
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    ח' בחשון תשע"ז  9/11/16 גיליון מס' 1009

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:06
16:23
16:02

17:19
17:20
17:20

פרשת לך לך

נתניהו מגנה את 
הפרובוקציות בכותל

לראשונה מאז פרוץ משבר הכותל המערבי

 שאגת אריה: הנאום החד 
והספונטני של השר אריה דרעי 

מעל דוכן הכנסת כנגד הרפורמים ● 
לראשונה מאז פרוץ משבר הכותל 
  גינוי חריף של ראש הממשלה 
לפרובוקציות ברחבת הכותל ● 
הרפורמים ונשות הכותל נחלו 
כישלון הסברתי אחרי שאישים 

חילוניים התייצבו לראשונה לימין 
העמדה החרדית  / עמ' 19

דרעי במליאה         )צילום: הדס פרוש, פלאש 90)נתניהו                         )צילום: דוברות הכנסת)

בראיון מיוחד מתייחס ח"כ יעקב 
אשר לכישלון שהביא לאובדן 

חריש, להקפאה בערים החרדיות וגם 
לראשי הערים שלא מוכנים לראות 

חרדים בתחום מושבם / עמ' 18

"ניבחן בסוף הקדנציה"

אמריקה בחרה
עדכונים   ● כך הצביע הקול החרדי / עמ' 20 
שוטפים באתר 'כל הזמן', טורים ופרשנויות    

בסופ"ש בעיתון

יו"ר ועדת הכספים מתריע מפני 
המוסר הכפול שמאפשר כפל 

תקציבים לישיבות ההסדר ואוסר 
תקצוב לישיבות הקדושות ● במכתב 
חריף הוא דורש ממנהל אגף הישיבות 
במשרד החינוך לאפשר את תשלום 
תקציבי נוח"ם וקובע: לא מדובר 

בכפל תקצוב / עמ' 19

כפל תקציבים 
או מוסר כפול?



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

 

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לסניפנו בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

אנשי מכירות שטח  
 לעיתון בני ברק  לעיתון אלעד לעיתון פ”ת  לעיתון בית שמש
 לעיתון ירושלים  ניסיון במכירות חובה!  יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 נסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו”ח ותיק עבודות למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה”צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה יכול יותר מכולם ולא העזת לבד...

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

זאת ההזדמנות שלך!!!
 רשת קו עיתונות מרחיבה את סניפיה 

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

yakov@kav-itonut.co.il :לפרטים: 03-5796643  |  קו”ח למייל

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 



עולם העין:  המלך ג‘ורג‘ 16
  פארן 9, רמת אשכול  דרך חברון 101

עינית:  רח‘ שמגר 16, קניון רב שפע, רוממה
 ‘רואים שש-שש‘, קניון מעלה אדומים

 גולד נתיב ים, רח׳ הראל 1, מבשרת ציון

 אגריפס 40 כולל מוקד עזרה ראשונה
 חיים תורן 45, פסגת זאב

 אגריפס 40  שמגר 21, רוממה
 דרך חברון 101, ארנונה

 שד׳ החושן 3, מבשרת ציון

 אגריפס 40  חיים תורן 45, פסגת זאב
 צ׳ילה 6, קרית יובל  דרך חברון 101, ארנונה 

 בקרוב! שד׳ החושן 3, מבשרת ציון
 כיכר יהלום 891, מעלה אדומים

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בירושלים,

ירושלמים, 
הכי הרבה יותר!     מגיע לכם

מצטרפים
למכבי

בירושלים!

מגוון שירותי בריאות מתקדמים לכל המשפחה,
במרכזים הרפואיים ברחבי העיר:

רוממה - פנינת חמד
רח‘ שמגר 21

רמת שלמה
רח‘ גולדקנופף 12

חדש! תלפיות - ארנונה
דרך חברון 101

קרית יובל
רח‘ צ‘ילה 6 

הר נוף
רח‘ הרב חי טייב 48

רמות אלון
שד‘ גולדה מאיר 225

גילה
רח‘ צביה ויצחק 5 

קניון מלחה
רח‘ אגודת ספורט ביתר 1

פסגת זאב
רח‘ חיים תורן 45

גני גאולה
רח‘ ירמיהו 46

שטראוס גאולה
רח‘ שטראוס 24

הר חומה
רח‘ ליכטנשטיין 2 

רח‘ הרב כדורי 4

מעלה אדומים
כיכר יהלום 891

מבשרת ציון
שד׳ החושן 3

גבעת זאב
רח‘ המכבים 50

טלזסטון
מרפאת ד“ר בורץ: 

רח‘ הרב בלוך 20

רוטר
רח‘ אגריפס 40



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



בס״ד

מוגש כמידע לחברי מכבי

כל המשפחה חוסכת, 
כל יום, כל השנה!

גם בירושלים,

מכבי שלי

ישראל ישראלי*כפוף לתקנון השב"ן, ט.ל.ח.

עד  ₪1,000
למגוון טיפולי

רפואה משלימה

 *50
טיפולים בהתפתחות

הילד לשנה

עד ₪1,000
ברכישת משקפיים

ועדשות מגע

₪21 ₪21
לטיפולי שיניים 
משמרים בכל גיל

על טיפולי 
אסטתיקה

הנחות
אימון כושר 
אישי וקבוצתי

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן, ללי שרלין,  בת שבע אילוז

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: ישראל פריי

הנהגים שהתקרבו אל רכביהם שחנו באופן 
לא חוקי, כבר השלימו עם ספיגת תשלום קנס 
חלון  על  מבצבץ  הדו"ח  את  כשראו  גבוה, 
אותו,  לקחת  כשהגיעו  אך  הרכב,  שבקדמת 
להאיר  החליטו  השוטרים  כי  לגלות  הופתעו 
"הנך  בלבד.  באזהרה  ולהסתפק  פנים,  להם 
נוספת  תנועה  עבירה  תבוצע  באם  כי  מוזהר, 
ברירת  הודעת  לביתך  תשלח  רבך,  באמצעות 

קנס", נכתב.
הודעות האזהרה מצטרפות לפעילות חדשה 
את  שקבלה  ירושלים  משטרת  של  וניסיונית 
להשפיע  המבקשת  ידידותית",  "אכיפה  השם 
דרך  רק  ולא  חוק,  פי  על  לחנות  הנהגים  על 
וחינוך.  הסברה  בפעילויות  אלא  הקנסות, 
לחנייה  מועדים  באזורים  שהוצבו  שוטרים 
הרכבים,  בין  מסתובבים  נצפו  חוקית  לא 
כשהם מסבירים לנהגים את הפרעתם לתנועה 
אותם  מכוונים  שהם  תוך  החוק,  על  ועבירתם 

למקומות חנייה מוסדרים.
הפעילות מתבססת על שני נדבכים מרכזיים 

ומניעת  לנהגים  הסברה  פעילות  שמטרתם: 
חניות שלא כחוק  לצד אכיפה מוגברת, כל זאת 
מתוך מטרה להביא לעליית נורמת הציות לחוק 
הנורמטיבי  האזרח  הנהיגה של  תרבות  ושינוי 
הגורמות  כחוק  החניה  סוגיית  זה  ובכלל 

לחסימת צירי תנועה וסיכון משתמשי הדרך.
שוטרי  מבצעים  הפעילות,  יישום  במסגרת 
הסברה  פעילות  בירושלים  התנועה  אגף 
לציבור  ניתנות  במהלכה  לנהגים  ומניעה 
ומובהר  חוק  פי  על  לחניה  חלופות  הנהגים 
להם כי הינם חונים במקום שאינו מותר ובכך 
עוברים עבירת תנועה. בשלב זה הינם מוזהרים 
תשלח  נוספת  תנועה  עבירת  יבצעו  באם  אך 
לנהג הודעת ברירת קנס. מנשר מפורט על כך 

מוצמד לרכב.
מהמשטרה נמסר כי "מטרת הפעילות הינה 
הציבור  של  הנהיגה  ודפוסי  תרבות  שינוי 
רכב.  כלי  לחניית  חוקיות  חלופות  מתן  תוך 
המשטרה רואה חשיבות בהסבר הניתן לאזרח 
למניעת  מובילה  המקרים  שברוב  השוטר  ע"י 

חניות שלא כחוק נוספות".
אלה  בימים  כי  נודע  בירושלים'  ל'השבוע 

בוחנים במטרה את תוצאות הניסוי הראשוני, 
ובהתאם לתוצאות תוגבר הפעילות בכל רחבי 
עצמה,  את  תוכיח  והתכנית  במידה  העיר. 

יוכלו גם תושבי השכונות החרדיות לראות את 
השוטרים "פושטים" על הכבישים והמדרכות, 

ומנסים לשכנע אתכם לחנות כראוי.

מאת: ישראל פריי

שהתרחש  המחריד  מהפיגוע  חלפה  שנה 
זו  הירושלמית.  'גאולה'  שכונת  של  במרכזה 
הימים  באחד  רגועה,  לא  בוקר  שעת  הייתה 
קודם  ספורות  דקות  ישראל.  שידעה  הקשים 
לכן קיפחו את חייהם שני נוסעים בקו 78 שנסע 
נפצעו חמשה אנשים  בארמון הנציב, ברעננה 
בשני פיגועי דקירה, ורצף הטרור הרצחני הגיע 
בתורו לתחנה הירושלמית שמול ישיבת פורת 
יוסף, בה המתינו גברים, נשים וילדים שביקשו 

להתחיל את שגרת יומם.
וטכנאי  מוכאבר  ג'אבל  תושב  המחבל, 
זוועה אפשרית,  'בזק', ביצע כמעט כל  חברת 
הממתינים  את  רכבו  עם  דרס  בתחילה  כאשר 
בתחנה, ולאחר מכן יצא עם סכין קצבים ענקית 

המאבטח  יריות  אכזרי.  דקירות  במסע  ופצח 
אך  האכזרי,  למסע  סוף  שמו  בסמוך  ששהה 
זה היה כבר מאוחר עבור הקדוש הרב ישעיה 
קרישבסקי הי"ד, ועבור כחמשה פצועים, מהם 

פצוע קשה.
בחסידות  התכנסו  להירצחו,  שנה  במלאות 
לזכרו  מיוחד  התעוררות  לערב  קרלין  פינסק 
בני  טובי  על  שנמנה  קרישבסקי,  הרב  של 
הכינוס  ירושלים.  של  הדעת  ומנקיי  החסידות 
מר-חשוון,  חודש  דראש  א'  בליל  התקיים 
בית  בשכונת  החסידות  של  הטישים  בהיכל 
האדמו"ר  כ"ק  בראשות  בירושלים,  ישראל 
ובהשתתפות אדמו"רים, רבנים, בני המשפחה, 
הדגול  המנוח  של  הרבים  ומעריציו  ידידיו 
במשניות  הש"ס  סיום  נערך  בכינוס  הי"ד. 
שנלמד לעילוי נשמתו, והועלה זכר חייו של ר' 

שעיה שהיו גדושים בתורה )בין היתר חיבר את 
סדרת הספרים 'פניני יהושע' על התורה(, יראת 

שמים ומעשי חסד.
בן דודו של הנרצח, המתופף המיתולוגי ר' 
בשעת  בתחנה  הוא  אף  נכח  קרישבסקי  פסח 
הפיגוע ונפצע באורח קשה מאד. בחסדי שמים, 
לאיתנו,  קצרה  תקופה  תוף  ושב  החלים  הוא 
כשהמראות הקשים ואבדן בן המשפחה והרע 
מלווים אותו. בכינוס השבוע נשא דברים, בהם 
חזקה",  מכה  "הרגשתי  עבר.  אשר  את  תיאר 
חיכיתי  מכה.  עוד  תבוא  מתי  "חשבתי  סיפר, 
לזה. אחרי שלש מכות כבר לא הרגשתי כלום. 
הזה,  הדבר  את  שכשעברתי  כזה,  מצב  היה 
ב"ה, היו הרבה מאוד נסים. יכול לדבר הרבה 
מכות,  הרבה  כך  כל  הקשות,  מהפציעות  חוץ 

לא נשאר כמעט כלום".

הוא תיאר את המחשבות שחלפו לו תוך כדי 

מסע הטרור הקשה: "אני מתבייש לומר, אבל 

חשבתי אז לעצמי, שזה היה עניין של סקילה. 

הרגשתי  זכוכיות,  של  גדול  רעש  היה  ממש. 

אותם, והמכה שחשבתי שזה הדף. הייתי כולי 

בהלם, הכל עם זכוכיות סביבי". 

הגדולים  הנסים  את  תיאר  גם  פסח  ר' 

כשהוא  הקשה,  מהפציעה  בהחלמה  שהרגיש 

מציין גם את התפעלות הרופאים והרושם שזה 

שעיה,  ר'  לקדוש  דברים  ייחד  בסוף  הותיר. 

ישראל  יושר למשפחתו, לכלל  שיהיה למליץ 

ולגדולי ישראל, ולחיזוק שמירת השבת בארץ 

ישראל "שהייתה כל הזמן בראש מעייניו".

במקום לחלק דו"חות, השוטרים פונים אל הלב
רשויות האכיפה לא מסתפקות בכלים היבשים שיש בידיהם, ומבקשים לשנות את הרגלי החניה הלא חוקית 

בדרכי נועם  בפרויקט הניסיוני: שיחה פתוחה עם הנהגים, פתקי אזהרה על הרכבים, והצעת מקומות חניה 
אלטרנטיביים  בקרוב בגאולה?

 דו"ח ידידותי    צילום: דוברות המשטרה

ניצול הפיגוע שחזר: "עברתי סקילה"
בכנס לזכרו של הקדוש ר' ישעיה קרישבסקי הי"ד שנרצח לפני שנה בתחנת האוטובוס בגאולה, נשא דברים 
בן דודו, המתופף המיתולוגי ר' פסח קרישבסקי, שנפצע קשות בפיגוע, והחלים  "אחרי שלש מכות כבר 

לא הרגשתי כלום, היו הרבה נסים"



 Æמינהל לשירותי קהילה יוזם במהלך שנת ∑±∞≥ מיזמים ואירועים בתחומי הקהילה
האירועים  במימון  יסייעו  אשר  חסות  מנותני  הצעות  לקבל  מבקש  המינהל 

ובתמורה ישולבו בפירסומי האירועיםÆ האירועים והמיזמים המתוכננים:

• אירועים ומיזמים בתחום הרשות לעליה וקליטה¨ כולל שבוע העולה 
• אירועי היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים וזקנים • אירועי 
היום הבינלאומי לזקן • אירועים המתקיימים במסגרת תכניות לחילוץ 
ילדים  הידרדרות  למניעת  תכניות  הפעלת   • העוני  ממעגל  משפחות 
ובני נוער בסיכון ובמצוקה • יזמות תעסוקתית לשיקום בני נוער¨ זקנים 
ומוגבלים • אירועים ומיזמים ייחודיים בתחום בריאות הציבור ©טיפות 
חלב¨ בריאות השן ווטרינריה® • אירועים ופעילות לאנשים עם מוגבלויות 
©חרשים וכבדי שמיעה¨ מועדון חברתי לעיוורים וכבדי ראייה® • שכונות 
ופעילויות  אירועים   • מוגבלויות  עם  ואנשים  לקשישים  תומכות 
מתנדבים ולמפעילי  למתנדבים  אירועים   • הקהילה  לחיזוק  המכוונים 

בתחום  וקבוצתיות  פרטניות  תכניות   ≠ לרווחה"  נפתחת  "אמנות   •
והשתלמויות עיון  ימי   • שואה  לניצולי  תכניות   • והרווחה  האמנות 
קבוצות  משפחות¨  ליחידים¨  סיוע   • גוניים  רב  ומיזמים  אירועים   •
ופיתוח  לקידום  הסברה  וערבי  עיון  ימי  ירידים¨  כנסים¨   • וקהילות 

התעסוקה בעיר

תשע"ז  כסלו  כ"ט  חמישי¨  יום  עד  להגיש  יש  ההצעות  את 
 ∞≤≠∂≤π∂π±∂ 'לפרטים ניתן לפנות לעדה לייכטר בטל Æ≤πÆ±≤Æ±∂

או לאריאלה אשל בטל' ∞≤π∂π≥∂≠≥∞ או בדוא"ל:
Æliada@jerusalem.muni.il

Æאין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי

המינהל לשירותי קהילה

העיר  תושבי  של  תיפקודם  שיקום  הינו  מפעילותם  חלק  אשר  תאגידים 
Æבאמצעות יצירה ומעוניינים למכור יצירותיהם̈ מוזמנים להגיש מועמדותם

קול קורא לחסויות לאירועים
ומיזמים של מינהל לשירותי קהילה



פקקים ללא הפסקה. כביש רמות
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הכוונות טובות, 
הפתרונות קלושים

זה כבר הפך לבלתי נסבל: אלפי תושבי שכונת 
רמות עומדים מדי בוקר בפקקי ענק, והדרך הקצרה 

העירה הופכת לסיוט  צמרת העירייה ומשרדי 
הממשלה השכימה וירדה לשטח, אך הפתרונות לא 

נראים באופק הקרוב 

מאת: ישראל פריי

מחייהם  ארוכות  שעות  מבלים  שהם  אחרי 
 – נגמרים  בלתי  בפקקים  נואשת  בעמידה 
תושבי  לשוועת  אוזן  להטות  החליט  מישהו 
יום  בבוקר  וחצי  שבע  בשעה  רמות.  שכונת 
המשטרה,  העירייה,  בכירי  התייצבו  ראשון, 
משרדי התחבורה והאוצר, בקניון רמות, משם 
יצאו לכבישים שמעיקים על שגרת חייהם של 

תושבי השכונה.
לכיוון  מרמות  היציאה  הופכת  בוקר  מדי 
העיר  למרכז  והכניסה  מאיר  גולדה  כביש 
את  משרכות  מכוניות  אלפי  מתמשך.  לסיוט 
עוד  לעתים  שמתחילים  ענק,  בפקקי  דרכן 
הפיכת  הסיבה:  הנביא.  שמואל  קבר  מצומת 
ואלפי  לעיר,  מרכזית  לכניסה   443 כביש 
התעשייה  לאזור  דרכם  את  מכוניות שעושות 
הר חוצבים, בכבישים שלא תוכננו להכיל ולו 
עשירית מהכמות הגודשת אותם. תושבי רמות 
עליהם  במיוחד מהעומס שנכפה  הסובלים   –
על ידי אלפי עובדים המגיעים מחוץ לעיר – 
עומדים לא פעם כשעה ויותר בדרכם למוסדות 
החינוך או העבודה במרכז העיר, כשגם נסיעה 
מאחר  אפשרית  לבלתי  הפכה  השכונה  בתוך 

ותוכנות הניווט מפנות נהגים דרכה.
נכחו  במקום  שנערך  המתוקשר  בסיור 
ניר ברקת, מרבית חברי סיעות  ראש העירייה 
מפקד  המקומיות,  וש"ס  התורה'  'יהדות 
האגפים  מנהלי  בירושלים,  התנועה  משטרת 
האוצר  משרדי  ונציגי  בעירייה  הרלוונטיים 
העומס  לאזורי  יצאה  הפמליה  והתחבורה. 
הסיור  במהלך  מקרוב.  הדברים  את  ובחנה 
רעיונות  עלו  בעקבותיו,  שנערכה  ובישיבה 
שגם  דומה  אך  המצוקה,  לפתרון  שונים 
מידי  שינוי  מנבאים  לא  ביותר  האופטימיים 

בשטח.
התנועה  את  שיזרימו  קסם  פתרון  "אין 
בירושלים'  ל'השבוע  אומר  מיידי",  באופן 
אחד מחברי מועצת העיר שלקח חלק בסיור. 
טווח,  ארוכי  הם  שמוצגים  "הפתרונות 
וייקח  ענקית,  תקציבית  השקעה  שדורשים 
בשטח".  ייושמו  שהם  עד  שנים   6-7 לפחות 
סלילת  עם  יגיע  המיטבי  המצב  לדבריו, 
ישירות להר  22, שיוביל מרמת שלמה  כביש 
משכונות  הבאים  מכל  ימנע  ובכך  חוצבים, 
נווה יעקב, הגבעה הצרפתית, מעלה אדומים 
גולדה  זאב להיכנס לקלחת של כביש  ופסגת 
כחצי  היא  שלו  שהעלות  כביש  "זה  מאיר. 
אמנם  שנים,  עליו  מדברים  שקלים,  מיליארד 
עשרות  כמה  של  תקציב  אישרו  לאחרונה 
לוקחים  אם  אבל  ראשוני,  לתכנון  אלפים 
לפי   – בפועל  וביצוע  תב"ע  שינויי  בחשבון 
אנשי משרד התחבורה מדובר בשש שנים, וזה 

עוד ייקח יותר".

 מנהרה מתחת כביש רמות
גם  נמצאים  העתידיים  הפתרונות  ברשימת 

הפעלת  רמות,  כביש  מתחת  שתיחפר  מנהרה 
הנתיבים  אחד  והפיכת   443 מכביש  שאטלים 
בכביש רמות לנתיב לתחבורה ציבורית, כשגם 
הפתרון האחרון, שלכאורה קל לביצוע, עלול 
לארוך תקופה לא קצרה. "עלות הפיכת הנתיב 
לתח"צ היא כחמישים מיליוני שקלים, משרד 
האוצר עדיין מתנגד, וגם הביצוע שלו בשטח 
יכול להגיע לשנתיים ימים", אומר ראוכברגר.

אז למה מועיל הסיור שנערך בשטח? איזה 
דברים נמצאים בשליטתכם? 

 "קודם כל הסיור היה מרשים מאד, ונכחו 
כולם הבינו  ביותר.  בו כל הגורמים הבכירים 
לזעקת  יותר  אדישים  להישאר  אפשר  שאי 
התושבים,  אלפי   - מאות  לא  אם   - עשרות 
הצלחנו להעלות את זה למודעות ולראש סדר 
לקדם,  שאפשר  והצעות  פתרונות  יש  היום. 
כמו שינוי סדרי תנועה, כיכרות ורמזורים, יש 
דברים שכבר הציגו לנו בוועדות העירייה, רק 
התחושה הייתה שזה "ייסע" – כמו הפקקים 
באופן  יתקדם  זה  כעת  לאט,  לאט   - עצמם 

מיידי".
כיווני  שינוי  נמצאים  המיידיים  בפתרונות 
תנועה, הפיכת כבישים מסוימים לחד סטריים, 
הכניסה  כיכר  והפיכת  הרמזורים,  התאמת 
- מכיכר מעגלי  להר חוצבים – מוקד הבלגן 
את  שיצריך  דבר  בלבד,  ויציאה  לכניסה 
המבקשים לצאת מהמתחם לנסוע ולהסתובב 
בסופו. "כל שינוי תמרור ורמזור עשוי לקחת 
מהמשטרה  ביקשנו  ובינתיים,  חודשים,  כמה 
שתפעל באופן מידי באמצעות שוטרים לבצע 
את ההכוונה הזאת בשעות הבוקר. במשטרה 
לקחו את הנושא ברצינות והם מתחילים מיד 
תקווה  מתוך  זה,  את  שיבדוק  פיילוט  לערוך 

שהדברים ייושמו מיידית בשטח".
אומר  פינדרוס,  יצחק  העיר  ראש  סגן 
עירונית  בעיה  "זו  כי  בירושלים'  ל'השבוע 
וגם  עירוני  מאמץ  גם  בה  להשקיע  שצריך 
הקצר  לטווח  הבעיה,  לפתרון  ממשלתי 
והארוך. אני שמח שראש העיר נעתר לבקשתי 
למקום,  המקצוע  גורמי  כלל  עם  יחד  והגיע 
ובהם גם גורמים עירוניים כמו מנכ"ל העיריה 
וכן  לתחבורה  אב  תוכנית  תושיה,  אגף  מנהל 
אנשי משרד האוצר וקצין התנועה של משטרת 
ירושלים. הבנו שלטווח הארוך, בכביש 22 - 
גשר מרמת שלמה להר חוצבים - יסתיים שלב 
 6 בעוד  יסייע  שזה  כך  שנתיים  בעוד  התכנון 
שנים מינימום. לטווח הבינוני דובר על שינוי 
הרמזורים והכבישים בהר חוצבים, מה שייקח 
כ-7 חודשים. לטווח הקצר הועלו מס' רעיונות 
התנועה  לוויסות  נוספים  שוטרים  הצבת  כמו 
חוצבים  להר  השאטלים  של  מאורגן  ותיגבור 

ועוד איזורים, כולל לבאים מחוץ ירושלים".

פסקדוס
מסעדת גורמה, דגים וחלבי

כשר למהדרין

בס”ד

ים
פל

פל
יו 

וד
ט

ס

חורף חם בפסקדוס

חניה פרטית מהשעה 18:00להזמנת אירועים בלבד: 050-2863154

Fish & Dairy
PESCADOS רח’ אהליאב 5, בית אקה, ירושלים

| 02-9403338 pescados.co.ilטל. 

ארועי צהריים: עד 120 איש | חדר VIP מפואר, עד 25 איש

מומלץ להזמין שולחן מראש, בטל: 02-9403338
פתוח: א-ה 12:00, עד אחרון הלקוחות | מוצ”ש: שעה אחרי צאת שבת, עד אחרון הלקוחות

טועמים ללא גבולות

100
לסועד
פסטות, רביולי ופיצותש”ח

ללא הגבלה

יום ראשון

100
לסועד
יין הביתש”ח

ללא הגבלה

יום רביעי

75
לסועד
בירהש”ח

ללא הגבלה

יום חמישי

70
לסועד
מרקים וקינוחיםש”ח

ללא הגבלה

מוצ”ש

250
לסועד
דגיםש”ח

ללא הגבלה

יום שלישי *

100
לסועד
סלטיםש”ח

ללא הגבלה

יום שני

המבצע תקף בהזמנה של כל הסועדים בשולחן.
המסעדה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

* ע”פ בחירת השף.



לנו זה אכפת

במשפחה שלנו חוסכים כסף

בלי להתפשר על בריאות

כי ככה זה כשלאומית היא חלק מהמשפחה.

*כפוף לתנאי הסכם השב"ן.

לילדים - 3 התייעצויות עם רופא מומחה והתייעצות נוספת עם רופא ילדים. 
למבוגרים - 3 התייעצויות עם רופא מומחה.

בנוסף על יועצי ההסדר בלאומית, רשימה של אלפי רופאים מומחים, המוכרים לצורך קבלת החזר כספי*.

רק ללקוחות לאומית זהב, 
התייעצות עם רופאים מומחים

הנמצאים בהסדר ב-200 ₪ בלבד!* 

לפרטים והצטרפות ללאומית:
שירה 050-8999091
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מאת: ישראל פריי

קריאות המואזין הבוקעות ממסגדים בשכונות 
מזרח העיר הפכו להיות רק חלק ממטרדי הרעש 
מהם סובלים עשרות אלפי תושבי שכונות צפון 
ירושלים היושבות ב'קו התפר'. מוזיקת חתונות, 
משגרת  חלק  להיות  הפכו  ויריות  זיקוקים, 
החיים בשכונות נווה יעקב, פסגת זאב והגבעה 
לסיוט  התושבים  חיי  את  והפכו  הצרפתית, 
האחרונים  בימים  ופחדים.  חששות  ולמלאי 
למאבק  ליציאה  תושבים  קבוצות  התגבשו 
חוקי  את  לאכוף  בדרישה  לחץ  להפעיל  והחלו 
ירושלים  עיריית  ראש  הנחה  במקביל,  העזר, 
לגבש בשיתוף המשטרה תכנית פעולה להסדרת 

הסוגיה. 
האחרונה",  בשנה  מאד  התעצמה  "התופעה 
נווה  תושב  יעקב,  בירושלים'  ל'השבוע  אומר 
שכבר  המואזין  קריאות  רק  לא  "זה  יעקב. 
התרגלנו אליהם. המסגדים הפכו להיות הרמקול 
אירועים  לחגוג  בהם  ומשתמשים  השכונתי, 
גם  קולות,  וחתונות, שמים בהם מוזיקה בקולי 
הפך  כבר  זה  משמעותית,  וגבר  הלך  הווליום 
לבלתי נסבל". צביקה יונגריס העומד בראש ועד 
זאב מתאר  ידי תושבי פסגת  על  מאבק שהוקם 
לילות ארוכים של פחד, ויריות שמגיעות כמעט 
לכל בית ברחובות הקיצוניים: "אתה יודע במה 
תרמילי  יותר  יש  למי  משחקים?  השכונה  ילדי 
מתי  בחשש  לישון  הולכים  אנחנו  קליעים... 

לקבוצה  נותנים  נורא,  זה  הבאה,  הירייה  תגיע 
קטנה להפוך את חיי 11,500 בתי אב לסיוט, יש 

פתרונות ואנחנו דורשים לבצע אותם".
תושבים  קבוצת  הגיעה  שעבר  בחמישי 
כשפרצו  מהומה  וחוללה  העירייה,  לישיבת 
המרחש  על  במחאה   – מואזין  בקריאות 
את  ארוכות  דקות  משך  ועיכבו   – בשכונתם 
ניהול הישיבה. יומיים למחרת, השכימו מובילי 
ראש  של  ביתו  בפתח  והתמקמו  קום,  המאבק 
מצוידים  כשהם  ברקת  ניר  ירושלים  עיריית 
ברמקול עם קריאות מואזין רבות עצמה. "אלו 
יום",  יום  אתם  מתעוררים  שאנחנו  הרעשים 

זעקו, והמשיכו במחאתם.
הנחה  התושבים,  למאבק  קשר  בלי  או  עם 
ניר ברקת, הנחה  ירושלים  השבוע ראש עיריית 
את מנכ"ל העירייה אמנון מרחב לגבש בשיתוף 
חוק  ואכיפת  להסדרת  פעולה  תכנית  המשטרה 
פנה  ברקת  המואזין.  מקריאות  הנובע  הרעש 
במכתב לניצב יורם הלוי, מפקד מחוז ירושלים 
אותן  הרבות  "מהתלונות  כי  וציין  במשטרה 
המגיעות  המואזין  קריאות  כי  עולה  מקבל  אני 
ממסגדים משכונות סמוכות מהוות מטרד קשה 
שיתוף  מחייב  בפנינו  העומד  האתגר  מנשוא. 
הנושא  לפיתרון  למשטרה  העירייה  בין  פעולה 
המשטרה  סמכויות  של  משותפת  הפעלה  תוך 
המנהיגות  עם  משותף  שיח  וכן  והעירייה 
המינהלים  הערביות,  בשכונות  המקומית 
הסמוכות,  בשכונות  והתושבים  הקהילתיים 

המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הפנים".
צריכים  אותם  נקודות  מנה מספר  העיר  ראש 
הדת,  פולחן  כיבוד  ביניהם  בחשבון,  לקחת 
הסדרת עוצמות הרעש ושעות הקריאה, ההבנה 
עם  שמתמודדת  היחידה  לא  היא  שירושלים 
משרדים  בין  תיאום  הידברות,  התופעה, 
באי  שנים  ארוך  כשל  "קיים  ועוד.  רלוונטיים 
מתקינים  רבים  מסגדים  הרעש,  רמת  הסדרת 
וללא  בקרה  ללא  וכריזה  הגברה  מערכות 
ושעות  הללו  המערכות  עוצמת  התחשבות. 
החוק  מהוראות  חורגים  והשימוש  ההפעלה 
המפריעים  רעש  למטרדי  בפועל  וגורמים 
לתושבים רבים הגרים בסמוך ופוגעים באיכות 

חייהם", כתב ברקת.

העיר  ראש  הנחה  התכנית,  לגיבוש  במקביל 
יש  לעירייה  לפעול באופן מידי במקומות בהם 
ובמידה  דיחוי,  ללא  מוכנה  עבודה  תכנית  כבר 
יובא  הדבר  כך  לשם  תקציב  מחייב  והדבר 
לאישור בהקדם. ראש העיר ציין בסיום מכתבו 
כי  תקווה  "אני  כי  במשטרה  המחוז  למפקד 
העירייה  בין  מוצלח  פעולה  שיתוף  באמצעות 
ביצוע  אחרים,  בנושאים  שקיים  כפי  למשטרה 
נצליח לתת מענה  יסודית  ופעולה  עבודת מטה 
של  מנוחתם  את  שמטרידה  לתופעה  הולם 

תושבים רבים בעיר".
סמכויותיהם  את  יממשו  החוק  רשויות  האם 
'השבוע  נרחבות?  אכיפה  בפעולות  ויפתחו 

בירושלים' ימשיך לעקוב.

ברקת נרתם לטפל ברעשי המואזין
הווליום שהולך וגובר, התכיפות שהולכת ומתעצמת ואימת הזיקוקים והיריות - הופכים את חיי עשרות אלפי תושבי 
פסגת זאב, נווה יעקב והגבעה הצרפתית לסיוט  תושבים פוצצו השבוע ישיבת מועצה והציבו רמקולים רבי עצמה 
בפתח ביתו של ראש העיר באשמורת הבוקר  ברקת הנחה למצוא פתרון ולהקצות משאבים למיגור "מטרדי הרעש"

סובלים מהרעש. שכונת נווה יעקב 

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם

 עשרות שרטוטים של מסגרות משקפיים
הוגשו לתחרות של אופטיקה 280

– R&A השיק   280 אופטיקה  של  הבית  מותג 
בימים אלה תחרות יחידה מסוגה. במהלכה, הוזמנו 
המשתתפים לשרטט דוגמת משקפיים על פי דמיונם, 
3 המסגרות היפות והמעניינות ביותר ייוצרו  כאשר 

– ומעצביהן יזכו במסגרת על פי עיצובם 
– חינם!

כבר  הגיעו  מסגרות  שרטוטי  עשרות 
התחרות,  של  לקיומה  הראשונים  בימים 
ביניהם שרטוטים המאפילים על עיצובים 
בינלאומיים, עיצובים חדשניים ומקוריים 

לצד שמרניים ומכובדים.
המפעלים,  בטובי  מותג R&A מיוצר 

את  בינלאומיים  מותגים  גם  מייצרים  בהם 
המסגרות הייחודיות שלהם. עם זאת, מחיר מסגרת 
ממותג איכות זה מתאים לכל כיס. כך תוכלו למצוא 
כאשר  שונים,  מחירים  בטווחי  מסגרות   280 ברשת 
גם היקרים בהם, ששאבו את עיצובם ממותגי ענק, 

ממותג  זהה  משקף  ממחיר  בלבד  כשישית  עולים 
אחר.

גבוהה  איכות  ללקוחותיה  רשת R&A מבטיחה 
למשל,  זו,  תחרות  מתמדת.  וחדשנות  במיוחד 
מאפשרת למותג הבית של רשת 280 ליצור 
של  לחלומותיהם  המתאימות  דוגמאות 

לקוחותיה, ולהגשים להם אותם.
עוד נציין כי רשת 280 עובדת בשיתוף 
במסגרתו  החולים,  קופות  עם  פעולה 
משקפיים  לרכוש  מאוחדת  חברי  יוכלו 
ברק,  בני  בסניפים  בלבד  שקלים  ב-5 
ירושלים, ביתר עילית ובית שמש, וחברי 
מכבי – אלפי מסגרות בחינם בסניפים בני 

ברק ובית שמש.
של  המסגרות  לתחרות  שרטוטים  לשלוח  ניתן 
כ"ח  שלישי  ליום  ומותג R&A עד   280 אופטיקה 

חשוון. הזדרזו!

שבוע ראשון לתחרות: 
בס“ד 

רבינו הגדול  
מרנא 

אבי עזרי 
זיע“א 

יום חמישי, ט“ז בחשון תשע“ז 

העליה לאוהל הציון הקדוש בכל שעות היממה ברציפות 

   תפילת רבים המונית, ביום רביעי בערב, בחצות הלילה, בשעה 23:30 בדיוק 

תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו והוא ימליץ טוב בעדינו 

אלפי חוברות תפילה יעמדו לרשות המוני העולים 
תאורה מיוחדת בכל מתחם הציון גם ב“ליל שישי“ ו”מוצאי שבת“ כל הלילה 
עמדות בטחון ואבטחה, ורכבי חירום והצלה בכל שעות היממה 
”הדלקת נרות“ רק במתחמים המסומנים - ”אהלי ענק“ נפרדים לגברים ונשים. אוהל מיוחד לכהנים 
אכיפה מיוחדת להסדרת דוכני המכירות, פרסומי הזיכרון וקופות הצדקה 
בכל הישיבות והכוללים ובמוסדות החימוך לבנים ולבנות, ייאמרו דברי זכרון וחיזוק, לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה 



כנס למנהלי מלכ"רים בנושא:

מקורות מימון במגזר השלישי
יום עיון מעשי בנושא: תמיכות ממשלה, 
קרנות, גיוס תרומות ומיזמים משותפים

הכנס מיועד למנכ"לים ולמנהלי כספים של מלכ"רים.

כ' חשוון 
תשע"ז

יום שני
 21/11/16

במלון לאונרדו סיטי טאוור
)לשעבר שרתון סיטי טאוור(

רחוב זיסמן 14, רמת גן 

לו"ז הכנס:
התכנסות - כיבוד קל  >>  9:00

פתיחה – עו"ד יונתן שיף, שותף מנהל ברשף את שיף עורכי דין   >>  9:30

רו"ח רמי אלחנתי, שותף בקדמי-אלחנתי רואי חשבון - תמיכות ממשלה  >>  9:45

מר מייק פרשקר, מייסד וחבר ועד מנהל במכון מרחבים,   >>  11:15
                          יועץ בכיר לשיתופי פעולה אסטרטגיים בקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון - 

                       גיוס כספים מתורמים ומקרנות

הפסקה  >>  11:45

עו"ד יונתן שיף, שותף מנהל ברשף את שיף, עורכי דין -   >>  12:15
                       מיזמים משותפים עם משרדי ממשלה

גב' עופי זיסר, מנכ"לית קרן עזריאלי –   >>  13:00
                       הזמנה לשותפות? הפרספקטיבה של התורם

פאנל שאלות ותשובות  >>  13:30

סיום וארוחת צהריים  >>  14:15

 

ים
תי

וד
נק

עלות השתתפות בכנס 250 ש"ח

עורכי דין

מוזמנים להירשם << 
    kenes@kacpa.co.il  :בדוא"ל

או בטלפון: 02-5632225
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הוכרז הזוכה במבצע של 
העירייה והרכבת הקלה 

לשיפור פני העיר 
במסגרת הפרויקט המשותף לעיריית ירושלים ולסיטיפס-הרכבת הקלה אספו ילדי העיר 
את הפסולת בשכנותם וזכו לפרסים  סגן ומ"מ ר"ע ירושלים ומנכ"ל חברת סיטיפס 

השתתפו בטקס מכובד בו הוגרלו אופניים מבין משתתפי המבצע
מאת: יעקב פלדמן

למיזם  שהיו  הרבים  וההדים  הגדולה  ההצלחה 
זכיינית  סיטיפס  ולחברת  ירושלים  לעיריית  המשותף 
הביאה  העיר  וחזות  הניקיון  לשיפור  הקלה  הרכבת 
והוא  נוסף  בחודש  המבצע  את  להמשיך  להחלטה 
פרסים  חולקו  המבצע  במהלך  חשוון,  לר"ח  עד  נמשך 

למשתתפים .
וממלא  העיר  ראש  סגן  בהשתתפות  מכובד  בטקס 
מקומו הרב יצחק פינדרוס ומנכ"ל חברת סיטיפס מר ירון 
הגרלה  נערכה  בירושלים,  הקלה  הרכבת  זכיינית  רביד 
בין מעל לאלף הילדים שהשתתפו במבצע המשותף של 
אופניים  זוג  הוגרלו  ובסיומה  הקלה,  והרכבת  העירייה 

שיינתנו לזוכה יוסף אלמקייס. 
שיתוף הפעולה יצא לפועל ביוזמת העירייה ובשיתוף 
חברת סיטיפס שהציבה לעצמה למטרה לפעול לניקיון 
מרבי של קרונות הרכבת כמו גם ניקיון מדוקדק בתחנות 
שנערך  מסקר  העיר.  ברחבי  הפרוסות  הקלה  הרכבת 
אחוז   91 לפיהן  רצון  משביעות  תוצאות  עלו  לאחרונה 
מהנשאלים הביעו שביעות רצון מהניקיון בתחנות ו-96 
מהניקיון  מאד  ומרוצים  מרוצים  הם  כי  השיבו  אחוז 

ברכבות. 
"חובה  פינדרוס:  יצחק  הרב  העיר  ראש  ומ"מ  סגן 
של  וחשיבותה  ערכה  את  דרך  בכל  ולהטמיע  להמשיך 
יופי. בפרט בדור הצעיר נמשיך  קריית מלך ציון מכלל 
לבצע עוד ועוד רעיונות ושותפויות להחדרת ערכים אלו. 
אני מודה מאוד למנכ"ל סיטיפס על השותפות האמיצה".

לדברי מנכ"ל חברת סיטיפס מר ירון רביד, "סיטיפס 
מאוד  ומקפידה  הניקיון  בנושא  גבוהה  חשיבות  רואה 
שמחים  אנו  והקרונות.  התחנות  לניקיון  השנה  במשך 
על ההזדמנות שניתנה לנו להשתתף במבצע חיובי כ"כ 
שנערך בעיר וההירתמות הגדולה של ילדי העיר הפתיעה 

אף אותנו". 

פינדרוס ומנכ"ל סיטיפס 

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000
רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

לפי נתוני חברת החשמל: מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני ביותר לחימום הבית בחורף

חורף קל
במחירים

הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

מאות מוצרים במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים! לדוג':

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

מקרר
לדירות 
שכורות

מייבש
כביסה

8 ק"ג

מכונת
כביסה

7 ק"ג
1,000 סלד

תנור
דו תאי

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

35
ל-36 חודשים
₪ 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

החל מ: 1290 ₪ החל מ: 1190 ₪

החל מ: 1890 ₪

מקרר
df 450 ליטר

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

במחירים מיוחדים!

מייבש 
כביסה

תנור
בילד

אין

מכונת
כביסה

5 ק"ג

תנור 
משולב

רדיאטור
12 צלעות

מכונת
תספורת 

פנסוניק

מעבד
מזון
משולב
בלנדר

49
ל-36 חודשים
₪

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

24
ל-36 חודשים
₪

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

250110249

290

₪₪₪

₪

החל מ:החל מ:החל מ:

החל מ:

החל מ: 1790 ₪

החל מ: 790 ₪

החל מ: 790 ₪

החל מ: 890 ₪

החל מ: 990 ₪

במחירים
מיוחדים! 100₪ החל מ:

מגהץ אדים
טפאל

מיקסרים בוש

כיריים
קרמיות

24
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 890 ₪

כיריים
גז

הן
 כ

לי
גי

עם שיא החשמל!
*עובר

למצב שבת
אוטומטי!

3 שנות
אחריות
מלאות!

החל מ:

החל מ:

36
תשלומים

מאת: אהרן נצר

ראש העיר ניר ברקת, שר התחבורה ישראל כ"ץ והשר 
לענייני ירושלים זאב אלקין השיקו השבוע את העבודות 

להקמת פרויקט הענק בכניסה לעיר ירושלים
הקרובות  בשנים  יהפוך  אשר  לעיר'  'הכניסה  פרויקט 
 1.4 של  בהשקעה  בארץ,  מהבולטים  עסקים  לרובע 
מיליארד ₪ יתפרש על פני שטח של כ-211 דונם וצפוי 
חדשים  עבודה  מקומות  אלף  כ-40,000  עוד  להוסיף 
מרכז  גם  יהיה  החדש  העסקים  רובע  ישראל.  לבירת 
תפעל  במסגרתו  בישראל  והמשולב  הגדול  התחבורה 
רכבת מהירה, שתי רכבות קלות, נתיבי תחבורה ציבורית 

ופרטית ומרחב ציבורי רחב ופעיל.
"הפרויקט  כי  אמר  ברקת  ניר  ירושלים  העיר  ראש 
שאנחנו מתחילים בבנייתו הוא שובר שוויון לירושלים. 
והחיוני  ביותר  המשמעותי  ביותר,  הגדול  הפרויקט  זהו 
מקומות  אלפי  עשרות  ירושלים.  של  לעתידה  ביותר 
עזריאלי,  ממגדלי   5 פי  שגדול  בשטח  חדשים  עבודה 
היצע משמעותי של שטחי תעסוקה שיאיצו את הכלכלה 
ביותר  והמתקדם  הנגיש  התחבורה  מרכז  הירושלמית, 

בישראל, מרכז הכנסים הגדול בארץ, מנהרות, ועוד".

רובע העסקים 
החדש של 

ירושלים
הונחה אבן הפינה לרובע העסקים החדש 
בכניסה לעיר ירושלים  ברקת: "הכניסה 
החדשה לירושלים תפתח חלון להזדמנויות 

חדשות ואפשרויות בלתי מוגבלות"



עונת המבצעים המיוחדים
בסופר הום חוזרת...

עם מחירים    נמוכים על המותגים הגדולים 
כמו שרק אנחנו יודעים.

מחיר קודם: 199.9 ₪

מתקן לייבוש כביסה קוויק
חזק מאד, כולל תא לאטבי כביסה 

₪12990

מחיר קודם: 299.9 ₪

מגירון כתר 5 קומות 
מגוון צבעים

₪15990

מחיר קודם: 42.9 ₪

שעון קיר יוקרתי
מגוון צבעים קוטר 35 ס"מ 

₪2990

מחיר קודם: 329.9 ₪

מכונת גילוח נשטפת במים 
PT724:באישור צומת דגם

₪22990

תוצרת 
הולנד  

באישור 
צומת

מחיר קודם: 19.9 ₪

בקבוק מים חמים 
כולל ריפוד

₪990

מחיר קודם: 249.9 ₪

מיחם שבת משאבה
4.8 ליטר

₪16990

מחיר קודם: 99.9 ₪

סל כביסה 57 סרוג
צבעים: אפור וקרם 

₪5990

מחיר קודם: 249.9 ₪

קרש גיהוץ 
לוטוס

₪16990

מחיר קודם: 29.9 ₪

סכין ויקטורינוקס
מגוון צבעים 

₪1990

מחיר קודם: 439.9 ₪

ארון כתר 
דגם 9280

₪28990

מחיר קודם: 199.9 ₪

פח פדל דקו
מגוון דגמים 50 ליטר 

₪12990

מחיר קודם: 149.9 ₪

מכונת תספורת נטענת
ER131 :דגם

₪9990

מחיר קודם: 69.9 ₪

משקל אוכל דיגיטלי

₪3990

מחיר קודם: 69.9 ₪

משקל אדם דיגיטלי

₪3990

מחיר קודם: 199.9 ₪

 KOSER LAMP מנורת שבת
במגוון צבעים

₪13990

מחיר קודם: 79.9 ₪

מטאטא סיליקון מפרקי רב מגב

₪4990

מחממים
לכם את החורף.

מחיר קודם: 279.9 ₪
₪19990

מחיר קודם: 329.9 ₪
₪22990

מחיר קודם: 359.9 ₪
₪24990

תנור רדיאטור 9 צלעות

תנור רדיאטור 11 צלעות

תנור רדיאטור 13 צלעות

מחיר קודם: 8.9 ₪

סכין פיקסוול

₪590

מחיר קודם: 79.9 ₪

מגירון אקרילי לאיפור / תכשיטים 
גובה 11 ס"מ, רוחב 24 ס"מ, עומק 13 ס"מ 

₪3990

מחיר קודם: 99.9 ₪

סט 5 חלקים לאמבטיה מגוון צבעים 
הסט כולל: מברשת אסלה + פח + דיספנסר 
לסבון + תחתית לסבון + כוס למברשת שיניים.

₪3990

המבצעים עד 18.11.2016 | עד גמר המלאי | הרשת 
רשאית להפסיק את המבצע בכל עת | ט.ל.ח.  | אין 

כפל הנחת מועדון.

הגדוליםמטורפים

המבצע כולל: מטאטא, יעה, מגב 
גומי, טירולר רב מגב.

₪5990

₪5990 ₪6990

2+150%
הנחהמתנה

השני ב-

הזול מביניהםהזול מביניהם

או

מחיר קודם: 69.9 ₪

סל כביסה סרוג מלבני 40 ליטר
צבעים: אפור וקרם .

₪3990

שעת חניה עלינו!
החניה בחניית השירות של

בית טויוטה - לקסוס הסמוך
)עד שעה 18:00, מותנה בקניה(

מקווה הכלים
סגור זמנית!

לרגל מילוי האוצר

 500 מ"ר כלי בית ומתנות - כנפי נשרים 64 ירושלים  
02-991-2221  .  שעות פתיחה: ימים א' -ה' 9:00-21:00 , יום ו' 9:00-13:00

g
ili

g
ra

fi
c

מחיר קודם: 99.9 ₪

מתקן לייבוש כביסה אלומיניום
חזק במיוחד, לא מחליד. 

₪6990
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מאת: ישראל פריי

החרדית  הנציגות  מעלה  האחרונים  בימים 
היום  סדר  ראש  על  הדיור  מצוקת  את  בכנסת 
הציבורי, אך עבור מאות משפחות מבית שמש 
הם  בו  העמוק  לסבך  הפתרון  לה,  ומחוצה 
נראה   - הדירה  חלום  להגשמת  בדרך  נמצאים 

עוד רחוק מאד.
כ-8 שנים חלפו מאז חתמו כאלף משפחות 
במתחם  לדירה  קרקע  רכישת  על  חרדיות 
רכישה,  קבוצות  במסגרת  בעיר  גולובנציץ 
שונות,  ובעיות  מאבקים,  כשלים,  שורת  אך 
ביותר:  עגומה  מצב  לתמונת  יחד  מחברות 
משפחות  ידי  על  שולמו  שקלים  אלפי  מאות 

רבות - ודירות אין.
ממנהלי  חלק  מנסים  האחרונה,  בתקופה 
לגביית  להתארגן  במתחם  השונים  המגרשים 
עצמית,  בבנייה  ולהתחיל  מהרוכשים  כסף 
רוכשים  קבוצת  מאידך,  בנקאי.  לווי  ללא 
מקבוצת 'בנין שלם' – המחזיקה ב-336 יחידות 
במגרשים 301,300 ו-200 - החליטה להתגבש, 
ולנסות להביא להחלפת  ייעוץ משפטי,  לבקש 
חברת הניהול, לחשוף הסכמים, ולעבור לניהול 

שקוף.
עמם  סוחבים  שהרוכשים  הטענות  שלל  בין 
לאורך השנים - על גורמים רבים ואנשים רבים 
- הם מפנים אצבע לעיריית בית שמש שמתוקף 
הקרקע,  מוכר  לבין  בינם  שנחתמו  הסכמים 
ידה.  על  להיעשות  אמורות  הפיתוח  עבודות 
לטענתם, העירייה לא עושה דיה כדי לחלץ את 
המתחם הענק ולהתניעו לכיוון הנכון – בניית 

הבניינים המיוחלים.
ויחידות  שמש,  בית  עיריית  נעלמה  "לאיפה 
עיתונות'  ל'קו  אומר  וההנדסה?",  הפיתוח 
יהודה גנוט, משפטן חרדי העומד בראש ועדת 
ייתכן  "איך  בפרויקט.  שמונתה  המשקיפים 
שהעירייה העבירה את עבודות הפיתוח ממנה 
מדוע  מיליוני שקלים,  עבודות של  אלו  ליזם? 
העירייה ויתרה עליהם? אנחנו מבקשים לראות 
מול  העירייה  חתמה  עליהם  ההסכמים  את 
להגיע  אופן  בשום  מצליחים  ולא  גולובנציץ, 

אליהם.
מתוקנת",  חוק  במדינת  נמצאים  "אנחנו 
תעביר  שהעירייה  יתכן  לא  "זה  מוסיף,  הוא 
ותתנער  פרטי  לאדם  הפיתוח  עבודות  את 
מאחריותה. זו העיר שלה, הרחובות שבתחומה, 
 – עתידה  את  שמבטיחות  החדשות  השכונות 
איך אפשר להתעלם ולמשוך את היד מעבודות 
שנים  שומם  המקום  את  שמשאירות  הפיתוח 
ארוכות?! אולי גם יעבירו את גביית הארנונה 

ליזם פרטי, מה הולך כאן?!", הוא תמה.
מונטג  ומשה  שמש  בית  "עיריית  לדבריו, 
מסייעים  רק  אינם  ובניה,  תכנון  ועדת  כיו"ר 
לעירייה  הנושא.  את  שהציג  כפי  לפרויקט 
והיא  במקום  שקרו  למחדלים  מלאה  אחריות 
עדיין חייבת לשבת עם נציגי הרוכשים ולחשוף 
בשיטת  להמשיך  ניתן  לא  ההסכמים.  את 

ה'שטיבל' שהייתה קיימת כאן".
ממנהלי  אחד  פרנק,  משה  עם  בשיחה 
אחרת  תמונה  מתאר  הוא  שלם',  'בנין  עמותת 
מסיבות  מתעכב  הפרויקט  לדבריו,  לחלוטין. 

השגת  אי  ובראשן  לחלוטין,  אובייקטיביות 
הוא  לדבריו  כראיה  לפרויקט.  בנקאי  מימון 
כסף  גייסו  הרוכשים  בו   ,301 מגרש  את  מציג 
לפני  במקום  לבנות  והחלו  עצמם,  בכוחות 
הוא  הפיתוח  עבודות  את  גם  ספורים.  ימים 
פוטר בכך שכל עוד שלא מתחילים לבנות, אין 
טעם להתחיל בפיתוח. "ברגע שיתחילו לבנות, 
גולובנציץ יעשה את עבודות הפיתוח, בין אם 

ירצה ובין אם לאו".

"הקבלן מבצע עבודות פיתוח"

ובנייה  לתכנון  הועדה  לתכנון  הועדה  יו"ר 
השתלשלות  את  באריכות  פורס  מונטג  משה 

העניינים בפני 'קו עיתונות'. לדבריו, ההסכמים 
לפני  נחתמו  גולובנציץ  לבין  העירייה  בין 
מקובלים  שהיו  לדברים  בהתאם  רבות,  שנים 
בפרויקטים בסדר גודל כזה, לפיהם היזם יבצע 
לא  העירייה  ובתמורה,  הפיתוח,  עבודות  את 
"נמוכים  שהם  ואגרות  היטלים  ממנו  תגבה 

בהרבה מהוצאות הפיתוח בשטח".
מונטג טוען כי עיקר מעייניו וכובד השפעתו 
הוטלו על עבודות הפיתוח של משרד השיכון 
לתחילת  הכרחיות  שהיו   – לשכונה  בכניסה 
שבוצעו  עבודות  לשטח,  ולכניסה  העבודות 
מהמידע  כי  מונטג  טוען  לכך,  מעבר  במלואן. 
הקבלן  השוטפים,  ומהעדכונים  מקבל  שהוא 
ורק לאחרונה התקבלה  מבצע עבודות פיתוח, 

בקשה להחלפת קבלן מבצע.

"באופן אישי", אומר מונטג ל'קו עיתונות', 
את  שבונה  בעיר  קורה  שזה  כך  על  לי  "כואב 
בה  שנחתמו  בישראל,  הגדולה  הדירות  כמות 
עיר  ישראל,  ממשלת  עם  גג  הסכמי  לאחרונה 
הנה, בשכונת  ופיתוחה.  בניינה  על  עמל  שאני 
 2,200 מזמן  בנויות  כבר  ג'  שמש  בית  רמת 
דירות  אלפי  של  שיווקים  יש  ד'  ברמה  דירות, 
– וכאן, שכונה גדולה עדיין נותרה בחולות ולא 

נבנה בה מאומה".
לעבודות  העירייה  של  לאחריותה  באשר 
שהבנייה  נראה  כעת  כי  מונטג  אומר  הפיתוח 
ו"נעמוד על כך שיחד  בשטח החלה ברצינות, 
עם עבודות הבניה יתקדמו עבודות הפיתוח. לא 
והעבודות  בניינים  יקומו  בה  לסיטואציה  נגיע 
הפיתוח לא יעמדו בקצב. אם אראה שיש פער 
אפעיל  העבודות,  לבין  הבניה  התקדמות  בין 
את כל מנופי הלחץ ואת כובד משקלי על מנת 

לגרום להם להתבצע בפועל".
ל'קו עיתונות' נודע כי קבוצת רוכשים נכבדה 
בניסיון  משפטיים,  צעדים  אלו  בימים  בוחנת 
כשמונה  מזה  נתונים  הם  בו  מהסבך  לצאת 
עורך  עם  הקבוצה  אנשי  נפגשו  השבוע  שנים. 
הדין איתן ארז, ובכוונתם לפנות בהמשך לבית 

המשפט שייתן סעד לדרישותיהם.
עו"ד אהרן אהרוני, מי שלווה משפטית את 
ל'קו  בתגובה  מסר  הרכישה,  קבוצות  הקמת 
סבורים  אנו  גם  בכתבה,  "כנאמר  עיתונות': 
היו  בפרויקט  והתשתית  הפיתוח  שעבודות 
ובשל  זו  מסיבה  מכבר.  זה  להתבצע  אמורות 
נקטנו  הרוכשים,  זכויות  של  נוספות  הפרות 
צעדים  ממש,  אלה  בימים  גם  נוקטים  ואנו 
מלוא  את  לממש  שמטרתם  ואחרים  משפטיים 

זכיות הרוכשים".
הטענות  "כל  גולובנציץ:  האחים  תגובת 
גולובנציץ  האחים  כנגד  בכתבה  המועלות 
אינן נכונות ואף אלו הטוענים כך יודעים זאת. 
בהתאם  ופועלים  פעלו  גולובנציץ  האחים 
כי  יצוין  הדין.  משורת  לפנים  ואף  להסכם 
התמורה  מלוא  את  שילמו  טרם  הקבוצות 
הפיתוח  עבודות  כי  לציין  למותר  שנקבעה. 
מבוצעות בשלבים וימשיכו להתבצע ובהתאם 

להסכמים עליהם חתומים האחים.
האחים  בין  קשר  שום  אין  כי  יצוין  "עוד 
לבין בניית הדירות בפועל. האחים פעלו רבות 
משורת  לפנים  וזאת  הקבוצות,  של  לעזרתם 
הדין בכדי שהאחרונים יקבלו ליווי בנקאי. ברי 
בגדר לשון  הינן  כי הטענות המועלות בכתבה 
ולהבדיל  התורה  דין  לפי  דיבה  והוצאת  הרע 
לפי הדין האזרחי ומקימות עילת תביעה כנגד 

המרואיינים בכתבה וכנגד העיתון".
עד  התקבלה  לא  שמש  בית  עיריית  תגובת 

לסגירת הגיליון.
עבור  פה  להיות  מבקש  עיתונות'  'קו 
מזה  שסובלים  האמורים  במתחמים  הרוכשים 
שנים ארוכות, ולהמריץ את העירייה ואת שאר 
וימשיך  לפיתרון,  לחתור  המעורבים  הגורמים 

לעקוב ולעדכן.

רוכשי הדירות במתחם גולובנציץ 
מתארגנים להחלפת חברת הניהול
לרוכשי הדירות במתחם גולובנציץ בבית שמש במסגרת קבוצות הרכישה נמאס מהמצב "התקוע", 
וחלקם מתארגנים לנקיטת צעדים משפטיים  את החיצים הם מפנים לכל עבר: "לעירייה אחריות 

מלאה למחדלים שקרו במקום והיא עדיין חייבת לשבת עם נציגי הרוכשים ולחשוף את ההסכמים. לא 
ניתן להמשיך בשיטת 'השטיבל' שהייתה קיימת כאן", הם אומרים ל'קו עיתונות'

מתחם גולובנציץ בבית שמש                                       )צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90(

שכונה גדולה עדיין נותרה בחולות. משה מונטג
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ראש העיר וסגנו נטעו 
עצים בגינה השכונתית
ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, סגנו הרב יוסף 
דייטש ומנכ"ל העירייה אמנון מרחב נטעו עצים 
בגינה המלבבת שברחוב יוסף בן מתיתיהו ולאחר 
מכן יצאו לסיור מקיף בשכונה ונפגשו עם תושבים 
שהודו להם על ההשקעה הרבה  סגן ראש העיר 
הרב דייטש: "הפרויקט מהווה דוגמה לפרויקטים 
נוספים שאנו מקדמים בשדרוג ריכוזים חרדיים 

נוספים בעיר"

מאת: יעקב פלדמן

ופיתוח שכונת  עם סיום עבודות שדרוג 
המשך  ולקראת  בירושלים  ברוך  מקור 
הגיעו  הסמוכות,  השכונות  ושדרוג  פיתוח 
ברקת,  ניר  ירושלים  עיריית  ראש  השבוע 
העירייה  ומנכ"ל  דייטש  יוסף  הרב  סגנו 
בשכונה  מקיף  לסיור  מרחב  אמנון  מר 
ובשיאו נטעו עצים בגינה המלבלבת שבלב 

השכונה – ברחוב יוסף בן מתיתיהו.
מקור  שכונת  ושדרוג  פיתוח  פרויקט 
ברוך בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים 
העסקית  ההתפתחות  לנוכח  לדרך,  יצא 
האזור  את  להתאים  במטרה  באזור.  הרבה 
להתפתחותו הורה סגן ראש העיר הרב יוסי 
תוכנית  על  לשקוד  החרדי  למע"ר  דייטש 
לפיתוח ושדרוג תשתיות ורחובות השכונה 
והעוברים  התושבים  לצרכי  תוך התאמתם 

והשבים.
ברוך  מקור  בשכונת  התשתיות  שדרוג 
והביוב  המים  תשתיות  החלפת  כללה 
כאשר  הגיחון,  חברת  עם  מלא  בתיאום 
והכבישים,  המדרכות  שודרגו  מכן  לאחר 
וכן  הרחובות  תאורת  המשחקים,  גינות 
יוסף  רחוב  לאורך  חדשה  צמחייה  ניטעה 
הגבהת  בוצעה  בנוסף  כולו.  מתתיהו  בן 
להקל  מנת  על  המדרכה,  לגובה  הצמתים 

על הולכי הרגל בחציית הכביש בבטחה.
שבלב  בגינה  העצים  נטיעת  לאחר 
לסיור  וסגנו  העיר  ראש  יצאו  השכונה, 

השכונה  של  המטופחים  ברחובות 
המדורגת, שם עמדו מקרוב אחר ההשקעה 
הרבה וכן נפגשו עם תושבים שהודו להם 
בתשתיות  הרבה  ההשקעה  על  נרגשות 
השכונה הוותיקה ושדרוג חזותה החיצונית 

לבלתי הכר לרווחת כל תושבי השכונה.
ניר  העיר  ראש  עדכן  הסיור  במהלך 
ברקת את התושבים כי בשבועות הקרובים 
לרווחת  נוספים  ספסלים  ברחובות  יותקנו 
טוב  מזל  לאחל  לכאן  "באתי  התושבים. 
ואני מברך על ההשקעה  לתושבי השכונה 
לפיתוח  העירייה  שהקדישה  העצומה 
שכונת מקור ברוך ולשדרוג ריכוזים חרדיים 
זו  השקעה  כאשר   – העיר  ברחבי  נוספים 

נמשכת גם כעת ותימשך בעתיד", הבטיח.
סגן ראש העיר, הרב יוסף דייטש, התפעל 
אף הוא ממראה השכונה המשודרגת וציין 
לחוש  ניתן  המשודרגים  ברחובות  כי 
התושבים  של  רצונם  שביעות  את  בבירור 
וילדי השכונה מההשקעה הרבה. "המאמץ 
וציין  בחיוך  אמר  השתלם",  שלנו  הגדול 
כי "שכונת מקור ברוך היא אחת השכונות 
ומראה  בירושלים,  והמיוחדות  הוותיקות 
הרחובות המשודרגים והמטופחים משובב 
לב וגורם לנו במע"ר החרדי תחושת סיפוק 
גדולה. אין ספק כי העבודות שדרגו היטב 
זה  ופרויקט  בשכונה,  החיים  רמת  את 
מהווה דוגמה לפרויקטים בשכונות נוספות 
מקדם  החרדי  שהמע"ר  כפי  בירושלים 

בימים אלו".
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עם השלמת שדרוג שכונת מקור ברוך: 

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 

הצבי 15 )בית בזק( ירושלים  |  טל': 072-2156655
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

נוספים:לפרטים

השירות במרכז ״כיוון״ מיועד למי שקיבל היתר מרבותיו.

* השרות ניתן לגברים ונשים בשעות נפרדות

לתושבי
ירושלים
בלבד

אל תחמיצו!
חושבים להתחיל לעבוד?

עכשיו הזמן לקבל את הכלים הנכונים

לקביעת פגישת אבחון צרו קשר:
eli@kivun.org.il :בטל': 072-2156650 או במייל

אבחון תעסוקתי הכולל:

  מבחן ממוחשב - מותאם גם לחסרי ידע במחשבים ולא  
     נדרשת הכנה לקראתו.

  פגישת ייעוץ אישית - כ-10 ימים  לאחר המבחן, בה     
     ניתן ייעוץ אישי לעבודה מועדפת ו/או תחום לימודים רצוי.

אורך הסדנא: כ- 5 שעות
רישום מראש חובה! בטל': 072-2711530

info@kivun.org.il :או במייל     

כל ההכנה לעולם התעסוקה ביום אחד:
   כתיבת קורות חיים שישווקו אותך נכון.

   הכרות עם עולם התעסוקה.
   משרות זמינות במגוון תחומים - אולי זה שלך?

   ליווי אישי לתעסוקה. 
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מאת: יעקב פלדמן

למען  "התנועה  יו"ר  שיוזם  נרחבים  סיורים 
ברחבי  מילר,  חיים  הרב  ותושביה"  ירושלים 
ע"מ  ברכה,  גשמי  תקופת  לקראת  השכונות, 
למנוע מראש, עגמת נפש של שיבושים שונים 
ותקלות שהיו בעבר והופקו הלקחים, ע"י נציגי 

"התנועה למען ירושלים ותושביה" בשכונות.
הפתוח"  ה"קו  אל  תושבים,  פניות  בעקבות 
יו"ר "התנועה למען  שמקיים הרב חיים מילר, 
במשרדי  קהל  וקבלת  ותושביה",  ירושלים 
"אגודת ישראל", נאספו כל הפניות, בעיקר לכל 
רחובות,  ישנם  כאשר  ותיעול,  לניקוז  הקשור 
מים  לבארות  הפכו  שעברה  בשנה  שבגשמים 

וסכנו חיי תושבים ועוברים ושבים,
בעלי עסקים שונים הצביעו על ההצפות שהיו 

חוסר  בעקבות  אשתקד,  בגשמים  חלקם  מנת 
שהועלו  נוספים  נושאים  ותיעול,  ניקוז  בקווי 
בסיורים אלה, הם בעיות מאור, גדרות בטיחות, 
מסוכנים  ענפים  ובפרט  ליפול,  נוטים  עצים 
שבכל מקרה של רוחות חזקות הם יצנחו ויסכנו 
בפגישות  במקום.  לרכבים  יזיקו  או  אדם  חיי 
דחופים  נושאים  מס'  הועלו  הסיורים  במרכז 
בשכונות  ציבורית  לתחבורה  הקשור  בכל 
החרדיות ובפרט  בכל הקשור לתחבורה לכותל 

המערבי וחזור.
מילר  הרב  קיים  בשכ',  הפגישות  בהמשך 
י-ם  בעירית  בכירים  עם  מהשטח  שיחות 
וב"הגיחון" שהבטיחו לטפל בנושאים שהועלו 
את  לפתור  ע"מ  המיטב  את  בס"ד  ולעשות 

הבעיות ומהר ככל האפשר.

לראשונה: הרפורמים ניהלו 
טקס מעורב בכותל

הפרובוקציה החודשית של 'נשות הכותל' עלתה מדרגה: בסוף 
השבוע שעבר צעדה תהלוכת גברים ונשים עם ספרי תורה 
בידיהם, נכנסה במעורב לעזרת הנשים, וקיימה טקס תפילה 

מאת: ישראל פריי

המהומה שהצליחו לחולל ארגוני הרפורמים 
ברחבת הכותל המערבי בבוקר יום רביעי שעבר, 
ראש חודש חשוון, הצליחה להתעלות על סדרת 
הפרובוקציות החודשיות שהם עורכים במקום. 
ובקהל  תקשורת  כלי  בעשרות  מלווים  כשהם 
לצעוד  ונשים  גברים  החלו  נרחב,  משתתפים 
לכיוון  האשפות  משער  התורה  ספרי  עם  יחדיו 
הכותל המערבי, שם התפתחה תגרה תוך חילול 

ספרי התורה, מקום המקדש והמתפללים.
כשהתהלוכה הגיעה עם ספרי התורה לכניסה 
את  למנוע  המקום  סדרני  ניסו  הנשים,  לעזרת 
שהחלו  מפגינים  הצטרפו  אליהם  התקדמותם, 
למחות. במקום התפתחה תגרה שכללה דחיפות 
השוטרים  להתערבות  עד  אלימות,  והפעלת 
שהרחיקו מהמקום את המפגינים החרדים, חלק 
חלק  את  אף  המשטרה,  ולטענת  מהסדרנים, 

מאנשי הרפורמים.
שכללה   - הקבוצה  הצליחה  תקדימי,  באופן 
הנשים  לעזרת  להיכנס   - וגברים  נשים  עשרות 
ארוך  "תפילה"  טקס  בערבוביה  בה  ולנהל 
בלווי  התורה,  ספרי  עם  יחד  הפרעה,  ללא 
בכך  ראו  הרפורמית  בתנועה  וריקודים.  שירה 
גם באחיזתם בשטח,  והישג משמעותי,  ניצחון 
לחץ  בהפעלת  ובעיקר  התקשורתי,  במינוף  גם 
שוב  לדון  הצפוי  בג"ץ  הכרעת  לקראת  ציבורי 

במתווה הכותל.
הצלחתם  על  הרפורמים  ארגוני  של  הצהלה 
'נשות  יו"ר  ששיגרו.  בהודעות  היטב  נשמעה 
עושות  "אנחנו  הכריזה:  הופמן  ענת  הכותל' 
ספרי   14 עם  חודש  ראש  תפילת  היסטוריה! 
תורה בעזרת הנשים בכותל. פרצנו את הדרך!". 
רבינוביץ  שמואל  הרב  המערבי  הכותל  רב 
הגיב בזעזוע: "נשות הכותל פגעו היום באלפי 
מתפללים ומתפללות, כשקיימו תפילה מעורבת 
וביזו ספרי תורה  עזרת הנשים,  הפגנתית בתוך 

כשהעבירו אותם מיד ליד כאחרון החפצים".
לדבריו, "מתוך חרדה עמוקה מפגיעה בספרי 
ההפגנה,  במסגרת  שהובאו  הרבים  התורה 
הכותל  למורשת  הקרן  סדרני  את  הנחיתי 
אף  על  המפגינות,  עם  להתעמת  שלא  המערבי 
שהפירו באופן ברוטלי לא רק את הנחיית היועץ 
מנהג  וכל  הנחיה  כל  אלא  לממשלה,  המשפטי 
נקרע  הלב  ומעולם.  מאז  המערבי  הכותל  של 
קדושה,  מכל  הקדושים  תורה,  ספרי  למראה 
כדבר  היה  לא  מעולם  הפגנה.  כשלטי  נישאים 

הזה. אוי מה היה לנו.
צעקות  הנשים,  בעזרת  זרים  גברים  "עשרות 
מפגינים וצלמי תקשורת - אלה מחזות שקורעים 
המקום  שלנו?  הכותל  זהו  האם  יהודי.  לב  כל 
מתפללי  רוב  יבורכו  שכינה?  זזה  לא  ממנה 
הכותל, שנענו לפנייתי שלא נגררו לפרובוקציה, 
את  הקיצוניות  הכותל  לנשות  העניקו  ולא 
מתכתשים  יהודים  של  המזעזעות  התמונות 
המקדש;  בית  שרידי  למרגלות  אלה  עם  אלה 
לצרף  הכותל  נשות  הצליחו  לדאבוני,  אבל, 
אליהן להפגנה הפעם גם מנהיגים מן התנועות 

היהודיות הליברליות בארה"ב.
ל"אחיי  נרגשת  קריאה  הפנה  רבינוביץ  הרב 
היהודים, הכותל המערבי והעם היהודי זועקים 
היום 'די!' האם אינכם רואים כיצד נשות הכותל 
של  דרך  מוצא.  ללא  בדרך  כולנו  את  גוררות 
מלחמת  של  הפגנות,  של  אלימות,  של  קנאות, 
הכותל  מתי?!  עד  המר?!  לסוף  עד  אחים 
תפילה.  של  מקום  קדוש.  מקום  הוא  המערבי 
ומתפללים  מבקרים  מיליוני  אחדות.  של  מקום 
רצונו  זהו  כי  יום  בכל  מעידים  בכותל המערבי 
העם  עיני  היהודי.  העם  של  המוחלט  רובו  של 
את  לעצור  היום  אלינו  נשואות  כולו  היהודי 

המגפה".
נתניהו הוציא הודעה  ראש הממשלה בנימין 
המצערים  "האירועים  נאמר:  בה  חריגה, 
תורמים  לא  הכותל  ברחבת  היום  שהתרחשו 
לקידום פתרון מוסכם להסדרי התפילה במקום. 
אתמול  הדגישו  הכנסת  ויו"ר  הממשלה  ראש 
הלא-אורתודוקסיים  הזרמים  מנהיגי  בפני 
ההפרה  לחיכוך.  ולא  להידברות  הזמן  שזה 
פוגעת  בכותל  הסטטוס-קוו  של  החד-צדדית 

במאמצינו המתמשכים להגיע לפשרה".

סיורים נרחבים ברחבי שכונות ירושלים  למניעת תקלות 
ושיבושים לתושבים בעיר

נערכים לימי הגשמים

מחה. הרב רבינוביץ
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ציירו על דף נייר את מסגרת המשקפיים שאתם חולמים עליה:
סגנון וצורה, וצבעו אותה כרצונכם

ar280yyy@gmail.com שלחו לתיבת המבצע
או הגישו אותה לאחד מסניפי רשת 280.
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  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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 "ניבחן בסוף הקדנציה בקידום פתרונות למצוקת הדיור החרדית. המבחן הגדול שלנו יהיה האם 
בסל הפתרונות שיוצע לציבור הישראלי, הציבור החרדי יקבל את המגיע לו" ● ח"כ יעקב אשר 
מודע לכך ששרי אוצר ושיכון, שילמו מחירים כבדים על הצהרותיהם בתחום מצוקת הדיור, אך 
לא מוכן להרפות ומציע להעמיד אותו ואת חבריו למבחן התוצאה ● בראיון מיוחד הוא מתייחס 
לכישלון שהביא לאובדן חריש, להקפאה בערים החרדיות וגם לראשי הערים שלא מוכנים לראות 

חרדים בתחום מושבם

ח"כ יעקב אשר בראיון מיוחד ל'קו עיתונות' – מרים את דגל המאבק במצוקת הדיור:

"איננו דורשים להיות בן יקיר, אבל גם לא בנים חורגים"

מאת: יוסי הכט

מחוץ  ישב  עת  שעברה,  בשנה  גם  הקורה  לעובי  נכנס  הוא 
לכנסת, ישב על המדוכה והיה בין הגורמים המרכזיים שהובילו 
מכרזים  הקצאת  עקרונית  שאישרה   – הממשלה  להחלטת 

לחרדים. 
כיום, כחבר כנסת, יעקב אשר שם לנגד עיניו כמטרה עליונה 
– להתריע מפני המצוקה החמורה ביותר במגזר, ולהיכנס לכל 
לא  הוא  עיתונות,  לקו  בראיון  לחרדים.  בינוי  שיאפשר  סדק 
כי הוא מציב את קידום הנושא כמבחן ציבורי  מהסס להצהיר 

של הנציגות החרדית בקדנציה הנוכחית.
גם  תקדים,  חסרי  אשר,  יעקב  מדבר  שעליהם  המספרים 
במונחים של מצוקת הדיור החרדים: "בחישוב פשוט יש לפחות 
שהחסרים  כך  שנה,  כל  הנישאים  חרדים  צעירים  זוגות   6000
וגדלים  הולכים  אלא  שהיו  כפי  נותרים  לא  אפשריים  הבלתי 
בחוסר מידתיות לעומת כלל האוכלוסייה משנה לשנה", אומר 

ח"כ אשר.
בין  הדיור,  בקבינט  כן  לפני  שאושרה  הממשלה  החלטת 
השאר כתוצאה מעבודה שלך, דיברה על פתרונות מחוץ לערים 

החרדיות. האם מודל הערים החרדיות נחל כישלון?
"מודל הערים החרדיות נחל הצלחה אך לצערנו כיום חייבים 
למצוא פתרונות יצירתיים חדשים. בשנים האחרונות אנו עדים 
עילית.  ובביתר  עילית  במודיעין  מוחלטת  כמעט  להקפאה 
באלעד, העיר תוכננה בצורה כזאת שהיא אינה ניתנת להרחבה. 
כיום אנו עושים מאמצים רבים להגדיל את ההיקף התכנוני של 
אלעד, ואנו תולים תקוות בשר הביטחון שיאפשר לאלעד מרחב 
מחיה לבינוי של עוד כעשרת אלפים יחידות דיור בשטח האש 
הבלתי פעיל במזרחה של העיר. אני חייב לציין שאנו מוצאים 
מענה  אין  כיום,  במציאות  קשבת.  אוזן  ליברמן  אביגדור  אצל 
מענה  שנותנים  בודדים  פרויקטים  למעט  לחרדים  גורף  באופן 

דל ביותר".
את התלונות האלה שמענו בעבר, הן היו רלבנטיות כישבנו 
באופוזיציה. כיום זו ממשלת חלומות ובמקום תלונות הציבור 

מעונין לקבל תשובות.
"אין תהליכים של זבנג וגמרנו. לא ייבנו פה דירות תוך לילה 
כמו בסיפור של איש חסיד היה. אנחנו רואים כמה שר האוצר 
כחלון מתאמץ. אם לא תהיה תוצאה למאמציו של השר כחלון 
וגם  מאמין  ואני  היות  אבל  יהיה  לא  לנו  גם  הכללי,  לציבור 
מקווה שתהיה תוצאה חיובית, כאשר השוק יוצף בעשרות אלפי 
יחידות דיור, מסקנתי היא שאנו חייבים להיות על מפת הדיור 

כבר מעכשיו, בשלבי התכנון ובשלבי הכנת המכרזים לשיווק.
כלל  שבתוך  לדרוש,  וחייבים  לדרוש  יכולים  שאנחנו  "מה 
הפתרונות שהממשלה מנסה לקדם היום, הציבור החרדי יקבל 
את שלו ויהיה בתמונה. כאן אנחנו יכולים להיות אנשי בשורה. 
לראשונה בהיסטוריה הממשלה התחייבה על יעד לשיווק ותכנון 
ייעודיים של מקרקעין לאוכלוסייה החרדית ועל יצירת פתרונות 

דיור במגוון דרכים".
שזה בעיקר מילים יפות.

"אם המילים היפות הללו לא יהיו כתובות היום, לא ייווצרו 
בנייה  של  יעד  עם  ברורה  בהצהרה  מדובר  מחר.  הפתרונות 
לחרדים שלא נאמרה בהחלטה רשמית עד היום, ואנחנו דואגים 
להפוך את המילים למעשים. כאן מדובר, ובזה החלטת הממשלה 
נוגעת, על הרחבת אזורי יישוב חרדיים ככל הניתן וכן על הקמה 
או הרחבה של שכונות חרדיות בערם הטרוגניות. אפילו בחריש 
שעליה דובר כעיר שהלכה לאבדון מבחינה חרדית, אנו מקדמים 

בימים אלו מכרז לאלפיים יחידות דיור לחרדים בחריש". 
מתוכנו  עסקנים  של  כשל  בגלל  שאיבדנו  עיר  היא  חריש 

בהגשת המכרזים.

"לא הייתי בפוליטיקה הארצית באותם ימים, דאגתי לעירי בני 
ברק, להקמת מגדלי מסחר שעשו את הבלתי ייאמן והפכו את 
העיר למאוזנת כלכלית, ובצניעות אני יכול לומר שעשיתי זאת 
זאת,  עם  יחד  מעידה.  והמציאות  דשמיא,  בסייעתא  בהצלחה, 
הדבר הכי קל זה למתוח ביקורת על מי שעושה, וכשלא עושים 
כידוע לא טועים. אבל צריך לציין שהבעיה בחריש הייתה שלא 
אפשרו להוציא מכרזים ייעודיים לחרדים – ואת זה פתרנו כעת 
המכרזים  פרסום  בתקופת  אם  הממשלה.  החלטת  באמצעות 
לאחרונה,  שהעברנו  המשלה  החלטת  בתוקף  הייתה  בחריש 
אני אומר לך בבירור שחריש הייתה כיום מאוכלסת ברוב חרדי 
ובכוונתנו לפעול  זה להתמקד בעתיד  מובהק. לכן, מה שצריך 
כדי שהתוכנית העקרונית שאושרה בממשלה תצא מהכוח אל 

הפועל".
אם המהלך הוא להתערות בערים חילוניות מעורבות   אנו 
עלולים להפוך לבני ערובה של ראשי ערים חילוניים שאינם 

רוצים אותנו ודוגמאות לא חסרות. 
"אין ברירה ולוותר זו לא אופציה. לכן בדיוק חייבים לדאוג 
לבידול תכנוני ולמנופים ממשלתיים מול ראשי הערים, כי אחרת 
נישאר קרחים מכאן ומכאן. הניסיון הזה לפיתוח שכונה חרדית 
השיכון  כשר  אריאל  אורי  כששימש  עוד  נעשה  חילונית  בעיר 
ניסינו לדחוף לבידול תכנוני לחרדים וסיפור אחיסמך מעיד עד 

כמה זה נדרש".
עוד פרויקט "תקוע", וזה למרות שהוא יצא לדרך בתקופה 

שהיו לנו גם שר שיכון, גם שר פנים וגם יו"ר ועדת כספים.
"ומה הייתה הבעיה שם? הרי על זה בדיוק אני מדבר. הפרויקט 
הזה נחשב כבשורה גדולה לחרדים אבל נתקע בשלב שבו הגיעו 
היזמים ובקשו להוציא היתרים לשכונה חרדית כאשר לכתחילה 
של  הספציפיים  לצרכים  ולא  כלליים  לצרכים  תוכננה  השכונה 
חדשה  תוכנית  דרשה  המחוזית  הוועדה  הזה  בשלב  חרדים. 
ולכן  אנו דורשים  שתהיה מותאמת לשכונה בעלת אופי חרדי 
כיום תכנון ערים ושכונות ייעודיות לציבור החרדי. ככל שנמלא 
את מחסנית התכנון הממשלתית בתוכניות המותאמות לציבור 
יצליח  נוכל להיות בתוך חגיגת השיווק שתבוא, אם  חרדי, כך 
שר האוצר בתוכניותיו. המסקנה היא שההתאמה צריכה להיות 

כבר מהשלב התכנוני ולא רק בדיעבד, טלאי על טלאי".

  מרבה רגליים

החדשות  הבשורות  כי  עיתונות'  ב'קו  נחשף  שעבר  בשבוע 
עליהן דובר בשבוע האחרון – הינן למעשה כותרות ממוחזרות 
עוד מראשית הקדנציה, כולל רעיון הקצאת חמישה עשר אחוזים 

ממכרזי מחיר למשתכן – לזוגות הצעירים החרדים.
בכך  מתחשבים  אם  החדשות,  בהצעות  יש  בשורה  איזו 

שמדובר למעשה בכותרות ממוחזרות?
התביעה  הייתה  בדיוק  זו  הרי  ממוחזרות,  כותרות  לא  "אלו 

מחפש פיתרונות למצוקת הדיור. יעקב אשר
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מאת: יוסי הכט

לפיד- של  הקודמת  מהקדנציה  ספיחים  כמו  נראה  זה 
פירון, אך היריבות הזאת מתרחשת כאן ועכשיו בין "האחים 
החדשים" – החרדים מול הדתיים לאומיים. במכתב חריף 
משרד  לאיש  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  ששלח 
החינוך, מנהל אגף בכיר מוסדות תורניים במשרד החינוך, 
על  האוסרת  ההחלטה  את  לבטל  דורש  הוא  ציאדה,  עמוס 

כפל תקצוב לישיבות. 
לטענת גפני מדובר בהפליה לרעה של המוסדות החרדיים 
לאחרונה  "הודעתם  לאומיים.  הדתיים  המוסדות  לעומת 
למוסדות נוח"ם שהינם מוסדות ייחודים, כי אתם מעכבים 
ממשרד  נוסף  תקצוב  עקב  אלו  למוסדות  התמיכה  את 
הרווחה". ציאדה הנחה במכתבו לעשות זאת הואיל ולדבריו 

מדובר בכפל תמיכות.
מנהל אגף הישיבות הפך בעבר לשק חבטות, אולם כמו 
במקרים קודמים בעבר, הוא מיישם בסך הכל את המדיניות 
יועצים  של  בהחלטות  השאר  בין   – שהתוותה  המשפטית 
משפטיים לממשלה משנות עבר, אשר אסרה על כפל תקצוב 
לישיבות. גפני התריע לא אחת כי ננקטת איפה ואיפה שכן 
ישיבות ההסדר ומוסדות ממלכתיים אחרים מתוקצבים גם 
הפנה  אף  הוא  לפיד-פירון  בקדנציית  בכפל.  מתוקצבים 

בדרישה  לממשלה  המשפטי  ליועץ  וחריף  ארוך  מכתב 
לבדוק את הסוגיה.

אינה  ההוראה  כי  גפני  טוען  לנוח"ם  שנוגע  מה  בכל 
במקומה – גם על פי ההנחיה האוסרת כפל תמיכות למוסדות 
כולל  בתלמיד  בטיפול  עוסקים  נוח"ם  "מוסדות  חרדיים: 
היותו בפנימייה ועל כן תקצוב המוסד ממשרד הרווחה ואין 
מדובר בכפל תמיכה", כותב גפני ומבהיר מדוע יש לבטל 
לציאדה  וכותב  גפני  מוסיף  מזאת",  "יתירה  את ההחלטה. 
"האגף בראשותך משלם תקציבים כפולים במשך כל השנים 
יותר  גבוה  פעולה  אותה  על  שהתעריף  הסדר  ישיבות  כמו 
ומקבלים תמיכה נוספת ממשרד הביטחון על אותה פעולה, 
וכן  מסוימות  בישיבות  אתיופיה  עולי  תלמידים  לאחרונה 
הלאה. על כן, ובהמשך לשיחתנו הנני דורש לבטל החלטה 
זאת שבפועל מדובר על פעילויות והוצאות שונות ואין בה 

כפל תמיכה". 
מעמדה  מתריע  אלא  באופוזיציה  יושב  אינו  וגפני  היות 
להניח  סביר  המדינה,  לתקציב  קריטית  שליטה  בעלת 
יו"ר ועדת הכספים לנתב את  יידע  שאם תשובה לא תגיע, 
שבים  אנו  בינתיים,  משלו.  בדרכים  לישיבות  התקציבים 
סכסוך  להיווצר  יכול  אחים,  בממשלת  גם  כי  ומגלים 

במשפחה.

כפל תקציבים או מוסר כפול?
יו"ר ועדת כספים מתריע מפני המוסר הכפול שמאפשר כפל תקציבים 
לישיבות ההסדר ואוסר תקצוב לישיבות הקדושות ● במכתב חריף הוא 
דורש ממנהל אגף הישיבות במשרד החינוך לאפשר את תשלום תקציבי 

נוח"ם וקובע: לא מדובר בכפל תקצוב ● האם הכותרות מתקופת ממשלת 
לפיד-פירון עומדות לחזור?

ראש הממשלה מגנה את 
הפרובוקציות ברחבת הכותל

לראשונה מאז פרוץ משבר הכותל - גינוי חריף של ראש הממשלה 
לפרובוקציות ברחבת הכותל ● הרפורמים ונשות הכותל נחלו 

כישלון הסברתי אחרי שאישים חילוניים התייצבו לראשונה לימין 
העמדה החרדית ● דיון חירום של ראשי המפלגות החרדיות עם רב 
הכותל והמקומות הקדושים הגר"ש רבינוביץ' ● החשש: ההכרעה 

בבג"ץ תהיה קשה יותר מכל פשרה פוליטית

מאת: יוסי הכט

אין הרבה רגעים בהם איש ציבור חרדי עומד על הדוכן, 
אומר את שלו בצורה חריפה, וזוכה להנהוני הסכמה מחברי 
כנסת מסורתיים שרחוקים מלהיות חרדים ואפילו לא דתיים. 
אחרי הפרובוקציה שחוללו )וחיללו( ברחבת הכותל בראש 
ונתבקש  הכנסת  דוכן  על  הפנים  שר  השבוע  עמד  חודש, 
להשיב לשאלה מדוע החרדים נסוגו מההסדר עם הרפורמים.

דרעי סיפק בתגובה את אחד הנאומים הטובים והמרגשים, 
לאלעזר  השיב  הוא  שלנו",  אחים  "הרפורמים  הכנה:  ללא 
ואני  מאוד  קשים  דעות  חילוקי  איתם  לנו  יש  "אבל  שטרן, 
חושב שהם גורמים נזק ליהדות". דרעי סיפר כי שהה בשבת 
דווקא  ולא  מסורתיים  המקום,  ואנשי  בכרמיאל  האחרונה 
חרדים, הצביעו לו על שני בתי כנסת רפורמיים, עם מיעוט 
מתפללים, שברחבה שלהם הועמדו ביום כיפור טרמפולינות 
כנסת  בתי  שני  צריך  למה  "שאלתי  למשקאות.  ועמדות 
לרפורמים, אמרו לי שיש להם שתי נוסחאות. אחד לגיטרה 

ואחד לאורגן".
רוצים?  שאנחנו  היהדות  זו  אלעזר,  אותך  שואל  "אני 
אני מוותר על היהדות הזאת, אני רוצה את המקור ולא את 
החיקויים הללו. זו לא דת יהודית, אני לא מוכן לקרב מישהו 
ולהרחיק את היהדות שעליה גדלנו. מה זה הכותל? הרי זה 

שריד בית המקדש שאנו מאמינים שייבנה בקרוב ויהיו שם 
קורבנות, כהן גדול ולשכת הגזית. הם מאמינים בזה? הם לא 
ולכותל חוץ  אז מה להם  זה,  רוצים את  ולא  בזה  מאמינים 

מאשר לעורר פרובוקציה?".

 תקשורת שלילית

ביחד  ביחד ראשי המפלגות החרדיות  ביום שני התכנסו 
הייתה  לראשונה  כאשר  רבינוביץ,  הגר"ש  הכותל  רב  עם 
תחושה בקרב הנוכחים כי בחזית התקשורתית, יד הרפורמים 
גרמה  הכותל  ברחבת  שלהם  הפרובוקציה  התחתונה.  על 
אפילו לידיד הרפורמים, רה"מ נתניהו, לצאת בגינוי פומבי 

נגד התופעה.
מי  הממשלה,  בחסות  הסדר  יושג  לא  שאם  הוא,  העניין 
המשפטיים  הגורמים  ולטענת  בג"ץ,  יהיה  בסוגיה  שיכריע 
שמלווים את הפרשה – ההכרעה שלו לבטח לא תהיה טובה 
נכון  בממשלה.  שתיפול  אחרת  הכרעה  מכל  עבור,  יותר 
ממשיכים  הרפורמים  ובינתיים,  פתרון  הושג  טרם  לעכשיו 
בפעם  שהשבוע,  אלא   – לשבוע  משבוע  כותרות  לקטוף 
לנו.  וחיוביות  להם  שליליות  כותרות  אלו  היו  הראשונה, 
למרבה הצער, כל זה בא על חשבון קדושת הכותל המערבי.

ח"כ יעקב אשר בראיון מיוחד ל'קו עיתונות' – מרים את דגל המאבק במצוקת הדיור:

"איננו דורשים להיות בן יקיר, אבל גם לא בנים חורגים"
שלנו במהלך המשא ומתן הקואליציוני, ולצערנו במהלך המו"מ 
ברור  יותר מדי חשוב,  בנושא  ומדובר  לא התקבלה. מאחר  היא 
ידי היועץ המשפטי  שלהגיע להחלטת ממשלה שתאושר גם על 
הדרך.  ראשית  רק  שזו  למרות  ארוך,  מסלול  זהו   – לממשלה 
הייתה פה עבודה משותפת, שהתוצאה שלה היא מקצה שיפורים 
שאושרה  מחליטים'  'הצעת  והעברת  הקואליציוני  המו"מ  של 
בממשלה. ההצעה הזאת מבוססת על שלוש רגליים. הראשונה: 
קביעת יעדים לחרדים שכוללים את מספר יחידות הדיור לשיווק 

ואת אלו שמתוכננות".
שזהו בעיקר יעד הצהרתי. שוב מדובר במילים יפות.

אזרחי  לכלל  דיור  יחידות  לבניית  יעד  קובעת  "כשהממשלה 
בזה.  תזלזל  ואל  הדיור  ביעדי  גם  להיות  חייבים  אנו  המדינה, 
מדובר בתקדים עצום שכולל יעד ספציפי לחרדים. זהו לא פתרון 
בפני עצמו אבל מדובר בחלק מפתרון כולל ולהצהרה הזאת יש 
משמעות. וכאן בדיוק התחלתי להסביר שיש שתי רגליים נוספות 
להחלטה. הרגל השנייה נוגעת לשיווק עם צביון חרדי שזהו דבר 
בגלל  אותה  והעובדה שהפסדנו  חריש,  על  הרי  דיברנו  תקדימי. 
התאגדו  שבו  ובשלב  חרדי  צביון  בעלת  כעיר  שווקה  לא  שהיא 
כל העמותות החרדיות, כדי להבטיח שרוב הרוכשים יהיו חרדים, 
ההחלטה  לפי  כמונופול.  לו  שנראה  מה  את  פסל  המשפט  בית 
החדשה זה לא יקרה יותר, כי יהיה ברור שהשיווק הוא לחרדים".

ומה תעשו מול ראשי ערים חילונים שמדירים חרדים?
שעוגנה  המחליטים,  בהצעת  השלישית  הרגל  בדיוק  "וזוהי 
כהחלטה מחייבת. זוהי בעצם אותה החלטה שקובעת שהחרדים 
תיכלל  הזאת  הדרישה  כאשר  הטרוגניות  ערים  בתוך  ישולבו 
בהסכמי הגג. בעצם דרשנו שבכל תא שטח שנכלל בהסכמי הגג, 
נכלל  לא  הזה  התנאי  לחרדים.  אחוזים   15 הקצאת  כתנאי  יוצב 
אבל התווספה הדרישה שבכל מקום שיש הסכמי גג עם תוספת 
דירות   2000-3000 משמעותית לערים, תהיה מחויבות להקצאת 
ייעודיות לחרדים. ראשי הערים מייחלים להסכמי הגג  בשכונות 
האלו, ובפעם הראשונה המדינה מתחייבת להציב להם כתנאי – 
בינוי גם לחרדים בפרמטרים מדידים. זהו מנוף הלחץ שיאפשר לנו 
להתמודד עם ראשי הערים ובמקביל צריך ליצור מולם חיבורים 
עם  פוליטיים  חיבורים  ליצור  יודעים  שאנו  כפי  בדיוק  ישירים, 

מרבית ראשי הערים בישראל".

  מבחן התוצאה
יושבים בממשלה  ואתם  פוליטי,  זהו לחץ  בסוף מה שצריך 

כשותפים מרכזיים.
המחליטים  בהצעת  כתובה  שאינה  הרביעית  הרגל  באה  "כאן 
הזאת  הרגל  שלנו.  המטרות  מפת  על  כתובה  להיות  צריכה  אבל 
היא הלחץ הפוליטי שלנו על הממשלה. אם ראש הממשלה, שר 
יידעו שבכל פעם שיפגשו או יבקשו משהו  האוצר ושר השיכון 
מתקדם  איך  השאלה  את  מאיתנו  ישמעו  הם  החרדים  מהנציגים 
את  להפוך  שיכולה  הרביעית  הרגל  זוהי  הדיור,  מצוקת  פתרון 
זו  בפועל.  לביצוע  היום  עד  שהצגנו  והאפשרויות  ההישגים  כל 
הממשלה שאנו שותפים בה שותפות מלאה ואת הדרישה הזאת 

אנו חייבים להציג בלי למצמץ. 
בינתיים שמענו את היוזמה שלך להקמת מינהלת, נשמע כמו 

רעיון יצירתי. המריבות על זהות בעל התפקיד כבר החלו?
סיעה. מה שאני  ומאיזה  יהיה  מי  אותנו  מעניין  לא  "זה ממש 
מנסה לקדם ביחד עם חבריי זו הצעה מחויבת המציאות להקמת 
מינהלת במשרד השיכון שתפקידה יהיה להיות מעורבת בכל הליך 
תכנוני במדינה. כיום משרדי הממשלה עסוקים בפתרון הדיור אך 
אין להם את הזרוע שתקדם ספציפית את כל מה שדיברנו עליו 
עד עכשיו בנוגע לחרדים. אנחנו חייבים בעל תפקיד שייצג אותנו 
בכל הוועדות הרלוונטיות, זרוע ממשלתית שתהיה מכוונת מטרה 

ותייצג אותנו בכל ישיבה ובכל וועדה".
בקידום  הקדנציה  בסוף  שתיבחנו  לסיום    לומר  מוכן  אתה 

הסוגיה הכואבת הזאת?
ביום  יושגו  לא  הפתרונות  וחבריי.  אני  ניבחן,  כולנו  כן.  אכן 
אחד אבל מלאכת קידום הפתרונות, חייבת להיות משימה עליונה 
עבורנו ובהחלט ניבחן בסוף הקדנציה בקידום פתרונות למצוקת 
הפתרונות  בסל  האם  יהיה  שלנו  הגדול  המבחן  החרדית.  הדיור 
לו.  המגיע  את  יקבל  החרדי  הציבור  הישראלי,  לציבור  שיוצע 

איננו דורשים להיות בן יקיר, אבל גם לא בנים חורגים".
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אמריקה בחרה נשיא
תושבי ארה"ב הצביעו אתמול )שלישי( בהמוניהם לבחירות לנשיאות, שעניינו לא רק את תושבי ארה"ב אלא גם את 
אזרחי העולם כולו, ובתוכם כמובן תושבי ישראל  בסיכום הבחירות מהזווית החרדית, ניתן לספר כי גם כאן הדעות 

היו חלוקות: בעוד בחסידויות מסוימות תמכו תמיכה בלתי מסויגת דווקא בהילארי קלינטון, רוב הציבור החרדי 
הצביע לדונלד טראמפ

מאת: חיים בנש"ק 

מתישות,  הדי  הבחירות,  לאמריקה:  חרדים 
זו  ובשעה  מאחורינו,  כבר  ארה"ב  לנשיאות 
כבר  למעשה  אתם  עיתון,  את  קוראים  שאתם 
נבחר להתגורר בבית הלבן בארבע  מי  יודעים 
לשעבר  המדינה  מזכירת  הקרובות,  השנים 
בטח  אתם  כן  כמו  יורקי.  הניו  ההון  אייל  או 
חודם  על  הוכרעו  הבחירות  האם  יודעים  כבר 
אחד  דבר  אך  סוחף.  בניצחון  או  קולות  של 
ולמי.  הצביע  מי  לדעת,  זמן  קצת  עוד  ייקח 
המפלגה  עם  כדרכם  הלכו  הצעירים  האם 
הסתנוורו  הלבנים  הגברים  האם  הליברלית? 
ההיספנים  האם  טראמפ?  של  מהבטחותיו 
את  "לדפוק"  כדי  לקלפיות  בהמוניהם  נהרו 
האם  או  הממותגים  מהמגדלים  המיליארדר 
לנשיא  אמונם  את  הביעו  האפרו-האמריקנים 
מי  עם  זאת,  עם  לקלינטון?  והצביעו  היוצא 
הלכו החרדים אפשר לכתוב כבר עכשיו, בשעת 
נסגרו  טרם  ספורות  שעות  השורות,  כתיבת 

הקלפיות. 
לא  בארה"ב  הרבנים  מרבית  אומנם, 
פרטי  באופן  אך  להצביע,  למי  פומבית  הורו 
ובמכתבים שיצאו על ידי עסקני חלק מהחצרות 
באחד  מפורשת  תמיכה  ניתנה  החסידיות 
החרדי  לקול  כי  לציין  חשוב  מהמועמדים. 
משמעות  מלבד  רבה,  משמעות  הייתה  לא 
"המנצח  שיטת  נהוגה  בארה"ב  הצהרתית. 
מרוכזים  החרדים  ורוב  והיות  הכל",  לוקח 
באופן  שמצביעה  מדינה  יורק,  ניו  במדינת 
מסורתי למועמד הדמוקרטי, אין משמעות רבה  

לקולותיהם במירוץ לנשיאות. 
הורו  מסאטמר  מהר"א  של  החסידות  בחצר 
"ועמדה  מאחר  לקלינטון,  להצביע  לחסידים 
רבות  שנים  במשך  החרדית  היהדות  לצד 
מכן  ולאחר  הראשונה,  כגברת  כשכיהנה  גם 
בתפקיד הסנאטור של ניו יורק וכשרת החוץ". 
במקביל, גם בחצרו של אחיו, האדמו"ר מהרי"י 
המדינה  למזכירת  להצביע  הורו  מסאטמר, 
לשעבר. בכרוז שפרסם הרב משה דוד נידרמן, 
מגדולי העסקנים בחצר נכתב: "קלינטון סייעה 
בעיקר   - ולעסקנים  ליהודים  תפקידיה  בכל 
בנושאים  וכן  ותימן  איראן  יהודי  בחילוץ 

רגישים ביותר". 
להצביע  הורו  סקווירא  חסידות  בחצר  גם 
את  נימקו  לא  אומנם  בחסידות  לקלינטון. 
ההחלטה, אך אין ספק שזוכרים לקלינטון את 
כזכור,  החסידות.  עצירי  בשחרור  בעלה  עזרת 
ביומו האחרון של הנשיא לשעבר ביל קלינטון 
בהם  חנינה,  צווי  על  חתם  הוא  הלבן  בבית 
השמרנית  החסידית  החצר  עסקני  לכמה  גם 
החתימה  טרם  ענק.  בהונאת  מעורבים  שהיו 
הנשיא  עם  נפגש  הלבן,  לבית  האדמו"ר  נסע 
דקות,  כ-45  עמם  ושוחח  הילרי,   - ורעייתו 
בסיום  לפגישה.  שהוקצב  מהזמן  שניים  פי 
חנוכיה  קלינטון  לביל  הרבי  העניק  הפגישה 
מכסף, והפציר בו שיחנון את עסקני החסידות, 
חסידות  בחצר  זוכרים  מאז  נעשה.  שאכן  דבר 
סקווירא למשפחת קלינטון חסד נעורים. בשנת 
הורה  לסנאט,  קלינטון  התמודדה  עת   ,2000
 1,400 האדמו"ר להצביע להילרי. ואכן, מתוך 
בניגוד  הצביעו  בלבד   12 סקווירא,  תושבי 

להוראה.

הליטאים הצביעו 
טראמפ

בניגוד לסאטמר וסקווירא, הורו חלק מראשי 
הישיבות הליטאיות להצביע לטראמפ. אומנם, 
כשאברכים  אך  בפומבי,  כך  הורו  לא  הרבנים 
ההוראה.  את  קיבלו  הם  לשאול  למי  נכנסו 
מראשי  אולשין,  ירוחם  רבי  הגאון  למשל,  כך 
לטראמפ.  להצביע  הורה  ליקווד,  ישיבת 
הגר"י התייחס לאופיו הגס של טראמפ בחייו 
הפרטיים, ואמר כי אין בכך סיבה לא להצביע 
שתי  עשה  המלך  שדוד  בגמרא  "כתוב  לו. 
עבירות אולם לא איבד את המלוכה, מה שאין 
ואיבד  עבירה אחת  בנו שלמה המלך עשה  כן 
העבירות  בין  הבדל  שיש  משום  המלוכה  את 
בחיים האישיים והפרטיים לבין עבירות בנושא 

התפקיד והמעמד של המלוכה.
הסביר  הבדלות",  אלפי  אלף  "להבדיל 
הרעיון  את  מכאן  ללמוד  "ניתן  הישיבה,  ראש 
במישור  השחיתות  של  הגדולה  הבעיה  של 
בחייו האישיים  בעייתי  הינו  הציבורי. טראמפ 
פי  על  מושחתת  להיות  עשויה  הילרי  אולם 

הטענות בתקשורת בחיים הציבוריים". 
ישיבת  ראש  קמינצקי,  הגר"ש  גם  כן,  כמו 
יש  לטראמפ.  להצביע  הורה   פילדלפיה, 
לציין כי בניגוד לניו יורק, פילידלפיה נחשבת 
קובע. על סמך  קול  כל  למדינה מתנדנדת, בה 

זו, ענה הגר"י אדלשטיין, ראש ישיבת  הוראה 
פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה, לתלמידים 
אמריקנים שבאו לשאול אותו לתמוך בטראמפ. 
ה'מרא דאתרא'  הוא  הגר"ש קמינצקי  לדבריו, 

של ארה"ב  ועליהם להישמע להוראותיו.
שריה  רבי  הצדיק  הגאון  גם  כך,   בתוך 
דבליצקי שליט"א הורה לאזרחי ארה"ב שבאו 
לשאול אותו במי לתמוך – להצביע לטראמפ. 
בזוהר  "כתוב  הוראתו:  את  נימק  שריה  רב 
הקדוש, אם יש אישה שולטת זה דינים, מיתה 

ועוני".
מזדהים  החרדים  הרבנים,  הוראת  מלבד 
העמדות  בגלל  הרפובליקנית  המפלגה  עם 
למשל,  כך  מייצגת.  היא  אותן  השמרניות 
קורנבלי,  יעקב  החרדי-אמריקאי  העיתונאי 
מכלי התקשורת 'ג'ואיש אינסיידר' אמר בראיון 
שהיהודים  הוא  "הטרנד  כי  עיתונות'  ל'קו 
והלא  הרפובליקני  למועמד  מצביעים  החרדים 
ינצח  טראמפ  לדעתי,  לדמוקרטים.  חרדים 
אך  מ-70%,  ביותר  החרדים  המצביעים  בקרב 
קשה לדעת כמה זה ישפיע על התוצאה הסופית 

בפלורידה ובואהיו, שהן מדינות מתנדנדות". 
כאמור, מרבית הרבנים בארה"ב מאז ומעולם 
לא התבטאו באופן פומבי למי להצביע, אך הם 
הורו לציבור לצאת ולהצביע. אחד מהמכתבים 
רב  הגאון  של  הוא  בנושא  מפורסמים  היותר 
זצ"ל משנת תשמ"ה. במכתבו  משה פינשטיין 
כל  על  הטוב  הכרת  "משום  כי  הגר"מ  הורה 
על  שמגינה  במערכת  להשתתף  יהודי  אזרח 
בסיסית  אחריות  מוטלת  כל אחד  על  חרותינו. 

להירשם ולהצביע".

טראמפ או קלינטון. מי הגיע לבית הלבן?  

חרדי מצביע אמש בבחירות לנשיאות ארה"ב 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

עדכונים שוטפים ותוצאות הבחירות באתר                   טורים ופרשנויות ביום ו' ב-
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רק אחרי שאחרונת תלמידות רשת 'בני יוסף' 
עזבה את שערי היכל ה'ארנה' בירושלים, הרשו 
לרווחה.  לנשום  הרועה'  'אחר  לעצמם מארגני 
המעמד הראשון מסוגו בו כונסו תחת קורת גג 
אחת כעשרת אלפים תלמידות הרשת, היה אחד 
מהאירועים הנדירים והמרשימים שנראו בשנים 
התחושות  מרוממים,  היו  הרגשות  האחרונות. 
בלבד  מעטים  אך  מחמיאות,  התגובות  נעלות, 
נחשפו לאתגר הסבוך שעמד מאחורי הקלעים 

של האירוע שייחרת לנצח בתולדות הרשת.
הנהלת  לצמרת  ברור  היה  הראשון,  מהרגע 
הרשת כי לצורך הפקה בסדר גודל כזה, ולמען 
המטרה הנעלית להעלאת זכרו של מרן הגר"ע 
יוסף זצ"ל ביום השנה השלישי לפטירתו, צריך 
יהיה להשיג את האולם הגדול ביותר שיתאים 
לציבור הענק שצפוי לצבא על פתחיו. המטרה 
סומנה, היכל הארנה עלה על הפרק, והמארגנים 

היו נחושים להוציא אותו לפועל. 
התאריך  לפני  יום  כי  התברר  שאז  אלא 
ענקי,  ספורט  משחק  במקום  נערך  המיועד, 
ביום  האירוע  את  לערוך  את האפשרות  שהפך 
אפשרי.  בלתי  לכמעט   – מרן  של  פטירתו 
אנשי  העניינים  בסוד  הוכנסו  הזאת,  בנקודה 
הנחשבת  מחשבה',  קו  'אימג'  ההפקות  חברת 
המוניטין  רבות  ההפקה  מחברות  לאחת 
של  עשיר  ברזומה  מחזיקה  ואשר  בישראל, 

אירועי ענק.
"צריך להבין", אומרים מנהלי החברה ל'קו 
סדרי  בכאלו  להפקות  "כשהולכים  עיתונות', 
באולם  קודם  שעות   36 לפחות  נערכים  גודל, 
הכרחיים  ותכנונים  התאמות  מבצעים  עצמו, 
עם  התכתבו  לא  הנתונים  ההפקה".  להצלחת 
המציאות בשטח, הלו"ז הצפוף היה נראה בלתי 
לבלתי  כמעט  נהפכה  האירוע  והפקת  אפשרי 
הרב  יוסף'  'בני  רשת  כשמנכ"ל  אך  ישימה, 
חיים ביטון החליט לצאת לדרך – נראה ששום 
דבר לא יעצור אותו, בדיוק כמו בכל העשייה 

הענפה שלו.
הסיכויים,  כל  ונגד  השתהות  מעורר  באופן 
מנגנון  ליצור  מחשבה'  קו  ב'אימג'  הצליחו 
הפקתי מתוחכם ומערך לוגיסטי מורכב, שהביא 
לתוצאה מדהימה: בטווח של 11 שעות שעמדו 
לרשותם – הצליחו באימג' קו מחשבה להעמיד 
אירוע שאמור לערוך פרק זמן כפול ויותר של 
הכנות. "היו לנו הנחיות מאד ברורות", אומרים 
בחברה, "מנכ"ל הרשת עמד על כך שהאירוע 
יהיה בשעת צהריים על מנת שכל הבנות יצליחו 
להגיע ולשוב בשלום למקומות מהם התקבצו, 
את  להפוך  במטרה  קשוח,  זמנים  לוח  בנינו 

אולם הספורט למטרה הייעודית".
השנה  יום  לרגל  שנערך  המיוחד  באירוע 
השלישי לפטירתו של מרן זצ"ל, הועלה זכרו, 
הגדול.  לאורו  בהליכה  חיזוק  דברי  ונשאו 
המסרים החינוכיים הועברו בדרשות, במצגות, 
בשירים, ובשיחות ששרטטו את דמותו של מרן, 
ואת הדברים שכל בת יכולה לקחת מהם לחייה, 

לעבודתה הרוחנית, ולרומם את נשמתה. 
בנו של מרן ויו"ר רשת 'בני יוסף' הגאון רבי 
הדגיש  בהם  במעמד,  דברים  נשא  יוסף,  דוד 

בעל  עם  תורה  של  בית  הקמת  חשיבות  את 
תלמיד חכם וילדים יראי שמיים. נוכח התוצאה 
מור  שיסד  החינוכיים  הפעלים  של  המבורכת 
לראות  אושר  "זה  בהתרגשות:  הכריז  אביו, 
חינוך טהור, ב"ה  בנות מקבלות  כך הרבה  כל 
יש לנו את שלנו. היום אני גאה לומר שיש לי 
נכדות שלומדות בבתי הספר של רשת החינוך 

'בני יוסף'". 
והגליל,  הנגב  הפריפריה,  שר  ש"ס  יו"ר 
קרא  שבסופם  נרגשים,  דברים  הוא  אף  נשא 
ולקבל  רגליהן,  על  לעמוד  התלמידות  לקהל 
על עצמן לימוד יומי של 5 דקות בספר שמירת 
הלשון של מרן ה'חפץ חיים'. התכונה הורגשה, 
הקהל נענה, ושאגות ה'אמן' הוכיחו כי לכינוס 
אחרי  הרבה  שימשיכו  תוצאות  יהיו  המוצלח 

שהבנות ישובו לביתן.

 תוכנית בהפקה מרשימה
ספורות  שעות  בהיכל  מבקרים  הייתם  אם 
מתקשים  הייתם  המרגש,  האירוע  קיום  לפני 
 – האולם  אולם.  באותו  שמדובר  להאמין 
מכיסאות,  המורכב  גלם  חומר  למעשה  שהוא 
במהירות  הפך   - ספורטיביים  ותנאים  מגרש 
של  היסטורי  לאירוע  ומתאים  נעים  למקום 
מערכות  במרכזו,  הוצבה  במה  ישראל.  בנות 
הקרנה הותקנו, חלקים שלא מתאימים לזוויות 
חוברו,  חיים  שידורים  הוסתרו,  המדויקות 
צורה,  ללבוש  החל  האולם  מרהיבה,  ובאמנות 

ולהתאים עצמו למאורע.
חדשניות  בטכנולוגיות  שימוש  "עשינו 
מעולם ההפקות שאפשרו הפקת במות וטכניקות 
מתקדמות במינימום זמן בלי לוותר על איכות 
דרישת  "הייתה  באימג'.  אומרים  מקסימלית", 
הופתענו,  אנחנו  שאפילו  ברמות  גבוהה  תוכן 
המופע האמנותי הצריך מאתנו להגיע למקסום 
בפן  גם  ועוד".  במות  הרמת  כמו  הטכניקות 
הצד  הסדרת  על  המארגנים  עמלו  הבטיחותי, 
הבטיחותי בסטנדרטים המתבקשים, תוך עירוב 
ואנשי  אש,  כיבוי  וההצלה,  הביטחון  כוחות 
מקצוע רלוונטיים ביניהם מתכנתים ומהנדסים. 
אחד מרגעי השיא הגיע דווקא לקראת סיום 
ובהפקה  מרשימה  אומנותית  בתכנית  הכנס, 
סולי  של  בניהולה  מסוגה,  ראשונה  מקורית 
טולידאנו. הפקת המחזמר 'אחר הרועה' לוותה 

באפקטים מרהיבים ובאיכויות גבוהות.
כל הגורמים הצליח  בין  "רק שיתוף פעולה 
לא  בהצלחה  באמת  שעברה  להפקה  להביא 
מחשבה,  קו  באימג'  אומרים  משוערת", 
כל  גם את חלקם המרכזי של  לציין  ומבקשים 
אגפי הרשת בכלל, ושל המנכ"ל הפדגוגי הרב 
ישי יזדי, מנהל המרכזייה הפדגוגי הרב גבי כהן, 
והגברת חנה בן נעים מנהלת אגף השתלמויות 
ערכית,  בהפקה  חלק  לקחת  "זכינו  בפרט. 
ייחודית ומרתקת, שעוררה גם בנו רגשות עזים, 

והותירה חותם בלבנו", הם מוסיפים.

מאחורי הקלעים של 'אחר הרועה': מי אחראי 
להצלחת האירוע הש"סי?

הגר"ד יוסף והשר דרעימנכ"ל הרשת, חיים ביטון
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ומורי  פוסקים  דיינים,  רבנים,  ל-100  מעל 
והחוגים  הקהילות  כלל  את  שייצגו  הוראה 
ישראל  בארץ  החרדית  היהדות  את  המרכיבים 
הלכתית-רפואית  בפסגה  השבוע  השתתפו 
שהתקיימה ביוזמת מאוחדת. הוועידה התקיימה 
באולמי אחוזת ווגשל בבני ברק על רקע פתיחת 
במרפאת  החדשני  האישה  לבריאות  המרכז 

מרום שיר בעיר.  
מורי  גדולי  ישבו  ארוכות  שעות  במשך 
עולמי  שם  בעלי  הרופאים,  טובי  עם  ההוראה 
מצויות  רפואיות  בבעיות  ודנו  נשים,  ברפואת 
המציבות דילמות הלכתיות וזורמות לפתחם של 
מורי ההוראה. הדיון המקצועי שלשמו התכנסו 
 - הרפואה  עולם  ובכירי  ההלכה  עולם  גדולי 
והלכה.  לרפואה  הנוגעים  נושאים  שלל  הקיף 
הרבנים הציגו שאלות רפואיות, והרופאים, איש 
בתורו, חיוו את דעתם המקצועית מתוך הניסיון 
לרבני  סייעו  ובכך  לרשותם,  שעומד  הרפואי 
ישראל בבואם לחרוץ פסיקה הלכתית בנושאים 

רפואיים המובאים לפתחם בכל יום.
מאוחדת  הנהלת  בכירי  חלק  נטלו  בועידה 

ובראשם מנכ"ל מאוחדת מר זאב וורמברנד, ד"ר 
דוד מורל עוזר מנכ"ל ומנהל תחום פרויקטים, 
מר אלישע הוסמן מנהל מחוז מרכז, הרב משה 
כהן סגן מנהל מחוז מרכז ומנהל המגזר החרדי 
במחוז, ר' דודי שורץ אחראי תחום מגזרים, ר' 

אורי קמינסקי מנהל מאוחדת בבני ברק ועוד.
הוזמן  וורמברנד  זאב  מר  מאוחדת  מנכ"ל 
את  היתר  בין  סקר  ובמהלכם  דברים  לשאת 
ובבני  בכלל  מאוחדת  של  הענפה  ההתפתחות 
ברק בפרט. "בשנה האחרונה", אמר וורמברנד, 
רופאים  כ-20  ברק  בבני  למאוחדת  "צירפנו 
רפואת  על  בדגש  השונים  בתחומים  בכירים 
הוסיף  המנכ"ל  והילדים".  המשפחה  הנשים, 
ביותר  כמתאימה  נבחרה  "מאוחדת  כי  ואמר 
ולא בכדי. אנו פועלים בשיתוף  לציבור החרדי 
תוך  הקהילות,  ועם  הרבנים  עם  מלא  פעולה 
העמדת מתאמי קשרי קהילה ייעודיים, על מנת 

להעניק את השירות המותאם ביותר לכולם". 
את הפאנל המרכזי הוביל והנחה בטוב טעם 
הגאון רבי בנימין גרבוז שליט"א אב"ד בביה"ד 
של הגר"נ קרליץ שליט"א, כשבתחילת הפאנל 
הרצאה  המומחים  מהרופאים  אחד  כל  העביר 
ולאחר מכן ענה לשאלות שהציבו בפניו הרבנים. 

הצלחה ל'ועידת רפואה והלכה'
כמאה רבנים, דיינים פוסקי 
הלכה ומורי הוראה השתתפו 
במפגש הלכתי רפואי ייחודי, 
עם מומחי הרפואה מהשורה 

הראשונה על רקע חנוכת 
המרכז לבריאות האישה של 

מאוחדת בב"ב 

מאת: יעקב פלדמן

ומשפט'  הלכה  'שערי  ההוראה  בבית 
שנערכו  העיון  ימי  את  רב  בסיפוק  מסכמים 
בחודש האחרון במסגרת פעילות בית ההוראה, 
דיינים  רבנים,  עשרות  השתתפו  ובמסגרתו 
ומורי הוראה בישראל, ונערכים לקיום ימי עיון 

נוספים בחודש הקרוב.
ומשפט'  הלכה  'שערי  של  ההוראה  בבית 
בהלכה  לשאלות  העונים  מו"צים   50 מכהנים 
במשך 24 שעות ביממה בבית ההוראה הממוקם 

בשכונת גבעת שאול בירושלים.
לימודים  מתקיימים  ומשפט'  הלכה  ב'שערי 
ערים,  רבני  דיינים,  להכשרת  גבוהים  תורניים 
רבנים משיבים וטוענים רבניים, כאשר במקביל 
העוסקים  תורניים  עיון  ימי  מתקיימים  לכך 
בסוגיות אקטואליות על מנת להעשיר עוד את 

ומורי  הרבנים  של  והמקצועי  ההלכתי  הידע 
ההוראה.

שני  התקיימו  האחרון  החודש  במהלך 
קהילות  רבני  כמאה  השתתפו  בהם  עיון  ימי 
המינים  ארבעת  בנושא  עסק  האחד  ומו"צים, 
והרה"ג  עדס  אברהם  הרה"ג  דברים  נשאו  ובו 

אופיר יצחק מלכא.
עיון  ימי  לסדרת  נערכים  ההוראה  בבית 
בסוגיות  בהלכה"  "רפואה  בנושא  שיעסקו 
הרלוונטיות במשפחה. במהלך ימי העיון ימסרו 
"יד  של  רבה  וינר  יעקב  הרה"ג  ע"י  שיעורים 

שרה" והעומד בראש המכון לרפואה והלכה.
ימי העיון מיועדים לרבני קהילות ומו"צים, 
יועצי  במשפחה,  רפואיים  למטפלים  וכן 
נוספים  מקצוע  ואנשי  חתנים  ומדרכי  נישואין 

העוסקים בתחום המשפחתי.

מאת: חיים רייך

שזירי,  שמאי  הרב  התקבל  רבה  בלבביות 
יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות, לביקור 
גדולי התורה  מיוחד במעונו של חבר מועצת 

כ"ק מרן האדמו"ר מסאדיגורה.
הרב שמאי שזירי הציג בפני האדמו"ר את  
יש  בהן  רבים,  בבתים  המצויות  המצוקות 
מבני  אחד  של  רפואית,  בעיה  עם  התמודדות 
אותם  האפשריים,  הפתרונות  ואת   המשפחה 
ניתן ליישם הלכה למעשה בכל מקרה ומקרה. 
והטבות  פיצויים  קצבאות,  בצורת  פתרונות 
מהרשויות, שמסתכמים באלפי שקלים בחודש 

למשפחה המתמודדת. 

פעילות  על  מברכותיו  האציל  האדמו"ר 
זכויות  הקודש של החברה המרכזית למימוש 
ברחבי הארץ, ועודד את הרב שזירי להמשיך 
הקצבאות  את  לקבל  למשפחות  לסייע 

החודשיות מהרשויות. 
על  לאדמו"ר  שזירי  הרב  סיפר  כן,  כמו 
הסיוע שמגישה החברה למשפחה המתמודדת, 
מענה  ונותן  כוללני,  תמיכה  סל  שמהווה 

בתחומים רבים.
ידיו של  בסיום הביקור חיזק האדמו"ר את 
הרב  בפועלו  להמשיך  וביקשו  שזירי,  הרב 
כלל  של  הרפואיות  הזכויות  מימוש  למען 

הציבור.  

 ועידת הרפואה והלכה 

"תמשיכו בפועלכם למען הציבור"
הרב שמאי שזירי יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות התברך 

במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מסאדיגורה, והעלה בפני 
האדמו"ר את המהפכה שחוללה החברה בראשותו בתחום

ימי עיון תורניים מקצועיים לרבנים
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה
ידוע ומפורסם מדרש רבותינו )הובא ברש"י 
נמרוד  שהשליך  שבשעה  נח(  פרשת  בסוף 
הרן  אמר  האש,  לכבשן  אבינו  אברהם  את 
נמרוד  ואם  משלו,  אני  נוצח,  אברם  'אם  בליבו: 
נוצח, אני משלו'. וכשניצל אברם אמרו לו להרן משל 
השליכוהו  אני.  אברם  משל  הרן  להם  אמר  אתה,  מי 

לכבשן האש ונשרף. 
אברהם  למפלגת  להצטרף  האם  מסופק  היה  הרן 
להתחבר  או  הסוף,  עד  ה'  אמונת  עם  וללכת  אבינו 
בידיה  ורפיא  ולאו  אין  בה',  שמרדו  נמרוד  למפלגת 
)שבת קיג ע"א(, והיה פוסח על שני הסעיפים, ַעד ָמַתי 
ַאֶּתם ּפוְֹסִחים ַעל ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים )מלכים א יח, כא(, ורק 
לאחר שנוכח לראות שאברהם אחיו לא נשרף החליט 
ללכת בכל ליבו ונשמתו עם אברהם באמונת ה', ה' הּוא 
ָהֶאֹלִקים )שם, לט(, אך כיון שלא היה בשלימות עם ה' 
מתחילה אחזה בו האש ונשרף. וזהו שנאמר )בראשית 
יא, לא( ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת ַאְבָרם ְּבנוֹ ְוֶאת לוֹט ֶּבן ָהָרן, את 

לוט לקח אך את הרן לא, כיון שנשרף באש. 
ומכל מקום אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה )בבא 
זכה  הרן  של  הנפש  מסירות  ובזכות  ע"ב(,  לח  קמא 
שמזרעו יצא מלך המשיח )שלוט בנו הוליד את עמון 
מלכות,  של  אמא  המואביה,  רות  יצאה  ומהם  ומואב 

וממנה יצא מלך המשיח(. 
מלך  בעוג  הפרשה  בהמשך  גם  מצינו  זה  ויסוד 
בן  לוט  שנשבה  אבינו  לאברהם  והודיע  שבא  הבשן 
ִנְׁשָּבה  ִּכי  ָהִעְבִרי..  ְלַאְבָרם  ַוַּיֵּגד  ַהָּפִליט  "ַוָּיבֹא  אחיו, 
ימים  האריך  כך  ובזכות  יג-יד(,  יד,  )בראשית  ָאִחיו" 
כל  על  אימתו  והטיל  שנה(  מאות  מחמש  )יותר  רבים 
יושבי תבל )ילקוט שמעוני-דברים רמז תת"י(, על אף 
את  להציל  במלחמתו  אברהם  שיהרג  הייתה  שכוונתו 
לפי שאין  וזאת  )רש"י שם(,  את שרה  ישא  והוא  לוט 

הקב"ה מקפח שכר כל בריה. 
אך כיון שכוונתו של עוג לא הייתה לשם שמים, אלא 
)וכנ"ל(, לכן  שימות אברהם במלחמה וישא את שרה 
משה  אברהם-  של  חלציו  מיוצאי  אחד  ידי  על  נהרג 
רבינו ע"ה )ושילם לו ה' לעוג כמידתו, שעונשו יהיה 

שיפול וימות ביד אחד מבניו של אברהם ושרה(. 
להיזהר  האדם  שצריך  הזהירות  על  למדנו  ומכאן 
קיום  בשעת  אישיות  ומחשבות  נגיעות  לערב  שלא 
המצוה, אלא לעשותה אך ורק למען שמו יתברך, וכך 
ימנע ממנו  ולא  יוכל לקבל את שכר המצוה במושלם 
שעל  למדנו  וכן  והניצחי,  האמיתי  השכר  את  מלקבל 
אף שעושה מצוה עם נגיעה ואינטרס אישי, מ"מ יקבל 
הנפש  ומסירות  המצוה  עצם  על  במושלם(  )לא  שכרו 
לכך  יזכה  לא  אם  ואפילו  יתברך.  שמו  למען  שעשה 

בחייו, יזכו בכך בניו ובני בניו.
תורה  בן  ראיתי  שהייתי  הבריתות  באחת  ונספר, 

שחזות פניו הייתה מוכרת לי,  שאלתיו לשמו ואמר לי 
שהוא נכד של פלוני, השתוממתי לרגע, אותו פלוני היה 
זכה לנכד  ואיך  ומצוות,  ולא קיים תורה  חילוני גמור, 
בן תורה מסולא בפז המזכה את הרבים ומרביץ תורה 
לעדרים, אך לאחר מחשבה קצרה אמרתי שהרי אותו 
אדם על אף שלא שמר תורה ומצוות, מ"מ זכורני שהיה 
לו הערכה רבה לתורה וחכמיה, ומידי פעם בפעם היה 
אף מסייע ותורם מכספו למען החזקת התורה, ולכן זכה 
לקבל נכד כזה, דאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה )בבא 
שעושה  נפש  ומסירות  מצוה  כל  ועל  ע"ב(,  לח  קמא 

האדם למען שמו יתברך, יקבל עליה את שכרו.  



)בראשית  ּוַבָּזָהב"  ַּבֶּכֶסף  ַּבִּמְקֶנה  ְמאֹד  ָּכֵבד  "ְוַאְבָרם 
יג, ב(.

אבינו  שאברהם  המפרשים  הסבירו  דרש  בדרך 
הרגיש שהכסף והזהב מהווים כמעמסה כבדה עבורו, 
ָחַפץ בהם מצד עצמם אלא רק כדי שיהיו לו  הוא לא 
לעזר וסיוע להפיץ את שמו של ה' יתברך בעולם ואת 
שתיה,  )אכילה  אש"ל  לנטוע  אחד,  בא-ל  האמונה 
לינה-לויה( לעוברים ושבים, כל דכפין ייתי ויאכל, כל 
דצריך ייתי ויפסח )מהגדה של פסח(, ִמי ִיְּתֵנִני ַבִּמְדָּבר 
ְמלוֹן אוְֹרִחים )ירמיה ט, ט(, ולקרב בכך את הרחוקים, 
קד  )סנהדרין  הלבבות  את  שמקרבת  לגימה  שגדולה 

ע"א(.
כבוד  לצורך  הממון  את  רצה  לא  אבינו  אברהם 
מדומה, אלא כל רצונו ותכליתו היה לנטוע את אמונת 
על  ע"א(  י  )סוטה  רבותינו  שביארו  וכפי  בעולם,  ה' 
הפסוק )בראשית כא, לג( ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא 
תקרא  אל  לקיש,  ריש  אמר  עוָֹלם,  א-ל  ה'  ְּבֵׁשם  ָׁשם 
"ויקרא" אלא "ויקריא", מלמד שהקריא אברהם אבינו 
את שמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב, כיצד? לאחר 
וכי  שאכלו ושתו עמדו לברך את אברהם, אמר להם: 
משלי אכלתם? משל אלוקי עולם אכלתם, הודו ושבחו 

וברכו למי שאמר והיה העולם. 
ובעניין זה נספר, מידי פעם בפעם היה רגיל הגאון 
שם  ולאסוף  ברודי  לעיר  ללכת  מוואלז'ין  חיים  רבי 
כשהגיע  ישיבתו,  החזקת  לצורך  העיר  מעשירי  כסף 
לשם הרב כיבדו אותו כבוד מלכים והציעו לו למסור 

שיעורים במגוון בתי הכנסיות והמדרשות שבעיר.
במהלך הדרשות לא הזכיר הרב כלל ועיקר את עניין 
האחרונה  בדרשתו  אך  הישיבה,  להחזקת  התרומות 
פתח הרב ואמר: קיבלתי ממכם "כבוד מלא", אך את 
לי  שנתתם  הכבוד  בשביל  באתי  לא  חיפשתי,  לא  זה 
)כבוד מלא- עם האות ו'(, אלא באתי בשביל לקבל את 

הכבוד החסר- "כבד", ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמאֹד ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף 
ּוַבָּזָהב )בראשית יג, ב(, לצורך המשך החזקת הישיבה 
פתחו  מיד  ברודי  עשירי  כל  זאת  כששמעו  והגדלתה, 
את כיסיהם ותרמו בעין יפה ורוח נדיבה עבור החזקת 
ישיבת וואלז'ין, שממנה יצאו כל ראשי הישיבות בארץ 
הגאון  ותלמידי תלמידיו של  וכולם תלמידיו  ובעולם, 

רבי חיים מוולאזין, זכותו תגן בעדנו. 



ִלַּמד ַּדַעת ֶאת ָהָעם
שלמה המלך קיבל חכמה עילאית וגדולה יותר מכל 
ֶקֶדם  ְּבֵני  ָּכל  ֵמָחְכַמת  ְׁשֹלמֹה  ָחְכַמת  ַוֵּתֶרב  האדם,  בני 
ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם )מלכים א' ה,  ּוִמּכֹל ָחְכַמת ִמְצָרִים: 
י-יא(, אך גדלותו ומעלתו הייתה שאף עם כל חכמתו 
ְויֵֹתר  חכמה,  וללמדם  העם  אל  לרדת  ידע  העצומה 
ְוִחֵּקר  ְוִאֵּזן  ָהָעם  ֶאת  ַּדַעת  ִלַּמד  עוֹד  ָחָכם  קֶֹהֶלת  ֶׁשָהָיה 

ִּתֵּקן ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה )קהלת יב, ט(. 
ששבוע  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן,  היה  וזה 
שעבר מלאו שלוש שנים להסתלקותו, על אף חכמתו 
והעמקּותוֹ האין סופית ידע איך לרדת אל העם וללמדם 
תורה במתיקות מבחינת ְותוַֹרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשוָֹנּה )משלי 
לא, כו(, ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְונֶֹפת צּוִפים )תהילים יט, יא(. 

שפרופסור  בדרשותיו  לומר  זצוק"ל  מרן  היה  רגיל 
אך  בחכמתו,  בעולם  ומפורסם  ידוע  היה  איינשטיין 
כיון  הרצעותיו,  את  להבין  שהצליחו  אלו  היו  מעטים 
שהיה מדבר בצורה כשרונית ועמוקה מאוד ולא הצליח 

לפשט את הדברים.   
קרוב  להיות  שזכיתי  שנים  יובל  לאחר  אומר,  ואני 
ולהשתתף  והנהגותיו  מדרכיו  ללמוד  זצוק"ל,  למרן 
בשיעוריו, שכמעט ולא היה יוצא אדם משיעוריו שלא 
ביותר, קושיות  היה מבין אף את המהלכים העמוקים 
הנודע  מחלוקת  סופר,  וחתם  ביהודה  נודע  רעק"א, 
סיפורים  בשילוב  והגר"א,  ומשיב  שואל  ביהודה, 
ומעשיות מרבותינו ז"ל במתיקות מיוחדת, וזאת מפני 
ללמד  כדי  הדברים,  את  לפשט  הצליח  זצוק"ל  שמרן 
ַוֵּיֶרד  בו:  שנאמר  רבינו  משה  מבחינת  העם  את  דעת 
מֶֹׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם )שמות יט, יד(, משה רבינו למד 
תורה בשמים מפי הקב"ה והתגושש עם מלאכי מעלה, 
ובכל זאת התאמץ לרדת אל העם וללמדם דעת ותבונה 

בפשטות וענווה. 
שנזכה  לנו  תעמוד  ורבינו  מורנו  שזכות  רצון  יהי 
בקרוב  בקרוב  ונראה  ולעשות,  לשמור  וללמד  ללמוד 

בישועת ישראל השלימה, אמן. 

"
"

מידי פעם בפעם היה רגיל הגאון רבי חיים מוואלז'ין ללכת לעיר ברודי ולאסוף שם כסף מעשירי 
העיר לצורך החזקת ישיבתו, כשהגיע לשם הרב כיבדו אותו כבוד מלכים והציעו לו למסור 

שיעורים במגוון בתי הכנסיות והמדרשות שבעיר
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אברהם  נתנסה  ניסיונות  עשרה 
הניסיון  אך  בכולן,  ועמד  אבינו 
שמו  על  נקראת  שלימה  שפרשה 
הוא הניסיון שנראה לנו הפשוט והקל 
ביותר - "לך לך מארצך וממולדתך ומבית 
אם  וכי  אראך")יב,א(.  הארץ אשר  אל  אביך, 
לנו באופן אישי: "לך לך  הקב"ה היה אומר 
אראך",  אשר  הארץ  וממולדתך...אל  מארצך 
ועוד כדברי רש"י להנאתך ולטובתך, לא היינו 

נוהגים כך?
רבי מנחם מנדל מקוצק זצוק"ל היה דורש 
בשרף לשון קודשו: "לך לך –גיי צו דיר!)לך 
לעצמך(. וסיים: דאס איז א לאנגע וועג! )זו 
עצמך  את  חפש  לך  כלומר,  ארוכה!...(  דרך 
נכון  אל  ולדעת  להכיר  ותדע  פנימה,  בתוכך 

מה אתה? ומי אתה בפנימיותך!
זהו ניסיון והתמודדות הקשים ביותר בחיי 
האדם. זה אינו רק של אברהם אבינו. אלא לכל 
אחד ואחד מאתנו, הוא אינו חד פעמי, אלא 
יום – יומי. מיום ירידת הנשמה לעלולם ועד 
חזרתה לצור מחצבתה. ולכן דווקא על נסיון 
הניסיונות  לעומת  שלימה  פרשה  נקראת  זה 
 – חד  והיותם  אדם  כל  אצל  שאינם  האחרים 

פעמיים.
ומומחה  בקי  שהיה  גדול  שגנב  מסופר 
במקצועו, ביצע מידי יום גניבות ענק, וברוב 
והנה  מעולם.  נתפס  לא  ומומחיותו  זריזותו 
יהלומים  בורסת  אודות  לאוזנו  שמועה  הגיע 
נמכרים  שם  בבלגיה.  שבאנטוורפן,  הענקית 
ובגניבת  בעולם,  ביותר  היקרים  היהלומים 
עושר  להתעשר  הוא  יכול  שכזה  אחד  יהלום 
רב! קם איפוא אותו גנב והפליג אל אנטוורפן 

הרחוקה.

בהגיעו לשם החל לבחון מקרוב את אמצעי 
מדוקדק  מעקב  ולאחר  במקום,  השמירה 
גילה שהגניבה בתוך בנין הבורסה היא בלתי 
האבטחה  וכללי  השמירה  אמצעי  אפשרית. 
הנוקשים שבמקום לא השאירו שום אפשרות 
לא  הוא  אך  מוצלחת.  גניבה  לביצוע  ריאלית 
אמר  כאן,  עד  הגעתי  כבר  אם  נואש,  אמר 

לעצמו, לא אצא בידיים ריקות!
הוא נשאר במקום כמה ימים נוספים, עוקב 
ובודק  כולה  הבורסה  מהלכי  אחרי  מקרוב 
חשב  בתחילה  כולם.  האפשרויות  את  היטב 
עד  אך  היהלומים,  במשלוחי  ידו  לשלוח 
מהרה גילה שכל 'משלוח' של יהלומים מגיע 
הזאת  האפשרות  ירדה  ולכן  ומוגן.  משוריין 

מהפרק.
לא  עצמה  הבורסה  שמיהלומי  בראותו 
כיוון.  לשנות  החליט  בידו,  גניבתו  תעלה 
נוקטים  אינם  היהלומים  שרוכשי  הניח  הוא 
באמצעי זהירות נוקשים כל כך כמו בבורסה 
עצמה, ואפשר שמתוך תיקו של אחד הנגידים 

הנכבדים יהיה בנקל יותר 'למשוך' יהלום.
הומה  בלגיה  של  היהלומים  בורסת  שוק 
בזה  נמכרים  ויהלומים  העת,  כל  לקוחות 
אחד  אחר  לתור  הגנב  החל  בטרם  זה.  אחר 

היהלומים  תצוגת  את  מקרוב  בחן  העשירים, 
מסוים.  יהלום  על  'לסגור'  והחליט  הנוצצים 
כמו אחד  בקרבת מקום, הסתובב  נשאר  הוא 
העשירים שבאו לבחון את התצוגה, תוך שהוא 
יוקרתי.  יהלום  אותו  עבר  אל  מבטים  מגניב 
מעשירי  אחד  הגיע  השעה,  ארכה  לא  והנה 
תבל שגם הוא ממש נדהם מיופיו של היהלום 
של  הבולשות  עיניו  תחת  אותו  ורכש  הנוצץ 
צאתו  עד  הקונה  אחרי  הגנב  עקב  כך  הגנב. 
את שערי הבורסה, והחל לעקוב אחריו בסתר 
לכל מקום שהלך כדי למצוא את שעת הכושר 

לביצוע מזימתו השפלה.
את  העשיר  שם  מעקב,  שעות  כמה  לאחר 
פניו לעבר הנמל המקומי, קנה לעצמו 'כרטיס 
במקום  שעגנו  הפאר  מאניות  לאחת  הפלגה' 
החליט  האניה.הגנב  בבטן  נבלע  מהרה  ועד 
כאן  באומרו שדוקא  כרטיס,  לרכוש  הוא  אף 
להעביר  קלות  ביתר  יוכל  הדרכים  בטלטולי 

את היהלום הנכסף לרשותו.

במהלך ההפלגה מיעט העשיר לצאת מתאו 
המפואר, אולם בכל זאת הצליח  הגנב פעמים 
מספר לחמוק אל תוככי מזוודותיו. אולם פעם 
כלום.  מצא  ולא  בידו  חרס  העלה  פעם  אחר 
להיות  יכול  ואיך  קורה  מה  הגנב  הבין  לא 
כדבר זה, הרי עקב אחריו מרגע הרכישה ועד 
ולהמשיך  להתייאש  לא  החליט  ולכן  עכשיו. 

לנסות להתגנב.
מתאו  העשיר  כשיצא  הפעמים  באחת 
העשיר  חזר  ואז  מזלו,  את  שוב  הגנב  ניסה 
מחטט  בעודו  חם'  'על  הגנב  את  ו'תפס' 
אלא  העשיר  נבהל  לא  להפתעתו  בחפציו. 
היטב  אני  ואמר:"יודע  בלגלוג  אליו  הביט 
מה אתה מחפש, אבל דע לך כי הינך מתאמץ 
נכשל  כי הפעם  לשוא!" הגנב הבין על אתר 
ונפל לרגליו של העשיר כמבקש את מחילתו, 

ומתחנן על נפשו לבל יסגירו אל רב החובל.
בטרם פנה הגנב ביקש מן העשיר להבהיר 
כל  אחריך  עקבתי  'הרי  הדבר,  פשר  את  לו 
הזמן מרגע יציאתך מן הבורסה עד לאניה ולכן 
בטוחני שהיהלום נמצא כאן, אבל הפכתי כל 

פינה ולא מצאתי אותו, כיצד יתכן הדבר?' 
העשיר חייך חיוך צופן סוד ואמר: קלטתי 
אותך מהרגע הראשון, ועוד בתוככי הבורסה 
לפיכך  בעיני...  חשודות  תנועותיך  היו 
על  יעלה  שלא  במקום  היהלום  את  החבאתי 
שלך  המעיל  בכיס  מונח  הוא  לעולם!  דעתך 
שלא  ידעתי  שם  הקולב!  על  כאן  התולה 

תחפשהו כלל....

כמה מוסר השכל יש במעשה זה:
אוצרותיו של  בין  היהלום  חבל לחפש את 
טמון  היהלום  עצמך!"  אל  לך  "לך  חברך. 
בתוכך עצמך! – יש בך אוצרות נפלאים שלא 
יסולאו מפז, חפש אותם חיפוש אחר חיפוש, 
שבתוכך!  שלך!  היקר  היהלום  שיתגלה  עד 

אמנם זו דרך ארוכה אבל שם נמצא היהלום.

"לך-לך" – לעצמך!

   הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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שנה טובה וחורף בריא!
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הבחירה 
המשפחתית !

בבאדג'ט
תמיד יותר
משתלם

באדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים !
60 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

שנתיים אחריות.
טיפולים ללא חיוב בתקופת האחריות.
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צרכנות 

אחרי שנים של מחקר חדשני של הפעילות הטבעית של Nrf2  חלבון המצוי בעור באופן 
טבעי ותומך במספר רב של מנגנונים נוגדי הזדקנות, גילתה אסתי לאודר דרך חדשה 
 Revitalizing וחשובה לשחרר את פוטנציאל הנעורים של העור. הכירו את סדרת 
ייחודית  Supreme + Global Anti-Aging החדשה המתהדרת בתמצית מורינגה 
ובלעדית התומכת בהפעלת ה-Nrf2 הטבעית של העור על מנת ל"התניע" יתרונות 

ונוגדי  גירויים  נוגדי  לרבות  הזדקנות,  נגד  רבים 
להגביר  מסייעת  גם  המורינגה  תמצית  חמצון. 
העוצמתי  הקולגן  קומפלקס  של  היתרונות  את 
ומחזקת  הטבעי  הקולגן  ייצור  את  עוד  המקדם 
את מחסום הלחות של העור. סדרה רבת עוצמה 
זו מתמודדת עם המראה המקיף סימני הזדקנות 
הדחיסות  המוצקות,  את  במיוחד  ומשפרת  רבים 
צמצום  תוך  העור  של  לעין  הנראים  והגמישות 
והקמטים. מחיר השקה מיוחד  מראה הקמטוטים 
מ"ל–   30  - לחות   קרם  נובמבר:  חודש  סוף  עד 

300₪ באלם - 30 מ"ל– 300 ₪

פוטנציאל הנעורים של העור שלך

חברת מוצרי המזון 
'מעולה' מציגה את 

האירוח  סדרת 
ה,  מ י ע ט ה
ית  ת ו כ י א ה

שלה,  והמושלמת 
מגוון  המכילה 

עשיר של מוצרי מזון 
כך   – לאירוח  מוכנים 

האריזה  את  לפתוח  רק  הוא  שנדרש  מה  שכל 
'מעולה'  של  האירוח  סדרת  לשולחן.  ולהגיש 
בין  הכוללים,  מוצרים  של  עשיר  מגוון  כוללת 
היתר: גלילי וופל במבחר טעמים, גליליות במבחר 
מילויים, עוגיות קרמיות ממולאות במבחר טעמים, 
עוגיות קרמיס בטעם שוקולד ובטעם וניל, וופלים 
דרג'ה  וסוכריות  מרשמלו  וכן  טעמים,  במבחר 

בטעם שוקולד ועוד.

קבלת האורחים תהיה מעולה
שפרסמה  סקר 
הסטודנטים  התאחדות 
שנת  פתיחת  לקראת 
האקדמית,  הלימודים 
המכללות  כי  מגלה 
את  דחקו  האקדמיות 
במדד  האוניברסיטאות 

ברציפות:  השלישית  בפעם  ההוראה.  איכות 
הראשון.  במקום  מדורגת  אונו  האקדמית  הקריה 
שנת  את  השבוע  פותחים  סטודנטים  אלף  כ-310 
 63 כיום  פועלים  בישראל  האקדמית.  הלימודים 
מוסדות להשכלה גבוהה ועל-פי סקר שמפרסמת 
ירידה  חלה  כי  עולה  הסטודנטים  התאחדות 
באוניברסיטאות  ההוראה  באיכות  משמעותית 
הסקר  תוצאות  האקדמיות.  המכללות  לעומת 
של  העולה  משמעותן  על  מכל  יותר  מעידות 
המכללות בכלל, ושל הקריה האקדמית אונו בפרט.

ניצחון המכללות על 

אם גם אתם לא מתפשרים, ורוצים לקראת שבת 
ביותר, כבר לא  ליהנות ממטעמי השבת הטובים 
צריך להתרוצץ ברחבי העיר מחנות האוכל המוכן, 
שמחים  אנחנו  ושתיה.  לפיצוחים  ומשם  למאפיה 
היהודית,  המסעדה  מתחם  את  בפניכם  להציג 
כל מעדני השבת במקום אחד, במיקום שקט עם 
השבת  קניות  את  לעשות  שתוכלו  במקום,  חניה 
היהודית  ביותר. מתחם המסעדה  בצורה הטובה 
לשבת,  צריכים  שאתם  מה  כל  את  לכם  מציע 
מעדני השבת של המסעדה היהודית המפורסמת, 
המגוון הכי גדול בארץ של בשרים, עופות, דגים, 
ובמבצע מיוחד,  וסלטים, בטעם משובח  תוספות 
למסעדה  בצמוד  הסלטים.  במחלקת  חינם   3+1
"מאפה  המפורסמת  המאפיה  שוכנת  היהודית 
נאמן", עם חלות, מגוון עוגות וקינוחים ענק, ומבצע 
לשבת.  וטרי  חם  רוגלאך  על  הנחה   50% מיוחד  
שנפתחה  החדשה  הסופר  חנות  את  גם  הכירו 
בצמוד, "בסר מרקט", מרכול ענק בו תוכלו למצוא 
כגון  משתלמים  במחירים  מוצרים  של  ענק  מגוון 
פיצוחים, שתיה, פסטרמות, יינות, חטיפים והרבה 

הפתעות לשבת. 

כל מטעמי השבת מחכים לכם במתחם 

עלית מקבוצת שטראוס משיקה בנובמבר מוצר 
פותח  לראשונה  השוקולד:  בקטגוריית  חדש 
במרקם  חלב  שוקולד  עלית  בנצרת  במפעל 
החדש  המוצר  בחלב.  עתיר  במיוחד  ורך  עשיר 
אקסטרה  חדשים:  טעמים  בארבעה  מושק 
קרם  וצימוקים,  אגוזים  חלב,  שוקולד   - חלב 
בטעם וניל עוגיות ואקסטרה חלב - קרם בטעם 
ועוגיות. לדברי טל בן פורת, מנהלת  יוגורט תות 
שיווק בחטיבת הממתקים של שטראוס "כמותג 
לצרכנים  ערך  לייצר  לנו  חשוב  מוביל  שוקולד 
מנת  על  מתמיד  בדיאלוג  נמצאים  אנחנו  שלנו. 
שוקולד  ולייצר  הישראלי  הטעם  את  לאבחן 
מצאנו  הצרכנים.  ולרצונות  לחיך  המותאם 
שוקולד  רוצים  הקטגוריה  מצרכני  גדול  שנתח 
חלבי ומפנק במיוחד, ולהם פיתחנו את הסדרה 
העדה  בד"צ  כשרות:  פרה".  מבית  החדשה 

החרדית.

איזה יין יוגש במחלקות היוקרה בטיסות?  שוקולד פרה אקסטרה חלב

החסד'  'נתיב  הסופרים  רשת  ברקים:  לבני  בשורה 
התושבים  רווחת  על  ולחשוב  להתרחב  ממשיכה 
שבת.  במוצאי  גם  קוטלר  בסניף  שעריה  את  ופותחת 
גם  הפתוחות  היחידות  הרשתות  בין  היא  החסד  נתיב 
במוצאי שבת. התושבים ששמעו על היוזמה הביעו את 
בדיוק  שבאה  מבורכת  יוזמה  "זאת  ואמרו:  שמחתם 
מוקדם,  יוצאת  ושבת  החורף  עונת  כשמתחילה  בזמן, 
ולהתארגן  השבוע  כל  את  היטב  לתכנן  מצוין  זמן  זהו 
עם קניות בהתאם, בנוסף, זאת עונה המבורכת בהרבה 
או  ברכות  שבע  העורכות  המשפחות  ורבות  שמחות 
שמחות משפחתיות אחרות, ויוכלו לדעת שגם אם חסר 
משהו .. יש לאן ללכת..." כששאלנו את אחד התושבים 
לדעתו על היוזמה אמר: "אני שמח שדווקא רשת 'נתיב 
רשת  היא  החסד'  'נתיב  שכן  זו,  ביוזמה  בחרה  החסד' 
המוכרת זה מכבר וידועה בחשיבתה על קהל הלקוחות 
הסניף  עורכת".  שהיא  השווים  ובמבצעים  החרדיים 

ממוקם ברחוב קוטלר 18 בב"ב.

הקרבה,  החורף  עונת 
מחזירה את מייבש הכביסה 

למייבש  הניקיון  ומוצרי 
הכביסה.  מוצרי  מדף  לקדמת 
הינו  למייבש,  מקסימה  סנו 
בדיוק  המתאים  מוצר 
רכה  בכביסה  למעוניינים 
ומבושמת. את סנו מקסימה 
למייבש מרססים ישירות על 
הבגדים, לקראת סוף פעולת 
מכביסה  ונהנים  הייבוש 
רכה וריחנית. לסנו מקסימה 

הכביסה  למרככי  תואמים  ניחוחות   4 למייבש, 
ולבנדר.  מאסק  פרש,  אולטרא  סנסיטיב,  סנו:  של 
הכביסה,  של  מקסימלי  בישום  אפקט  להשגת 
מומלץ גם לרסס לתוך ארון הבגדים, או על הכביסה 

התלויה על חבלי הכביסה. 

לכביסה רכה ומבושמת

מקסימה  סנו:  מבית  נוסף  מנצח  כביסה  מוצר 
ללא  צבעונית  לכביסה  כביסה  ג'ל 

סנו  הבגדים.  בין  להפריד  צורך 
 Mix & כביסה  ג'ל  מקסימה 

טכנולוגיה  בעל  הינו   ,Wash
מעבר  המונעת  חדשנית 
צבעים מבגד לבגד, מתאים 
הכביסה  מכונות  לכל 
ג'ל  הכבסים.  סוגי  ולכל 
 ,Mix & Wash הכביסה 
בכל  ולכלוך  כתמים  מסיר 
במים  גם   - הטמפרטורות 
בגדים  לשלב  ניתן  קרים. 
בהירים  שונים,  בצבעים 
לשלב  מומלץ  )לא  וכהים 
להשיג  ניתן  לבנים(.  בגדים 

באריזת 3 ליטר .

פתוח גם במוצ"שמכבסים צבעוני, בהיר וכהה יחד

יין הדגל של 'יקבי ברקן', Superieur, בכשרות 
בחירה  תהליך  לאחר  נבחר  המהודרת, 
יינות על ידי מומחה היין של אל על,  והתאמת 
יאיר היידו. קברנה סוביניון בציר 2011 מסדרת 
יינות לתפריט החצי   200 'סופרייר' נבחר מבין 
הפלטינום,  במחלקת  אל-על,  של  שנתי 
מחלקת עסקים ומחלקה ראשונה. 'יקבי ברקן' 
יינות   200 ונבחרו מבין  עמדו בכל הפרמטרים 
בעלי  ביותר,  הגבוהה  ברמה  והינם  שנטעמו 
היבשים  בתנאים  לטעימה  המתאים  מבנה 
ברקן  ומלהיבים.   חדשניים  במטוס,  השוררים 
הוא היקב הישראלי המעוטר ביותר בתחרויות 
השנים  לאורך  זכה  היקב,  בינלאומיות.  יין 
והוא  בינלאומיות  בתחרויות  מדליות   200 בכ- 

המעוטר ביותר בישראל. 

ילדים  רופא  אל  קשורה  משפחה  כל  כמעט 
יום,  ומוכר. אמהות מעדיפות לחכות עוד  קבוע 
מתברר  'שלהן'.  הילדים  רופא  אל  לגשת  כדי 
עקרון  גם  אלא  טבעית,  העדפה  רק  לא  שזו 
להיכרות  משמעות  ישנה  גדולה.  חשיבות  בעל 
דפוסי  האופי,  המשפחתי,  הרקע  עם  מוקדמת 
ההתנהגות והתגובות של הגוף. כשהרופא מכיר 
את הנפשות הפועלות הוא יכול לקבל החלטות 
יותר  סומך  מצידו,  הפציינט,  גם  יותר.  נכונות 
מחקרים  אמון.  בו  ונותן  לו,  המוכר  הרופא  על 
הזו.  בגישה  תומכים  מתקדמים  לאומיים  בין 
ב"מכבי" נותנים דגש על שירות אישי לכל חבר 
ולכן השיקו את התכנית הייחודית "מכביקידס". 
להעניק  שנועדה  שירותים  במעטפת  מדובר 
בכל  מושלם  רפואי  מענה  "מכבי"  לחברי 
הבשורה  ילדים.  רפואת  בתחום  התלבטות 
טלפונית  תקשורת  היא  התכנית  של  הגדולה 
ישירה עם רופא ילדים מומחה בכל שעות היום. 
"מכביקידס" מאפשרת לכם לפנות אל  תכנית 
בהן  בשעות  גם  שלכם  האישי  הילדים  רופא 
המרפאה סגורה. בכל מקרה של התלבטות או 
החמרה במצב רפואי קיים תוכלו לחייג אל הנייד 
האישי של הרופא שלכם, דרך קו "רופא הילדים 

שלי" ולהתייעץ איתו. 

לראשונה   בישראל:   שירות מכבי קידס

מאחר ובגיל הילדות מתפתחות ומתעצבות רוב המערכות בגוף, 
המזון  אבות  את  המעניקה  תזונה  על  להקפיד  במיוחד  חשוב 
באכילת  ממעטים  רבים  ילדים  נאותה.  להתפתחות  הנדרשים 
מוצרי בשר המעניקים לגוף חלק גדול ממשאבי הברזל, החלבון, 
טוב,  עוף  לבן" מבית  "הוד   .B12 כמו  וויטמינים חשובים  מינרלים 
מזמינה אתכם לשלב את מוצרי ההודו האיכותיים בצורה טעימה, 
פסטרמה  עם  סנדוויץ'  מרובה:  טרחה  וללא  ילדים,  על  אהובה 
מענה  יהיו  חתוכים-  טריים  ירקות  שקית  לצד  טעמים  במגוון 
בשעות  למסיימים  ובמיוחד  הלימודים,  בשעות  גם  לילדים  נהדר 

טעמים  של  רחב  במבחר  מוצעת  טוב"  "עוף  מבית  לבן"  "הוד  של  הפסטרמות  סדרת  המאוחרות. 
ופסטרמה בדבש טהור. הפסטרמות  : פסטרמה מעושנת, פסטרמה ברביקיו, פסטרמה מקסיקנית 
עשויות מהודו משובח המומלץ על ידי תזונאיות והן ללא תוספת מונוסודיום גלוטמט, ללא שומן טראנס, 

ללא צבעי מאכל מלאכותיים וללא גלוטן. כשרות מהדרין בהשגחת הגר"א רובין שליט"א.

פנקו את הילדים בכריך טעים ובריא

הזוכה  הפיס.  למפעל  והנרגש  המאושר  הזוכה  סוף  סוף  הגיע  שבועות  מספר  של   ציפייה  בתום 
הראשון לשנת תשע"ז-  מילא טופס לוטומט  רגיל ב-29 שקלים  וזכה ב-14 מיליון ₪ הזוכה המאושר 
מאזור הצפון חזר מחופשה ובדק את הכרטיס שהיה בארנק למעלה משבועיים מבלי לדעת שהוא 
הזוכה. החופשה המשפחתית, יכלה להיות אחרת, אם הזוכה המיליונר החדש, היה בודק את טופס 
הלוטומט שבארנקו לפני שיצא לחופשה. הזוכה מאזור הצפון, בשנות ה-40, הגיע למשרדי מפעל 
הפיס נרגש מאוד. שם אמרו לו, כי כבר כשבועיים הם ממתינים לזוכה בפרס הגדול. הזוכה הנרגש 
עד דמעות, סיפר שהוא נוהג לשלוח באופן קבוע את אותו הטופס כבר שנה וחצי: טופס לוטו רגיל- 
מחופשה  חזר  כעת  רק  משמעתיות.  ופחות  קטנות  היו  הזכיות  כה  עד   ,₪  29 של  בעלות  אוטומט 
ובדק את הכרטיס וגילה שזכה. הוא לא הצליח להירדם בלילה מהתרגשות, למרות זאת חזר היישר 

לעבודה להמשיך בשגרה. 

המיליונר הראשון לשנת תשע"ז

ביותר  הנמכר  הנמס  הקפה  עלית,  נמס  קפה 
הלאומית,  התעופה  חברת  על,  ואל  בישראל 
יוגרלו   במסגרתו  מסוגו  ראשון  לשת"פ  חוברים 
שונים  ליעדים  על   באל  טיסה  כרטיסי   130
הגרלה  תתקיים  שעתיים  בכל  העולם,  ברחבי 
ליעד אטרקטיבי אחר. במסגרת המהלך, יושקו 
קפה  של  האייקוניות  הפחיות  נובמבר  בחודש 
נמס עלית בעיצוב ייחודי לרגל המבצע במיתוג 
משותף עם אל על. בין התאריכים 8/11-24/11 
)בכל שעתיים  חול  יום  5 הגרלות בכל  יתקיימו 
החל מ- 10:00 בבוקר ועד 18:00 בערב( – סה"כ 
65 כרטיסי טיסה זוגיים ליעדים שונים. ההרשמה 
להגרלה תחל ב- 1/11 ותלווה בקמפיין עיתונות 
ונראות בולטת בנקודות המכירה. כל משתתף 
ליעדים  על  אל  של  זוגית  בטיסה  לזכות  יכול 
הונג  בנגקוק,  אנג'לס,  לוס  ניו-יורק,  הבאים: 
קונג, בייג'ין, פריז, לונדון, אמסטרדם, ברצלונה, 
רומא, ציריך, אתונה, מילאנו, מדריד, וינה, מינכן, 
המשתתפים  בריסל.  ג'נבה,  ונציה,  מוסקבה, 
פחית  )הן  גר'   200 עלית  נמס  קפה  במבצע: 
רגילה והן פחית בעיצוב אל על(, קפה נמס וניל, 
קפה נמס מוקה ומארז קפה נמס עלית וספל. 
מזינים את המספר של קוד המבצע המופיע על 
מכסה האלומיניום, במענה קולי שמספרו 4559

טסים עם קפה נמס 

ובקטגורית  החלב  במקרר  משמעותי  במהלך 
הפחיתה  שטראוס  מחלבת  הילדים,  מוצרי 
בפעימה אחת 56% אחוז מהסוכר המוסף בגביעי 
גמדים, כך שגביע גמדים מכיל 1/2 כפית* סוכר 
מחדש  מגדירים  מהמהלך,  כחלק  בלבד.  מוסף 
כך  הפעוטות,  בקטגוריית  הסוכר  תפיסת  את 
שכל הסוכרים שמקורם אינו בחלב )לדוג' – סוכר 
אלי  מוסף".  כ"סוכר  יוגדרו  פרי(  במחית  שמקורו 
גמדים  "גבינת  שטראוס:  מחלבות  מנכ"ל  איצקין, 
לפעוטות  כמעדן   1991 בשנת  בישראל  הושקה 
והרכב  פרי  מחית  עם  לבנה  גבינה  על  המבוסס 
אנו  לפעוטות,  המיועד  כמוצר  ייחודי.  תזונתי 
מאמינים שמוצרים מופחתי סוכר יאפשרו להרגיל 
כבר  יותר  נמוך  מתיקות  לסף  הפעוטות  חך  את 

מגיל צעיר". כשרות: בד"צ מהדרין הרב רובין

"גמדים" - הפחתה של 56% בכמות 

 -HOME סנו מציגה את סנו פרש
סדרת מבשמי אוויר לבית במגוון 
ומפתיעים.  מרעננים  ניחוחות 
מבשמי האוויר של סנו פרש הום 
ואווירה  ייחודי  ניחוח  מעניקים 
בהתזה  הבית,  לחדרי  קסומה 
המבשמים  סדרת  ופשוטה.  קלה 
לא  ריחות  ומנטרלת  גז  נטולת 
לפנק  מוזמנים  אתם  נעימים. 
האוויר  מבשמי  עם  הבית  את 
את  ולהריח  סנו,  של  החדשים 
להנאתכם  הבית,  בחלל  הטיפוח 
להשיג  ניתן  המשפחה.  ולהנאת 

במגוון ניחוחות.

לניחוח קסום של בית
החדש:  המהפכני  השפתון  את  מציגים   MAC
הצבע.  גבולות  את  הפורץ   LIPTENSITY
סיברג,  מורין  של  למומחיותה  הודות  פותח  הוא 
עד  לראות  גנטית  יכולת  בעלת  טטרוכרומטית- 
  M.A.C-ב חמושה.  לא  בעין  גוונים  מיליון   100
עם  גוונים   24 של  תקדים  חסר  ספקטרום  יצרו 

מתפשרת,  ולא  עוצמתית  אינטנסיביות 
בשימוש טכנולוגיית פיגמנטים טטרוכרומטית 

ליפסטיק  הוא   Liptensity חדישה. 
אינטנסיבי.  וסופר  בפיגמנט  עשיר 
בעל פורמולת ג'ל ייחודית שנמסה על 
טהור  צבע  אפקט  ונותנת  השפתיים 
שמחזיק  צבע  שכבות  שתי  המכיל 
זה  וכל  רגיל  מליפסטיק  שתיים  פי 
במשיחה אחת ומריחה קלילה. מכיל פי 

שתיים פיגמנט מליפסטיק רגיל.

 פי שתיים צבע

חורף חם בפלאפל גבאי בת"א: ליין מרקים ממכר 
10 סוגי מרקים שונים מדי יום, מתוך מבחר של 
כ-100 סוגי מרקים במתכונים ביתיים של השף 

לירן גבאי, בהשגחת משמר הקודש

מותג לואקר מרחיב את משפחת "גרנד 
פטיסרי" היוקרתית ומשיק: גרנד פטיסרי 
קוקוס ושוקולד לבן - שכבות וופל במילוי 

קרם קוקוס בציפוי שוקולד לבן ושבבי 
 OU-קוקוס. כשר חלבי בהשגחת ה
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

המותג הקולינארי "מאסטר שף" 
מתרחב עם מיטב המוצרים 

מארצות המקור: שימורי עגבניות 
איטלקיות אמיתיות 100% עגבניות 
איטלקיות, ללא חומרים משמרים 
ומרכיבים טבעיים בלבד. הסדרה 
כוללת: עגבניות שלמות קלופות, 

קוביות עגבניות ושלישיית עגבניות 
חתוכות דק. כשרות: פרווה, בד"צ 

אגודת ישראל

בית הבד הגלילי "סבא חביב" משיק 
את סדרת מוצרי "טחינה + " טחינה 

גולמית אתיופית עשויה  100% 
שומשום טהור בתוספת זרעים 

וגרעינים בעלי יתרונות בריאותיים  ב 
4 טעמים – טחינה+ עם גרעיני דלעת, 

טחינה+עם זרעי קצח, טחינה+ עם זרעי 
פשתן וטחינה + עם זרעי צ'יה. ניתן 

להזמין בשירות "סבא חביב עד הבית" 
בטלפון-  04-6991888. כשרות: בד"צ 

בית יוסף

רהיטי ומוצרי עור זקוקים 
לטיפול מקצועי ועדין. סנו 
לניקוי וטיפול במוצרי עור 
מבריקה  דרך  לכם  מציע 
העור.  מוצרי  על  לשמור 
עור  במוצרי  לטיפול  סנו 
רהיטים,  ומבריק  מנקה 
מעור,  ואביזרים  בגדים 
ומעניק  אבק  דוחה 
על  וגמישות.  ברק  לעור 
לתוצאות  להגיע  מנת 
למרוח  יש  אופטימליות 
באמצעות  העור  על 
סופגת,  או  רכה  מטלית 
במטלית  ולהבריק  לנגב 

יבשה.

עור בעיניים 

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח







03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה  ח’- י’ חשון תשע”ז  9-11/11/16

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

בני ברק

4-4.5 חדרים

אלעד

+5 חדרים

דירות 
להשכרה

■ מציאה ברח' פוברסקי 
4 חד' גדולים, מושקעים, 

כמו חדש, נדירים ביופיים, 
בק"ג, ללא מעלית, 

4,800 ש"ח, מיידי. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23  5308742 -050

03-5797756)38-38(_____________________________________________

■ ירד המחיר, ב עובדיה 
השקט, 4 חד' יפים, ק"א 

עם חניה, 5,200 ש"ח, 
אופ' לריהוט חלקי. תיווך 

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

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-20/17(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית 

לים, ק-10, 20 מ', כולל 
יחידה למנהל ויחידה 

למזכירה, מיידי, 2,000 
ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)15-15(_____________________________________________

 מציאה להשכרה 
130 מ', ברח' ירמיהו/ 

רבי עקיבא, ק"ק,כניסה 
נפרדת, מתאים למשרד 

עו"ד, רו"ח, 8,500 ש"ח, 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)5-5(_____________________________________________

  להשכרה 28 מ', ק"א 
כניסה נפרדת, בבנין 

יפה, מתאים למשרד או 
לקוסמטיקאית, אדריכל, 
ברח' הרב קוק ליד רח' 

חברון, 2,300 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

■ בשד' גרשנקורן, 
משרד מפואר, מושקע, 

2 חד', ק"ק, 32 מ"ר, 
כניסה נפרדת, 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

עסקים

 מציאה!!! למסירה 
בטבריה, 6 צימרים 
יפיפיים ופעילים + 

סוויטה וג'קוזי, קרוב 
למרכז העיר, 

050-6921233)45-48(_____________________________________________

■ להשכרה חנות עובדת 
של פלאפל, 30 מ' בין 

חזו"א להשומר, פרנסה 
בשפע, השכירות 5,000 
ש"ח+מע"מ, דמי פינוי 

וכל הציוד 100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הר' קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)27-27(_____________________________________________

■ להשכרה 130 מ', 
ברח' ירמיהו/ רבי עקיבא, 

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 8,500 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)5-5(_____________________________________________

אולמות

חנויות

■ משתלם ברח' יחזקאל 
ק"ק, 100 מ' מחולק ל-2 
יחידות חדשות מושכרות 

ב-5,700 ש"ח, ניתן 
להפוך לחנות, 1,900,000 

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

050-5308742
03-5797756)16-16(_____________________________________________

מגרשים

■ באזור התעשיה בברקן 
למכירה קרקעות ונכסים 
מניבים. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)49-49(_____________________________________________

מחסנים

מבנים

■ למכירה חנות ברח' 
הרב קוק ליד רח' טבריה, 

30 מ'+גלריה+מחסן, 
850,000 ש"ח, פנוי חלקי 

מיידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)12-12(_____________________________________________

■  חנות מסודרת, 35 
מ', ברח' ירושלים, אזור 

רמחל, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

■  ירד המחיר להשכרה 
ברבי עקיבא באזור 

ירמיהו,חנות,  30 מ' 
משופצים כולל שרותים 
ומטבחון, 4,500 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

■ ירד המחיר, ברח' 
ירושלים ליד רח' חברון, 
חנות מסודרת 19 מ'+ 

גלריה 15 מ' לכל מטרה, 
שכירות 2750 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

050-5308742
03-5797756)32-32(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה בבני-ברק 
לחנות/אולם, 300 מ"ר 

ואפשרות לעוד 400 מ"ר באזור 
_____________________________________________)43-47(האולמות, 0527-182182

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 2 חדרי משרד 

+ מזגנים + מטבחון + 
שרותים, לכניסה מיידית, 

מתאים למשרד עו"ד 
ורו"ח, בהזדמנות, 3,600 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)45-48(_____________________________________________

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 4 חדרי משרד 

+ מזגנים + שרותים, 
לכניסה מיידית, מתאים 

למשרד עו"ד ורו"ח, 
בהזדמנות 6,200 ש"ח. 

תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)45-48(_____________________________________________

■ קרקע בהוד השרון 
שהופשרה מחקלאות 
למגורים במחיר חסר 

תקדים, אושרה במחוזית 
וחתומה ע"י משרד 

_____________________________________________)43-48(הפנים, 0505-483322

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' חברון, חנות 
למכירה 40 מ"ר, השקעה 

מעולה, בהזדמנות, 
1,300,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)42-46(______________________________________________

 להשכרה מס' משרדים 
יפים ומשופצים הכוללים 

אינטרנט, מדפסת ומטבחון 
מאובזר, וכן כיתת לימוד 

מאובזרת, אפשרות לקורס/זמן 
ממושך, לבירורים לאה  

            054-8468384
 leas@rachip.com)43-47ל(_____________________________________________

 התפנה חדר במשפחה 
עבור נערה/אשה חרדית 
הזקוקה לשיקום, פרטים

_____________________________________________)43-47ל(052-7659259 03-6182063

 ברח' רבינו אשר, דירת 1.5, 
מאובזרת ומרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, 1,800 ש"ח כולל 
_____________________________________________)43-47ל(מים, 050-9734807

 דירות להשקעה ולמגורים 
בצפת/בטבריה/בנתניה, החל 

מ- 380,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)43-47(לציבור הדתי, 050-5766979

■ במינץ, ק"ק, 2 חד' 
גדולים, ממוזג, מיידי, 

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

050-5308742 23
03-5797756)45-45(_____________________________________________

■ להשכרה לבודד בק"ד 
עם מעלית, חד' קומפלט, 

מתאים גם לסופרים או 
קוסמטיקאית, המחיר 

1,500 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742  23
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 סטודיו מפואר בגני טל, 14 
מ"ר + שרותים, למשרד/חנות, 

_____________________________________________)45-48ל(053-3105016

■ מציאה להשכרה חנות 
פלאפל גדולה ומושקעת 
ברח' ירושלים 25 מ' + 

גלריה 6,500 ש"ח + 
מע"מ תשלום מראש 

ולכן לא משלמים עבור 
הציוד ולא על המוניטין 

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 050-5308742 23
03- 5797756)46-46(_____________________________________________

 באלי הכהן, קומת 
כניסה, 2 חדרים, מטבח 

חדש, מזגן, מוארת, 
_____________________________________________)46-50(מיידי, 054-8460116

אופקים

וילות ובתים
 ברח' טרומפלדור, בית 

גדול, כ- 140 מ"ר עם חצר, 
פינוי מיידי, ק"ק, 6,500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-49(גמיש, לל"ת, 052-6357770

 ברח' חנה סנש 17, 3 חד', 
3,600 ש"ח, מיידי,

_____________________________________________)46-49ל(054-8099198

בהזדמנות!!! משופצת! 
2,800 ש"ח! ביצחק שדה, 2 

חד', כ- 45 מ"ר + הול ומטבח 
בנפרד, ק"ק, מיידי, לל"ת, 

050-6474999)46-49(_____________________________________________

 ברח' החלוצים: *2 חד', 
ק"ק + חצר, 2,300 ש"ח, 

מיידי. *2.5 חד' + מ.שמש, 
משופצת, 2,900 ש"ח, מיידי. 

*2 חד', ק"ב + מ.שמש, 
2,600 ש"ח. מיידי,

052-6357763)46-49(______________________________________________

 באזור מרכזי, 2חד', 
יפיפיה, מרוהטת, ממוזגת, 

מאווררת, לזו"צ, מיידי,
,052-7637508/9

03-5742697)46-48(_____________________________________________

 יחידת דיור לזוג צעיר 
ברמת אהרון, ק"כ, יפה, 

מאובזרת וממוזגת, מ- 24/11, 
_____________________________________________)46-47ל(052-7683705

 באמרי חיים לזו"צ, יח"ד 
מרוהטת וממוזגת, ק"ק. *1 

חד' ליחיד מרוהט וממוזג, 
_____________________________________________)46-49(מיידי, 052-3632080

 ברח' פרדו, יח"ד יפה + 
מטבח ופינת אוכל, קרקע, 
מרוהטת וממוזגת, מיידית! 

 ,052-7648100
03-6191468 ,054-7773591)46-47(_____________________________________________

 יח"ד חדשה ברמת אלחנן, 
מאווררת ומרוהטת, 2,900 
_____________________________________________)46-47ל(ש"ח, מיידי, 054-8404598

 יחידת דיור מוארת וחדשה 
ברח' בן-פתחיה, 2,100 ש"ח, 

_____________________________________________)46-49ל(050-4177155

 1 חד', פרטי לבודד 
בכניסה משותפת ,מרוהטת, 

ברח' חברון, 1,800 ש"ח, כולל 
מים, ארנונה וחשמל, מיידי! 

054-4400074)46-49(_____________________________________________

 ברחוב פרנקפורטר, 
יחידה בת 2 חד', 

חדרים גדולים ומרווחים, 
משופצת וממוזגת, 2 

כיורים, כניסה מיידית, 
2,900 ש"ח, 

_____________________________________________)46-49ל(052-7171222

תל אביב
 להשכרה לזו"צ, 3 חד', 

בקרית הרים לוין, כניסה 
_____________________________________________)46-49(מיידית, 050-5654738

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב ב- 1,200,000 

_____________________________________________)46-47ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצת/הרוסה( בבני-ברק 

_____________________________________________)46-47ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושה דירת 2-3-4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/אפשרי 
_____________________________________________)46-47ח(בהרוסה, 050-6651365

 באלי הכהן, קומת 
כניסה, מחולקת ל- 2, 
שלב סופי לפני חלוקה 

בטאבו, מטבחים חדשים, 
מגורים/השקעה,

054-8460116)46-50(_____________________________________________

 למכירה בקריית-ים 
ג', דירה מחולקת ל- 2, 

משופצות, מושכרות ב- 3,100 
ש"ח, 510,000 ש"ח, לל"ת, 

052-7612454)46-47(_____________________________________________

 בב"ב בר' עקיבא 160, 
מיידי, חנות 40 מ' + גלריה, 

054-2211000, יובל.
_____________________________________________)46-49ל(054-4574001, גילי

 להשכרה בב"ב ברח' 
רמב"ם מחסן, ק"ק, כ- 

25/15מ"ר, גישה נוחה לרכב, 
_____________________________________________)46-47(1,100 ש"ח, 053-3181044

■ בעמיאל, בבית קטן 
2.5 חד' ק"א ואחרונה 

3,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)45-45(_____________________________________________

■  להשכרה דירה 
קומפלט, של 35 מ"ר, 

משופצת, ק"ק, עם חצר 
ענקית, מתאים לגן, משרד 

רו"ח וכו' 3,250 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

 בעפולה, מבחר דירות 
להשקעה, תשואה 

גבוהה, + ניהול נכס, 
052-7122466)47-47(                                                                             _____________________________________________

 בבית שאן, 
מבחר דירות להשקעה, 
תשואה גבוהה, + ניהול 

_____________________________________________)47-47(נכס, 052-7122466

3-3.5 חדרים

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-50(_____________________________________________

 בהזדמנות! בבורוכוב 
החרדי! בבנין בוטיק, 4 חד', 
יחידת הורים, מרפסת שמש 
+ סוכה + חניה, 1,650,000 
ש"ח, בבלעדיות רם נכסים, 

054-5566145)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות במרכז העיר 
4 חד' מרווחת ומושקעת, 2 

כיורים, מעלית וחניה משותפת 
- 1,490,000 ש"ח. "מיטב 

_____________________________________________)47-47(נכסים" 052-8530061

 ברוטשילד 3.5ח', ק"א 
98 מ"ר צפ/מע/מז, חניה 
מקורה, מעלית, דו"ש, 2 

שירותים בקרבת: בי"ח השרון. 
תיווך "גרים" עטרת

050-4231133)47-47(_____________________________________________

 בכפר-אברהם, דירת 3ח', 
קומה 3, מזגנים, מעלית שבת, 

חניה, שכונה דתית. תיווך 
_____________________________________________)47-47("גרים" עטרת, 050-4231133

 ברוטשילד, 3.5 חד', 100 
מ"ר, ענקית, ק"ג )ללא(, 3 

כ"א, יפה, מסודרת וממוזגת, 
1,340,000 ש"ח, גמיש, 

בבלעדיות נ.י.ל נכסים,
054-8433210)47-50(_____________________________________________

 מיני פנטהאוז במרום 
נווה על הפארק, בנין 

חדיש, קומה 21, 5 חד', 
160 מ"ר + מרפסת 

22 מ"ר + מחסן 150 
מ"ר, בית חכם ומפואר 
+ מעלית שבת. "חמד 
_____________________________________________47-47(נכסים" 053-3357316

פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - לעסק 

כ- 60 מ"ר, בעליון, מיידי. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)47-47(אהובה, 050-5886828

3-3.5 חדרים
 לזו"צ יח"ד ברשב"ם, 3 
חד', ק"ד + מרפסת סוכה, 

מזגן, מאווררת, שרותים 
_____________________________________________)47-50(כפולים, מיידי, 054-4797080

 הזדמנויות השבוע! 
ברב לוין 2 חד'. בביאליק, 
2 חד'. בקובלסקי, 3 חד', 
מפתחות במשרד, "אביחי 

_____________________________________________)47-47(- מתווכים" 03-5701010

 בדב הוז, 5 חד', משופצת 
וממוזגת, 3 כ"א, דוד"ש, חניה 

בטאבו, 3,600 ש"ח,
050-4102467)47-47(_____________________________________________

 בנועם אלימלך, מיידי, 
ק"א, 5 חד' מפוארת 

+ גינה גדולה + מחסן, 
ב- 7,500 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)47-47(נכסים" 052-8555594

 בעמוס, 4 ח', כ- 90 
מ"ר, ק"ב, עורפית, ממוזגת, 

סוכה, במיידי. "נדל"ן כהלכה" 
050-4141926)47-47(_____________________________________________

 במינץ, 4 חד' בנין חדש 
+ מעלית, מיידי! 4,500 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47("אפיק נכסים" 03-5791514

 בטבריה, 4.5חדרים, 
מסודרת, חזית, ק"א + 

מעלית, 5,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)47-47(_____________________________________________

 בדסלר בבנין חדש, 4 
חדרים, ק"ג, חזית, סוכה 
+ מעלית + חניה, 6,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
_____________________________________________)47-47(והשקעות 052-7652801

 באזור ניסנבוים דירת 4 
חד' יפה, בבניין מטופח, 

לתקופה ארוכה, תיווך 
_____________________________________________)47-47(אשכנזי  03-5791770

 בעוזיאל, 3 חד', קומה 
1-, חלונות דוד"ש, מעלית, 
2,800 ש"ח לל"ת, מיידי! 

052-7671305)47-50(_____________________________________________

 דירת 3 חד' בפרדס 
כץ, קומ' 3 משופצת. 

תיווך יוסף יגן,
052-2243454. מייל-
yosi.yagen@gmail.

com)47-47(_____________________________________________

 בפרדס כץ, דירת 3.5 
חד', קומ' 3, משופצת. 

תיווך יוסף יגן,
052-2243454. מייל-
yosi.yagen@gmail.

com)47-47(_____________________________________________

 באחיה-השילוני, 
3.5 חדרים, חזית, ק"א 

+ מעלית + חניה, 
מיידי, 4,500 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)47-47(_____________________________________________

 באיזור ירמיהו/ר' 
עקיבא!!! 3 חדשה מהקבלן, 

ק"א, ב- 3,700, ק"ב, ממוזגת, 
ב- 4,500, מפתח ב"תווך 

פרפקט" 03-5745877,
052-7649782)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בטרומפלדור, יח"ד, 
2 חדרים, 35 מ"ר, 
משופצת כחדשה, 

2,300. 'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)47-47(_____________________________________________

 באמרי חיים, 2 חד' 
גדולים, מושקעת, מטבח 

מסודר + מזגנים, פנויה,
052-7662441)47-48(_____________________________________________

 ברח' החלוצים, 2 חד', 
ק"ק + חצר )אפשרות 

לריהוט(, מוארת, 2,300 ש"ח, 
_____________________________________________)47-49(מיידי! 052-6357763

1-1.5 חדרים

■ להשכרה בעמיאל, 
2 חד', ק"א, משופצת 
יחידה,28 מ', מרוהטת 

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

קוק 23 050-5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 ליד ויז'ניץ, 2 חד', 
מרוהטת, ממוזגת + מעלית, 

_____________________________________________)43-47ל(ק"א, 054-8406608

 יח"ד ליחיד, יפה ומרווחת, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

_____________________________________________)47-50ל(בהרב רוזובסקי, 050-4113074

 בפרדו, יח"ד יפה + מטבח 
ופינת אוכל, קרקע, מרוהטת 
וממוזגת, 2,300 ש"ח, גמיש, 
מיידי, לל"ת, 052-7648100, 
03-6191468 ,054-7773591)47-47(_____________________________________________

 ברח' רמב"ם, 1 חד', 
משופץ וממוזג, ק"ק, כולל 
שרותים ומקלחון, מתאים 
ליחיד/משרד, 1,250 ש"ח, 

053-3181044)47-47(_____________________________________________

 יחידת דיור בשיכון ה', 
משופצת, ריהוט חלקי, 

כולל ארנונה, 2,500 
_____________________________________________)47-50(ש"ח, 050-8620450

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)47-48ח(והמרכז(, 054-7938941

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב ב- 1,200,000 

_____________________________________________)47-48ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצת/הרוסה( בבני-ברק 

_____________________________________________)47-48ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושה דירת 2-3-4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/אפשרי 

_____________________________________________)47-48ח(הרוסה, 050-6651365

 דלת עץ חדשה + משקוף, 
צבע חום כהה, רוחב 0.75מ' 

בבני-ברק, 300 ש"ח,
_____________________________________________)47-48ח(052-7600336

 זוג תוכונים יפים ובוגרים, 
70 ש"ח + אוכל, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7134641

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, 

ע.משתלמת. "נדל"ן כהלכה" 
_____________________________________________)47-48ח(055-6688111

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
_____________________________________________)47-48ח(052-6616800, 08-6277193

 בבאר שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 560,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)47-47(_____________________________________________

 למכירה קניון בבאר שבע, 
שכירות חודשית כ- 200,000 

ש"ח, מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)47-47(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)47-47(_____________________________________________

 בבאר-שבע, באברהם 
אבינו, 3 חד', ק"ב, משופצת, 
קרוב לאוניברסיטה, 620,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)47-47(_____________________________________________

 בבאר שבע, בשכונה ג', 4 
חד', משופצת ויפה, מחולקת 
ל- 2 יח', 680,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)47-47(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 
חד', במרכז גילט, קרוב 

לאוניברסיטה, 570,000 ש"ח, 
מושכר לתווך ארוך. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)47-47(_____________________________________________

 בבאר שבע, בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 
והאוניברסיטה, אפשרות 

בניה, 1,500,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)47-47(_____________________________________________

 בשכונה ד', ברח' 
אלכסנדר ינאי )ליד מעונות 
סטודנטים(, 3 חד', קרקע, 

780,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)47-47(_____________________________________________

 מציאה! בבאר שבע, 
למגורים/השקעה, 4 חדרים 

+ מחסן פנימי בגודל של 
כ- 100 מ"ר, שמורה, ממוזגת, 
מרוהטת, חניה בשפע, תשואה 
מצויינת למשקיעים ליוני צדוק, 

אקסקלוסיב שיווק וניהול 
_____________________________________________)47-47(נדל"ן, 054-5233623

 בבאר-שבע, בשכונה ה', 
3 חד', מושכרת לתווך ארוך, 

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)47-47(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט, שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)47-47(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)47-47(_____________________________________________

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה( בית פרטי במרה 

גבוהה, 280 מ"ר + בריכה 
בעיצוב אדריכלי, מרהיב 

)בשלבי בניה(, מגרש חצי דונם 
_____________________________________________)47-47(פינתי. "רימקס" 050-2442446

 למכירה בטבריה חנות 
120 מטר + גלריה מיקום 

מרכזי, מאוד גמיש, חנות 60 
מטר, 350,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)47-47(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות, בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכרת ב- 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)47-47(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר: 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)47-47(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ג', 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

750,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)47-47(_____________________________________________

 למסירה חנות משגשגת 
לבגדי נשים, במרכז ר"ע בב"ב, 

140 מ"ר, שכירות חודשית, 
דמי פינוי/מוניטין נדרשים,

054-5555118 ,03-5792055)47-50(_____________________________________________

 בבלעדיות אסם!!! 
20-90 מ"ר לאחסנה - 
עסק שקט - משרדים 
- ולכל מטרה - תיווך, 

052-7165120)47-47(_____________________________________________

 אולם כ- 300 מ"ר בתוך 
בית כנסת במרכז העיר ק.3, 

ללא מעלית לכל מטרה,
050-2589822)47-47(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים ע"י 
חברון, חנות 20 מ"ר + 

גלריה, חזית לכל מטרה, 
2,700 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות! ברבי עקיבא 
במיקום טוב, חנות 50 מטר, 
גדולה ומרווחת, לכל מטרה! 

_____________________________________________)47-47(אדי נדלן, 054-8493483

 בבלעדיות בבני-ברק 
עזרא/חזון איש, בן 50 ל- 70 

מ"ר, חזיתית + חניה )לא 
_____________________________________________)47-48ל(למזון(. 052-7683068, תיווך

 למכירה בב"ב בר"ע, 24 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח,

050-2229247)47-47(_____________________________________________

 מבנה מסחרי בבאר-שבע, 
מושכר ב- 40,000 ש"ח 

לחודש, 5,500,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)47-47(_____________________________________________

 *בגבעת זאב, 200 
דונם. *ברמות, 40 דונם כולל 

אפוטרופוס. פולטוב נכסים 
_____________________________________________)47-50(והשקעות, 052-3646632

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)47-47(_____________________________________________

 בגדרה 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)47-47(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

_____________________________________________)47-47(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 

אחרונים 500 מר' טאבו!! 
052-2457617)47-47(_____________________________________________

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!! 

_____________________________________________)47-47(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)47-47(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות! 

052-2457617)47-47(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתיה(, 
85 דונם, חקלאי פרטי, 

_____________________________________________)47-47(בהזדמנות! 052-2457617

 קרקע מופשרת במרכז 
הארץ לדירה/משרד, 

כ- 230 מ"ר במחיר שלא 
,mbmestate יחזור. תיווך

_____________________________________________)47-47(טל': 050-5483322

 בבלעדיות אסם!!! 
20-90 מ"ר לאחסנה - 
עסק שקט - משרדים 
- ולכל מטרה - תיווך, 

052-7165120)47-47(_____________________________________________

 במגדל בסר 4, קומה 18, 
משרד להשכרה 161 מ"ר. 

_____________________________________________)47-48ל(052-4575886, לל"ת

 בבני-ברק למשרד מרווח 
ומשופץ דרוש/ה שוכר/ת 

רציני/ת ולא מעשן/ת,
050-2037889)47-48(_____________________________________________

 בבלעדיות אסם!!! 
20-90 מ"ר לאחסנה - 
עסק שקט - משרדים 
- ולכל מטרה - תיווך, 

052-7165120)47-47(_____________________________________________

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)21-47(_____________________________________________

 בבלעדיות בדסלר, 
יח"ד כ- 40 מ"ר + 

מרפסת, ק"ז, אוויר ונוף 
_____________________________________________)47-47(+ מעלית 03-8050080

 בר' עקיבא, בנין חדש, 
4.5 חד', מצב מצוין, 

ק"א, חזית, ב- 6,500 
ש"ח. "דלוקס נכסים"

052-8555594)47-47(_____________________________________________

 במוהליבר, 2+2, ק"א, 
גדולה, תשואה נאה!! רק 

1,085,000 ש"ח, 
050-4811122)47-47(_____________________________________________

 ביוספטל! 3ח', ק"ק, 
משופצת מיידית!! רק 

800,000ש', מחיר סגירה!! 
050-4811122)47-47(_____________________________________________

 בקלישר/אחד העם, 
3ח', ק"ב, מסודרת ויפה, 

1,100,000 ש"ח, 
050-4811122)47-47(_____________________________________________

 ברוטשילד, 2+2, ק"ב, 
גדולה, 80 מ"ר 1,170,000 

_____________________________________________)47-47(ש"ח, 050-4811122

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן
 בסוקולוב, דירה בקומת 
קרקע, 35 מ"ר + חצר, ניתן 
להגדיל ל- 70 מ"ר )בהתאם 
לצורך(, מתאים לגן ילדים, 

משרד וכ"ו. א.פנחסי,
03-57999308)47-47(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס, 
5.5חד', 170 מ"ר, 7,000 

ש"ח. "חמד נכסים"
053-3357316)47-47(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/17(_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-18/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-46/17(_____________________________________________

■ מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)4-5/17(גישה לנכים, 052-8013000

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-12/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-4/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-18/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-20/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-25/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-25/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/17(וחדר אוכל, 054-6987257

מצפה יריחו

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-36/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-9/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-23/17(_____________________________________________

 צימר חדש ממוזג 
ומאובזר+חצר עד 6 
מיטות מבצע 350 

_____________________________________________)45-5/17(ללילה! 050-4102275

 2 צימרים למשפחות, 
בריכה בכל צימר, טרמפולינה 
ענקית, שולחן כדורגל, מנגל 
_____________________________________________)23-24/17(וטיולי שטח, 055-6678585

■ צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)48-49/16(_____________________________________________

ירושלים

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-33/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-30/17(           02-5003414_____________________________________________

■ בבית ישראל - בוכרים: 
דירה חדשה 2-4 חד', ק"א, 
להשכרה לשבתות ולחגים, 

050-2638641)14-1/17(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-4/17(בסיס יומי, 052-6134378

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-38/17(_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-28/17(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה 2 צימרים 
חלומיים+ ג'קוזי ובריכה 500 

_____________________________________________)40-52(ש"ח ללילה. 050-2565636

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-23/17(_____________________________________________

 דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לנופש בין 

הזמנים בטבריה, 
_____________________________________________)35-47(לפרטים: 052-7149402

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-37/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים 
ליחידים ולקבוצות - מנגל, 

בריכה גדולה, סנוקר, כדורגל, 
פארק לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
,052-3540874
052-3594875)38-52(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-39/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-6/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד.  

054-5726412 ,077-5590283)38-11/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-41/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-13/17(_____________________________________________

 נופי הירדן - "בנצימר" - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף 
מדהימה ביישוב הדתי מצפה 

יריחו, כ- 15 דק מירושלים, 
050-2403750)40-52(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-8/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

טבריה

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 

ערסלים, 050-2230470,
04-7230470 ,050-2230470)16-17/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-25/17(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-18/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי
 ערוגות הבושם עמקה, 

באווירה דתית, צימרים + 
בריכה מחוממת, לאירוח זוגי 

ומשפחתי + יחידת אירוח 
גדולה, 052-8669043 

www.rydy.co.il)41-1/17ל(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

■ לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-51/16(_____________________________________________

■ בס"ד "המוביל שלך 
ובשבילך!" העברת דירות 
ומשרדים ופריטים בודדים. 

_____________________________________________)39-52(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-33/17(_____________________________________________

הובלות והסעות

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-24/17(לשבת, 052-7696100

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-4/17(הכל!!! 03-6318999

 מחיר החל מ-2,250 
ש"ח כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

 052-5306666
_____________________________________________)40-48ל(050-6666599

מוצרים 
ושירותים

דיו וטונרים
 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 

109 ב"ב, כל סוגי הדיו 
והטונרים למדפסת, 

החל מ- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)29-3/17(להזמנות  050-4161617

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-35/17(_____________________________________________

 התחדשנו ב- 40 
מקומות! מיניבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ, שירות אמין 
ואדיב, 052-3821702, 

050-4110855)35-47(_____________________________________________

הלבנת שיניים

■ איזי-רנט מלווה 
אותך לאורך כל הדרך, 

במחיר הטוב ביותר, בכל 
החברות בארץ ובחו"ל 

02-5805870
info@e-z-rent.co.il)1-2/17(_____________________________________________

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

בס"ד

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

ע צ ב מ
לאוטומט קטן
החל מ-77ש"ח 

ליום כולל 
מע"מ

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-50/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-11/17ל( 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-9/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-18/17(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-7/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-30/17(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-25/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-1/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-26/17(_____________________________________________

■  "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית מס' 1 

באיכות, מצפה יריחו,
050-2403750 ,052-2403750)40-52(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-6/17(_____________________________________________

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-21/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-16/17(_____________________________________________

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-29/17(נדנדות 052-5856465

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום,

054-5742965)27-1/17(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-17/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-37/17(_____________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-38/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
 ,054-8592082

058-3245275/2)41-15/17(_____________________________________________

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות הגדולות!!! 
מבצעים מיוחדים כל 

הזמן כל השנה. שווה 
להתקשר!!! פריסה 
ארצית 03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66

)5-3/17(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-3/17(ליום, 050-2502552

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-10/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-17/17(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)43-47(_____________________________________________

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-5/17(_____________________________________________

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

+ בריכה מוצנעת.
מרפסת/גינה, ביהכנ"ס קרוב.
_____________________________________________)28-2/17ל(053-7707020 050-3770300

יעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן - רופא 

מומחה לבעיות שבינו 
לבינה, הדרכה, ייעוץ 
וטיפול רפואי, לגברים 
_____________________________________________)35-47(ונשים, 050-5870353

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-6/17(שעות. 077-40-900-70

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

*מכירה *השכרה 
_____________________________________________)4-5/17(*ליסינג, 03-7267260

■ צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)3-4/17(_____________________________________________

בר יוחאי

בני ברק
 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 

חדשות, מפוארות ומאובזרות 
לזוג, לקצרות/ ימים/ שבתות/ 
שמחות 052-7133052 כמו"כ 

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-4/17(ולמשפחות

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-25/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-52/16(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-31/17(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, יחידה 
יפיפייה לזוג, מאובזרת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + מרפסות 

גדולות + נוף, עב"ס יומי, 
050-4195652)46-18/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-45/17(_____________________________________________

 בנוף-כינרת ע"י צפת, 
צימר חדש לזוג, נוף מדהים, 
_____________________________________________)46-49(250 ש"ח, 054-8407892/52

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסודים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567, רח' 
_____________________________________________)46-1/17(עזרא 66, בני-ברק

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-19/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-21/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)47-48/16(_____________________________________________

 להשכרה בבן יעקב 
500 מ"ר קומה 1- עם 
חלונות, במצב מצוין, 
16,000 ש"ח, מחולק 

לחדרים של 50 מ'- 25 
מ' מתאים לאולם תצוגה 

גדול, למחסנים, או 
למשרדים. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)48-48(_____________________________________________

אור הגנוז

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות/לקבוצות, 
052-7655095)23-49(_____________________________________________

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-21/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-24/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-28/17(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-37/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה , 054-5461450,

02-5361450 ,052-2611920)37-11/17(_____________________________________________

 צימר עין התכלת - 
מפוארים, ממוזגים, חצר 

פרטית, סוכה, מבצעים לחגים 
052-7165035)40-52(_____________________________________________

 מיוחד לסוכות! 2 צימרים 
נקיים מאובזרים וממוזגים + 
נוף מדהים, חצר ומתקני גן, 

052-7655177)41-17/17(_____________________________________________

 *בגאולה, דירה חדישה 
ויוקרתית + גינה. *4 חד' 

חדשה + חצר, 053-3131809, 
02-5387605)47-47(_____________________________________________

כפר זיתים
 בכפר זיתים )ליד טבריה(, 
דירת 3 חדרים, 70 מ"ר + חצר 

ונדנדה לסופ"ש, 
_____________________________________________)47-50ל(054-8457896

כפר שמאי

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-10/17(_____________________________________________

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-21/17(_____________________________________________

 3 צימרים על מתחם 
של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! גם 
_____________________________________________)41-1/17(לחגים, 054-4385580

 "בוסתן לביא" - דירת 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)42-2/17(_____________________________________________

נתניה

נהריה
 דירת 3.5 חד' לחופשה 

משפחתית, ממוזגת 
ומרווחת, נוף גלילי 

_____________________________________________)36-48(מדהים! 050-4770781/2

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

+ נוף פנורמי + מרפסות 
ענקיות, 054-8598366/77, 

 ,09-8625160 ,054-8519879
053-3125160)49-1/17(_____________________________________________

ספסופה

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 

דתי, כ- 13 מיטת בכ"א 
+ גינה, בקרבת בי"ח 

לניאדו, מבצעים לחגים! 
052-6460451)41-1/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-20/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-21/17(_____________________________________________

 בעיר העתיקה דירות נופש 
חדישות עד 10 נפשות במיקום 

_____________________________________________)47-50(מרכזי, 054-8473847

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/17(_____________________________________________

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-3/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-30/17(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

גדולה, מיזוג, עד 8 
_____________________________________________)22-48(מקומות, 054-8433991

מכירת רכבים

מיצובישי

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-2/17(_____________________________________________

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00 ישירות מהיבואן. 
"לוינסן רכבים"
076-5412123)47-47(_____________________________________________

יונדאי

הונדה
 הונדה CRV ג'יפ 1998, 

170,000 ק"מ, אוטומט, מזגן, 
3 חודשי טסט, צבע שמפניה, 

מחיר: 17,000 ש"ח,
_____________________________________________)47-50ל(054-8019918

 יונדאי I 20 אוטומטי, 
2010, חסכוני, רכב חדש, 

122,000 ק"מ במחיר מציאה! 
_____________________________________________)47-47(36,000 ש"ח, 052-7220391

 *מיצובישי אוטלנדר 7 
מקומות, 100% מימון ללא 

בעלים קודמים, בהחזר חודשי 
של 1,900 ש"ח בחודש,

076-5412123)47-47(_____________________________________________

סובארו

סיאט

סיטרואן

קיה

 בהזדמנות, סובארו 
אימפרזה 2006, 1600, 

אוטומטית, ראשונה, 
צורה חדשה, מכני 

מעולה, שמור ומסודר + 
טסט לשנה, 

054-8402332)47-47(_____________________________________________

 *סיאט טולדו בהנחה 
משמעותית ובהחזר של 990 

ש"ח לחודש ללא מקדמה, 
מבצע מיוחד לכמות מוגבלת, 

מערכת וויז ומצלמה מתנה, 
076-5412123)47-47(_____________________________________________

פורד

 7 מקומות, פיקסו 
אוטומטי 2010, יד שניה, 

129,000 ק"מ, שמור ומטופל 
במצב חדש!! שווה לראות!!! 
גמיש ניתן להחלפה! 40,000 

_____________________________________________)47-47(ש"ח, 052-6918692

 גלקסי 2012, 7 
מקוומות, לבנה + טסט. 

_____________________________________________)47-47(054-8402332, פנחס

 קיה קרניבל 2006, 
שמורה ומטופלת כחדשה, 
7 מקומות, 23,000 ש"ח, 

_____________________________________________)47-50ל(052-7177704

 קיה ריאו משפחתית, 
2011, אוטומט, שמור מאוד, 

120,000 ק"מ, חסכונית, 
נוסעת גם על גז!! רכב 5 
מקומות!! 31,000 ש"ח, 

052-6917491)47-47(_____________________________________________

 "הסעות היימיש" - 
לאירועים, טיולים, נתב"ג, 

במחיר מוזל! נהגים חרדים! 
052-7692091)47-50(_____________________________________________

 "מוביליי בני-ברק" דירות, 
משרדים, רהטים חדשים, 

פירוק והרכבת ארונות,
054-7671669)47-6/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-20/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ח’- י’ חשון תשע”ז  9-11/11/16

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-22/17(מובטחת! 054-7195111

שידוכים

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-2/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

054-8422105
03-6189388)40-14/17(_____________________________________________

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-1/18(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-21/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)41-1/17(מחסנים, 050-5536359

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

 מקרר סמסונג 2 דלתות 
לאורך + מתקן לקרח ומים, 
מעולה. מדיח גרמני בוש צר, 

רק השבוע !!!_____________________________________________)43-47ל(054-2455797

מחסלים קיץ/מעבר/עודפי חורף שעבר

אל תגידו לא ידענו...

הקודם זוכה!!!

(ע"י העירייה)רח' ירושלים 52, ב"ב

פתוח רצוף: א'-ה'
03-5792841

"אצל בתיה"
10-20& &

 בערב שבת י"ב תשרי 
פרשת האזינו בין יום-כיפור 
לסוכות, אבד נגן "סנדיסק" 
שחור החשוב מאוד לבעליו 
- באזור רחובות רבי עקיבא/

איצקוביץ, השומר/כיכר אדלר, 
_____________________________________________)46-47ח(בני-ברק, 053-3157272

 בחופשת הקיץ, מול גן 
העיר בב"ב, נמצאה שקית 

עם נעלי ספורט וחולצה לילד, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7599820

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)46-47ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)46-47ח(במצב תקין, 054-7432011

 זקוק למחשב כף יד ישן 
"מיו" 336/168/דומיהם, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8435559

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)46-47ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)46-47ח(054-7432035

 אני מעוניין לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)46-47ח(סמלי, 052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאי במצב מצוין 

_____________________________________________)46-47ח(במחיר סמלי, 052-7163334

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים לחלקי 

חילוף. בתמורה, 
_____________________________________________)46-47ח(052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)46-47ח(050-6651365

 בחורי שיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד בירושלים, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7163334

 דרושה מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)46-47ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)46-47ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברץ בתרומה/

_____________________________________________)46-47ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מזגן קטן בתרומה/
סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7396092

 מעוניין לקבל עיתוני 
מרשמלו או מרווה לצמא 

_____________________________________________)46-47ח(בחינם, 03-9331006

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)46-47ח(בתרומה, 052-3595314

 מחשב מיני עם מקלדת 
מתקפל לטאבלט, 199 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7621612

 מקרר לבן במצב מעולה, 
מקפיא עליון, גודל בינוני, דגם 
אמריקאי בשם פריג'ידר, 300 
ש"ח, לזריזים, ברמת גן-גבול 

_____________________________________________)46-47ח(ב"ב. מיטל, 054-4980062

 מכשיר קרייזי פיט לחיזוק 
שרירים והצרת היקפים, 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 03-6169985

 מקפיא שבעה מדפים 
במצב טוב מאוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(טלפון: 052-7667000

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5543055

 שידה + מגירות וראי, 
כחדשה לגמרי - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(טלפון: 052-7667000

 5 כסאות לסלון במצב 
מצויין, רק 200 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(054-8478028

 שולחן לסלון, מצב מעולה, 
_____________________________________________)46-47ח(רק 500 ש"ח, 054-8478028

 כסא משרדי, משענת 
גבוהה לגב + גלגלים, צבע 

שחור במצב טוב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(03-9307308

 שולחן זכוכית - יפיפה, 
נפתח בסך של 200 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(050-7832389

 למסירה ארון קודש לספרי 
תורה, עבור ביהכ"נ, טל':

_____________________________________________)46-47ח(052-7153359, גיא

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)46-47ח(ב- 200 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)46-47ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)46-47ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא מזרון 
)1.90X0.80(, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-3463482

 חדר ילדים במצב מעטה 
מחברת שגם, כולל: מיטת 

נוער, כוורת מדורגת, ספריה 
8 מדפים וארון, 4 דלתות, כל 

פריט, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(050-7588044

 ספריה כחדשה, יפיפיה, 
_____________________________________________)46-47ח(300 ש"ח, טל': 054-5457811

 למכירה ריהוט משכרד 
כולל עמדות של מרקטינג, 

052-8337890)46-46(_____________________________________________

 מיטת נוער לבנה, 
1.90X80, חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-7863538

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נילווים, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)46-47ח(053-3180904

 למסירה חינם, כסא אוכל 
של פג, מצב מצויין )באלעד(, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7150739

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצויין 
"שילב" 300 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)46-47ח(052-3073826

 לתינוק ולילד! עגלת 
טיולון פג פרגו בצבע אפור/

שחור, כחדש לגמרי, רק 400 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 050-3329999

 עגלת תינוק חדשה! 
כחול/תכלת, בסך: 390 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(050-4176661

 כסא הליכון לתינוק, 76 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-7151436

 סלקל צ'יקו כולל תחתית 
לרכב, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-8378727

תקשורת

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-45/16(_____________________________________________

כללי

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-20/17(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-7/17(_____________________________________________

 להשכרה 4 שמלות סרפן, 
לבן בשילוב תחרה, יפהפיות 
וחדשניות, במידות: 4,6,8,12 

רק 50 ש"ח כ"א, 
054-5565961 )י-ם(, נין לקבל 

_____________________________________________)40-1/17(תמונה במייל/ווצאפ

 תחתיות לשתיה מעוצבים 
ב- 15 ש"ח ליחידה וסיכות 

לעגלה דוגמאת חמסה, ב- 5 
ש"ח ליחידה. 054-4571561, 

_____________________________________________)43-47(קארן

 מציאה!! מעיל שחור 
לנשים, מידה 42, חדש) לא 
היה בשימוש כלל(, במחיר 

_____________________________________________)45-48(מציאה )בב"ב( 052-5839239

 סנדל פלטפורמה ,מידה 
38, בצבע כחול, חדש) לא 
היה בשימוש כלל( )בב"ב( 

052-5839239)45-48(_____________________________________________

 למכירה, 2 פאות קצרות 
קאסטם, ייבוש טבעי, מצב 
מעולה, אחת חומה ואחת 

שחורה, 600 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)46-52(052-7128580 )י-ם(

 דרור חלוץ,מורה 
מוכר בבני-ברק 

והסביבה, יחס אישי 
וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 100 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם! 
_____________________________________________)23-49ל(052-2514960

■ משה גולני- מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאד, 

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

שיעור: 110 ש"ח! מחיר: 
28 שיעורים+ מבחן פנימי+ 
טסט+ ספר תאוריה: 3,800 

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)35-47ל( 054-4468840 )בב"ב(

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-49(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-14/17ל(052-2595370

לימוד נהיגה

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-49(_____________________________________________

 מילגה לבעלת יכולת עזרה 
לזוגות בקורס ייעוץ נישואים 
_____________________________________________)41-47(בת"א. 052-4402555, מלכה

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)31-5/17(_____________________________________________

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)29-29/17(_____________________________________________

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- המרכז 

לאפיה ר' עקיבא 48/109 
ב"ב, במחירים ללא תחרות 

*סדנאות ללא עלות, 
050-4161617)29-2/17(_____________________________________________

סת”ם

עורכי דין
 עו"ד דניאל פאר - 

משפט פלילי, תביעות 
נזיקין/תאונות דרכים, 

יעוץ משפטי,
054-7766628)41-49(_____________________________________________

 מכירת ספר תורה 
מהודרים, כתב יפה מאוד 

מסופרים יראי שמים, 
052-7623142)45-48(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-5/17(_____________________________________________

צילום אירועים

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

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

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י. 
*הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)47-50(_____________________________________________

 מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-46/17(_____________________________________________

 נמצא מפתח לרכב בר"ע 
ב"ב ביום שלישי ל' תשרי, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7179360

 נמצא מעטפה עם כסף, 
_____________________________________________)47-48ח(03-5787042

 בערב סוכות נמצאה על 
כביש מכבית, שקית כריות 

_____________________________________________)47-48ח(ומצעים, 053-3103098

 ביום שני כט' תשרי 
נמצא סכום כסף באוטובוס 

אלעד-ב"ב, המאבד יוכל לקבלו 
עפ"י סימנים בטלפון:

_____________________________________________)47-48ח(052-7674234 )בין 2-4(

 נמצאו אופניים יקרות 
באזור סעדיה הגאון בב"ב 

המאבד מתבקש להתקשר 
_____________________________________________)47-48ח(למספר 03-6191988

 אבדה מצלמה של חברת 
"קנון" בתוך נרתיק באשדוד או 
בקו 350 )לכיוון בני-ברק( ביום 
_____________________________________________)47-47(שני כט' תשרי, 050-4124329

 אבד נגן MP3 באיזור 
השומר או בקו 402 המוצא 

_____________________________________________)47-48ח(יתקשר: 052-7171012

 אבד נגן שחור בקו 970 
מב"ב לחיפה בערב ש"ת, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8470667

 נמצא מפתח לרכב בר"ע 
ב"ב ביום שלישי ל' תשרי, 

052-7179360)47-47(_____________________________________________

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)47-48ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניין לקנות את 
המכשיר נגד כאבים שעושה 
_____________________________________________)47-48ח(מסאג' בגב, 054-7938941

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)47-48ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושים אופניים חשמליים 
תקינים, תקולים או לפירוק 

_____________________________________________)47-48ח(לחלקים, 050-5343924

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)47-48ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)47-48ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)47-48ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקי, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)47-48ח(054-7432035

 לכולל דרוש סט רמב"ם 
פרנקל, המעונין לתרום יפנה: 

_____________________________________________)47-48ח(052-7652286

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)47-48ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מזגן קטן בתרומה/
סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7396092

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)47-48ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)47-48ח(לבן תורה, 054-8432271

 נשמח לקבל חלקי מעבד 
מזון: קערה + מכסה או בלנדר 
של חברת מולמק דגם 650 או 
לקנות במחיר סמלי, לפרטים: 

_____________________________________________)47-48ח(052-7686614, ירושלים

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)47-48ח(050-6651365

 מגהץ אדים משוכלל, 
טפאל, חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח()במקום 690(, 052-7155102

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-8423405

 מקרר משרדי קטן במצב 
טוב מאוד בבני-ברק, 400 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-8457681

 רדיאטור 12 צלעות במצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8478028

 מיקרוגל גדול במצב מצוין, 
_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח, טל': 050-4131476

 מחבת חשמלי גדול 
- חדש! 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7140015

 ,LCD 2 מסכי מחשב 
ב- 80 ש"ח כל אחד, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7161030

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)47-48ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-5543055

 מסך מחשב 15 אינץ, 
LG, מעולה, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7167995

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב מעולה, ב- 400 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-5823874

 מקרר משרדי 65 ס"מל 
על 65 ס"מ, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' AEG, ב- 500 ש"ח, 6 

_____________________________________________)47-48ח(קילו, 054-5823874

 ,LG 'מכונת כביסה חב 
ב- 500 ש"ח, 9 קילו,

_____________________________________________)47-48ח(053-3114819

 מדפסת משולבת כחדשה, 
_____________________________________________)47-48ח(250 ש"ח, 03-6743154

GPS  עוצמתי במיוחד 
ישירות מהיבואן, 450 

ש"ח. דרושים משווקים 
מכל הארץ, 

_____________________________________________)47-50ל(054-8539732

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חנים, אפשרות 

לשירותי מייל GMAIL, טל': 
052-7611936)47-1/17(_____________________________________________

 גנרטורים ורמקולים 
מוגברים בהזדמנות! 500 

ש"ח, 03-6191468,
054-7773591)47-50(_____________________________________________

 בהזדמנות! 2 מחשבים 
ניידים עקב שינויים בענייני 

עבודה, מצב מצוין! הראשון 
600 ש"ח, השני ב- 900 ש"ח, 

_____________________________________________)47-47(הקודם זוכה! 052-3281503

 מדפסת לייזר, דרושה 
תיקון קל - 400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)47-48ח(03-6743154

 רדיאטור 8 צלעות, 200 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, גמיש, 03-6743154

 מיקרוגל, 20 ליטר, 294 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 03-6743154

 תמי 4, דרוש תיקון 
במסננת, 250 ש"ח,

_____________________________________________)47-48ח(03-6743154

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSION, נייד: 

_____________________________________________)47-48ח(052-2437292

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)47-48ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(לפרטים: 054-8453370

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2016 ותוספות, 

_____________________________________________)47-48ח(280 ש"ח, 053-3120547

 תנור אפיה מובנה, 
משומש במצב תקין, תא 

אפיה אחד, 200 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח( 053-7134052

 כחדש! מייבש כביסה, 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)46-47ח(052-3073826

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 260 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)47-48ח(ברק, 052-5737813

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)47-48ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(052-7633316

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)47-48ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 בהזדמנות ספה 
דו-מושבית, דמוי עור במצב 

מצוין - 500 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)47-48ח(03-7514127

 מכתביה הכוללת 2 
מגירות + 3 מדפים + ארונית, 

מצב מצוין, 250 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)47-48ח(03-5784987

 מיטת קומתים, עץ טבעי, 
נוחה וחזקה, לא כולל מזרונים, 

_____________________________________________)47-48ח(250 ש"ח, טל': 03-5784987

 כסאות לסלון צבע שחור, 
ריפוד קטיפה, חמש כסאות, 

40 ש"ח ליחידה! 
_____________________________________________)47-48ח(050-4103571

 מיטת נוער לבנה, 
1.90X80, חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-7863538

 שולחן לסלון, 500 + 5 
כסאות 200 במצב מצוין, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8478028

 שולחן + 4 כסאות 
למטבח במצב מצוין - 250 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 050-4131476

 3 כסאות בר, צבע בהיר 
במצב מצוין - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(050-4131476

 ספריית קודש מפוארת 
עץ מלא, 8 דלתות, ב- 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 053-3114819

 מזרון יחיד אורטופדי 
קפיצים, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)47-48ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן פינת אוכל, 1.50 
מטר נפתח ל- 2 מטר,

_____________________________________________)47-48ח(052-5737813

 כורסת עור צבע ורוד 
מאוד נוחה, 210 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)47-48ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסא מנהלים עור אמיתי, 
320 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)47-48ח(052-5737813

 ספה 1+2 בד קטיפתי 
נוח, צבע בהיר, 310 ש"ח 
)אפשר בנפרד(, בני-ברק, 

_____________________________________________)47-48ח(052-5737813

 כורסת עור מרווחת ונוחה, 
180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)47-48ח(052-5737813

 שולחן כתיבה 180 עם 
מגירה ומדפים, צבע חום כהה, 

_____________________________________________)47-48ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן מחשב חום בהיר 
הכולל מדפים וכונן לדיסקים, 

ב- 350 ש"ח, בי-ם,
_____________________________________________)47-48ח(054-6481333

 מיטת יחיד + מיטה 
נשלפת + ארגז מצעים, 400 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, טל': 050-6247140

 שולחן סלון - צבע שחור 
וזכוכית למעלה + 2 מגירות, 

_____________________________________________)47-48ח(450 ש"ח, 050-6247140

 פינת אוכל + 6 כסאות 
וונגה, מצב מצוין, 500 כ"א, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8457790

 ספה מעור בצבע חום, 
_____________________________________________)47-48ח(250 ש"ח, 03-6180473

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
174X43/110X32/62X43

_____________________________________________)47-48ח(200 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)47-48ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-3463482

 ספה 350 ש"ח, מיטת 
יחיד, 200 ש"ח, 02-6248258, 

_____________________________________________)47-48ח(02-5816968

 קומודה מדהימה בצבע 
ונגה )3 מגירות ומראה(, 250 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, מציאה, 052-7603865

 2 שידות קטנות יפהפיות 
בצבע ונגה כחדשות, 150 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, מציאה, 052-7603865

 מיטת מעבר + מזרון 
שינה בשימוש, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
מגירות בצבע שחור, ב- 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 053-3114819

 8 כסאות לסלון מפארוים 
כחדשים בהזדמנות! 300 
ש"ח כ"א, 03-6191468, 

054-7773591)47-50(_____________________________________________

 2 כסאות משרד יפים, 
250 ש"ח כ"א, 03-6191468, 

054-7773591)47-47(_____________________________________________

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון, 
אפשרי רק כסאות, כחדשים 

+ שולחן מטבח וכסאות, 
052-4227714)47-47(_____________________________________________

 שולחנות תלמיד בי"ס 
וכסאות במצב טוב, מחיר 

מצוין, 050-4030787,
050-4143614)47-48(_____________________________________________

תינוקות
 נעלי ספורט צעד ראשון, 

יד שניה - כחדשות ממש! 
כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)40-51(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

 טיולון בייבי סייף בשימוש 
חודש + שמור, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(ב"ב, 052-7675483

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)47-48ח(050-4127708

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)47-48ח(050-4127708

 לול מעץ כחדש חברת 
"מישכל" ללא מזרון, רק 350 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח בי-ם, 050-4120286

 שידת תינוק, 4 מגירות, 
שמנת, מצב מצוין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8499897

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)47-48ח(250 ש"ח, 054-7938941

 עגלת תאומים, יפה 
ונוחה, שכיבה מלאה, חזקה 
במצב מצוין, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7119325

 שידת החתלה, 5 מגירות 
על גלגלים, צבע חום בהיר, 

380 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)47-48ח(052-5737813

 חלקי חילוף קמיליון, עד 
100 ש"ח לכ"א, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7603865

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח, טל':

_____________________________________________)47-48ח(052-7167995

 פגוש של עגלת בייבי 
ג'וגר, חדש, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7167995

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק בב"ב, 40 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7676856

 טרמפולינה לתינוק, 50 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח בב"ב, 052-7676856

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
חב' שילב, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)47-48ח(053-3114819

 סטריליזטור למקרוגל, 
אונט, מצב מעולה, רק 50 

ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)47-48ח(052-7623275

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)47-48ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 טיולון ד"ר בייבי בירושלים, 
_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק + מזרון, עץ 
טבעי, מצב מצוין, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 03-5784987

 שידת החתלה מהממת, 
צבע שמנת, מצב מעולה, 450 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, לפרטים: 052-7606681

 עגלת שכיבה אינגלזינה 
במצב מצוין, 200 ש"ח, -054

_____________________________________________)47-48ח(8478028

 עריסה לתינוק כחדשה 
ללא מזרון, צבע לבן, 150 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-8457780

 חיישן חדש )למניעת מוות 
עריסה(, ב- 500 ש"ח, )נקנה 

_____________________________________________)47-48ח(ב- 565(, 054-8528862

 טרמפולינה חדשה, פישר 
פרייס, ב- 250 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)47-48ח(בב"ב, 054-8528862

 נוקיה 208 כשר אורגינל, 
250 ש"ח בבני-ברק, -052

_____________________________________________)47-48ח(3500137

 סמסונג גלקסי מיני, 200 
_____________________________________________)47-47(ש"ח, 054-8462882

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 19 ש"ח, משלוחים חינם 

_____________________________________________)47-7/17(לכל הארץ, 052-7611936

 פלאפון קבוע לרכב, חדש 
_____________________________________________)47-48ח(50 ש"ח, 054-8474176

 טלפון אלחוטי חדש 
באריזה אנגלית/צרפתית/
ספרדית, 120 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7167995

 ספר "מסלולים" לכיתה 
ח', חלק 1,2, 50 ש"ח, -052

_____________________________________________)47-47(7128580 )י-ם(

 מחשבים ניידים, 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית, 052-7171228. 
_____________________________________________)47-1/17(*אשדוד, 054-3558949

 חלונות, דלתות, סורגים - 
בלגי, ויטרינות סלון יד 2 וחדש, 

03-6884123 ,050-5274348)47-50(_____________________________________________

 תחתיות קפה מעץ, ציפוי 
פורמייקה, דגמים שונים, 12 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-4571561

 מכונת תפירה - מרדיקס 
עם ארון - כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(פלא': 054-6202672

 נברשות סלון חדשות 
מהקופסא, גודל בינוני, 200 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח כ"א, טל': 03-5784987

 אנשור תוספי מזון, 8 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-7863538

 ארון תחתון למטבח + 
כיור ושיש, אורך 2.20 - 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 050-4131476

 Korg pa600 אורגנית 
עם מקצבים ודגימות + סטנד 

_____________________________________________)47-48ח(ונרתיק, 052-7147520

 בטריות ירוקות של חברת 
GP, ב- 50 ש"ח בלבד, 2 

גדולות ו- 2 קטנות, אריזות 
חדשות וסגורות, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8532189

 מוצרי סאנדיסק מקרו 
וכרטיסי אונקי, 16 ב- 30 ש"ח. 

32 ב- 47 ש"ח. 64 ב- 95 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח. 054-8532189

 להשכרה שמלת ארועים 
S/M בצבע שחור )ארוך(, 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-7663458

 שמלת ארועים בצבע 
 S/M סגול/אפור, מידה

)ארוך(, 200 ש"ח,
_____________________________________________)47-48ח(052-7663458

 פליימוביל גינה כחדש, 
_____________________________________________)47-48ח(100 ש"ח, 052-7663458

 סנדל לבנות, חדש דר' 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7663458

 מקרן חימום תליה חבר 
_____________________________________________)47-48ח(גרץ, 100 ש"ח, 052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל: 
3.65+0.58, מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(052-7663458
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מהפכה בעולם החזנות הספרדית

הדיסק החדש ”יחיד רם“
עם 12 הפיוטים בלחנים חדשים

בביצועם של החזנים 
דוד שירו ומשה חבושה

חדש!

להזמנות | המלחין מנשה אליאס 054-4600154

לנשים: 050-2030007
לגברים: 054-3342002

לתאום פגישות יעוץ בבני ברק

אסתטיק 

תוצאות מדהימות!

סנטר
מבצע לחג

טיפול ראשון 50 ש”ח

הסרת 
שיער 
בלייזר 
ללא כאב! 

חידוש עולמי לציפורן חודרנית
ללא כאב!

 עגילים זהב טהור, עגולות, 
קטנות מאוד, ב- 100 ש"ח 
+ עגילים תלויות )לא זהב(, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5918474

 שרשרת כסף, 295, לא 
משחיר, עבה מאוד במצב 

חדש, ב- 100 ש"ח,
_____________________________________________)46-47ח(052-5918474

 נעלי ניו בלאנס, שחור, 
41, כמעט חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-8378727

 דגמים אלגנטיים לנשים, 
מידה 46, מדייבי מוד, כחדש - 

_____________________________________________)46-47ח(150 ש"ח, 050-9742004

 למחותנת בגד לאגנטי 
פייטים )ז'קט(, מידה 46 - 250 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 050-9742004

 ארנבת, 20 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7665139

 בימבה של ליטל תאי 
בצבע ירוק במצב מעולה, רק 

_____________________________________________)46-47ח(80 ש"ח, 050-3329999

 אנשור תוספי מזון, 8 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-7863538

 כלוב לתוכים מצב חדש 
בירושלים, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7197544

 אופניים BMX, ב- 130 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 18", ב"ב, 054-5385013

 2 תוכונים + כלוב ענק, 
_____________________________________________)46-47ח(100 ש"ח, 052-7151436

 סיר בישול איטי חשמלי 
חדש, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7151436

 כיור נטילת ידיים, חדש, 
גודל 37X37, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7151436

 בירושלים, סקטבורד 
איכותי, 80 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(050-6256846

 בירושלים, מגן מים 
למצלמה, 50 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(050-6256846

 בירושלים, מכונת 
תספורת פנסוניק איכותית 

כחדשה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)46-47ח(050-6256846

 בירושלים, מיכלי ריסוס 
לדשא, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(050-6256846

 כל סוגי עצי פרי מוכנים 
לשתילה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(052-7693172

 חולצות נאוטיקה ישירות 
מהיבואן, מידות 16, 16.5, ב- 

_____________________________________________)46-47ח(150 ש"ח, 052-7693172

 בוקסות ביתיות ברמה 
גבוהה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7693172

 למכירה/השכרה סדרת 
שמלות בורדו-פנינה, יוקרתיות, 

_____________________________________________)46-47ח(350-450, 058-3223995

 שמלה בצבע ורוד עתיק, 
מידה 46, מיוחדת, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(053-3135426

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-4831449

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)46-47ח(100 ש"ח, 052-4831449

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים לילדות מידות 8-12, 

75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 
_____________________________________________)46-47ח(02-6522251

 אונקי 1000 ג'יגה, חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)46-47ח(050-4107375

 שמלה חדשה לארוע, 
מידה 38, צבע אפרסק, 150 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)46-47ח(052-3805386

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)46-47ח(052-3805386

 מכשיר הליכון מעולה, 
500 ש"ח ללא הובלה, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8490446 - אחרי 18:30

 מציאה! שכמיות יפיפיות 
בצבע שחור, חדשות! במחיר 

עלות בסך: 85 ש"ח,
_____________________________________________)46-47ח(050-4176661

 פאה קסטם שחור הלא 
מעוצבת, 500 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(03-6160939

 בגדי ילדים ונערות יד 
שניה, מצב מצוין, מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(03-6160939

 פאה חדשה, מעוצבת 
שטנית, גלית אטליה, 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 058-3289108

 חצאית חדשה שחורה, 
מס' 44, 150 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(058-3289108

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)42-46(מבוגרת, טל': 050-5952474

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-18/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-18/17(או מבוגרים. 054-8442722

 חרדי מתמחה בפיזותרפיה 
מעוניין לעבוד בקליניקה 

כסטג'ר לרכישת תקופת נסיון, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7376092

 חרדי עם רכב פנוי לכל 
_____________________________________________)46-47ח(הצעת עבודה, 054-8083230

 חרדי נשוי 30 עם המון 
ידע ונסיון בכביש + רשיון 

משא 12 טון + קטנוע 33 
כ"ס + מלגזה + מכונה ניידת, 
פנוי לכל הצעת עבודה בי"ם, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8083230

 חרדי אחראי ורציני, עם 
נסיון, פנוי לעבודה בתחום 

הבישול )נקיון( למוסדות, וכו' 
בקביעות - בירושלים,

_____________________________________________)46-47ח(054-8083230

 מעוניין לעבוד בירושלים 
בעבודה משרדית טלמרקטינג 

או מכירות בירושלים,
_____________________________________________)46-47ח(052-7167172

 רואת חשבון בת 28 עם 
נסיון, מחפשת עבודה בראיית 

_____________________________________________)46-47ח(חשבון, 054-7569472

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)46-47ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)46-47ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מועדד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-4831494

 כיסוי לפלטת שבת, 
עבודת יד, רימונים, חדש 

באריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 שעון יד לאישה, יוקרתי 
ברמה, חדש באריזה, ב- 120 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-5918474

 מעוניין במגורים תמורת 
טיפול בזקן/או בכל הצעה 

_____________________________________________)47-48ח(אחרת, 054-7938941

 אברך בעל נסיון רב 
בעבודות משרד ושירות 
לקוחות מחפש עבודה 

מתאימה באזור בני-ברק, טל': 
_____________________________________________)47-48ח(054-8436742

 בע"ת ותיק, תואר שני, 
ניסיון בניהול בעמותות 

ובעסקים, במשרה בכירה! 
_____________________________________________)47-48ח(050-4160390

 אקדמאי חרדי + אנגלית 
ומחשב, מעונין בעבודה בשכר 

גבוה בלבד מהבית,
_____________________________________________)47-48ח(050-4160390

 חרדי מתמחה בפיזותרפיה 
מעוניין לעבוד בקליניקה 

כסטג'ר לרכישת תקופת נסיון, 
_____________________________________________)47-48ח(052-7376092

 התפנה מגייס 
כספים, תרומות, קרנות, 
מלגות,תקציבי ממשלה, 
עזבונות, 12 שנות נסיון,

_____________________________________________)47-48ח(052-7633316

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)47-48ח(052-7633316

 שמלת ארועים יוקרתית 
)ארוך( מידה 48 להשכרה, 350 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-8487627

 שמלת ארועים, מידה 
L בצבע נחושת, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8487627

 חליפות נער אלגנט 
תוצח' מידות 14,16, 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-8487627

 מעיל לגבר תוצ"ח, מדיה 
XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)47-48ח(054-8487627

 נעלי מוטרן חדשות, מידה 
_____________________________________________)47-48ח(39, 150 ש"ח, 054-8487627

 אורגן קומותיים )דרוש 
תיקון קל(, 250 ש"ח,

_____________________________________________)47-48ח(054-8487627

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)47-48ח(200 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)47-48ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 כינור בגודל 3/4, מצב 
מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7117429

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/וחלקי שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)47-48ח(054-4906526

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 

לכבס 190 ש"ח, בני-ברק, 
_____________________________________________)47-48ח(054-4906526

 ילקוט חדש באריזה ליטל 
מרסל, 260 ש"ח - ארנק 100, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7632209

 זקטים 50 ש"ח. מעילים 
75 ש"ח לנשים, תוצרת חוץ, 

_____________________________________________)47-48ח(02-6248258, 02-5816968

 דלת פלדת מצוינת, צבע 
_____________________________________________)47-48ח(לבן, 90 ס"מ, 050-4187979

 3 מטבעות כסף, זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7154392

 מכונת כתיבה ישנה, יפה 
בארגז, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7154392

 חיסול מחסן אינסטלציה, 
צנרת פלסטיק חלקים 

ואביזרים שונים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(054-9985503

 כבלים לחשמל, מחשבים, 
שקעים ומפסקים שונים 

חיסול מחסן וב- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(054-9985503

 שק מלח אנגלי מעל 
עשרים ק"ג בהזדמנות בבני-

ברק, 100 ש"ח,
_____________________________________________)47-48ח(052-7617553

 ילקוט "ניקי" ורוד, מהמם, 
מצב מצוין, 100 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7600336

 לפטופ SONY חלונות 
ויסטה ואופיס מקורי, פס 

שחור מהמסך, בטריה נגמרת 
_____________________________________________)47-48ח(מהר, 300 ש"ח, 03-5797496

 מבחר קלטות חדשות 
וארוזות, שירים וסיפורי ילדים, 

8 ש"ח לקלטת, בב"ב,
_____________________________________________)47-48ח(052-7600336

 סרטי ילדים מפוקחים, 
_____________________________________________)47-48ח(15-20 ש"ח, 052-7603865

 סרטי טבע מפוקחים 
באכות HD, ב- 15-20 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7603864

 מתקן למברשות שיניים 
מפואר של חמת 50 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(חדש באריזה, 050-4102263

 אופני הרים מתקפלות 
הילוכים שימנו - יפני - 380 

ש"ח, 054-2819921, מ- 
_____________________________________________)47-48ח(8.00-16.00

 מכשיר סודה סטרים 130 
_____________________________________________)47-48ח(ליטר, 00 ש"ח, 054-4913037

 מיחם טרמוס חשמלי לבן 
עם פרחים, קנדי, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-4913037

 תיק שחור חדש לנשים, 
שאולי, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-4664706

 כד בריטה + 3 פילטרים 
חדשים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-4664706

 מזוודה יד 2 במצב טוב, 
90 ש"ח בלבד, בני-ברק, -052

_____________________________________________)47-48ח(5737813

 אופני הילוכים 24" 
ו- 26", 220 ש"ח כ"א, פל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-5385013, ב"ב

 אופניים BMX 18, ב- 
_____________________________________________)47-48ח(130 ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-4831449

 שלושה מדפים מעולים 
סנדויץ אדום, מיועדים 

למערכת שמע/רמקולים, 50 
ש"ח כ"א בבני-ברק,

_____________________________________________)47-48ח(052-7600336

 מסך מחשב עבה, 50 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 050-6651365

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)47-48ח(50 ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)47-48ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 100 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-4831449

 טבלט סמסונג גלקסי, 7 
אינצ', חדש באריזה, 800 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-4831449

 חבל גומי לתרגילי 
התעמלות, 25 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7167995

 שרוך מיוחד ללא צורך 
בקשירה בצבעם אדום/חום/

ירוק, 30 ש"ח, טל':
_____________________________________________)47-48ח(052-7167995

 ארגז לקטנעו ב- 300 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(בירושלים, טל': 052-7167995

 זוג תוכים + כלוב חדש + 
אוכל + קן הטלה בב"ב, 120 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-7696357

 שעון קיר חדש באריזה 
בסגנון רטרו, 35 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(050-6247140

 סט תיקי ליטל פרינסס 
חדש באריזה במחיר מציאה, 

_____________________________________________)47-48ח(499, 052-7632209

 שמלת אירוע יפיפיה 
מידה 38/40, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(03-6180473

 חלוק שחור קטיפה, חדש 
RAESSI מידה M, תוצ"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(350 ש"ח, 054-8470667

 סט 12 צלחות קפה 
פורצלן נעמן, 50 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8470667

 קופסא פלסטיק לכובע 
_____________________________________________)47-48ח(חדש, 70 ש"ח, 054-8470667

 כובע חורפי לילד 2-3 עם 
פונפון Place, חדש,

_____________________________________________)47-48ח(054-8470667

 סריגים לילד מידה 8, 
חדש, )nexst(, טל':

_____________________________________________)47-48ח(054-8470667

 נעל נערה/אישה מדיה 36, 
nine west במציאה, 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-8470667

 שמלה לילדה, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(054-8470667

 קפוצון שחור קטיפה מידה 
M, ב- 35 ש"ח, )place(, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-8470667

 3t דובונים לחורף/מעבר 
 ,)Place( בנות 30 ש"ח כ"א

_____________________________________________)47-48ח(טל': 054-8470667

 מעיל שחור קצר פוך, 200 
ש"ח, next, מידה 42, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-8470667

 אפודות לבנים בצבע 
כחול, 25 ש"ח, next, חדש, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8470667

 מטאטא יפני - להפוך 
את הנקיון לחוויה, 125 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8470667

 next ,מעיל ילדה, 90 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח()מצב מצוין(, 054-8470667

 נעל ילד מידה 30 שרוך 
_____________________________________________)47-48ח(שחור מצוין, 054-8470667

 פינק זברה מוטציות 
וג'מבו מדהימים, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(058-7653217

 שמלת ערב מדהימה 
ומפוארת במידה גדולה, ב- 

400 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)47-48ח(052-7130293

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)47-48ח(054-6800702

 שעון "קלווין - קליין", חדש 
לגבר רק 130 ש"ח,

_____________________________________________)47-48ח(054-4514210

 בלון גז גדול, ריק, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(054-4514210

 סיגריות מלברו לייט, דיוטי 
פרי, 25 ש"ח לקופסא,

_____________________________________________)47-48ח(052-7603909

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-7154392

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)47-48ח(052-3805386

 אונקי 1000 ג'יגה חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)47-48ח(050-4107375

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים לילדות מידות 8-12, 

75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 
_____________________________________________)47-48ח(02-6522251

 מסגרות לתמונות בגדים 
שונים המחיר הינו, 10-40 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, טל': 02-6522251

 שמלה חדשה לארוע מידה 
38, צבע אפרסק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(02-6522251, 052-3805386

 נברשת 6 כוסות תלויות 
זכוכית חלבית מעוטרת, 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-7134253

 נברשת כוס תלויה זכוכית 
חלבית מעוטרת, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7134253

 נורות לד דמוי ליבון מיוחד 
לנברשות, 30 ש"ח כל אחת, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7134253

 5 תוכונים צבעוניים + 
כלוב )מאולף( ובית הטלה 100 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, לזוג, 053-3100341

 נעלי גברים, עור, מידה 
44, שחורות, חדשות באריזה, 

Aircomfort, מציאה, רק 
140 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)47-48ח(052-7623275

 חליפת גבר חדשה )זקט 
ומכנס( נקנתה ב- 700 נמכרת 

_____________________________________________)47-48ח(ב- 100 ש"ח, 052-3186268

 חנוכיית כדורים 
מקרמיקה חדשה לגמרי, 5 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-3186268

 מקלדת ארגונומית נגללת 
אידיאלי לטיולים, 5 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-3186268

 מטען חדש לפלאפונים 
כשרים ונגנים, כבל ארוך, 10 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, נייד: 052-3186268

 קולב עץ עומד בעל שלוש 
רגליים, שישה מתלים בחלקו 

העליון, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(050-6618109

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7154392

 כיסא גלגלים, מצב מצוין, 
_____________________________________________)47-48ח(499 ש"ח, 03-6743154

 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
- 6 פלוס, חדש באריזה, 10 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 JEEP אופניים תוצרת 
עם קפיצים בולמי זעזועים 

והילוכים, מצב מעולה, 280 
ש"ח בלבד, בני-ברק, -052

_____________________________________________)47-48ח(5737813

 אופנים תוצרת BMX עם 
גלגלי עזר, 140 ש"ח בלבד, 

מצב מצוין, ב"ב, 
_____________________________________________)47-48ח(052-5737813

 מנעול לאופניים חשמליות 
חזקות ממש, במחיר מצחיק, 

100 ש"ח לפרטים:
_____________________________________________)47-48ח(054-8452961

 מגבהת במחיר מצחיק, 
100 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)47-48ח(054-8452961

 מציאה! מכשיר חשמלי 
שעווה חמה להסרת שיער + 

שעווה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)47-48ח(054-8452961

 מכשיר חשמלי להסרת 
שיער לנשים - מגלח חשמלי 
כחדש במחיר מצחיק - 100 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-8452961

 אופניים BMX ב- 130 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 18", ב"ב, 054-5385013

 אופניים חשמליים בלי 
סוללה, חברת לגונמי, ב- 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-5823874

 מצבר לרכב 4 חד' 
בשיממוש חב' וולה ב- 300 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-5823874

 סוללה לאופניים 36 וולט, 
7 חד', בשימוש ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(050-4145023

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 LG מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-3463482

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)47-48ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 בושם קוקו שאנל - 
מאדמואז'ל 100 מ"ל, חדש 
באריזה מקורית, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8447306

 מטען של "אייפון" 2 מטר 
כמו חדש, 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)47-48ח(בני-ברק, 052-5737813

 אופניים BMX עם גלגלי 
עזר, 180 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)47-48ח(052-5737813

 אופניים לילד בן 4, 70 
ש"ח. אופניים לילד בן 7, 110 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 053-3102754

 מצלמה פוג'י, 250 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(בירושלים, טל': 02-6421424

 מכשיר GPS עם תוכנת 
אגו אמיגו כחדש + אריזה, 

_____________________________________________)47-48ח(200 ש"ח, טל': 054-2416665

 למסירה בחינם! כלי בית 
במצב חדש, כוסות צלחות 

וקומקום במצב מצוין. מצעים 
_____________________________________________)47-48ח(ושמיכות, 054-5482231

 סורג מגולוון חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב  עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)47-48ח(250 ש"ח, 052-7633316

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)47-48ח(19 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוע 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסיs3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)47-48ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-7633316

 בנגאלז פייד לבן, 45 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(058-7653217

 פינק אורזיה פייד מיוחד 
_____________________________________________)47-48ח(נקבה, 70 ש"ח, 058-7653217

 מכשיר המרה מקלטת 
טייפ ל- MP3, ב- 180 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 052-7161030

 אופני הילוכים 24" ו- 
26", ב- 220 ש"ח, כ"א, ב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(פל': 054-5385013

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(052-2727474

 מחשב נייד שמור, רק 
_____________________________________________)46-47ח(499, 052-7171228

 מקרן מצויין, שמור, רק 
_____________________________________________)46-47ח(499, 052-7171228

 מסך דק איכותי בירושלים, 
_____________________________________________)46-47ח(רק 199 ש"ח, 054-8470594

 מקרן איכותי, שמור ותקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8470594

 מחשב נייד ומהיר, 12 
אינץ, רק 499 באשדוד, 

_____________________________________________)46-47ח(054-3558949

 מחשב נייד, שמור ותקין 
בירושלים רק 499 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(054-8470594

 סוכת 12 דפנות עץ 
210*81 ס"מ דופן. אבנר, 

_____________________________________________)46-47ח(052-6332635

 מסך מחשב עבה, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 050-6651365

 משקפת זום אופטי ראיית 
לילה, 1000 מ' חדשה + 

_____________________________________________)46-47ח(נרתיק 85 ש"ח, 054-8401619

 בגלל חיסול, 5 פאות 
סינטטיות דמוי קסטם בצבעים 

שונים, כל אחת 250 ש', 
_____________________________________________)46-47ח(052-7163334

 פאות סינטטיות דמוי 
קסטם יפהפיות, כל פאה - 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש', 052-7163334

 ,8G נגן בלוטוס חדש 
ב- 90 ש"ח ללא אוזניות, -052

_____________________________________________)46-47ח(7617697, 03-6189714

 נעלי ריצה של רייבוק, 
חדשות בצבע אפור/ירוק, 

מידה 41, מחיר: 499 ש"ח. 
_____________________________________________)46-47ח(מיכאל, 058-7528855

 שק מלח אנגלי מעל 
עשרים, ק"ג בהזדמנות בבני-

ברק, 100 ש"ח,
_____________________________________________)46-47ח(052-7617553

 נברשת קריסטל יפהפיה, 
500 ש"ח, 054-8438824 

_____________________________________________)46-47ח(/03-6189006 אחה"צ

 שטיח כרמל בסגנון מודרני 
150X235, שנה בשימוש, 290 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-6784969

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)46-47ח(200 ש"ח, 052-3463482

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, המחיר הינו 10-40 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 02-6522251

 גיטרה קלאסית חדשה, 
מגבר לנגינה ושירה, מכשיר 

אפקטים לגיטרה, סאז תורכי, 
500 מאות ש"ח. 

_____________________________________________)46-47ח(052-2913522, משה

 אופני הילוכים 24" 
ו- 26", 220 ש"ח, כ"א, פל': 

_____________________________________________)45-46ח(054-5385013, ב"ב

 אופניים BMX 12 עם 
גלגלי עזר כחדש, 180 ש"ח. 
אפניים BMX ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(18", ב"ב, 054-5385013

 קנרים ב- 130 ש"ח 
ליחידה, בקניית זוג,

_____________________________________________)45-46ח(052-7151075

 משחק שולחן כדורגל 
חדש ומסיבי יפה ומיוחד, 450 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-7366764

 אקווריום 50X30 לחדר 
_____________________________________________)45-46ח(ילדים, 70 ש"ח, 052-7366764

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8453370

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, המחיר הינו 10-40 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, טל': 02-6522251

 למסירה למקום תורה, 
ש"ס גריולד לא משומש, 

_____________________________________________)45-46ח(אפשרי הובלה, 03-6180394

 זקט צמר מידה 5, חדשה 
עם פתילים, 65 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-8472780

 פקס כחדש, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(03-6190255, 050-4164447

 מסרק חשמלי, חדש 
באריזה, כולל אחריות במחיר 

מציאה, 160 ש"ח, -052
_____________________________________________)45-46ח(7696942

 רמקול עוצמתי 15 אינצ' 
כולל כניסות USB במצב 

מצוין, וואט 500, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7696992

 סידור "שבת של מלכות" 
מבית "מלכותוקסברגר", חדש 
באריזה, 45 ש"ח )במקום 60 

ש"ח(, בבני-ברק, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 משחק "מנקלה" עץ מלא, 
אבנים צבעוניות, חדש לגמרי, 
_____________________________________________)45-46ח(35 ש"ח בב"ב, 052-7600336

 סט הבדלה מוכסף, 4 
חלקים, חדש באריזה, כ100 

ש"ח במקום 160 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 אופני BMX לילדים, 50 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח. מאיר, 03-6763298

 למסירה במחיר קופת 
חולים, כדורי לקסדין לעצירות 

_____________________________________________)45-46ח(בבני-ברק, 054-8401399

 כלוב לציפורים 70 ש"ח 
ובית הטלה 30 ש"ח, -054

_____________________________________________)45-46ח(8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
300 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)45-46ח(03-9074725

 כיור אמבטיה כחדש 
ממש!!! צבע לבן, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(03-6743154

 מיני בר אדום מציאה!! 
דרוש תיקון במסננת, 300 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח

 נגן בלוטוס חד 8G ללא 
אוזניות, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7617697, 03-6189719

 למסירה גליונות מרווה 
לצמא שנה אחרונה בחינם, 

_____________________________________________)45-46ח(טלפון: 077-5161338

 מזוודה, מצב מצוין, 90 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 שואב אבק, מצב טוב, 
160 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 מטען של אייפון 2 מטר 
כמו חדש, 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(בני-ברק, 052-5737813

 מסך מחשב מצב כמו 
חדש, 80 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)45-46ח(052-57378413

 אופניים BMX עם גלגלי 
עזר, 180 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 לרוכבי אופניים, מבוגרים 
או ילדים, קסדה חדשה, 80 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, טל': 050-5343924

 חלקים לאופני ילדים 
BMX, ב- 30-70 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(050-5343924

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 סירים, מחבתות החל מ- 
_____________________________________________)45-46ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 טלית חדשה תמני גודל 
_____________________________________________)45-46ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה, 500 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 סט תאג תורה מפורש/ה, 
_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח, 054-4273857

 סידורים נוסח בלאצ'י, 20 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מברגה אימפקט 18V ב- 
_____________________________________________)45-46ח(260 ש"ח, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 50 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857
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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

דרושים

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 
אוטובוסים ומיניבוסים, 

תנאים טובים,
050-4030501)45-48(_____________________________________________

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)22-48(_____________________________________________

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-50(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-3/17(_____________________________________________

4,000
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זה הזמן למצוא עבודה!

דרושות
עובדים/ות נמרצים/ות

בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה+ בונוסים

שעות עבודה:
14:00-9:00 או 21:30-17:30

העבודה בבני ברק

לארגון ארצי

סביבת עבודה נעימה 
ומיוחדת!

בס"ד

03-6164444

 דרוש עובד אחראי למטבח 
_____________________________________________)43-47(בבני ברק. 054-2068068

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות, 

מחבקות ומסורות, מיידי! 
050-5636364)43-47(_____________________________________________

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)43-47(_____________________________________________

 בפ"ת, דרוש עובד 
חרוץ לנקיון חדר מדרגות, 
לפרטים: 052-7121858, 

052-4003742)43-47(______________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)43-47(_____________________________________________

 מתאמי פגישות לסוכנות 
ביטוח בפתח תקוה. קו"ח 

 lavie@gs-ins.co.il :למייל
054-6659070)43-47(_____________________________________________

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

 דרושה מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת-גן, מהשעה 

16:30, 5 ימים בשבוע, 40 
_____________________________________________)45-48(ש"ח לשעה, 050-5305916

 למכון לצילומי שיניים 
באזור השרון דרושה 

רצינית לצילום, תנאים 
טובים למתאימה, 

הכשרה במקום,
050-2340987, קו"ח:
ruama7@walla.com)45-48(_____________________________________________

 לרשת מעונות דרושה 
מטפלת למשרה מלאה 

)בק.הרצוג(, תנאים 
_____________________________________________)45-48(טובים, 054-4499177

 דרושה מטפלת למעון 
במרום נווה, 7:30-16:30, 
תנאים טובים למתאימה, 

050-2799799)45-48(_____________________________________________

 למשרד חרדי בבני-ברק, 
דרוש בחור נמרץ לשרות 

טלפוני + עבודת מזכירות 
וקבלת שירות במקום, קו"ח 

_____________________________________________)45-48(בפקס: 03-6161865

 דרושים/ות עובדים/
ות בנקיון משרדים ובית 

ספר, לשעות הערב 
באזור בני ברק, תנאים 

_____________________________________________)45-48(טובים, 03-5494080

 לבורגר באזור ירושלים, 
דרוש עובד רציני עם תודעת 
שירות גבוה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)45-52ל(052-5399290

 דרושה מטפלת מסורה 
למעון באווירה טובה בבני-ברק, 

משרה מלאה, תנאים טובים! 
054-5841018)45-48(_____________________________________________

 לימוד כתיבת סתם 
בבני-ברק ברמה גבוהה 

ללא תשלום כספי,
052-7623142)45-48(_____________________________________________

 התפנה מקום בכולל 
אברכים להוראה בת"א לזמן 
חורף הבעל"ט, הסעה מב"ב, 

050-4120616)45-48(_____________________________________________

 לרשת "כליצ'ן" - כלי 
בישול ומטבח לסניפים ב"ב + 

ירושלים, דרושים מוכרים/ות 
למשמרות, תנאים טובים מאוד 

למתאימים, 058-6966136, 
054-7604012)45-48(_____________________________________________

 לגן מעון מגבעת 
שמואל )במרכז(: *גננת 

אחראית על הגן, 3 
פעמים בשבוע עד 16:30 

+ יום חופשי. *סייעת 
למלאה + יום חופשי. 

_____________________________________________)45-48(052-3651355, חנה

 לחברה מובילה 
בתל-אביב, דרוש/ה 

נציג/ה מכירות למוקד 
החרדי, שכר גבוה ותנאים 

_____________________________________________)45-49(מעולים! 073-2271471

 נציגות מכירה 
למוקד מחזורי משכנתא 
בגבעתיים, שכר שעתי 

גבוה + בונוסים, 
אין צורך בניסיון!!! 

הדרכה והכשרה ע"ח 
החברה! 

א-ה 9:00-15:00. 
מייל:

info@vidiomit.com
נייד: 052-8512851. 
_____________________________________________)45-48(פקס: 077-4703237

 לחנות ירקות בב"ב, דרוש 
משלוחן, עדיפות לרישיון ג', 

תנאים טובים, במרכז.
_____________________________________________)45-48ל(052-5158338 יהודה

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

35&
לשעה +
בונוסים!

052-7164855

למוקד תפילות
מצליח בראשל"צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחת יוצות

תנאי שכר הכי טובים שיש

ידע בסיסי במחשה חובה
בוקר 14:00 - 9:00
ערב 20:00 - 15:00

דרושים נציגים
גישה לעבודה עם אוכלוסיה מבוגרת | יחסי אנוש 

טובים | רקע בשיווק  | יכולת שיווקית | יכולת 
טכנית לביצוע תיקונים קלים | עדיפות להיכרות 

עם הציבור החרדי | רכב / קטנוע - חובה

לקהילה התומכת 
לאוכלוסיה המבוגרת בבני ברק

 75%

משרה
דרישות התפקיד:

דרוש/ה:
אב/אם קהילה

קו“ח לפקס: 09-7662501
 khilot@carephone.com או למייל: 

עדיפות לתושבי בני ברק והסביבה

לחברת 
ש.נ.ל:
דרושים 

מאבטחים 
לעיר 

בני ברק

050-8220496 חזי:

שרות צבאי מלא
תעודת 10 שנות לימוד 

(מוכח) ומעלה
שכר טוב + תנאים 
סוציאלים מלאים

לבעלי תעודת מוסדות חינוך 
בתוקף ינתן מענק 4000 ש“ח

28.50 ש“ח לשעה

למעון בב“ב

לבוגרים מטפלת למלאה
ולתינוקיה

כח עזר לכיתות
שכר נאה + בונוסים למתאימות
052-7660483

דרושות

קו עיתונות דתית / 8063182 /

לרשת"אפטר סקול"
דרושים/ות

לפרטים: 052-7799634

מדריכים/ות - סייעים/ות
לצהרונים: ת"א, גבעתיים, פ"ת

מדריכים/ות: שכר של 40-60 ₪ לשעה
סייעים/ות: שכר של 30-40 ₪ לשעה

 לחברה פיננסית, במרכז 
תל-אביב, דרושה מנהלת 

חשבונות למשרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________)46-49(לפקס: 03-9205309

 דרושה סייעת לגן חרדי 
ברמת אביב, חרוצה, תנאים 

_____________________________________________)46-49ל(מעולים, 050-4175115

 מטפלת למעון יום 
במרכז ב"ב, מ.מלאה, 

תנאים מצוינים 
למתאימה, 

050-5903001)46-47(_____________________________________________

 לרשת מעונות פרחי מרים, 
דרושה מטפלת בפתח-תקווה, 

050-2822333)46-47(_____________________________________________

 דרושה סייעת למעון 
במיידי מהשעה -7.30

16.00 בפ"ת הדר גנים, 
טלפון אתי:

050-3904445)46-47(_____________________________________________

 למסעדה מצליחה, 
דרושים!! שליחים, 

קופאים ואנשי ניהול, 
תנאים טובים,
03-7785555)46-49(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)46-49(מיידית!!!

 עובדות לנקיון בתי ספר 
בצור-הדסה, מ- 09:00-17:00, 
שכר 30 ש"ח לשעה, אפשרות 

_____________________________________________)46-47ל(למגורים, 050-5327141

 בבני-ברק, מוכרת 
תותחית במכירות, עדיפות 
לנסיון באופטיקה, בונוסים 

_____________________________________________)46-47(גבוהים, 052-5005527

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה מזכירה/מנהלת 

מרפאה עם נסיון, ראש גדול, 
תנאים טובים למתאימה, קו"ח 

למייל:
uristoma1@gmail.com)46-49(_____________________________________________

 מטפלות לחצי משרה/
למשרה מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)46-47(למעון בב"ב, 054-5558835

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני-ברק, דרושות מוכרות עם 

נסיון, תנאים טובים!
054-7694963)46-47(_____________________________________________

 לזכרון ברוך דרושות 
טלפניות מנוסות לשעות 

הערב, שכר גבוהה,
03-6787133)46-49(_____________________________________________

 דרושים עובדים/
עובדי מטבח לחנות 

בייגל בגאולה בירושלים, 
_____________________________________________)46-49(מיידית! 02-5375516

 אחראית משמרת 
לבגדי נשים בבני-ברק עם 
נסיון, תנאים טובים, -054
_____________________________________________)46-47ל(4347954, 054-5652753

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושה מטפלת לגילאי 2-3, 

למשרה מלאה וחלקית, 
תנאים טובים למתאימה! 

052-6471287)46-47(_____________________________________________

 לסופר חסד ברחובות, 
דרוש מנהל לעבודה 

במשמרות, פרטים בטל': 
052-6817734)46-47(_____________________________________________

 דרושה מנהלת חנות 
אחראית וכן דרושה 

קופאית אחראית ורצינית, 
_____________________________________________)46-47ל(052-7582183

 לכיפות אלטמן בב"ב 
דרושה תופרת זריזה *לבוקר: 

6-7 שעות, 5 ימים. *לאחה"צ: 
5-6 שעות, 5 ימים,

03-5782080)46-49(_____________________________________________

 להשכרת רכב בבני-
ברק, צעיר + רשיון נהיגה 

 SMS ,למשרה מלאה
_____________________________________________)46-47(בלבד! 054-2239905

 למעון דתי בק.אונו, 
דרושה מטפלת למשרה 
מלאה/חלקית לעבודה 
_____________________________________________)46-49(מיידית,050-2736409

 מוכרת מנוסה ומסודרת 
לאופנת נשים ונערות בר"ע 

בב"ב, למשמרות, תנאים 
_____________________________________________)46-47(טובים! 054-7444495

 דרושה קופאית לחנות 
צעצועים, מנוסה, תנאים 

ומשכורות מעולים, להתקשר 
מהשעה 11:00, 

054-5230604)46-49(_____________________________________________

 למרכז "חסד בני ברק" 
דרושה עובדת למיון וסידור 
בגדים, בין השעות 10:00 

_____________________________________________)46-49ל(ל16:00 בלבד. 03/9098669

 דרושים מחסנאים 
למפעל בשרון וקופאים 

ברמלה לעבודה בקירור, 
שעות: 5:00-16:00. מני, 

050-4770223)46-47(_____________________________________________

 דרוש תחזוקן מאזור ב"ב 
לאולם שמחות גדול בב"ב, 
פרטים בטל: 0559917408 
_____________________________________________)46-47(קוח לפקס: 072-2740299

 לחברת "אגמים" 
בבני-ברק, דרוש אחראי 
מחסן לפעמיים בשבוע, 

 ,8:00-14:00
058-7632114)46-49(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת לחנות 
אופטיקה בבני ברק, עדיפות 
לבעלי ניסיון בתחום תנאים 
טובים למתאימים לפרטים: 

054-5892882)46-47(_____________________________________________

 לצרכניה בבת-ים 
דרושות: *קופאיות 

לבוקר/צהריים. *סדרנית, 
אפשרות למשרה מלאה/

חלקית, 03-5512122, 
052-6732122)46-49(_____________________________________________

 דרושים/ות מוקדנים/
ות, טלפנים/ות )שיחות 

יוצאות( לעבודה בבני 
ברק. 6 שעות, 30 ש"ח 

לשעה + בונוסים.
נסיון חובה. קו"ח לפקס:

077-2204728
או למייל:

yair@kav-itonut.co.il)46-52(_____________________________________________

לרשת שיווק גדולה/למפעלים

קופאים/ות
עובדים כלליים/ות

עובדי/ות ייצור  
רקע טכני

מחסנאים/יות
מלגזנים/יות

לחברת קוסמטיקה יוקרתית
באזור שוהם, אשדוד

דרושים/ות

058-7650057 רבקי

עובדי הדבקה, אריזה והלחמה

שכר + בונוסים למתאימים
כולל הסעות למקום!!

לסופר במרכז

דרושים
לפרטים:
050-2044089

קופאים/יות 
סדרנים/יות 

מנקים/יות

דרושה אישה/בחורה
מסורה ואחראית

לטיפול, מגורים וניהול 
הבית לאישה מבוגרת 

במושב מירון. 
02-538-09-44

052-764-49-16
052-762-97-83

 דרוש/ה לנקיון בניינים 
בבני-ברק בימים א-ה' בוקר 

_____________________________________________)47-50ל(3-4 ש', 050-6577007

 לאיש ציבור עוזר/ת 
אישית לעבודה מהבית, לניהול 

יומן, קביעת הרצאות, שעות 
נוחות, שכר נאה. * למועצה 

מקומית באיזור ירושלים, 
מזכיר/ה לשעות הבוקר, 

5,000 ש"ח. *לארגון תורני 
בבני-ברק, דרוש רב לעבודה 
עם נוער וילדים, שכר גבוה! 
*מנה"ח באיזור בני-ברק, לא 

נדרש ניסיון, 6,000 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47(קריירה, 072-22-222-62

 לארגון חסד גדול בב"ב, 
דרוש נהג משאית עם וותק, 

עדיפות ל- 15 טון, פרטים 
בטל': 055-9917408. קו"ח 

_____________________________________________)47-48ל(לפקס: 072-2740299

 למעון באזור דרושה 
מטפלת, לפרטים: חדוה, 

052-4825215. שרית, 
050-5723896)47-50(_____________________________________________

 שמעיה: דרושים 
עובדים לחניות: קושרים 

לציציות לספרדי ואשכנזי, 
משלמים 7 ש"ח ליחידה, 

,052-8911058
_____________________________________________)47-48ל(03-6191332

 דרושה מטפלת/סייעת 
למשרה מלאה, למעון בגבעת 
שמואל, מיידי, תנאים טובים 
_____________________________________________)47-50(למתאימות! 050-8883909

 מאזור פ"ת והמרכז, 
דרושים עו"ד בעלי נסיון לחצי 

משרה, קו"ח למייל:
yaronlav35@gmail.com)47-47(_____________________________________________

 למוקד מכירות בפ"ת, 
דרושים: *ראש צוות מוקד 

*אנשי טלמרקטינג לנכנסות 
ויוצאות, מסורתיים ובעלי נסיון, 

עדיפות לבנות שרות/חיילים 
משוחררים, קו"ח:

yaronlav35@gmail.com
054-5663798)47-47(_____________________________________________

 מחסנאי/נהג מסור 
ואמין לעבודה קבועה 8-9 
ש' ביום, אחריות וניהול, 

052-6364614)47-48(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בבלי בתל-אביב, לצהרונית 

או למשרה מלאה, אפשרות 
_____________________________________________)47-48(להסעה בבוקר, 052-5456295

 למעון יום בקריית 
הרצוג בבני-ברק, דרושה 

מטפלת חמה -7:30
16:00, תנאים טובים 

ושכר הולם!
052-7115488)47-50(_____________________________________________

 לארגון חדש דרושים 
בהתנדבות )סטז'רים( 

מאמנים/ת עסקיים יצירתיים/
ות ובעלי רצון להצליח,

_____________________________________________)47-48ל(054-8167715

 בבני-ברק, מוכרת מנוסה, 
עדיפות באופטיקה, תותחית 

במכירות, בונוסים גבוהים, 
052-5005527)47-48(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני-ברק, 60 

_____________________________________________)47-47(ש"ח לשעה, 054-3607420

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)47-48(לאה, 052-7120520

 דרושים מדריכים לחוגי 
אלקטרוניקה באזור המרכז, 
נסיון בהוראה ורכב - יתרון! 

054-8401899
estivinberg@gmail.com)47-48(_____________________________________________

 דרושה עובדת חרוצה 
לגן גילאי 2.בהדר,גנים משרה 
_____________________________________________)47-48(מליאה/חלקית.0505933224

 לחברת הובלות במרכז, 
דרושים נהגים חרוצים עם 
נסיון, עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)47-02/17(טובים! 054-4703789

 דרוש מנהל כספים 
מנוסה, מסורתי בלבד, לב 

יזמות לשרות לקוחות, מאזור 
_____________________________________________)47-47(פ"ת 054-5663798

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב(, דורשות: *גננת מנוסה 

לכיתת בוגרים לחלקית. 
*מטפלת לתינוקיה עם נסיון 
_____________________________________________)47-50(בלבד. 052-8750036, אסתר

 בפ"ת מנה"ח/ת, סוג 3, 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

word, קו"ח ל:
ml1264@smile.net.il)47-50ל(_____________________________________________

 בשעה טובה התפנו 
2 מקומות למוקד "קרן 

הילד" בבני-ברק, להגשת 
_____________________________________________)47-48(מעומדות, 072-2288601

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-17/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 למשרד רו"ח בב"ב 
מנה"ח וחשבת שכר 

אמינה ומקצועית, סוג 3 
עד מאזן, נסיון במשרד 

רו"ח חובה, בשע"מ, 
מערכת בטל', אפשרות 

לחצי משרה, קו"ח: 
oded@oded-cpa.co.il

03-7511199)47-50(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה בין 
השעות 15:00-20:00, 

תנאים טובים למתאימות, 
_____________________________________________)47-47(לפרטים: 052-7652801

 דרושים עובדים 
וקופאיות לסופר בבני-

ברק, תנאים טובים 
למתאימים, 

_____________________________________________)47-50ל(054-4419895

 לביה"ס בפ"ת, דרושה 
עובדת חרוצה ויסודית לנקיון, 
_____________________________________________)47-48(תנאים טובים, 052-6176197

 דרושה אישה לבישול 
ביתי למשפחה בבני-ברק 

_____________________________________________)47-50(לשעות הבוקר, 052-6158114

 דרושה עוזרת בית 
חרוצה ואמינה בעלת נסיון, 

תנאים טובים למתאימה, כולל 
_____________________________________________)47-48(ביטוח לאומי, 052-8895813

 למכבסה בירושלים, 
דרוש עובד אחראי + רשיון 

נהיגה )הילוכים(, תנאים 
_____________________________________________)47-48(טובים! 054-3090601

 למשרד רואה חשבון 
בבני-ברק, דרושה מנהלת 

חשבונות מתחילה למשרה 
חלקית, קו"ח לפקס:

03-6763760)47-48(_____________________________________________

 לדיור מוגן 'קידום חרדי' 
העוסק בשיקום נפגעי נפש 

במגזר החרדי, דרוש עובד בעל 
תואר בתחום הטיפול לעבודה 

שיקומית עם גברים נפגעי 
נפש בבתיהם באזור ירושלים, 
תחילת עבודה מיידית, קו"ח 

לפקס: 02-6483822 או למייל:
tchiya290@gmail.com)47-48(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק 
הנדל"ן באלעד סוכן/ת נדל"ן 
+ רשיון תיווך, הדרכה תינתן 

למתאימ/ה אפ' לרווחים 
גדולים! 052-3251213, 

_____________________________________________)47-47(ישראל. 050-5886828, אהובה

 דרושה עוזרת 
לתחזוקת בית בגבעת 

שמואל, תנאים טובים! 
גמישות בשעות,
,054-3977205
054-3975425)47-50(_____________________________________________

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 054-3076560

 לחברה פרטית 
המובילה בתחומה 

דרושים/ות פקידים/
ות בק אופיס בעלי/ות 

שליטה מלאה באקסל, 
דייקנים/ות ואחראים/ות 
ביצוע העבודה במשרה 

מלאה בימים א-ה בין 
השעות 08:00-17:00, 

רשיון נהיגה בתוקף 
- חובה! רק פניות 

מתאימות תענינה, קו"ח 
לפקס: 03-6180638,

 jobs@aeh.co.il :מייל
_____________________________________________)46-47(בציון משרה 2020

 למזנון חלבי בירושלים, 
דרושים עובדים חרוצים 

אדיבים לעבודה 
במשמרות,

_____________________________________________)46-49ל(052-7170705

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- שכר גבוה, אפשרות למשרת 

אם, פ"ת, מייל:
 ,bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)46-49ל(פקס: 03-6182118

ניסיון – חובה
ידע בחששבת ומכפל – חובה
galit@avcpa.co.il קו״ח

דרוש/ה 
מנהל/ת חשבונות

למשרד בבני ברק



שווה להישאר חלבי

חלבי
רך יו ת ר, מפ  נ ק יותר
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