
את מה שהוא צריך בחורף, חשוב לתקן 
או  בתספורת  ולהתחיל  הקיץ  נזקי  את 
תוריד  בחורף  תספורת  הקצוות.  גזירת 
בשלב  ותסייע  השרופים  הקצוות  את 

הראשוני של שיקום השיער.

שימוש   –     .2
במסכה הוא מומלץ כמובן כל השנה, אך 
בחורף במיוחד, מכיוון שהמסכה מזינה, 
ומחזירה  השיער  את  מחזקת  מעשירה, 
הקיץ  ימי  במהלך  שאיבד  החיות  את  לו 

החמים.

בימי   -      .3
ולהישבר  להתפצל  נוטה  השיער  החורף 
ולכן כדאי להשתמש בסיליקון או סרום 
והקצוות  השיער  על  ולמרוח  לשיער 
ולהחדיר  מפוצלים  קצוות  לאחד  כדי 

ויטמינים חיוניים לשערה.

השיער  החורף  בימי   -    .4
היבש,  האוויר  מזג  בשל  מאוד  יבש 
לשיער  להעניק  להקפיד  חשוב  ולכן 
שתואם  בשמפו  חפיפה  בעזרת  לחות 
לכם והשלמת הפעולה על ידי תכשירים 

המכילים כמות גבוהה של לחות.

 .5- אם ברצונכם 
לעשות שינוי ולצבוע את השיער, החורף 
הצבע  הקיץ  בימי  שכן  נהדר,  זמן  הוא 

נוטה לדהות מהר יותר.

את  שפוקדות  הקשות  הסופות  "בשל 
מדינתנו הקטנה, רבים נאלצים בעל כורחם 
מדובר  אם  שנשאר,  ההרס  עם  להתמודד 
ברכוש או בגוף, ולעיתים מדובר בעלויות 
חרל"פ  עו"ד  מסביר  ביותר",  גבוהות 
ומנתח את האפשרויות. "אם כך, מי בעצם 
אחראי על עלויות אלו, וכיצד ניתן להשיג 
מצב  בעקבות  לנו  המגיעות  הזכויות  את 

שכלל לא הייתה לנו שליטה עליו?"

     
     
    



לקבל  מסוימים  במקרים  יכול  עסק  בעל 
ממזג  כתוצאה  שנגרמו  לנזקים  פיצוי 
אחריות  ותוטל  במידה  זאת  סוער,  אוויר 
בגין  המקומית  המועצה  או  העירייה  על 
שגרמו  בפעולותיה  אפשרית  התרשלות 
לנזק. בתי המשפט לא אחת הטילו אחריות 
כי עליהם  על רשויות אלו מתוך התפיסה 

לדאוג בפעולות ואמצעים שונים למניעת נזקי גשמים.
מקרה של הצפה שגרמה לנזקים חקלאיים, יש לבחון את נסיבות המקרה 
על מנת לקבוע האם קיימת אחריות כלשהיא לרשות המקומית בגין הנזק 
שנגרם לעסק/שדה, ובמידה וכן, ניתן לתבוע אותה לקבלת הפיצוי. לעיתים 
ניתן להטיל אחריות לנזק אף על רשות הניקוז המקומית בגין התרשלות 

במניעת הנזקים שנגרמו. (העדר ניהול תקין של רשת הניקוז וכדומה).

הרשות  של  מרשלנות  כתוצאה  נגרם  שלא  העסק  הצפת  של  במקרה 
המקומית, יש לבחון את פרטי פוליסת הביטוח לעסק באם קיימת. יצוין 
כי בפוליסות בתי עסק בדרך כלל לא קיים כיסוי בסיסי לנזקי סערה בגין 
חדירת מים, ונזקים אלו מכוסים בדרך כלל רק אם נעשתה הרחבה מפורשת 
של הפוליסה לעניין זה. בכל מקרה מומלץ לבחון היטב את תנאי הפוליסה 

ואת ההרחבות לנזקים תאונתיים אפשריים.

         


לאור העובדה כי התאונה התרחשה במהלך העבודה, יש לעובד אפשרות 
לפעול למצות את זכויותיו כ"נפגע עבודה" מול המוסד לביטוח לאומי. 
במסגרת זו לעובד הזכות לקבלת דמי פגיעה (עפ"י שיעור פיצוי הקבוע 
לשם  רפואיות  וועדות  בפני  לעמוד  ואף  חודשים),  שלושה  עד  בחוק 
מרשלנות  כתוצאה  נגרם  והנזק  במידה  ישנה.  באם  נכותו  דרגת  קביעת 
אי  וסערה,  גשמים  למצבי  בטיחותית  הסדרה  אי  (כמו  העבודה  מקום 
נקיטת אמצעי מניעת רטיבות וכדומה), ניתן להגיש אף תביעה כנגד מקום 
העבודה אשר אחראי למחדל שהוביל לנזק שנגרם לעובד כתוצאה מפגעי  

מזג האוויר.


בהתאם לחוקי המוסד לביטוח הלאומי על מנת שתוכר תאונה בדרך אל 
העבודה או ממנה כתאונת עבודה כחוק, יש לעמוד בכמה תנאים: התאונה 
שארעה גרמה לפגיעה הגופנית, התאונה ארעה בנסיעה או בהליכה והתנאי 
הנוסף קשור לדרך- ישנן 3 חלופות לכך: התאונה ארעה כשהעובד היה 
בדרך מהבית לעבודה או מהמקום שבו הוא לן, מן העבודה לביתו או תוך 

כדי יום העבודה. 

תנאי נוסף להכרה בתאונה בדרך כתאונת עבודה הוא כי קיים קשר סיבתי 
לבין  התאונה  בין  סיבתי  קשר  נדרש  כלומר,  הנסיעה,  לבין  התאונה  בין 
"סיכוני הדרך". המבחן הנהוג בבית הדין לעבודה הוא מבחן ה"אלמלא" 
שפירושו, שאלמלא הצורך הנובע מעבודתו של אדם, הוא לא היה מצוי 
בזמן מסוים במקום אשר נפגע בו. פגיעה של עובד בתאונת דרכים מוכרת 
בדרך כלל כתאונת עבודה, משום שתאונת דרכים מוכרת כ"סיכון דרך" 

מקובל. 


ניתן לקבל פיצוי הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מחברת הביטוח המבטחת 
בביטוח חובה את הרכב (ממנו נפגע העובד או נסע). בכל מקרה הנפגע 
אינו זכאי לקבל יותר מ-100% פיצוי בגין הנזק, למרות העובדה שיש שני 
הפנייה  ועיתוי  שונה  פיצוי  מנגנון  גורם  לכל  כי  יובהר  מממנים.  גורמים 
לכל אחד מהגורמים גורר השלכות על שיעור קביעת הפיצוי הסופי, לכן 

מומלץ להתייעץ עם מומחה בכל מקרה לגופו. 

עו"ד עמיקם חרל"פ, מומחה בדיני נזיקין, רשלנות וביטוח ממשרד עמיקם 
/http://www.harlap.co.il 'חרל"פ ושות

בני ברק ט"ו בשבט תשע"ח 122831/1/18
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בעלי חיים - עופות

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מתן מענה,אמירת תשובה.  "וענו הלויים ואמרו מה ___ 
האמורה להלן בלשון הקדש" )סוטה ז ד(

5.ארוחת הבוקר.  "ב____ שחרית" )גיטין סט:(
7.מבצר,מחנה מבוצר."__ הישנה של צפורים")ערכין ט ו(
8.נוזל כל-שהוא המשמש לצביעה,לרפואה וכדומה. "בכל 

כותבין בדיו ב___ בסקרא" )גיטין ב ג(
9.משופע ב-,מרובה ב-.  "כך היתה לאה ____ בבנים" 

)ויקרא רבה ל( )בלשון נקבה(
11.קיצור המילים : בראש פרשה. )בהיפוך אותיות(
14.יחס של רצון וחיבה. "רוח ____" )זכריה יב י(

16.בית-השחי או הזרוע העליונה שמן המרפק ועד השכם. 
"מביא חבית וממלא מים ומכניס ביד עד ה____" )ערכין 

יט:(
17.לוח דק של מתכת.  "____ של זהב" )סוכה ה.(

18.אחת מחמש בנות צלפחד שדרשו להן ירושה בנחלת 
אביהן שמת במדבר בימי משה ולא השאיר אחריו בנים 

זכרים.  "מלכה ו___" )במדבר כו לג(
19.בחירה,פעולת הבורר."ר' הושעיה אמר יש ____" 

)ביצה לז:(

1.זרע,צאצא."ונמכר לגר תושב עמך או ל___ משפחת גר" )ויקרא 
כה מז(

2.לעולם,תמיד,תדיר. "תשכחני ____" )תהלים יג ב(
3.דשא,עשב.  "ואחר כל ____ ידרוש" )איוב לט ח(

4.חי,בילה,עשה.  "נשא אשה ו___ עמה עשר שנים ולא  ילדה" 
)יבמות ו ו( )בהיפוך אותיות(

5.לוח קורה צרה.  "עושין ___ לביראות ארבעה דיומדין")עירובין ב 
א( )בלשון יחיד(

6.ביושר לב,מתוך תמימות וכנות גמורה. "ב___ לבב")מל"א ט ד(
10.התמדה בבקשה,השתדלות יתרה וממושכת,תביעה חוזרת ונשנית. 

"כל לשון עתר לשון ___ ורבוי הוא" )רש"י בראשית כה כא(
12.שליח,אדם שנמסרה לו שליחות מסוימת.  "____ נאמן לשלחיו" 

)משלי כה יג( )בהיפוך אותיות(
13.בן אצר מבני שעיר החורי. "אלה בני אצר __")ברא' לו כז(

14.כשהוא בטוח,בשלוה,בלא פחד.  "הולך בתם ילך ___")משלי י ט( 
)בהיפוך אותיות(

15.קרש,לוח שנגזר מעץ.  "התנור שחצצו ב___ או ביריעות"   )כלים 
ח א( )בלשון יחיד(

16.מקום.  "בכל ____" )זבחים ט.(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

איה, וגוזל, עיט, אפרחים, ודרור, ערב, האנפה, והדיה, צפור, הדוכיפת, ותכיים, קאת, הינשוף, חסידה, קפד, 
הכוס, יונה, שלו, העטלף, לילית, תר, הפרס, נץ, בת היענה,  השחף, נשר, התחמס, עוף

ישרישאוהנמאאנתהגא

תאצסנדיגפהינשופשד

סשפתראאושישקתשריט

תאוושלעחיראתהגסיא

תדראזקפדשתסנדאעדה

אמאואתיונהשיואגענ

תאגניתדצנתתגכנטמע

תואבאהסנמנראילשיי

שתראישהסדיתשפישיה

דעתדאתיוסגחנתלאכת

סנהיחאלתשוארסינתב

תוימאשיאנאכתפתשוא

תחסידהפנאהאהתאאנת

1.כינוי לארץ ישראל על שם חיה
2. מה המשותף לחיפה, אשדוד, יפו ואילת?

3. מהו הפארק הגדול ביותר בתל אביב?                                                                                                              
4. מקום בגליל בו נותר הישוב היהודי הקדום ביותר?

5. היכן ההר ששמו כשם צורתו- גמל? 
6. רוכש אדמות העמק

7. על שם מי הישוב ייטב?
8. האם שמו של "כוכב הירדן" מופיע בתנ"ך?

9. מה שמו העברי של צומת מסמיה?
10. שמם של מי כלול בשם הישוב ארגמן?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. ארץ הצבי 2. ערי נמל 3. פארק הירקון 4. פקיעין 5. בגליל המערבי, סמוך לכביש 
עכו-צפת 6. יהושע חנקין 7. יצחק טבנקין 8. לא 9. משמיע שלום.בני ראם 10. אריק 

רגב, גד מנלה



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש“ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית (6 שעות)

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

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

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת



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

מ"ר עם מעלית פנימית, 
6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

ט”ו - י”ז בשבט תשע”ח  
30/1-1/2/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

050- 5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

דופלקסים

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 בטבריה, 5 חד', חזית, 
ב- 2 מפלסים, בק"א, 

סלון, מטבח ופינת אוכל 
גדולה. בק"ב, 4 חדרים 

גדולים, יש גם דלת כניסה 
נוספת לק"ב מחדר 

מדרגות, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

 ,03-5797756 ,23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בקרית משה 5 חד' 
חזית לגינה, ק"ג+ חניה+ 

מחסן, 2,500,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)39-39(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת ל 3.5 
חד' ול 2 חד' מושכרת 
ב- 6,700 ש"ח בק"ק 

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,900,000 

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

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל 
מחסן וחניה, 2,950,000 

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בהזדמנות! 6.5 חד', ק. 
הרצוג, חדשה + סוכה + 4 

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

_____________________________________________)48-05/18(2,050,000ש"ח 054-8402332 

באר שבע

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,220,000. 

_____________________________________________)05-05(תיווך יעקב, 054-4901948

 4 חד' אפשר לחלק ל- 2 
יחידות + אופציה לבניית יחידה 

נוספת + מרפסת ענקית. 
1,100,000 תיווך יעקב,

054-4901948)05-05(_____________________________________________

 בשטרסר, דופלקס מחולק 
ל- 2 דירות מטופחות, קומה 

ג' ו-ד', 2,600,000 ש"ח. ללא 
_____________________________________________)01-04ל(תיווך, 054-8408850 אחה"צ

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 בהרצל מתחרד באבן, 3 
חד', קב', אופציה מייידת ל- 2 
חד', מושכרת, 935,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-05(אדר נכסים, 052-4834706, 

 בבר אילן, מתחרד, 3 
חד', קא' + מרפסת גדולה, 

מזגנים, מסודרת, כ- 80 מ"ר, 
1,300,000 ש"ח. אדר נכסים, 

_____________________________________________)02-05(052-4834706, רינה

 ברשי חזית כ- 65 מ"ר 
סמוך לר' עקיבא, מחולקת 

לעסק ודירה, תשואה, 8,000 
_____________________________________________)02-05ל(ש"ח, 050-5305219

 באלוף הנצחון 
)בהמשך לאלוף שמחוני( 

בנין חדש בבניה ע"י קבלן 
אמין, דירות גן, 3 חד', 
4 חד' מפוארים, החל 

מ- 1,600,000 ש"ח כולל 
חניה. ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 בכהנמן/עזרא, דופלקס 
5 חד' גדולים, ק"ד ללא, 3 

כ"א + אופציה לבנית 3 חד' 
לפחות בצד ובגג, 2,750,000 

_____________________________________________)02-05(ש"ח, 050-4188333

 ביגאל-אלון, 5 חד', 
ענקית, 115 מ"ר, 

משופצת ויפה + יחידת 
הורים + מרפסת סוכה + 

חניה, לל"ת, 
1,950,000 ש"ח, 

054-4850066)02-05(_____________________________________________

 בהזדמנות! קוטג' מיוחד, 
3 מפלסים 200 מ"ר + גינה, 

200 מ"ר, סטנדרט גבוה! 
למהירי החלטה:
052-8935435)03-07(_____________________________________________

 בחפציבה, 4 חד' + 2 יח' 
דיור, 200 מ"ר בנוי + חצר + 

נוף, כניסה פרטית, 2,300,000 
_____________________________________________)03-06(ש"ח, 054-8406303

 בדניאל 30, דופלקס 
לאחר שיפוץ כללי, מטבח 

חדיש וגדול במיוחד, 7 חדרים 
+ מרפסת שירות, חניה 

מקורה, שטח בנוי )ארנונה(, 
180 מ"ר + גג צמוד - 52 מ"ר, 
סלון 46 מ"ר ויציאה למרפסת 
שמש 64 מ"ר, זכות לתוספת 
בניה, מחיר 4,750,000 ש"ח 
לחילופין 4,500,000 ש"ח + 

היטל שהשבחה ומס שבח
דוד: 050-55-11-847

davidlei@netvision.net.il)03-06(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א 
+ מחסן, משופצת מאוד, 

1,170,000, גמיש. תיווך יעקב, 
054-4901948)05-05(_____________________________________________

 דירת קוטג' 188 מטר, 
אופציה 130 מ', ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק.הרצוג, 
050-5265899)04-08(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
דירה ענקית, 210 מ', 

ניתן לחלק ל- 3 יחידות 
בהסכמת שכנים, קומה 

ראשונה, 2,920,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

319 Morris ave, 
Trenton, NJ 08611

בס“ד

בית פרטי עומד לבד 3 חד' 
95 מטר + בייסמנט

052-5808034

אזור מרכזי מצוין
2 חניות צמודות לבית

בית מושקע - הכל משופץ
 רצפת עץ חדשה בסלון מטבח 

 שטיחים מקיר לקיר בקומת החדרים

 מטבח עץ מלא עם תנור ומקרר

תשואה נקיה 10% 
בהתחייבות ל-4 שנים  =  7800$ 

מחיר : 78.000$

C&G
הבית שלך באמריקה

אופקים
_____________________________________________

 דירת 3 חד', משופצת, 
מיקום מרכזי ליד הקהילה, 

_____________________________________________)05-06(455,000 ש"ח, 050-4113791

אחיסמך
 זכות לדירה בפרויקט, 3 
חד', בליווי שכטר אופטקנה 

נדל"ן, החלה בנייה, 
_____________________________________________)05-09ל(054-8407883

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" דופלקס גן, 5 

חד' כוילה, אופ' מוכנה 
לפיצול, נוף, 

052-5752500)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" בבית וגן, 3 חד' 

+ 2 מרפסות, בניין קטן, 
אופ' מוכנה להרחבה, 

054-9422194)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" בעליון, 3 חד', 

כ- 95 מ"ר, מחסן, חניה 
מקורה, אופ' ליח"ד, 

054-9422194)05-05(_____________________________________________

 דירה מחולקת, מושכרת, 
4,000 ש"ח נטו בשכונה יא' 

במחיר מציאה. 
_____________________________________________)05-05(משה, 054-3255667

 דירה מחולקת מושכרת 
3,900 ש"ח נטו, במחיר 

_____________________________________________)05-05(מציאה. משה, 054-3255667

 מבחר דירות להשקעה 
ולחוקה במחירים שפויים עם 

השבחה עתידית. משה, 
054-3255667)05-05(_____________________________________________

 ליווי מקצועי פלוס ליווי 
בנקאי "משכנתאות" ממיטב 

המומחים של חברת 
"אבני-יסוד" מקבוצת 

אבני-דרך. משה מנהל סניף 
ומכירות אבני-יסוד מקבוצת 

אבני דרך. משה, 
054-3255667)05-05(_____________________________________________

 בית קרקע 100 מטר 
בשכונה א' המבוקשת, מעולה 

לחלוקה ומגורים, במחיר 
_____________________________________________)05-05(מציאה. משה, 054-3255667

 בית קרקע בשכונה ה', 
מעולה לחלוקה ומגורים, 90 
מטר במחיר מציאה. משה, 

054-3255667)05-05(_____________________________________________

 בצבי סגל צמוד 
לאוניברסיטה בית קרקע 

פרטי, מחולק ל- 3, 
אופציה ליחידה נוספת, 
1,720,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 052-774-1000

 שכונה ו' החדשה, רח' 
בר-לב קרוב לקריה החרדית, 

5 ח' עם מחסן בטאבו, ממ"ד 
+ מרפסת שמש, קומה 2/6, 
גודל 140 מ"ר, במחיר מציאה, 

1,120,000 ש"ח. סוגדא 
_____________________________________________)05-05(נכסים, 054-4490025

 דירת 4 חדרים, 100 
מטר, מעולה לחלוקה במחיר 
_____________________________________________)05-05(מציאה. משה, 054-3255667

 שכונה ג', רח' קלישר, 3 
ח', קומה 2/4 בגודל של 78 
מ"ר, רק ב- 660,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(סוגדא נכסים, 054-4490025

 שכונה יא' רח' החידא 
קרוב לגרנד קניון, 3ח', קומה 
2/4, מושכרת, 76 מ"ר, רק 

630,000 ש"ח. סוגדא נכסים, 
054-4490025)05-05(_____________________________________________

 למבינים, במימון- ביה"כ-
הגדול, דירה ענקית, 160 

מ"ר, חדשה, מעלית, אופציה 
ליחידות דיור. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)05-05(_____________________________________________

 בלעדי - ר' עקיבא 
פינת ירושלים, עורפית 
76 מ' נטו + אופציה, 

מציאה!!! 1,450,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

052-7441000)05-05(_____________________________________________

 בסמטת הרב שך!!! 
3 חד' )כ- 60 מ"ר( + 

אפשרות בניה על גג בטון 
+ הרחבה לצד "אלוני 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 052-7610603

 בויז'ניץ, קהילות יעקב, 8 
חד' ענקיים + יחידת הורים + 
מ.פסח + 2 סוכות + מחסן, 

3,900,000 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ל(052-7647185

 באזור מימון/רמב"ם, 60 
מ"ר מחולקת לשתי יחידות, 

משופצות, ק"א )אופציה 
לפינוי-בינוי(, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 באזור ויז'ניץ/עזרא, 210 
מ"ר, מפלס אחד, 4.5ח' + 

2.5ח' + מרפסת, ק"ג )ללא(, 
חזית, 4 כ"א, 3,000,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)05-05(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא עורפית, 
כ- 55 מ"ר, ק"ד + היתר בגג-

רעפים, כ- 42 מ"ר, 1,430,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)05-05(_____________________________________________

 יום מכירה מיוחד עם 
הטבה חד פעמית! יום שישי 

י"ז בשבט 9:30-11:30 מוזמנים 
להתרשם מדירת 5 חדרים 

ברח' הנגב 19 ולקבל פרטים 
על דירות נוספות באזור. נטלי, 

_____________________________________________)05-05(רימקס, 054-2171235

 בק.הרצוג, 5 חד', 
מחולקת לשתי יחידות דיור, 

משופצת, ק.ק + חצר, 
1,690,000 ש"ח, 

052-3440078)05-08(_____________________________________________

 דב גרונר, להשקעה, 
ק"ק, 60 מ"ר + יח"ד, 
אופציות כ- 100 מ"ר, 
מושכרת 5,900 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)05-05(_____________________________________________

 אבוחצירא, ק"ב, 
80 מ"ר, מושקעת + 

מעטפת 20 מ' בנויה + 
40 מ' אופציה לחטוף! 

1,500,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)05-05(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף, 
דירת 3/4 חד' יפות, החל מ- 

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 
130 מ', מחולקת ל- 2 + גג 

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון, 120 
מ"ר, מחולקת, משופצת, 3 

כ"א, 1,950,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, קו' 
ב' ואחרונה + אופציה, 

1,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 במקובר 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב, דירות 3/4 חד' 

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א החל מ- 1,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
3 חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 
+ גינה, 5 + גינה, מפרט 

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)05-05(_____________________________________________

 במרכז בבניה, 4-5 חד', 
מפרט עשיר, קבלן אמין, 

תוכניות במשרד. א.פנחסי, 

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
6,390,000 ש"ח. 

"חמד נכסים" - חיים, 
050-6452128)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברבעיות, 
דו משפחתי, 4 חדרים, 

100 מ"ר + 2 יחידות 
דיור מכניסות כ- 5,000 

ש"ח + גינה פרטית 
גדולה מקדימה ואחורה, 

ב- 3,100,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)05-05(נכסים, 050-4177750

 בהר השלום, בית פרטי, 
600 מ"ר, 6 קומות )2 קומות 

מושכרות ב- 7,000 ש"ח(, 
משופצת חלקית, נוף מרהיב 

+ חניות + גג, 6,900,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 יחודית! באזור לנדא 
במיקום שקט! בבניה בבנין 

בוטיק, דירת-גן, 4 יפהפיה, לבד 
בקומה + חצר פרטית. 

_____________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבמברגר, דירת-גן 
יוקרתית, 150 מ"ר, 6חד' 

)כולל יח"ד(, כניסה-
פרטית + חצר 100 

מ"ר. "מקסימום נדל"ן" 
054-4340843)05-05(_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז יוקרתי 200 מ'. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש 
פנטהאוז מפואר, מעל 200 

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלוין, דירת-גן 5 חד', 140 
מ' + 80 מ' גינה, 2,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס, 
דופלקס, 140 מ"ר, 

קומת קרקע וראשונה, 
מעלית + חצר + חנה 
כפולה, כניסה פרטית, 

2,650,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בבן עזאי, דירת גג, 
220 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 
מושקעת ברמה גבוהה, 
חזית, גג ענק, 110 מ"ר 

במפלס, 4,000,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 היום אנחנו נפגשים 
עם כולם באבן שפרוט!! 

5 חד', שני מפלסים + 
גג מרוצף, 225 מ"ר, 

התרים ותוכניות במשרד! 
2,250,000 ש"ח. 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)05-05(_____________________________________________

 בלעדי באזור חיד"א, 
דופלקס 5 ח' + מעלית, 

2,700,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 ברב שך, דופלקס 7 חד' 
)4+3(, ק"ד + מעלית + 

חניה, מצב מצוין חזית, ניתנת 
לחלוקה, 2,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רמב"ם/ירושלים, 
דופלקס מושקע, 5 ענקית, 

יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,580,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבעש"ט, ד.גג, 5 ח' + 
מרפסת שמורה מאוד, ק"ג, 

חזית, 3 כ"א, 2,170,000 
ש"ח! "אפיק נכסים" 

03-5791514)05-05(_____________________________________________

 "המציאה" א.השניים 
"דופלקס" 6 וחצי חד', ק"ג, 

כ- 200 מ"ר, נ.לחלוקה, 
 .1,930,000

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! באחיה-
השילוני, דירת-גג, 150 

מ"ר, 3 חדרים, 75 מ"ר + 
2 למעלה וגג ענק, ק"ב-

ואחרונה, משופצתח, 
כ'-מיידית, 2,290,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! באהרון דב, 
דירת גג, 5 חדרים, 
160 מ"ר, 80 מ"ר 

בכול קומה + גג ענק 
פתוח, מושקעת 

כחדשה מהיסוד, חזית, 
ק"ג + חניה צמודה 
מותאמת לחלוקה 

בקלות, 2,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס 
8 חד', 240 מ"ר, קומה 
ג' + מעלית, משופצת. 

"חמד נכסים" 3,390,000 
ש"ח. חיים, 

050-6452128)05-05(_____________________________________________

 ברח' אהרונסון, 3.5 
חד', 92 מ"ר, קומה ג' 
עם גג בטון, משופצת 

ומרווחת, עורפית, 
אופציה ממשית לבניה 

על הגג, 1,880,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

 באזור גורדון, 5, חדשה, 
יפהפיה, ק"ב, חזית + מעלית 
+ י.הורים, מיידי! 2,480,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)05-05(_____________________________________________

 בסוף בירנבוים, 
)בגבול-ר"ג(, 5 חדרים, 

115 מ"ר, קומה ג', 
משופצת + מעלית 
+ חניה + מ.שמש. 

"מקסימום-נדלן" 
054-4340843)05-05(_____________________________________________

 מינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', 3 כ"א, מושכרת 

9,000 לשנתיים, חניה 
+ גג + סוכה בטאבו, 

2,800,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! בחדש 
בפדרמן, 5 חד', מיידי, 
מפתחות! 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)05-05(בועז' 058-3200078

 בעזרא/חזו"א, 5 חד', 
160 מ', חדשה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 במהרש"ל, 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בחזון איש אזור עזרא, 5 
חד', 130 מ"ר, ק"ג + מעלית 

+ חניה + מחסן 6 מ"ר, 3 
כ"א, מצב מעולה, 2,390,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' בק"ג 
עם מעלית וכן דירת 45 

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

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

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

 בשיכון ג'!!! 5 חד' 
מפוארת ביותר + חניה 

+ סוכה + תוספות. 
***5חד' + מעלית + 

חניה + מרפסת שמש 
כחדשה. *אלוני נכסים, 

052-7610603)05-05(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה-חדשה, 4 חד' + יחידה, 

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

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 4 חד', 
משופצת, חזית, 

2,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', 100 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + יחידה, 
ק"א, חזית, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העריה, 4.5 חד', 
100 מ"ר + אופציות בגג 

בטון )גג פרטי בטאבו(, ק"ג + 
מלעית, משופצת, נוף פתוח. 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור סוקולוב, מרכזי 
ושקט, 4 חד', 100 מ"ר + 

מעטפת, 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)05-05(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 באליהו-הנביא/באלישע, 
4 חד', ק"ב, חזית, משופצת 

כליל, סוכה גדולה, מחיר גמיש. 
_____________________________________________)05-05(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 בלעדי, ברבי-יוסי, ק"א, 
חזית גדולה, 110 מ"ר, שמורה, 

אופציה, 1,825,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 4 חד' בבלעדיות!!! 
באזור מינץ )שקטה(!!! 

הקודם זוכה!!! 4 חד' 
+ מעלית + חניה + 

סוכה + יחידת הורים!!! 
כחדשה!! 1,630,000 
ש"ח. "אלוני נכסים" 

052-7610603)05-05(_____________________________________________



ט”ו - י”ז בשבט תשע”ח  30/1-1/2/2018 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

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, 90 מ"ר ו- 30 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קרקע, 

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-05/18(054-4418142 שיכון א'

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנחל סורק, 3 חד', 
ק"1 ואחרונה, גג בטון, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

וילות ובתים

לפרסום
03-6162228

 ירד המחיר, בדוד 
המלך, ליד העיריה, ק"ב, 
עורפי, מטופח, 75 מ' + 

אופ' ממשי של 15 מ"ר,  
1,500,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 
של 3 חד', ק"א, טאבו 

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

מודיעין עילית

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, בטבריה, קרוב לרח' 
עמי, משופצת, עורפית, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

חיפה

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-8/18ל(052-7103979

+5 חדרים

פתח תקווה

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 50 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,900,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בירמיהו ק"א, עורף, 4 
חד', משופצים, סלון גדול 
מאוד, חד' גדולים, 3 כ"א, 

כולל חניה, 1,890,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברש"י/ 
שפת אמת, 4 חד' + 
סוכה ענקית 105 מ' 

משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

גבעת שמואל

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-25/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
950,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)05-08ל(050-4167200

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 

מ' לא משופצת, קומת 
קרקע, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 4 חד' חזית, בקוק 
מרכזי, ק"ג+ מעלית, 
יפיפיה, בנין חדיש+ 

מחסן 28 מ"ר מושכר, 
2,300,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)52-04/18ל(מאד. 054-8410041

 4 חד' בהירדן ליד 
רח' הרב שך, ק"ק עם 

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

וילות ובתים
 "הס נכסים" בשכונת 

חדר גנים באזור הוילות 
השקט, 4 בתים חדשים, 220 
מ"ר בנוי + גינה, כ- 100 מ"ר 

+ 2 חניות. יהודה הס, 
050-3003455)51-07/18(_____________________________________________

■ 4 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,200,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 -050
03-5797756 5308742)25-25(_____________________________________________

 לל"ת בחפץ חיים, 3.5 
חד', ק"א, מפוארת, כ- 75 
מ"ר, חזית, הקודם זוכה!!! 

_____________________________________________)03-06ל(054-8481204

 מציאה באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, 3 חד', 70 

מ', בק"ג עם מעלית וכן 
יחידת דיור להשכרה 45 
מ' - 25 חד' בק"א, כולל 
חניה 2,230,000 ש"ח. 

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

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

4-4.5 חדרים

 בבית וגן למכירה/השכרה 
1,2,3,4,5,6 חד', בית פרטי, 
מקום לעסק, מקום לכולל. 

_____________________________________________)04-05(תיווך, 053-3196069

4-4.5 חדרים

 מציאה! בר' יהודה הנשיא, 
4 חד' + אופציה לחדר נוסף 
+ מקווה + יחידת דיור, ק"ק 
+ 2 גינות, 1,550,000 ש"ח, 

_____________________________________________)04-07ל(גמיש, 08-6555368

 באלישע, 4.5ח', סלון 
גדול, 2 סוכות, ק"ב, 3 כ"א, 

מיידית, 2,070,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 בחי טייב, 4 חדרים, 
90 מ"ר, קומה ג', חזית 

פתוחה + סוכה + מעלית 
וחניה + א.הרחבה. 

"מקסימום-נדלן" 
052-2452820)05-05(_____________________________________________

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קו' 2 ואחרונה! 

חזיתית, 3 כיווני אוויר! 
רק 6 דיירים! + א.הרחבה 

בצד + בגג. "מקסימום 
נדל"ן" 

052-2452820)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות, דירת 4 חדרים, 
מסודרת ויפה, קומה א' עם 

מעלית, בנין חדש ומושקע עם 
חניה בטאבו ברחוב יגאל. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980159)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, דוב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 

חניה רשומה, פינוי באוגוסט 
2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)05-05(אדוארד

 באזור דבורה הנביאה, 4.5 
חדרים, גדולה, כ- 140 מ"ר 
+ אופציה להרחבה, כ- 50 

מטר, 2,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)05-05, טל': 052-7175595

 4 חדרים בפרדס כץ, חזית 
לשלמה בן יוסף השקט, קומה 

ד', אפשרות לבניה על הגג, 
בבלעדיות. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)05-05(רימקס, 054-2171235

 אבוחצירא, 4 חד', 
ק"ד, 93 מ"ר, חזית, 
מדהימה ביותר, רק 

1,580,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)05-05(_____________________________________________

 המכבים, ק"ק, 4.5 
חד', 125 מ"ר, 3 כ"א + 
יח"ד מושכרת 2,000 + 
70 גינה, ברמת סוויטה, 

2,750,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)05-05(_____________________________________________

 ביאליק, 4 חד', 80 
מ', ק"א, חזית, שמורה 

מאוד, 1,580,000 מיידי! 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בשפת-אמת, 
4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, 

ק"ב, חזית-סוכה + 
חניה, 2,150,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 מציאה! הקודם זוכה! 
באלישע, 4 חדרים, 

משופצת מהיסוד! + 
חניה, מעלית וסוכה, 

רק ב- 1,870,000 ש"ח, 
גמיש. להב נכסים, 

050-4177750)05-05(_____________________________________________

 בראשונים בבנין חדש, 
4 חדרים + חניה בטאבו 
+ סוכה ומרפסת שמש, 

רק 1,850,000 ש"ח 
גמיש. להב נכסים, 

050-4177750)05-05(_____________________________________________

 מציאה!! בשלוש-השעות, 
4.5 חד', ק'ב, מעלית, ענקית 
ומפוארת + סוכה + חניה + 
מחסן, רק 1,750,000 ש"ח, 

בלעדי מ.כהן נכסים, 
052-7684074)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 4 חדרים בטאבו, 
משופץ, 100 מטר, ענקית 

+ מעלית, 1,480,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בתחילת בניה! בשיכון ג', 
4 חד' גדולה + מרפסת שמש, 

חזית, 2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבנין חדש בברטנורא, 4 
חד', חזיךתך, 2,050,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ, 
דירות 4 חד' אחרונות, 

2,180,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה-חדשה, 4 חד' + יחידה, 

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

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 4 חד', 
משופצת, חזית, 2,000,000 

ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', 100 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + יחידה, 
ק"א, חזית, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העריה, 4.5 חד', 
100 מ"ר + אופציות בגג 

בטון )גג פרטי בטאבו(, ק"ג + 
מלעית, משופצת, נוף פתוח. 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור סוקולוב, מרכזי 
ושקט, 4 חד', 100 מ"ר + 

מעטפת, 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)05-05(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 באליהו-הנביא/באלישע, 
4 חד', ק"ב, חזית, משופצת 

כליל, סוכה גדולה, מחיר גמיש. 
_____________________________________________)05-05(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 בלעדי, ברבי-יוסי, ק"א, 
חזית גדולה, 110 מ"ר, שמורה, 

אופציה, 1,825,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 4 חד' בבלעדיות!!! 
באזור מינץ )שקטה(!!! 

הקודם זוכה!!! 4 חד' 
+ מעלית + חניה + 

סוכה + יחידת הורים!!! 
כחדשה!! 1,630,000 
ש"ח. "אלוני נכסים" 

052-7610603)05-05(_____________________________________________

 ברח' הלוחמים קרוב 
לרח' רמב"ם בבנין חדיש, 

4 חד' גדולים, משופצת 
מחדש עם נוף בק"ג עם 

מעלית, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 באלוף שמחוני, 
ק"ב, 4.5 חד' + 120 

מ', משופץ, חזית, 
2,200,000, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 ברח' חנקין, 4 חד', 
ק"1, חזית, משופצת, 

כ- 100 מ', 1,850,000, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 בבניה בזכרון-מאיר, 4ח' + 
י.הורים + מ.שמש, 2,200,000 

ש"ח, תוכניות ב- 
_____________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברח' בן גוריון ליד רח' 
מנחם, ק"ב 4 חד',

משופץ, סלון גדול וחד' 
גדולים, חזית, מעלית, 
כולל חניה, 1,950,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 ברחוב בגנו, קומה 
א' חזית, 80 מ', 3 חד', 

1,700,000 ש"ח, גמיש. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

 באזור סירקין *3ח', 67 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,490,000 
ש"ח. *100 מ"ר, ק"ב, חזית, 
סלון ענק, 1,820,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)05-05(_____________________________________________

 באזור אבן גבירול/רמבם, 
כ- 3ח', ק"ד )בלי( + שטח 

לבניה, 1,520,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3ח', 
משופצת + יחידת-דיור, ק"א, 

חזית, 2,070,000 ש"ח! 
_____________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות ברח' דנגור, 
3 חד', 55 מ"ר + סוכה 
9 מ"ר )מקורה(, ק"א, 
אופציה גדולה. "פנחס 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 055-6789653

 מציאה א.דנגור, כ- 3 חד', 
כ- 56 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

א.להרחבה, 1,240,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)05-05(_____________________________________________

 מציאה!! בטבריה, 
כ- 3 חדרים, כ- 64 מ"ר, 

ק"א, מ.מהיסוד + מרפסת, 
 .1,380,000

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)05-05(_____________________________________________

 ברוט הזדמנות 
אחרונה, ק"ק, 3 חד', 

72 מ"ר, שכירות 6,300 
ש"ח, הכסף ישר לחשבון 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)05-05(_____________________________________________

 בדוב-הוז בלעדי, 3 
חד', 75מ', ק"א, חזית, 

1,380,000 גמיש! 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)05-05(_____________________________________________

 בסומך, 3 חד', ק"ב, 
חזית, 70 מ"ר במחיר 

מצוין! 1,280,000 שח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! בסמטת-
אז"ר, 3.5 ק"ק, 80 מ', 
מפוארת, גינה מרוצפת 

מדהימה! 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! בפלמ"ח, 
3 חדרים, ענקית + 

מרפסות, שמורה 
87 מ"ר, חזית, ק"ב 

+ אופציה לסוכה, 
1,400,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בלעדי!! בניסנבוים, 3 
חדרים, 76 מ"ר, חדשה 

לקראת סיום בניה, 
ק"ג, חזית + מעלית 
+ חניה, 1,600,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חד', שיפוץ 
חלקי, אופציה להרחבה, 
1,300,000 ש"ח. תיווך, 

054-2345633)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות פז!! ברמב"ם, 
75 מ"ר, קומה א' + סוכה + 

אופציות, רק 1,480,000 ש"ח. 
הראשון בתיווך, 
054-30-50-561)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד' + סוכה, מעלית 
וחניה, התרים לכ- 20 

מ"ר, 1,500,000. 
אפיקי נדל"ן בועז, 

054-8474843)05-05(_____________________________________________

 מציאה! ברב קוק 
השקט, 3 חדרים, גדולה 
ומשופצת + 3 מרפסות! 
רק ב- 1,560,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות!! בדובק, 
3.5 חד', 80 מ"ר, ק"ה, 

מעלית, חדשה ומפוארת, 
רק 1,680,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)05-05(נכסים, 052-7684074

 מציאה בברוט!! 2 חד', 
משופצת מהיסוד, ק'ב + 
20 מ"ר משטח להרחבה, 

רק 1,210,000 ש"ח. מ.כהן 
_____________________________________________)05-05(נכסים, 052-7684074

 בגניחובסקי! 3 חד', 
קא', חזית, אופציה 

להרחבה, 1,475,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)05-05(_____________________________________________

 זה הגיע! וגם ילך 
מהר... במכבים, 3 חד', 
קד', 1,270,000 ש"ח, 
אל תחמיצו! מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בטאבו 
בנויפלד, קומה ב', חזית, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

אלטרנטיב, 
054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 3 חדרים ברב 
שך, קומה א', בניין משופץ, 

1,300,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בבניה, 3 חדרים בפ"כ, 
1,400,000... 4ח', 1,600,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בבניה! בחיים לנדאו, 
דירות 3 חד', 1,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 
+ חניה + מחסן, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 מציאה! ברמב"ם, 3 
חד', קומה א', משופצת, 

1,380,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בר' עקיבא 3 חד' גדולה 
ומשופצת, ב- 1,500,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
3.5 חד', 95 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת + אופציה, 
1,890,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
גדולה, 75 מ"ר + אופציה בצד 

30 מ"ר כולל רצפה ועמודים 
ובגג בטון, ק"ג, משופצת 

ניתן לחלוקה, מדרגות מחדר 
מדרגות לגג, מפתחות במשרד 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א + אופציה 20 מ"ר, 

משופצת, 1,440,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 למבינים, בר"ע-טרפון, 
3.5 חד', מפוארת במיוחד, 85 
מ"ר, נוף, מעלית, מחיר גמיש. 

_____________________________________________)05-05(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 במוהליבר, 3 חד', ק"ק + 
רשיון ל- 130 מ"ר + חצר 25 
מ"ר, חזית לגינה, 1,750,000 

ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)05-05(_____________________________________________

 בשך-חידא, כ- 3 חד', 
60 מ"ר, ק"א, חזית, אופציה, 
מטופחת, 1,490,000 גמיש. 
_____________________________________________)05-05(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 בגרשטנקורן, 3.5 חד', 
מרווחת, 80 מ' + אופציה 
להרחבה, משופצת, קומה 

א', חזית )4 דיירים(, מפתחות 
במשרד א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 ברחוב הרצוג, קרוב 
לרחוב ישעיהו, 2 חד' 

גדולים, 70 מ', קומה א' 
ואחרונה, עם תוכניות 

לתוספת של 22 מ"ר בצד 
וכן אופציה עתידית לבניה 

על הגג, 1,650,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 במימון, בנין חדש, 3 
חד', 80 מ"ר, ק"ג, חזית 

+ סוכה + מ.שמש - 
"מקסימום-נדלן" 

054-4340843)05-05(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', 70 
מ"ר + מ.סוכה 13 מ"ר, 

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. 

"מקסימום נדל"ן" 
052-2452820)05-05(_____________________________________________

 מציאת השבוע! 
בז'בוטינסקי, 2 חד' 
מרווחים ומשופצים, 

מחולקת לשתי יחידות! 
מושכרות ב- 4,000 

ש"ח! רק 1,175,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח' 
בז'בוטינסקי, עורף לפ"כ + 
אופציה, 1,180,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)05-05(_____________________________________________

 סוקולוב, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קו' א', אפשרות הרחבה 
כ- 40 מ"ר, 1,400,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)05-05(אדוארד

 ברח' מוהליבר, 2.5 חד' 
עם אופציה, קומה 2, חזית, 

1,470,000 ש"ח, כניסה 
מיידית! נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)05-05(רימקס, 054-2171235

 תיווך. 2.5 חדרים + חצר 
באזור מנחם בגין, קומה ב', 

גדולה, כ- 75 מ"ר + אופציה, 
1.3 מליון, הקודם זוכה. 

054-7477054 ,03-5444815)05-05(_____________________________________________

 ברוט, בלעדי בנין 
מעולה, ק"ב, 2.5 חד', 
3 כ"א, 50 מ"ר, חזית, 

אופציה יפה. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)05-05(בועז' 058-3200078

 מציאה!! בר"ע, 
משופצת, אופציה להרחבה, 

רק 1,330,000 ש"ח, 64 מ"ר, 
2.5 חד', ק' ג'. מ.כהן נכסים, 

052-7684074)05-05(_____________________________________________

 בדמי-מפתח בזכרון מאיר, 
2 ח', גדולה + מרפסות, ק"א, 
950,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)05-05(_____________________________________________

 ברח'-בנים )בגבול-רג(, 
2.5 חדרים, 72 מ"ר, 

קומה ב', חזיתית )בפינוי-
בינוי - מקבלים 4חד'(. 

"מקסימום-נדלן" 
052-2452820)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה 
ביחזקאל, 40 מ"ר נטו, 
דירת-חדר + מרפסות, 

חזית, חצי-קומה, מיידי, 
1,050,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
דופלקס חדיש, 6ח' גדולים + 

3 מרפסות, 165 מ"ר + זכויות 
בנייה, מעלית שבת, נוף, 3 
_____________________________________________)05-05(כ"א, פתוח, 0522-656825

 בטבריה בשכונה חרדית, 
דירת גן, 150 מטר, 5 חדרים, 

חדשה, גינה 70 מטר, נוף 
לכינרת, 1,260,000 גמיש. 

עינב ציאדה. 
IRC 050-244-244-6)05-05(_____________________________________________

 4.5 חדרים, ענקית + 
מרפסת ענקית, ש"כ, מוארת 
במיוחד - 3 כ"א - בחרדי, נוף 
לכינרת, מציאה!!! 780,000 

_____________________________________________)05-06(ש"ח, גמיש, 052-7601490

 ברמות א': קוטג' 5 )110 
מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר + 

חלל, כ"פ, שמש, ניתן לחלק 
ל- 3! 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 5 חד' )105 
מ"ר נטו( + סוכה 30 מ"ר 

+ גג, נוף, מחולק ל- 2! 
2,200,000 ש"ח. 

תיווך הכוכבים: 
02-5713375)05-05(_____________________________________________

 ברמות ג': 4, משופץ 
)104 מ"ר נטו( + מחסן, 

מרפסת נוף לסוכה, גישה 
נוחה, 2,590,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' + 
אופציה, ק"א, קרוב למכולת, 

לגן ולביהנ"כ, מקום שקט. 
1,560,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 3 חד' + משרד 
+ מרפסת סוכה + ת.ב.ע., 
כ"פ, נוף, שמש, 1,830,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)05-05(_____________________________________________

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף, 
1,850,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

 מציאה! להשקעה, 
מפוצלת, מושכרת 5,000 

ש"ח, מחיר 1,050,000 ש"ח 
בלבד. "בית ישראל" 

054-8070418)05-05(_____________________________________________

 הזדמנות, באיזור החרדי, 
משופצת, מושכרת בתשואה 

גבוהה, מחיר 1,275,000 ש"ח. 
"בית ישראל" 
054-8070418)05-05(_____________________________________________

 אזור מבוקש, משופצת, 
דירת 3 חד' + יחידה 3 חד' 
מושכרת ב- 3,000 ש"ח, ב- 

1,275,000 ש"ח בלבד! 
"בית ישראל" 
054-8070418)05-05(_____________________________________________

 במרכז, מושכרת חוקית, 
ב- 10,200 ש"ח, שוכר אמין, 

1,430,000 ש"ח בלבד! 
"בית ישראל" 
054-8070418)05-05(_____________________________________________

 מפוצלת, מושכרת ב- 
8,000 ש"ח, רחוב ללא מוצא, 

1,200,000 ש"ח בלבד, 
"בית ישראל" 
054-8070418)05-05(_____________________________________________

 להשקעה, מחולקת ל- 2 
של 2 חד' גדולים, תשואה 

5,300 ש"ח, 1,180,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 בקרבת האזור החרדי, 
מחולקת ל- 2 גדולות למגורים 

+ השקעה. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)05-05(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ט”ו - י”ז בשבט תשע”ח  30/1-1/2/2018

+5 חדרים

1-1.5 חדרים
וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

לפרסום
בלוח

03-6162228

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

מגרשים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-46/18(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-04/18(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

משרדים

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת 

ונוף מדהים, 052-3488910, 
052-5807915)49-49/18(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-25/18(לקייטרינג, 054-5747012

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

השקעות

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-39/18(סולידית, 03-7542233

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-21/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-37/18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

פרנסה בשפע, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)47-47(_____________________________________________

 להשכרה לפי שעות 
ברבי עקיבא/הרב קוק, ק"ק, 
30 מ"ר + שרותים )מתאים 
_____________________________________________)47-02/18(להתעמלות(, 052-7658057

 צימר בוטיק באור 
הגנוז, גינה פרטית, 

טרמפולינה+נדנדה. מבצעים 
_____________________________________________)47-06/18(לחורף! 052-7632474

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-36/18(_____________________________________________

בית חורון
 צימר יפיפה ומטופח 

)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/
משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 054-5461450,
02-5361450 ,052-2611920)36-09/18(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

 "הטרנד העולמי" - רוצים 
להרווחי עשרות אחוזים לחודש 

ממטבעות דיגיטליים, 
055-8966396 ,054-8562079)50-9/18(_____________________________________________

 בהזדמנות! בקרית 
ים, פרויקט פינוי בינוי, 
מאושרת ע"י מועצה 

מחוזית, ק"ג מתוך 3, 
3 חד', מחיר - 580,000 

ש"ח, ניתנת לחלוקה 
ולהשכיר ב- 5 אלף ש"ח, 

054-5818486)51-06/18(_____________________________________________

גבעת שמואל

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

טבריה

צפת

3-3.5 חדרים

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 להשכרה 2 חד' יפה, 
מרווחת מוארת וממוזגת, 

מרוהטת קומפלט. 
_____________________________________________)52-03-18ל(03-5742697 052-7637508

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת 
_____________________________________________)52-3/18(+פרגולה. 054-4797080

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-40/18(_____________________________________________

 למכירה ברח' רבי 
עקיבא, באזור קניון 

רפאלי, חנות 22 מ"ר+ 
גלריה, לכניסה מיידית, 

בהזדמנות. תיווך 
זילברברג 03-5754412 

052-2236671)52-3/19(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-51/18(_____________________________________________

 הזמנה להילולת רבי יעקב 
אבוחצירא, במערת המכפלה, 

במוצש"ק פרשת שמות, 
זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-18(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 3 חד', קג', 
חזית, יפיפיה כחדשה, מזגנים, 

מרוהטת קומפלט לזוג"צ - 
_____________________________________________)02-05ל(מיידי, 050-4141766

 בגניחובסקי, 3 חד', ק"ג 
+ דוד שמש, מזגן, חניה, 
מיייד, לל"ת, 3,500 ש"ח, 

)02-05ל(052-5335508

 ברח' חנקין בב"ב, יח"ד 
כ- 30 מ"ר, משופצת, יפה, 

מרוהט חלקי, מתאים לזו"צ, 
2,200 ש"ח לחודש, 

054-2282660)02-05(_____________________________________________

 1 חד' פרטי לבודד, כניסה 
משותפת, רח' חברון, כולל 

חשמל מים וארנונה+ ריהוט. 
054-4400074)52-04/18(_____________________________________________

 5 חד' חדישים ברח' 
הזיתים בין סופר ברקת 
לבית ספר "נריה", עם 

מחסן וחניה, ק"ג, 5,900 
ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

ירושלים

 עסק בענף המתנות בלייזר 
+ לקוחות, פרנסה בשפע, 

_____________________________________________)02-05ל(050-5771738

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים 
משקיעים, צפויות 
הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 להשכרה  שטח מסחרי 
בכהנמן 106, 15-90מ"ר, 

לטווח ארוך/קצר/ לפי שעות/ 
_____________________________________________)02-05(פגישות יועצים, 050-8883178

 להשכרה/מכירה 
בזול, חנות 20מ' ברח' 

בן גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

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

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
_____________________________________________)50-20/18ל(052-7613554

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)51-04/18(גן וורשא, 052-7623544

בני ברק

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בחנה סנש בבנין של 
4 דירות, להשכרה בק"ק, 

4 חד' עם גינה, 5,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 להשכרה דירה בגן וורשא 
או בהרב קוק, לכל מטרה, 
מרוהטת קומפלט, במצב 
מצוין, 054-6804376 עד 

)03-06(22:00 בלילה

פתח תקווה

 למכירה קיוסק פעיל + 
זכיון פיס בב"ב, 
 ,050-4111937
050-4131499)03-06(_____________________________________________

 להשכרה משרד/קליניקה 
משופץ קומפלט, 35 מ"ר, 

מיקום מרכזי בק.הרצוג, 
_____________________________________________)03-06ל(054-6893020

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

ביהמ"ד, אפשרות קיטרינג. 
052-7142331)52-12/18(_____________________________________________

 דירה חדשה לזוג לשבתות, 
ימים ותקופת פסח בב"ב ברח' 

_____________________________________________)03-06(מימון, ק"א, 052-7617765

4-4.5 חדרים

קצרין

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

מרוהט עד 20 אנשים לאירוח. 
_____________________________________________)04-49(חוויה, 055-9278552

 בגני גד, יחידת דיור, לזו"צ, 
בודד/ת, ק"ד, מאובזרת, 
מוארת, ממוזגת, דוד"ש, 

050-7231178)04-07(_____________________________________________

 דירת חדר באיזור הרב שך 
מרכזי ושקט מאוד + מרפסת 

חזית, 2,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)04-07(_____________________________________________

 למכירה/השכרה 
בפוברסקי יחידת דיור 30 מ"ר 
יפה ומרוהטת לכל מטרה מיידי

052-7157766)04-05(_____________________________________________

 3 חדרים בדרום העיר, 
אזור מתחרד, פינוי מיידי, 

050-7958795)04-08(_____________________________________________

 דרושה לזוג ל-4 לילות, 
11-15/2/18, ב-420$, 

לא מקלט! 02-9923294, 
_____________________________________________)04-05ח(0018453673309

 להשכרה/מסירה, 
חנות 45 מ"ר + 

בז'בוטינסקי 12 לפיצה, 
מסעדה או לכל מטרה, 

_____________________________________________)04-07ל(לל"ת, 052-2518967

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

 להשכרה 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, מתאים 

לכל מטרה, נגיש למוגבלים, 
050-3060123)04-07(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 להשכרה במרכז החרדי 
בחיפה חנות 22 מ"ר + גלריה 

_____________________________________________)04-06ל(22 מ"ר, 050-4150868

 מציאה! מול קניון איילון 
1/2 חד' מפוארים ומוארים, 

כניסה עצמאין לכל חדר, 
ריהוט מלא, 6 עמדות עבודה, 

050-7602600)04-06(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה ג'קוזי, 300 ש"ח לליה, 

אפשרות לוילה קומפלט, 
_____________________________________________)04-07ל(054-8590909

 דירה יפיפיה!! חדשה 
מהניילונים! בדוד מכלוף, 

3 חד', גדולים, נוף 
פנורמי, מדהים, חזית, 

050-4170707)02-05(_____________________________________________

דופלקסים
 בכפר גנים ג' מזרח, 

דופלקס פנטהאוז 5 חד', 
כ- 150 מ"ר + מרפסות 

+ גג פתוח -70 מ"ר, 
3,270,000 ש"ח, 

 ,052-2461865
03-6769084)47-6/18(_____________________________________________

 בית דו משפחתי 
בעמישב, 4 חד' על רבע דונם, 

מושכר לגן. FOX נדל"ן, 
050-6925400)05-05(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
בכפר-אברהם, קוטג', משופץ 

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
גינה, חניות, אפשרות ליחידה, 

0522-656825)05-05(_____________________________________________

 בלוחמי הגיטו, מיני 
פנטהאוז מפלס 1, 5 חדרים, 

150 מטר, מרפסת של 40 
מטר סוכה, 2,490,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(אתי, 054-3320655

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז מפלס אחד, 

4 חד', 110 מטר, מ.שמש/
סוכה 43 מטר, 2,290,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)05-05(דרים טרגט

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע, 

בנווה-עוז-הירוקה, 6 ח', 168 
מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

0522-656825)05-05(_____________________________________________

 מציאה אמיתית ונדירה! 
באחד העם בחרדי! 5.5 חדרים, 

ענקית!! משופצת, יחידת 
הורים, כיורים כפולים, מעלית, 

חניה כפולה, בניין מטופח 
ומרווח, רק 1,760,000, 

לפרטים נוספים: רם נכסים, 
054-5566145)05-05(_____________________________________________

 בהדר גנים, 4 חדרים, 
מעולה למגורים, פינוי 
מיידי, קמ' 1, מרווחת 

ויפה, אזור דתי. 
mbm נדל"ן, 

050-5483322)05-05(_____________________________________________

 ברחוב שלומציון בחן 
הצפון, 4.5 חדרים + מרפסת 
שסגרו, דירה יפה, ק"7, חניה. 

_____________________________________________)05-05(פני רבהון, 052-5943333

 באיזור טרומפלדור, 
מרווחת, מעלית + אופציה 

ל- 4.5 חדרים. נטלי, 
052-2948691)05-05(_____________________________________________

 ברוטשילד! 4 חדרים, 
גדולה, קומה ראשונה, 

משופצת ברמה גבוהה מאוד!! 
כיורים כפולים, יחידת הורים 

ממוזגת, מאווררת 1,560,000 
ש"ח, לפרטים נוספים: רם 

_____________________________________________)05-05(נכסים, 054-5566145

 4 ח' גדולים באונטרמן, 
סלון ענק, מעלית שבת, נוף 

פתוח, ק'7/7, מיידי, 
052-2656825)05-05(_____________________________________________

 האיריסים, 4 חד' + 
מעלית שבת, דוד שמש, 

שרותים כפולים, ללא תיווך, 
052-5362484)05-08(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 94 
מטר, משופצת, מיזוג, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,690,000 
ש"ח. אתי, 054-3320655, 

_____________________________________________)05-05(תיווך דרים טרגט

 בהסתדרות/מונטיפיורי, 
3ח', מסודרת ויפה, ק"ג, 

1,230,000 ש"ח, 
050-4811122)05-05(_____________________________________________

 בהרצל, 3.5ח' + מעלית 
+ חניה מקורה - גדולה 

ומרווחת, 1,490,000 ש"ח, 
_____________________________________________)05-05(מיידית!! 050-4811122

 בהרצל, מחולקת ל- 3 יח' 
2+2+1 - הכנסה 7,600 ש"ח, 

1,300,000 ש"ח, 
050-4811122)05-05(_____________________________________________

 במרכז העיר, דירת 3 חד', 
משופצת קומפלט, כניסה 

מידיית. FOX נדל"ן, 
050-6925400)05-05(_____________________________________________

 בקיש, דירת גג, 3 חדרים 
עם, 85 מטר, כניסה נפרדת 

לגג, קומה 3 ללא מעלית עם 
חניה בטאבו, 1,450,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(אתי, 054-3320-655

 בפיק"א השקט! 
דירת 2.5 חדרים גדולה!! 

3 כיווני אוויר מלאים!! 
משופצת חלקית ממוזגת, 

רק 1,240,000 ש"ח, לפרטים 
נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)05-05(_____________________________________________

 בברנדה/בלפור )קופ"ח 
רוטשילד( 2.5 ח', ק"ק, 

בהזדמנות, רק 1,145,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח, 050-4811122

 "דרך-עיר-נכסים" 
להשקעה, 2 יח' קומפלט 
ברמת-ורבר, מושכרות ב- 

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
נוסף, 

0522-656825)05-05(_____________________________________________

 במיקום מבוקש, 
שכונה חרדית, 75 מ"ר, 
משופצת קומפלט, נוף 
מדהים, 715,000 ש"ח, 

052-2888181)05-05(_____________________________________________

 מציאה, 3 חד', 70 
מ"ר, קומה ב', במצב 

טוב, שכונה מתחרדת, 
560,000 ש"ח, 

052-2888181)05-05(_____________________________________________

 רח'-ויצמן המרכזי, 3.5 
חד', 65 מ"ר, מרפסת, 

משופץ, אופציה מיידית 
להרחבה, 660,000 ש"ח, 

052-2888181)05-05(_____________________________________________

 שכ' מאור חיים, 65 
מ"ר, 3 חד', מצב מעולה, 

650,000 ש"ח, 
052-2888181)05-05(_____________________________________________

 קוטג' פינתי, 2 
מפלסים, 5.5 חדרים, 

מתאים לחרדים, 
980,000 ש"ח. מיקי, 

052-5567617)05-05(_____________________________________________

מבנה מפואר כ- 200 מטר
2 כניסות, מעלון, מושקע, 

מאוורר וממוזג

להשכרה בברכפלד

052-7101756
053-3104707

 למכירה חנות תכשיטים 
מצליחה במרכז ב"ב, מוניטין 

_____________________________________________)04-05(רב, 054-6046921

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי, 2 חד' גדולים, 60 מ"ר, 

ק"ק, חדשה, מושקעת, 4,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי, 3 חד', 80 מ"ר, ק"ק, 

חדשה, מושקעת, 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 בהר השלום, 5 חד' + 
גג גדול, אפשרות ליחידה 

נוספת, חניה פרטית, 
נוף מהמם, כניסה אחרי 

פסח, 9,900 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 053-3357316

 הרצל, דירת גג, 4 חד' 
+ חדר על הגג, כ- 110 מ"ר, 
קומה ג', חניה, מחיר 4,000 

ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)05-05(אדוארד

 בלעדי, מציאה ברחוב 
עטיה, רמת אלחנן, 5 
חדרים, ענקית, 130 

מ"ר במצב מצוין, ק"א, 
חזית + מעלית + חדר 

סוכה, מיידי, 5,800 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 באזור בעלי מלאכה, 5 
חד', ק"ד + מעלית, מצב 

מעולה, 6,500 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בורוכוב, 4 חד, ק' קרקע, 
בנין בין 12 שנה, 4,300 ש"ח, 

פינוי 31.01.18. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)05-05(אדוארד

 בלעדי ברמז, חדשה, 
4 חדרים, ק"א, חזית, 

ממוזגת, י' הורים + 
מעלית + חניה פרטית, 

6,200 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בק.הרצוג, חדשה מקבלן, 
4 חד', קומה 5 + מעלית, 
מזגנים, נוף מדהים במיידי. 

_____________________________________________)05-06ל(אתי, 054-4923073

 באזור ויז'ניץ, 4חד', חדשה, 
5,500 ש"ח, גמיש. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בשכונת פרדס כץ, 
5 חד', כ- 90 מ"ר, קו' ב', 

מעלית, 4,500 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)05-05(אדוארד

 4.5 חדרים, ענקית + 
מרפסת ענקית, ש"כ, מוארת 
במיוחד - 3 כ"א - בחרדי, נוף 
לכינרת, מציאה!!! 780,000 

_____________________________________________)05-06(ש"ח, גמיש, 052-7601490

 בשבטי-ישראל 
ח.מקבלן!! 3 חדרים, כ- 73 
מ"ר + מעלית + מ.שמש, 

ממוזגת, 4,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)05-05(משגב-לדיור" 052-5222690

 רח' השניים, חדשה 
לגמרי, 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"ד + מעלית, רק ב- 

3,800 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)05-05(_____________________________________________

 כניסה פרטית! בהאי 
גאון! 3 חד', ק"ק + 
מרפסת יפה בחזית, 

מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)05-05(_____________________________________________

 בנין חדש בהרב קוק, 3ח', 
70 מטר, 4,500 ש"ח. פולטוב 

_____________________________________________)05-05(נכסים, 052-3646632

 חדשה מקבלן: 3 חד', 
מרווחת, ברב קוק, 4,700 

ש"ח, לל"ת, מיידי, 
)05-05ל(050-6437766

 השניים, 2 חד', ק' א', 
עורפי, 3,000 ש"ח, כניסה 
 ,077-2050410 .10-2-18
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)05-05(אדוארד

 להשכרה בגניחובסקי, 
2.5 חד' + ריהוט + 

מרפסת שמש + ארנונה, 
מיידי!! 3,400 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך, 054-2345633

 בעוזיאל, 2 חד' גדולים + 
מטבח + פינת אוכל + חדר 

אמבטיה וחצר, מיידי, 
_____________________________________________)05-06ל(052-2455201

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת + 
_____________________________________________)05-08(פרגולה, 054-4797080

 להשכרה יחידת דיור, 
קרקע, משופצת, מוארת 
ומאווררת, בזכרון מאיר, 

050-5260688)05-08(_____________________________________________

 יחידת דיור מוארת ברמת 
אלחנן, ק"א, ב- 2,200 ש"ח, 

מתפנה עוד חודש, 
050-4110069)05-07(_____________________________________________

 ברמות ב'/ג': 6 חד' 
+ גינה 45 מ"ר, כ"פ ללא 
מדרגות! תחבורה, חנויות, 
6,000 ש"ח לחודש, מיידי! 

_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בקרית יובל, דירת סטודיו 
חדשה )ליחיד(, מרוהטת 

וממוזגת, 2,300 כולל ארנונה 
_____________________________________________)05-08(וועד בית, 053-3136650

 בכפר אברהם, דירת 3.5 
חד', 3,400 ש"ח, לל"ת, 

054-8495980 ,054-8119885)05-08(_____________________________________________

 בפרנקפורטר במרכז-
העיר, יח"ד מרווחת, משופצת 

כחדשה, מרוהטת, 
052-7117902)05-05(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 מחפש דירה לקניה 
באשקלון או באשדוד, 

_____________________________________________)05-06ח(053-3176405

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)05-06ח(לל"ת, 052-7396092

 דירות באנגליה באיכות 
גבוהה החל מ- 163,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-08(הון עצמי, 052-7122466

 למכירה בטבריה מרחק 
הליכה מהכינרת, מבנה 

עתיק, 400 מטר מגרש 1,200 
אישורים לבנייה של 2 קומות 
נוספות + 14 יח', פוטנציאל 
מעולה..., 5,000,000 ש"ח. 

עינב ציאדה. 
IRC 050-244-244-6)05-05(_____________________________________________

 השקעה נדירה במרכז 
ירושלים, דירה רשומה בטאבו, 

פוטנציאל השבחה וודאי 
לשילוש ההשקעה מעל 

5% תשואה בטוחה מהיום 
הראשון!!! מינימום השקעה 

של 1,500,000 ש"ח, לפרטים 
_____________________________________________)05-05(נוספים: 055-9235896

 להשכרה חנות 
ברבי עקיבא/דובק 20 

מ"ר, חזית, 8,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 בקאליש מול בית 
הכנסת הגדול, חנות 

25 מ"ר, משופצת, חלון 
ראווה גדול, מתאים 
לכל מטרה, 3,300 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)05-05(_____________________________________________

 למכירה/השכרה חנות 
בנחלת יצחק, 27 מ"ר, מתאים 
גם למשרד, חדשה. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני-ברק 

בשביל זה אנחנו כאן 
 BA בשבילך. תיווך

יזמות, 03-6138886, 
0544-980159)05-05(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 
בעיר במחיר מציאה למאירי 
החלטה. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980159)05-05(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, יצאה משיפוץ, 

 BA על רבי עקיבא. תיווך
יזמות, 03-6138886, 

0544-980159)05-05(_____________________________________________

 חנות להשכרה ר"ע 50 
מ"ר במרכז סואן בר"ע. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980159)05-05(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח, גמיש. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)05-05(אדוארד

 להשכרה או מכירה 
חנות מזון ברחוב ירושלים 

קרוב לר"ע, חזית כולל 
ציוד, 4,500 ש"ח, מיידי. 

**ברב קוק, חנות 25 
מ"ר, חזית, מיידי, 3,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בטבריה מגרש 1,400 
מטר לבנייה של 9 יח' נוף 
לכינרת קומבינציה 30%. 

עינב ציאדה. 
IRC 050-244-244-6)05-05(_____________________________________________

 קונים ומוכרים, קרקעות 
חקלאיות וקרקעות בהליכי 

_____________________________________________)05-12(הפשרה. תיווך, 03-6180103

 בהזדמנות נדירה!!! 
רמת בית שמש ג', מגרש 
בבנה ביתך, כ- 400 מ"ר, 

_____________________________________________)05-05(לל"ת, 050-4130135

 בגני טל בב"ב, משרד 
מפואר 15 מ"ר, שירותים, 

_____________________________________________)05-08ל(מיקום מעולה, 053-3105016

 מציאה, משרד להשכרה 
80 מ"ר מפואר ומשופץ, קומה 

א' עם מעלית ברבי עקיבא 
במרכז במחיר מציאה. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980159)05-05(_____________________________________________

 מציאה, משרד 16 מ"ר 
עם שירותים קומת כניסה, רק 
1,500 ש"ח. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980159)05-05(_____________________________________________

 ברב קוק, משרד 
כ- 40 מ"ר, משופץ 

ומסודר, ק"א, כ' מיידית, 
3,300 ש"ח כולל 

ארנונה. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, משרד 
קטן לפעילות שקטה, מקום 

מרכזי, מזגן, שולחן, 
_____________________________________________)05-09ל(052-7140101

 "דרך-עיר-נכסים" בפתח-
תקווה, מכירה/השכרה, משרד  

מפואר, 187 מ"ר, 6 + חד', 
ליד בית-המשפט עם מעליות 

_____________________________________________)05-05(וחניות, 0522-656825

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-15/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)34-34/18(_____________________________________________

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-25/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 מקום מדהים לשבתות 
חתן/ גיבוש. אולם 

מפואר+ חדרי אירוח כ- 
_____________________________________________)52-3/18(55 מיטות.050-4198070

 לתיווך דרושים בדחיפות 
קונים טובים לדירות בנות 3-4 

חדרים, אזורים טובים ב"ב ופ"כ 
במחירים טובים, 03-5444815, 

054-7477054)05-05(_____________________________________________

 דרושות בדחיפות דירות 
להשכרה 1-2-3-4 חדרים בב"ב 

ובפ"כ לשוכרים טובים + 
בטחונות, מיידי, פרסום עלינו, 
054-7477054 ,03-5444815)05-05(_____________________________________________



ט”ו - י”ז בשבט תשע”ח  430/1-1/2/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

לפרסום
בלוח

03-6162228

הסעות

השכרת רכב

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-02/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-32/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-36/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-20/18ל(052-2514960

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-25/18(_____________________________________________

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)43-11/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-13/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גדול 

ומרווח + ווייז )wazw(, ב- 
_____________________________________________)46-46/18(250 ש"ח ליום, 052-7696100

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-36/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות", כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000. לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור. 052-7655660, 
_____________________________________________)48-07/18(אמינדב

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-20/18(לחורף, 050-4145161

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-05/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-06/18(מדהים, 052-7170576

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-45/18(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-1/19(_____________________________________________

כלנית

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

כרם בן זמרה

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-21/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-49/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 
די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, 250 
ש"ח ללילה, 055-6697474 

todatoda.co.il)51-50/18(_____________________________________________

מושב גורן

מכירת רכבים

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-8126020

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-39/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-25/18(מים מהדרין. 054-5742965

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-18/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-17/18(_____________________________________________

צפת

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-24/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-36/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-37/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/18(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
_____________________________________________)08-13/18(פינת חי 052-8723705

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

ספסופה

 "סוויטות ארגמן" + ג'קוזי 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכת 

בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/18(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-08/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-07/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-47/18(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-17/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-15/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 וילה 5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת + 
בריכה מחוממת, שולחן 

סנוקר, נוף מדהים 
לחרמון, 050-4296661,

050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-18/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

 "בית ארז" - מתחם ארוח 
חרדי ומרווח בהר כנען, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + בית כנסת, 
050-5500964)46-19/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-46/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-4478055)47-47/18(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
052-7113937)49-10/18(_____________________________________________

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

משפ' שטרק 050-6393480 
04-6989511 050-9989500)49-08/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-40/18(_____________________________________________

מיצובישי

יונדאי

מוצרים 
ושירותים

ברי מים

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

צילום אירועים

050-4115114
050-4130444

יבניאל

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-24/18(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-22/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-16/18(ריינר 050-4153074

 בסנהדריה ירושלים, 2 
יחידות נופש מפנקות, ללא 
מדרגות, יומי/שבועי/חודשי, 

052-7638702)01-12(_____________________________________________

 מציבושי ספייס וואגן יד 
3, 290,000 ק"מ, טסט עד 

סוף מרץ, אזור ירושלים, 5,500 
_____________________________________________)01-05(ש"ח, 054-8460116

 מתארגנת קבוצה בשיתוף 
עם "אגמים" רכישת ברי מים 

יוקרתיים במחירים הטובים 
בארץ, כשרות הבד"ץ ע"ח, 
_____________________________________________)01-12(להזמנות - 1-700-55-29-29

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-52ל(בלבד! 052-4132855

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידיאו + אלבום, 
600 ש"ח - ברית/בריתה. 

בר מצוה/חינה - 900 ש"ח. 
052-8510980)01-12(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 חדרים מהודרים להשכרה 
בהזדמנות בירושלים, 20 

_____________________________________________)02-05(מיטות, 058-4734418

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

 יונדאי גטס - glf, שנת 
2008, 1400 נפח מנוע, יד 2, 

050-2817606)02-05(_____________________________________________

גמ”חים
 גמ"ח גיבוי נתונים 
)*חינם*( קבצים מכל 

מכשירים/שחזור תמונות, 
058-4247557)02-02(_____________________________________________

 גמ"ח עריסות תינוק בב"ב 
_____________________________________________)02-02(קרית הרצוג, 052-7188889

סופרי סת”ם
 הננו להודיע לכל 

לקוחותנו כי פתחנו בבני 
ברק בשעה טובה מחסן גדול 
ומרווח של- קלף -קניגסברג- 

באיכות הגבוהה ביותר.
כל מה שחיפשת תמצא כאן!

מבצע השבוע* מזוזות גודל 12 
ס''מ 10.5 ש''ח ס''ת 48 ס''מ 

195 ש''ח. הנהלת קלף לב 
052-7623142)02-05(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-09/18(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-11/18(השקה!! 052-7134905

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)27-27/18(_____________________________________________

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-13/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-10/18(- "צימר דן" 058-7736573

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-21/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 במושב גורן וילת 
נופש + בריכה פרטית, 

אפשרות לנופש זוגי 
בצימר המערה, 

050-5990545)03-06(_____________________________________________

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת, ח.פרטית, 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)03-10(_____________________________________________

הובלות
 הובלות המרכבה - 

מחירים ושרות מעולים! 
הפצת חבילות גדולות 

וקטנות גם קירור 
_____________________________________________)03-14(והקפאה! 055-6688870

הוצאה לאור
 'נקודה' - הכול לספר שלך 
מהמם להיום, עריכה, הקלדה, 
ניקוד, עימוד, סריקות, תמלול, 

תרגום, 03-80-600-09
A80699@gmail.com)03-14(_____________________________________________

החזרי מס

 שליו משכנתאות: בניית 
תמהיל מותאם אישית

*חסכון בזמן וכסף
*לעסקים - משכנתא לרכישת 

נכסים
*גיוס אשראי לפרויקט נדל"ן

050-6364235)03-14(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 

"ציפי הסעות" 050-4110855, 
052-3821702)03-10(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-50(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-02/19(_____________________________________________

 בגאולה לשבתות, פנימיית 
בנות, כ- 70 מיטות + חדר, 
_____________________________________________)04-07ל(אוכל ומטבח, 054-8402671

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-07/18(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק 
ב', שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-17/18(_____________________________________________

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-52ל(052-7333955

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 
בחורים/ות משכילים, דת"ל/

_____________________________________________)03-06(חרדים, 052-3245153

 "טובים השניים" שידוכים 
לגילאי +30 למגזר הדתי, 
חרדי, ללא דמי הרשמה - 

_____________________________________________)04-07ל(בערב, 054-8452118

שיעורים פרטיים
שעורים פרטיים

באזור המרכז

אנגלית/מתמטיקה
כל הרמות

053-2252759
chen20152057

@gmail.com

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-25/18(_____________________________________________

 לשכירים בעלי כרטיס 
אשראי עד 70,000 ש"ח, 
לתקופה עד 60 חודשים, 
בריבים מועדפת, לא שוק 

_____________________________________________)05-08(אפור! 052-5701630

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-14/18(_____________________________________________

אבידות

 אבדו משקפי שמש של 
דולצ'ה וגבאנה לאישה, 

054-6337121)02-05(_____________________________________________

 נמצא סידור בגן סאקר 
שחרוט עליו "מאיר בל חמו" 

_____________________________________________)04-05ח(054-8456910

 נמצא נגן באוטובוס קו 
146 מחולון לב"ב, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8404647

 אבד נגן סאן-דיסק ביום 
שלישי ח' טבת תשע"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7611354

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)05-06ח(1-599-500-003

 נמצאה שמיכה חדשה 
לתינוק ליד התחנה ברח' אשל 

אברהם במוצ"ש, 
_____________________________________________)05-06ח(054-8426701

 בשבת פרשת בא, אבדו 
זוג כפפות בצבע כחול כהה 

_____________________________________________)05-06ח(בכותל, 052-7613623

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-06/18(הלקוח, 054-2821847

 לתיווך דרושים בדחיפות 
קונים טובים לדירות בנות 3-4 

חדרים, אזורים טובים בב"ב 
ופ"כ במחירים טובים, 

054-7477054 ,03-5444815)05-05(_____________________________________________

 דרושות בדחיפות דירות 
להשכרה 1-2-3-4 חדרים בב"ב 

ובפ"כ לשוכרים טובים + 
ביטחונות, מיידי, פרסום עלינו. 
054-7477054 ,03-5444815
054-7477054 ,03-5444815)05-05(_____________________________________________

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)04-05ח(054-2509001

 דרושה אורגנית ימהה, 
_____________________________________________)04-05ח(058-3245685

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)04-05ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)04-05ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)04-05ח(בתרומה, 054-8432271

 בירושלים למשפחה 
ברוכה דרוש בדחיפות לול או 

_____________________________________________)04-05ח(עריסה, 050-6256846
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מילי
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מז
 

03-6162228
ביקוש 
עבודה

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 מייזו נוט 3, 16 ג'יגה, 
חדש בקרטון, גודל 5.5 אינטש, 

_____________________________________________)01-08ל(750 ש"ח, 054-5508500

G4 LG  ביט, במצב 
מעולה )פחות משנה(, 400 

_____________________________________________)01-08ל(ש"ח 058-5556464

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

 דרושה מתאמת פגישות 
טלפוניות לתחום הביטוח! 

אסרטביות, כושר ביטוי גבוה, 
אוריינטציה מכירתית, 5 ימים 

בשבוע 10:00-14:00, 30 ש"ח 
לשעה + בונוסים, הכשרה ע"י 
החברה בת"א למשך שבועיים 

לאחר מכן, אופציה לעבודה 
_____________________________________________)04-06ל(מהבית! 054-7883544 שלומי

 דרוש מתרים/ה עם נסיון 
לארגון חסד למכירת כרטיסי 

הגרלה, אפשרות עבודה 
_____________________________________________)04-05(מהבית, 052-7117086

 דרוש עובד/ת עם נסיון 
לארגון תורני לניהול אתר 
ופרסום ושיווק ברשתות 
החברתיות, קו"ח לשלוח 

למייל:
hodaya9099061@gmail.com)04-05(_____________________________________________

 בבני-ברק עובדת אחראית 
ומסורה למשק בית 3 פעמים 

_____________________________________________)04-07(בשבוע, 052-7625256

 לפרויקט חדש באיזור 
המרכז, דרושים דיילי שטח 

כ- 5 שעות ביום, שכר גבוה + 
בונוסים. **ללא מכירות

-מתאים כמשרת אם
-מתאים לפנסיונרים, לפרטים: 

050-2312327)04-05(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בית קבועה 
לנקיון + עזרה, אמינה, חרוצה 

_____________________________________________)04-07(+ המלצות, 054-8543214

 לחברה בין לאומית 
מצליחה, דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א.עבודה מהבית, 

_____________________________________________)04-05(גברים/ונשים, 055-6783785

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית(, דרושה 

סייעת לתינוקיה + למ.מלאה/
חלקית, מ- 7:30-16:45, קרוב 

לב"ב ת.מעולים למתאימה, 
054-2391308)04-05(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית, 
דרושות נשים רציניות להכנסה 

נוספת, אפשרות עבודה 
_____________________________________________)04-05(מהבית, 054-8428788

 לעמותה בתל אביב 
דרוש עובד כללי בעל 
רשיון לאופנוע ורכב 

_____________________________________________)04-07(חובה! 052-5676038

 דרושים/ות נציגי/
ות + מנהלי/ות מכירות 

בטלמרקטינג, שכר בסיס 
גבוה + עמלות ותנאים טובים 

למתאימים/ות, טל': 
054-3856999, מייל:

officetax@interb.co.il)04-05ל(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
תלמידת סמינר הפנויה בימי 

_____________________________________________)04-06(שישי 8-12, 052-7144468

 לסופרמקט בבני-ברק 
בהרב קוק 24, דרוש עובד 

חרדי בוקר/אחה"צ, כולל ימי 
_____________________________________________)04-07(שישי, 050-4927000

 לגן בגבעתיים, סייעת 
לשעות 7:30-16:45 או 

13:00-16:45, תנאים מעולים, 
052-3838484)04-07(_____________________________________________

 איש מכירות, פרילנסר, 
לתחום הנדל"ן, רכש דירות, 

_____________________________________________)04-05(שעות גמישות, 050-6208102

 למחסן חרדי בבני-ברק 
דרושים מחסנאים, שעות 

העבודה: 16.00-22.00, 
35 ש"ח לשעה + תנאים 

מצויינים, יכולת פיזית קלה, 
תחילת העבודה מיידית, 

073-2590300)04-04(_____________________________________________

 דרושים צעירים 
נמרצים, לעבודת נקיון, 

_____________________________________________)04-05(שכר נאה, 058-7658007

 לחברה פיננסית מתאמת 
פגישות בפתח-תקווה ל- 4 

_____________________________________________)04-07(שעות, 054-9474755

 דרושה מוכרת לחנות 
תכשיטים בב"ב, נסיון במכירות 

חובה! פקס: 03-6764784, 
gmail.com@3105018 :04-05(מייל(_____________________________________________

 דרוש עובד מחסן בתחום 
האלומניום לעבודה פיזית 

במרכז, משרה מלאה, 
_____________________________________________)04-07ל(054-4550099

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בב"ב, תנאים טובים, 

_____________________________________________)04-07ל(053-3391691

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז, 

_____________________________________________)04-07ל(054-4550099

 לפלאפל בב"ב דרוש עובד 
_____________________________________________)04-05ל(רציני וחרוץ, 052-4073140

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

_____________________________________________

 לפעוטון מסורתי 
בפ"ת, דרושה גננת + 

נסיון לגילאי שנה וחצי, 
052-4491044)05-08(_____________________________________________

 דרושה סייעת חרוצה 
ומסורה לכיתת בוגרים, גיל 3, 
שכר נאה למתאימה, פרטים: 

050-4146721)05-06(_____________________________________________

 למשרד רו"ח, דרושה 
מנהלת חשבונות, 

טל': 077-4316572, 
קו"ח לפקס: 077-5316573

מייל: 
gasmercpa@gmail.com)05-08ל(_____________________________________________

 בקניון איילון מוכר/ת 
לחנות ידאיקה למשמרות 

_____________________________________________)05-08(ערב! 050-6751751

 למעון יום שיקומי וגני 
ילדים, דורשות סייעות 

חינוכיות למשרה מלאה, 
03-6711800)05-06(_____________________________________________

 למעון יום שיקומי 
לילדים מיוחדים, דרוש/ה 
אח/אחות, משרה מלאה, 

03-6711800)05-06(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית, שכר גבוה 

מאוד + בונוסים, 
050-8266772)05-08(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח בירושלים, 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות, קו"ח 
למייל: 

Dani@adanei-hakesef.
co.il)05-08(_____________________________________________

_____________________________________________

 לעסק ביתי דרושים/
ות אנשים עם יחסי אנוש 

טובים. 054-4282642 - 
_____________________________________________)05-08(בשעות הערב

 למשרד מוביל דרוש/ה 
נציג טלפוני לביצוע 

סקרים, בסיס + בונוסים, 
אפשרות למשרת אם, 

_____________________________________________)05-08ל(052-7646609

 לחנות צילום בב"ב, דרוש 
עובד + ידע בגרפיקה, 

054-5793174 ,03-6199392)05-06(_____________________________________________

 דרוש שליח לשליחויות 
בתוך ב"ב, מ- 16:00-20:00 

על אופנוע/אופנים חשמליים, 
_____________________________________________)05-06(שכר גבוהה, 053-2214038

 לסלון פאות בפ"ת, דרושה 
פאנית/פניסטית מקצועית, 

אפשרות קידום, 
050-6925400)05-05(_____________________________________________

 למכולת בבני-ברק דרוש/ה 
קופאי/ת לשעות הבוקר, 
אפשרות למשרה חלקית, 

050-2044066)05-08(_____________________________________________

 לטלמרקטינג באזור בסר 
דרוש/ה מתאמ/ת פגישות 

מתאים למשרת אם, 6 שעות 
ביום. 054-4808222, אורן. 

058-5552552, חן
orenz@newcom.co.il)05-08(_____________________________________________

 לרשת מזון מהיר בב"ב, 
דרושים עובדים רציניים בעלי 

מוסר עבודה גבוהה, נסיון 
בעבודות דלפק - יתרון, 
_____________________________________________)05-08(לפרטים: 050-9755999

 מעון פרטי ומקסים בפ"ת, 
דרושה עובדת לשעות אחה"צ 

14:00-17:00 תנאים טובים 
_____________________________________________)04-06(למתאימה! 058-4457040

נטורופתמרפאת יובל

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים, אנמיה,
כאבי ראש, קשב וריכוז,

אירוע מוחי, לחץ, גם לילדים

צומת הבריאות זה הצואר

050-7715452

ייעוץ וטיפול 
בחובות

מתמחים גם 
במקרים קשים

דיסקרטיות מלאה
03-931-5563 

איתניםעמותת 

”אצל בתיה“
מנקים חורף

ירושלים 52 ב”ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

ב- 10ש”ח

 אלפי פריטים

”אצל בתיה"

03-5792841 | 054-5792841

ש"ח100

כל בגדי האירועים

החל מ-

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור

רק השבוע

הקודם זוכה!

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ביהכ"נ חדש דרוש תורם 
לריהוט להצלחה/לע"נ, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8447564

 דרוש לקניה/החלפה 
טלפון סמסונג גלקסי יאנג 

_____________________________________________)04-05ח(כשר יד שניה, 054-8443873

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)05-06ח(תורה, 052-7396092

 דרוש למסירה טלפון 
ישן כשר או תומך סים כשר, 

_____________________________________________)05-06ח(02-6231031

 לביהכ"נ חדש דרוש תורם 
לריהוט להצלחה/לע"נ, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8447564

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה + תנור 

_____________________________________________)05-06ח(רדיאטור, 053-3100941

 מעוניין בעמודון לספרים 
+ זכוכית )דלתות( גובה 2.4, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4116799

 מעוניינים בעגלה וטיולון 
לתינוק במצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4116799

 דרוש טרמפ בערב מרמות 
ד' לשרי ישראל י-ם, אפשרות 

_____________________________________________)05-06ח(לתשלום, 054-8481456

 דרוש מצלמות אבטחה 
כולל ממיר במחיר מוזל, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7149509

 תנור במחיר מציאה, 
_____________________________________________)05-06ח(053-3109817, 054-8444641

 מכונת כביסה במחיר 
סמלי, 053-3109817, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8444641

 פורז'קטור, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 מברגה Mosta, ב- 200 
ש"ח + ארגז V12, גמיש, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מעסה חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 ווק חשמלי חדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 טוסטר אובן חדש גדול, 
_____________________________________________)05-06ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מאוורר טורבו "20 חדש, 
_____________________________________________)05-06ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מסך "24, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 מסך "17, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 רדיאטור חימום 150 
ש"ח/200 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 שואב אבק טורבו זינג, 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ קיטור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 מיקרוגל קנדי כחדש, 
_____________________________________________80 )05-06ח(

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-5737813

 אוזניות סמסונג חדשות, 
_____________________________________________)05-06ח(25 ש"ח, 052-7167995

 טאבלט 7 אינץ, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 שואב אבק ביתי, 120 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 מכונת אפילציה 
מקצועית להורדת שיער מיותר 

במצב מצוין, 500 ש"ח, דגם 
Epilot K2000 + דוושת רגל, 

_____________________________________________)05-06ח(052-2515782

 מברגה נטענת לשימוש 
ביתי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8404243

 מייבש כביסה ב- 300 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-3000129

 דוד חשמל ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-3000129

 תנור אפיה תעשייתי עם 
אבנים לפיצה, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 טוסטר אובן נירוסטה, 
_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח, 050-6560424

 גז תעשייתי ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 מכונת תפירה צרפתית 
_____________________________________________)05-06ח(ב- 500 ש"ח, 050-6560424

 טוסטר אובן נרוסטה, 
חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 גריל על גז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 זכרון של G 2000 כולל 
סרטי טבע HD, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7603864

 HD סרטי טבע 
מפוקחים, 17 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7603864

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקורפון, בלוטוס ועוד, חדש 

באריזה, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)05-06ח(052-2437292

 גוף תאורה עגול כפול, 
צבע כחול ג'ינס, מתאים 

לחדרי ילדים, 80 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7600336

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7396092

 למסירה מקרר בקו, 2 
דלתות, זקוק לתיקון, 

_____________________________________________)05-06ח(0527-613645

 למסירה מקרר נורמנדה 
גדול, זקוק לתיקון, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7613645

 טאבלט איכותי 10 אינץ', 
חדש כולל נרתיק, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(טל': 054-7561146

DVD  נייד, 9 אינץ כולל 
שלט, אוזניות, מטען לרכב + 
_____________________________________________)05-06ח(תיק, 350 ש"ח, 054-7561146

 דיסקמן מצוין, 150 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(בלבד, טל': 053-3180652

 נגן דוקו bleu בלוטוס, 
חדש באריזה ברחובות, 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-8603699

 פקס, סורק, מדפסת קנון 
_____________________________________________)05-06ח(- 100 ש"ח, 052-7685168

 ,PC מסך דק למחשב 
ב- 150 ש"ח, "22 אינץ', 

_____________________________________________)05-06ח(050-6205446

 מחשב נייח וינדוס 7 
ותוכניות, 500 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)05-06ח(053-3179093

 רדיאטור 12 צלעות, גולד 
ליין בב"ב, 90 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7127261

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מעולה, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7154426

כחדש, מציאה, 20 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)05-06ח(050-2897977

ריהוט

 ספריה כולל כוננית של 
3 מגירות צבע עץ בשילוב 

פיסטוק - 500 ש"ח. שידת 4 
מגירות על גלגלים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(מצב מעולה, 052-6140800

 ספה 2 מושבים צבע 
קרם/שמנת חזקה/יציבה, 320 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן וינטג' משפחתי 
חום מעץ מלא, נפתח, 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-6370452

 ספת סלון חומה נפתחת 
לכפולה, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בפ"ת, 050-6370452

 כסא משרדי על גלגלים, 
מנגנון סינכרוני מלא, כחדש, 

_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח, 050-6205446

 מציאה, ויטרינה יפה 
להדלקת נרות שבת, ב- 500 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, לפרטים: 050-4119312

 שולחן + 8 כסאות 
שחורים במצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(053-3109817, 054-8444641

 בהזדמנות 8 כסאות 
לסלון, מרופדות, 

רק 250 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-9089110

 שולחן סלוני + 4 כיסאות, 
אורך 1.80 נפתח ל- 2.80, חום 

אגוז - 250 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-5892020

 קומודה, וונגה + מראה, 
4 מגירות, מדהימה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(פ"ת, 052-7122470

 כסא משרדי כחדש, 250 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7122470

 שולחן מחשב כחדש, 
סנדוויץ ופורמיקה לבן, רוחב 

50, אורך 77 ס"מ, מדף נשלף 
למקלדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 6 כסאות חדשים, עץ אלון 
טבעי, צבע דבש כחדש, נקנה 
לפני 3 חודשים, 2,300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 שולחן מטר וחצי על 90, 
נפתח ל- מטר שמונים, חדש, 

נקנה לפני חודשיים בצבע 
דבש, 2,200 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 למסירה בחינם שידה 
ומראה מעץ, גובה 190, רוחב 

_____________________________________________)05-06ח(140, 050-9958001

 שולחן פינת אוכל מטר על 
60 ס"מ, נפתח ל- 160 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד, 052-5737813

 שולחן סלון נמוך בצבע 
חום, 120 ש"ח בלבד, עץ מלא 

יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 ארון נעליים כתר במצב 
_____________________________________________)05-06ח(מצוין, 60 ש"ח, 052-7191512

 בירושלים זוג מזרונים 
חדשים 80 ס"מ וגגון אלומיניום 

לרכב, בהזדמנות, 
_____________________________________________)05-06ח(053-3169314

 מיטות לחדר שינה, מצב 
טוב, ב- 500 ש"ח, אפשרות 
_____________________________________________)05-06ח(לארון ושידות, 052-7154426

 1.70X51 ,ארונית מטבח 
מ' במצב טוב מסנדוויץ אדום, 
_____________________________________________)05-06ח(054-8477988, 03-5740224

 שולחנות 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 כסאות למשרד כחדש, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 כסאות פשוטים, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 שולחן מתקפל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 שולחן סלוני במצב 
מצוין למכירה בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)05-06ח(בירושלים, 050-4160457

 מיטה מתקפלת במצב 
טוב, בירושלים, 110 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד, 054-8430281

 שולחן סלוני מעץ מסיבי 
וחזק + 5 כסאות, במצב טוב, 

_____________________________________________)05-06ח(190 ש"ח, 052-7114387

תינוקות
 במחיר סמלי מיטת תינוק 

מעץ במצב מצוין, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7635530

 מיטת תינוק של "שילב" 
מעץ מלא בצבע עץ טבעי 

במצב מעולה ללא מזרון, 300 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-5385013

 עגלת תינוק צ'פצ'ולה, 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 מובייל עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 עגלת Xmax במצב טוב 
מאוד, אמבטיה + טיולון + 
תיק תואם, במחיר מציאה: 

500 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)05-06ח(052-7134832

 עגלת טיולון בייבי ג'וגר 
סיטי, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7175085

 עגלת תינוק במצב 
מעולה, 300 ש"ח - גמיש, 

_____________________________________________)05-06ח(ירושלים, 052-7611433

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7601490

 מיטת תינוק קטנה במצב 
טוב + מזרון, צבע לבן, 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 03-9307308

 טלפון נוקיה c2 כשר 
במצב מעולה, ב- 380 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 מטען מקורי לסלולאר, 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8454536

 אופני הילוכים 26", 300 
ש"ח. אופני ילדים 14", 120 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-5385013

 ספרי מוהרא"ש 5 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-8478897

 ספרי ילדים של הרב 
ארוש, 20 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)05-06ח(054-8478897

 שאל )שכמיה( יד שניה 
_____________________________________________)05-06ח(בשימוש מועט, 054-8471351

 כלי נחושת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 סט סירים נרוסטה 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 סודה סטרים + בלון, 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4273857

 אופניים לילדים, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4273857

 כיסא לרכב, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 סירי לחץ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 אופניים "24, ב- 250 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 קשתות לרכב 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 טלית תימנית כחדש, 200 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 צידנית ענקית 250 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)05-06ח(למבוגרת, 050-5952474

 ארונית קופסת תכשיטים 
מעץ שמנת, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7685168

 מזוזה הצורפים שילוב 
עץ + כסף, חדש באריזה, 70 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7685168

 סיר נירוסטה, 20 ס"מ, 
חדש באריזה, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7685168

 סט סיר + מחבת קרמי, 
24 ס"מ, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7685168

 מזוודה ענקית 85/45 
מצויינת 2 גלגלי סיליקון - 
TRAVEL - מציאה, 170 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7601490

 במציאה! קורקינט הלו 
קיטי 3 גלגלים, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8443223

 במציאה! אופני bmx הלו 
קיטי כחדש, לגיל 3-7 כולל 

גלגלי עזר, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-8443223

 אופני הילוכים גודל 16, 
דרוש תיקון קל, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8443223

 שמלה חדשה לאירועים, 
אופנתית וארוכה לנשים/

נערות, מידה 38, רק 150 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(השכרה, 054-8443223

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(בב"ב, 052-7676856

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית, נסיון רב, המלצות ותק 

שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 התפנה שף למיידי 
לעבודה בישיבות, עם נסיון, 

_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 אופטומטריסט מוסמך 
עם נסיון מחפש עבודה במרכז, 

_____________________________________________)05-06ח(052-3486007

 מעוניין לנקות בתי ספר, 
בניינים וכו', לפרטים: 

_____________________________________________)05-06ח(050-4106914



ט”ו - י”ז בשבט תשע”ח  630/1-1/2/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 למדרשה לצעירות 
מתמודדות בבית שמש, 

דרושה מדריכה עם לינה, 
_____________________________________________)03-06ל(052-7672561

 דרושים עובדים לשמעיה 
בב"ב ובירושלים, מוכרים, 
קושרי ציציות ומחסנאים, 

_____________________________________________)03-06ל(052-6242872

 למעון חרדי בפ"ת 
מטפלת בין השעות -14:00

16:00, 30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)03-05(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)02-05(_____________________________________________

 דרושים למ.ספורט 
הדתי: 1. מדריכ/ות התעמלות 
קרקע כדורגל וסל, חדר כושר, 

לחימה. 2. מדריכי קסמים, 
_____________________________________________)03-06(שכר גבוה, 052-6420609

 מורה פרטית לאנגלית 
ומתמטיקה לכל הרמות, באזור 

המרכז, 053-2252759
Chen20152057@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 דרושה משפחה לאומנה 
לילדים בגילאים 7 ו-9 

_____________________________________________)03-06(בבני-ברק, 054-5673520

 למאפיה בבני-ברק 
דרושים עובדים כלליים + 

לחנות + אופים,
054-6855447)03-06(_____________________________________________

■ 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 - ייעו 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

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 

מלאה, תנאים מעולים,
_____________________________________________)02-05ל(050-7250631

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

קו עיתונות דתית / 8144911 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

קו עיתונות דתית / 8144574 / 

דרושים/ות

04-8264690
050-8818092

עובדי/ות נקיון
לבניין משרדים 

בדרך השלום - תל אביב

 לחלוקה ברמת גן/ב"ב, 
עיתון גלובס 18:00-20:00 

בערב, חמישה ימים בשבוע, 
שכר גבוה. גיל- 054-2204060  

_____________________________________________)52-6/18(עם אופנוע/אופניים חשמליות

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 נהג מיניבוס + רשיון 
אוטובוס, עבודה קבועה, יום 

מלא, תנאים טובים, 
050-6761410)02-05(_____________________________________________

 לאולם בב"ב דרושים: 
1. עובדי נקיון ומטבח. 

_____________________________________________)02-05(2. מלצרים/ות, 050-5491222

 שיננית במסגרת סטאג', 
במכללה בר"ג, מבצעת ניקוי 
אבנית + בדיקה + צילומים 

_____________________________________________)02-05(חינם, 050-2261665

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת למשרה 

חלקית/מלאה, שכר גבוה! 
052-7177524)02-05(_____________________________________________

  מלאים  סוציאליים  תנאים    נשק  ללא  העבודה 
הכשרה 4 ימים על חשבון החברה  אין חובת עבר צבאי 

 העבודה מיידית  ללא עבר פלילי

למערך האבטחה בבני ברק

דרושים
בודקים בטחוניים למוסדות חינוך

050-3771616לפרטים חברת ”התאמה“:

מתאים לאברכים/ פנסיונרים

קו עיתונות דתית / 8147481 

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 מטפלת/גננת חרוצה עם 
לב גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)04-07ל(050-8883909

karmita@mhmc.co.il

03-5771146
03-5771144

• משמרות של 5 שעות

karmita@mhmc.co.il

03-5771146
03-5771144

ליידע ולהודיע
פרנסה טובה ומכובדת

054-2327060
054-4847020

מוקד שרות בפתח תקווה 
בהפרדה מלאה (לא מכירות)
עבור נשות אברכים

פעילות המוקד 7:45-16:00
אופציה למשרת אם

עבודה 
מיידית

Liora@hfd.co.il | 054-444-25-29 דובי

בואו להתחיל לעבוד  ממחר!!!
עבודה שווה בשכר מתגמל + בונוסים
נציגים/ות לשירות לקוחות

קריית אריה, פתח תקווה

מענה טלפוני לשיחות 
נכנסות בלבד

א'-ה' 8:00-17:00, 
ללא ימי שישי

ניסיון בשירות לקוחות - יתרון
ניסיון באקסל - יתרון

יכולת ניהול מס' משימות במקביל 
יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים

דרושים/ות

מיקום

במסגרת
התפקיד

עבודה 
בימים

דרישות

 איש/ת מכירות תותח/
ית לחברת קידום באינטרנט 

ובניית אתרים בבני-ברק, השכר 
הכי גבוה בהתחייבות! 

jobs@kidumplus.co.il
פקס: 074-7174070
_____________________________________________)04-07(טל': 072-3902280

 דרוש מנהל צוות למוקד 
מכירות גדול בב"ב, חובה נסיון 

במכירות, קו"ח למייל: 
jobs@kidumplus.co.il

פקס: 074-7174070
_____________________________________________)04-07(טל': 072-3902280

 מאסטרית בשיווק? 
דרושה אישה המוכנה 

להתאמץ כדי להרוויח המון!! 
)גיל 23-28(. רחלי, 

054-8437603)04-05(_____________________________________________

 לרשת מרכזים חדשניים 
בתחום הבריאות, ספורט 

ותזונה למגוון תפקידים, חלקי/
_____________________________________________)04-05(מלא, 052-5005850

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק, 
_____________________________________________)04-07ל(050-6964424

 לגן פרטי בהוד השרון 
דרושה מנהלת + נסיון, קו"ח 

לפקס: 077-4564101
מייל: 

hanny41976@gmail.com)04-05(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)04-06(בייגל בגאולה, 02-5375516

 קופאי/ת לחנות צעצועים 
בתל-אביב, תנאים ומשכורת 
מעולים! להתקשר מהשעה 

054-6379400 ,12:00)04-07(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)04-07(מעולים, 050-6857584

 בגבעת שמואל לעזרה 
בבית, גיהוץ, קיפול, 3 פעמים 

בשבוע ל- 3 שעות. פנחס, 
_____________________________________________)02-05ל(058-3324223

 דרושה סייעת חמה 
ומסורה למילוי מקום לגן 

בת"א וגננת לצהרון, 
_____________________________________________)03-06ל(050-4175115

 לישיבה בב"ב דרוש: 1. 
מחסנאי ואחראי. 2. עובד כללי. 

להתקשר בין 10:00-15:00, 
050-5304424)02-05(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)02-05(ק"ס וירושלים, 052-6580906

האדמור מפרס 
שליט“א

058-3275870

כ“ק

למעון ב"ב דרושה 
מטפלת לכיתת בוגרים

052-7660483
אווירה צעירה ונעימה

07:30-16:00
13:00-08:30

 בק.הרצוג דרושה 
מטפלת למשרה מלאה - 

נסיון חובה, 
054-2303700)02-05(_____________________________________________

 תאום פגישות טלפוניות, 
דרוש נסיון והבנה בתחום 

_____________________________________________)02-05(הביטוח. ניר, 052-3505788

 משפחה קטנה בפ"ת, 
מעוניינת באישה או בחורה 

לבישול פעמיים בשבוע, 
_____________________________________________)04-05ל(08-9921070, 052-7670493

 דרושים מתרימים לימים 
של פורים, אחוזים גבוהים כולל 

הגעה לכתובות, 
052-7505847)03-06(_____________________________________________

 לשיפודי דרור ברח' 
הרואה 85 פ.ירושלים, חרוץ 

למטבח/על פס חם, עדיפות 
לנסיון, תנאים טובים. 
גבי: 054-3979321. 
_____________________________________________)03-06(מזל: 054-3452961

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 054-8477787

 דרושה מוכרת לחנות 
אורטופדיה בגבעת שמואל 

ובבית שמש, קו"ח לפקס או 
למייל: 08-9285984

ortorpaz2000@gmail.com)03-06ל(_____________________________________________

למרכז רפואי מעייני הישועה 

חשמלאי/ת מוסמך/ת
טיפול בלוחות חשמל, מערכות בקרה והתראה

דרישות: ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום | ניסיון בטיפול 
 בלוחות חשמל, מערכות התראה ותקלות כלליות בחשמל

 | רצוי ניסיון בעבודה בארגון גדול / דומה
תאור התפקיד: טיפול בלוחות חשמל | מערכות בקרה והתראה

דרוש/ה

טלפון 03-5771146 פקס 035771144
tzevet10@mhmc.co.il קו"ח למייל

לניקיון וטיפול השוטף 
של הבית 4-6 ימים בשבוע 

באזור גבעת שמואל 
שכר גבוה למתאימה

דרושה עוזרת משק בית 

רחל - 054-6662335

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות. שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 073-2198851
_____________________________________________)03-07(משמרת ערב: 052-5540334

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 

במכירה טלפונית חובה, 
8:30-15:00, לפרטים: 

050-2436777)05-06(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלת סבב 5 ימים, 30 ש"ח 

_____________________________________________)05-06(לשעה, 054-8474393

 למעון איכותי בפרדס-כץ, 
מטפלות חמות וחרוצות, 

בשעות 8.00-16.00. אסתר, 
054-8413913)05-06(_____________________________________________

 דרושים נהגי אוטובוס 
מגוש-דן, לעבודת בוקר/ערב. 

_____________________________________________)05-08(נ.צ הסעים, 052-3821702

 לגרפיקאי חרדי ידוע 
דרוש/ה מנהל/ת משרד 

לעבודה מהבית, לניהול יומן, 
עבודה מול לקוחות ועבודה 
משרדית, 4-5 שעות ביום - 
גמיש, 6,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 לחברה בירושלים פקיד/ה 
לעבודה משרדית ומענה 

טלפוני, שעות נוחות, 6,000 
ש"ח. *למשרד בירושלים 

בודק/ת תוכנה, שכר 10,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 עוזר/ת מנכ"ל בחברה 
ממשלתית סמוכה לבני-ברק, 

משרת בוקר, 7,500 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(קריירה, 072-22-222-62

 דרושים עובדים לחנות 
צעצועים וממתקים, עדיפות 

לבעלי ניסיון, לפרטים: 
052-4333900)05-05(_____________________________________________

_____________________________________________

 לבבית מטפלים/
ות לטיפול בקשישים 

בבתיהם, שפות: 
אנגלית, רוסית, אידיש,

 ,050-4120448
03-5783159)05-06(_____________________________________________

 לבית קפה בבני-ברק 
אחמ"ש בוקר/ערב + עובד 

מטבח, עדיפות לבעלי נסיון, 
052-6607070)05-06(_____________________________________________

לצהרוני "אביב התורה" 
בת"א דרושות

שעות עבודה: 13:30-16:30
שכר גבוה למתאימות

קו"ח למייל:
avivkids1@gmail.com

גננות / סייעות

לפרטים: 072-2223356

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח!

דרושים/ות
סוכני/ות מכירות טלפונים לעבודה ברמת גן

30& לשעה + בונוסים! | משרה חלקית  )6 שעות(
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

??

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

רוצה 
להרוויח 

בגדול

כמהלהחליט רוצה 



דון.
מוע

 ה
צעי

מב
על 

ם 
חלי

א 
ה ל

קני
 ה

תווי
 * 

עת
כל 

 ב
צע

מב
 ה

את
ק 

סי
הפ

ת ל
אי

רש
ד 

חס
 ה

תיב
ת נ

רש
 * 

אי
מל

 ה
מר

ד ג
 ע

ת *
אי

טונ
סי

ה 
כיר

 מ
אין

 * 
ות

חיד
3 י

 ל-
בל

מוג
 * 

ד 
לב

 ב
שה

מח
לה

ת 
ונו

תמ
 ה

* .
ל.ח

ט.

דרושים/ות 
סדרנים/קופאים/ות
לעבודה במשמרות

פרטים בטל':
0533191122

בימים:
ראשון עד שישי
28.1-2.2.18
י"ב-י"ז בשבט

לק"ג

שלישיית שקיות מזון ספרינג קומפקט סוד1.25 ק"ג/בירה איגל/נשר שחורתרכיז תפוחים
מרכך כביסה סוד 900 מ"ל

לא כולל בייבי

1.5 ליטר
סוגים שונים

150*3
H.D

1 ליטר
פרי קטיף

3 ב-
1390890

ליח'

3 ב-
10

500 מ"ל
כולל פיקדון

890 1790

מאגדת יופלה פרי קוטג' 
250 גר'

טרה

מאגדת זוג גבינה
2*850 גר'

תנובה
תנובה

ראשון-שישי
28.1-2.2.18 י"ב-י"ז בשבט

2 ב-
10 22901890

שוקו חלב בקרטון
תנובה 1 ליטר

תנובה

1290 2 ב-
10

ירושלים: פנים מאירות 10

קפה טסטר צויס
קלאסית/שברי בוטנים

510 גר'

שלישיית תירס
אלסקה קוד:72753

200 גר'

חמאת בוטנים 'מעולה'

29905 890
ליח'

מטרנה
שלבים/מהדרין/צמחי

700 גר'

2 ב-
8990

מנטוס 

5 ב-
10

לק"ג

שלישי-שישי 
30.1-2.2.18 י"ד-י"ז בשבט

עגבניות שרי/בצל/עגבניהתפו"א לבן ארוז
דלעת/אפרסמון

שום ארוז

890
2 ב-

לק"ג
190

חציל/קולרבי

390
לק"ג

תמרים
200 גר'

מיה

200 גר'
הטיב

צימוקים בהירים/
חמוציות/אלמנדוס/

בוטנים קראנץ

790
ליח'

200 גר'
790מיה

ליח'

שזיף מיובש/ 
צימוקים שחורים

790
3 ב-

290
לק"ג

590
לק"ג

עוף קהילות TOGO חטיפי דגני
8 יח'

סוגים שונים
תלמה

1990

עוף הידורים ירקות קפואים
ללא אפונה וגזר

סנפרוסט
800 גר'

2 ב-
222190 2 ב-

1490

רטבי אסם
290 מ"ל

סוגים שונים

2 ב-
25

10
7 ב-

מארזי ביסלי נאשוס עוגות בחושות
20 יח'

סוגים שונים
'מעולה'

3*80 גר'
אסם

6*1.5 ליטר
לא כולל מקס

400 גר'
סוגים שונים

אסם

שישיית מרינדה/
סבן אפ/פפסי

קורנפלקס 'מעולה'
1 ק"ג

שלישיית פודינג וניל

3 ב-890
20890 890

ליח'
1990

 1.5
ליטר

כולל פיקדון

מיץ ענבים 'מעולה' 1 ליטר/
יין שמיים 750 מ"ל

990
ליח'

קבוקים עם שומשום 
או גרעיני חמניה שחורים

פיצוחים 
ופירות יבשים מיה

ב-

ם
יה

ינ
מב

ד 
אח

*

במתנה! 

קנה

קבל
3990

          קנה ב-
ממגוון מוצרי טרה               

קבל זוג תבניות ניקול
במתנה!

1990 מבצעי
השבוע:(

1-2
ט"ז-י"ז בשבט



בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי ט"ו בשבט תשע"ח  31/1/18 גיליון מס' 1069בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי    י"ג בטבת תשע"ז  11/1/17 גיליון מס' 1013

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:38
16:55
16:34

17:52
17:53
17:53

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת יתרו

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
בליווי עורכי דין וותיקים ומובילים מהשורה 

הראשונה � סודיות מובטחת

חדש!!  

� ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ  � ביטול הגבלת רשיון 
נהיגה � ביטול עיקול משכורת, חשבונות בנק ומיטלטלים 
� הגנה על בית מגורים � ביטול צווי הבאה ומאסר ועוד 

 במחיר מסובסד במיוחד

הגנה על חייבים ומחיקת חובות 
במהירות וביעילות 

התנועה המרכזית 03-600-1700
למחיקת חובות

בהמלצת גדולי הדור

מוקד ארצי 24/6

בסייעתא דשמיא
סיוע מהיר לבעלי חובות

072-279-4434

 אלקין שוקל התמודדות לראשות העיר ירושלים
שוב  יתמודד  לא  הנראה  ככל  ברקת  כי  ההבנה  בעקבות 
לראשות העיר, השר לענייני ירושלים זאב אלקין שוקל 
להתמודד לתפקיד  אלקין שומר על יחסים טובים עם 

הסיעות החרדיות וצפוי להחליש את יתר המועמדים
/ עמ' 18

אחרי הפרסום הראשון ב'קו עיתונות': חברון גרנביץ' מסביר באלו 
תנאים יתמודד ומה היעד שהציבה המפלגה העל-מגזרית החדשה

273 יום לבחירות

למרות התנגדותו של רב העיר, בפלג הירושלמי נערכים להריץ 
מפלגה מקומית ושוקלים איחוד עם ברק צברי / פרסום ראשון

על רקע אי קיום רוטציה, מתכננים נציגי 'דגל' לרוץ בנפרד מ'אגודה' 
ומצהירים כי "זו החלטה של גפני" / חשיפת 'קו עיתונות'

אחרי שוויתרה בפעם האחרונה, יהדות התורה חוזרת להתמודד בעיר, 
ובמקביל, בש"ס מחפשים מחליף לנציג שערק / פרסום ראשון

במפלגה החרדית הגדולה טרם מצאו מועמד שינהל את מערכת 
הבחירות / 'קו עיתונות' עושה סדר עם רשימת המועמדים המלאה

שטח מוניציפאלי

בני ברק

אלעד

קרית שמונה

ש"ס

אשקלון

פרסום 

ראשון

 / עמ' 20

יו"ר הקואליציה ל'קו עיתונות': 

החלק שפספסתם בהקלטה של שרה נתניהו / בית ספר לפוליטיקה, עמ' 22-23

"אחליט בהמשך 
אם להתמודד 

לראשות העיר"

'הביטקוין הבא' נשדד, 
הבורסות ננעלו והערך צלל

ברקת ניסה לנטרל - 
החרדים איימו לפרק 

חשיפת קו את הקואליציה

עיתונות

/ עמ' 12

/ עמ' 8

/ עמ' 14

ליד רמות: שכונת 
שוטרים חדשה

השבוע הגשום 
הציל את העונה

/ עמ' 26

האת'ריום שסומן כמחליפו של הביטקוין נפרץ ו-80 מיליון דולר נגנבו 
 האקרים פרצו למערכת מסחר יפנית ושדדו 530 מיליון דולר במטבע 

הווירטואלי נאם / עמ' 28

בלי שפ"ע: בגלל 
גינה, פינדרוס 

מתפטר
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