


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



יותר בריא, יותר טעים.

חפשו את סמל בד"צ על המוצרים

שוקו מווּ בטעם נהדר וללא תוספת סוכר

!תטע
עכשיו בכשרות בד"צ העדה החרדית



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

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

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

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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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

פרויקט 

חנוכה

בירושלים'  'השבוע  מציג  הנרות,  באור  החושך  את  מגרשים  בו  החינוך,  חג  החנוכה,  ימי  לרגל 
שמונה ארגונים של קירוב לבבות, פרויקטים חינוכיים ואישים שמאירים את ירושלים כל השנה

מאירים כל השנה: 
חינוך ו'קירוב' בירושלים

בריתחא דאורייתא

Jerusalem chesed :צילום

באירוע עם האדמו"ר. צילום: א.מ.ש.

צילום: פייסבוק

מאת: ישראל פריי

הארגון: אור ישראלי
היקף הפעילות: כ-450 בני נוער.

מוניטין: 11 שנים.
מקום פעילות: גילה, פסגת זאב, קרית יובל, 

ומעלה אדומים.
יצחק  הרב  התנועה  נשיא  מרכזיות:  דמויות 
בר  משה  הרבנים  השטח,  ורכזי  גרוסמן,  דוד 
מנחם  יהודה  גרין,  אלעד  לרוש,  יונתן  חנון, 

ונועם גיל קרוב.
נוער  תנועת  היא  ישראלי'  'אור  אנחנו?  מי 
בירושלים  הארץ.  בכל  סניפים   153 המפעילה 
מחצית  כמעט  סניפים,   5 התנועה  מפעילה 
אדומים.  מעלה  בסניף  מתרכזת  מהפעילות 
במסגרתה, נהנים בני נוער ממשפחות חילוניות 
ופעילויות  טיולים  ממשחקיות,  ומסורתיות, 
לשיעור  מוקדשת  ביום  אחת  כששעה  פנאי, 
נוגעים  והחוויתי,  החברתי  ההווי  דרך  תורה. 
המדריכים בלב הנערים, ומשפיעים עליהם טוב.
בנוסף, הוקמה 'ישיבה אקסטרנית', המיועדת 
לצעירים הנמצאים בשלבים מתקדמים בשמירת 
עובדים,  או  בצבא  משרתים  רובם  מצוות. 
ומגיעים למקום החל מהשעה 16:00. לצעירים 
נהנים משיעורי תורה  והם  מוצמדים חברותות, 

ממשגיחים וראשי ישיבות.

הארגון: ישיבת תורה מציון
היקף פעילות: 30 בחורי ישיבה.

מוניטין: שנה וחצי.
מקום פעילות: הר ציון.

התפוצות  ישיבת  ראש  מרכזיות:  דמויות 
גולדשטיין,  יצחק  רבי  הגאון  הישיבה  ומקים 
רפפורט,  יחזקאל  הרב  שפירא,  אריה  הרב 

והמייסד והרוח החיה, הרב יצחק פינדרוס.
מי אנחנו? ישיבת 'תורה מציון' הוקמה לטובת 
הישיבתיות  במסגרות  שהתקשו  ישיבות  בחורי 
חמה  למסגרת  זקוקים  והיו  הסטנדרטיות, 
במסגרת  מדובר  ומכילה.  אינדיבידואלית  יותר, 
ישיבתית לכל דבר, עם בחורים מעולים, הנהנים 
בהלכה,  שיעורים  לצד  קפדניים,  לימוד  מסדרי 

אמונה והשגחה, פרקים בתורת הרמח"ל ועוד.
רגע מרגש: "כשהגיעו בחורים בראש השנה 
את  הרמנו  הראשונה  בפעם  סוף,  'סוף  ואמרו: 
מדבר  שהוא  הרגשנו  חיבור,  והרגשנו  המחזור 

אלינו ואנחנו מדברים מתוכו'".

האיש: הרב מרדכי מכליס
תיירים  סטודנטים,  מאות  הפעילות:  היקף 

וחסרי בית.
מוניטין: כ-40 שנה.

מעלות  ברחוב  צנועה  דירה  פעילות:  מקום 
דפנה 137

דמויות מרכזיות: הרב, בני משפחתו, ורעייתו 
הני ע"ה.

מי אני? ביתו של הרב מכליס הוא מפעל שלם 
ומעורר השתאות של נתינה ואחווה. מדי שבת, 
אורחים,   )!( מאות  הרב  שולחנו  על  סועדים 
ונהנים מאווירה יהודית חמימה, מאוכל משובח 
ומאוזן קשבת. מכליס, יליד ארה"ב, איש חינוך 
ותורה, מוכר למתפללים בכותל המערבי, משם 
הוא צועד עם פמליית אורחים, שהולכת וגדלה 
שניחנה  החסד  מידת  לביתו.  שמתקרבים  ככל 
בה המשפחה היא נדירה, ולאורך השנים, הבית 
ילדי   14 לצד  ומסכנים,  נפש  מרי  אנשים  אכלס 

המשפחה.
הני  כשנתיים של  לפני  פטירתה  מרגש:  רגע 
שניצחה  ומי  הרב  של  הלב  טובת  רעייתו  ע"ה, 
ברמה על מלאכת האירוח. אחר מיטתה הילכו 

רבים שהרגישו כאילו הייתה להם לאם.

המקום: בר דעת
היקף הפעילות: כ-100 צעירים בכל ערב של 

סופ"ש.
מוניטין: 13 שנה.

מקום פעילות: בניין כלל.
הרב  'דעת',  מוסדות  ראש  מרכזיות:  דמויות 
'לב  ומייסד  ה'  ישיבת דרך  שמואל מילר, ראש 
שומע', הרב ברוך צבי גרינבוים, מנהל הפעילות 

הרב איתמר טעפ והרב מאיר סורוצקין.
בילוי  מקום  הינו  דעת'  'בר  אנחנו?  מי 
לצעירים נושרים, המצליח להצילם מרדת שחת. 
ברחובות  הבחורים  את  מאתרים  הארגון  רכזי 
הוא  הפעילות  מוקד  החברתיות.  וברשתות 
הבר,  את  הצעירים  גודשים  אז  שבוע,  בסופי 
ונוצר קשר ראשוני עם הרכזים. בהמשך השבוע 
לצרכים,  ובהקשבה  לפגישות,  הקשר  מעמיק 

התאמת מסגרות ובטיפול פרטני ואישי.
ברגע  שהצלנו  נער  של  "אבא  מרגש:  רגע 
שניגשו  אברכים  על  וסיפר  התקשר  האחרון, 
למרן הגראי"ל שטיינמן, וקטרגו על הפעילות. 
לכם  'אין  ואמר  בידיהם  אחז  הישיבה  ראש 
אחרי  תקופה  קודש'.  עבודת  עושים  הם  מושג, 

הם  בנו,  של  הסיפור  את  גילו  כשהם  הביקור, 
אמרו בהתרגשות 'רק כעת הבנו באמת כמה אין 

לנו מושג'".

הפרויקט: בית ספר בקהילה
היקף הפעילות: 25 בתי ספר חרדיים.

מוניטין: 5 שנים.
דמויות מרכזיות: מנהל התכניות הפדגוגיות 
נחמי  התכנית  ומנהלת  זימרן  יואב  בעירייה 

ברוכין.
לחבר  נועד  בקהילה'  ספר  'בית  אנחנו?  מי 
ולקיים  הקהילה,  לבין  המוסדות  תלמידי  בין 
חינוך  וילדי  חסד  ארגוני  עמותות,  עם  שותפות 
מנח"י  אגף  ידי  על  מופעלת  התכנית  מיוחד. 
בעירייה, בקרב 130 בתי ספר, מתוכם לא מעט 

תיכונים, סמינרים ות"תים חרדיים.
ילדי  ופעילויות עם  הפעילויות: מסיבות  בין 
חינוך מיוחד, מכירת תחפושות לפורים, קייטנה 
בבתי  מסיבות  בחנוכה,  עובדות  אמהות  לילדי 

אבות, יריד לדוברי אנגלית, ועוד.
תלמידות  יצאו  השבוע  "רק  מרגש:  רגע 
קשישות  עם  חנוכה  למסיבת  ואמהותיהן 
לכל  עצום,  הוא  והחיבור  הסיפוק  אבות,  בבתי 

הצדדים".

הארגון: ישיבת 'תורה ואמונה'
היקף הפעילות: כ-50 בחורים ואברכים.

מוניטין: 40 שנה.
בואכה  חגיז,  משה  רחוב  פעילות:  מקום 

שטיבל'ך זכרון משה.
ומנווט  הישיבה  מייסד  מרכזיות:  דמויות 
דרכה כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא, ראש הישיבה 
הרב שלום ישראל דירנפלד, וראשי הכולל הרב 

אליעזר חיים וובר והרב ברוך זאב פדר.
חלוצת  הייתה  ואמונה'  'תורה  אנחנו?  מי 
היה  התשובה  עולם  בהם  בימים  עוד  דרך, 

מאות  גדלו  הישיבה  ברכי  על  דרכו.  בראשית 
בעלי תשובה שהפכו לאברכים מופלגים, חלקם 
בעלזא.  בחצר  המניין  מן  כחסידים  השתלבו 
סדרים  עם  ישיבה,  כוללת  ואמונה'  'תורה 
עמוסים של לימוד, ובתנאי פנימייה, לצד כולל 

של אברכים בוגרים.
רגע מרגש: "הבוגר אביחי כהן, יוצא יחידת 
מופלג  לאברך  שהפך  בעברו,  ודוגמן  דובדבן 
ולמרצה מבוקש, הולך להשיא בשעה טובה את 

בנו בכורו, ממצויני ישיבות בעלזא".

הפרויקט: חנוך לנער
ישיבות  בחורי   400 הפעילות:  היקף 

בירושלים.
מוניטין: שנה וקצת.

ליטאיות  חסידיות,  ישיבות  פעילות:  מקום 
וספרדיות.

פרוש,  מאיר  השר  סגן  מרכזיות:  דמויות 
מנהל התכנית הרב יוסף גרליץ והרכזים הרבנים 

שלמה ריין, אברהם יוסף ניימן ומאיר דרהין.
מי אנחנו? 'חנוך לנער' הינו פרויקט מניעתי, 
הזקוקים  ישיבה  לבחורי  כתף  לתת  שנועד 
מקצועיים  חונכים  בדמות  המגיעה  לתמיכה, 
מהם  אחד  כשכל  מקצועית,  הכשרה  שעוברים 

מלווה 5 תלמידים, בלימוד ובתמיכה רגשית.
רגע מרגש: "כשנכנסו לגדולי ישראל בערב 
שהיו  בחורים   60 על  שהראו  הנתונים  עם  ר"ה 
החונכים  ובזכות  מהישיבה,  לזריקה  מועדים 

נשארו בתלם".

הארגון: בית אבני קודש
היקף הפעילות: 50 נערים.

מקום פעילות: יישוב עמינדב בהרי ירושלים.
דמויות מרכזיות: הרב חיים והרבנית ימימה 

מזרחי.
חם  בית  מהווה  קודש'  'אבני  אנחנו?  מי 
גג  קורת  ומעניק  ממסגרות,  שנפלטו  לנערים 
את  מאחוריהם  שהותירו  לצעירים  מכוונת  ויד 
נותנים  לא  שאנחנו  "החלטנו  גדלו.  בו  העולם 
בעולם  לבד  להרגיש  ברחוב,  לישון  ילד  לאף 
לא  מכיל  כזה,  אמיתי  בית.  להם  והקמנו  הזה. 

שיפוטי, בית שאפשר להשתקם בו ולפרוח".
בפני  עמד  שהבית  לפני  רגע  מרגש:  רגע 
המונים,  מימון  בקמפיין  הצוות  יצאו  סגירה, 
ולקבלת  לשיתופים,  חמות,  לתגובות  שזכה 
של  בסכום  קיומו,  את  שתאפשר  תשתית 

.₪ 625,483
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מאת: משה אברהמי

נר  הדלקת  לאחר  שנערך  מרגש  באירוע 
מפואר  כנסת  בית  נחנך  חנוכה,  של  שביעי 
 – החדש  הכנסת  בית  הכותל.  במנהרות 
למקום  בסמוך  הגדולה',  'האבן  מול  הממוקם 
קודש הקדשים - הוא פרי עבודות תמיכה, בינוי 

וארכיאולוגיה שנפרסו על פני 12 שנים.
לחנוכת העיצוב הייחודי של היכל התפילה 
קודש  ארון  שבראשה  נדירה  אמנות  משלב 
את  המרכיב  מתכתי  מפיסול  העשוי  עגול, 
ו'שיר  בכח'  'אנא  ישראל',  'שמע  אותיות 

השירים', כאשר בקצהו העליון מיתמר פיסול 
של הסנה הבוער.

בימת  ישיבה,  ספסלי  עשרות  מכיל  המקום 
שיש,  דמוית  רצפה  עיטורים,  מושבים,  עץ, 
הכנסת  בית  חנוכת  במעמד  ייחודיות.  ותאורה 

נמסר כי הוא יהיה פתוח בפני כלל הציבור.
כאמור, חנוכת בית הכנסת נערכה מיד לאחר 
הדלקת נר חנוכה ברחבת הכותל, שהודלק על 
ידי רבה הראשי של ירושלים הגאון רבי אריה 
שטרן, ובנוכחות מנכ"ל משרד ראש הממשלה 
אלי גרונר. בית הכנסת נבנה בתרומת הטייקון 

יצחק תשובה ומשפחתו.

מאת: ארי קלמן וישראל פריי

השבוע  שהתקיימו   2017 תקציב  בדיוני 
ירושלים,  בעירית 
סיעת  יו"ר  העלה 
אליעזר  התורה'  'יהדות 
ראוכברגר דרישה לייצוג 
החרדי  לציבור  הולם 
העירייה,  עובדי  בקרב 
לפחות   7% כי  ולקבוע 
חרדים.  יהיו  מהעובדים 
ברקע  מגיעה  ההצעה 
ממשלתית  חוק  הצעת 
על  בכנסת  שנדונה 
לחרדים  מתקנת  אפליה 

בשירות הציבורי.
הדגיש  בדבריו, 

מונה  בירושלים  כי הציבור החרדי  ראוכברגר 
בקרב  היחסי  חלקו  בעוד  אחוזים,  עשרות 
אחד.  אחוז  בקושי  הוא  בעירייה  העובדים 
עזרה,  מהמדינה  ולבקש  לבוא  רק  אפשר  "אי 
כמו תקציב, שמגיע לעירייה בדין ובצדק, ולא 
החלטות  כאן  גם  וליישם  מהמדינה  ללמוד 

צודקות ומתקנות אפליה, טען.

לצד הדרישה הלגיטימית, התפתח עימות בין 
ראוכברגר לבין חבר המועצה מאיר תורג'מן, 
לאחר שראוכברגר האשים את תורג'מן בהיותו 
שהתנגד  היחיד 

להצעה.
תורג'מן מצידו לא 
והאשים  חייב,  נשאר 
ראוכברגר  את 
לייצר  ב"ניסיון 
לדבריו,  כותרות". 
הועלתה  ההצעה 
ראש  ידי  על  בכלל 
שהוא  רק  ולא  העיר, 
אלא  התנגד,  לא 
צריך  לא  כי  שטען 
לעשות הבדל בין חרדים לחילונים. )לא ברור 
זה מסתדר עם מהות ההצעה של אפליה  איך 
מתקנת, א. ק.( "באגף שלי יש למעלה מ-30% 
בצבעים  אותם  לצבוע  צריך  אני  למה  חרדים, 
של חרדים וחילונים? מי שטוב ומוכשר יבוא 
לא  חרדי  לא  הוא  אם  וגם  חרדי  הוא  אם  גם 
כלל  לבין  חרדי  בין  הבדל  שום  לעשות  צריך 

תושבי העיר".

פאר נדיר: בית כנסת 
חדש במנהרות הכותל

עוול: "בקושי אחוז 
מעובדי העירייה חרדים"

לאחר 12 שנות עבודה, נחנך בית כנסת נדיר ביופיו, 
הכותל  למורשת  בקרן    הקדשים  לקודש  בסמוך 

מתחייבים: המקום יהיה פתוח לציבור

 7% דרישה:  ראוכברגר  העלה  בעירייה  התקציב  בדיוני 
צריך  "למה  תורג'מן:    חרדים  יהיו  העירייה  מעובדי 

לצבוע אותם בצבעים של חרדים וחילונים?"

 צילום: הקרן למורשת הכותל 

 דורש אפליה מתקנת. ראוכברגר 

לינה בחדרי 
רויאל מפוארים 

 
עדן הראל

מרוץ חיי
סטנדאפ מלא

 
פוטיפוריה

סדנא שכולה שוקולד

 

מרוקיאדה-ברי סימון
בשעה של ריקודים מרוקאיים
 עם ביתה מיטל המתופפת

סיפור אישי ומרגש עד דמעות

 
דין דין אביב
מוכרת לי מפעם

סיפור אישי ומופע מרגש

 הרב
שמעון פרץ

החמקן
הרב

 שמעון פרץ
יש דברים נסתרים

חתונה לא
מפסיקים באמצע
חסיד ברסלב וסטונדטית
שמתחתנים וחיים כנגד
כל הסיכויים -סיפור
אישי מלא בנוכחות
 שניהם -מרתק!

חתונה לא מפסיקים באמצע
חסיד ברסלב וסטונדטית

שמתחתנים וחיים כנגדכל הסיכויים
סיפור אישי מלא בנוכחות

 שניהם -מרתק!

הזמרת-האמנית
נועה ירון דייןמישל אלבז

נועה תנוע
סטנדאפ מלא

חינה על הים
חגיגת חינה מסורתית

ענקית על הים
ריקודי עדות,תלבושות
ותפאורה שלא ראיתן

האמנית חדוה לוי
קחי נשימה הלהיטים של כל

הזמנים -מופע מלא

האמנית חדוה לוי
קחי נשימה

הלהיטים של כל
הזמנים -מופע מלא

מירי אור
התחננתי ליום של אור

סיפור אישי מרגש
והרקדה מלאה

מישל אלבז
חייכי בחייך-מופע מלא רגש

ומוסיקה שלא הכרתן

חיים ולדר
איך נספר לילדינו 
את סיפור חיינו ?
מרתק ומשנה חיים

הרצאה חדשה

הרב 
אבנר קוואס
מתחתנים פעם אחת

סטנדאפ מלא.

אמא תאבחני אותי
סדנת גרפולוגיה מרתקת

מהפיכה של שמחה
מסיבה על הים עם דיגייי אורטל

שתיה , ומגנטים .

צעירה לנצח
דמויות ומטפחות 
התאמת כיסוי 
ראש לכל אישה

הרבנית רונית ברש
הפרשת חלה המרכזית

 וקבלת עול מלכות שמים
 

מהפיכה של שמחה
מסיבה על הים עם

 דיגייי אורטל
שתיה , ומגנטים .

בופה צהריים
בונז'ור 

בר לחמים צרפתיים 

בר שוקולד,
עוגות , פוטיפורים

ומוסים 

 
עדן הראל

מרוץ חיי
סטנדאפ מלא

 
פוטיפוריה

סדנא
 שכולה שוקולד

 

מרוקיאדה-ברי סימון 
בשעה של ריקודים מרוקאיים
 עם ביתה מיטל המתופפת

סיפור אישי ומרגש עד דמעות

 
דין דין אביב
מוכרת לי מפעם

סיפור אישי
ומופע מרגש

 הרב
שמעון פרץ

החמקן

מישל אלבז
חייכי בחייך

מופע מלא רגש
ומוסיקה שלא הכרתן

חיים ולדר
איך נספר לילדינו
את סיפור חיינו ?
מרתק ומשנה חיים

הרצאה חדשה

הרב 
אבנר קוואס

מתחתנים פעם אחת
סטנדאפ מלא.

אמא תאבחני אותי
סדנת גרפולוגיה

 מרתקת

מהפיכה של שמחה
מסיבה על הים עם 

דיגייי אורטל
שתיה , ומגנטים .

צעירה לנצח
דמויות ומטפחות 
התאמת כיסוי 
ראש לכל אישה

הרבנית רונית ברש
הפרשת חלה המרכזית

 וקבלת עול מלכות שמים
 

מעדני השף
 בר בשרי עם מבחר אדיר

 של ממולאים , בשרים ודגים
ירוק ובריא

בר סלטים ענק

בופה צהריים
בונז'ור 

בר לחמים צרפתיים 

בר שוקולד,
עוגות , פוטיפורים

ומוסים 

מעדני השף
 בר בשרי עם מבחר אדיר

 של ממולאים , בשרים ודגים
ירוק ובריא

בר סלטים ענק

אמא תודה שהצלת אותי
ליאת פסח

וביתה שיראל
במופע מוסיקאלי מרגש

הרב מיכאל לסרי 
אם אין אני לי מי לי 

הרצאת סטנדאפ חדשה

פינת הסטיילינג של עידה

האודישנים 
מיכל לויטין 

במופע סטנדאפ עדות 
מצחיק עד דמעות

התאמת כיסוי ראש
איפור מלא

וצילום מגנט במקום
 לכל אישה

ללא תוספת עלות

הרב
 שמעון פרץ
יש דברים נסתרים

הזמרת-האמנית
מישל אלבז

נועה ירון דיין
נועה תנוע

סטנדאפ מלא

חינה על הים
חגיגת חינה מסורתית

ענקית על הים
ריקודי עדות,תלבושות
ותפאורה שלא ראיתן

מירי אור
התחננתי ליום של אור

סיפור אישי מרגש
והרקדה מלאה

אמא תודה שהצלת אותי
ליאת פסח

וביתה שיראל
במופע מוסיקאלי מרגש

הרב מיכאל לסרי 
אם אין אני לי מי לי 

הרצאת סטנדאפ
 חדשה

פינת הסטיילינג של עידה

האודישנים 
מיכל לויטין 

במופע סטנדאפ עדות 
מצחיק עד דמעות

התאמת כיסוי ראש
איפור מלא

וצילום מגנט במקום
 לכל אישה

ללא תוספת עלות
 3 ארוחות 
שף מלאות. 

50 שח הנחה 
עד לתאריך 20/12

כשרות מיוחדת לקבוצה . 

072-33-22-100 03-5433643
לפרטים והזמנות:

TM

|



משפחת בייבי מונקי מכילה 6 צבעים

הלהיט החדש
קפץ לארץ

קופיף דיגיטלי בעל בינה מלאכותית
וחיישני מגע ותנועה,

יכבוש את לבכם
עם יותר מ-40 תגובות! 

לסיטונאות ופתיחת מוקדי מכירה: 052-7027348

טופי

פינוקי

לואי

90 ₪ במקום 120 ₪ כולל משלוח
babymonkey.co.il בהזמנת בייבי מונקי באתר

קוד קופון: 2019או בטלפון: 050-3700004

קופון השקה לשבוע ימים מיוחד

USB נטען באמצעות

רי
קו

המ

ערסלו את בייבי מונקי שלכם
וגלו על מה חולם!

לחצו והחזיקו
את ראשו של 

בייבי מונקי
להפתעה טיפשית

לטפו את ראשו
של בייבי מונקי

וגלו איך הוא נהנה מזה

טפחו על הראש
של בייבי מונקי שלכם

לתגובות משעשעות

מחאו כף פעם
או פעמיים,

ראו כיצד בייבי מונקי
מחקה אתכם!

שלחו נשיקות באוויר
אל בייבי מונקי,

בואו נראה
אם יחזיר לכם נשיקה!

מסייע לקשב וריכוזמפתח אחריותמפתח אינטליגנציה רגשית



ב' בטבת תשע"ח 20/12/17בירושלים1210

מאת: ארי קלמן

גדול  רעש  בקול  פרישתה  מאז  חלף  חודש 
של סיעת 'התעוררות' מהקואליציה העירונית, 
להם  להעניק  העיר  מונע מראש  ומסתבר שזה 
ובנייה.  תכנון  בוועדת  חברות   – חינם  מתנת 
וחביבה,  נדיבה  להיראות מחווה  היה  יכול  זה 
אלא שהחרדים רואים בה מהלך שנועד לחסום 

אותם, ורותחים מכעס.
ובנייה  התכנון  וועדת 
היוקרתית  לוועדה  נחשבת 
בכל  ביותר  והמשפיעה 
רשות מקומית. היא חורצת 
מתווה  פרויקטים,  גורל 
ומתן  בנייה  ממדיניות 
ובהחלטותיה  היתרים, 
עתידה  את  קובעת  היא 
התקנון,  פי  על  העיר.  של 

אחד  בנציג  להחזיק  צריכה  בעירייה  סיעה  כל 
חברי  בין  מתחלק  כשהיתר  בוועדה,  בלבד 

הקואליציה.
את  לקבל  מי שאמור  ירושלים,  במקרה של 
המחזיקה  ש"ס  סיעת  היא  בוועדה  החברות 
בקואליציה,  חברותה  למרות  בלבד  אחד  נציג 
התורה'  'יהדות  סיעת  ההשוואה,  כשלשם 

מחזיקה בשלשה נציגים.
הסיבה  ספרא,  בכיכר  בכיר  חרדי  גורם  לפי 
את  ל'התעוררות'  מעניק  ברקת  העיר  שראש 
מתנת החברות בוועדה, היא על מנת "לחסום" 
את החרדים מלהפוך לרוב בוועדה. שהלא, 5 
מתוך 11 החברים הם כיום חרדים; יוסי דייטש, 
אפשטיין  חיים  וייצמן,  יוחנן  קלרמן,   ישראל 
של  המקום  את  יעביר  ברקת  ואם  עזרא,  ופיני 
לרוב  החרדים  יזכו  ש"ס,  לידי  'התעוררות' 

מוחלט בוועדה.
ויו"ר  העיר  ראש  מ"מ 
מסר  ירושלים  ש"ס 
בירושלים'  ל'השבוע 
החלוקה  פי  "על  בתגובה: 
בוועדה  המנדט  הצודקת, 
ש"ס  לסיעת  לעבור  צריך 
זו  מעין  בקשה  ירושלים. 
לראש  דרכה  את  עושה 

העיר". 
"אין  מסר:  בצלאל  אברהם  המועצה  חבר 
הקואליציה  בין  השוויון  חלוקתי,  צדק  פה 
כך  הוגנת,  בלתי  בצורה  מחולק  לאופוזיציה 
המשמעותיים  השותפים  עם  מתנהגים  לא 

בקואליציה".
בלשכת ראש העיר ברקת סירבו להגיב.

מאת: ישראל פריי

ישראל'  'בית  בשכונת  האוכל  חנויות 
צפויות לסגור את שעריהן בשעה 23:00, החל 
הנחיית  פי  על  כך  טבת,  לב'  אור  מהלילה, 
אלא  הכשרות.  ומערכות  'מיר'  ישיבת  ראשי 
עסקים  בעלי  הברורה,  ההנחיה  שלמרות 

בהצלחת  מפקפקים  בשכונה 
לא  הוא  כי  וטוענים  המהלך, 

יעמוד במבחן המציאות.
המאבק לסגירת חנויות המזון 
וקיבל  תקופה,  מזה  מתנהל 
חיזוק  האחרונים  בשבועות 
שנשלח  במכתב  משמעותי. 
רובין,  הרב  מהדרין  מבד"צ 
נכתב:  בשכונה,  עסקים  לבעלי 
נציגי  הוזמנו  כחודש,  "לפני 
מערכת הכשרות לאסיפה בבית 
רבי  הגאון  מיר  ישיבת  ראש 
בעניין  פינקל,  יהודה  אליעזר 
שבהשגחתנו  החנויות  סגירת 
החרדית  העדה  ובהשגחת 

ודברים  דין  לאחר  מוקדמות.  יותר  בשעות 
הוחלט ע"י ראש הישיבה כי יש לסגור את כלל 

החנויות לא יאוחר מהשעה 11:00 בלילה".
את  לנעול  העסקים  לבעלי  מורים  בבד"צ 
שעריהם בלילות, החל מב' טבת, ומדגישים כי 
זה יחול במידה ובעלי חנויות עם הכשרי בד"צ 

אחרים יסגרו גם כן. הם מוסיפים איום כי מי 
שלא יישמע להוראה, הבד"צ יסיר את תעודת 
הכשרות מחנותו, כשמשגיחים מטעם הישיבה 

ימונו לאכוף את ההוראה ולפקח על קיומה.
בשיחה  הנחרצת,  ההוראה  למרות  כאמור, 
לא  הם  כי  מתברר  בשכונה  חנויות  בעלי  עם 
את  רבה  ברצינות  לוקחים 
האזהרות, ומאמינים כי המהלך 
ימוסמס. לדבריהם, עד כה בד"צ 
הוציא  לא  כלל  החרדית  העדה 

מכתבים דומים.
יצוין כי בעוד מובילי המאבק 
בבעיות  הדרישה  את  מנמקים 
במקום  העסקים  בעלי  צניעות, 
האחרונה  בתקופה  כי  טוענים 
לקוחות  וכי  כשורה,  הולך  הכל 
תושבים,  על  נמנים  החנויות 
תלמידי  ובעיקר  אורחים 
ארוחה  המבקשים  הישיבות, 
חמה בסוף היום, ללא כל בעיות 

רעש או פריצות.
מפורסמים  עסקים  בעלי  מספר  עבור 
המוקדמת  הסגירה  של  משמעותה  בשכונה, 
כדי  עד  להביאם  שעלולה  כלכלית  כליה  היא 
בשעות  פעילותם  ומרבית  מאחר  קריסה, 

הלילה המאוחרות.

זעם בכיכר ספרא: ברקת "חוסם" 
רוב חרדי בוועדת התכנון

מהקואליציה  'התעוררות'  פרישת  למרות  ראשון:  פרסום 
והבנייה  התכנון  בוועדת  מקומם  על  שומר  ברקת  העירונית, 
  גורמים חרדיים מעריכים: צעד מכוון למנוע רוב חרדי 

צביקה כהן: "בחלוקה צודקת המנדט מגיע לנו"

יפה
חש

 המסעדה של קרויזר, ממוסדות 
 האוכל הוותיקים בשכונה

'מיר' והבד"צ באולטימטום, 
בעלי החנויות מפקפקים

המאבק בחנויות האוכל בשכונת בית ישראל: פקחים מטעם 
  ישיבת 'מיר' ינסו לאכוף את סגירת החנויות בשעות הלילה

האיום: הסרת תעודת הכשרות



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



על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים
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 רק 66% מתושבי ירושלים מדליקים נרות
ימי החג, כך  נרות חנוכה בכל  ירושלים מדליקים  הכי פחות מסורתיים: רק 66% מתושבי 
עולה מסקר של עמותת חסדי נעמי שנערך באמצעות מכון המחקר רפי סמית במסגרת מדגם 
מייצג. נתון זה ממצב את הירושלמים אחרונים במסגרת מדליקי הנרות, כאשר הראשונים הם 
תושבי חיפה והצפון שם 80% מהתושבים ידליקו נרות כל ימי החג. מיד לאחריהם מגיעים 

תושבי הדרום עם 79%, תושבי המרכז עם 71% ותושבי השרון עם 69%.
בנוסף עולה ש5% מהירושלמים יהיו מוכנים להשקיע יותר מ-10 שקלים לסופגנייה, 51% 

מהירושלמים מוכנים יהיו להשקיע בין 5 ל-9 שקלים ו44% עד 4 שקלים.

 יו"ר 'המחנה הציוני' הכניס ס"ת
השבוע  הכניס  גבאי  אבי  הציוני'  'המחנה  יו"ר 
ספר תורה במלאות שנתיים לפטירת אביו משה 
מסיעת  ח"כים  השתתפו  המרגש  באירוע  ז"ל. 
המחנה הציוני, שרים ואישי ציבור. הספר הוכנס 
בו  גילה,  בשכונת  עוז'  'מגדל  הכנסת  לבית 

מתפללת המשפחה.
בנאומו סיפר גבאי על אביו ואמר: "אבא הגיע 
לכאן מציונות גדולה, מאהבה פשוטה ובסיסית 
שלו למדינת ישראל, לארץ ישראל ולירושלים". 

לסיום נשא תפילה לשלום השבויים והנעדרים.

 פינדרוס חיתן – כולם התייצבו
רבנים, אישי ציבור, ותושבי ירושלים, הגיעו לקחת 
חלק בשמחת מ"מ רה"ע יצחק פינדרוס, שהשיא את 
ראשון,  ביום  התקיימה  החתונה  טובה.  בשעה  בנו 

באולמי 'כינור דוד' בבית שמש. 
'עטרת ישראל' הגרב"מ  בין הנוכחים: ראש ישיבת 
אורי  ח"כ  רבינוביץ',  הגר"ש  הכותל  רב  אזרחי, 
ר"ע  גוטרמן,  יעקב  עילית  מודיעין  ר"ע  מקלב, 
אברהם  ב"ב  ר"ע  מ"מ  אבוטבול,  משה  שמש  בית 

רובינשטיין, סגר"ע ב"ב מנחם שפירא. סגר"ע בי"ש שמוליק גרינברג, ח"מ עיריית בית שמש 
ובכירים ממשרד השיכון  ירושלים,  עיריית  וישראל סילברסטין, חברי מועצת  משה מונטג 

והחינוך ומנהלי מוסדות, סמינרים ות"תים.
יצוין כי ביום חמישי צפויה להתקיים שמחת שבע ברכות מרכזית באולמי תמיר, שם צפויים 

להשתתף רבנים ואישי ציבור, יחד עם עשרות ראשי ונציגי השכונות.

 גדול הזמר אצל המשפיע
קלמן  ר'  החסידי-ירושלמי  המשפיע  ה':  חסדי 
גולדשמיד, שוחרר השבוע במפתיע מבית החולים, 
לאחר שאושפז במצב קריטי בשל קריסת כליותיו. 
החסידי  הזמר  גדול  לביתו  הגיע  שחרורו,  עם 
מרדכי בן דוד, מלווה בקלידן אבי דרור, ויחד עם 
דבקות  בשירת  התעלו  ומקורבים  המשפחה  בני 

ובריקודי שמחה.

 זמרים, בעלי מנגנים ופייטנים על במה אחת 
מיוחד  בערב  השתתפו  ישיבות  בני  מאות 
ידי אגף לחינוך  לכבוד החנוכה, שאורגן על 
חרדי בעירייה בראשות צביקה כהן. האמנים 
אלי  לוק,  משה  טסה,  מידד  שהופיעו: 
הרצליך, שלומי גרטנר ואלי קליין. ליוו בשיר 
ונגן: תזמורתו של דני אבידני ומקהלת בעלי 

מנגנים, על ההנחיה: מנחם טוקר.

 נפל מפרנצ'עס ונפצע
במהלך הדלקת נר חנוכה בחצר כ"ק האדמו"ר מפינסק קרלין, קרסה אחת הפרנצ'עס, וגרמה 
"מדובר  בינוני.  במצב  החולים  לבית  פונה  הוא  עליהן.  שעמד  ישיבה  בחור  של  לנפילתו 
יהודה  סיפר  חנוכה",  נרות  כדי מעמד הדלקת  תוך  )פרנצ'עס(  גדר הטריבונה  בקריסה של 
מרציאנו מאיחוד הצלה. "יחד עם חובשים נוספים שגרים בסמיכות, הענקנו טיפול רפואי 
ראשוני לצעיר שנפצע באורח בינוני ולצעיר נוסף שנפצע באורח קל שבעקבות הקריסה נפלו 

מגובה".

 הגרב"מ אזרחי בחתונה 

 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.
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מאת: ארי קלמן

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

בהתנהלותו בתקופה האחרונה. 
לדיון  שעלה  בעת  שעבר,  בשבוע  למשל  כך 
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, 
כפי שנקבע בחוק המרכולים, אלא וועדת 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. 
זאת ועוד גרמו לחברי כנסת חרדים לתקוף את 
אמר במהלך  גפני  לוין, חה"כ משה  יריב  השר 
דבר  כל  "מקרר  לוין  כי  השבוע  הסיעה  ישיבת 
שבקדושה". בש"ס כינו את לוין "לפיד השקט".

גורם בכיר במפלגות החרדיות אומר בשיחה 
'קו עיתונות' כי "לוין דואג כל הזמן בגלל  עם 
נושאי  בעקבות  שעולים  עתיד  יש  של  הסקרים 
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 
באמצעות  בעיקר  לפעול  האחרונה  בעת  החלו 
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

www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין













לשירותכם תמיד

מחלקת חינוך מיוחד חרדי בעירייה
עברה למשכן חדש

תושבים יקרים,

המחלקה לחינוך מיוחד חרדי
בעיריית ירושלים

מתחדשת ומשתדרגת

ברה
הס

 |

מינהל חינוך

נשמח לתת לכם שירות החל מיום ראשון
ט"ו בכסלו תשע"ח 3.12.17

במשרדינו החדשים בבית יואל, רחוב יפו 33

שעות קבלת קהל:
ימים א'-ה' בין השעות: 09:00-12:00

במקרים דחופים ניתן לפנות לשפ"ח
בטל' 02-6232247/3
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במגזר החרדי דתי לרשת טרקלין חשמל כהלכה
העבודה במשמרות בין תשע בבוקר לתשע בערב, 6 ימים בשבוע

העבודה באזורים - בני ברק / אשדוד / אלעד שכר טוב למתאימים + בונוסים!!!
*המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

אנשי מכירות מנוסים
ומקצועיים

דרושים

לשליחת קו”ח:
Aharon-s@traklin.co.il | פקס: 077-3007228
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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-

בני ברק כ"ה בכסלו תשע"ח 123213/12/17

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל, שפותח בכל בוקר את וועדת מליאת הועדה 
בשיר, חרג אתמול )ג'( ממנהגו, וספד: "הרב שטיינמן היה תלמיד חכם עצום ומידת 
הענווה הייתה בולטת מאוד באישיותו, כל מעשיו והילוכו היו מתוך אהבה גדולה 
לכל יהודי באשר הוא. גם בסוגיות כמו תעסוקת חרדיות וגיוס לצבא הצליח להנחיל 

ברגישות את ערכיו״. 
כבל הוסיף כי ״חז"ל אומרים על מיתת צדיקים כי 'קשה לפני הקב"ה לגזור מיתה 
על הצדיקים וקשה לפני הקב"ה מיתת אהרון כשבירת הלוחות' כנראה חז"ל כיוונו גם 

ליום הזה, יום פטירתו של הרב אהרון לייב שטיינמן. יהי זכרו ברוך."
״צניעותו  זצ"ל.  הגראי"ל  מרן  של  בביתו  לבקר  זכה  כי  סיפר  פורר  עודד  חה״כ 
המופלגת היא בלתי ניתנת לתיאור, בעיקר לאור ידיעתו הרחבה בתורה ומעמדו כאחד 

מגדולי הרבנים במאה האחרונה״.

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-

taxes.gov.il  * 4954
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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".

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    
ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000
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ובנוסף מבצעים מדליקים!

349
כובע קנייטש

100% לבד ת. אירופה

129
כובע קנייטש
דונאטו קלאסי

490
כובעים עגולים

תוצרת אירופה

750

590
כובע צ’רבו

+ קופסא פלסטיק

299

490
כל הכובעים 
שמחירם*עד 900

750

%

ועוד כובעים

עד

הנחה

המחירים הכי 

זולים בארץ!

בהתחייבות!

בברון כובעים

מסובבים

מסובבים את סביבון
המבצעים בחנות

ומקבלים
מתנות!

וזוכיםוזוכים

*ממחיר מחירון, לא כולל ראטש

 לאור הביקוש
הרב המבצע נמשך

לשבוע נוסף 

אסון בפלטבוש: אם ושלושה 
ילדיה נשרפו למוות
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פישל רוזנפלד

איחורים,  על  הקוראים  מסיפורי  מבחר  הבאנו  שבועיים  לפני 
ידי קו 422 של חברת אפיקים,  ונזקים שנגרמו להם על  דילוגים 
תיבת  הוצפה  גם בשבועיים שחלפו  תגובת החברה.  את  גם  כמו 
מדובר  כי  ומתברר  נוספים  בסיפורים  עיתונות'  'קו  של  המייל 

בתופעה רחבת היקף, המפריעה לרבים מהקוראים.
לסדר  הנושא  העלאת  על  כח  "יישר  בן שמעון:  אלעזר  מספר 
המון  וסובל  בשבוע  פעמים   4 בקו  קבוע  שנוסע  כאחד  היום. 
האחרון  ממוצ"ש  קטן  סיפור  הנה  הקו,  של  ודילוגים  מחיסורים 
המ"ג  ברח'  הראשונה  בתחנה  איש  כעשרים  עמדנו   )2/12/17(
קו 428  בירושלים בשעה 18:50. בתחנה עמדו שני אוטובוסים, 
נוסעים  ו429, כשהגיע אחר כך קו 422 הוא לא הסכים להעלות 
עד שהאוטובוסים האחרים יצאו מהתחנה, ביקשנו לפחות לעלות 
הודעה  ללא  ופתאום  נוסעים,  כחמישה  העלה  והנהג  לשבת 
את  והשאיר  מטורפת  בנסיעה  פתח  הדלתות,  את  סגר  מקודמת 
השעה  עד  הבא  לאוטובוס  המתנו  ברחוב.  האחרים  הנוסעים  כל 
19:15, יותר מ20 דקות בקור. למותר לציין שכבר בתחנה השנייה 

הוא התמלא ובכל התחנות הבאות הוא לא עצר כלל". 
אחדים:  חודשים  מלפני  בסיפור  נזכר  ברק  מבני  ב.  ראובן 
ילדיי עמדו בתחנה מול  י"ד אב 17\8\6 בשעה 16:00  "בתאריך 
של  מועט  מס'  רק  עברו  שעתיים  במשך  בירושלים.  רמות  קניון 
בנתיב  ונוסעים  כלל  עוצרים  ולא  מלאים  כשכולם  אוטובוסים, 
רק  לעשות.  מה  ואין  שיודעים  לנו  וענו  לעדכן  התקשרנו  אחר. 
בשעה 18:10 עלו לאוטובוס, תוך שהם צריכים להידחק. הייתה 

לנו עוגמת נפש גדולה".
אהרן ברוד נתקל במקרה דומה יום לאחר מכן: "גם אני בליל 
ט"ו באב 06/08/17 חיכיתי לקו 422 כ-50 דק'. היה זה בתחנת 
צומת רמות לכיוון בני ברק, הגעתי בערך ב-23:25 בלילה לתחנה, 
בערך בשעה 00:10 הגיע אוטובוס שהעלה רק חלק מהנוסעים, וב-

00:20 הגיע אוטובוס נוסף שעליו עלינו )גם בו לחלק מהאנשים 
לא היה מקום(. לאורך ההמתנה התקשרנו לחברת אפיקים, וזכור 
לי שהם ענו משהו ט"ו באב היו פקקים, דבר שהיה נכון אולי ל-3 

שעות קודם. מחזיק לכם אצבעות".
והרגשתי הזדהות  חיים הירשביין מספר: "קראתי את הכתבה 
בשבוע  כפעמיים  נוסע  אני   .422 בקו  הסובלים  עם  עמוקה 
סבירה,  בבוקר  הנסיעה   .486 קו  מפ"ת,  אריאל  לאוניברסיטת 
איחורים של כמה דקות, לא משמעותי. המצב חמור מאוד בשעות 
לא  ואף  דקות   20 רבע שעה,  מאחרים  אוטובוסים  אחה"צ/ערב. 

מגיעים בכלל! הפקרות מוחלטת.
ד' האחרון הייתי בתחנת היציאה עם  "רק דוגמא קטנה. ביום 

 .486 אוטובוס  לצאת  אמור  היה   18:00 בשעה  נוסעים.   2 עוד 
לו המוקדן  עונה  למוקד.  18:10 התקשר אחד הממתינים  בשעה 
את  פספס  ולכן  בתחנה,  היה  לא  והוא  בזמן  יצא  שהאוטובוס 
האוטובוס. שזה לא היה רלוונטי כלל, כי 3 אנשים חיכו בתחנה 
שלא  מראה  זה   .18:15 בשעה  הגיע  האוטובוס   .17:55 מ-  החל 
האיחורים  משקרים.  אף  אלא  הזמנים  בלוח  עומדים  שאינם  רק 
אותה  נוראי.  סבל  פשוט  יומיומית.  תופעה  הינם  יציאה,  אי  ואף 
ממתין בתחנה ואינך יודע באם יגיע האוטובוס. אתה עומד בתחנה 

ומתייבש".
ועליו  לאפיקים,  ששלח  תלונה  מכתב  לצרף  בחר  בנג'י  משה 
לא זכה לקבל מענה: "הנידון: תלונה על קו 423 מרמות לב"ב. 
קו ישיר משכונת רמות לב"ב, הפועל במתכונת מצומצמת. בימי 
שישי ישנם שתי אוטובוסים של קו זה בהפרש של 10 דקות. הקו 
הראשונה  בתחנה  כבר  מתמלא  רקנאטי,  המוצא  מתחנת  יוצא 

ומקסימום בשלישית ואח"כ ממשיך ואפילו לא עוצר בתחנות. 
הראשון  האוטובוס   )11.10.17( האחרון  תורה  שמחת  "בערב 
נוסעים רבים שעמדו. הנהג הודיע  והיו  התמלא מייד עם הגעתו 
או  לחברה  להתקשר  וסירב  ירד מהאוטובוס  לנסוע,  מוכן  שאינו 
עם הסדרן,  ורק לאחר זמן רב הגיע שוטר וביקש ממנו לתקשר 
דרך  בכל  להשיג  מנסים  הנוסעים  אנחנו  כשבמקביל  הסדרן,  עם 
אפשרית להשיג את החברה אך הכל היה לשווא. כמה מהנוסעים 
ירדו ונסעו במונית לאחר שעה המתנה באוטובוס, ורק אחרי 20 

דקות הגיע אוטובוס נוסף ושניהם יצאו ב4:20 )במקום 3:00(".
וכאוב  נושא חשוב  כזה  "תודה שאתם מעלים  כותב:  ג.  משה 
נוסעים כל שבועיים שלושה  ייפתר בקרוב! אנחנו  בתקווה שזה 
להורינו בקו 422 ועולים בתחנות ברחוב השומר, וכל פעם אנחנו 
שעה,  חצי  הטוב  ובמקרה  משעה  פחות  לא  לאוטובוס  מחכים 
נסענו  חודשים  כמה  לפני  עוצרים.  ולא  מלאים  עוברים  כולם  כי 
לבר מצווה בי-ם והאוטובוס נתקע בתחנה שאין בה אוטובוסים 
עירוניים, חיכינו שיעבור קו 422 שיעצור לנו ולא עצר, עד שלקחנו 

מונית על חשבוננו".
נחמה גרינברגר כותבת: "ראשית, יישר כח על פועלכם בנושא 
לתועלת ציבור הנוסעים, ולוואי ותצליחו בדרככם זו. ביום א', ט"ו 
בבני   20 ז'בוטינסקי  ברחוב  בתחנה  עמדתי   ,3.12.2017 בכסלו, 
ברק. הגעתי לתחנה בעוד מועד, בהמתנה לאוטובוס שיצא מקניון 

איילון ב-10:40 בבוקר, בדרך להשתתף באזכרה לאמי ע"ה.
ולהיכנס  להאט  במקום  אולם  המתקרב,  באוטובוס  "הבחנתי 
לתחנה הוא פשוט חלף על פניה בנסיעה מהירה באמצע הכביש, 
לזעם  מעבר  בתחנה.  ההמומים  הממתינים  את  מותיר  כשהוא 
ותחושת הזלזול בנוסעים, הפגיעה הייתה בגרימת חריגה בזמנים 
ההמתנה  )על  נוספות  דקות  כ-20  להמתין  נאלצתי  המתוכננים. 

הראשונה( כשאין ספסל לשבת ואני סובלת קשות בעמידה מרובה 
עקב בעיות גב".

פעמים  וכמה  כמה  כבר  "חיכיתי  מציין:  מרמות  רוט  קובי 
בכדי  הערב  ברק בשעות  לבני   422 לקו  בגולדה-מירסקי  בתחנה 
להגיע לחתונה, ומאחר שעברו כמה אוטובוסים ולא עצרו כבר לא 
היה לי למה לנסוע ונאלצתי לחזור לבית תוך עוגמת נפש גדולה. 

תמשיכו עם המאבק הזה ובע"ה נקווה לשיפור".
 ,422 בבעיית  הטיפול  על  כח  "ישר  מציע:  הלפטגוט  ואליהו 
שעוברים  הרב  לסבל  וסוף  פתרון  להביא  יצליח  בידכם  ה'  חפץ 

הנזקקים לשרותיו, חיזקו ואימצו!
מעבר לבעיות שהוזכרו על עומסים ודילוגים וכו' ישנה בעיה 
הניתנת לפתרון פשוט וללא עלויות נוספות במידה ויש קצת רצון 
טוב מצד החברה. פעמים רבות חולף ביעף אוטובוס בלא לעצור 
להבחין  ניתן  כדי  תוך  חטוף  במבט  אך  מקום,  מחסור  כביכול 
במקומות פנויים אף בישיבה, ולפעמים בעמידה פחות מעשר, או 
הנוסעים שזכו לשבת באוטובוס רואים זאת. הדבר נובע מעצלות 
מ'אהבת  סתם  או  הטוב  במקרה  נוסעים  יתר  עם  להתמודד  הנהג 

מרדכי' וכדו'.
"כמובן שהעומדים בתחנה עיניהם רואות וכלות ואין לאל ידם 
לעשות מאומה, ואף הנוסעים שנוגע ללבם ע"פ רוב לא מעוניינים 
הוא  להנ"ל  הפשוט  הפתרון  לו.  ולהעיר  הנהג  עם  להתעמת 
החברה  למשרדי  או  לפקח  שיגיע  טלפון  מספר  תייעד  שהחברה 
ולפרסמו באופן שיהיה זמין ביד הציבור, ואז כשתגיע תלונה כזו 
מספר  את  התשלום  מכונת  לפי  לבדוק  יהיה  ניתן  מעשה  בשעת 
הנוסעים המדויק, או לכה"פ אחר כך לשחזר, ואם יתברר שהנהג 
סנקציות,  עליו  להטיל  נוסעים  להעלות  בלא  הצדקה  ללא  חלף 
כאלו שדי יהיה במספר פעמים בלבד כדי להרתיע נהגים סוררים 
מהנושא  תרפו  שלא  נקוה  הנוסעים.  חשבון  על  כזו  מהתנהגות 

שנוגע לסבלם של אלפי אנשים וזכות הרבים תעמוד לכם".
אבל   .422 בקו  להשתמש  לי  יצא  "לא  מסכמת:  ווייס  וגיטה 
יצא לי גם יצא להשתמש בקווים אחרים של אפיקים. הסיפורים 
בהחלט חוזרים על עצמם. דילוג על יציאת אוטובוסים, אי תגבור 
תקינים  שאינם  אוטובוסים  הוצאת  עמוסות,  בשעות  אוטובוסים 
)מה שגורם לנסיעה איטית בצורה מוגזמת, ובדרך כלל צריך בדרך 
להחליף אוטובוס(. חברת אפיקים בפירוש עושה כל שביכולתה 

להפגין זלזול בציבור הנוסעים המפרנסים אותה".
תגובת חברת "אפיקים" לא התקבלה עד לשעת סגירת הגיליון.

כאוס ב422: גל תגובות 
ותלונות הקוראים

עיתונות'  ש'קו  אחרי  בסדרה:  שנייה  כתבה 
הרים את הכפפה ובחן את תופעות האיחורים 
ירושלים-בני  ציר  על  הנע  בקו  והחיסורים 
  למערכת  זורמות  הקוראים  תלונות  ברק, 
מתוך יותר ממאה תלונות שהגיעו, קבלו עשר 
להתייעל  תבחר  'אפיקים'  האם    נבחרות 

ולשנות את היחס ללקוחותיה
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יענקי קצבורג

פרופיל ראשון לדמותו של ראש 
הגאון  ישראל"  "תפארת  ישיבות 
כיצד  דרוק,  מאיר  ישראל  רבי 
זכה להתקרב ולשמש כ'חברותא' 
ולזכות  קניבסקי,  הגר"ח  למרן 
בגבעת  בביתו  שנתי  דו  לביקור 
הגראי"ל  מרן  של  העצות  שאול, 

דמותו  זצ"ל, 
חמיו  של 
זילבר  הגר"מ 
ומורו ורבו ר"י 
ישראל  אור 

הגר"י רוזן. 
ה  ב י ח
מיוחדת הייתה 
ישיבת  לראש 

הבחור  לתלמידו  ישראל'  'אור 
ועד  דרוק,  מאיר  ישראל  החשוב 
היום משתתף הגר"י רוזן בכל כנס 
של המוסדות ומרבה לשבח אותו, 
התחתן  מאיר  ישראל  ר'  "כאשר 
בשיעור  שקט  של  תקופה  הייתה 
כללי, היה לי מאוד קשה להתרגל 
לומר שיעור בלעדיו", אמר בעבר.
הציעו  וחצי  כשנה  לפני 
מוסדותיו  תחת  לקחת  להגרי"מ 
שעמדה  הישיבות  אחת  את 
נכנס  הוא  כלכלית,  קריסה  תחת 
הגראי"ל  מרן  אצל  להתייעצות 

זצ"ל שהשיבו באידיש: "העפלעך 
קייפטמאן  ישיבע'ס  קיפטמאן 
ישיבות  קונים,  )תפוחים  נישט" 

לא קונים. י.ק.(.
הישיבות,  ראשי  לרוב  בניגוד 
בעד  דרוק  הגרי"מ  של  דעתו 
"דעותיו  מוקדם.  בגיל  נישואין 
ורבו  מורו  כדעת  הן  כלל  בדרך 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, 
הוא  אליו 
בכל  מתבטל 
לכן  עניין. 
שבחור  דעתו 
ן  י י נ ו ע מ ה
ס  ר א ת ה ל
לו.  לתת  יש 
ו  י ת ו ב י ש י ב
אופן  בשום  לסלק  שלא  נוהג  אף 
מהישיבה בחור שהתארס מוקדם, 
אחד  מסביר  ורבו".  מורו  כדעת 

מתלמידיו.
מרן הגר"ח אומר בדרך מליצה 
הוא  האידיש  בשפת  ש'דרוק' 
מרן  שואל  תמיד  ולכן  'דפוס' 
"וואס  הגרי"מ  את  התורה  שר 
אתם  )מה  איינט"  דרוקטמען 
שר  מרן  י.ק.(.  היום.  מדפיסים 
התורה אף מצרף באופן נדיר את 

הסכמותיו לכלל ספרי רה"י.

תפארת ישראל
פרופיל ראשון לדמותו של הגרי"מ דרוק, מלווה בתמונות 
מרן  ורבו  מורו  של  מחדרו  לראשונה  המתפרסמות  נדירות 
השיעורים,  נתפס,  הבלתי  היום  סדר  קניבסקי,  הגר"ח 

הספרים, ההסכמות וההשקפה

 הכתבה המלאה בסוף השבוע ב-

אלי כהן

יו"ר  בטקס מיוחד שנערך בשבוע שעבר בכנסת, במעמד 
הכנסת, שרים וחברי כנסת רבים מכל סיעות הבית, הוקמה 
השדולה להגנת הר הזיתים בכנסת, בראשה עומד ח"כ יואב 
חברי  היו  במעמד  הכבוד  אורחי  ש"ס.  סיעת  יו"ר  צור,  בן 

בראשות  הזיתים  הר  להגנת  העולמי  הועד 
וכן  לובינסקי,  מנחם  ור'  אברהם  ר'  האחים 
יו"ר ועידת הנשיאים מלקולם הונליין שהגיעו 
למעלה  המונה  במשלחת  מארה"ב  במיוחד 

מחמישים איש. 
חתמו  עליה  בכנסת,  השדולה  הקמת  בכנס 
נטלו  הסיעות,  מכל  ח"כים  מ-65  פחות  לא 
חלק יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, שר השיכון 
הרצוג,  בוז'י  האופוזיציה  יו"ר  גלנט,  יואב 

וחברי הכנסת בן צור, אייכלר, אשר, מקלב, וקנין, יוסי יונה, 
יהודה גליק, עודד פורר ועוד. כמו כן השתתפו חברי מועצת 

העיר ירושלים, פינדרוס, קלרמן ובצלאל.
גלנט המלווה במשך שנים את פעילות  יואב  שר השיכון 

הועד סיפר על פעילותו לאורך השנים יחד עם אנשי הוועד 
שעשינו  מתוחכמות  פעולות  של  "בסדרה  הבינלאומי: 
יו"ר  לנפטרים".  כבוד  והבאנו  התופעה  את  מאד  צמצמנו 
הכנסת יולי אדלשטיין סיפר לנוכחים שרעיון הקמת השדולה 
נולד בלשכתו. ואמר, כי "ראוי למקד את הפעילות בהפיכת 
וחינוכי מבחינת  ראוי  למקום  הזיתים  הר 

פיתוח ושימור".
בפגישה מיוחדת שערכה המשלחת עם 
הראשל"צ  לישראל,  הראשיים  הרבנים 
העלו  לאו,  והגר"ד  שליט"א  יוסף  הגר"י 
החשובה  תרומתם  את  נס  על  הרבנים 
ערכו  מכן  לאחר  הזיתים.  הר  להגנת 
פגישות מיוחדות עם בכירי המדינה, נשיא 

המדינה רובי ריבלין וראש הממשלה נתניהו. 
הועד,  לחברי  מיוחד  הוקרה  ערב  נערך  לכן  קודם 
בהשתתפות שר הבריאות לשעבר ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר 

השיכון יואב גלנט, וסגן שר הביטחון הרב אלי בן דהאן. 

אלי כהן

הרב הראשי לישראל הגר"י יוסף, ביקר לכבוד חג החנוכה 
נר שביעי  והדליק  לילדים בשערי צדק,  וילף  בבית החולים 
את  בירך  הרב  דיאליזה.  במחלקת  המטופלים  הילדים  עם 
הילדים ואיחל להם החלמה מהירה ורפואה שלמה. מתנדבי 
ארגון "תקווה ומרפא" שארגנו את הביקור הנעימו לילדים 
הילדים  תיעד את  קריקטורות  צייר  חנוכה.  זמנם בשירי  את 
המטופלים.  מנהל המחלקה, פרופ' יעקב פרישברג ליווה את 

הרב והודה לו על תשומת הלב והברכות.    

צדק  שערי  הרפואי  במרכז  לילדים  המודיאליזה  יחידת 
 18 גיל  עד  וילדים  תינוקות  למאות  ומעקב   טיפול  מעניקה 
הסובלים מאי ספיקת כליות סופנית המגיעים מאזור ירושלים 
עמדות   14 כוללת  היא  בישראל.  הגדולה  והיא  ומהדרום 

דיאליזה, 2 עמדות בידוד, מוניטורים וציוד מתקדם נוסף. 
מחלקת  את  ומאמצת  מלווה  ומרפא"  "תקווה  עמותת 
הוריהם  ואת  בדיאליזה  המטופלים  הילדים  את  נפרולוגיה, 
משך כל ימות השנה, מסייעת בלימודים ובהסעות ומארגנת 
בחגים וחופשים אירועים מיוחדים כדי לשמח את הילדים.  

הוקמה השדולה להגנת הר הזיתים בכנסת

הרב הראשי לישראל הדליק נרות עם ילדי הדיאליזה

השדולה עליה חתמו לא פחות מ-65 חברי כנסת הוקמה ביוזמת חברי הועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים 
נתניהו,  ראה"מ  ריבלין,  נשיא המדינה  עם  אף  נפגשו  הועד   חברי  לאירוע  במיוחד מארה"ב  שהגיעו 

הרבנים הראשיים וראה"ע ירושלים ברקת

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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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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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ִחְּפׂשּו  ַלֵהיָכל, ֵהם ֹלא  ִנְכְנסּו  ְּכֶׁשַהְּיָוִנים 
ַרק ֶאת ְּכֵלי ַהָּזָהב ַהְמפָֹאִרים ֶׁשָהיּו ּבֹו, 
ֶאָּלא ַּגם ֶאת ַהַּכִּדים ַהְּקַטִּנים - ְלַטֵּמא 
ְלַהְדִליק  יּוְכלּו  ֶׁשֹּלא  ְלָכְך  ְוִלְגרֹם  אֹוָתם 
חֹומֹות  "ּוָפְרצּו  ָטהֹור.  ְּבֶׁשֶמן  ַהְּמנֹוָרה  ֶאת 
ִמְגָּדַלי ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים" - ֵהם ֹלא ָלְקחּו ֶאת 
ֹלא  ֶׁשּׁשּוב  ְּכֵדי  אֹוָתם,  "ִטְּמאּו"  ֶאָּלא  ַהְּׁשָמִנים, 
 - ַיְדִליקּו  זֹאת  ְּבָכל  ְוִאם  ַהְּמנֹוָרה,  ֶאת  ַיְדִליקּו 

ִיְהֶיה ֶזה ְּבֶׁשֶמן ָטֵמא. 
ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה, ִנָּתן ָהָיה ְלַהְדִליק ְּבֶׁשֶמן ָטֵמא 
ֶׁשֲהֵרי "ֻטְמָאה ֻהְּתָרה ְּבִצּבּור" )פסחים עז ע"א(. 
ֲחֻנָּכה,  ְּבֵנס  צֶֹרְך  ָהָיה  ֵאפֹוא,  ַמּדּוַע,  ְלָהִבין  ֵיׁש 

ַוֲהֵרי ְיכֹוִלים ָהיּו ְלַהְדִליק ְּבֶׁשֶמן ָטֵמא? 
ַהְּׁשָמִנים",  ָּכל  ַהְּיָוִנים ָטְרחּו "ְלַטֵּמא ֶאת  ִאם 
ֵֶהם ָיְדעּו ַמה ֶּׁשֵהם עֹוִׂשים! ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֵהם ֵהִבינּו 
ֶׁשֵּיׁש ֶהְבֵּדל ָעצּום ֵּבין ִאם ַהַהְדָלָקה ִּתְהֶיה ְּבֶׁשֶמן 

ָטהֹור ְלֵבין ִאם ִהיא ִּתְהֶיה ְּבֶׁשֶמן ָטֵמא...
ַּבִּמיׁשֹור  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ָהִעְנָין  ֶאת  ְלָבֵאר  ְּכֵדי 
ָהֶעְקרֹוִני, ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה. ַהְדָלַקת 
ַהְּמנֹוָרה ֵאיָנּה ִמְסַּתֶּכֶמת ְּבִמְצַות ַהְדָלָקה ְּגֵריָדא. 
ְלָכל  ָהֶעְליֹון  ֵמָהעֹוָלם  ֶהָאָרה  מֹוִריָדה  ַהַהְדָלָקה 

ַעם ִיְׂשָרֵאל. 
ְלַמָּטה,  ַהְּמנֹוָרה  ֶאת  ַמְדִליק  ָהָיה  ְּכֶׁשַאֲהרֹן 
ָּבעֹוָלם  רּוָחִני  אֹור  ִנְדָלק  ָהָיה  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם 
ָהֶעְליֹון, ֶׁשָהָיה ֵמִאיר ּוַמְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ְיהּוִדי. הּוא 
ָהָיה ִנְכָנס ְלִלּבֹו, ְלמֹחֹו, ּוַמְׁשִּפיַע ָעָליו ֶׁשַפע ֶׁשל 

רּוָחִנּיּות, ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה.
ְמֻיָחד,  ֶׁשֶמן  לְְ ֶעְליֹוָנה  ֲחִׁשיבּות  ָהְיָתה  ְלִפיָכְך 
ֶׁשַּנֲעָׂשה  ֶׁשֶמן  ַלָּמאֹור",  ָּכִתית  ָזְך  ַזִית  "ֶׁשֶמן 
ַהַהְדָלָקה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּכֵדי  ּוְבָטֳהָרה,  ִּבְקֻדָּׁשה 
ָהרּוָחִנִּיים  ָהאֹורֹות  ִיְתעֹוְררּו  ַהּזֹאת,  ַהְּטהֹוָרה 

ָהֶעְליֹוִנים, ֶׁשַּיְׁשִּפיעּו ְקֻדָּׁשה ְּבֵלב ָּכל ְיהּוִדי.
ַּבְּקֻדָּׁשה  ְלַהְרִּגיׁש  ָהָיה  ָיכֹול  ְיהּוִדי  ָּכל 
ִמִּבְפִנים.  ְמַדֵּבר" ִמּתֹוכֹו,  ְּכִאּלּו "ַמֶּׁשהּו  ַהּזֹאת! 
ָהרּוָחִנית  ַהֶהָאָרה  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ַהֶּזה  ַה"ַּמֶּׁשהּו" 

ֶׁשִהִּגיָעה ֵאָליו ֵמָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון. 
ַעל  ַהַּמֲעָרִבי  ַּבֵּנר  ֶׁשָהְיָתה  ָהֵעדּות  ֵּפֶׁשר  זֹוִהי 
ֶׁשָּכל  ִמּׁשּום  ְּבִיְׂשָרֵאל",  ׁשֹוָרה  ֶׁש"ְּׁשִכיָנה  ָּכְך 
ְיהּוִדי ָהָיה זֹוֶכה ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהֶהָאָרה ָהֶעְליֹוָנה. 
ַהְּפֻעָּלה  ִעם  ְּבַבד  ַּבד  ַהְּמנֹוָרה,  ְּבַהְדָלַקת 
ִהיא  ְוִהיא  רּוָחִנית,  ְּפֻעָּלה  ַּגם  ָהְיָתה  ַהַּגְׁשִמית, 

ָהֵעדּות ֶׁשְּׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ְּבִיְׂשָרֵאל.         
ִּכי  ְוָיְדעּו  ָלְמדּו  ֵהם  ִלְלמֹד...  ָהְלכּו  ַהְּיָוִנים 
ְּברּוָחִנּיּותֹו.  ָנעּוץ  ַהְּיהּוִדי  ָהָעם  ֶׁשל  ּכֹחֹו  סֹוד 
ֵמַהְּמנֹוָרה ַהְּטהֹוָרה,  ֲאֵליֶהם  ַהַּמִּגיָעה  ָהרּוָחִנּיּות 
ְוִהיא  ָהַעִּמים,  ִמָּכל  אֹוָתם  ֶׁשְּמַיֶחֶדת  ִהיא 
ֶׁשהֹוֶפֶכת אֹוָתם ְלַעם ְסֻגָּלה. ֵהם ָלְמדּו ְוֵהִבינּו, ִּכי 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַהּזֹאת,  ָּברּוָחִנּיּות  ִלְפּגַֹע  ַיְצִליחּו  ִאם 
ַיְצִליחּו  ְוָכְך  ָהַעִּמים,  ְּכָכל  ַעם  ִלְהיֹות  ַיֲהפְֹך 

לחסלו, חלילה. 
ַיֲעִרימּו  ַעְּמָך  "ַעל  ַרָּבה,  ִּבְתבּוָנה  ָעְבדּו  ְוֵהם 
ֵהם  ד(.  פג,  )ְּתִהִּלים  ְצפּוֶניָך"  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  סֹוד 

ָּפנּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל "ִּביִדידּות" ְוָאְמרּו:
- ֻּכָּלנּו ַאִחים, ְּבֵני ָאָדם ָהִראׁשֹון. ַמּדּוַע ַאֶּתם 
ִמְתַרֲחִקים ִמן ַהּגֹוִיים? ָהָבה ָנדּור ַיְחָּדיו ְּבַאֲהָבה 
ּוְבַאְחָוה, ַנֲעסֹק ְּבַיַחד ְּבִמְסָחר, "ְוָנַתּנּו ֶאת ְּבנֵֹתינּו 
ָלֶכם ְוֶאת ְּבנֵֹתיֶכם ִנַּקח ָלנּו ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו 

ְלַעם ֶאָחד"...
ְמַקְּׁשרֹות  ַהָּׂשפֹות  ָׁשפֹות?  ִלְלמֹד  ַרע  ָמה   -
ְקָצת  ְסּפֹוְרט,  ְקָצת  ָאָדם...  ְּבֵני  ֵּבין  ּוְמַגְּׁשרֹות 
ִלְבִריאּות  ּתֹוְרִמים  מּוִזיָקה,  ְקָצת  ַּתְרּבּות, 
ָּדָבר  הּוא  ָּבִריא  ְּבגּוף  ְּבִריָאה  ֶנֶפׁש  ַהֶּנֶפׁש... 
ְמפָֹאר,  ִמּקֹוְנֶצְרט  יֹוֵתר  ְמֻׁשָּבח  ּוַמה  ִחּיּוִבי... 
ַהְּמַנֶּגֶנת  ַהִפיְלַהְרמֹוִנית  ַלִּתְזמֶֹרת  ּוֵמַהֲאָזָנה 
מֹוָצְרט אֹו ָּבאָך? ְוָכְך ֵהם ָעְבדּו ְּבִּתְחּכּום ַרב. ֵהם 
ִהְׂשִּכילּו ֵהיֵטב ְלָהִבין ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹא ֶאל ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ְּבכַֹח. ֶאל ַעם ִיְׂשָרֵאל ָצִריְך ָלבֹא ְּבָחְכָמה, 
ְּבִּתְחּכּום, ְוִלְפּגַֹע ָּברּוָחִנּיּות ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשִהיא ְמקֹור 

ָעְצָמָתם ְוסֹוד ּכָֹחם.
ָהֻאָּמה  ָּכל  ֶאת  ִּכְמַעט  ָּכְבׁשּו  ֵהם  ְוָכְך 
ַהִּיְׂשְרֵאִלית. רֹב ֻרָּבם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ֻהְׁשְּפעּו ְלָרָעה 
ַאְך  ּוִמְצוֹות.  ּתֹוָרה  ִלְׁשמֹר  ְוָחְדלּו  ָיָון,  ִמַּתְרּבּות 
ַּבֲחַמת  ָרְדפּו  ֵהם  ָּבזֹאת!  ִהְסַּתְּפקּו  ֹלא  ַהְּיָוִנים 
ַעל  ִלְׁשמֹר  "ֶׁשֵהֵעז"  ְיהּוִדי  ִמעּוט  ֶאת אֹותֹו  ַזַעם 
ְּגֵזרֹות  ֲחִקיַקת  ְּבֶאְמָצעּות  ְוַיֲהדּותֹו.  רּוָחִנּיּותֹו 
ָקׁשֹות ֵהם ָזְממּו ְלַהִּגיַע ֶאל ֻּכָּלם. ַאְך, ַאְלָיה ְוקֹוץ 
ְּבָעָיה  ָקָׁשה",  "ְּבָעָיה  ִּבְפֵני  ָעְמדּו  ַהְּיָוִנים  ָּבּה. 
ּוְלָהִׁשיב  ַהָּתְכִנית,  ָלֶהם ֶאת ָּכל  ְלַׁשֵּתק  ֶׁשֲעלּוָלה 

ֶאת ָּכל ַהַּמָּצב ְלַקְדמּותֹו...
ַהֶהָאָרה  ְּבָטֳהָרה!  ַהְדָלָקָתּה  ַהְּמנֹוָרה! 
ָהרּוָחִנית ַהּיֹוֶרֶדת ִמָּׁשַמִים ִּבְזַמן ַהְדָלָקָתּה! ָּבֶרַגע 
ֶהָאָרה,  ִמָּׁשַמִים  ֵּתֵרד   - ַהָּטהֹור  ַהֶּׁשֶמן  ֶׁשֻּיְדַלק 
ָּכל  ֶׁשל  ְוַהַּדַעת  ַהֵּׂשֶכל  ַהּמַֹח,  ַהֵּלב,  ֶאת  ֶׁשַּתִּקיף 
ֶׁשְּמַדֵּבר  ְּפִניִמי  קֹול  ַיְרִּגיׁש  הּוא  ְלֶפַתע  ְיהּוִדי. 
ֵאָליו, ֶׁשּקֹוֵרא לֹו: "ָמה ִאְּתָך? ִּתְרֶאה ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה 
ַׁשָּבת  ְמַחֵּלל  ָּגמּור,  ְּכגֹוי  ִלְהיֹות  ָהַפְכָּת  ְלָך? 
ָלׁשּוב  חּוִׁשים  ֵּתָחֵלץ  ִּתְתַעֵּׁשת,  ְנֵבלֹות...  ְואֹוֵכל 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה!"
ְּבכֹחֹו  כז(  כ,  )ִמְׁשֵלי  ָאָדם"  ִנְׁשַמת  ה'  "ֵנר  
ַּבֲאֶׁשר הּוא!  ְיהּוִדי,  ָּכל  ֶׁשל  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת  ְלָהִאיר 
ֶאת  ְלַטֵּמא  ֶעְליֹון  ַמֲאָמץ  ַהְּיָוִנים  ָעׂשּו  ְלִפיָכְך 
ְּבֶׁשֶמן  ַיְדִליקּו  ַהְּיהּוִדים  ָמה?  ְוָאז  ַהְּׁשָמִנים.  ָּכל 
ְויֹוְצִאים  ְּבִצּבּור",  ֻהְּתָרה  "ֻטְמָאה  ֶׁשֲהֵרי  ָטֵמא! 

ְיֵדי חֹוָבה ַּגם ְּבַהְדָלָקה ְּבֶׁשֶמן ָּכֶזה.  
ַהֶהָאָרה  ַהָּגדֹול:  ָה"ֲאָבל"  ַמִּגיַע  ְוָכאן  ֲאָבל... 
ִמָּׁשַמִים, ּוַמְׁשִּפיָעה  ַהּיֹוֶרֶדת  ָהֶעְליֹוָנה,  ָהרּוָחִנית 
 - ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשל  ְלִלּבֹו  ְוָטֳהָרה  ְקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ֶׁשַפע 
ַהֶהָאָרה ַהּזֹו ֹלא ִּתְהֶיה! ֶהָאָרה ָּכזֹו יֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם 
ָטהֹור,  ְּבֶׁשֶמן  ִמְתַּבַצַעת  ַהַהְדָלָקה  ַּכֲאֶׁשר  ַרק 

ְּב"ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור".
ַּכד  ֶׁשִּנְמָצא  ָהָיה,  ֲחֻנָּכה  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס 
ּכֵֹהן  ֶׁשל  ְּבחֹוָתמֹו  ָחתּום  ָטהֹור,  ֶׁשֶמן  ֶׁשל  ָקָטן 
ָיִמים,  ִלְׁשמֹוָנה  ֶׁשִהְסִּפיק  ֵנס  ּבֹו  ְוַנֲעָׂשה  ָּגדֹול, 
ֶאת  ִהְדִליקּו  ְוָכְך  ָטהֹור,  ַאֵחר  ֶׁשֶמן  ֶׁשֵהִכינּו  ַעד 

ַהְּמנֹוָרה, ָּכל אֹוָתם ַהָּיִמים, ְּבֶׁשֶמן ָטהֹור.  
ַהְּלָבבֹות  ֶאת  ֵהִציָפה  ַהָּטהֹור  ְּבֶׁשֶמן  ַהַהְדָלָקה 
ֶׁשָהַלְך  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמַעם  ֵחֶלק  אֹותֹו  ְוַגם  ְּבֶהָאָרה, 
ָיָון  ַּתְרּבּות  ַאֲחֵרי  ְוִנְסַחף  ָזִרים,  ִּבְׂשדֹות  ִלְרעֹות 
ְותֹוֲעבֹוֶתיָה, ִהְתעֹוֵרר ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ְוִהְצָטְרפּו 
ּוָבָניו,  ַמִּתְתָיהּו  ְּבָראׁשּות  ַהַחְׁשמֹוָנִאים,  ְלקֶֹמץ 

ְלִמְלֶחֶמת ָחְרָמה ֶנֶגד ַהְּיָוִנים. 
ְוַכֲאֶׁשר ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ָׁשב ֶאל ּכּור ַמֲחַצְבּתֹו, 
ַהָּקָּב"ה   - ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל  ַעְצמֹו  ַעל  ּוְמַקֵּבל 
ִנְלָחם ֲעבּוָרם, ּוְמַעִּטים ְוַחָּלִׁשים ְיכֹוִלים ְלִהְתַּגֵּבר 
ַעל ַרִּבים ְוִגּבֹוִרים. ַהָּקָּב"ה נֹוֵסְך ּכֹחֹות ְמֻיָחִדים, 
ַמְצִליִחים  ְוֵהם  ָּגֵברּו",  ֵמֲאָריֹות  ַקּלּו  "ִמְּנָׁשִרים 
ְלָהִביס ֶאת אֹוְיֵביֶהם ַהָּקִמים ִּבְפֵניֶהם. ָּכְך הּוְבָסה 
ָהִאְמֶּפְרָיה ַהְיָוִנית ַעל ְיֵדי קֶֹמץ ָקָטן ֶׁשל ְיהּוִדים. 

"ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון". 
ִהֵּנה ִּכי ֵכן, ָּכל אֹוָתם ְיהּוִדים ֶׁשַהְּיָוִנים ָעְמלּו 
ְיָוִנית,  ַּתְרּבּות  אֹוָתם  ְוִלְּמדּו  ָקׁשֹות,  ֲעֵליֶהם 
ִמְגְרֵׁשי  ָלֶהם  ובנו  ְיָוִנית,  ּוִפילֹוסֹוְפָיה  ְוָחְכָמה 
אֹוָתם  ְו"ִׁשְחְרָרה"  ֵּתיַאְטָראֹות,  ּוָבֵּתי  ְסּפֹוְרט 
ָחְזרּו  ֻּכָּלם,  ֻּכָּלם,   - ֶׁשָּלֶהם  ֵמַה"ְּפִריִמיִטיִבּיּות" 
ֶאל ּכּור ַמְחַצְבָּתם, ְוָלֲחמּו ְּבָכל ָהעֹז ְוַהַּתֲעצּומֹות 

ַּבְּיָוִנים! 
ְלעֹוָלם ֹלא  ַהְּיהּוִדית  ַהְּנָׁשָמה  ִּכי  ַיַען  זֹאת  ָּכל 
ִּתְכֶּבה! ַּכָּמה ֶׁשַּיַעְמלּו "ְלַכּבֹות" אֹוָתּה - ִהיא ֹלא 
ִיְׂשָרֵאל   - ֶׁשָחָטא  ִּפי  ַעל  - ַאף  "ִיְׂשָרֵאל  ִּתְכֶּבה! 
הּוא" )ַסְנֶהְדִרין מד ע"א(. "ְּתַדֵּבר" ֶאל ַהְּנָׁשָמה 
ַהְבֵלי  ָּכל  ַּתֲעזֹב ֶאת  ְוִתְבַער,  ְוִהיא ָּתׁשּוב   - ֶׁשּלֹו 

עֹוָלם ְוָתׁשּוב ְליֹוְצָרּה.

"משכני  אלבז  הגר"ר  של  מספרו  )נלקט 
אחריך", שמופץ ברחבי הארץ בימים אלו(.

ואת יהודה שלח לפניו מהות המנורה הטהורה
מנהג ישראל לחנוך בית יהודי בתפילות 
בזה  הפליגו  וכבר  תורה,  ובלימוד 
מה  נתבונן  וקבלה.  חסידות  בספרי 
זו  וודאי,  ודאי  מזוזה  זה?  מנהג  ענין 
יהודיים צריכים  ובית  וכל חדר  מצוות עשה 
ועל מזוזה יש את שמו של הקב"ה,  שמירה, 
אך  ישראל,  דלתות  שומר  תיבותיו:  שראשי 
מדוע יש ענין לחנוך את הבית בלימוד תורה 

ותפילות בעת הכניסה?
אבינו  יעקב  ירידת  על  מסופר  בפרשתנו 
למצרים, כמו שאומר יעקב: "ויאמר ישראל... 
כשהפסוקים  אמות".  טרם  ואראנו  אלכה 
מתארים את המסע: "ויקם מבאר שבע וישאו 
ואת  טפם  ואת  אביהם  יעקב  את  ישראל  בני 
ואת  מקניהם  את  ויקחו  בעגלות...  נשיהם 
רכושם ויבואו מצרימה". בעוד שבעים הנפש 
יעקב  שולח  מטלטליהם,  ואורזים  מתארגנים 
יהודה  "ואת   - החדשה  הארץ  אל  יהודה  את 
מפרש  גשנה".  לפניו  להורות  לפניו...  שלח 
רש"י: "לפנות לו מקום להורות היאך יתיישב 
אמר:  "חד  מבואר:  רבה  ובמדרש  בה". 
להתקין  אמר:  וחד  דירה.  בית  לו  להתקין 
ושיהיו  תורה  דבר  בו  מורה  שיהא  ועד,  בית 

השבטים לומדים בו". 
מתקבל  יהודה  לשליחת  השני  הנימוק 
לכאורה בהבנה. במצרים ודאי לא היו ישיבות 
וכל שכן בתי הוראה, וכך שמובן שזהו הדבר 
תילו.  על  שיעמוד  יעקב  שביקש  הראשון 
תמוה:  לכאורה  נראה  הראשון  הנימוק  אולם 
במרכזה  הן  דירה"?  "בית  להתקין  מה  לשם 
של מצרים האימפריה, מצוי היה ארמון פאר 
מרהיב ומאובזר, הלא הוא ביתו של יוסף. מה 
שארית  את  לחיות  היורד  שהאב  טבעי,  יותר 
ימיו במצרים יבוא אל ארמונו של בנו, ישהה 
שם פרק זמן קצר, ואח"כ יחליטו לאן פניו של 

יעקב לגור?
מגדרו  יוצא  היה  הצדיק  יוסף  כי  ספק  אין 
לכבד את אביו שדמות דיוקנו חקוקה הייתה 
ישלחו  כך  כדי  תוך  השנים.  אותן  כל  אצלו 
דירה  ויחפשו  השטח  את  יסרקו  מתווכים, 
מתאימה עבור אביו. ומשתימצא, יעבור אליה 
יעקב אבינו. על מה ולמה החיפזון והבהילות 
של  המוקדמת  בשליחתו  אבינו  יעקב  של 
אכסניה  להם  יש  כיעקב  אבות  כמה  יהודה? 

מכובדת כזו בבואם אל ארץ זרה?
זצ"ל  סלנט  צבי  יוסף  רבי  הגה"צ  מפרש 
לדור  רצה  לא  שיעקב  יוסף",  "באר  בספרו 
בבית יוסף אפילו ארעי, משום שהבין שכיון 
ושריה  הארץ  וגדולי  במצרים,  מושל  שיוסף 
נכנסים בביתו תדיר, לכן מוכרח הוא, על אף 
צדקתו וחסידותו להתנהג במידת מה בנימוסי 
מצרים. ויעקב אבינו חשש שמא ידבק בנשים 
או  במלבושים  מהם,  שמץ  איזה  ובילדים 
בשפה ולשון וכדומה, לכן מנע עצמו מלגור 

בביתו של יוסף אפילו לזמן קצר. 
המושל  של  שבביתו  הבין  אבינו  יעקב 
יוסף השפה שם הינה מצרית, וכל סדרי הבית 
בבניו  שהטביע  החינוך  כפי  אינם  האציליים 
בית  ולא  במועט,  בהסתפקות  לחיות  של 
כן שלח מיד  ובמותרות. על  מנוהל בתפארת 
את יהודה לכונן ולתקן לו בית מיוחד במקום 
פנוי, כדי שיישארו אך ורק במנהגי אבותיהם 

ולא יתרגלו בחוקי מצרים ונימוסיהם.
עיניו  ירידתו למצרים מה שעמד מול  ערב 
ההסתגלות  לא  מנוחתו,  את  וטרד  האב  של 
שנפתח  החדש  החיים  לפרק  המתקדם  בגילו 

שם, אלא רק גידול ילדיו בדרך התורה. 
יעקב,  אמר  בני"  בבית  בוודאי,  יש  "תורה 

על  לרמוז  העגלות  את  יוסף  לו  שלח  שהרי 
הסוגיה האחרונה שעסקו בה בפרשת "עגלה 
ערופה". אך מטבע הדברים ברור, כי באוויר 
מלכות  וגינוני  נימוסים  אלו  אי  דבקו  הבית 
וזו  כה.  עד  צאצאיהם  שהורגלו  מאלו  שונים 
הייתה דאגתו של יעקב אבינו שלא ידבק בהם 
ישראל  שבני  נאמר  בכדי,  לא  מזה.  מאומה 
על  שמרו  במצרים,  שהותם  שנות  כל  לאורך 
אבינו  יעקב  כי  ולשונם.  לבושם  שמותיהם, 
ירידתם למצרים בכך ששלח  זאת עם  החדיר 
וזה הוטמע  יהודה להתקין לו בית דירה,  את 

היטב עד יציאתם ממצרים.
מסופר שבירושלים של לפני שמונים שנה, 
ונבוך.  מבולבל  בביתו  עילוי  חתן  הסתובב 
הבית  מבני  אגב  כבדרך  ששמע  המשפט 
עתידה  היום  לגזרים:  ליבו  את  לקרוע  איים 
'אדיסון',  בקולנוע  גדולה  הצגה  להתקיים 

והכלה מתעתדת להשתתף שם עם חברותיה.
טובי  מבנות  רבות  מלאו  דאז,  בירושלים 
הבתים את ספסלי התאטרונות, ולא היה בכך 
הסעירה  העילוי  החתן  את  אולם  חריג.  דבר 
להעביר  שלח  רבה  מחשבה  לאחר  הידיעה. 
על  בית  להקים  מבקש  הנני  חד:  מסר  לכלה 
כל  מפני  הבית  את  לאטום  הקדושה,  אדני 
לעלות  תוכל  לא  זו  משאלה  הזמן,  סערות 
תגובת  זרים.  בשדות  'ראיה'  עם  אחד  בקנה 
הזה?  הגדול  הסער  מה  "בשל  הייתה:  הכלה 
והלוא כל חברותיה מבנות ירושלים הטובות 
ביותר תצעדנה להצגה, למה זה יגרע חלקה? 

מה ביקשה בסך הכל, להשתוות לכולן?". 
על  ביקש  שאלתה,  את  החתן  שמע  כאשר 
טעות.  מקח  זהו  השידוך.  את  לבטל  אתר 
זמן  בעוד  בתדהמה.  הוכתה  הכלה  משפחת 
בשיאן,  ההכנות  לעמוד,  החופה  עתידה  קצר 
לבטל  כדי  זו  שולית  תקרית  כדאית  האכן 
פינה  עומד.  בשלו  החתן  אך  הכל?  עבורה 
אין  לבנות.  אנוכי  מבקש  וקדושה  טהרה  של 
אני יודע כיצד נוהגים כולם, ועד כמה רווחים 
טובי  בקרב  אף  אחרים  או  כאלו  מנהגים 
לתורה  אכסניה  לי:  היא  אחת  אולם  הבתים, 
יוכלו לדור בכפיפה אחת בבית  ולשכינה לא 

שהאם חושבת ללכת לפי משב רוח חולף.
לאחד  והיה  קם  וזרח,  אורו  עלה  בינתיים, 
בדור  ישראל  לכלל  שעמדו  התורה  מעמודי 
אחרון, ואור תורתו עדיין זורח ומאיר לעשרות 

אלפי בתים בישראל.
בהיותו זקן ותורתו מכרזת עליו, באה בצל 
שחה  שהיא  ותוך  יום,  קשת  אישה  קורתו 
ספרה  עניותה,  חרפת  הייסורים,  מסכת  את 
לבני הבית את פרטי המעשה ושהיא 'הכלה' 
האמורה, והוסיפה כי עד עצם היום הזה ל"ע 
לא נפקדה בפרי בטן. חייה הם קשים ומרים, 
והיא לא ראתה טוב בימיה. היום הזה בראותה 
שמכרזת  ותורתו  לחכמים  ועד  בית  ביתו  את 
דברי  צדקו  כמה  באיחור  מבינה  היא  עליו 

חכמים- רגלי חסידיו ישמור.
בזמנים שלנו עת נשטפת הארץ בכל אותן 
שבעתיים  מפעימות,  טכנולוגיות  המצאות 

עלינו לשמור שלא ניסחף מבלי משים. 
בית יהודי נחנך בלימוד תורה ותפילות כדי 
יעקב  כמו  חדשות,  רוחות  מפני  עליו  להגן 
אבינו שטרח טרם בואו למצרים להתקין בית 
טהור ללא אווירת חולין. ואזי נזכה לראות את 
מיטתנו שלימה לאורך ימים ושנים טובות כמו 

אבינו יעקב.

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

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

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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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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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".

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    
ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000

 : י ו ו ק ב  ר ן  ו פ ל ט

1599-578-946

ובנוסף מבצעים מדליקים!

349
כובע קנייטש

100% לבד ת. אירופה

129
כובע קנייטש
דונאטו קלאסי

490
כובעים עגולים

תוצרת אירופה

750

590
כובע צ’רבו

+ קופסא פלסטיק

299

490
כל הכובעים 
שמחירם*עד 900

750

%

ועוד כובעים

עד

הנחה

המחירים הכי 

זולים בארץ!

בהתחייבות!

בברון כובעים

מסובבים

מסובבים את סביבון
המבצעים בחנות

ומקבלים
מתנות!

וזוכיםוזוכים

*ממחיר מחירון, לא כולל ראטש

 לאור הביקוש
הרב המבצע נמשך

לשבוע נוסף 

אסון בפלטבוש: אם ושלושה 
ילדיה נשרפו למוות
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
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ב
03-6162228

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



ב’ - ד’ בטבת תשע”ח  220/12-22/12/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

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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תינוקות

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

03-5792841

רק השבוע
מנקים מדפים

ירושלים 52 ב“ב

”אצל בתיה"

10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

₪10
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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



הלוואת "מחתנים" 
 עד 300,000 ₪

כדי שהשמחה שלכם תהיה כמו שאתם באמת רוצים
 שתי הלוואות עד 150 א' ₪ כל אחת  פטור מעמלות עו"ש לשנתיים   כרטיס אשראי חינם לשנתיים

*בכפוף לנהלי הבנק ולתנאי התוכנית * שתי הלוואות עד 150 א' כל אחת לזוג/להורי 
החתן/להורי הכלה *הבנק רשאי להפסיק תוכנית זו בכל רגע וללא הודעה מראש *פרסום 
 זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי * פרטים מלאים בסניפי הבנק 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 במרכנתיל יש לך תמיד עם מי לדבר,
אנחנו מחכים לך בסניף עם מגוון פתרונות בהתאמה אישית.

חייגו עכשיו למרכנתיל 5600*
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הלוואה גדולה לרגעים גדולים
בשביל זה אנחנו כאן.
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