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להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת ויגש
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הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

מרת  יורק:  בניו  החרדית  בקהילה  אבל 
מילדיה  ושלושה  ע"ה  אזן  עליזה  לוזה 
האב    בביתם  שפרצה  בדליקה  נספו 
והוא  מילדיו  שלושה  להציל  הצליח 
מאושפז במצב קשה  מרן שר התורה 
הגר"ח קנייבסקי התבטא בכאב: "כפרה 
על הדור"  אתמול נערכה הלווית האם 

והילדים בישראל  / עמ' 9

/ עמ' 9

/ עמ' 8

קואליציה בדרך לבחירות

אסון בפלטבוש: אם ושלושה מילדיה נשרפו למוות

צילום: ישראל ברגר ורחל בן עמי

התפללו:

ר' יוסף בן אהובה מסעודה 
שילת אהובה בת לוזה עליזה

דניאל בן לוזה עליזה

לרפואה שלמה בתוך שאר 
חולי ישראל

מוזס: "ליברמן השתלח 
בקודשי ישראל"

בדגל מסרבים לתמוך 
ב'מוות למחבלים'

יריב  חדש:      
החרדים מסמנים 

את השר לוין
פרסום 

ראשון

עוקץ דטרויט

/ עמ' 8

דירות נטולות ערך באזורי פשע, צ'קים 
חילופי  'מובטחת',  חוזרים של תשואה 
כך   - ועוד  החברה  בכירי  בין  האשמות 
'סוויט  מחברת  אברכים  עשרות  ניזוקו 
הבעלים  החליט  השני,  בשלב    הום' 
לפתוח חברה מחודשת עם שם מטעה 
עורך  אותו  בליווי  אך  מגשימים',  'קרן 
  הראשון  בסיבוב  אותו  שליווה  דין 
'להשקיע'  ניסה  עיתונות'  'קו  תחקירן 

ותיעד את המפגשים / עמ' 10-11 

 תחקיר

 'קו עיתונות'

הסתיימה  החנוכה  חופשת 
באסון: ילדים מאלעד ששיחקו 
מנפל  נפצעו  הקולה,  ביער 
שנפצע   14 בן  נער    פגז 
סכנה,  מכלל  יצא  מאד,  קשה 
שמים  לרחמי  זקוק  עדיין  אך 

מרובים / עמ' 4

אסון בשטח האש: 
ילד נפצע קשה

פרס  השלישית:  בפעם 
ניהול תקין לראש העיר 

ישראל פרוש / עמ' 4

 האם כחלון יתערב 
בבחירות? / עמ' 4

עם ישראל חי: חיים ישראל 
"הרים" את אלעד / עמ' 6



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

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



רב-קו בדרך שלך  לבירור מיקום עמדת כספונט הקרובה אליך
BUS.GOV.IL :ומידע נוסף היכנסו לאתר

בקרוב, טעינה עצמית בלבד, ללא מעורבות הנהג
» קיצור זמן הנסיעה » פחות תורים » יותר בטיחות

חדש! 
טעינת רב-קו גם בכספונטים

« בכרטיס אשראי ללא עמלה 
« לכל מפעילי התחבורה הציבורית
« הזמנת טעינה עבור נוסע אחר 

ומימוש באמצעות הכספונט 
« ללא תור אצל הנהג

 מעתה ניתן להטעין את כרטיס הרב-קו ללא עמלה 
באחת מאלפי עמדות הכספונט הפזורות ברחבי הארץ.

כל הדרכים להטעין רב-קו לפני הנסיעה:

במחשב האישי  באפליקציות 
הייעודיות 

חדש

במכשירי 
הכספונטים

 בעמדות 
הטעינה 

טעינת רב-קו בדרך שלך



freyisrael@gmail.com :לעדכונים
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מאת: ישראל פריי

נערכות  הגדולות  המפלגות  בעוד 
לקרוע נתחים מהשלטון בעיר אלעד, 
קורמת  חדשה  פוליטית  התארגנות 
'צעירי  מפלגת  בדמות  וגידים,  עור 
אלעד' שתבקש להכניס נציג לעירייה. 
רבים  נציגיה,  של  הנחישות  לעומת 
ולא  חביב,  קוריוז  בה  רואים  בעיר 

מפלגה ברת סיכוי.
הוא  המפלגה  מאחורי  שעומד  מי 
שמוכר  חברתי,  פעיל  חלה,  יצחק 
ההולכות  מפעילויותיו  לתושבים 
מארגן  הוא  היתר  בין  ותוכפות. 
בגרויות,  השלמת  לאנגלית,  קורסים 
שיתופי  שלל  ועוד  תיאוריה,  לימודי 

פעולה עם ארגונים וגופים.
בשיחה עם 'קו עיתונות', מביע חלה 
כשלטענתו  העירייה,  מנציגי  אכזבה 
שיקולים  בגלל  נזנחים  העיר  צעירי 
הצעה  כדוגמה  מביא  הוא  פוליטיים. 
להצבעה  לעלות  אמורה  שהייתה 
במועצת העיר על תמיכה בסטודנטים 
– בשיתוף מפעל הפיס - אך זו נדחתה 
ברגע האחרון. "לפני שנה הבנו שכלו 
כל הקיצין, ואף אחד לא מתכוון לתת 
הסטודנטים,  לדברים.  רציני  מענה 
לא  בכלל  והצעירים  החיילים, 

מקבלים מענה".
מי שעשוי לתת רוח גבית למפלגת 
האוצר  שר  הוא  החדשה  הצעירים 
בכירי  על  נמנה  שחלה  כחלון,  משה 
היום  )"אני  'כולנו'.  מפלגתו,  פעילי 
במפלגה"(.  החרדי  המטה  את  מנהל 
עם  מעולים  קשרים  מתחזק  חלה 

צמרת המפלגה, ואף מביא מעת לעת 
באלעד.  לסיורים  ובכירים  ח"כים 
ברשת מופיע דף בשם 'כולנו אלעד', 
בו נראה חלה לצד חה"כ רחל עזריה 

ופעילים פוליטיים, בביקור בעיר.
תרוצו בשיתוף פעולה עם 'כולנו'?
אם  אבל  ותומכים,  יתמכו  כולנו 

נרוץ זה יהיה ברשימה עצמאית.
מסוגלים  אתם  מנדטים  כמה 

להכניס?
המון, אנחנו רואים את הפידבקים, 

אם נעבוד קשה נכניס שניים.
תשתפו פעולה עם מפלגה קיימת, 

אולי עם שי נתן )הבית היהודי(?
צריך  האם  איתו,  מחלוקת  לנו  יש 
לכלל  או  לאומי  לדתי  רק  לעזור 
לחרדים  גם  דואגים  האם  הציבור. 
הסטודנטים  החושבים,  הישראלים, 

או שכל אחד לקהילה שלו.
איך כולנו יכולים לתת גב לרשימה 

עצמאית?
אני  אפשרי.  זה  משפטית,  בדקנו 
נציגי  אחר  עוקב  שאתה  מאמין 
הארץ,  רחבי  בכל  עצמאיות  רשימות 

שזוכים לתמיכה מלאה מכולנו.
אתה מדבר על תמיכה תקציבית?

כן.
להשקיע  כולנו  של  הסיבה  מה 

באלעד?
שינוי  לעשות  צריכים  נטו.  חברתי 

חברתי.
סירב  'כולנו'  מפלגת  דובר 
להתייחס לידיעה, ואמר כי עד חודש 
לפרסומים  מגיבה  לא  המפלגה  מרץ, 

בנושאי הבחירות המוניציפאליות.

מאת: משה אברהמי

ראש  מקבל  ברציפות,  השלישית  בפעם 
הניהול  פרס  את  פרוש  ישראל  אלעד  העיר 
התקין שמחולק על ידי משרד הפנים לרשויות 
תקין  כלכלי  בניהול  המצטיינות  המקומיות 
על  הוא  לעירייה  עכשיו  שניתן  הפרס  ונכון. 

השנים 2016-2017. 
אריה  הפנים  משר  הפרסים  קבלת  בטקס 
ראש  השתתפו  בירושלים,  שהתקיים  דרעי 
הרב  העירייה  גזבר  פרוש,  ישראל  הרב  העיר 
זאב  הרב  העירייה  מנכ"ל  מועלם,  שמעון 

קשש, ורמ"ט ראש העיר הרב מנחם אמיתי.
העובדה  מול  מיוחדת,  חשיבות  לפרס 
שכשנכנס ראש העיר לתפקידו, היה בעירייה 
חשב מלווה מטעם משרד הפנים, בשל בעיות 
תקציביות שליוו את העיר קודם לכן. חודשים 
ספורים מאז נכנס לתפקידו, ביטל המשרד את 
בניהול  הכרה  מתוך  המלווה,  בחשב  הצורך 
במשך  מאז,  ואכן,  בעירייה.  שהחל  הנכון 
את  העירייה  מקבלת  ברציפות,  שנים  שלוש 

פרס הניהול התקין. 
השנה  ניתן  פחות,  לא  ויוקרתי  נוסף,  פרס 
לאחריות  הפנים  שר  פרס  במסגרת  לעירייה, 

שניתן  הפרס,  המקומיות.  ברשויות  חברתית 
הרשויות  כלל  מתוך  בלבד  רשויות  לשמונה 
ויצירתית  יזומה  עשייה  לקדם  נועד  בארץ, 
בתחומי החיים שונים, על מנת לספק לציבור 
הקריטריונים  ואיכותיים.  טובים  שירותים 
שיתופיות  שירותיות,  ארבעה:  הם  שנבחנו 
ושקיפות, היערכות לחרום ותרבות של יזמות 

וחדשנות.

מטרת הפרס היא לעודד רשויות מקומיות 
לפתח תפיסה של אחריות חברתית ולהטמיע 
ככלל,  הגישה בפעולות הרשות  את עקרונות 
באופן  חברתיים  בנושאים  בהשקעות  ובפרט 

יזום ומעבר לנדרש בחוק.
בקידום  הצטיינות  להעריך  מנת  על 
אחריות חברתית, פותח כלי מדידה המושתת  
להערכת  ובינלאומיים  לאומיים  פרמטרים 
המורכב  ההגשה  מסמך  חברתית.  אחריות 
המדידה  לכלי  השופטים  את  שימש  לפרס 
לאחריות חברתית ברשויות המקומיות. השנה 
עודכנו בו הקריטריונים לשנת 2016, בהתאם 

ליעדי משרד הפנים. 
ראש העיר ישראל פרוש אמר לאחר קבלת 
הפרסים כי "אנחנו מודים לקב"ה על הסיעתא 
הוא  האמיתי  הפרס  אותנו.  שמלווה  דשמיא 
לנו  מעניקים  שהם  האמון  שבלי  לתושבים, 
הללו.  להישגים  מגיעים  היינו  לא  השנה,  כל 
זה המקום להודות לעמיתיי להנהלת העירייה 
המבורך  הפעולה  ששיתוף  העיר,  ובמועצת 
שלנו מוביל את העיר למקומות טובים יותר".

מאת: משה אברהמי

ביער  ששיחקו  ילדים   3
לאלעד,  הסמוך  הקולה 
נפצעו לאחר ששיחקו בנפל 
מהם,  אחד  של  מצבו  פגז. 
מאד.  קשה   ,14 בן  נער 
בני  הנוספים,  הילדים  שני 
קל  באורח  נפצעו  ו-11,   9

ובינוני.
פאראמדיק 
מיקי  מד"א 
וחובש  נמש 
חירום  רפואת 
במד"א-הצלה 
ישראל  אלעד 
סיפרו:  שמש 

הייתה  למקום  "כשהגענו 
פתוח  בשטח  רבה.  המולה 
האוטובוסים  מסוף  מאחורי 
שהיו  הילדים   3 את  ראינו 
וסבלו  מלאה  בהכרה 
בכל  מדממות  מפציעות 
שנפצעו  לאחר  גופם,  חלקי 

מחפץ שהתפוצץ.
הם הוסיפו: "הענקנו להם 
טיפול רפואי ראשוני שכלל 
דימומים  ועצירת  חבישות 
מהשטח  אותם  וחילצנו 

תוך  האוטובוסים  למסוף 
שדה,  באלונקות  שימוש 
העלינו אותם לניידת טיפול 
והם  ולאמבולנסים  נמרץ 
כדי  תוך  במהירות  פונו 
לבי"ח  רפואי  טיפול  המשך 

בילינסון כשמצבם יציב".
מסר:  צה"ל  דובר 
"מבדיקה ראשונית עולה כי 
האירוע התרחש בשטח אש 
מפקד  צבאי. 
היבשה,  זרוע 
קובי  אלוף 
מינה  ברק, 
בדיקה  צוות 
ת  ו ש א ר ב
מחלקת  ראש 
אלוף-משנה  אימונים, 
נסיבות  לבחינת  שני,  ערן 

האירוע".
שבסביבת  האש  שטחי 
מעט  לא  כבר  גבו  אלעד 
האזהרות  ולמרות  אסונות, 
נעשה  לא  כה  עד  הרבות, 
מנת  על  מאומה  בשטח 
גם  כמו  המצב,  את  לשנות 
רבים  שילדים  העובדה 
ולשחק  להגיע  ממשיכים 

במקום.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 

אבי רבינא, ישראל פריי, ארי קלמן, 
חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

החדשות המקומיות של    אלעד

על המקום

 החנוכה של ילדי אלעד
מ-1,000  למעלה 
השתתפו  אלעד  ילדי 
שנערך  מרכזי  במופע 
בשיתוף העירייה ורדיו 
ימי  לכבוד  ברמה,  קול 
המופע  את  חנוכה. 
הילדים  אומן  פתח 
שריתק  זיסר,  יוסף 

נס החנוכה. מיד אחריו עלה אומן  את הילדים בסיפור 
הקסמים הבינלאומי שימי אילוזיני שהפתיע את הילדים 
ישראל  העיר  ראש  לברך:  הגיע  וייחודי.  חדש  במופע 
פרוש. הנחה: השדרן רונן בוסתן, שאף ניצח על חידון 

נושא פרסים יקרי ערך.

 פרויקט חדש יוצא לדרך
ישראל'  'ברקת  חברת 
מנהל  במכרז  זכתה 
להקמת  ישראל  מקרקעי 
שמאי  ברחוב  דירות   86
התכנית,  פי  על  באלעד. 
פני  על  הנפרס  בפרויקט, 
ייבנו  מתחמים,  שלשה 
ששה בנייני מגורים. 80% 
במסגרת  יימכרו  מהדירות 
ו-20%  למשתכן  מחיר 

בשוק החופשי.
הסמוך  המגרש  #שוקם 

לפארק אלעד
מגרש  ושופץ  שוקם  גבוהה,  כספית  בהשקעה 
וזאת כחלק מתהליך  המשחקים הסמוך לפארק אלעד, 

השיפוץ הכללי של הפארק הגדול.
מגרש ה'מיניפיצ' שהועבר כזכור מרחוב אבן גבירול 
לפני מספר שנים לשטח הסמוך לפארק העירוני, ניזוק 
במהלך הזמן, ומשטח הדשא שלו נקרע. למרות שהגיעו 
סבלו  הם  למשחקים,  ילדים  עשרות  יום  מידי  למקום 

ממצבו של המגרש.
אריה  בראשות  הפריפריה  לפיתוח  המשרד  בסיוע 
מהיר,  ושיפוץ  שיקום  להליך  העירייה  יצאה  דרעי, 
כשבתוך יומיים בלבד, שינה המגרש את פניו, בצביעה 
של  וצביעה  חדש,  דשא  ריבוד  הגדרות,  של  מחודשת 

המתקנים והמשטחים.

 האדמו"ר מסר שיחת הכנה
החנוכה,  ימי  לקראת 
האדמו"ר  כ"ק  הגיע 
אלעד  מנדבורנה 
בעיר,  ויז'ניץ  לישיבת 
הכנה  שיחת  ומסר 
להבות  חוצבי  ודברים 

בגודל מעלת ימים אלה. בסיום שיחתו, בירך האדמו"ר 
ולהאיר  וביראה,  בתורה  לגדול  שיזכו  התלמידים  את 

לכל במעשיהם הטובים.

 גם באלעד ציינו את 'יום המורה'
השבוע ציינו ברחבי הארץ 
בו  יום  המורה',  'יום  את 
התלמידים וההורים מוקירים 
גם  החינוכי.  לצוות  תודה 
הקהילה  של  הספר  בבתי 
הדתית לאומית באלעד ציינו 
את היום. ההורים והתלמידים 

בבתי הספר עמיעד, נועם, אולפנת נחלה וישיבת ראשית 
חכמה עמלו בהכנת ארוחת בוקר מפנקת לצוות המורים 

ובשי צנוע. המורים התרגשו מהמחווה והודו נרגשות.
נתן  שי  דתי  חינוך  תיק  ומחזיק  העיר  לראש  המשנה 
ברך על היוזמה החשובה הזו ואמר שאין ספק שצריך 
כל  במשך  המורים  של  המסורה  עבודתם  את  להוקיר 

השנה, וטוב שנבחר יום בשנה להעצים את ההוקרה.

לבחירות,  היטב  שנערכת  אלעד',  'צעירי  מפלגת  את  הכירו 
ומשוכנעת ביכולתה להכניס 2 מנדטים  יו"ר המפלגה הוא 

גם פעיל 'כולנו', הטוען לתמיכה תקציבית מכחלון

השנה התווסף פרס יוקרתי לאחריות חברתית שמדד את ערכי השירות, השיתופיות והחדשנות  פרוש בטקס: 
"הפרס האמיתי הוא לתושבים, בלי האמון שהם מעניקים, לא היינו מגיעים להישגים הללו"

 האם כחלון יתערב בבחירות?

בפעם השלישית: פרס ניהול תקין לראש העיר ישראל פרוש

 לפני ואחרי

הסתיימה  החנוכה  חופשת 
מאלעד  ילדים  באסון: 
הקולה,  ביער  ששיחקו 
בן  נער    פגז  נפצעו מנפל 
יצא  14 שנפצע קשה מאד, 
מכלל סכנה, אך עדיין זקוק 

לרחמי שמים מרובים

אסון בשטח האש: 
ילד נפצע קשה



 החזר של
החל מ–802  ₪

בחודש עד ל-72 
תשלומים
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מקווה ביתי של ״מקווה מלכות״   
יכול להיות שלכם באמצעות ״מחוץ למסגרת״ 

מימון בנקאי מחוץ למסגרת כרטיס האשראי.
ללקוחות כל הבנקים

J b a n k . c o . i l

 חושבים לבנות
מקווה טהרה בביתכם?
תחשבו מחוץ למסגרת!

הלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח, מתן האשראי והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי 
של הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים 
ו/או  יימכרו  ו/או  שיוצעו  השירותים/המוצרים  בגין  אחראי  אינו  הבנק  לפועל.  הוצאה  והליכי 

יסופקו לרוכש, לרבות הספקתם, התאמתם, טיבם ואיכותם.

mikveh-malchut.co.il • 050-3828406 :לפרטים נוספים
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מאת: משה אברהמי

ילדי ת"ת שטפנשט באלעד, התקבלו לשיחה 
ולמעות חנוכה בבית כ"ק אדמו"ר מסדיגורה, 

מדי  כמנהגם 
בשנה,  שנה 
שני  נר  יום  בצהרי 
לאחר  דחנוכה. 
העניק  שהאדמו"ר 
מבורכת  מטבע 
הת"ת  לילדי 
הרוחני,  ולצוות 
האדמו"ר  ענה 
המחנכים  לשאלות 
החינוכי  והצוות 
הדרך  את  והתווה 

והנהגות  בשו"ת  המלמדים  של  החינוכית 
מצדיקי הדורות.

האדמו"ר נשא משא חינוכי על 'מאי חנוכה' 
חינוך  בנושאי  המלמדים  לשאלות  וענה 

והנהגה לאחר חילק מעות חנוכה וערך מבחן 
הגבוהות  בכיתות  הנלמדים  במסכתות  פתע 
הילדים הפליאו תשובותיהם והפגינו בקיאות 
בחומר  מרשימה 

הנלמד. 
הילדים  אחד 
המכינה  מתלמידי 
קטנה  לישיבה 
את  הפליא 
בפלפול  שומעיו 
מסוגיות  למדני 
בכותלי  הנלמדות 
הת"ת ואיך אפשר 
להזכיר  שלא 
והסולנים  הילדים  ממקהלת  ולהתפעל 
בגרונם  ובילסלו  בקולם  שהרעימו  הזאטוטים 

שירי חנוכה ברגש וקול צלול.

מאת: משה אברהמי

המוני תושבי העיר השתתפו במסיבת חנוכה 
שאורגנה ע"י לשכת סגן ראש העיר הרב צוריאל 
קריספל עם הזמר חיים ישראל. מסיבת חנוכה 
הבעל"ט,  החורף  אירועי  את  פתחה  המרכזית 
שיכללו מגוון אירועי תרבות שתוכננו לחודש 
כסליו וטבת יחד עם חג החנוכה בסימן "תרבות 

כהלכה".
שנערך  המרכזי  המופע 
לכבוד חג החנוכה, התקיים 
ויזניץ  הכינוסים  במרכז 
כאשר  האחרון  במוצ"ש 
האולם  את  גדשו  רבים 
את  מלהכיל  צר  שהיה 
ההמונים. שיאו של האירוע 
היה כאשר עלה לבמה גדול 
חיים  מזרחי  חסידי  הזמר 
מיצירותיו  שהנעים  ישראל 

תוך שהוא סוחף אחריו את כלל הנוכחים לשיר 
איתו ביחד את שיריו הנעימים והאהובים.

הרב  העיר  ראש  סגן  הודה  האירוע  בסיום 
הרב  והפריפריה  הפנים  לשר  קריספל  צוריאל 

לעיר  ענק  תקציבי  הזרמת  על  דרעי  אריה 
ובמתן חסות לאירועים, וכן לראש העיר אשר 
אלו  באירועים  העצום  לצורך  להיענות  נאות 
והירתמותו במימון האירועים, וכן למחזיק תיק 

התרבות הרב אליהו קרעי.
להיערך  צפויים  הקרוב  בחורף  כי  יצוין 
בבתי  בקשות  שבתות  כגון  רבים  אירועים 
העיר.  ברחבי  הפזורים  השונים  הכנסיות 
תתקיים  הקרובה  בשבת 
פיוטים  שבת  לראשונה 
העיר  לתושבי  ובקשות 
אפריקה  צפון  יוצאי 
המרא  בהשתתפות 

דאתרא הגר"מ מלכא.
הפיוטים  גם 
נפקד  לא  הירושלמיים 
תיערך  ואי"ה  מקומם, 
בקשות  שבת  זו  בשבת 
בבית  שיתקיימו  ירושלמי  בנוסח  ופיוטים 
אבטליון  ברחוב  ברוך"  "עטרת  הכנסת 
בהשתתפותו של החזן הדגול הרב מאיר עבוד 

הידוע בבקיאותו הרבה ב"תורת המקאמים".

יריית  מסיבת חנוכה ענקית, נתנה את 
  באלעד  החורף  לאירועי  הפתיחה 
בשבת הקרובה: שירת פיוטים ובקשות 
פיוטים  ושבת  אפריקה,  צפון  ליוצאי 

בנוסח ירושלמי

 צילום: בעריש פילמר 

עם ישראל חי: חיים 
ישראל "הרים" את אלעד

רגעים של התעלות עברו 
שטפנשט  ת"ת  ילדי  על 
כ"ק  במחיצת  באלעד, 
  מסדיגורה  האדמו"ר 
מטבע  העניק  האדמו"ר 
לשאלות  וענה  ברכה 

הצוות החינוכי

ילדי שטפנשט התקבלו 
במעון האדמו"ר

 egged.co.il

מרכז שירות לקוחות 

*2800

הודעה למשתמשי 
הרב קו בקווים 

העירוניים של אגד

באחרונה התברר כי בעקבות המעבר לשעון חורף ובהתרחש צירוף 
 פעולות נדיר, מבצע ה״ולידטור״, המשמש לתיקוף הרב קו ומותקן 

 בחלק האחורי של חלק מהאוטובוסים העירוניים, איתחול שבעקבותיו 
לא מתבצע סינכרון עם השעה העדכנית אלא שעה אחת לאחור. 

בעקבות פניות שהתקבלו במוקד שירות הלקוחות של אגד ולאחר בדיקה 
מקיפה שנעשתה ע״י יצרנית מערכת התיקוף, אותרה התקלה שגרמה 

בחלק מן המקרים לחיוב כפול בעת מעבר בין קוים בהם מותקנים 
ולידטורים בירושלים, בתל-אביב ובחיפה, בטווח 90 הדקות.

עם זיהוי התקלה, אגד פנתה ליצרן המערכות וזה ביצע שינוי תוכנה 
שמיושם כבר במערכת והתקלה תוקנה.

 אנו מודים ללקוחות שהתקשרו למוקד והסבו את תשומת לבנו לנושא.
לפי בדיקתנו מרבית הלקוחות פנו למוקד וזוכו בגין החיוב הכפול.

 עם זאת, אנו מזמינים את הלקוחות שיתכן ונפגעו מהתקלה לפנות 
לאחת מעמדות הרב קו, על פי נוחיותם, עם פירוט מספר כרטיס הרב קו 

שבו הם עשו שימוש ולאחר בדיקה קצרה הם יזוכו במקום, במידה ואכן 
חויבו ביתר. אנו מתנצלים על התקלה בפני לקוחותינו ונפעל למנוע הישנות 

מקרים דומים בעתיד.

 ניתן לפנות אלינו גם באמצעות טופס הגשת תלונה 
  www.egged.co.il באתר אגד בכתובת 

או באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות 2800* או 03-6948888

 יד ושם יוצא בקריאה דחופה
להנצחת שמות קדושי השואה

בס"ד

“...שלא יישכח ולא ימחה שמנו מישראל...”
 מתוך פתק קטן שכתב ר’ ארי’ה בן לאה

כבקשה אחרונה לפני שנהרג על קידוש השם

הבטיחו שאף קדוש שואה לא יישכח
 עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ-4,700,000 שמות
של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים עדיין חסרים.

עזרו לנו להשלים את החסר

לקבלת דפי עד ולפרטים נוספים: 02-644-3808
names.proj@yadvashem.org.il

 ניתן לקבל סיוע במילוי דפי עד
ע”י מתנדבים/ות מהציבור החרדי.



מרכז קהילתי אלעד
ה ח פ ש מ ה ל  כ ל ת  י ב ה

אלפי תודות
בשם אלפים שהשתתפו בשרשרת

אירועי חנוכה תשע"ח
שהתקיימו על ידי

מרכז קהילתי אלעד
מרשת החברה למתנ"סים

במחירים מסובסדים
לכל אורך ימי החג

אנו אומרים תודה
על  הוא  ברוך  לקדוש 

הסייעתא דשמיא

לראש העיר הרב ישראל פרוש
למנהל המתנ"ס הר' מנחם הורביץ

למנהל מחלקת התרבות הר' ברק שטיגליץ

לאגף לתרבות יהודית במשרד החינוך
למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

ולמשרד התרבות והספורט

בברכה,
מרכז קהילתי אלעד
הבית לכל המשפחה
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מאת: ארי קלמן

זעם במפלגות החרדיות על שר התיירות יריב 
והממשלה,  בין הכנסת  לוין, המשמש כמקשר 
כיו"ר  גם  מתפקד  האחרונה  ובתקופה 
הסיעות  של  הקשר  וכאיש  בפועל  הקואליציה 
כי  נראה  הממשלה.  ראש  בלשכת  החרדיות 
החרדיות  המפלגות  ראשי  את  הכעיס  לוין 

בהתנהלותו בתקופה האחרונה. 
כך למשל בשבוע שעבר, בעת שעלה לדיון 
בהשגת  התקשו  ובקואליציה  המרכולים,  חוק 
התנגדות  )בשל  החוק  להעברת  הדרוש  הרוב 
חברי סיעת ישראל ביתנו( הציע לוין לדחות את 

החוק למועד אחר. 
ל'קו עיתונות' נודע כי לוין אף העלה דרישה 
כי מי שיאשר את חוקי העזר הוא לא שר הפנים, 
וועדת  אלא  המרכולים,  בחוק  שנקבע  כפי 

הפנים שנמצאת בידי הליכוד.
אך לא די בכך, גם בנושאי חוק הלאום וחוקים 
נוספים "מסרב לוין להתחשב בחרדים", כך על 

גורם בכיר במפלגות החרדיות.

בעת  השבוע,  הממשלה  ישיבת  במהלך  גם 
מעובדי   7% לפיה  ממשלה  החלטת  שעברה 
כי  לוין  יריב  השר  הציע  חרדים,  יהיו  המדינה 

תינתן עדיפות לחרדי ששירת בצה"ל. 
כנסת חרדים לתקוף  גרמו לחברי  ועוד  זאת 
אמר  גפני  משה  חה"כ  לוין,  יריב  השר  את 
"מקרר  לוין  כי  השבוע  הסיעה  ישיבת  במהלך 
כל דבר שבקדושה". בש"ס כינו את לוין "לפיד 

השקט".
גורם בכיר במפלגות החרדיות אומר בשיחה 
עם 'קו עיתונות' כי "לוין דואג כל הזמן בגלל 
הסקרים של יש עתיד שעולים בעקבות נושאי 
פועל",  הוא  הסקרים  לפי  ורק  ומדינה,  הדת 
חשוב  באמת  ללוין  "אם  ותוקף  מוסיף  הגורם 
שלפיד לא יעלה בסקרים, אז שיעצור את חוקי 
את  מחזק  שבאמת  מה  שהם  וכו'  ההמלצות 

לפיד". 
החרדיות  המפלגות  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
החלו בעת האחרונה לפעול בעיקר באמצעות 
בהתנהלות  לוין  של  עמיתו  אלקין,  זאב  השר 

השוטפת מולם.

מאת: ארי קלמן

פרסום ראשון ב'קו עיתונות': לאחר שראשי 
המפלגות הביעו את הסכמתם לחוקק את חוק 
׳ישראל  סיעת  שיוזמת  למחבלים  מוות  עונש 
בתחילת  התורה  יהדות  סיעת  התכנסה  ביתנו׳, 
היתר  שבין  שבועית  סיעה  לישיבת  השבוע 

עסקה גם בחוק זה 'עונש מוות למחבלים'.
הכנסת  חברי  דנו  הסיעה  ישיבת  במהלך 

ובסופו  ובסעיפיו,  בחוק 
סוכם כי יביעו את עמדת 
לאחר  רק  בעניין  הסיעה 
הסכמת  את  שיקבלו 
גדולי הדור וחברי מועצת 

גדולי התורה.
הכנסת  מחברי  אחד 
במהלך  לחבריו  הזכיר 
בעבר  כי  הסיעה  ישיבת 
ישראל  גדולי  התנגדו 
מחשש  החוק.  להצעת 
לסכנה  יגרום  שהדבר 
״הם  באירופה:  במדינות 
אותו  את  לעשות  יכולים 
אמרו  ליהודים״,  הדבר 
אך  ישראל.  גדולי  אז 

ייתכן כי המצב השתנה בעקבות בחירת טראמפ 
ושינוי המגמה העולמי ביחס לישראל.

ישאלו  הם  כי  כאמור  החליטו  הסיעה  חברי 
את הרבנים שיכריעו כיצד לנהוג.

נוסח החוק עדיין לא סופי ושאלת  נציין, כי 
עונש  לגזור  יחייב  החוק  האם  היא  השאלות 
המשפט  לבית  יתיר  שמא  או  למחבלים,  מוות 
את ההחלטה וייתן לו אופציה לגזור עונש מוות 

במקרים מסוימים.

יריב  חדש:      החרדים 
מסמנים את השר לוין

בדגל מסרבים לתמוך 
ב'מוות למחבלים'

על  החרדיות  במפלגות  זעם 
בעקבות  לוין,  יריב  השר 
מתקנת  העדפה  לתת  דרישתו 
עבור חרדים ששירתו בצה"ל 
ובקשתו  המגזר  שאר  פני  על 
  לדחות את חוק המרכולים
לפי  פועל  "הוא  מאשימים: 

הסקרים של יש עתיד"

מבהירים  התורה'  ב'דגל  ביתנו?  בישראל  נקמה 
כי לא יביעו את עמדתם על חוק עונש מוות עד 

לאחר התייעצות עם גדולי ישראל

פרסום 

ראשון

צילום: הכנסת

צילום: הכנסת

עזוב, לא 
חשובה הדרך, 

חשובה התוצאה...
על איזו דרך

 אתה ממליץ?

רוצים להיות בקשר עם חברת החשמל? אתם יכולים לפנות אלינו בכל רגע שתצטרכו, איך שמתאים 
103, באתר חברת החשמל, באמצעות מסרון, ביישומון, בצ׳אט ובפייסבוק.   לכם: במרכז שירות 

אנחנו לשירותכם, בכל דרך שתבחרו!

אנחנו לשירותכם במגוון אמצעי קשר.
אתם בוחרים את הדרך שנוחה לכם!

אנחנו לשירותכם 
בכל דרך שתבחרו
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אבל בקהילה החרדית בניו יורק: מרת לוזה עליזה אזן ע"ה ושלושה 
מילדיה נספו בדליקה שפרצה בביתם  האב הצליח להציל שלושה 
מילדיו והוא מאושפז במצב קשה   מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
התבטא בכאב: "כפרה על הדור"   היום תיערך הלווית האם והילדים 

בישראל  בפנים: שמות האב ושני ילדיו לתפילה

מאת: יוסי גיטלר

אבל כבד עטף את היהדות הנאמנה בארה"ב וארץ הקודש, כאשר 
התבררו ממדי האסון הכבד שניתך על משפחת אזן, מהמשפחות 

המוכרות בקהילת יוצאי סוריה שבפלטבוש.
האחת  בן  והילדים משה  ע"ה,  עליזה  לוזה  מרת  אם המשפחה 
בלהבות  נספו   - השלוש  בת  והנרייטה  השבע  בן  יצחק  עשרה, 
שברובע  פלטבוש  בשכונת   East 14 שברחוב  הבית  את  שאפפו 

ברוקלין בניו-יורק.
אב המשפחה ושני ילדים נוספים מאושפזים במצב קשה בבית 
החולים והציבור מתבקש להעתיר ברחמים עבור ר' יוסף בן אהובה 
עליזה.  לוזה  בן  ודניאל  עליזה,  לוזה  בת  אהובה  שילת  מסעודה, 
שלשום  כבר  שוחרר  הוא,  אף  שאושפז   )13( אזן  אברהם  הבחור 

)ב'( מבית החולים.
נסיבות הדליקה נחקרות כעת בידי שירותי הכבאות המקומיים, 
ולפי העדויות המצטברות מדובר לכאורה בנרות חנוכה שהושארו 
לדלוק במהלך הלילה, ובאופן שעדיין לא הוברר התלקחו והציתו 
כאומר  צוטט  ניו-יורק  במשטרת  בכיר  קצין  כולו.  הבית  את 
חג  בשל  שהודלקה  שמן  ממנורת  כתוצאה  נגרמה  שהשריפה 

החנוכה.
עמלו  ארוכות,  שעות  ולמשך  בוקר  לפנות   2:30 מהשעה  החל 
את  לכבות  שונות  תחנות  מ-25  שהוזעקו  כבאים  ממאה  למעלה 

הדליקה, האש בערה בבית בן שלוש הקומות – בקומתו השנייה 
שיצאו  גדולות  להבות  "היו  כי  סיפר  ראייה  עד  הגג.  ובעליית 
ותוך  רבה  במסירות  לאש,  ישר  נכנסו  כבאים  הבית.  של  מהחזית 

גילוי גבורה אישית. אבל הבית היה למאכולת אש".
המקומית  החרדית  בקהילה  מוכרת  דמות  הינו  אזן  יוסי  האב 
וברשותו חנות בגדים, בעבר התגורר בישראל בעיר בני ברק והיה 

מוכר לתושבים מעבודתו בחנות הכובעים "ברון כובעים".
אחד מבני המשפחה מספר: "זה אסון. אני מכיר היטב את האבא, 
אנחנו מתפללים יחד. אדם נפלא, בעל מזג טוב, מאיר פנים לכל 
אדם. אנשים נהנו להיכנס לבית העסק שלו לקנות אצלו חליפות. 
רק בלילה שלפני זה עוד ראיתי אותו, אני לא יודע איך לספר את 
זה לילד שלי, הוא עוד לא חזר אל עצמו מהטרגדיה שפקדה את 

השכונה לפני שלוש שנים בשריפה אצל משפחת ששון".
לוזה עליזה ע"ה, היא בתו של הרב הראשי לסוריה הרב  האם 
אברהם חמרה שהתגורר עד לשנה האחרונה בחולון, וזה עתה עקר 
מושבו לניו-יורק. יצוין כי הסבתא, הרבנית חמרה תליט"א, הייתה 
בדרכה לציון רבי נחמן באומן, ועם נחיתתה נלקחה לבית המלון - 

שם בישרו לה את הבשורה המרה.
הילדים לומדים בתלמוד-תורה "מקור חיים", שם למדו גם בני 
משפחת ששון שנספו בשריפה המחרידה לפני שלוש שנים בביתם 
בעלי  בשיתוף  מרובים  מאמצים  עשתה  הת"ת  הנהלת  בברוקלין. 
הטובה  בדרך  הכבד  באסון  ולשתפם  הילדים  את  להרגיע  מקצוע 

והמועילה.
ויגון  בכאב  השתתפו  בניו-יורק  החרדית  היהדות  מבני  המונים 
במסע ההלוויה שיצא אמש בשעה שבע בערב מבית הכנסת "שבת 
נחיתת  עם  היום  כאשר  לעבר שדה התעופה,  אחים" שבפלטבוש 
בעיר  ההמוני  ההלוויה  מסע  להיערך  אמור  בישראל,  הארונות 
חולון, מקום מגורי הסב לשעבר והם יטמנו בבית הקברות שבעיר.

מבחינה ראשונה של פרטי האירוע עולה, שהאב חירף את נפשו 
ונכנס לתוך הלהבות להציל את ילדיו, אותם השליך מחלון הבית 
בקומה השנייה וכך נותרה נפשם לשלל. האב עצמו קפץ אף הוא 

מהחלון כאשר הבין כי כלתה אליו הרעה.
את הלהבות  ראתה  "שכנה ממול  סיפר:  בסמוך  שכן המתגורר 
והזעיקה את כוחות ההצלה, היא ראתה את האבא והילדים קופצים 

מהחלונות, זה היה מחזה מחריד".
הילדים והאב שנפצעו מהנפילה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית 

חולים סמוך והם מאושפזים במצב קריטי אך יציב.
במסיבת עיתונאים שכונסה שלשום אמר דובר שירותי הכיבוי: 
"האבא גיבור, הוא נכנס לתוך האש וחילץ שני ילדים שלו. האב 
ניסה לחזור לתוך הדירה שלו להציל גם את שאר הילדים, אך לא 

הצליח, מה שגרם לו לכוויות נוספות ולפציעה חמורה".
לשמוע  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  למרן  פנו  הקהילה  עסקני 
את דבר ה' בעת הזו, מרן השיב כי "זה כפרה על הדור, שיתחזקו 

בתורה ותפילה".

אסון בפלטבוש: אם ושלושה 
ילדיה נשרפו למוות

ארי קלמן

הנוכחי,  בהרכבה  הכנסת  שידעה  מהקשים  שבועות  אחרי 
נכנסנו ללשכתו של יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ מנחם אליעזר 
מוזס מאגודת ישראל, לשמוע על מכלול הנושאים העומדים על 

סדר היום, ולהבין אנה מועדות פני הקואליציה בעת הזו.
מוזס פותח בסיפור ממרן הגראי"ל זצ"ל: "כשנבחרתי לכנסת 
לו  סיפרתי  אליו,  ונכנסתי  ברק  לבני  הגעתי  הראשונה,  בפעם 
שבילדותי זכיתי לקבל ברכה מהחזון איש שבירך אותי ואמר לי 
איזה  לי  הוציא  הוא  ואז  הפירושים',  כל  עם  וישמרך  ה'  'יברכך 
קונטרס 'ועושה חסד לאלפים' ששם יש הרבה הסברים על ברכת 
הוא  למה  מבין  אני  הרב שטיינמן שהיום  למרן  אמרתי  כוהנים. 
למרן  אמרתי  המזיקים,  מן  כתוב  וישמרך  ה'  יברכך  אז,  התכוון 
הרב  המזיקים.  מן  עזרה  שצריך  הזה  למקום  מגיע  אני  שעכשיו 

נהנה מאוד".
ראינו בשבוע שעבר שסיעה בתוך הקואליציה התנגדה לחוק 
המרכולים, סיעת ישראל ביתנו. שר הביטחון אמר ש"בעזרת ה' 

החוק לא יעבור", האם תבליגו להם על זה?
נכנס לחשבונות קטנוניים, אבל ראינו בחומרה רבה  "אני לא 
את העניין הזה. חשבתי שלליברמן יש נקודה יהודית. הוא עצמו 
אמר שהוא מקדש בשבת, אבל לא תיארתי לעצמי שהוא ישתלח 
בקודשי ישראל. לומר בעזרת ה' לחילול שבת? לא יודע מה הוא 
ביתנו.  לישראל  להחזיר  נמצא את הדרך  עוד  אנחנו  לפני.  שתה 
שאפשר  ביתנו  ישראל  של  חוק  הצעות  מספיק  בסיבוב  עוד  יש 

להתנגד להן".
חוק נוסף שעולה הוא חוק עונש מוות למחבלים. האם תתמכו 

בו?
"בסיעה דנו בעניין וסוכם כי נשאל את הרבנים ואת מועצות 
שלא  לנו  הורו  ישראל  גדולי  עלה  כשזה  בעבר  התורה.  גדולי 
ערב  מדינות  או  באירופה  שבמדינות  סכנה  יש  כי  בחוק  לתמוך 
יעשו את אותו הדבר ליהודים. נשאל אותם שוב כי אולי המצב 

בעולם השתנה אחרי בחירת טראמפ, ורק לפי דעתם נצביע".
ביטן?  דוד  יו"ר הקואליציה  מה התחושות עם חקירתו של 

אתה שלם עם זה?
למה  ניצמד  אם  חודשיים.  כבר  מתרוצצות  שמועות  "תשמע, 
שאשתו טוענת, הרי שהתיק נסגר כבר לפני חמש שנים, לפתע זה 
צץ שוב? מאיפה בדיוק? אין מי שלא הרים גבה על העיתוי. לא 

רק אני אומר זאת, אני שומע את זה גם מחברים באופוזיציה".
זה השפיע על הקואליציה?

שבאחת  סוד  זה  אין  הקואליציה.  את  זעזע  בהחלט  "זה 
פני  על  בלבד  עודפים  קולות  שני  לנו  היו  האחרונות  ההצבעות 
האופוזיציה. ברגע שהוא מוזמן לחקירה נשארנו בקושי עם קול 

אחד. זה מצב לא פשוט בכלל".
בכדי  החקירה  מועד  את  קבעה  המשטרה  לדעתך  כלומר, 

לשבש את עבודת הכנסת?
לא  זה  גרועה. לכולי עלמא  "הם אומרים שלא. אבל הנראות 

היה במקום".
כאשר יעקב ליצמן מודיע על התפטרותו, זה אחרי התייעצות 

או עדכון אתכם?
המזבח  מן  בודקין  'אין  אמר,  הוא  אז  אמר  שהרבי  "ברגע 
אחד  פוליטיקאי  אין  מלמעלה  היא  שההוראה  ברגע  ולמעלה'. 

שחושב לחלוק עליו".

לדעתך האישית, המהלך תועלתי?
"לא אחווה דעה על הוראה של הרבי".

אבל חילולי השבת נמשכים, מה יצא לנו מכל זה?
ישראל' שלא  'רכבת  הודיעה  אותך, לראשונה  לי לאכזב  "צר 
תיפסקנה  שהעבודות  בפירוש  צוין  בשבת,  עבודות  יתבצעו 
בכניסת השבת ותתחדשנה עם יציאתה. גם לקראת ימי החנוכה 

פרסמה הרכבת על 'חול המועד חנוכה'..."
אז ליצמן יכול לחזור למשרד הבריאות....

"ליצמן לא ישוב לכהן כשר. הוא ישוב רק כסגן שר במעמד 
שר, אחרי שתיקון החוק יאושר. תזכור שיש לנו עוד את תיקון 

חוק הגיוס, זו הממשלה הכי טובה שהייתה לנו".
מה קורה עם חוק הגיוס? 

"זה תקוע בנוסחאות".
אתה חושב שצריך פיסקת התגברות?

לנו  כי אסייג שגורמים משפטיים אמרו  "אני חושב שכן. אם 
כעת שבג"צ יכול לפסול גם את הפיסקה הזו. ברגע ששמענו את 
דורית בייניש אומרת להחזיר את חוק הגיוס במגמה אחרת ממה 
שהיה עד עכשיו, בלי שינוי מהותי זה זלזול בבית המשפט, אז 

היינו בטוחים שזה יהיה מסובך".
מדוע לא רואים התקדמות בעניין?

כל  הזמן.  כל  יושבים  בדבר  הנוגעים  ישנים,  לא  דאגה  "אל 
החברים הטובים יושבים שם".

המוקש הוא פסקת התגברות?
"יש עוד ניסוחים. צריך שזה לא יהיה אותו דבר כמו שהבג"ץ 

פסל".

בראיון לוחמני משיל ח"כ מנחם אליעזר מוזס את הכפפות, ויורה לכל עבר  על גזירת 
הגיוס: "לא ישנים, הנוגעים בדבר יושבים כל הזמן"  על חילולי השבת: "נמצא את 
הדרך 'להחזיר' לישראל ביתנו"  על פרישת ליצמן: "לא אחווה דעה על הוראה של 

הרבי"  על חקירות ביטן: "אין מי שלא הרים גבה על העיתוי" 

"ליברמן השתלח בקודשי ישראל"

 הראיון המלא יתפרסם בסוף השבוע ב-
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פישל רוזנפלד

קרוב לשנתיים עברו מאז אותו בוקר סגרירי, עת חרגו מגדרם 
נגד  ישראל, להתלונן  ופנו למשטרת  קבוצת משקיעים חרדים 
חברת "סוויט הום". בתלונה נטען כי הם נעקצו על ידי חברה 
שכביכול מוכרת נכסים להשקעה בדטרויט, מישיגן שבארצות 
מדובר  למעשה  אך  במיוחד,  גבוהה  תשואה  תמורת  הברית, 

בעוקץ.
היו  פניותיהם  כל  כי  לגלות  הופתעו המתלוננים  עד מהרה, 
טענו  "במשטרה  אזרחית.  תביעה  להגיש  עליהם  וכי  לשווא 

סיבה  מוצאים  לא  שהם 
מספר  בעניין",  תיק  לפתוח 
ל'קו  המתלוננים  אחד 

עיתונות'. 
חשוב לציין, כי ההחלטה 
החוק  לרשויות  לפנות 
רק  התקבלה  והמשטרה, 
לאחר שנשוא התחקיר סירב 
פעמים  מספר  להתייצב 
של  הדין  בבית  לדיונים 
אישרו  חב"ד  ורבני  חב"ד, 
למשקיעים לפנות למשטרה, 
את  להציל  אחרון  בניסיון 

כספם. 
כי  הבינו  המשקיעים, 
מהגשת  תצא  לא  מאומה 
וגם  מאחר  אזרחית,  תביעה 
ארצות  אזרח  החברה  בעל 
עצמה  החברה  וגם  הברית 
הברית.  בארצות  רשומה 

פי הסכם  כי "כל תביעה על  צוין  בין הצדדים,  בנוסף, בחוזה 
זה תידון באזור השיפוט בו נמצא הנכס בלבד". תביעה שכזו 

הייתה מעבר להישג ידם.
החרדית  בעיתונות  המשקיעים  אותם  זיהו  שלאחרונה  אלא 
דומה,  בצורה  להשקיע  לאברכים  הקוראות  דומות,  מודעות 
שהוצעו  לאלו  מאוד  דומות  מהנכסים  מחלק  התמונות  כאשר 

להם בעבר. 
עם זאת, הפעם התנוססה על המודעה שם של חברה אחרת - 

"קרן מגשימים". מספר שיחות טלפון למוקד החברה, גילו כי 
מדובר בלא אחר מאשר מנהלה של חברת "סוויט הום" שנראה 

כי ביקש להקים מחדש את חברת ההשקעות-עוקץ הישנה.
בשיחה עם 'קו עיתונות' העלו גורמים בענף השערה כי לא 
בכדי בחרו בחברה בשם "קרן מגשימים", מכיוון שהוא מזכיר 
את שמה של חברת ההשקעות האמינה "קרן הגשמה", המוכרת 
כחברה אמינה ופועלת בעיקר במישור השקעות הנדל"ן בחו"ל.

כדי  עיתונות'  'קו  של  התחקירים  לדסק  פנו  המשקיעים, 
"להציל את אלה שטרם נעקצו". תחקירן 'קו עיתונות' שנכנס 
אחד  כל  אצל  עצמו  על  חוזר  הסיפור  כי  גילה  הקורה  לעובי 

מהם, בשינויים קלים. 
דירה  בדטרויט,  להשקעה  נכס  למשקיעים  מציעה  החברה 
המשקיע  שעל  מה  כל  לשנתיים.  לפחות  ומנוהלת  משופצת 
לעשות הוא להעביר את התשלום, לחתום על המסמכים אצל 
עו"ד מלווה ומרגע זה ואילך, כך על פי החברה, יזכה המשקיע 

כל רבעון בשיק, בהיקף של 12% תשואה לשנה 'מובטחת'
עם השלמת העסקה קיבל לידיו א', אחד ה'משקיעים', נסח 
טאבו המאשרר את הרכישה, בצירוף שמונה שיקים רבעוניים 

מראש כתשלום עבור הדירה, שעל פי מה שנמסר לו מהחברה, 
הושכרה לתושב מקומי. אלא שמהשיק השלישי, החלו השיקים 
את  ביטל  בעוקץ,  הסתבך  כי  לרגע  חשב  שלא  א',  חוזרים. 

חששותיו, עד שגילה כי הנכס כלל אינו ברשותו.
לרשות  מסים  של  עתק  חובות  רבצו  הנכס  על  כי  מתברר 
התגלה  שלמפרע  הנכס,  שווי  על  העולה  סכום,  המקומית. 
כמאורת פשע, ולא' לא נותרה ברירה אלא להסכים, שהרשות 

המקומית תעקל את הנכס.
הנעקצים,  תלונות  את  חוקר  עיתונות'  'קו  שתחקירן  תוך 
אחר  לא  נמצא  הקו  על  לא',  מפתיעה  טלפון  שיחת  מגיעה 
מולו  שסגר  המתווך  מאשר 
את העסקה. "אנחנו נמצאים 
ואני  השנה  ראש  בערב 
אותך  לשתף  חובה  מרגיש 
שאני  לפני  שקרה,  במה 
המתווך  פותח  לדין",  עומד 
ומתריע: "אל תתעסק איתם 
ואל תנסה להתקשר אליהם. 
מדובר בעבריינים ממש. יש 
הם  אבל  ופאות  כיפה  להם 

עבריינים לכל דבר".
פרש  שבינתיים  המתווך, 
דברים  כמה  ש"גילה  מכיוון 
חשף  אף  בחברה",  חשודים 
העוקץ.  את  שיחה  באותה 
את  מוכרת  החברה  בעוד 
יותר  יקר  בסכום  הנכס 
משוויו,  דולר  אלף  בעשרים 
לעלות  טוענת  כשהיא 
לטענת  כי  מתברר  השיפוץ, 
)בעל  ליוסי  "אמרתי  אותו.  משפצת  לא  כלל  היא  הלקוחות 
החברה( שאני לא יכול להציע כזה בית ללקוח, אז הוא ענה לי 
במילים האלה: תדאג לתמונות של בית אחר משופץ. אתה יכול 
תואמות  לא  אך  דומות  לך  ששלחתי  התמונות  ששתי  לראות 

כלל".
יונתן  העסקה,  את  שליווה  הדין  לעורך  פעם  לא  שפנה  א', 
לא  וכלל  הצדדים,  שני  את  לייצג  אמור  שלמעשה  גולדברג, 
נענה, הופתע לשמוע מהמתווך: "לא סתם העורך דין לא ענה 

ישנה אמרה עתיקה שאומרת שכשאדם עם כסף נפגש עם אדם 
עם  והאדם  יוצא מהמפגש עם הכסף,  הניסיון  עם  זה  ניסיון,  עם 

הכסף יוצא עם הניסיון.
השקעה  מחפשים  תמימים  אנשים  בה  תופעה  יש  לצערנו 
כלכלית שתניב להם הכנסה, וכאשר האופציות בבנק לא קורצות 
השקעה  לבקש  יוצאים  הם  מסוכן,  ובבורסה  המעטה,  בלשון 
יציב,  עסק  זה  נדל"ן  הרי  בטוח,  זה  ששם  הנחה  מתוך  בנדל"ן 
ההצעות קורצות, המספרים מבלבלים, והאדם מגלה בסוף ששם 

את כספו על קרן הצבי.
עדיין  אך  נכונה,  כללי  באופן  יציב  עסק  הוא  שנדל"ן  ההנחה 
ישנם סיכונים לא מעטים, ורבו הנוכלים המציעים הצעות מפתות, 
ובסופו של דבר מותירים את האדם שבור ועם מעמסה של חובות, 
אבל עם שיעור לחיים, בעיקר שיעור מה לא לעשות ועל מי לא 
לאדם  עוזר  ואינו  הצורך,  את  פותר  לא  זה  ששיעור  רק  לסמוך, 
ולברוח  לצמוח, אלא בדרך כלל שולח אותו ללקק את הפצעים 

מכל הצעה אחרת, גם כשירה וטובה. 
בישראל  השקעות  שמכרו  יזמים  על  שמענו  לאחרונה  רק 

והציעו אפשרות להגשים חלום ולרכוש דירה, רק שהדירה הייתה 
"רעיונית" והסתבר שהיא נמכרה ל-14 רוכשים, אבל מעולם לא 
היתכנות  קרוב,  במרכז,  פה  קרקעות,  שמכר  אחר  ויזם  נבנתה, 
גבוהה להפשרה ותחילת בניה, אבל הכסף שנלקח שימש בעיקר 
ג'יפים  לחו"ל,  ראוותניות  טיסות  מפוארים,  משרדים  למימון 

ותכשיטים.
סיפורים על "עקיצות" של אברכי כולל שלם שהתלהבו מהצעה 
מכירה  הכסף,  עם  ונעלם  וגבעות  הרים  שהבטיח  מאכר  של 
בעוד  בערך  יופשרו  שאוטוטו  חקלאיים  שטחים  של  סיטונאית 
הנייר,  על  חלום  האומללים  ללקוחות  כשמוכרים  שנה,  אלפיים 
כהנה  ועוד  מחוזית  ועדה  של  ריח  הריח  לא  מזה  דבר  כששום 

וכהנה... 
זה עוד כשמדובר בהצעות להשקעה בארץ, כשמדובר בהשקעות 
לים  מעבר  נכסים  להם  כשמכרו  בפח  נפלו  אנשים  כמה  בחו"ל, 
כביכול במחיר קורץ, כשלאמתו של דבר מכרו להם נכסים גרועים 
כשהכול  הנכס,  ולניהול  לתשואות  הבטחה  תוך  מופקע,  במחיר 
מסתבר בסוף שקר וכזב, ובמיוחד כשאתה לא מכיר את האזור, 

לא מבין את השפה, את החוקים, ולא יכול "לקפוץ" לשם כשיש 
בעיה, הרי זה מעבר לים, ואין לך שליטה.

וחוסר  יש כאלו שניצלו את תמימותם  נכון, באמת  אגב הכול 
השקעות  זאת  עם  יחד  אך  אותם,  גנבו  ופשוט  אנשים  של  הידע 
מעבר לים אכן יכולות להיות אלטרנטיבה מעולה לרכישת נכסים 
במיוחד  ניכרת.  ערך  עלית  עם  גבוהה,  תשואה  ליצירת  מניבים, 
כשארץ שלנו המדינה עושה הכול כדי לחבל ביכולת של המשקיע 
ולא  כבד  המיסוי  בנדל"ן,  מעיסוק  בכבוד  להשתכר  הממוצע 
הגיוני, רק לאחרונה פורסמה תכנית חדשה של שר האוצר להטיל 
על ציבור המשקיעים היטל נוסף של תשלום קבוע למי שמחזיק 
שלושה נכסים ומעלה, מעבר לזה ביזמות הבירוקרטיה משגעת, 
ובכל מקרה התשואות כיום נמוכות, כשלעומת זאת בחו"ל הכול 

הרבה יותר פשוט וקל, אבל.... למי שמבין ויודע, מכיר ולמד.
אם אין לך ידע עדיף להימנע מלהיכנס להשקעה בכלל, ההצעה 
שלי היא לא להאמין לאף אחד ולבדוק, השאלה האם אתה יודע 

מה לבדוק ואיפה.. אם לא, שב ואל תעשה עדיף.

לא מעבר לים היא
 אבי עידן, חבר מועצת העיר אלעד ואיש נדל"ן

 תחקיר

 'קו עיתונות'

ג'ו עמית, יוסי ג'ייקובס, עורך הדין גולדברג

עוקץ דטרויט
חילופי  'מובטחת',  תשואה  של  חוזרים  צ'קים  פשע,  באזורי  ערך  נטולות  דירות 
  'האשמות בין בכירי החברה ועוד - כך ניזוקו עשרות אברכים מחברת 'סוויט הום
בשלב השני, החליט הבעלים לפתוח חברה מחודשת עם שם מטעה 'קרן מגשימים', 
אך בליווי אותו עורך דין שליווה אותו בסיבוב הראשון  תחקירן 'קו עיתונות' 

ניסה 'להשקיע' ותיעד את המפגשים  

(התמונות צולמו במצלמה נסתרת)
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לך. כי מבחינת תקינות העסקה, מדובר בשיתוף פעולה עם 
הונאה".

בכך  מתגאים  הם  החברה  ממודעות  בחלק  כי  נציין 
המתמחה  גולדברג  יונתן  עו"ד  "בליווי  נעשות  שהעסקאות 

במקרקעין בארץ ובחו"ל".

אזור פשע

דטרויט, בירת מישיגן-ארה"ב, הייתה עד לפני מספר שנים 
המדינה העשירה והמובטחת ביותר בכלכלת ארצות הברית. 
אלא שאז החלו חברות הפועלות בשטחה לפשוט רגל זו אחר 
זו, מאות אלפים איבדו את פרנסתם ומצבה הכלכלי התדרדר 
על  המקומית  הרשות  הכריזה  שב-2013  כך  כדי  עד  קשות. 

פשיטת רגל.
העיר, שתמיד היוותה בית לפושעים, הפכה בין רגע לאחת 
הערים המסוכנות ביותר ביבשת כולה, עם רמת דירוג פשע 
רבות  שכונות  הברית.  ארצות  אי-פעם  שידעה  מהגדולות 
וכשני שליש מהאוכלוסייה עזבו את העיר שהפכה  הוזנחו, 
לאפס.  שואף  בעיר  לנדל"ן  הביקוש  ממילא,  רפאים.  לעיר 
התערבות  בשל  בעיקר  שיפור,  חל  אמנם  האחרונות  בשנים 
לדאון-טאון  מעבר  עדיין,  אך  טראמפ,  והנשיא  הממשל 

שבמרכז העיר, מצב רוב העיר נותר כשהיה.
תחקירן 'קו עיתונות' ניסה לעלות על עקבות החברה. "הם 
מחליפים מעת לעת מספרי טלפון", טען אחד הנעקצים. עם 
זאת, לאחר כשבועיים נמצא מספר טלפון עדכני. התחקירן 
חייג וקבע פגישה מיידית לבוקר שלמחרת. לא חלפה יממה 
והוא נפגש עם שלושה מנציגי החברה בחצר מאפיית אנג'ל 

בירושלים. לא לפני שהצטייד במצלמה נסתרת. 
אודותיהם.  התחקירן  שמע  היכן  ביררו  החברה  נציגי 
כי  מציין  שהוא  תוך  השיב,  בעיתון",  פרסומת  "ראיתי 
יודע  אינו  אך  להשקעה,  שקלים  אלף  מאות  ארבע  ברשותו 
במה. "במה תשקיע אני כבר אגיד לך, כי אני המקצוען ואני 
יודע איך תעשה הכי הרבה כסף. מי שמגיע אליי בא להרוויח 
והוא אכן מרוויח. זאת לא שאלה בכלל", השיב נציג החברה 
דומה  תשואה  לנו  הציעו  המכירות  סוכני  מלא.  בביטחון 
קיזוז  נטו, לאחר  לזו של הנעקצים הקודמים. 15% תשואה 

הוצאות ומסים.
מלאה  בהתחייבות  שהבטיח  עמית,  ג'ו  החברה,  נציג 
הכנסה חודשית, נשאל כיצד הוא מבטיח תשואה בוודאות, 
והשיב: "העסקה היא הכי בטוחה בעולם ותכף גם תראה את 
הערבויות. אין כאן בכלל אפשרות ליפול". אגב, הערבויות 

המדוברות, הן חוזה החברה... 
תוך שהוא מנסה לשכנע, מוסיף ג'ו נתונים שגויים באשר 
שלא  דבר  כזה  "אין  הביקוש.  ורמת  העיר  לאוכלוסיית 
מוצאים שוכר. אתה קונה את הדירה כשהשוכר כבר בפנים. 
הכסף נמצא כבר מרגע הרכישה, מראש לשנתיים, בחשבון 

נאמנות". 
במהלך הפגישה שבים ומסבירים עובדי החברה כי "הנכס 
של  בהשקעה  כרוך  שלדבריהם  מה  מלא".  שיפוץ  עובר 
לפחות עשרים אלף דולר, "ולכן, זה שאתה רואה באינטרנט 
זה פשוט  דולר פחות,  זה עשרים אלף  שהמחיר של הדירה 
לפני השיפוץ". עם זאת, מבדיקת 'קו עיתונות' עולה כי הפער 
גדול  בשטח  למחיר  הנכסים  עבור  שהוצעו  המחירים  בין 

בהרבה מעשרים אלף דולר.
בהמשך השיחה מציעים סוכני החברה ל'משקיע' לעבור 
מקום  באחלה  "מדובר  הפנסיה.  לאחר  במקום  להתגורר 
ובסופו של דבר זו הדירה שלך", אלא שמתחקיר 'קו עיתונות' 
עולה כי אין כל סיכוי לכך, מאחר וסביבת המגורים מסוכנת 

מדי לבעלי עור בהיר, בלשון המעטה. 
מומלצים  נכסים  לראות  התחקירן  מבקש  זה  בשלב 
הנהר".  יד  "על  נכס  של  תמונה  מיד  שולף  וג'ו  להשקעה 
"יש גם פארק באזור", הוא אומר. למפרע התברר, כי מרחק 
הנסיעה מהנכס לנהר הוא לפחות עשרים דקות וכי כל האזור 
בנוסף  זאת  מעוקלים,  שחלקם  בתים,  של  בבלוקים  מוצף 
ו"הפארק הירוק" הוא שדה  לדירוג הפשע הגבוה בשכונה. 

תעופה קטן.
בעלי  ג'יקובס,  יוסי  עם  לשוחח  ל'משקיע'  הוצע  כעת 
החברה ומי ששמו הוזכר בכל העדויות של הנעקצים. "אני 
להיפגש  נוכל  תרצה  ואם  לחו"ל,  נסיעות  בין  בארץ,  בדיוק 
היום", אומר הקול בטלפון. מיהרנו לצאת למשרדי החברה 

בכפר חב"ד.

משרד חדש, טריק ישן

עם הגעתנו למקום, מתגלה משרד חדש, שאפילו קו טלפון 
ג'ייקובס  מאשר  לכאן",  עברנו  "לאחרונה  לו.  חובר  טרם 
אותו  לשכנע  במטרה  קלויזנר,  אבא  בשם  לאברך  ומחייג 
לי פה לקוח אבל הוא  "יש  זהו המקום הנכון להשקעה.  כי 
רוצה דיסקרטיות", אומר יוסי. "אני לא יודע מי זה ומה זה, 
אבל אני יכול להמליץ לו על זה שהוא הגיע למקום הנכון". 
כשנשאל לגבי הקשר של האחרון לחברה הוא משיב בגמגום 
כי בעבר הוא השקיע המון בנכסי החברה אך "היום מתעסק 

בדברים אחרים".
אך  החברה  קטלוג  את  ג'ייקובס  מציג  הפגישה  במהלך 
תמונת  על  להצביע  וממהר  טכני  כשל  של  במחסום  נתקל 
מנכ"ל החברה, המוצג בפתח הקטלוג תחת השם שמעון ט. 
עובד אצלנו",  "הוא כבר לא  )השם המלא שמור במערכת( 
מה  לעשות  יכול  שהוא  חשב  "הוא  לתקן.  ג'ייקובס  ממהר 
שבא לו, אז שחררתי אותו שיהיה עצמאי. זה לא שהוא עזב. 

הוא עשה כמה עקיצות בחברה אז..."
מה זאת אומרת? הוא עקץ אנשים פה?

"הוא עקץ אותי".
לא לקוחות?

"גם לקוחות".
אתה יכול לתת לי דוגמה?

"ניסה למשוך כסף משיקים של לקוחות, לסגור עסקאות 
חשבון  על  ממני  מקדמות  לקח  עצמאי,  באופן  החברה  של 

עסקאות".
אבל איך, הרי הכסף בחשבון נאמנות?

"לא כל עסקה זה בחשבון נאמנות. יש כמה סוגי עסקאות, 
עוד נגיע לזה". 

ואיך אני יודע שזה לא יקרה איתי?
כמה  עשה  הוא  ספציפי.  לקוח  היה  זה  בדיוק.  לך  "אגיד 
לאחד,  לי  עושה  שהוא  מספיק  אבל  לקוחות.  לכמה  דברים 

אז אני חייב להעיף אותו. אבל אל תדאג, את הכל תיקנתי".
אז הלקוחות לא נעקצו?

אל  עליי.  נפלה  העקיצה  אבל  נעקצו,  לא  הלקוחות  "לא. 
תפרסם את זה..."

הצעות  מציג  ואף  העסקה  לפרטי  עובר  ג'ייקובס  כעת 

יתרונותיהם.  את  ומפרט  פוטנציאליים  נכסים  לשלושה 
קודם  שהוצגו  תמונות  מציג  ג'ייקובס  כי  מגלים  שאנו  אלא 
התמונות  הוצגו  שהפעם  אלא  החברה,  סוכני  ידי  על  לכן 
כ"דירה משופצת" אחרת. בתגובה השיב ג'ייקובס כי הסוכן 
מלפני השיפוץ  תמונות  לראות  אגב, כשביקשנו  'התבלבל'. 

סורבנו. "אני לא מחזיק בתמונות כאלה", טען ג'ייקובס.
בעל החברה מציע בשלב זה להיפגש תוך שעה עם עורך 
הדין המלווה, יונתן גולדברג, עליו התלוננו קורבנות החברה 
כי "הוא חלק מהעוקץ" – ללא כל התחייבות לסגירת עסקה 
או לפחות מקדמה כהוכחת רצינות, כפי שנדרש ממשקיעים 

אחרים.
חקירות  חברת  של  שירותיה  גם  נשכרו  מהתחקיר,  כחלק 
ג'ייקובס.  אודות  כלכלית  חקירה  לבצע  מנת  על  פרטיות, 

אותרו  לא  החקירה,  תוצאות  פי  על 
ואף  מקרקעין  בנכסי  זכויות  שמו  על 
רובצת  הוריו  שבבעלות  הנכס  על 
ככתובת  הידועה  כתובת  משכנתא. 
אף  בירושלים,  בעבר  שלו  המגורים 

היא לא רשומה על שמו. 
לא נמצאו ברשותו כלי רכב, מלבד 
לא  הוא  לליסינג.  המשועבד  אחד 
ברשם  חברה  או  מניה  כבעל  רשום 

החברות ולא אותר מקום עבודה ממנו הוא מקבל שכר, או 
מועסק. בנוסף, גם אין ברשותו אישור ניהול ספרים בתוקף 

במס הכנסה ואין ברשותו אישור פעילות במע"מ.
מתוצאות החקירה עולות חשדות גם לגבי העלמת מסים 

והלבנת הון, לכאורה.

"אביא אותו לבית הדין"

שחיכה  גולדברג,  של  למשרדו  הגענו  מכן  לאחר  שעה 
לנו במסעדה סמוכה ושאלנו: האם ניתן לסמוך על החברה. 

גולדברג משיב: "אני מציע לך לבדוק את החברה".
אבל אתה עורך הדין שמלווה אותה, לכן אני שואל אותך.

את  מלווה  לא  אני  מלווה,  שאני  אדם  בן  כל  לך.  "אגיד 
החברה, אלא את המקרה הספציפי הזה. היה בנאדם ששאל 
שאלות כמוך ושלח אי-מיילים וכאלו... אבל אם אתה באמת 
הכל.  את  ולהסביר  הכל  לך  להראות  יכול  אני  לדעת,  רוצה 

אבל אם אתה סתם רוצה לקחת מידע..."
אני ישבתי כל הבוקר איתם...

"יש כמה דרכים. יש אנשים שרק מעבירים זכויות מהקונה 
 ,Title Agency למוכר. אם הוא רוצה לקבל יותר, כדוגמת

אז צריך לשלם עוד תוספת כסף..."
אני שואל באופן כללי, האם אני יכול לסמוך על החברה 

הזאת?
"בטח שאתה יכול לסמוך עלי. זו חברה מצוינת. אבל אני 
אין  כי  הנכס  את  ולבדוק  לדטרויט  לנסוע בעצמך  לך  מציע 

משהו יותר טוב מהעיניים".
אתה מכיר מישהו בשם א'?

"זה מה שחשבתי, שזה מה שאתה רוצה".
הבן שלו הקליט אותך אומר שהחברה אמינה וכל זה שנה 

אחרי שאביו נעקץ בעסקה שלוותה על ידך.
"הכל תלוי לגופו של אדם ועניין. אתה לא יכול לבוא עם 

משהו כללי".
כבר חודשיים שאני עובד על התחקיר הזה, שוחחתי עם 
קורבנות רבים והגעתי למסקנה שאין מצב שלא ידעת מזה, 

ואתה טוען שהחברה אמינה.
"הבן אדם אמין".

כעת גולדברג מתקשר להזהיר את ג'ייקובס: "יוסי, הבחור 
הזה עיתונאי. הוא רוצה להקליט אותי ולפרסם את כל הסיפור 

עם א'. הוא רוצה להשמיץ את השם שלכם". 
אליך  הגיע  החברה,  ידי  על  נעקץ  הוא  ב'.  לעד  נעבור 
ואז   Title Agency עבור   $  4,000 שילם  לו,  שתעזור 

נעלמת לו.
אלו  הם  לחברה.  לפנות  צריך  אתה  כאלו  "בדברים 
שמאחורי הטענות. אני מכיר אותו )ג'ייקובס( כבן אדם ישר 

ואני עדיין עומד על כך".
אבל אתה מכיר לקוחות שטוענים שנעקצו...

אותו.  מכיר  גם  אני  אבל  ראיתי.  לא  מזה.  שמעתי  "רק 
שיבואו לבית דין וינהלו הליך מסודר. זה נמצא בדיון בבית 
דין רבני. אני מוכן להגיע לבית הדין ואדאג שהוא גם יגיע".

למרות שפנינו שוב ושוב לעורך הדין גולדברג, עד לשעת 
סגירת הגיליון הוא בחר שלא להגיב.

ממר ג'ייקובס נמסר באמצעות עורך דינו איתמר בן גביר: 
"לצערנו העיתון עושה עוול נורא למרשי. לא סתם המשטרה 
כלום,  שאין  לפונים  ונאמר  מרשי  נגד  בחקירה  פתחה  לא 
לא לחינם לא הוגשו נגדו תביעות אזרחיות בארצות הברית 
"נזכרו"  לכתבה  המרואיינים  הגורמים  לחינם  ולא  ובארץ 
לזעוק 4 ו 5  שנים לאחר האירועים המפורטים. בכל מקרה 
ובמידה  מרשי  נגד  שקרים  שלל  כוללות  בכתבה  הטענות 
הגורמים  ונגד  העיתון  נגד  תביעה  תוגש  תפורסם  והכתבה 
גורם עסקי שמתחרה במר  שהתראיינו לכתבה בעידודו של 

ג'ייקובס ורוצה ברעתו".

דטרויט

צ'ק שחזר
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את  שרואה  מנהיג  בדורנו,  ואחרון  בדורו  אחד  היה  הוא 
קהלו לנגד עיניו בכל רגע מחייו, אך מבין באותה נשימה שאי 
אפשר להתעלם גם מקהלים אחרים. גדול הדור, אולי הגדול 

האחרון. 
ניתן לומר עליו, שגם את הרחוק ביותר מתפיסתו, הוא הבין 
טוב מחבריו להנהגה. הוא ידע לרדת לעומק הבנת נפש צעירי 
הצאן, למרות מרחק השנים הרב והיותו הקשיש שבין ראשי 
הישיבות; הוא היה מנהיג יחידי שהבין את נפש בוגר הישיבה 
שעזב את ספסלי הישיבה כדי לעשות לביתו, למרות שעולמו 
האישי היה מרוחק ממנו ת"ק על ת"ק פרסה; הוא היה האיש 
הישראלי  הרחוב  של  הרוח  הלכי  את  מכולם  טוב  שזיהה 

אף  על  האלפיים,  בשנות 
בשנה  קדם  הולדתו  שיום 
לא  העולם.  מלחמת  לפרוץ 

השנייה. הראשונה.
יעידו  בתורה  גדלותו  על 
תלמידיו  רבבות  ספריו, 
כישורי  על  לקחו.  ושומעי 
כל  להעיד  יכול  ההנהגה, 
לא  במגע.  עמו  שבא  מי 
היה  לא  ממנו,  שמרן  היה 
ובהשלמה   – כמוהו  סגפן 
שנראית כה מנוגדת, לא היה 
כשהועלתה  ממנו.  פרגמטי 
הסלקציה  סוגיית  בפניו 
את  הרים  הוא  הספר,  בבתי 
ופוצץ  תמיד,  השלו  קולו, 
פרומקייט  לא  המורסה.  את 
אלא  שמיים,  לשם  וקנאות 

"גאווה, גאווה, גאווה".
גם  להכיל  ידע  הוא 
הדרך  מן  שסר  מי  את 
עבורו  לחצוב  הסלולה, 
מסלולים  ולתכנן  מסילות 
למי  גם  לאפשר  כדי   –
להישאר  מהאוהל,  שמש 
ולהוסיף  תורה  של  בעולמה 
חלק  לחוש  חרדי,  להיקרא 
על  ולשמור  מהקהילה 
הילדים  בשליחת   – הרצף 
היה  הוא  התורה.  למוסדות 

אבי מוסדות הקירוב, האיש שבשנות עלומיו )תשעים ואילך( 
המריא לכל רחבי הגלובוס כדי להשפיע ולהקרין על קהילות 
משפיע  אלא  ישראלי,  מנהיג  לא  ובארה"ב.  בצרפת  יהודיות 

בינלאומי.
שידע  כמי  הציבורית,  בהוויה  דמותו  תיזכר  לכל,  מעל 
שסלל  העפר  מדרך  לסטות  ולא  המשתנה  במציאות  להכיר 
ברבות  הפכה  אשר  זצ"ל,  החזו"א  מרן  המדינה  קום  בימי 
מהרחבת  מנוס  הבין שאין  הוא  מסלולים.  רב  לנתיב  הימים, 
דרך העפר וסלילתה, והקפיד שלא לדחוק את הציבור החרדי 
שיאפשר  סדק  כל  חיפש  הוא  המדינה.  מול  חזיתי  לעימות 
לעגל פינות ולהחליק קצוות ובלבד שהמהות של שימור צביון 
עולם התורה, לא תיפגע. בלי חסימות כבישים ומרוצי סוסים. 

לא סאטמר אנחנו וגם לא נטורי קרתא. 

שלום מבחירה

הפעם היחידה שבה יצא הציבור החרדי לרחובות, בתקופת 
הייתה  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  פטירת  שלאחר  הנהגתו 
בהפגנת חצי המיליון ברחובות ירושלים נגד חוק הגיוס. בסוג 
של העזת פנים שהייתה אופיינית לבאי ביתו, שידעו כי לכל 
תמיהה יינתן מענה מחודד – הוא נשאל לאחר מכן, מדוע חרג 
ממנהגו. הועלתה בפניו השאלה, מדוע הכריע לצאת ולהפגין 
דווקא אחרי שהאורווה התרוקנה ולא לפני - כשעוד יש סוסים 
בסביבה וניתן למשוך בזנבות? אם להיקהל ברחובה של עיר 

ולכנוס את כל היהודים, מה טעם לעשות זאת אחרי ולא לפני 
שנפל הפור?

"אותנו שונאים יותר מהערבים ולכן שום הפגנה לא הייתה 
שתומללה  בשיחה  זצ"ל  הישיבה  ראש  מרן  השיב  עוזרת", 
 ,)26.2.14 לפוליטיקה,  ספר  )בית  בשעתו  כאן  והובאה 
ומשקפת את הלך רוחו. "כשקמה דגל התויירה הרב שך אמר 
שאם שולמית אלוני תצעק בכנסת שצריך לגייס בחורי ישיבה, 
אין מה לענות לה כי היא לא רוצה לשמוע אלא שונאת אותנו 

ולא משנה מה נענה". 
של  הרוח  הלך  את  רק  לא  הבין  מכולם  הקשיש  היהודי 
הציבור החרדי אותו הנהיג, אלא זיהה את תחושתו של הציבור 
הישראלי-חילוני. הוא הבין כי עצרת חצי המיליון תשנה את 
שהפגנת  כפי  בדיוק  הישראלי,  הבוחר  של  המחשבה  הלך 
במגדל  הרוח  הלכי  את  שינתה  הבג"ץ  נגד  מיליון  החצי 
השן המשפטי. בג"ץ הרי שינה מאז את אורחות חייו והלכי 
פסיקותיו, חזר בתשובה שלמה והתייצב לצדנו, בכל הנושאים 
המהותיים שעלו על סדר היום הציבורי: מלימודי הליב"ה ועד 
לביטול חוקי הגיוס, מבחירות חוזרות בבית שמש ועד לקיצוץ 

תקצוב הישיבות. הפגנה כידוע, אינה חוזרת ריקם. היא חוזרת 
כבומרנג.

החילויינים",  את  לשכנע  כדי  לא  עצרת  לעשות  "צריך 
המשיך הגראי"ל, "אין את מי לשכנע. ההפגנה היא בשבילנו. 
הרי סנקציות כלכליות יותר מסוכנות מסנקציות פליליות, אבל 
בסנקציות פליליות יש חילול ה' גדול וביזוי כבוד התורה, ועל 

זה יש חובת מחאה".
אז למה לא לעשות את ההפגנות באמריקה, שאל מי ששאל 
מסע  הפקת  תוך  ובוטלה,  בחו"ל  שתוכננה  להפגנה  וכיוון 
ציבורי שהביא לקרקוע 'מטוס האדמו"רים', שעשה את דרכו 

לחו"ל.
"אם הייתה הפגנה בחוץ 
לנו  עוזר  היה  לא  זה  לארץ 
הגראי"ל  השיב  כלום", 
לשאלה בנימוק שהזכיר את 
הגראמ"מ  שרחש  הטינה 
דיבת  להוצאת  זצ"ל  שך 
ישראל בגויים, "את הגויים 
עולם  מעניין  לא  באמריקה 
אובמה  בישראל.  התורה 
במחלוקת  משתמש  היה 
שלנו נגד כלל ישראל. הוא 
היהודים  שאם  אומר  היה 
ישראל,  בארץ  רבים 
וצריך  חלשים  שהם  סימן 
פחות.  בהם  להתחשב 
מבינות  היו  העולם  אומות 
שאפשר לדבר עם האיראנים 
בלי לחשוש כי גם היהודים 
לא  אנחנו  ביניהם.  רבים 
ישראל  בעם  לפגוע  רוצים 
מול אומות העולם ולכן את 
המחאה על חילול ה' הגדול 
ישראל  בארץ  לעשות  צריך 

ולא בחוץ לארץ".  
אפיינה  הזאת  השיחה 
מחשבתו  הלך  את  היטב 
הבא- המנהיג  של  הרענן 

שהקפיד  האיש  בימים. 
להעביר את המסר בדייקנות 
כברירת  להפגין  מהוקצעת. 
זאת  וגם  ממוקדת,  מחדל 
ותוך  העמים,  בקרב  רעה  הארץ  דיבת  את  להוציא  מבלי 

הימנעות מהתססת הרחוב הישראלי נגד החרדים.
'איש  של  דמותו  עם  שנותיו  כל  לאורך  שזוהה  האיש 
ראש  חב"ד,  מנהיגי  את  שאירח  הליטאי  המנהיג  השלום', 
הישיבה הישיש שיצא למסעות משותפים עם האדמו"ר מגור 
משלט  כל  על  שוויתר  מי  שנים,  יובל  בכחצי  ממנו  הצעיר 
שכיבושו היה כרוך במחלוקת, הסתער כארי על כל מי שהעז 
גבול  שעל   – קיצוניים  למחוזות  החרדי  הציבור  את  לדחוק 
קרה,  כשזה  הישראלי.  ברחוב  לגיטימיים  לבלתי  הפיכתנו 
התברר לכל כי דבקותו בדרך השלום, לא נעשתה בשל חוסר 
אפשרות, אישיותית ונפשית, לצאת למלחמה. את מלחמותיו 
הספורות, הוא ניהל כטקטיקן מיומן – שמסמן מטרה, ומזהה 

את הדרך לכיבושה.
הוא היה גנרל שידע להילחם ללא חת, אך ברר את קרבותיו 
כמיליון  של  שציבור  הבין  מכולם  הישיש  המנהיג  בקפידה. 
איש, חובה לנהל בתבונה ולא בהתססה, במו"מ מתמשך ולא 
לשוליים,  כולנו  את  להוריד  שניסה  מי  נגד  ולכן,  במלחמה, 

הוא יצא למלחמת חורמה.    

בית ספר לפוליטיקה

המנהיג האחרון

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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בועה או השקעת השנה:
הכירו את הביטקוין

פישל רוזנפלד

המטבע  הביטקוין,  שוק 
על  המבוסס  הווירטואלי 
בלוקצ'יין, מסכם שבוע  טכנולוגיית 
דרמטי  זינוק  עם  במיוחד  סוער 
- המתקרב  הדיגיטלי  בערך המטבע 
)נכון  דולר  אלף  עשרים  של  לשווי 
לשעת כתיבת השורות, שכן המטבע 

מתאפיינת בתנודתיות קיצונית(. 
ערך  לניירות  הרשות  יו"ר 
יוצא  האוזר,  פרופ' שמואל  הפורש, 
כי  וטוען  המטבע  נגד  תוקף  בכל 
אף  האוזר  לא.  ותו  בבועה  מדובר 
"מניית  כי  בבקשה  לבורסה  פנה 
עד  במדדים  תיסחר  לא  הביטקוין" 
אכן  וזו   - בנושא  מחודשת  לחקיקה 

יישרה קו עם הבקשה. 
זמן  בפרק  החריגה  "התנודתיות 
קצר מאוד הציפה חשש מפני פגיעה 
במשקיעים במדדי הבורסה והעלתה 
את הצורך לנקוט משנה זהירות בעת 
הבורסה  למדדי  המניה  של  צירופה 
את  בבורסה  נימקו  ולמאגרים", 

ההחלטה.
"רשות  כי  בהודעה,  נכתב  עוד 
ניירות ערך גילתה את דעתה, שעל-
פיה, בהיעדר הסדרה רגולטורית של 
שערכן  חברות  לכלול  אין  התחום, 

קריפטוגרפים,  מטבעות  על  מבוסס 
את  בוחנת  הרשות  הבורסה.  במדדי 
התחום ולא ברור מה תהיינה תוצאות 
לפני  להן  להמתין  ומוטב  הבחינה 
הכללת מניות אלה במדדי הבורסה. 
למדדי  מניות  נכנסות  בו  מצב 
הבורסה ונגרעות מהם לאחר תקופה 
קצרה אינו רצוי וזאת, בין היתר בשל 

החשש לפגיעה במשקיעים".
מייסד  לראשונה  נכנס  כך,  בתוך 
המכונה  האנונימי,  הביטקוין 
ה-44  למקום  נאקאמוטו,  סאטושי 
העשירים  האנשים   50 ברשימת 
בעולם של המגזין העולמי היוקרתי 
'פורבס'. זאת, בשל ההערכה כי הוא 
מחזיק ב-980 אלף מטבעות ביטקוין, 

בשווי הון של 19.4 מיליארד דולר
את  חוסמים  הישראלים  בבנקים 
הוא  כי  בטענה  בביטקוין,  הפעילות 
אפשר  "אי  הון.  להלבנות  משמש 
לדרוש לקחת את הסיכון הזה עלינו. 
גם הלקוחות האמריקאים אמרו לנו: 
המס  מהצהרות  עניינכם  זה  'מה 
ושילמנו  להתעלם  הסכמנו  שלנו?' 
כבר מספיק. זה לקח ששכר הלימוד 
אומרים  גבוה",  מספיק  היה  שלו 

מקורות בבנקים.
עם זאת, טוענים פעילים בקהילת 

הביטקוין כי ניתן לעקוף את חסימת 
שהם  חושבים  "הבנקים  הבנקים. 
חתול  במשחקי  אותנו  לנצח  יכולים 
כל  שעל  חושב  אני  אבל  ועכבר, 
אפשר  יהיה  יחסמו  שהם  שירות 
כמה  ניסיתי  אחר.  אחד  למצוא 
שירותים לקנייה עם כרטיס אשראי, 
בכוונה עם כרטיס של לאומי קארד. 
לאומי,  ללקוחות  חסומים  רובם 
ברשת  נכתב  שלא",  שניים  יש  אבל 
החברתית, שכוונו לשירותי האשראי 

.Lykke–ו Xapo
הביטקוין אף הפך לגימיק שיווקי, 
חברת  הודיעה  השבוע  כאשר 
תאפשר  כי  בישראל  ציבורית  נדלן 
פי  על  בביטקוין.  דירות  לרכוש 
שבשליטת  החברה  מוכנה  הדיווח, 
ברוקר  באמצעות  לקבל,  מור  חנן 
ביטקוין  מטבעות   10 עד  מוסכם, 
דירות  על  הכולל  מהתשלום  כחלק 
זאת,  עם  בנתניה.  חדש  בפרויקט 
רק  תתאפשר  זו  בשיטה  המכירה 
הפרויקט  מתוך  דירות  בעשרה 
ובתנאי שמטבעות הביטקוין לא יעלו 
על רבע משווי העסקה. "אנו בוחנים 
על  והמרה  בקבוצה  ביטקוין  קבלת 
להחלטות  בהתאם   – בעתיד  ידינו 

הרגולטור", מסרו בחברה.

זינוק חד, מייסד אנונימי שנכנס לרשימת 50 עשירי עולם, גימיק שיווקי, עקיפה 
של מערכות הבנקים וסטופר של הבורסה והרשות לניירות ערך • הכותרות 

המדוברות בקהיליית הביטקוין

הביטקוין…  לנושא  שהוא  איך  מגיעה  אקראית  שיחה  כל  כמעט  לאחרונה 
כשאנשים  הראשונה,  האזהרה  נורת  להיות  צריכה  שזו  למדתי  פיננסי  כמתכנן 
יום רחוקים מעולם ההשקעות מתעניינים במחיר של נכס ספציפי והאם  שביום 

זה הזמן לקנות.
אלו שמדברים על בועה מדברים על מוצר שאינו אמיתי. זאת אומנם בעיה אבל 
יש לזכור שישנם הרבה מטבעות שהם לא ממש פיזיים, וזה לא אומר שהם לא 
אמיתיים. גם הכסף של כל אחד ואחת בבנק הוא בעצם כסף וירטואלי ולא ממשי.

ביקוש  סמך  על  נקבע  מחירו  זהב,  כגון  ממשי  למוצר  צמוד  אינו  הביטקוין 
והיצע, אין כאן משהו שאפשר להחזיק או לאגור, יש אמנם טכנולוגיה מדהימה 
עשורים  כארבעה  כבר  כי  לדעת  ראוי  אומנם,  ממשי.  נכס  אין  אבל  )בלוקצ'ין( 
הדפסת הכסף בעולם, לא מוצמדת לזהב. וממילא אין הבדל בין מטבע מקובל 

כגון דולר לביטקוין.
ניתן לראות שכל הערך של מטבעות הוא רק בגלל שאלת האמון, אם יש מסחר 
ומאמינים שמדובר במטבע עם כוח קנייה, ויש בו פעילות ריאלית, אז המטבע, 
על אף היותו וירטואלי, יכול להיות בעל ערך אמיתי. וכאן אני שואל, הרי אין כאן 
מדינה שעומדת מאחורי הביטקוין. מה יקרה ביום שהאמון בו יישבר? וזה הרי 

יכול להתרחש בכל רגע. 
מזה.  "תתרחקו  לתרמית.  כמו  לביטקוין  וורן באפט מתייחס  האגדי  המשקיע 
זו סה"כ שיטה להעברת כספים, האם המחאות שוות  זו בעקרון אחיזת עיניים. 
הרבה כסף רק מכיוון שהן יכולות להעביר כספים? אני מקווה שהביטקוין יהפוך 
לדרך טובה יותר לעשות זאת - אבל אפשר לשחזר אותו במספר דרכים שונות. 
התפיסה שיש למטבע הזה שווי מהותי גבוה במיוחד היא בדיחה, לדעתי", טען. 
באפט מעלה נקודה חשובה, לטכנולוגיית בלוקצ'יין יש רף כניסה נמוך ביותר. 

המטבעות הללו כמעט ולא מוגנים ממתחרים.
בעיה נוספת היא שהביטקוין סובל מתנודתיות מחירים קיצונית. יציבות היא 
תכונה הכרחית למטבעות, כי מי יבצע עסקאות ב"מטבע" שערכו מתרסק או מזנק 
לפני כשלוש שנים במטבע  דמיינו אדם שלקח משכנתא  ואפילו שעות?  בימים 

ביטקוין, בכמה גדל החוב שלו בגלל העליה בשער הביטקוין?!
ולהצטרף  העגלה  על  לקפוץ  שמעוניינים  ואלה  הביטקוין  מחזיקי  רוב  כיום 
"סיבוב"  לעשות  מעוניינים  הם  כמטבע.  ולא  כהשקעה  לביטקוין  מתייחסים 

ולמכור לכל המרבה במחיר…
וזו הבעיה הראשית לדעתי, כדי שהביטקוין יוכל להיחשב כמטבע מן המניין 
הוא צריך להתנהג כמו מטבע ולא כמו נכס להשקעה. כל עוד ציבור המשקיעים 
ראויה  כחלופה  לשמש  יוכל  לא  המטבע  רווחים,  לעשות  ומנסה  בהמוניו  נוהר 
וממילא מה שאנו עדים לו זו בועה פיננסית שהגדרתה המקצועית היא "זרימה 

המונית למוצר מסוים, רק בגלל התקווה שהמחיר שלו ימשיך לעלות".

בועה פיננסית
דניאל שבקס, מתכנן פיננסי בכיר ומנהל החטיבה הפיננסית ב'הירשוביץ פתרונות'

מאות אלפי עובדים בישראל 
זכאים למענק עבודה

עובדשל עד אלפי שקלים בשנה
לי!

מעגל הזכאים לקבלת מענק עבודה
הורחב ומהיום הרבה יותר זכאים למענק.
אם אתם עובדים ומשתכרים עד 6,730 & 

בחודש ייתכן שגם לכם מגיע מענק.
תבדקו אולי זה עובד גם לכם.

איך תדעו אם גם אתם זכאים?
היכנסו לאתר רשות המיסים ובדקו אם אתם 

זכאים. אם הגשתם בקשה למענק בשנתיים 
האחרונות, באפשרותכם להגיש בקשה 

מקוונת באתר הרשות.

זכאים למענק - מי שגילם עולה על 23
ויש להם ילדים, או שגילם מעל 55 ועומדים 

בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

מהרו, הגשת הבקשות
26.12.17 עד ה-

ta xes.gov.il  * 4954
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לאישה
חורף - ליחה - חלב ומה )שאין( ביניהם...

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

טירמיסו 

טיפים
עוד מעט זה כבר ממש רשמי. החורף הרציני מתקרב. כולנו נראה את הטיפות, המטריות 
וכן, גם את התורים הארוכים אצל רופאי הילדים... בין טישו לאפצ’י, גייסנו את הדיאטנית 
הקלינית - שרית עטיה שמואלי, לצורך הפרכת המיתוס השגוי בנוגע לחלב ליחה. אז על 

מה בעצם אנחנו מדברים?

הקינוח האיטלקי הקלאסי באדיבות: השף אלון כהן הבעלים של קייטרינג בוטיק

שמוצרי  כי  מאמין  עדיין  מהציבור  חלק 
מערכת  ידי  על  ריר  ייצור  מגבירים  חלב 
הנשימה, ועל ידי כך מחמירים את חסימת 
של  הסימפטומים  ואת  הנשימה  דרכי 

דלקות בדרכי הנשימה ואסטמה. 

"תפיסה זו הינה חסרת כל בסיס או הגיון 
מדעי. מחקרים רבים לא הצליחו למצוא 
הגוררת  זו  תפיסה  המאמת  מדעי  קשר 
מוצרי  מצריכת  להימנע  רבים  אנשים 
אותם  למנוע  לחילופין,  או  לשווא  חלב 

מילדיהם.
מחקרים קליניים רבים בדקו האם לצריכת 
החרפת  על  השפעה  יש  ומוצריו  חלב 
סימפטומים אסמטיים או הרעה כלשהיא 
וילדים  מבוגרים  בקרב  נשימה  בתפקודי 
חלב  למוצרי  מאלרגיה  סובלים  שלא 
בין  קשר  כל  נמצא  לא  אלו  במחקרים   –

התופעות הנ"ל לצריכת חלב". 

איך צמחה התפיסה?
האמונה העממית כי חלב מגביר יוצר ליחה היא עתיקת יומין. ד"ר 
ספוק מחבר הספר לטיפול בתינוק ובילד המליץ להפחית צריכת 
חלב בקרב ילדים בזמן מחלות נשימה. גם בעיתונות יש התייחסות 
רפואית  מדעית  ספרות  קיימת  כאמור  .אך  זו  עממית  לאמונה 
בנושא ואף מחקר לא מצא קשר או תמיכה כלשהיא לאמונה זו. 
מחקר מעניין העלה כי יתכן ומקור התפיסה הוא באמונת האנשים. 
גורם  שחלב  האמינו  מתוכם   70 אנשים.   169 ראיינו  החוקרים 
דומה  בהרכב  סויה  משקה  או  חלב  קיבלו  המשתתפים  לליחה. 
החלב/ שתיית  לאחר  בשעות  תחושותיהם  את  בדקו  החוקרים 

משקה סויה.   נמצא כי בקרב האנשים שהאמינו כי מוצרי חלב 
גורמים לליחה דיווחו יותר על הרגשה של ליחה )למרות שלא היו 

ממצאים בפועל(  והתלוננו יותר על קשיי נשימה.

מחקר נוספים לא מצאו ראיה להצרה בדרכי הנשימה או הגברת 
ובאנשים  בריאים  באנשים  פרה  חלב  שתיית  לאחר  ליחה   יצור 
ושפע המחקרים שסותרים  הרפואי  למרות המידע  עם אסטמה.  
תפיסה זו. הורים רבים עדיין מאמינים כי חלב גורם לליחה. בסקר 
כי  נמצא  ילדים  ריאות  במרפאת  שהמתינו  הורים  בקרב  שנערך 

58% האמינו כי שתיית חלב גורמת ליצור ליחה.
30% מהם דיווחו כי מקור המידע שלהם הוא המשפחה ו- 28% 

דווחו כי אלו הנחיות שקיבלו מרופא.

תקופת הילדות מהווה "חלון הזדמנויות" חד פעמי ובלתי חוזר 
יותר  בריאות  עצמות  לבנות  לשיאן,  שלנו  העצמות  את  להביא 

וחזקות יותר. 
כל  לאורך  הגוף  את  שישמשו  העצמות  נבנות  הילדות,  בתקופת 
החיים. עצם שנבנית על בסיס דל סידן היא עצם  חלולה ושבירה 

שלא תצליח לשקם עצמה במלואה בשנים שיבואו.

סידן הוא הבסיס החיוני והחשוב ביותר לבניית עצמות והוא זה 
הקובע את חוזקן. גוף האדם אינו מסוגל לייצר אותו בעצמו ולכן 
חשיבות  בעלת  היא  המזון  באמצעות  סידן  של  קבועה  אספקה 
רבה. מוצרי חלב הם מקור הסידן התזונתי העשיר ביותר והטוב 

ביותר שקיים.

עצמות  לבניית  עוזר  יום  כל  מאוזן  בתפריט  חלב  מוצרי  שילוב 
חזקות יותר,לשיניים בריאות יותר וגוף חזק ובריא יותר. 

קשה מאוד להגיע לצריכת סידן יומית מומלצת ללא מוצרי חלב 
בתפריט. 

ירוקים,  עליים  ירקות  כמו  צמחיים,  במזונות  סידן  למצוא  ניתן 
 D וויטמין  )לקטוז(  החלב  סוכר  וסרדינים,  אגוזים  שומשום, 
פיטית,  חומצה  לעומתם  מחלב,  הסידן  ספיגת  את  מגבירים 
הנמצאת בסובין חיטה, קטניות, אגוזים ודגנים, וחומצה אוקסלית 
הנמצאת בקטניות, תרד, פולי סויה ועוד, פוגעות בספיגת הסידן.

 מקציפים את החלמונים עם הסוכר עד שמתקבלת תערובת 
תפוחה ויציבה

בהדרגה  ומוסיפים  האלכוהול  סוגי  כל  את  מערבבים   

לתערובת החלמונים תוך כדי הקצפה    במהירות נמוכה.
בהדרגה  ומוסיפים  נמוכה  במהירות  להקציף  ממשיכים   

ובאיטיות את המסקרפונה. 
קצפת  לקבלת  עד  השמנת  את  מקציפים  אחרת  בקערה   

יציבה ומקפלים אותה בעדינות לתוך תערובת המסקרפונה. 
 מקררים שעה במקרר 

או  מהבישקוטים  מחצית  בצפיפות  מסדרים  תבנית  בתוך   

בכוסות אישיות 
 מטפטפים על הבישקוטים את האספרסו עד שהבישקוטים 

ממש רטובים.
 מורחים מחצית מהקרם ומחליקים. מסדרים בצפיפות את 

יתרת הבישקוטים, מרטיבים בקפה ומורחים את שאר הקרם. 
 מעבירים למקרר לשעה נוספת.

הגשה  לצלחות  מעבירים  למנות,  חותכים  ההגשה  לפני   

ומפזרים אבקת קקאו.

מקום  לילדים  שמספק  אחד  חלל  הוא  הילדים  חדר 
למשחקים ושהייה נעימה, לשינה נוחה ואוירה שקטה, 
חדר  תכנון  לכן  וריכוז.  שקט  יאפרו  שגם  וללימודים 
גם  שיהיה  ופונקציונלי,  מעוצב  להיות  צריך  הילדים 
. לדברי  ורגוע  יהיה שקט  ובנוסף  ונוח לשהייה  מרווח 
לניצול  "פתרונות  דורון:  רהיטי  סמנכ"ל  טייכמן  אסף 
מרבי של החלל הם רבים, שימוש חכם באזורי אחסון 
נגישים ולפי צרכי השימוש יאפשרו שהייה נעימה בחדר 

וניצול יעיל של החלל"
 

טיפים מאסף טייכמן לחיסכון במקום בחדר הילדים: 

• ניצול חכם של פינות החדר - אם יש לכם פינה בחדר, 
עשו בה שימוש והשתמשו בה למשטח עבודה. מערכת 
חלל  ויוצרת  החדר  פינת  על  מתלבשת  פינתית  לימוד 
אחסון  שידות  בה  לשלב  וניתן  ויעיל  איכותי  למידה 
גדולות וקטנות לפי צרכי השימוש. כמו כן, שימוש נכון 
בשידות השולחן מייצר חללי עבודה נוספים כגון עבור 
מדפסות וסורקים או מוצרי חשמל אחרים ואפילו ניתן 
לייצר פינת ישיבה מקורית ע"י הוספת כריות מושב מעל 

השידה.

להסתפק  ניתן  קטנים  בחללים   - קטן  לימוד  שולחן   •
בשולחן עבודה של 100 ס"מ ואף רצוי להוסיף לו שידת 
ולא  יעיל  אחסון  מקום  שתוסיף  גלגלים  על  מגירות 
תפריע בחלל. ובעת שלא יושבים בשולחן ניתן להכניס 
חלל  את  ולהגדיל  לשולחן  מתחת  בקלות  השידה  את 
החדר. כמו כן רצוי לשלב כוורות תלייה ומדפי תלייה 
שולחן  מעל  החלל  את  היטב  לנצל  ובכך  הצורך  לפי 

העבודה.

• אחסון חכם בחדר משותף - בחדרי ילדים בהם האחים 
אחסון  אזורי  על  לשמור  מומלץ  בחדר  ביחד  ישנים 
פרטיים לכל אחד מהאחים ולהרגיל את הילדים לשמור 
שם את הדברים החשובים להם לשמירה נגישה ופרטית. 
אחד המקומות החשובים לניצול נכון של החלל בחדר 

לאחסון הוא המקום המתחבא מתחת למיטה. 

• כוורת נגישות – כוורות הן פתרונות האחסון הטובים 
עיצובי  כאביזר  גם  משמשות  והן  ביותר  והיעילים 
משמעותי בחדר. רצוי לשלב בין גדלים שונים, וסגנונות 
גם  הנותן  מעודכן  מראה  לקבל  כדי  וסגורים  פתוחים 
לבחור  כדאי  קטנים  בחללים  לאחסון.  מצוין  מענה 
כוורות שנתלות על הקיר ובכך לחסוך מקום, אם החדר 

מעט יותר גדול רצוי לשלב כוורת רצפתית.

לתת  נוספת  דרך  האביזרים-  ומיון  החדר  התחדשות   •
סינון  מיון,  דרך  כמובן  היא  ומסודר  נקי  מראה  לחדר 
ולסנן את  והתחדשות. לפנות מקום חדש בחדר, למיין 
אינו  או  שהתיישן  מה  בחדר,  והצעצועים  הפריטים 
מתאים יותר לגיל הילד או סתם מיצה עצמו ולא מתאים 
לפנות מהחדר  להתבייש  לא  לצבעוניות החדשה.  יותר 
לילדים  ולתרום  טוב  מעשה  לשלב  ניתן  גם  וכמובן 
פחות  שהחדר  וככל  חדש  מקום  מתפנה  ככה  אחרים. 

עמוס כך הוא יותר נעים לעין.

אופן ההכנה:מצרכים:

טעימה

התמודדות עם 
חלל קטן

6 חלמונים
½ כוס  סוכר

)ליקר  אמרטו  כפות   2
שקדים(

2 כפות ברנדי
2  כפות ליקר קפה 

1/2 ק"ג גבינת מסקרפונה
 250( מיכל שמנת מתוקה   1

מ"ל(
250 מ"ל אספרסו

1 חבילה בישקוטים 
אבקת קקאו להגשה )מומלץ 

הולנדי איכותי(
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת אדמה
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.פרסום לגנאי,דברי חרפה על מישהו.           
"והוצא עליה ____   ____" )דברים כב יד(

4.כנוי לחלק הפנימי הרך שבצמח. "אגוז שיש להן 
____ מבפנים" )רש"י פסחים עד.( )בכתיב חסר(
5.כר,מקום עשב,שדה-מרעה.                       

"שתהא פרתך רועה ב____" )פסחים ח: (
6.תהילה. "___ טוב" )אבות ב ז()בהיפוך אותיות(

7.גפן ששריגיה מתפשטים על גבי הקרקע לרגלי  
בני-האדם. "אלא מן ה___" )מנחות ח ו( )רבים(
10.קיצור המילים : חס ושלום. )בהיפוך אותיות(

11.מקום שהרועים שואבים לתוכו מים להשקות את 
עדריהם. "בין ___" )שופטים ה יא( )יחיד(

12.סגולה טבעית באדם המכשירה אותו באופן 
מיוחד למקצוע מסוים,ליצירה וכו'.  "בחכמה ובדעת 

וב___" )קהלת ב כא(
13.עדר הרועה בשדה. "וכל ____ נפוצה"        

)ירמיה י כא( )לא בלשון סמיכות(
14.אמצעי,אופן,אפשרות. "האשה נקנית בשלש 

____" )קידושין א א( )בלשון רבים(

קירבה משפחתית.                                                     
"ועל ידי הנישואין באה ה___" )תוספות יבמות צז.(

מכשיר המשמש לליבוי אש )אצל הנפח( לניפוח זכוכית 
וכדומה. "נחר ____" )ירמיה ו כט( )בכתיב מלא(

עיר בשפלת החוף מדרום מזרח לעזה. בה ישבו אברהם  
ויצחק אבינו בעיתות רעב.)בראשית כ ב()בהיפוך אותיות(

חורבן,הרס. "הפלתם ל____" )תהלים עג יח(
יושר,צדקה,תום.                                                      

"הלך צדקות ודבר ____" )ישעיה לג טו( )בלשון רבים(
באופן נקי ביותר,באופן חלק.                                       

"לא רחצת ____" )יחזקאל טז ד(
משל לדבר קל ערך הנפוץ לכל עבר.                           

"יהיו כ____ לפני רוח" )איוב כא יח(
צרור,אגודה,חבילה.                                                  

"כמי שהפקידו לו ב____ אחד" )בבא מציעא לז.(
פלוני אמר כך ופלוני אמר אחרת.                              

"____ אמר חדא ו____ אמר חדא" )בבא מציעא יא.(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אחזה, מטע,  הקרקע, ניר, חלקה,עפר, חמר,רגבי, חרבה, שדה, מגרש 

נמאיתדאמאנמאסנאנא

תריניאשהיאבנימטעא

תיתדקאקשהיסחתיתדג

דתישארשזסנבתראישר

מאסנקיחאיאשגסניגא

רישעיאאנתרתארשרסנ

אמאירשסננמאאנתיכת

דנמאחשרניחישריאנת

רשיישרתגאתישביחתא

תסנאנאבשמנישילאנת

תיתדירשהסנהיקאשיש

ששדהידרישאדהשרפעא

תשיאנתישרנמאסנאנא

1. מהו חצי הלל?
2. מה זו נשיאת כפיים

3. מי נס לעיר מקלט?                                                                                                                       
4. מי אוכל "מעשי שני" והיכן?

5. ממי נלמד איסור גיד הנשה?
6. כמה דיינים בבית דין של ממונות.

7.על מה משלמים "ארבעה וחמישה"?
8. כמה דיינים בבית הדין שדן דיני נפשות?

9. מי זכאי בתרומת מעשר ומידי מי?
10. "רוב שני סימנים" קשור ל...

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. הלל הנאמר בראש חודש 2. ברכת כוהנים 3. רוצח בשגגה 4. בעל הפירות אוכל 
אותם בירושלים5. מיעקב אבינו 6. שלושה 7. על גניבת שור או שה וטביחתו או 

מכירתו8. עשרים ושלושה 9. הכהן מהלוי  10. שחיטת בהמה



ב’ - ד’ בטבת תשע”ח           
20/12-22/12/2017
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

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

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

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

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

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

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 
חדש, 215 מ"ר ומעליו 

גג צמוד 200 מ"ר, כולל 
מחסן וחניה, 4,500,000 

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

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

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

מחולקת ל- 2 יחידות, 
תשואה 4,700 ש"ח לחודש, 

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)51-51(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

ר"ג, בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מ' בק"ג עם מעלית 
וכן דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,320,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 
משופץ ברמה גבוהה 
ומעליה גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

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

 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 
מ"ר עם מעלית שבת, 

6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' חנה סנש 
ברביעיות, דירת גן  4 
חד' + דירת 2 חד' + 

יחידה קטנה מושכרת ב- 
1,800 ש"ח + גינה 150 

מ', 2,900,000. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
054-6506501)43-43(_____________________________________________

אחיסמך

פנטהאוזים ודירות גן
אלעד

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

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

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

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

 דירת 4 חד' 110 מ"ר 
בשלב מתקדם, במחיר מציאה 

_____________________________________________)48-51(מיידי! 052-7673431

 4.5 חדרים, קומת כניסה, 
סוכה מהסלון, מושקעת, 
מחסן, אופציות להרחבה, 

1,890,000 ש"ח, 
052-3974486)48-51(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,240,000. 

_____________________________________________)51-51(תיווך יעקב, 054-4901948

 דופלקס 5 חד' לל"ת, 
מושקעת ומתוחזקת + ריהוט 

_____________________________________________)50-1/18(חלקי, 052-8330459

 ברח' טבריה, 5 חד', 
חזית, ב- 2 מפלסים, 

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

חדרים, דלת נפרדת בכול 
קומה, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

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

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"2, 140 מ"ר 

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,600,000 ש"ח 

גמיש בלעדי ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

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

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

_____________________________________________)48-05/18(2,100,000ש"ח 054-8402332 

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 25 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

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

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בחסידי ליטאי, לעסק/מגורים, 

דירת גן, 3 חד' + תוכניות 
_____________________________________________)51-51(להרחבה, 052-5752500

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 4.5 חד', מושקעת + 

יח' הורים, נוף מרהיב, 
054-9422194)51-51(_____________________________________________

 במתחרד בר אילן, דירת 
גן, 4 חד', מפוארת + חצר 

ענקית, תנורים וכיורים כפולים. 
_____________________________________________)W)51-51 נדל"ן, 054-4502728

 באזור פינוי בינוי, 4 חד' 
אפשר לחלק ל- 2 יחידות + 

אופציה לבניית יחידה נוספת, 
054-4901948)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות במגדל המים - 
קרוב לקריה חרדית, 3 חד', 97 

מ"ר + מרפסת, 1,200,000 
_____________________________________________)51-51(ש"ח. W נדל"ן, 054-4502728

 בבלעדיות, באהרנסון, 
כ- 100 מ"ר מפוארת במיוחד, 

3 כיווני אוויר + חתימות 
שכנים בגג-בטון, 2,100,000. 

תיווך-הנדלן, 
050-4177419)51-51(_____________________________________________

 במימון-רמבם, ק"ק, בנין 
חדש, 100 מ"ר + חצר 75 

מ"ר, מיידי. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)51-51(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ 240 
מ' מחולקת ל- 4 + גג מוצמד 

בטאבו. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון 130 מ"ר, 
מחולקת משופצת, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, קו' 
ב' ואחרונה + אופציה, 

1,650,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! 
בז'בוטינסקי 3/4 חד' מרווחות 

החל מ- 1,400,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 ברמת גן גבול 
בני-ברק בבנין חדש, 6 
חדרים ניתנת לחלוקה, 
3,100,000 ש"ח. מיני 
פנטהאוז 4.5 חדרים, 

2,750,000 ש"ח. 
"תיווך דירה נאה" 

050-4930222)51-51(_____________________________________________

 בהר השלום 6 
מפלסים 12 חד', 3 

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

"חמד נכסים" - חיים, 
050-6452128)51-51(_____________________________________________

 באזור סירקין, 100 
מ"ר, ק"ב, חזית, סלן ענק, 

1,900,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניה, 3 חד', 4 
חד', 4.5 חד', 4 + גינה, 5 + 

גינה, מפרט עשיר, קבלן אמין. 
_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

 תיווך, דרושות דירות 
למכירה באזורים טובים בב"ב 
ופ"כ לקונים רציניים במחירים 
טובים, פרסום ומכירה עלינו, 
054-7477054/03-5444815)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות, במימון-רמבם, 
בנין-חדש, 160 מ"ר, קומה 
נוחה, אופציה ל- 2 יחי"ד, 

גמיש. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)51-51(_____________________________________________

 באיזור שיכון ג'! 5 
חד' + מעלית + חניה 

+ מחסן + מרפסת 
שמש כחדשה *בקרית 
משה! 4 חד' + מעלית 

+ חניה + מרפסת 
שמש + מחסן כחדשה 
*באיזור האדמו"ר מגור, 

3 חד', חדשה לחלוטין 
*בחנה סנש, דירת גן, 

5 חד' + חצר, יוקרתית 
ביותר!"אלוני נכסים" 

052-7610603)51-51(_____________________________________________

 בלעדי במימון, 
פנטהאוז 6 חד', 

מושקעת מאוד, מחולקת 
ל- 2 דירות 80/80מ', 170 
מ"ר. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)51-51(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח', 4ח' בבניה, 
בז'בוטינסקי ופנטהאוז. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)51-51(_____________________________________________

 באהרון-דב דירת-נכה, 
4 חד', חדשה + מרפסת, 

2,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בבנין-חדש פנטהאוז 
מפואר ונדיר באהרון-דב, 6 חד', 

220 מ'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בלוין, דירת-גן, 5 חד', 140 
מ' + 80 מ' גינה, 3,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב 
פנטהאוז מפואר, 5 חד' 

3,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב 
דירת-גן, 4 חד', 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס 
8 חד', 240 מ"ר, קומה 

שלישית + מעלית, 
משופצת. "חמד נכסים" 

_____________________________________________)51-51(- חיים, 050-6452128

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס 5 חד', ק"ב, אחרונה, 

משופצת כחדשה, ניתן 
להפריד ליחידה 2,100,000 

_____________________________________________)51-51(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור רח' טבריה, 
דופלקס ענק 180 מ"ר, 6 

חד', חדש, מושקעת, ק"ג + 
מעלית + חניה מקורה, חזית. 

_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

 ברב שך, דופלקס, 6 
חד' )2+4(, 180 מ"ר, ק"ד 

+ מעלית, חזית, מצב מצוין. 
_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות ברח' 
בעש"ט קרוב לחזון איש, 

3 חד', 3 כ"א, גג בטון עם 
חתימת שכנים לבניה על 

הגג, 1,950,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 בקרית הרצוג, דופלקס 
מפואר, 250 מ"ר, ק"א, 5 חד', 
ק"ב יש תוכניות ל- 3 יחידות. 
_____________________________________________)51-51("פנחס נכסים" 055-6789653

 בש"ך-קוטלר, דופלקס, 
180 מ"ר + יחי"ד 45 מ"ר 

מושכרת, מפוארת ומשופצת. 
_____________________________________________)51-51(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 באבן שפרוט! הקודם 
זוכה! 5 חד', שני 

מפלסים + גג, 225 מ"ר, 
2,250,000 ש"ח. 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)51-51(_____________________________________________

 בבעש"ט דופלקס, 6 
חד', כ- 160 מ"ר + מרפסת, 

משופצת, ניתנתן לחלוקה, 
2,430,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בלעדי באחיה השילוני, 
דירת גג )דופלקס(, 

150 מ"ר, 3 למטה + 2 
למעלה וגג-פתוח, ק"ב 
ואחרונה, משופצת, כ' 

מיידית, 2,350,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)51-51(_____________________________________________

   כל הקודם זוכה!!!
6 חדרים מפוארת קומת קרקע

+ חצר מרוצפת 51 מ“ר
   כניסה פרטית

2,130,000 ללא תיווך

מציאה בקרית הרצוג !!!

052-4176855

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

)כולל יח"ד(, כניסה-
פרטית + חצר 100 

מ"ר. "מקסימום-נדל"ן" 
054-4340843)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות! בנגב פינת 
החלוצים, דירת 5 חד' ענקית, 

דירה יחידה בקומה, מעלית 
וחניה. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)51-51(רימקס, 054-2171235

 באזור גורדון, 5 חדשה, 
ק"ב, חזית + מעלית + 

י.הורים, מיידי! 2,480,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

 ,03-5791514
053-3128884)51-51(_____________________________________________

 מציאה! מחולקת!! 
באבוחצירא, 5 חד', 

1,535,000 ש"ח, בית 
פתוח היום! בואו לראות! 

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)51-51(_____________________________________________

 בעזרא, 5 חד', ענקית, 
חדשה, 2,600,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 באיזור רש"י 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 חייבת להימכר!!! 
באברבנאל, 6 חד', 145 מ"ר, 

משופצת חצר, 2,100,000 
ש"ח. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בגינחובסקי, 6 חד', 123 
מ"ר, ק"א, משופצת  מהיסוד 

ברמה, אפשרות ליחידה, 
054-8405486 ,054-8442170)51-52(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי, 
דופלקס מושקע, 5, ענקית, 

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

_____________________________________________)51-51("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור מלאכי, דופלקס, 
160 מ"ר, 5 ח' + מרפסת, 

ק"ג, 2,300,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! בעזרא/חזו"א 
בבנין חדש, 6 חד', 150 מ"ר, 
ק"6 + מעלית, חניה, חזית, 
2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בחזון איש אזור שיכון 
ג', 5 חד', 130 מ"ר, ק"ג + 
מעלית, 3 כ"א + מחסן + 

חניה, משופצת, 2,400,000 
_____________________________________________)51-51(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בניסנבוים, 4 חד', 94 
מ"ר, קומה 2 ואחרונה! 
חזיתית, 3 כיווני אוויר! 

רק 6 דיירים! + א.הרחבה 
בצד + בגג. 

"מקסימום נדל"ן" 
052-2452820)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות! 4 חדרים 
בפרדס כץ, חזית לשלמה בן 
יוסף השקט, אפשרות לבניה 

על הגג. נטלי סולו רוזנברג 
_____________________________________________)51-51(רימקס, 054-2171235

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

חניה רשומה, פינוי באוגוסט 
2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 
 050-5750880 ,077-2050410

_____________________________________________)51-51(אורי תיווך אדוארד

 דב גרונר חדשה 
מהקבלן, 90 מ"ר, 4 חד', 

נוף מרהיב, 1,650,000 
ש"ח. "חמד נכסים" - 
_____________________________________________)51-51(ישראל, 052-7741000

 ביצחק שדה, 4 חד', 
יחודית ומעוצבת בבנין 

חדיש, 2,250,000 ש"ח. 
"חמד נכסים" - הלל, 

054-6215521)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! הרב 
קוק, 4 חד', 100 מ' + 

מחסן מושכר 30 מ', 
3 כיווני אוויר, חזית, 

משופצת, בניין חדיש. 
"חמד-נכסים" - חיים, 

050-6452128)51-51(_____________________________________________

 ברח' ירמיהו ק"א, 
עורף, 4 חד', משופצים, 

סלון גדול מאוד, חד' 
גדולים, 3 כ"א, כולל 

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

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

 באיזור פרמישלאן, 4 
חד' + סוכה ומ.שמש, 
מעלית וחניה, כ- 100 

מ"ר, 1,700,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)51-51(_____________________________________________

 באזור אלישע רבי 
עקיבא, 4 חד', מטופחת 

ויפה + מעלית וחניה, 
ב- 1,950,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)51-51(נכסים, 050-4177750

 בבלעדיות! בהזדמנות!! 
באוסישקין, דירת גן, 4 חד', 

משופצת, 80 מ"ר + גינה 30 
מ"ר + אופציה, רק 1,590,000 

ש"ח. מ.כהן נכסים, 
052-7684074)51-51(_____________________________________________

 חדשה בשוק! 
בעמק-יזרעאל, 4 חד', 

ק"א, משופצת + חניה, רק 
1,590,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)51-51(_____________________________________________

 באזור דבורה הנביאה, 
4.5ח', 140 מ' + אופציה 
גדולה להרחבה 50 מ' עם 

אפשרות לחלוקה, 2,600,000 
 B.D.A ש"ח, גמיש. תיווך

_____________________________________________)51-51(טלפון: 054-8449423

 בפרדס-כץ, 4 חד', גדולה, 
מעלית וחניה, 1,590,000 

גמיש. "פנחס נכסים" 
055-6789653)51-51(_____________________________________________

 ירד המחיר! בירמיהו, 4 
חד', ק"א + מעלית, 3 כ"א, 

1,850,000 ש"ח. תיווך פנינת 
_____________________________________________)51-51(הנדל"ן, 054-8421867

 בלעדי 4 ח' באזור הרב 
שך, קומה ב', חזית מפוארת 

+ מעלית + חניה, 1,990,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)51-51(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

ליחידה החל מ- 1,800,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד' מיידית 
+ חניה + מחסן, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 4 חד', כ- 130 
מ"ר + מרפסת מפוארת!!! 

קומה א', טאבו משותף, 
1,490,000 אופ' לתשלומים. 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בשטרסר, דופלקס 4 
חד' + 2 יחידות מושכרות, 
ב- 6,000 ש"ח, 160 מ"ר, 

2,750,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בשבזי, 4.5 חד', כ- 116 
מ"ר, קומה ב', סוכה, חניה, 

1,890,000 ש"ח, גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)51-51(הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4.5 חד', 104 
מ"ר + מרפסת סוכה, קומה 
נוחה, ללא משופצת מהיסוד, 
2,150,000 ש"ח, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)51-51(הקריה, 050-3000121

 בלעדי בשפת-אמת, 
4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, 

ק"ב, חזית, סוכה + 
חניה, 2,150,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)51-51(_____________________________________________

 בבניה ליד לנדא! בבנין 
יוקרתי ושקט! 4 יפהפיה, חזית 

+ חצר, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור בן-דוד, 4 ענקית! 
ק"ב + מעלית, חזית, 3 כ"א, 

2,120,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 באזור בן-פתחיה, ד.גג, 4 
ענקית + גג ענק, ק"ב, חזית, 

מיידי, 2,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור הרצוג, 4ח' + 
י.הורים + 2 סוכות, ק"א, 3 

כ"א, 1,890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באזור בן דוד, 4.5 
חד', 105 מ"ר, ק"ב, מושקעת, 

3 כ"א, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור סוקולוב, 
4.5 חד', 90 מ"ר, ק"ב, חזית, 

משופצת, סוכה גדולה, 
משופצת כחדשה, 1,850,000 
_____________________________________________)51-51(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בגניחובסקי, דירת 4 חד' 
+ מרפסת סוכה ענקית, ק"ב, 

ממוזגת ושמורה, 
_____________________________________________)49-52ל(052-6351154

 בקוק השקט, 4 חד', 
102 מ"ר, ענקית + היתר 
ל- 48 מ"ר בגג, אפשרות 
ליחידה, אופציה ממשית 

למעלית + נוף, לל"ת, 
2,170,000 ש"ח,

_____________________________________________)49-10/18ל(054-4472666

 בשמעיה ליד רמבם, 
4 חד' עם נוף, ק"ב, 

משופצים ברמה גבוהה, 
בבנין חדש, 1,880,000 

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

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

 4 חד' מרווחת ומוארת, 
מיקום מרכזי ונוח, סמוך 

למרכז העיר, ק"א, 
054-6355073)51-52(_____________________________________________

 בבילו, 4 ח' בבנין חדש, 90 
מ"ר + מזגנים + מעלית, אופ' 

_____________________________________________)48-51(להרחבה 054-8460153/4
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 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

לפרסום
03-6162228

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

052-7103979)49-08/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

אופ' להרחבה בצד ובגג, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

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

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

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

 בר' עקיבא/ הראשונים 
בבנין חדש עם מעלית 

וחניה ק"א, עורפית, 
1,650,000 ש"ח. תיווך 

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

050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברח' 
רש"י / שפת אמת, 4 

חד' + סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בדוד המלך, ליד 
העיריה, ק"ב, עורפי, 

מטופח, 75 מ' + אופ' 
ממשי של 15 מ"ר,  

1,600,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

נתיבות

מודיעין עילית

 מציאה חד פעמית, 
2.5 חד' ברח' דניאל, ק"ג, 

עורפית, 60 מ' + אופ' 
ממשית של 30 מ' לבניה 

בצד ובגג + גג בטון, 
1,450,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)48-48(_____________________________________________

 ברח' בן גוריון ליד רח' 
מנחם, ק"ב 4 חד',

משופץ, סלון גדול וחד' 
גדולים, חזית, מעלית, 
כולל חניה, 1,950,000 

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

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

 בהזית, 3.5 חד', ק"ב, 
חזית, אופציה להרחבה ענקית, 

לל"ת, 1,750,000 ש"ח, 
_____________________________________________)49-52ל(054-7602042

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, ברח' טבריה, קרוב 

לרח' עמי, משופצת, 
עורפית, 1,430,000 

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

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

3-3.5 חדרים

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

משופצת, מאווררת + נוף, 
990,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)49-52ל(050-4167200

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

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

קריית אתא

ערד

 בהזדמנות בר' יהודה 
הנשיא, 4 חד' + אופציה לחדר 
נוסף + מקווה + יחידת דיור, 
_____________________________________________)50-01/18ל(ק"ק + 2 גינות, 08-6555368

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים

פתח תקווה

 בכפר גנים ג' מזרח, 
דופלקס פנטהאוז 5 חד', 
כ- 150 מ"ר + מרפסות 

+ גג פתוח -70 מ"ר, 
3,270,000 ש"ח, 

 ,052-2461865
03-6769084)47-6/18(_____________________________________________

 בכפר אברהם, דירת גג, 
5 חד', משופצת, ק"ג - ללא, 

1,660,000 ש"ח, 
_____________________________________________)49-04/18ל(054-7690834

 4 בשטמפפר, מחולקת, 
חדרים גדולים, במרכז העיר, 

 053-2759816 ,03-6180646
_____________________________________________)50-1/18()אפשרות להשכרה(

 במימון, בנין חדש, 
3 חד', 80 מ"ר, ק"ג, 

חזית + סוכה + מ.שמש 
- "מקסימום-נדל"ן" 

054-4340843)51-51(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', 70 
מ"ר + מ.סוכה 13 מ"ר, 

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. "מקסימום-

_____________________________________________)51-51(נדל"ן" 054-4340843

 מציאה! באברבנאל, 
3.5 חדרים + סוכה, 

קומה ב', 60 מ"ר 
- יפיפיה. "מקסימום-
_____________________________________________)51-51(נדל"ן" 054-4340843

 בהרצל, 3.5, כ- 70 מ"ר, 
קומה א', עורפי, 1,450,000 

ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)51-51(אדוארד

 באזור כהנמן/עזרא, 3.5ח', 
ק"ג, חזית + א.בניה, 35 מ"ר, 

1,790,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 בטרפון 3 מרווחת, סלון 
גדול, ק"ב, חזית + סוכה, 

1,660,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור קפלן, 3, מרווחת 
ומשופצת, ק"ב, חזית, 

1,630,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה, 3, יפה + 

מ.שמש, 1,330,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות בחלוצים 17, 
דירת 3 חדרים, קומת קרקע 

)מוגבההת מהכביש( 70 מ"ר 
+ חצר. דוד גרוס רי/מקס, 

072-3263850)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות ביהודה הנשיא 
5 ר"ג )גבול ב"ב(, דירת 3 

חדרים, קומה 2, כ- 60 מ"ר, 
עורפית. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך, 3 
חד', 70 מ"ר בטאבו משותף, 

בנוי 40 מ"ר, היתרים לבניה 
עד 60 מ"ר, ק"ד, חזית, 

1,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)51-51(_____________________________________________

 באזור בן זכאי, 3.5 חד', 
95 מ"ר + א. בגג, ק"ג, חזית, 

2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"א + אופציה 20 מ"ר, 
מצב מצוין, 1,440,000 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות ברח' 
בעש"ט קרוב לחזון איש, 

3 חד', 3 כ"א, גג בטון עם 
חתימת שכנים לבניה על 

הגג, 1,950,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד' + סוכה, מעלית 

וחניה + היתרי בניה 
ומעטפת 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)51-51(בועז' 054-8474843

 בלעדי בקובלסקי, 3 
חד', 65 מ"ר, חתימות 

שכנים לבניה בגג. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)51-51(_____________________________________________

 בדוד המלך, 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ק, משופצת מהיסוד 

+ חצר צמודה, גנרטור, 
052-7171748)51-02/18(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בברוט, 
משופצת מהיסוד, קומה ב', 

בניין מתחרד, 1,280,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)51-51(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
ק"ב, 80 מ"ר + חניה 

בטאבו, רק 1,350,000 
ש"ח. "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)51-51(_____________________________________________

 בראב"ד 3.5 חד' + אישורי 
בניה בגג, 2,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בבניה! בחיים לנדאו דירות 
3 חד', 1,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 ברב-קוק השקט, 
85 מ"ר, 3 חדרים + 

מרפסות, ק"ב, חזית, 
1,700,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)51-51(_____________________________________________

 בסוקולוב, 3.5 חד' חדשה, 
חזיתית, מעלית + חניה, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בבן-פתחיה, 3.5 חד', 
שמורה + אישורי בניה בגג, 

1,850,000 ש"ח גמיש. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 באבוחצירא, 65 מ', 3 
חד', חזית, אופציה ל- 40 
מ"ר. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות! רח' 
מוהליבר פינת פנקס, 

2.5 חד', כ- 60 מ"ר עם 
אופציות, קומה 2, חזית. 

נטלי סולו רוזנברג רימקס, 
054-2171235)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות! בברוט, 2 חד', 
ק"ב, משופצת + 20 מ"ר, 
משטח מוכן להרחבה, רק 

1,220,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים, 
052-7684074)51-51(_____________________________________________

 בחלוצים, 2.5 חד', 64 
מ"ר, קומה ב' ואחרונה, 

מתוחזקת, 1,340,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 תיווך. 2.5 חד' + חצי ק"ב 
באזור מנחם בגין, גדולה כ- 70 

מ"ר, זקוקה לשיפוץ, אופציה 
להרחבה, 1.4 מליון גמיש, 

054-7477054/03-5444815)51-51(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח', קומה 
ב' בז'בוטינסקי + אופציה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)51-51(אלטרנטיב, 054-5500263

 באהרון-דב, 2.5 חד', 
חדשה מקבלן + מרפסת, 

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בירושלים, 2.5 חד' + 
אופציה גדולה, 1,550,000 

ש"ח גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בקוטלר, 2.5 חד' + יחידה 
בגג + אופציה, 1,900,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, הרב ש"ך, 
2.5 חד', 80 מ"ר, ענקית, 

משופצת חלקית, 1,360,000 
גמיש. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 להשקעה דירת גן 3 
חדרים + חצר עם פרגולה, 
מושכרת לאברך ב- 2,000 

ש"ח, רק 750,000 ש"ח. תיווך 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 דירה מהממת בתאנה, 4 
חדרים עם מרפסת 117 מ"ר 

הכול חדש, רק 860,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)51-51(_____________________________________________

 להשקעה ברב צבאן, 
חרדי 3 חדרים + מרפסת 

סוכה גדולה, מושכרת לאבך, 
רק 740,000 ש"ח. תיווך ארץ 

הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)51-51(_____________________________________________

 להשקעה דירה מחולקת 
לשלוש, מושכרת נטו 2,500 

ש"ח, רק 450,000 ש"ח. תיווך 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)51-51(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 להשקעה דירת גן, 4.5 
חדרים, מושקעת ויפה מאוד, 

רק 500,000 ש"ח. תיווך 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)51-51(_____________________________________________

 להשקעה דירת גן, 4 
חדרים + חצר במחיר מציאה, 
רק 420,000 ש"ח. תיווך ארץ 

הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)51-51(_____________________________________________

 להשקעה דירת 3.5 
חדרים, 80 מטר, בית שמור, 

קומה שניה, רק 350,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי,

08-9931163 ,052-5253470)51-51(_____________________________________________

 דירת 2.5 חדרים, קומה 
שלישית מושכרת, 1,250 

ש"ח, רק 250,000 ש"ח. תיווך 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)51-51(_____________________________________________

 במרכז העיר, מחולקת 
ל- 3 תשואה גבוהה. חמד 

נכסים - ישראל, 
052-7741000)51-51(_____________________________________________

 "הס נכסים" בשכונת 
חדר גנים באזור הוילות 

השקט, 4 בתים חדשים, 220 
מ"ר בנוי + גינה, כ- 100 מ"ר 

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

FOX  נדל"ן בעמישב, 
דירת 4 חד', משופצת 

קומפלט, מצויינת, 
050-6925400)51-51(_____________________________________________

 בהרצל! 4 ח' + מעלית + 
חניה, מסודרת ויפה )אפשרות 
לריהוט(, רק 1,490,000 ש"ח, 

_____________________________________________)51-51(מיידית!! 050-4811122

 בחיים כהן, 3 + חצי, 
ק"1, מושקעת ומוכנה לתמ"א 

38 1,550,000 ש"ח, 
050-3528252)51-51(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בכפר 
אברהם, דירת 3.5 חד', ק"א, 

נעימה למגורים, עסקת השנה, 
050-6925400)51-51(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. במרכז העיר, 
דירת 3 חד', משופצת, הכול 

_____________________________________________)51-51(חדש, מיידי, 050-6925400

 בהסתדרות/מונטיפיורי, 
3ח', ק"ג )אחרונה(, מסודרת 
- מרווחת, 1,210,000 ש"ח, 

050-4811122)51-51(_____________________________________________

 מציאה במרכז-העיר, 3 
חד', ק"4, גדולה-מאוד, 3 כ"א, 
1,120,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)51-51(_____________________________________________

 ברב-קוק, ה- 93, ק"א, 3 
חד', חניה, גדולה, פוטנציאל 
גבוהה במיוחד. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)51-51(_____________________________________________

 בהזדמנות בהרצל/
אהרונסון, 3.5 חד', מרווחת, 
_____________________________________________)51-51(ק.1 ומעלית 050-3528252

 בברנדה/בלפור, 2.5ח', 
ק"ק, מעולה לכל מטרה, רק 

1,150,000 ש"ח, 
1-1.5 חדרים_____________________________________________)51-51(050-4811122

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

4-4.5 חדרים

הר יונה

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

רחובות
 דופלקס מרווח 

ומושקע בעזרא, 5 חד', 
130 מ"ר, מרפסות, 120 

מ"ר, 2,100,000 ש"ח, 
052-9460115)51-02/18(_____________________________________________

דופלקסים

פתח תקווה

 דירת 3 חד' בגניחובסקי, 
מפוארת, משופצת + שרותים 
ומקלחת כפולים, 3,700 ש"ח, 

052-7120080)48-51(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיייד, בבארי, ק"א, 

כ- 40 מ"ר, 3,000 ש"ח,
054-4797080)48-51(_____________________________________________

 חדר ממוזג + שרותים 
ומקלחת בהרב הירש, מתאים 

ליחיד/משרד/סופר, 
050-4194787)48-51(_____________________________________________

 1 חד' פרטי לבודד כניסה 
משותפת, רח' חברון כולל 

חשמל, מים וארנונה + ריהוט, 
054-4400074)48-51(_____________________________________________

 3 חדרים, קומה ב', 
ממוזגת, חדשה, סורגים, 

כיוונים מעולים, מחסן, 1,350 
_____________________________________________)48-52(ש"ח, 053-4159598

רכסים
 בגבעת ג' - אזור חרדי, 

4 חד', חדשה + יחידת דיור, 
_____________________________________________)49-52ל(מרפסות סוכה, 050-8714607

אלעד
+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבעלי התוספות, 3 

חד', משופצת וממוזגת, 
מטבח חדש, לל"ת

054-3455437)51-51(_____________________________________________

 ברש"י 3 חד', 
משופצת וממוזגת, לל"ת 

054-3455437)49-51(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 3.5 חד', 
ק"ק, עורפית עם חצר 
)לא פרטית(, מסודרת, 

מיידי, 4,200 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בבורוכוב, 3.5 חד', בנין 
מטופח, קומה ב', חזית, 

משופצת, מסורגת וממוזגת, 
לטווח ארוך, 050-8676410, 

050-4119420)49-52(_____________________________________________

טבריה

 במרכז הקריה, 5 חד' 
וסלון, מרפסות מסביב, סוכה, 
_____________________________________________)51-52(נוף לים - מיידי, 050-8464846

נצרת עילית
 בהר יונה, בקהילה, 3 

חד', קומה ד' + מעלית, ללא 
ריהוט, חדשה, מיידי, 1,280 

_____________________________________________)49-52(ש"ח, 050-4150240

 בכפר אברהם 2 חד', 
משופצ, דוד שמש, מוארת 

בתהליך לאישורי בניה, 
1,180,000 גמיש, 

054-8598910)50-01/18(_____________________________________________

 2 חד' ביוספטל 55 מ"ר, 
ק"ב, משופצת, 3 כיווני אור, 

920,000 ש"ח, 
_____________________________________________)49-52ל(058-7600039, 052-7600026

צפת

3-3.5 חדרים

 מבחר דירות להשקעה 
בצפת והסביבה, יעוץ 

בנדלן. תיווך אור, 
052-7670233)50-51(_____________________________________________

 בהרב שפירא יח"ד 
משופצת, חדר + הול + 

מרפסת + מטבח נפרד, ק"ק, 
050-7755442)50-01/18(_____________________________________________

 דירה יפייפיה ברחוב אחיה 
השילוני, 4 חדרים, סוכה, 

ממוזגת, קומה ראשונה, מחיר 
5,500 ש"ח. בר נכסים, 

054-8000936)50-51(_____________________________________________

 דירת 2 חד' בק.הרצוג, 
מרוהטת קומפלט, ממוזגת, 
_____________________________________________)50-1/18ל(2,500 ש"ח, 054-5523432

 בק.הרצוג לזוג צעיר, 2 
חד', 40 מ"ר, יפה, חדשה, 

מרוהטת וממוזגת, ק"ג, מיידי, 
_____________________________________________)50-52ל(2,600 ש"ח, 052-7663771

 סמוך לשיכון ד', ריהוט 
בסיסי, ק"ב, ממוזגת, נוף 

לכינרת, 1,750 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)50-01/18(מיידי, 053-3137393

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 2.5 חד' גדולים באחד 
העם פינת שפירא, משופצת, 

ק"א, חזית, ממוזגת, מיידי, 
050-4120132)50-51(_____________________________________________

 בהזדמנות! שכונת 
מאור חיים החרדית, 85 
מ"ר, 4 חד', משופצת, 

קומה ב', 760,000 ש"ח, 
052-2888181)51-51(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 דירת קרקע, 3 חד', 
משופצת, גינה פרטית, 

אופציית בנייה, מתחרד, 
מושכרת, 690,000 ש"ח, 

052-2888181)51-51(_____________________________________________

 רח' ויצמן המבוקש, 
3.5 חד', דירה גדולה, 

מרפסת לנוף, משופצת 
כחדשה, קרוב לכל! 

695,000 ש"ח, 
052-2888181)51-51(_____________________________________________

 מציאה! רח' - 
שפרינצק אזור חרדי 

מועדף, 3 חד', משופצת 
כחדשה, נוף מדהים, 

560,000 ש"ח, 
052-2888181)51-51(_____________________________________________

 בק.אתא דירות החל מ- 
380,000 ש"ח מציאות! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים, 

052-2790370)51-51(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בכצנלסון, 3.5 חד' 

והמחיר נס חנוכה! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים, 

052-2790370)51-51(_____________________________________________

 בק.אתא בפינסקר, 3 
חד', רק 690,000 ש"ח. מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים, 
04-8441111)51-51(_____________________________________________

 במייסדים, 3 חד', יפיפיה 
ומשופצת, רק 670,000 ש"ח. 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)51-51(פרויקטים, 052-2790370

 בבלעדיות על הכיכר 
- ד.גן מול בנק פועלים, 

5 חד' + חצר 250 מ' 
+ כ.פרטית, מתאימה 
לעסק/משרד, 10,000 

גמיש. אלעד נכסים. 
_____________________________________________)51-51(רפאל, 052-8939050

 בהר השלום 6 
מפלסים 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה. 
חמד נכסים - חיים, 

050-6452128)51-51(_____________________________________________

 בלעדי בגורדון בבנין 
חדש, דירת גן, 5 חדרים, 

ק"ק + חצר 20 מ"ר 
צמודה, חזית, מושקעת 

כ' מיידית, 6,300 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)51-51(_____________________________________________

 הרצל, דירת גג, 4 חד' 
+ חדר על הגג, כ- 110 מ"ר, 
קומה ג', חניה, מחיר 4,300 
ש"ח, גמיש. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)51-51(אדוארד

 דב גרונר חדשה 
מהקבלן, 90 מ"ר, 4 חד', 
נוף מרהיב, 4,200 ש"ח. 

חמד נכסים - ישראל, 
052-7741000)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! ר' 
עקיבא בבנין חדש, קומה 
א', 3 חדרים חזית, 4,250 

ש"ח. חמד נכסים - 
_____________________________________________)51-51(ישראל, 052-7741000

 יחידה חדשה, 3 חד', 60 
מטר, רח' בית יוסף, שיכון ה', 
מרוהט קומפלט כולל מוצרי 
חשמל לזוג צעיר, דוד שמש, 

קומה 5, מעלית, 3 כיווני אוויר, 
_____________________________________________)51-02/18(4,150 ש"ח, 054-6936201

 בגורדון 3 חד' חדשה 
ומיידית, 4,500 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! במנחם 3.5 
חדרים, ק"ב, משופצת 

וממוזגת, חזית + 
חניה, מיידי, 3,800 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)51-51(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, קומה ג', 2,800 ש"ח. 
 050-5750880 ,077-2050410

_____________________________________________)51-51(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות!!! ביצחק 
שדה, 2 חד', 50 מ', 

משופצת. חמד נכסים - 
_____________________________________________)51-51(ישראל, 052-7741000

 2 חד' + מרפסת 45 מ"ר, 
ממוזגת בבירנבוים, מיידי, 

_____________________________________________)51-52(2,900 ש"ח, 054-5981262

 בסוקולוב, 1.5 חדרים, 
מתאים לבודד, 2,500 ש"ח, 

מיידי. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)51-51(אדוארד

 2.5 חד' ברח' הרצל, ק"ק, 
משופצת, מרוהטת ומרווחת, 

_____________________________________________)51-02/18ל(3,500 ש"ח, 050-9348018

 יחידת דיור + ריהוט חלקי 
באיזור איכותי ליד בנילסון, 

2,700 כולל מיסים - לטווח 
_____________________________________________)51-52ל(ארוך, 052-6135100 בערב

1-1.5 חדרים

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

שותפים
 דרושים שותפים לדירה 

בקריית הרצוג ועובדת למשק 
בית, 60 ש"ח לשעה, 

054-4314029)48-51(_____________________________________________

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות 1-2-3 חדרים להשכרה. 

אפשרי מרוהטות ללקוחות 
טובים, מיידי, ב"ב ופ"כ, 

054-7477054/03-5444815)51-51(_____________________________________________
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 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית
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א.ח מראות

050-4148184
03-6200590
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הקודם זוכה!

 מכונת פקס צילום 
משולב, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 חדש! אורגן ימהה מצוין, 
_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 בלעדי! מקצבים לאורגנית 
קןרג PA600 לתיקייה 

_____________________________________________)49-50ח(מעודכנים! 053-3136982

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8412903

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7396092

 זכרון של G 2000 כולל 
סרטי טבע HD, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7603864

 ,HD סרטי טבע חדשים 
_____________________________________________)49-50ח(ב- 15-20 ש"ח, 052-7603864

 מכשיר ניווט תוכנה 
מעודכנת באריזה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7624051

 נגן דוקו bleu בלוטוס 
חדש באריזה, ברחובות, 170 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-8603699

 מדיח כלים LG גדול - 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 054-8435872

 מכונת כביסה קריסטל 
מנוע חדש - 500 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)49-50ח(מצוין, 050-9742004

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)49-50ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-4831449

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4128920

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)49-50ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)49-50ח(052-2437292

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 
צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 

מגע 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)49-50ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 סטוק של 100 
חולצות מכופתרות 

מהמותגים ראלף לורן, 
טומי הילפינגר, נאוטיקה 
צבעונית ולבנות, מידות 
L,XL,XXL, ב- 15,000 

_____________________________________________)49-52(ש"ח, 055-9894908

 אופני BMX גדולות עם 
הילוכים, 190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-5705546

 אמבט מסז' חשמלי חדש 
באריזה, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(053-3136628

 תיק צד לנשים חדש בצבע 
חום, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)49-50ח(053-3136628

 מעמד מעוצב בשביל 
מקדחה )לא כולל( של כריכת 

ספרים, 170 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)49-50ח(054-8899695

 אופני ילדים BMX במצב 
מצוין, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 תוכונים ב- 80 ש"ח לאחד 
וקוקטיילים ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(לאחד, 052-7175927

 2 תוכונים חדשים 
מעולפים כולל כלוב ואוכל, ב- 
_____________________________________________)49-50ח(200 ש"ח גמיש, 03-5796519

 ברז מפלסטיק במצב מצוין 
כמעט חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7181034

 משנה ברורה גדול, חדש, 
50 ש"ח. חידושי הר"ן על השס 
_____________________________________________)49-50ח(חדש, 50 ש"ח, 050-6599942

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח, 052-3463482

 אופני הילוכים "26, ב- 
300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)49-50ח(0545-385013

 חליפות לנשים מידות -48
50, חדשות וכחדשות ב- 70 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7165513

 פאה חדשה באריזה במחיר 
סמלי של 350 ש"ח, צבע חום, 

עד הכתפיים עם פוני לצד, 
_____________________________________________)49-50ח(052-2449739

 נעלי סקוני מידה 37.5, 
חדשות, לאישה, 

_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 זיכוי 400 ש"ח )מהמחירון( 
בברון כובעים, ב- 150 ש"ח, 

052-7196432 )להשאיר 
_____________________________________________)49-50ח(הודעה(

 שמלה מושלמת לאירועים 
)ורוד עתיק(, 38/40, ב- 450 
ש"ח )במקום 1,500( שימוש 

_____________________________________________)49-50ח(פעמיים, 052-7622260

 3 שמלות יפהפיות 
חתונתיות +4-8-12 )ברוקד/
שמנת/זהב(, 100 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7622260

 שמלת ערב סגולה מבד 
שיפון + חולצת בסיס תואמת 

ב- 130 ש"ח - נלבשה פעם 
_____________________________________________)49-50ח(אחת, 052-7125823

 עיתוני "קולמוס" ישנים 
מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(לגליון, 054-7458429

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה ו"בתוך"(, כ- 100 

גליונות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-7458429

 חידושי ר' עקיבא איגר, 
גדול 30 ש"ח. רשב"א גדול 

חדש, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-6599942

 קצות החושן חדש 30 
ש"ח. שו"ת ר' עקיבא איגר 30 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-6599942

 תוספות הראש גדול 30 
ש"ח, פני יהושוע גדול 30 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-6599942

 רשב"א 50 ש"ח. שיטה 
מקובצת 50 ש"ח. רמבן על 

_____________________________________________)49-50ח(השס, 30 ש"ח, 050-6599942

 טרמפיסט לבוגבו, 250 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7111061

 לול עץ במצב טוב + 
מזרון, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8447277

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 משאבת חלב ידנית של 
מדלה, חדשה באריזה, 220 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-4176776

 עגלת ד"ר בייבי במצב 
מצוין, צבע אפור שמנת, 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-4191988

 מיטת תינוק מעץ מלא 
ללא מזרון, 280 ש"ח. כסא 
לרכב 100 ש"ח. סלקל, 20 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח. 0545-385-013

 מאונטן באגי תאומים + 
כיסוי גשם מקורי + 2 מזרונים 

בב"ב, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8402878

 מיטת תינוק במצב חדש 
במחיר מציאה, 500 ש"ח + 

_____________________________________________)50-51ח(מזרון, 052-8494774

 מציאה עגלת איזי בייבי 
כחדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4110991

 עגלת פג אמבטיה + 
טיולון, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(052-7646460

 עגלת טיולון בייבי סייף 
צבע שחור נוחה וטובה, 230 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 עגלת אמבטיה פור בייבי 
צבע ורוד, 450 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב, חדש באריזה, רק ב- 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, ב"ב, 050-4196197

 סים טוקמן אורנג' כשר, 
חדש מהחנות, 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8429550

 מספר כשר בקומת 
05567 עם ספרות 000, ב- 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 052-716-77-77

 דיבורית קבוע לרכב במצב 
מצוין, חברת אורנג', ב- 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 055-6777117

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)50-51ח(149 ש"ח, 054-4783220

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, בד עמינח, ריפוד רחיץ, 
צבע בז', מהמם, כמעט חדש, 
450 ש"ח, במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(שעלה, בב"ב, 052-7600336

 מיטה וחצי במצב מעולה, 
350 ש"ח ומכשיר תמי 4 

כחדש, 450 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(050-2332924

 שטיח מצב מצוין, 
1.65X2.35, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-5705546

  2 שמלות לאירוע, מידות 
2, ו- 4, כחול )מאנגלס(, 80 

_____________________________________________)50-51ח(כ"א, 052-7111061

 2 שמלות שבת, מידות 
2, ו- 4, פסים אפור ואדמדם, 

חדשות, 40 כ"א, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7111061

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות לחתנים, חדש 
באריזה, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה, 
מהממת בשילוב זהב ותכלת, 

להשכרה, מידה 36-38, ב- 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, ב"ב, 050-4146777

 שני ז'קטים במצב מצוין, 
מספר 58, ב- 200 ש"ח. 
_____________________________________________)50-51ח(ירושלים, 050-4160457

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(210 ש"ח, 054-5656154

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח, 054-5656154

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
 ,3.15X1.29 מסגרת 3 פלטות

_____________________________________________)50-51ח(ב- 300 ש"ח, 050-5925647

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-5925647

 אופנים BMX גדולות 
עם הילוכים, 190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 יש בידינו חלב אם למסירה 
_____________________________________________)50-51ח(- בב"ב, 054-8487062

 אופני הרים במצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(320 ש"ח, 050-9340317

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 מגן משובח לקרש גיהוץ 
מסוג "קל גיהוץ", האפור, של 

חברת טפאל כחדש ממש, 
ב- 50 ש"ח )עולה בחנות 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח(, 052-7689543

 שעון יפה ואיכותי לגבר, 
מחוגים ודיגיטאלי, כמעט 

חדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8464909

 שעון חתנים יוקרתי חברת 
MOVADO, אוריגינל, חדש 

באריזה, 500 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)50-51ח(054-8464909

 מציאה: שעון יד לנשים 
ברמה איכותי חברת "סווס" ב- 

_____________________________________________)50-51ח(60 ש"ח, 052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"אירוקה" ברמה, חדש, ב- 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-5918474

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי - 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)50-51ח(052-2727474

 כלי לאחסון קורנפלקס, 
גדל, רק 80 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 כרכי שוטנשטיין פורמט 
קטן, 75 ש"ח עד גמר המלאי, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4116860

 נעליים ניו באלאנס, גברים 
41.5 כחדש ממש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(02-5713361

 קופסה לכובע לגבר 
MELMONTI מפלסטיק, 
שחור, חדש לגמרי, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7169771

 נעלי בית clarks, מידה 
39, חדש בקופסה, מאוד נוח, 
ומאווררת, שחור, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7169771

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)50-51ח(260 ש"ח, 054-8412903

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות, חדשות לחלוטין, 

ב- 100 ש"ח, פולו וכו', 
_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 מעונין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 שעון סייקו צלילה 200 מ', 
אוטומטי כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7671681 בערב

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח כל 

חוברת להזמנות, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 
_____________________________________________)50-51ח()לב"ב וירושלים - 40 ש"ח(

 טיטולים למבוגרים, 15-18 
_____________________________________________)50-51ח(יח', 45 ש"ח, 053-31555415

 מזוודה טובה ונוחה רק 80 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)50-51ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 שטיח צמר מצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח, י-ם, 050-4172700

 אופני הילוכים 26", 
ב- 300 ש"ח, אופני ילדים 

BMX , ב- 150 ש"ח, 18", 
_____________________________________________)50-51ח(0545-385013

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינג פונג חוץ 
כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5203761

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עמנואל, חדש ללא 

שימוש, 150 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)50-51ח(054-9784433

 זיכוי על סך 300 ש"ח 
בטרקלין חשמל רבי עקיבא, 

_____________________________________________)50-51ח(280 ש"ח, 054-8419486

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 בהזדמנות: שולחן עץ 
חום + 4 כסאות, 1.80 נפתח 

ל- 2.80 - 400 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(0545-892020

 מזנון יפה צבע בהיר, 260 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-5737813

 מכתביה נהדרת + 
מגירות נשלפות, ב- 500 ש"ח 

להתקשר אחרי 16:00, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7645843

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 מזרון יחיד, 90 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצוין, 140 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 כורסת יחיד, 140 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד, 052-5737813

 70X70 שולחן אוכל קטן 
ס"מ, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 ספה סלונית )2+3 
ופינתית(, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 053-3157940

 ספה סלונית דמוי עור 
במצב טוב, 500 ש"ח, צבע 

_____________________________________________)50-51ח(שמנת, 052-7676409

 מזנון שחור נמוך 1/2 מ' 
גובה על 2 מ' אורך במצב 

חדש - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-9340317

 כורסא לסלון + הדום - 
_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח, 050-9340317

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5925647

 תריסים כולל מסגרת, 
1.55X1.40, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5925647

 מדף ויטרינה פינתית 
לנרות שבת, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7154392

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-4783220

 שולחן פינת אוכל, 180 
ש"ח בלבד, מצב מצוין, צבע 

_____________________________________________)50-51ח(חום כהה, 052-5737813

 מזרון אמריקן סליפ, סופר 
אורטופדי, ב- 250 ש"ח, י-ם, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4172700

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7676856

 משאבת חלב ידנית של 
מדלה, חדשה באריזה!!! 220 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-4176776

 תיק של ליטל מרסל, 
עגלה/לימודים, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 מיטת תינוק במצב חדש 
במחיר מציאה, 500 ש"ח + 

_____________________________________________)51-52ח(מזרון, 052-8494774

 שידת החתלה צבע חום 
כהה, עץ מלא, 330 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 עגלת טיולון שכיבה 
מלאה "pergo" מצב כמו 

חדש, 290 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 עגלת ג'ויה במצב מצוין, 
בבצע סגול הדגם החדיש, 200 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח לאברכים, 052-8378727

 עגלת דר' בייבי צבע 
כתום/חור, 240 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 עגלת פג פרמט נפתחת 
לאמבטיה, מצב מצוין, 350 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-8491943

 שק שינה בוגבו בי, חאקי, 
_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח, 054-8491943

 עגלת אינפינטי בצבע 
ירוק זרחן ושחור כחדשה, ב- 

_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח, 054-8452231

 מיטת תינוק ללא גלגלים, 
200 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(054-8423405

 עגלה + אמבטיה, 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-5656194

 טיולון, 360 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)50-51ח(054-5656194

 עגלת טיולון שכיבה 
מלאה, פרגו, מצב כמו חדש, 

290 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 לול מעץ, 200 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)50-51ח(מצוין, 055-6777117

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 מספר כשר לחסידי 
ברסלב עם הספרות 148, ב- 

_____________________________________________)51-52ח(150 ש"ח, 052-716-77-77

 מציאה!! טלפון אלחוטי, 
חדש באריזה של "יונידן", 80 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-7185620

LGA6  חדש לחלוטין 
בקרטון, GB 32, מחיר 
_____________________________________________)51-52ל(מציאה, 054-5508500

 שולחן גהוץ "כתר" כמו 
חדש ומגהץ אדים, 90 ש"ח כל 

_____________________________________________)51-52ח(אחד, 052-5737813

 שטיח פרסי קטן, עבודת 
יד, צבעים יפים, 160 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בלבד, 052-5737813

 זוג תוכונים בכלוב יפה 
+ מתקנים + אוכל, ב- 125 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 08-9765927

 מכירת - אוגרים! ב- 15 
ש"ח ליחידה, ברחוב קוטלר, 

_____________________________________________)51-52ח(ב"ב, 050-4126451

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17 מגלוון נגד חלודה 
עבה וחזק במיוחד, 225 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(בב"ב, 052-7600336

 חליפות לבנים מידות 
1.6.7.9 כמעט חדשות, 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-7676856

 שמלה למחותנת מחחנות 
רצי במצב חדש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7676856

 תכולת דירה: מקרר, 
ספריה, מיטות וכו', 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(כ"א, טל': 050-4183200

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)51-52ח(260 ש"ח, 054-8435872

 שולחן גיהוץ כתר חזק 
ויציב, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 15 מארזים של צמר, 80 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, נייד: 052-8620743

 שעון יד מוזהב נגד מים, 
רצועה מעור שחור, מחוגים 

זהב, רקע לבן, מצוין, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(טל': 050-2897977

 זיכוי בחנות "שילב" ע"ס 
112 ש"ח במחיר של 90 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 מעיל חורף לגיל שנתיים, 
חדש באריזה, מרשת "פוקס" 

_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח, 052-7183620

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)51-52ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 למכירה תכולת דירה, 
מוצרי חשמל, ריהוט, וכו', 

_____________________________________________)51-52ח(במצב מצוין, 052-4668429

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8454536

 פריטי לבוש, נעליים 
וצעצועים, מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)51-52ח(052-57377813

 מציאה: שמיכות פוך 
נוצות, חדשות באריזה, 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח כ"א, 054-8421886

 שטיח במצב מצוין, 
220/160, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון: 052-7661604

 ספרי קריאה יד שניה, בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 כלי עבודה לילדים, 15 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 14 מארזים של זוג 
קלטות שירי סוכות "והיית אך 

שמח" חדשות וארוזות, 13 
ש"ח לזוג בב"ב, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 70 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 זוג תוכונים בכלוב יפה + 
מתקנים + אוכל ב- 125 ש"ח. 

2 קוקטיילים ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(08-9765927 

 פינת מטבח מפלסטיק, 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח, 052-7117487

 תיק של ליטל מרסל מקורי 
חדש באריזה, לימודים/עגלה, 

_____________________________________________)50-51ח(160 ש"ח, 050-4176776

 שעון סווץ לאישה חדש 
לגמרי, רצועה שרשראות, רק 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, 050-3329999

 נרות צפים מעוצבים 
לעיצוב אירועים, 6 חבילות - 
12 יח' כל אחת, הכול ב- 20 
ש"ח! חנוכיה יפהפייה חדשה 

לגמרי 2 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(052-3186268

 מגפיים של 'מרשה 
בלרינה', חדשות, היו בשימוש 

מספר שעות, ב- 200 ש"ח 
)במקום 230 ש"ח(, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8448055

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים + מנורת קיר, 20 ש"ח 

כ"א, 02-6522251, 
_____________________________________________)51-52ח(052-3805386

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

50 ש"ח לשנה - 2 כרכים, 
_____________________________________________)49-50ח(בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "אקספלור" מדהים 
ביופיו, ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, בב"ב, 80 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7600336

 ספר "בית הבובות 
הורודות" מצופה בנילון במצב 

מצוין, 60 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 2 שמלות יפהפיות 
לארועים, מידות 36,42 

לממוצעות וגבוהות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-8408197

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, ב- 

_____________________________________________)49-50ח(70 ש"ח, 050-4177726

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי - 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)49-50ח(052-2727474

 גיטרה מקצועית, 150 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7148004

 אופני ביאמקס, גיל 6-8, 
_____________________________________________)49-50ח(140 ש"ח, 052-7148004

 אופני ביאמקס לילד, גיל 
_____________________________________________)49-50ח(3-4, 140 ש"ח, 052-7148004

 קלרינט מעולה, חדש 
באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8404243

 כינור מעולה חדש באריזה, 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 054-8404243

 אופני כושר לא הילוכים 
פשוטים, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(לפרטים: 054-8452961

 קרטון של סוכרזית/
סוכרלוז כמעט שלם, רק ב- 

310 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)49-50ח(054-8452961



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

למחלקת שרות 
ושימור לקוחות בב“ב

בעלות מוסר עבודה גבוה 
כושר ביטוי ואסרטיביות

שכר מעל ₪10,000 
למתאימות

sherut.h.r@gmail.com :קו“ח

לפרטים: (בין השעות 9-16)

058-7534534

דרושות 
נציגות

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית וגננת וכן 

לצהרון גננת וסייעת, תנאים 
_____________________________________________)45-52(טובים!! 050-7884864

ייצוג עובדים בגביית שכר עבודה ופיצויי פיטורים
ממקום עבודה שנסגר / בפשיטת רגל / חדל פרעון.

הוצאה לפועל - אכיפת פסקי דין ופסקי בוררות.

ייצוג חייבים -  מחיקת חובות, הסדרי חוב וצווי הפטר.

אריאל כוכבי, משרד עו"ד | טל':  052-8631264







לרו”ח בתל אביב דרוש/ה

מנהל/ת 
חשבונות

ניסיון קודם בחשבשבת 
ומשכורות במשרד מנהלי 

חשבונות/רו”ח
תחבורה נוחה

פקס: 03-5607320
avnerg@avner-gilboa.com

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 למשרד עו"ד בבסר 4, 
דרושה מזכירה לשעות 
צהריים - אחה"צ, קו"ח:
gellinek@gellingk.co.il)47-50(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן לגילאי 
4 עם נסיון, יר"ש, מסורה 

_____________________________________________)47-50(ונאמנה, 050-4146721

 התפנה בחור בעל 
קורא קול טוב לשבתות, 

054-6337121)47-50(_____________________________________________

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 למעון פרטים ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות: 
14:00-17:00, תנאים הולמים 

למתאימה, לפרטים: 
058-4457040)48-51(_____________________________________________

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, 
דרוש נהג אוטובוס, 

תנאים טובים מאוד! 
 ,054-847605
03-6714801)48-51(_____________________________________________

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 
ידע בסיס באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל

_____________________________________________)48-51(בציון משרה 998

 למשרד עו"ד בב"ב העוסק 
בגבייה בתחום הראשויות 

המקומיות, דרושים/ות 
פקידים/ות, העבודה במשרה 
מלאה/חלקית, שכר ממוצע 
7,500 ש"ח, תנאים מעולים 
למתאימים/ות, קו"ח למייל:
jobs@aeh.co.il או לפקס:

_____________________________________________)48-51(03-6186181 בציון משרה 998

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 

ידע בסיסי באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון משרה 
9988)48-51(_____________________________________________

 דרוש נהג עד ומעל 15 
טון למשרה מלאה במרכז, 

054-4550099)48-51(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת 

ערב, בעמותה גדולה בב"ב, 
דרושות נציגות טלפוניות 
מקצועיות ומנוסות, שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 

נכנסות ויוצאות, לפרטים: 
052-5540334)48-7/18(_____________________________________________

 דרושות טלפניות 
לטלמרקינג בבני-ברק שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
כושר ביטוי ושכנוע חובה, 

053-3165058)49-51(_____________________________________________

 דרוש נהג ג/1c זריז 
ונמרץ לחלוקת לילה, 5 לילות 

בשבוע )ללא חמישי בערב(, 
כ- 9 שעות כל ערב, תחילת 

עבודה בשעה 20:00, משכורת 
10,000/11,000 ש"ח, יציאה 
מסגולה-פתח תקווה, הגעה 

_____________________________________________)49-50(עצמית, טלפון: 050-3404072

 דרושה מטפלת/גננת 
אחראית ומנוסה למשרה 

מלאה/חלקית תנאים טובים 
_____________________________________________)49-50(למתאימות, 054-8487716

 לתינוקיה בגבעת שמואל 
דרושה סייעת, לרציניות 
בלבד!! תנאים טובים, 

054-4819999)49-52(_____________________________________________

 דרוש/ה עוזרת מקצועית 
לסוכנת ביטוח בפ"ת, משרה 
חלקית, מיומנות בעבודה על 

המחשב, קו"ח:
Ayeleteshel@gmail.com)49-52(_____________________________________________

 למעון באווירה חמה 
ברמת אביב, דרושה מטפלת/

אחראית קבוצה + נסיון 
_____________________________________________)49-52(למשרה מלאה, 050-4088034

 למוסדות תורה בבני 
ברק מנהל אתר אינטרנט עם 
ראש גדול ונסיון מוכח בתחום 
אפשרויות קידום, קוח למייל: 

shiloc27@gmail.com)49-52(_____________________________________________

 לבית קפה למהדרין  
בגבעתיים, דרוש טבח, שכר 

נאה, תנאים מעולים, 
_____________________________________________)49-50ל(052-5930909

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה מלאה/חלקית בגבול 

_____________________________________________)49-52ל(ב"ב/ר"ג. חן, 050-8938869

 לישיבה בבני ברק: 1. 
מחסנאי ראש גדול. 2. נהג 

לישיבה לשליחויות. להתקשר 
03-6714809 ,10:00-15:00)49-52(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פתח-
תקווה, מטפלת חמה ומסורה, 
משרה מלאה, תנאים מעולים 
במיוחד + בונוסים למתאימה, 

052-7144468)49-52(_____________________________________________

 דרושה משפחה לאומנה, 
בתשלום, באזור בני ברק, לבני 

_____________________________________________)49-51(7 ו- 9, 054-5673520

 דרושים עובדים למאפיית 
מצות באיזור המרכז

_____________________________________________)49-52(050-4116523 עקיבא

 ל"פרפרים" דרושים 
מנהלות עם נסיון, שכר 

גבוה למתאימות + 
בונוסים, 

_____________________________________________)49-52ל(050-8266772, רחלי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת  למשרה 
מלאה. התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ.

  jobs@aeh.co.il קו"ח למייל
או לפקס: 03-6180638 בציון 

משרה 1018 דרישות:
זמינות מיידית ידע ביישומי 
מחשב - חובה ראש גדול, 
מוסר עבודה גבוה. ניסיון 

במזכירות יתרון יחסי אנוש 
מעולים המשרה מיועדת 

_____________________________________________)50/51(לנשים וגברים כאחד

 לעזר מציון בבני-ברק 
לפרויקט זמני דרושות 

טלפניות למשמרות 
בוקר/ערב, תנאים 

מצוינים למתאימות, 
_____________________________________________)50-51(לפניות: 052-5808957

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)50-1/18(_____________________________________________

 למפעל תפילין בב"ב, 
דרושים עובדים חרוצים 

)וירא"ש(, עדיפות לבעלי 
_____________________________________________)50-1/18ל(רקע טכני, 054-8409148

 לחנות חליפות גברים 
יוקרתית בב"ב דרוש מוכר 

עם נסיון בלבד, תנאים 
_____________________________________________)50-2/18(טובים, 052-7998010

 דרושה עובדת למשק בית, 
פעמיים בשבוע, באזור רח' בר-

_____________________________________________)50-02/18(אילן, ב"ב, 054-8455040

 לדפוס בבני-ברק דרוש 
עובד רציני, ראש גדול ויכולת 
לעבוד בלחץ, תנאים טובים, 

_____________________________________________)50-01ל(052-7498025

 דרוש איש אחזקה במרכז, 
רקע חשמלי/מכני + רשיון 

_____________________________________________)50-51ל(נהיגה, 03-6160186

מוסד תורני בבני-ברק דרוש 
עובד נקיון ל- 3 שעות אחה"צ, 

לפרטים: 
03-5779500)50-51(_____________________________________________

 ל- forever רציניים 
ועקביים לעבודה מאתגרת, 
ליווי צמוד ממנכ"ל החברה, 

050-4123036)50-51(_____________________________________________

 לחב' נקיון דרושים/ות 
למשמרות בוקר/צהרים/ערב 

לב"ב והסביבה, 
054-5888747 ,052-7646401)50-01/18(_____________________________________________

 במיידי!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)50-53(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני 
למאפיה בפ"ת לעבודת 

יצור/אריזה, משרה 
חלקית/מלאה - העבודה 

במשמרות, 
_____________________________________________)50-51ל(054-7708222

 דרושים למפעל באזור 
המרכז, 1( נהג משאית עם 
רשיון מעל 12 טון. 2( עובד 

מעדניה אפשרות לפנסיונר/ית 
בימי חמישי ושישי, 

052-8535523)50-1/18(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 
מלאה, תנאים מעולים, 

_____________________________________________)50-01/18ל(050-7250631

 למעון יום שיקומי בב"ב 
דרוש/ה אח/אחות למשרה 

_____________________________________________)50-50(חלקית. נועה, 052-3883661

 למשרד יועץ מס במגדלי 
בסר מזכירה/פקידת גבייה עם 

נסיון, שליטה טובה בתוכנת 
אופיס, ידע בביטוחי חיים - 

יתרון, קו"ח:
korotgviya@gmail.com)50-52ל(_____________________________________________

 בב"ב להוסטל "עזרה 
למרפא" לאנשים עם 
פיגור שכלי, דרושים 
מטפלים במשמרות 

)עבודה מועדפת(, מדריך 
תעסוקה )נסיון קודם - 

יתרון(, לפרטים: 
052-7650600. פקס: 
073-2229988. מייל:

baitlachaim@ezra-lamarpe.org)49-51(_____________________________________________

 למשרד מהנדסים 
בגבעת שמואל, דרושה 
מזכירה, שליטה מלאה 

באופיס. קו"ח:
secjob2018@gmail.com)50-51(_____________________________________________

 לעזר מציון בני-ברק 
לפרויקט זמני דרושה 

אחראית משמרת - עם 
נסיון בלבד למשמרות 

בוקר/ערב, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

 לגני חב"ד בצפון ת"א _____________________________________________)50-51(לפניות: 052-7140210
דרושות מטפלות, סייעות, לגן 
בנות. אפשרות לחצי משרה/
_____________________________________________)50-51(משרה מלאה. 054-4603243

 לאולמי רויאל בבני ברק 
דרוש איש תחזוקה עם ראש 

גדול תנאים מעולים. לפרטים: 
052-7183803)50-01(_____________________________________________

בב“ב להוסטל ”עזרה-למרפא“ לאנשים עם פיגור שכלי 
דרושים

לפרטים: 052-7650600
baitlachaim@Ezra-Lemarpe.org :מייל

מדריך תעסוקה (ניסיון קודם - יתרון)
מטפלים במשמרות (עבודה מועדפת)

פקס: 073-2229988

 בחור רציני מעונין לנקות 
חדרי מדרגות ובתי כנסת, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(054-8460840

 מורה פרטית מקבלת 
תלמידות להכנה לחוצים 

ולבגרויות במקצועות העברית, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7102072

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
הסבר טוב, מעונין ללמד נער, 
בחור, ילד, גמרא וכד', 35 ש' 
לשעה בירושלים אזור מקור 

_____________________________________________)50-51ח(ברוך, 052-7658827

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים, נסיון רב, 
בירושלים, 054-7933828, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7163334

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7633316

 לחנות תכשיטים בב"ב, 
דרושה מוכרת, נסיון במכירות 

חובה!
3193338 @gmail.com)50-51(_____________________________________________

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

054-9474755 ,12:30-16:30)50-51(_____________________________________________

יואל (חב“ד)

הרגעים 
האחרונים
058-3275870

דרושה עובדת
לעבודה מידית

לחנות יוקרתית
בבני ברק

ניסיון במכירות - יתרון

058-3225055
לפרטים:
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 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגים 

למיניבוסים, תנאים 
טובים, רשיון אוטובוס 
_____________________________________________)51-02/18(חובה, 050-4030501

 לחברת ייעוץ עסקי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

להקלדת סיכומי פגישות עם 
לקוחות, ועבודה משרדית. 2-3 

שעות ביום, לא נדרש ניסיון, 
39 ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)51-51(_____________________________________________

 איש שטח לחברה 
בירושלים, עבודה מול המגזר 
העסקי, שכר 7,500 ש"ח + 

בונוסים + רכב צמוד. קריירה, 
072-22-222-62)51-51(_____________________________________________

 למשרד קטן ונעים בבני 
ברק מנהל/ת חשבונות, שעות 

נוחות, שכר 10,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(קריירה, 072-22-222-62

 מתאם/ת פגישות 
לסוכנות בפ"ת, נדרש 

נסיון בתחום פיננסי/
 ,office -ביטוח, ידע ב
שעות גמישות, שכר 

_____________________________________________)51-52(ובונוסים, 054-9192174

 התפנה מקום לכולל 
הלכה בתל-אביב, הסעה 

_____________________________________________)51-52(מב"ב, 052-7117085

 למשרד רואה חשבון, 
דרושה מנהלת חשבונות, 

סביבה חרדית, באזור המרכז, 
_____________________________________________)51-52ל(קו"ח לפקס: 03-6889831

 לגן בגבעת שמואל 
דרושה סייעת לצהרון/בוקר 
חמה ומסורה לגילאי 4.5 - 

שכר גבוה, קו"ח לפקס: 
_____________________________________________)51-52ל(1533-7511-558

 לעזר מציון בב"ב דרושות 
מוקדניות למשרה מלאה 
)8-16( כולל יום ו' )8-12( 

לתקופה של חודשיים, קו"ח 
sariku@ami.org.il :למייל

או להשאיר הודעה בתא-קולי: 
073-3956667)51-52(_____________________________________________

 למשרד רו"ח במטלון 
פ"ת סמוך לז'בוטינסקי דרושה 

מנה"ח + נסיון 
Zviarose@gmail.com

_____________________________________________)51-02/18ל(052-2430366

 דרושה עובדת למשק 
בית, פעמיים בשבוע, באזור 

רח' בר-אילן 35, בני-ברק, 
054-8455040)51-02/18(_____________________________________________

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק, 
050-6964424)51-02/18(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק דרושים חרדים 

רציניים, אין צורך בנסיון, 
הדרכות ע"ח החברה, אפשרות 

לעבודה מהבית. לגברים: 
 .058-4115265

_____________________________________________)51-03/18(לנשים: 052-8706565

 גננת מוסמכת עם ותק 
ונסיון מעוניינת בניהול והובלה 
ואחראית צוות עובדים במעון 

וכו', אפשרות למילוי מקום 
ולימי חופשה... באיזור ב"ב 

_____________________________________________)51-52ח(והסביבה, 054-5570248

 "בק אופיס" - ללא 
טלפונים!!! , משרה 

מלאה עבודה משרדית  
בקרבת ב"ב. אינטרנט 

חסום!  שליטה במחשב 
_____________________________________________)51-51(חובה.  073-25-90-300

 שרות לקוחות בב"ב 
בשעות הבוקר הנוחות. 

שכר גבוה, מענקים וקרן 
השתלמות, חופשה 

בחוה"מ, תשלום ימי 
מחלה כבר מהיום 

הראשון. 
אינטרנט חסום. לפרטים 

073-25-90-300)51-51(_____________________________________________

 fullstack מפתח/ת 
 java עם שנתיים נסיון ב
, העבודה בפ"ת, קו"ח ל 
elazar@bereshit-he.co.il)51-51(_____________________________________________

 לחנות יודאיקה יוקרתית 
בקניון איילון )באזור המרכז(, 
דרושים אנשי מכירות, תנאים 

_____________________________________________)51-52ל(טובים, 058-4848504

 בהזדמנות מנורה לסלון 
או לפינת אוכל במצב מצוין, 

_____________________________________________)49-50ח(80 ש"ח, 054-5925787

 שולחן סלוני נמוך מעץ 
מלא בצבע חום 1.30/0.55, 
_____________________________________________)49-50ח(ב- 250 ש"ח, 053-3136628

 מזרון אמריקן סליפ, סופר 
אורטופדי, 250 ש"ח, י-ם, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4172700

 שידת טואלט, 1.24 מטר, 
מצב מצוין! סגנון עתיק חום 

כהה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-4135002

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-4135002
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 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   נתיב החסד 
5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03| 
רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 
9479944-03 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 03-
9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 6430456-08| הלל 8. 6103663-08  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | חיפה: 
מיכאל 9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04 | חדש! קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 )גפן לשעבר( 9419465 08-  

ז'-י"א בטבת25-29.12.17

עד שישימבצעים בימי שני 

נייר טואלט סופט

סלטי מיקי

25-27.12.17
ז'-ט' בטבת

פתיתים/קוסקוס/פסטה/איטריות/
מנה חמה לא כולל נודלס

אבקת כביסה 
אריאל

מרכך כביסה/
למייבש מקסימה

נוזל כלים פיירי ויטמינצ'יק

רוטב פיטריות/צליקמח כוסמין

עוף שלם קפוא

פפריקה מתוקה/
מרוקאית בשמן/

כמון/כורכום

32 גלילים

סוגים שונים
200 גר' סוגים שונים

אסם

6 ק"ג
780-800 מ"ל 1 ליטר

סוגים שונים

קוד: 977193
1 ק"ג

הטחנות

22-30 גר'
אסם

גלאט ירושלים

28-29

2190 3990 2290

1790

2990490

7901490

890890

20
5 ב-

10
2 ב-

1

אורז בסמטי

שמן קנולה 'מעולה'קפה רד מאג

רסק עגבניות מיץ ענבים תירוש
'מעולה'

עוגיות ברמן

רוגעלך/עוגות ברמן
1 ק"ג

מיה

1 ליטר200 גר'

כולל פיקדון
1 ליטר

כרמל

600 גר'

400-500 גר'
100 גר'

לק"ג

גליל אשפתוןאקנומיקה פיסגה
4 ליטר

סנו
קוד: 453516

790390

4 ב-
1090

המבצע בין התאריכים: 25-29.12.17 ז'-י"א בטבת

קנה ממגוון מוצרי 

ב-ב-

קבל קטשופ 'מעולה' 

10

דג פילה סלומון
קוד: 1436356

בלדי

890
ליח'

שמיניית מעדן מושמיניית גמדיםדנונה ברקוטג' 
250 גר'

טרה
שוקו/ונילשטראוס

טרה
סוגים שונים

שטראוס

1590 20
5 ב-

10
2 ב-

20
2 ב-

1290
ליח'

י'-יא' בטבת

10
3 ב-

1 ליטר/
750 מ"ל

סנו

300 גר'
תבליני מיה

10
ליח'

₪₪

ללא צורך
בניפוי

4990
לק"ג

790
ליח'

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

מאגדת מולר
קוד: /2395231

2395224
טרה

1390



באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:04
16:21
16:00

17:20
17:21
17:20

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת ויגש

בס"ד  העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות'  יום חמישי ג' בטבת תשע"ח  21/12/17 גיליון מס' 415

הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

מרת  יורק:  בניו  החרדית  בקהילה  אבל 
מילדיה  ושלושה  ע"ה  אזן  עליזה  לוזה 
האב    בביתם  שפרצה  בדליקה  נספו 
והוא  מילדיו  שלושה  להציל  הצליח 
מאושפז במצב קשה  מרן שר התורה 
הגר"ח קנייבסקי התבטא בכאב: "כפרה 
על הדור"  אתמול נערכה הלווית האם 

והילדים בישראל  / עמ' 9

/ עמ' 9

/ עמ' 8

קואליציה בדרך לבחירות

אסון בפלטבוש: אם ושלושה מילדיה נשרפו למוות

צילום: ישראל ברגר ורחל בן עמי

התפללו:

ר' יוסף בן אהובה מסעודה 
שילת אהובה בת לוזה עליזה

דניאל בן לוזה עליזה

לרפואה שלמה בתוך שאר 
חולי ישראל

מוזס: "ליברמן השתלח 
בקודשי ישראל"

בדגל מסרבים לתמוך 
ב'מוות למחבלים'

יריב  חדש:      
החרדים מסמנים 

את השר לוין
פרסום 

ראשון

עוקץ דטרויט

/ עמ' 8

דירות נטולות ערך באזורי פשע, צ'קים 
חילופי  'מובטחת',  חוזרים של תשואה 
כך   - ועוד  החברה  בכירי  בין  האשמות 
'סוויט  מחברת  אברכים  עשרות  ניזוקו 
הבעלים  החליט  השני,  בשלב    הום' 
לפתוח חברה מחודשת עם שם מטעה 
עורך  אותו  בליווי  אך  מגשימים',  'קרן 
  הראשון  בסיבוב  אותו  שליווה  דין 
'להשקיע'  ניסה  עיתונות'  'קו  תחקירן 

ותיעד את המפגשים / עמ' 10-11 

 תחקיר

 'קו עיתונות'

הסתיימה  החנוכה  חופשת 
באסון: ילדים מאלעד ששיחקו 
מנפל  נפצעו  הקולה,  ביער 
שנפצע   14 בן  נער    פגז 
סכנה,  מכלל  יצא  מאד,  קשה 
שמים  לרחמי  זקוק  עדיין  אך 

מרובים / עמ' 4

אסון בשטח האש: 
ילד נפצע קשה

פרס  השלישית:  בפעם 
ניהול תקין לראש העיר 

ישראל פרוש / עמ' 4

 האם כחלון יתערב 
בבחירות? / עמ' 4

עם ישראל חי: חיים ישראל 
"הרים" את אלעד / עמ' 6


	Kvel1p001
	Kvel1p002
	Kvel1p003
	Kvel1p004
	Kvel1p005new
	Kvel1p006
	Kvel1p007
	Kvel1p008
	Kvel1p009
	Kvel1p010
	Kvel1p011
	Kvel1p012
	Kvel1p013
	Kvel1p014
	Kvel1p015
	Kvel1p016
	Kvel1p017
	Kvel1p018
	Kvel1p019
	Kvel1p020
	Kvel1p021
	Kvel1p022
	Kvel1p023
	Kvel1p024
	Kvel1p001

