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הסעות יאיר
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בכל רחבי הארץ 
רכבים 
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חוות דעת משפטיות שהונחו על שולחן חברי הכנסת החרדים  צ'אנס אחרון: 
 הבעיה:  גורסות, שחקיקת חוק גיוס עם שינויים מינוריים תיפסל על הסף 
במצבו הנוכחי כחלון לא יכול לאפשר פסקת התגברות שתפגע בסמכויות בג"ץ 
 ההצעה של מירון: להכיר בלימוד תורה כשווה ערך לגיוס  "אם ר' אהרון 
לייב היה בשיא כוחו ותפארתו, הוא לא היה מאפשר לנו להתקשקש כמו תגרים 

על חוק המרכולים, כשגורל עולם התורה מצוי בסכנה" 
/ עמ' 16אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה / עמ' 18-19

הרב זר יריץ רשימה חדשה ומאשים את ש"ס: "בעטו בי, 
בבחירות יאכלו את הלב" / בלעדי

308 יום לבחירות

הגר"ב סולובייצ'יק מחפש מועמד למקום הרביעי ברשימת 
'דגל' / כל השמות הרלוונטיים בפרסום ראשון

סערט ויז'ניץ תדרוש לקבל את המקום במועצה מנציג הסיעה 
המרכזית / חשיפת 'קו עיתונות'

יהדות התורה ו'יחד' מתכוונות לרוץ ברשימה אחת למועצה 
כדי לעבור את אחוז החסימה / פרסום ראשון

חבר המועצה אורי בוסקילה מאשים את עורך דינו בזלזול 
בראשון לציון ומבקש סליחה / בלעדי

שטח מוניציפאלי

בני ברק

ירושלים

רמת גן

חיפה

בת ים

ליצמן יוזם: חוק חוסם לפיד

מבוי סתום: תיקון חוק הגיוס בסכנה

"פסקת ההתגברות 
מיותרת"

סגן שר הביטחון ל'קו עיתונות'

יוזם  לשעבר  הבריאות  שר 
לפיה  חדשה,  חוק  הצעת 
ראש ממשלה יחויב להחזיק 
ברזומה  או  אקדמי  בתואר 
משמעותי בצה"ל  המטרה: 
מלפיד  התפקיד  את  למנוע 
יהודי חכם  "ליצמן  דרעי:   

עם חוש הומור" / עמ' 16 

'קו עיתונות' בחן את כישלון התחבורה 
תמונה  וגילה  בבירה  הציבורית 
ביותר  המבוטלים  הקווים    מטרידה 
ביטול  ואחוז  כחרדים  המזוהים  הם 

הנסיעות חריג  / עמ' 6

'אגד' מציגה: 
כך מזלזלים 
בנוסע החרדי

/ עמ' 10/ עמ' 8

אירוע מרכזי 
לחנוכה בסימן 
״כותבים למרן״

צומת שמואל 
הנביא יהפוך 
ל"צומת מרן"

לזכר מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

בעקבות הבצורת - יום 
תפילה מיוחד / עמ' 13

הרוכש של וולדורף: 
יהודי צרפתי / עמ' 15



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
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אצלנו את רגועה מכל הבחינות!
המרכז הרפואי מעיני הישועה השלישי בגודלו בילודה בישראל.

13 חדרי לידה חדישים | חדרי מיון נפרדים לכל יולדת | בכירי הרופאים | צוות מנוסה ומקצועי 
מחלקה מלונאית | שלושה לילות | חדרי ניטור ואולטראסאונד נפרדים | פרטיות מוקפדת

במעיני הישועה את במרכז!

ועכשיו! חלוק וערכת טיפוח מתנה 
ליולדת במעיני הישועה

עד גמר המלאי

                                   פרופ’ יוסי לסינג, מנהל אגף מיילדות וגינקולוגיה    פרופ’ ברי קפלן , מנהל 
סגנית מנהל אגף  ד”ר לינדה הראל,  מנהל מחלקת נשים   פרופ’ גבריאל אלסנר,  יולדות א’    מחלקת 
מיילדות וגינקולוגיה    ד”ר מירב רז, מנהלת מחלקת יולדות ב’   ד”ר איואנה אולתיאנו, מנהלת חדרי לידה 

נבחרת 
מנצחת:



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



למבצע 
הזה

כל אחד
מוז     !

למבצע 
הזה

כל אחד
מוז     !

המבצע מתקיים החל מכ"ב בכסלו 10.12.17 ועד ט"ו בשבט תשע"ח  31.1.18 החרוזים המוצלחים ביותר יזכו בפרסים. יש לשמור את הוכחת הקניה לזכייה. כפוף לתקנון. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

טובים בחרוזים?
רכשו 3 מוצרים של ופלים ועוגיות מן,

השלימו את המשפט הבא עם חרוז מקורי ומתוזמן
ותוכלו לזכות בפרסים שחבל על הזמן!

הקליטו את המשפט בתיבת הטלאול: 03-9411441
mivzaman@gmail.com :או שלחו למייל

"גדלתי על הופלים והעוגיות של "מן"
_______________________ מן"

פרס ראשון טיסה משפחתית בשמי הארץ 
3 זוכים בטיולים משפחתיים בטרקטורוני שטח

3 זוכים במנוי שנתי לשבועון מרווה לצמא 
2 זוכים בחוויה משפחתית בחדר בריחה

50 זוכים במארזים משפחתיים של מוצרי מן במתנה
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פישל רוזנפלד

דו"ח קשה של משרד התחבורה חושף את 
מצבה העגום של התחבורה הציבורית באחת 

הערים החרדיות הגדולות בארץ - ירושלים.
בעיתונות  לראשונה  שמתפרסם  מהדו"ח, 
רק  כי  עולה  עיתונות',  ב'קו  כאן  המודפסת 
כ-20,000  לפועל  יצאו  לא  אוקטובר  בחודש 
בירושלים,  אגד  של  נסיעות   176,000 מתוך 
בעיר  החברה  נסיעות  מכלל  כ-11%  שהם 
על  המותרת  החריגה  בעוד  זאת,  זה.  לחודש 
פי תקנות משרד התחבורה עומדת על 2.5% 

בלבד.
הנושא  סביב  נערכו  דיונים  מעט  לא 
טענו  שאז  אלא  השונות,  הכנסת  בוועדות 
מחסור  של  ידועה  בתופעה  מדובר  כי  באגד 
אלא  בשליטתם.  זה  אין  וכי  בנהגים  כללי 
שמבדיקת 'קו עיתונות' עולה כי אין כל בסיס 

לטענה.
הערים  אחת  בחיפה,  השוואה,  לשם  רק 
היא  אף  הנמצאת  בישראל,  הגדולות 
בלבד  כ-2%  בוצעו  לא  אגד,  של  בשליטתה 
בירושלים  בעוד  זאת,  זה.  בחודש  מהנסיעות 

לא בוצעו למעלה מ-11% מנסיעות החברה.
מסמך של משרד התחבורה שפורסם לפני 
כי  כשנה, מוסיף לאשש את המגמה, שנראה 
היא מגמתית ולא ממש 'תקלה זמנית'. על פי 
נתוני המסמך עולה כי קווי האוטובוס 36, 3 
קווי  הינם  החרדיות,  בשכונות  הפועלים  ו1, 
הלא- הקווים  ברשימת  הראשונים  התחבורה 
מבוצעים בעיר. היקף הביטולים בקווים אלו 
בשיעור  מדובר   .19.7% לבין   34.2% בין  נע 
ה'רגילות'  מהחריגות  כפול   - קיצוני  ליקויים 

של אגד בכלל ישראל.
אגב, בעקבות אותן חריגות נקנסה אז אגד 
על ידי משרד התחבורה בסכום של 63 מיליון 
שקלים, אך נראה כי הקנס לא הספיק להנהלת 
החברה, שלא ממש שיפרה את שירותיה בעיר.
 15' עמותת  ידי  על  לאחרונה  שנערך  סקר 
מערך  בכישלון  לטיפול  הפועלת  דקות', 
הוא  אף  מעלה  בארץ,  הציבורית  התחבורה 

נתונים זהים ואף קשים יותר.
הסקר, שנערך בקרב תושבי שכונת 'רמות' 
להוסיף  גם  לתושבים  איפשר  והסביבה, 
על הכאוס  להוכיח  אישית, שמוסיפים  הערה 

התחבורתי הבלתי נסבל בעיר.

דוחסים  חיות.  שאנחנו  חושבים  "באגד 
התלוננה  חיים",  בעלי  אנחנו  כאילו  אותנו 
מרמות  בוקר  כל  ש"נוסעת  האזור  תושבת 
לתחנה המרכזית". לדבריה, "זה פשוט סיוט".

שבנסיעה  הקושי  את  העלה  אחר  נוסע 
משרד  נתוני  פי  על  גם  שכאמור,  לכותל, 
הינם  אלו  קווים  לעיל,  שהוקצו  התחבורה 
ביותר.  הגבוה  הביטולים  אחוז  עם  הקווים 
אוטובוסים  מספיק  אין  תמיד  מה  "משום 
לכותל המערבי ואף מה שיש הוא תמיד מלא 
סיוט  שהוא  למצב  הגענו  מקום.  אפס  עד 
לנסוע לכותל, הן מבחינה גשמית והן מבחינה 

רוחנית", נכתב בתלונה.
גם מי שכבר כן בחר להשיב בחיוב והתייחס 
במהירות  המגיע  קו  שיש  ש"מצויין  לכך 
שתדירות  "חבל  כי  התלונן  רמות",  לצומת 

הקו נמוכה".
המצב  בעיר  אחרים  ואזורים  בשכונות  גם 
ששיגר  במכתב  למשל,  כך  פחות.  לא  גרוע 
וועדת התחבורה במינהל הקהילתי בית  חבר 
כי  כתב  הוא  בתחום  העוסקים  לפעילים  וגן 
כי הגענו למבוי  כמינהל קהילתי חשים  "אנו 
סתום. אם בעבר חשבנו כי בדיבור ישיר מטל 
והבטחות  לתוצאות,  נביא  השונים  הגורמים 
אין  כי  לראות  שנוכחנו  הרי  ייושמו.  שניתנו 
ביכולתה של חברת אגד בתנאים העכשוויים 
לתחבורה  הולם  מענה  לתת   - בכלל  ואולי 

הציבורית בירושלים". 
לא  בכנסת  התקיימו  האחרונה  בתקופה 
אך  השונות,  בוועדות  גם  כמו  דיונים,  מעט 
רובן ככולן חזרו על עצמן שוב ושוב עם אותן 
בנהגים.  חמור  מחסור  על  מופרכים  טיעונים 
אלא שכפי שצוין לעיל, בעוד שבמטרופולין 
בנהגים,  מחסור  קיים  ולא  כמעט  החיפאי 
את  ה'מחסור' מכפיל  פלא  באורח  בירושלים 
החרדי  בנוסע  והזלזול  וכמה  כמה  פי  עצמו 

הולך והופך לכאוס בלתי נסבל.
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר חבר מועצת 
העיר מטעם סיעת שס, פיני עזרא, כי "ירושלים 
גם  נובע  וזה  כבדים  תנועה  מעומסי  סובלת 
תשתית  עבודות  כדוגמת  טובים,  מדברים 
בדרכים".  לעומס  שגורמות  הקלה  והרכבת 
תחבורה  הוא  לכך  היחיד  "הפתרון  לדבריו, 
ציבורית נגישה". עזרא הוסיף והגיש כי יפנה 
של  תירוץ  יקבל  ולא  בעניין  התחבורה  לשר 
שום חברה, "כל חברה שזוכה במכרז צריכה 

לספק את השירות המתבקש לתושב ללא כל 
תירוץ. לא ניתן לזה לעבור על סדר היום".

בתגובה:  מסר  אגד,  דובר  רטנר,  רון 
כל  עושה  אשר  לאגד,  מוכרות  "הטענות 
חריף  ממחסור  הנובע  מצב  לתקן  שביכולתה 
של כ-3,500 נהגים. רק בכדי לסבר את האוזן, 
כיום באגד בירושלים קיים מחסור של כמעט 
משפיע  זה  חמור  מחסור  נהגים.   )!(  100
ולצערנו,  הנסיעה  מפות  ביצוע  על  ישירות 
באופן  מתבצעות  לא  אכן  רבות  נסיעות 
המחסור  על  להתגבר  מנסה  אגד  יומיומי. 
מבוצעות  הלא  הנסיעות  כמות  את  ולווסת 
מאזורים  אגד  נהגי  השאלת  ע''י  בירושלים 
אחרים בארץ )צפוניים ודרומיים( ואף מלינה 
חלק מהנהגים בירושלים, כולל מתן תמריצים.
משקיעה  אגד  האחרונים  "בחודשים 
ותקשורתיים  הסברתיים  ניהוליים,  משאבים 
כדי לגייס נהגים חדשים. מאמצים אלה אינם 
הציבור  מקרב  נהגים  גיוס  על  גם  פוסחים 
שומר המצוות. תמוהה עד למאוד ההשוואה 
נהגים,  יש   – בחיפה  לחיפה.   ירושלים  בין 
כותל  יש   – בירושלים  אין.   – ובירושלים 
נקודות  שום  אין  אין.   – בחיפה  מערבי, 
השוואה מבחינת תפעול התחבורה הציבורית 
בין חיפה לירושלים. אלו הן העובדות בשטח.
"יש לציין שבשלושה החודשים האחרונים 
התרחשו בירושלים מספר רב של הפגנות של 
תנועה  לשיבושי  גרמו  אשר  החרדי  הציבור 
קשים, שלא הקלו על תפעול התחבורה כלל 
בפרט.  הציבורית  התחבורה  ועל  בירושלים 
וחסימת  נוספות  הפגנות  התקיימו  כן,  כמו 
טבע.  עובדי  ובאחרונה  הנכים  ע''י  כבישים 
שרות  מתן  על  קשות  השלכות  יש  אלה  לכל 

יעיל למשתמשי התחבורה הציבורית.
"צודק הכותב שבעבר היו בעיות תפעוליות 
דגש  בקווי הכותל. בתקופה האחרונה הושם 
וכן  ו-3   1 הכותל  בקווי  הביצוע  רמת  על 
הקווים צוידו ברכבים חדשים. באשר לקו 36, 
אוטובוסים מפרקיים  ע''י  הנסיעות מבוצעות 
רבי קיבולת ובכך יש הקלה על העומס הקיים.
הנכבד  המועצה  שחבר  להצטער  "יש 
הסוגיה  את  שלמד  לפני  פסוקו  את  פסק 
כל  יבורך  אדרבה,  היבטיה.  כל  על  לעומקה, 
למתן  לפעול  עצמו  על  שייטול  ציבור,  נבחר 

העדיפות הראויה לתחבורה הציבורית".
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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

כישלון  את  בחן  עיתונות'  'קו 
וגילה  בבירה  הציבורית  התחבורה 
תמונה מטרידה • הקווים המבוטלים 
ואחוז  כחרדים  המזוהים  הם  ביותר 
התושבים:   • חריג  הנסיעות  ביטול 
 • חיות"  שאנחנו  חושבים  "באגד 
ח"מ העיר פיני עזרא: "לא ניתן לזה 
לעבור לסדר היום" • אגד בתגובה: 
הפגנות  בנהגים,  חמור  "יש מחסור 
החרדים הוסיפו לשיבושי התנועה"

'אגד' מציגה: כך
על המקוםמזלזלים בנוסע החרדי

החדשות המקומיות של    ירושלים

 נבחרת חדשה בפרס 2
חודשים  אחרי 
של  ארוכים 
 , ת ו כ ר ע י ה
הלשכה  נחשפת 
ת  ש ד ו ח מ ה
הציבור  לפניות 

 .2 פרס  רח'  בירושלים  ישראל  אגודת  במרכז 
הלשכה הוותיקה לפניות הציבור של אגודת ישראל 
פרס  ברח'  ההיסטורי  במבנה  שפועלת  בירושלים, 
2, מרחיבה את שירותיה, ובנוסף לקבלת הקהל על 
ידי סגן השר הרב מאיר פרוש ונציגי אגודת ישראל 
של  ומחודש  רחב  מגוון  הלשכה  משיקה  בעיריות, 

שירותי ייעוץ וסיוע בשלל תחומים. 
בין היועצים החדשים: עוה"ד ואיש הביטוח ישראל 
אילוביץ, הרב מנחם ויזל נציג ארגון 'בבית' למיצוי 
מארגון  שטיין  הלל  הרב  המבוגר,  האזרח  זכויות 
הרב  יועץ המס  עבודה,  'למעשה' המאתר מקומות 
דוד גרוס, שאול שיראל נציג ארגון מ.ט.י, הרב ברוך 
מ'עולם  הולצמן  דוד  והרב  'מסילה',  פייגר מארגון 
המשכנתא'. בהמשך יכנסו מומחים נוספים בתחום 
ועזרה  חינוכי  וייעוץ  בריאות,  השקעות,  הדיור, 

בשיבוץ תלמידים.

 הרבנית קלרמן ע"ה
קלרמן,  ישראל  העיר  מועצת  לחבר  תנחומים  כוס 
ע"ה.  קלרמן  לאה  הרבנית  אמו  פטירת  על  האבל 
זצ"ל, ראש  אורי קלרמן  רבי  הגאון  המנוחה, אשת 
ארוכה  תקופה  מזה  אושפזה  חסידים,  כפר  ישיבת 
בבית החולים לניאדו, והשיבה נשמתה ליוצרה בגיל 

86. משפחתה יושבת שבעה בביתה ברכסים.

 ישיבה על קברו
יושר'  'שערי  ישיבת 
נוף  הר  בשכונת 
להנציח  החליטה 
בשמה את מרן ראש 
הגראי"ל  הישיבה 
זצ"ל.  שטיינמן 
השבוע נתלו שלטים 

חדשים בשערי הישיבה, המכריזים על ישיבת אילת 
השחר.

 מאות פיזזו בקבר דוד המלך
ְמשִׁיָחא:  א  ַמְלכָּ
דוד  לקבר  הנהירה 
במוצאי  המלך 
הופכת  שבת, 
כשמדי  למסורת, 
מצטרפים  שבוע 

לתפילה,  המקום  את  שפוקדים  רבים  מתפללים 
במוצאי  ולריקודים.  לשירה  מלווה מלכה,  לסעודת 
כשעל  רבות,  מאות  במקום  נכחו  האחרונה  שבת 
מאיר  חיים  המנגן  בעל  הופקדו  האמנותי  החלק 

שטיינמץ והקלידן נתן רבינוביץ.

 בתום השבעה: הספד בוולפסון
שטיינמן,  הגראי"ל  למרן  מרכזי  הספד  מעמד 
בהשתתפות  בירושלים,  'וולפסון'  בישיבת  התקיים 
קהל של מעל לאלף איש מתלמידי הישיבה ותושבי 

שכונת בית וגן.
במעמד נשאו הספדים מפי ראש ישיבת סלבודקא 
הגאון  המשגיח  הירש,  הלל  משה  הרב  הגאון 
הגר"ד  הישיבה  וראשי  מישקובסקי,  חזקיהו  הרב 

וולפסון, והגר"ב נויבירט.
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מאת: משה אברהמי

אישרה  ירושלים  בעיריית  השמות  ועדת 
אילן,  הנביא-בר  שמואל  צומת  קריאת  את 
בשם "צומת מרן", על שם מרן הגר"ע יוסף 

זצ"ל.
מספר  לפני 
נפגשו  חודשים 
צביקה  רה"ע  סגן 
כהן ויו"ר הוועדה 
יעל  רה"ע  סגנית 
מרן  עם  ענתבי 
לציון  הראשון 
יצחק  רבי  הגאון 
סוכם  שם  יוסף, 
על קריאת הצומת 

על שם אביו הגדול מרן פוסק הדור הגר"ע 
יוסף זיע"א.

רחוב  את  להפוך  האם  התלבטות  לאחר 
הקבלן - בו התגורר מרן זצ"ל - ל'רחוב הרב 
שמואל  צומת  את  שמא  או  יוסף'  עובדיה 
הנביא ל'צומת מרן', הוכרע לבסוף שצומת 

שמואל הנביא בסמוך לציון תיקרא ע"ש מרן 
זצ"ל.

בנוסף, הצביעה הוועדה על קריאת מתחם 
מרן  של  שמו  על  ד',  ברמות  המנ"דים  הר 
ממוקמים  במתחם  זצ"ל.  אלישיב  הגרי"ש 
ניידים,  במבנים  חינוך  מוסדות  מספר  כיום 
יהפוך  והמקום 
לקרית חינוך על שם 

פוסק הדור.
רה"ע  סגן 
כהן  צביקה 
"בחודשים  אמר: 
פעלנו  האחרונים 
המהלך  את  לזרז 
של  לבקשתו  וזאת 
עם  ובתאום  יוסף  יצחק  הרב  הראש"ל  מרן 
יו"ר התנועה הרב אריה דרעי, בקרוב המהלך 
הלוט".  והסרת  מכובד  בטקס  לסיומו  יגיע 
המקומית  ש"ס  סיעת  חברי  חברים  בוועדה 
חיים  רה"ע  סגן  וכן  כהן,  וחיים  עזרא  פיני 

אפשטיין.

מאת: משה אברהמי

המהלך  והסקפטיות,  הפקפוקים  למרות 
לסגירת חנויות המזון בשכונת בית ישראל נוחל 
החנויות  בעלי  אולצו  מהשבוע,  החל  הצלחה. 
עשרה  אחת  מהשעה  החל  שעריהן  את  לסגור 
בלילה, כשגם מי שניסה להתנגד, נאלץ להתקפל 

בלחץ מערכות הכשרות.
כפי שהתפרסם בהרחבה ב'השבוע בירושלים', 
קבוצת עסקנים מקומית התניעה באחרונה מאבק 
לפריצות  גורמות  הן  כי  בטענה  החנויות,  נגד 
ולמפגעי רעש לתושבים. המאבק התנהל תקופה 
ארוכה במנומנם, אך אז הצליחו מובילי המאבק 
לגייס לצידם את ראשי ישיבת מיר ואת מערכות 

הכשרות של 'העדה החרדית' והרב רובין.
מיר  ישיבת  ראש  עם  משותפת  ישיבה  לאחר 
לשלוח  הוחלט  הכשרות,  מערכות  נציגי  ועם 
שיפר  מי  לפיהם,  החנויות,  לבעלי  איום  מכתבי 

את ההחלטה, תוסר ממנו הכשרות.
החנויות,  לסגירת  שנקבע  בתאריך  השבוע, 
הופיעו פקחי הישיבה בשערי החנויות, ואכפו את 
סגירתן. מרבית החנויות נענו לקריאה, ומול חנות 

והביעו  מפגינים,  עשרות  כמה  התאספו  סוררת 
מחאה.

לאחר שמערכת הכשרות הוכיחה את רצינותה 
בהסרת הכשרות, נכנע גם אחרוני בעלי החנויות, 
קיוסק אחד  ונכון לשעת כתיבת השורות, מלבד 
סוגרים  החנויות  בעלי  כל  כשרות,  נושא  שאינו 

את חנויותיהם בשעה היעודה.
היחס להתפתחויות האחרונות נע בין תושבים 
לבין  אזורם,  על  על השקט שהשתלט  המברכים 
פרנסתם  איבוד  בפני  שנמצאים  חנויות  בעלי 

ושבירת מטה לחמם.
המפגעים  החנויות,  מבעלי  חלק  טענת  פי  על 
מסוים,  ספציפי  ממוקד  בכלל  מגיעים  הרוחניים 
הוגן  לא  רע,  פתרון  זה  החנויות  כל  את  ולסגור 
מקווים  להוראה,  נשמעים  שהם  למרות  ומיותר. 
ולהשיג  הגזירה,  רוע  את  לשנות  החנויות  בעלי 

הקלות והחרגות מהרבנים.
מודעות  השבוע  נתלו  מיר  ישיבת  ברחבי 
המבקשות מהבחורים להימנע מלהיכנס לחנויות 
ביניהם,  הרעבים  ולטובת   ,23:00 השעה  לאחר 
להוות  שאמור  קל,  כיבוד  הישיבה  העמידה 

תחליף לאוכל שהציעו החנויות.

המאבק הוכרע: חנויות 
האוכל נסגרות בלילות

בלחץ ישיבת מיר ומערכות הבד"צ, נאלצו בעלי חנויות 
האוכל בשכונת בית ישראל לסגור את שעריהן בלילות 
 מי שניסה לעשות שרירים, נכנע עד מהרה  התחליף 

של הבחורים: כיבוד קל בישיבה

לאחר התלבטות בין רחוב הקבלן לבין הצומת הסמוכה 
לציון, נבחרה צומת שמואל הנביא כזו שתיקרא ע"ש 
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל  בנוסף, 'קרית חינוך' ברמות 

ד' על שם הגרי"ש אלישיב זצ"ל

סופית: צומת שמואל 
הנביא תהפוך ל"צומת מרן"

 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.

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

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

לשאלות הכי נפוצות בנושא
ביצוע שתלים בצורה אחראית

לקבלת העלון

”20 תשובות“

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

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

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

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

אוצרו קשר    בקרו באתר

ישראל: רח' אוסישקין 57, ירושלים 1315-53 St.  Brooklyn, N.Y 11219



יש שמן, 
ויש שמן זית משובח!

שמן זית אמיתי, הוא שמן שעומד בסטנדרטים גבוהים ההופכים אותו 
לאיכותי וטהור. "ענף הזית" אמון על שמירת איכות שמן הזית בישראל 
זית  שמן  בקבוק  או  מיכל  כל  הבד.  בתי  על  קבועה  בקרה  ומקיים 
ואיכות  החתום בחותמת תו האיכות של ענף הזית מעיד על בקרה 

השמן. בחרו רק שמן זית עם "תו איכות", גם שם טוב, גם שמן טוב!

 חפשו את 

תו האיכות 

על השמן!

עוברים לשימוש בשמן זית ישראלי
עם תו האיכות, הכי טרי, הכי בריא, הכי ישראלי.
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אלי כהן

עזרא  פיני  ירושלים  העיר  מועצת  חבר 
סיום  על  האומה  בבנייני  השבוע  הכריז 
על  הלכתיות  'חבורות'  לחיבור  התחרות 
מורשתו ההלכתית של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, 

במטרה להמשיך להנציח את זכרו.
בשבועות  שלחו  ישיבות  בחורי  מאות 
סוגיות  על  הלכתיים  חיבורים  האחרונים 
שונות בהן עסק מרן. החיבורים הקיפו שורה 

שאלות  של 
ת  ו י ו ס ח י י ת ה ו
במקורות  ונעזרו 

הלכתיים רבים.
לציון  הראשון 
אמר  יוסף  הגר"י 
שנערך  בטקס 
בבנייני האומה כי 
היא  מרן  מורשת 
כדי להישאר  כאן 
חיבור  וכל  אתנו 
דיון  כל  כזה, 
ו  ת ש ר ו מ ב
ת  י ת כ ל ה ה
אותה  מנציחה 
לה  וגורמת 
אתנו  להישאר 
"מרן  כאן. 
במהפכה  התחיל 
קומת  זקיפת  של 
ושיטת  ההלכה 
יוסף  הבית 
כדי  כאן  ואנחנו 
אותה.  להמשיך 
את  רואה  כשאני 
כל האלפים כאן, 
שמרן  בטוח  אני 
למעלה  מחייך 
ובטוח  בשמיים 
בהמשך מורשתו 

ההלכתית".
מועצת  חבר 

אנחנו  כי  אמר  עזרא  פיני  ירושלים  העיר 
מרן.  של  מורשתו  את  להמשיך  מחויבים 
מרכזי  דגש  שמים  אנחנו  שלנו  "בפעילות 
יבוא  והדבר  ההלכתית  המורשת  שימור  על 
הפעילויות.  כלל  של  רחב  באופן  ביטוי  לידי 
אחיותיכם  עבורכם,  פועלים  אנחנו  במקביל 
את  תקבלנה  הן  שגם  מנת  על  ואימהותיכם 
להודות  רוצה  אני  ביותר.  הטובה  התוצאה 
בראש ובראשונה ליו"ר ש"ס הרב אריה דרעי 
שגם דאג לנו לרוב התקציב באמצעות משרד 
הפריפריה בראשותו ומנחה אותנו תמיד כיצד 
ברקת  ניר  ירושלים  עיריית  ולראש  לפעול, 
לטובת  בעירייה  תקציבים  להשיג  לנו  שסייע 

האירוע הזה".
בתנועת ש"ס הביעו שביעות רצון מהצלחת 
האירועים הרבים ומשיתוף הפעולה בין יו"ר 

הסיעה צביקה כהן למחזיק התיק פיני עזרא.
כהן  שהכניס  החדשה  הרוח  במסגרת 
גם  באירועים  השתתפו  בירושלים,  למפלגה 
בהם  בעיר,  הסיעה  של  המועצה  חברי  יתר 
אברהם בצלאל, שמואל מרציאנו וחיים כהן. 
מנכ"ל  גם  השתתפו  האומה  בבנייני  באירוע 
מרדכי  הזמרים  ביטון,  חיים  ש"ס  תנועת 

טייב  יובל  גרטנר,  שלומי  ריבו,  ישי  דוד,  בן 
ונמואל הרוש.

מן  מורשת  אגף  ערך  החנוכה  חג  במהלך 
המזרח בראשות עזרא למעלה ממאה אירועים 
השונות  ובשכונות  הקהילתיים  במינהלים 
על  נועדה להקל  בירושלים. מטרת הפעילות 
למשפחותיהם  לספק  להם  ולאפשר  ההורים 
חמישה  של  מינימאלית  בעלות  חג  חוויית 

שקלים לאירוע.
באחד  מדובר  ירושלים  עיריית  מבחינת 
השיא  מאירועי 
החרדי  לציבור 
ממאה  למעלה  עם 
לכלל  אירועים 
האוכלוסייה  סוגי 
ת  י ד ר ח ה

בירושלים.
עזרא,  לדברי 
התכנית  בהכנת 
לתת  ביקש  הוא 
לילדי  דגש 
ה  י י ס ו ל כ ו א ה
בנים  המיוחדת, 
אימהות  בנות, 
ישיבות.  ובחורי 
במהפכה  "מדובר 
התרבות  בתחום 
ת  ו נ ו כ ש ל
את  שמנגישה 
הפעילות  כל 
לתושבים עד הבית 
מוזל.  ובמחיר 
שהרב  המטרות 
לנו  הורה  דרעי 
מחיר  היו  לבצע 
שהורדנו  מוזל 
שקלים  לחמישה 
ולמגוון  לפעילות 
שיגע  אירועים 
בכלל האוכלוסייה. 
נתנו  לכך  בנוסף 
מוגבלים  לילדים  על פעילות  דגש משמעותי 
כללה  הפעילות  ההורים.  על  להקל  כדי 
היו  לא  וההורים  לילדים  צמודות  מדריכות 
צריכים להגיע ובכך קיבלו גם חופש מוחלט 

בימי החנוכה".
התרבות  ״פעילות  כי  ומציין  מוסיף  עזרא 
אודות  לשנה  משנה  גדלה  החרדי  למגזר 
בפעילות  שתומך  ברקת  ניר  העיר  לראש 
ייעודית למגזר החרדי ומגיע לו תודה על כך. 
מי שעוזרת רבות לאירועים היא ראש מינהל 
שקשובה  רג'ואן  אריאלה  הגברת  תרבות 
פעולה  שבשיתוף  רואים  אנו  המגזר.  לצרכי 
מדהימות  לתוצאות  להגיע  ניתן  טוב  ורצון 
שלא היו מעולם במגזר החרדי. נמשיך לפעול 
החרדי  למגזר  התרבות  פעילות  להגדלת 

והנגשת הפעילות בשכונות״.
״מרגש  ציין:  כהן  צביקה  העיר  ראש  סגן 
לראות את מאות החבורות של בחורי הישיבה 
שממשיכים את מורשתו של מרן. האירוע הנו 
ירושלים  עיריית  של  מבורך  פעולה  שיתוף 
דרעי.  הרב  של  בראשותו  הפריפריה  ומשרד 
למען  משותפות  בעשיה  לפעול  נמשיך  אנו 

כלל התושבים״.

צילום: יעקב כהן

תכנית חדשה להנצחת מורשתו ההלכתית של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
יצאה לדרך  הראשון לציון הגר"י יוסף העניק לזוכה תעודת הוקרה 
בשכונות  אירועים  מאות  המזרח  מן  מורשת  אגף  ערך  במקביל   

החרדיות בעיר

חנוכה בסימן 
״כותבים למרן״

פיקוד העורף

המלאה  הציוד  לרשימת 
ומידע נוסף: 

חיוג   104 לטלפון  לפנות  ניתן 
חינם מכל טלפון מענה אנושי 

24 שעות ביממה, או באתר  

אין סומכים על הנס, 
מהיום כולנו מוכנים!

גם בשגרה, נערכים לשעת חירום 
בשלושה צעדים פשוטים:

אל תתנו למצב חירום
לסובב אתכם

לומדים את ההנחיות
לשעת חירום

בהישמע האזעקה יש להיכנס למרחב המוגן, 
במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם.

מכינים ציוד מתאים1

אמצעי תקשורת, מסמכים חשובים, מזון 
משומר, מטען, תרופות, ערכת עזרה ראשונה, 

תאורת חירום, מים, מטפה לכיבוי אש.

2

מתרגלים עם 
המשפחה

לומדים, מתרגלים ומשננים היטב עם כל 
המשפחה,  את הוראות פיקוד העורף לשעת 

חירום.

3



תוקף עד 5.1.18 ו/או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 4 יח׳ לסניף.

המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק׳ המכירה.

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא בין רובע ג’-ז’

0737-219-219

אלעד
שמעון בן שטח 8, מרכז רימון 

0737-218-218

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

כשכולם מבטיחים הבטחות
אצלנו המחיר מדבר!

₪ 899
₪ 1175

מגהץ קיטור

GV8931 :דגם
• לחץ קיטור 6.5 בר

• מיכל נשלף לנוחות מילוי 
בזמן השימוש 1.6 ליטר

₪ 1290

DC80 :דגם
• 2500 וואט

• דלת חזיתית רחבה
• פאנל תצוגה בעברית

C דירוג אנרגטי •

מייבש כביסה 8 ק״ג + קונדנסור

₪ 1870

₪ 1290

KMM-710 :דגם
• קערת נירוסטה בנפח 7 ליטר

• 1200 וואט
• 3 מערבלים להקצפה ולישה

מיקסר מייגור 

₪ 1990

₪ 3990₪ 99

Gr-m6780s :דגם
• נפח כללי 515 ליטר

• נפח אחסון תא מזון 376 ליטר
• נפח אחסון תא הקפאה 130 ליטר

A דירוג אנרגטי •

QC-3321 :דגם 
• שנתיים אחריות ע«י אלקטרה

מכונת תספורת נטענת + מקרר מקפיא עליון
טרימר + קוצץ

₪ 4925₪ 199

₪ 990

 EDE1070PDW  :דגם
C דירוג אנרגטי •

מייבש כביסה 7 ק״ג

₪ 1280

₪ 1480

CS4200WXLD :דגם
• נפח קערה 3 ליטר

• מנוע אינדוקציה תעשייתי: הנעה שקטה 
וישירה ללא תמסורות ,ללא רצועות.

מעבד מזון

₪ 1785

₪ 170
מיחם לשבת

₪ 199

• תוצרת ישראל 
• ברז אמריקאי 

• גוף נירוסטה

₪ 1590

EWF1284BMW :דגם  •
•  1200 סל«ד

   A דירוג אנרגיה  •

מכונת כביסה 8 ק״ג

₪ 2390

₪ 290

 ME- 732 k :דגם
• 800 וואט

• פיקוד אלקטרוני
led תצוגת •

מיקרוגל דיגיטלי 22 ליטר

₪ 399

שנתיים
אחריות
ניופאן

שנתיים
אחריות
ניופאן

מהדרין



ט' בטבת תשע"ח 27/12/17בירושלים1212

מאת: משה אברהמי

על  הודיע  מוראלס  ג'ימי  גואטמלה  נשיא 
ההכרזה  לירושלים.  ארצו  שגרירות  העברת 
טראמפ  של  ההיסטורי  נאומו  רקע  על  מגיעה 
והופכת את  ישראל,  המכיר בירושלים כבירת 
הראשונה שקובעת  למדינה  הלטינית  המדינה 

את מקום שגרירותה בבירת ישראל.
אמריקה,  במרכז  מדינה  היא  גואטמלה 
האחרונה  בתקופה  נפש.  מיליון   14 המונה 
בעזרת  היתר  בין  ישראל,  עם  יחסיה  התהדקו 
מינויו לפני ארבעה חודשים של שגריר ישראל 
חדש במדינה, מתי כהן. גואטמלה נמנתה על 
ישראל  לצד  השבוע  שהתייצבה  המדינות   9
וארה"ב, בהצבעה הסוערת נגד הכרזת הנשיא 

טראמפ.
בנימין  הממשלה  ראש  שוחח  השבוע, 
לאחר  ומיד  גואטמלה,  נשיא  עם  נתניהו 
על  "שוחחנו  מוראלס:  הנשיא  כתב  השיחה, 
היחסים המצוינים של המדינות מאז שתמכנו 
שעלו  החשובים  הנושאים  אחד  בהקמתה. 
לירושלים,  גואטמלה  שגרירות  העברת  הוא 
ובכך אני מודיע כי הנחתי את אנשי השגרירות 

לתכנן את המעבר".
יצוין כי גואטמלה החזיקה בעבר שגרירות 
בירושלים, אך בעקבות 'חוק ירושלים' שעבר 
 13 בין  הייתה  עשורים,  לארבעה  קרוב  לפני 
המדינות שעזבו את הבירה. למעשה, בהכרזתה 
הנוכחית, מודיעה המדינה על "חזרתה" לבירת 

ישראל.

העברת  על  הודיע  הלטינית  המדינה  נשיא  טראמפ:  אפקט 
המדינית  בירושלים    לירושלים  בישראל  ארצו  שגרירות 

מייחלים לגל הכרזות דומות

מאת: משה אברהמי

במרכז דוידסון שלמרגלות הכותל המערבי, 
תושבי  לזוג  חתונה  השבוע  בסוף  התקיימה 
צרפת, בהפקת ענק שהפכה את שטח האבנים 
העתיקות למתחם יוקרתי ונוצץ בהשקעה של 
הפרחים  לסידורי  מבעד  שקלים.  אלפי  מאות 
המרהיבים וספות הבד העדינות, ניצבה בגאון 
גולת  שהייתה  הסימפונית  התזמורת  במת 

הכותרת באירוע.
לא פחות מ-50 נגנים הרכיבו את התזמורת 
כשעליה  האירוע,  את  שליוותה  הסימפונית 
קצוות  כל  פריישטט.  גרשון  מאסטרו  מנצח 
אחת  לבמה  התקבצו  המוסיקלית  הקשת 
כשעליה עלו וירדו גדולי וטובי הזמר היהודי 
דב  דדיה, החזן  איציק  פריד,  בעולם: אברהם 

.FDD Vocal הלר, בן סנוף והרכב הזמרים
ניגון ד' בבות המרטיט בביצועו של אברהם 
פריד, לצד השיר 'מלך מלכי המלכים' בגרסה 
של  מרקיע'  'שיר  דדיה.  איציק  של  מיוחדת 
בן סנוף, לצד דואט מרגש של החזן דוב הלר 

ו-ווקאל'ס ל'ממקומך' של קרליבך.
המוזמנים  קהל  המשיכו  החופה,  לאחר 
לסעודת מצווה שנערכה בחלל מיוחד שעוצב 
בבנייני האומה. שם, בין שנדלירי הענק שרכנו 
שהקיפו  הקטיפה  ווילונות  השולחנות,  מעל 
את המתחם, ניצבה בגאון במרכז האולם במה 
ניצב  בדיוק כמו בחופה,  עליה,  לבנה.  עגולה 

ההרכב המוזיקלי העצום.
שני  אחת  במה  על  התאחדו  נדיר,  באופן 

מלכי המוזיקה החסידית, אברהם פריד ומרדכי 
דדיה  איציק  מצטרפים  כשאליהם  דוד,  בן 
שהרים את הקהל באולם עם מחרוזת מקפיצה 
חדד.  אמיר  הצרפתי  והסופרסטאר  במיוחד, 
גם  הוסיפה  החסידית  המנגנים  בעלי  מקהלת 
מגוון  את  כשליוותה  משלה  ייחודיות  היא 
היהודי- הכינור  ואמן  הערב,  לאורך  האמנים 

אירי דניאל אהביאל בקטעים אינסטרומנטליים 
מיוחדים.

התכנסו  חסידי,  טאנץ'  'מצווה  במקום 
לקומזיץ  המרגש  הערב  בסיום  המוזמנים 
מרגש, כשפריד ובן דוד ביצעו את מיטב להיטי 
התרגשות  נוסטלגיה,  שהעלו  שלהם,  העבר 

ודמעות בנוכחים.

7 מופעים: החתונה 
היהודית הגדולה בעולם

אמיר  סנוף,  ובן  דדיה  איציק  פריד,  ואברהם  דוד  בן  מרדכי 
חדד ודב הלר, הם רק חלק מרשימת האמנים שהופיעו השבוע 

בירושלים, בחתונה של משפחה צרפתית

צילום: שלום לביא

תעשו כבוד: 
שגרירות גואטמלה 

מגיעה לירושלים

נשיא גואטמלה עם הנשיא ריבלין. צילום: מארק ניומן, לע"מ

הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

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

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח
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מאת: אלי כהן

במשך שנים על גבי שנים משרדי הממשלה 
לנוער,  והגורמים המופקדים על מימון תרבות 
מלתת  ונמנעו  הזניחו  וכדו'  מוזיקה  לימודי 
החרדי.  המגזר  של  התרבות  לצורכי  גם  מענה 
כשרת  האחרון  לתפקיד  כניסתה  עם  כבר 
התרבות, הכריזה השרה מירי רגב כי בין יעדיה 
המרכזיים יהיו הגישור על הפערים בין המגזרים 
במימון התרבות,  ומתן הזדמנויות שווה לבני 
של  התרבות  מתקציבי  ליהנות  החרדי  המגזר 
מדינת ישראל. שנתיים וחצי אחרי כניסתה של 
רגב לתפקיד והיעדים הגיעו למימושם: משרד 
התרבות מממן לראשונה באופן משמעותי את 

התרבות במגזר החרדי. 
ראשי  עם  יחד  משותפת  בפגישה 
את  המוביל  שולמית",  "רון  הקונסרבטוריון 
בחרה  החרדי,  בציבור  המקצועית  המוזיקה 
והערכתה  הכרתה  על  לראשונה  לבשר  השרה 

הרבה לתחומי התרבות במגזר החרדי. 
מוזיקה  ללימודי  תקצוב  על  הבשורה  את 
כחלק מהמימון לתרבות חרדית, בחרו במשרד 
שולמית"  "רון  זה  מוסד  דרך  לעשות  התרבות 
הקונסרבטוריון  הינו  חרדי,  היותו  שמלבד 
ובוגריו  שנה,   100 מעל  שקיים  בארץ  הוותיק 
המפורסמים  המוסיקאים  הינם  השנים  לאורך 

בישראל ובעולם. 
בתום פגישה שערכה שרת התרבות מירי רגב 
ועם  חסיד  ציון  בן  הקונסרבטוריון,  מנכ"ל  עם 
ברנר,  אורי  ד"ר  המאסטרו  המקצועי,  המנהל 

אמרה רגב, "קונסרבטוריון רון שולמית עושה 
עבודת קודש של ממש. התוודעתי ונוכחתי כי 
כישרונות  מצוינים,  אנשים  החרדי  במגזר  יש 
עושים  הם  בקונסרבטוריון  וכאן  דופן,  יוצאי 
גם  אך  גבוהה  ברמה  מקצועית  עבודה  אתם 
הכרחיים  דברים  במינה,  מיוחדת  חברתית 

שבאים דרך לימודי המוזיקה".
ונאפשר  נסייע  אנו  כי  לבשר  שמחה  "אני 
בפגישה  רגב  אמרה  בעניין",  נוסף  תקציב 
הוא  שולמית  רון  "הקונסרבטוריון  בכנסת, 
אכן ראוי לכך ונותן מענה מלא הן עלה תחום 

המוזיקאלי והן על החברתי". 
הנהלת  בין  הסיכום  ישיבת  בתום 
המנכ"ל  אמר  התרבות,  לשרת  הקונסרבטוריון 
בן ציון חסיד כי "השרה רגב פועלת כאן במקום 
בנו  אמונתה  בזכות  אך  ידיים,  הרימו  שרבים 
מיזמים  לראשונה  יש  מעולים,  מקצוע  כאנשי 
חדשים ועוד בנות שזקוקות או חפצות ללמוד, 
עתידן,  על  משפיעות  ובכך  ומצטרפות  באות 

עתיד משפחתן ועתיד הקהילה כולה".
מנכ"ל העמותה מדגיש כי "בניגוד לפעילויות 
הקיימות של תחת חסות משרד התרבות במגזר 
הארץ  בכל  הפרוס  החרדי  למגזר  יש  הכללי, 
לאחר  כעת,  ומשכך  בכל,  שותף  להיות  קושי 
חוגים  ליצור  הביקוש  המשרד,  וסיוע  התקציב 
וקבוצות במחירים שווים ומשתלמים הוא מכל 
ונרחיב  ונצליח  נעשה  ה'  בעזרת  הארץ.  רחבי 
תחומי למידה אלו של מוזיקה ומחול מקצועיים 

לכל הארץ כולה".

הדברים נאמרו לאחר פגישה לשיתוף פעולה עם הקונסרבטוריון 
הוותיק 'רון שולמית'  מנכ"ל הקונסרבטוריון, בן ציון חסיד: 

"בזכותך בנות רבות קובעות את עתידן ועתיד משפחתן"

מאת: אלי כהן

לציון  הראשון  לישראל,  הראשיים  הרבנים 
הגאון רבי יצחק יוסף והרב הראשי הגאון רבי 

במכתב  יוצאים  לאו,  דוד 
להתפלל  לציבור  משותף 
עבור ירידת גשמים ולהתכנס 
בעשרה  מיוחדת  לתפילה 

בטבת בכותל המערבי.
הראשיים  הרבנים 
במכתב  לציבור  קוראים 
עצירת  על  להתפלל  מיוחד 
לתפילה  ולהתכנס  הגשמים 
צום  חמישי  ביום  מיוחדת 
עשרה בטבת ברחבת הכותל 
מנחה  לתפילת  המערבי 

בשעה 15:30.
במכתבם, קוראים הרבנים 
הכנסת  בתי  לכל  הראשים 
להתכנס  הארץ  ברחבי 
אמירת  לתפילות,  זה  ביום 
סליחות ובקשה על הגשמים. 

"לצערנו ובעוונותינו הרבים איננו זוכים השנה 
עד השתא לברכת שמים בגשמי ברכה, לפיכך 
מיוחדת  לתפילה  להתכנס  לציבור  קוראים  אנו 
ביום חמישי צום עשרה בטבת ברחבת הכותל 
מנחה  תפילת  מקדשנו.  בית  שריד  המערבי, 

בשעה 15:30.
"אנו קוראים לכל בתי הכנסת ברחבי הארץ 
להתכנס ביום זה לתפילות, סליחות ובקשה על 
"כמו  וממשיכים:  הרבנים  פותחים  הגשמים", 
כן, אנו פונים לתושבי ארצנו 
תפילת  בתפילתם  להוסיף 

הגשם.
יאמרו  ספרד  "בני 
בשבתות בעת פתיחת ההיכל 
יפתח  חי  "אל  תפלת  את 
יאמרו  יכולים  ואם  וכו'". 
כן גם בשני וחמישי, אם אין 

הדבר גובל בטורח צבור. 
יוסיפו:  אשכנז  "בני 
"ועננו בורא עולם" ב'שומע 
התפילה  ובסוף  תפילה', 
ק"ל  קכ"א,  פרקים  את 

בתהילים".
חותמים  מכתבם  את 
"ותשובה  בתפילה:  הרבנים 
וצדקה מעבירין את  ותפילה 
ברחמיו  השי"ת  הגזרה.  רוע 
בגשמי  ונתברך  ישראל  עמו  לתפילות  יאזין 

ברכה".
כה כשנת  עד  כי השנה מסתמנת  לציין  ראוי 
טבת  בחודש  כבר  ואנו  מאחר  חלילה,  בצורת 

ועדיין הגשמים ממאנים לבוא.

בעקבות הבצורת - יום 
תפילה מיוחד

עקב היעדר הגשמים, יוצאים הרבנים הראשיים לישראל בקריאה: 
"עשרה בטבת יום תפילות על עצירת הגשמים" בתכנית: תפילת 

רבים בכותל המערבי

רגב משנה את הכללים: מוזיקה 
חרדית היא חלק מהתרבות

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד שימוש חוזר בכולסטרול קיים 
ומניעת ייצור של כולסטרול עודף

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף
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מאת: משה אברהמי

 ,39 בן  שערים,  ממאה  מוכר  חרדי  קבלן 
נעצר יחד עם עשרה נוספים, בחשד להונאת 

המדינה  רשויות 
מיליון  של  בסכומים 
שקלים. על פי החשד, 
שבניהולו  עמותה 
עשרות  רשמה 
מחוגי  תלמידים 
החרדית'  ה'עדה 
זו  ובדרך  כתלמידים, 
עתק  סכומי  הוציאה 

ממשרד החינוך.
של  ראשיתה 
לפני  החלה  החקירה 

מספר חודשים, עם הגשת תלונה במשטרה 
לפיה  החינוך,  במשרד  האכיפה  אגף  ע"י 
הפועלת  עמותה  מנהל   ,2015 משנת  החל 
במרמה  החשד,  עפ"י  קיבל,  בירושלים, 
לצורך  המיועדים  רבים  כספים  והונאה, 
הלומדים  לצעירים  חינוך  מלגות  תשלומי 

בעמותה.
שערך  ביקורת  במסגרת  התגלה  הדבר 
משרד החינוך בכתובת העמותה, שם נמצאו 
ככל  העמותה  כי  עלה  ומכך  בניין,  הריסות 

הנראה פיקטיבית.
השלמת  לאחר  השבוע, 
החקירה, פשטו השוטרים 
על בתי החשודים, מרביתם 
בבית  וחלקם  בירושלים 
שמש, והם נלקחו לחקירה 
בבית  ההונאה.  במחלקת 
השוטרים  התקבלו  שמש 
ובקריאות  ביצים  בזריקות 

נאצה.
בדיון ראשוני שהתקיים 
קיבל  המשפט,  בבית 
מרבית  את  ריכטר  גבאי  שאול  השופט 
מעצר  את  והאריך  המשטרה,  בקשות 
נמצא  החשודים  בין  המרכזיים.  החשודים 
כפקח  בעבר  שעבד  עילית  ביתר  תושב  גם 
במשרד החינוך, ושעל פי החשד, לקח חלק 

במעשה המרמה.

מאת: משה אברהמי

הסתיימה  מורכב,  לוגיסטי  מבצע  בתום 
בכל  וחזקה  מסיבית  תאורה  התקנת  בהצלחה 
אלפי  לטובת  הזיתים,  בהר  המזרחיים  המורדות 
יקיריהם  קברי  את  לפקוד  המגיעים  האנשים 
פרי,  נשאה  הזאת  הברוכה  היוזמה  ורבותיהם. 

הנהלת  בזכות 
העלמין  בתי  מועצת 
בשיתוף  ירושלים, 
אגפי חירום וביטחון 
בעיריית  ומאור 

ירושלים.
מועצת  מנהל 
העלמין  בתי 
הלל  הרב  ירושלים 
מספר:  הורוביץ 
עבודה  "בתום 
בחודשים  מאומצת 
 , ם י נ ו ר ח א ה
מברכים  אנחנו 
כל  המוגמר.  על 

המורדות המזרחיים של הר הזיתים כבר מוארים 
מאנשים  לחלק  שנדמה  עד  בלילות,  חזק  באור 
מועצת  בהנהלת  בבד,  בד  יום".  באור  שמדובר 
בתי העלמין מתכוונים בתקופה הקרובה להתחיל 
הזיתים.  הר  חלקי  בכל  תאורה  התקנת  מבצע 

פרויקט שעלותו מגיעה למיליוני שקלים.
פעילות זו הינה נדבך נוסף בעשייה התמידית 

אלפי  לטובת  העלמין  בתי  מועצת  הנהלת  של 
בחודש  רק  הזיתים.  להר  המגיעים  האנשים 
האחרון החל לפעול קו 84 מתחנת הרכבת הקלה 
הקמת  מאז  הזיתים.  הר  אל  התחמושת  בגבעת 
והגיעו  בו,  השתמשו  כבר  אנשים  מאות  הקו 
לפקוד את קברי בני משפחותיהם וקברי רבותיהם 

בהר הזיתים.
הפועל  האוטובוס,  קו 
ה,  א-  הביקוש  בימי 
עד   08:30 השעות  בין 
קצר  בציר  נע   19:45-
מתחנת  מאוד-  ויעיל 
בגבעת  הקלה  הרכבת 
קריית  דרך  התחמושת, 
במזרח  הממשלה 
למצפה  ירושלים, 
הר  בפסגת  רחבעם 
לתחנת  וחזרה  הזיתים, 
בגבעת  הקלה  הרכבת 

התחמושת.
למבני  האגף  מנהל 
בתי  מועצת  הנהלת  וחבר  ירושלים  בעיריית  דת 
העלמין הרב יצחק הנאו מסר: "פרויקט התקנת 
חשוב  הינו  הזיתים,  הר  רחבי  בכל  תאורה 
הביטחון  תחושת  בהגברת  ויסייע  ונצרך,  מאוד 
הציונים  את  לפקוד  המגיעים  האנשים  לאלפי 
תוכניות  על  העת  כל  שוקדים  אנו  הזיתים.  בהר 
לאור  באזור  והפיתוח  התשתיות  לשדרוג  רבות 

התאורה".

מאירים את הר הזיתים
תאורה רבת עוצמה מותקנת בימים אלו בכל הר הזיתים, 
לטובת אלפי האנשים המגיעים לפקוד את קברי יקיריהם 

ורבותיהם
11 חשודים בפרשת מרמה ענקית  החשד: עמותה 
פיקטיבית רשמה עשרות תלמידים מ'העדה החרדית', 

ולקחה לעצמה את כספי משרד החינוך

11 עצורים בחשד 
לרישום כוזב

 הרכוש שהוחרם במעצר 

אל תתעלמו 
מהכאב
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סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים

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

www.kolhazman.co.il
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הרוכש של וולדורף: 
יהודי צרפתי

לאחר מו"מ ארוך ומתיש שארך כחצי שנה נחתמה השבוע עסקת 
הענק  הנגיד הקנדי פול רייכמן מכר את המלון לאיש העסקים 
היהודי-צרפתי מישל אוחיון  על אף שאינו נחשב למלון רווחי 

ביותר, מעריכים בתעשייה כי המלון איננו מפסיד

פישל רוזנפלד

לא מעט דובר על העסקה הזאת - מזה מספר 
גם  כמו  בתעשייה,  גורמים  מנסים  חודשים 
מה  ולגלות  בקדרה  לבחוש  הנדל"ן,  כתבי 
עלה בגורלו של מלון היוקרה שבבעלותו של 
 - הקנדית  האצולה  למשפחת  החרדי  הנגיד 

פול רייכמן.
יוקרה הממוקם  מלון  הוא  אסטוריה  וולדורף 
בפינת הרחובות אגרון ודוד המלך בירושלים, 
היכן שעד לשנת 1935 שכן מלון הפאר הערבי 
המלון  חורבות  את  שרכש  רייכמן,  פאלאס. 
הערבי לפני כ-13 שנה, בנה במקום מלון פאר 
חדשני שפתח את שעריו כשנתיים לאחר מכן.
במסגרת הקמת המלון השקיע רייכמן עשרות 
הקודם  המלון  קווי  בשחזור  דולרים  מיליוני 
מסעדות  וסוויטות,  חדרים   227 כולל  והוא 
ואולם אירועים. בתום שבע שנות בנייה וכחצי 
שנה לאחר מותו של רייכמן פתח המלון את 

שעריו לפני כארבעה שנים.
לעסקת  הסיבה  כי  מעריכים  בעיר  גורמים 
מכירת המלון נעוצה בכך כי רווחיותו נמוכה 
אף  על  זאת,  מוגבלת.  העסקית  והצלחתו 

שאינו נחשב למלון מפסיד. 
עם זאת, על פי גורמים שהיו מעורים בעסקה, 
המוגבלת,  הרווחיות  איננה  היא  לכך  הסיבה 
אלא הסיבה כי תחום המלונאות אינו התחום 
להם  "אין  רייכמן.  של  יורשיו  עוסקים  בו 

עסקים נוספים בישראל, וגם אין להם מלונות 
הירושלמי  המתווך  אומר  בישראל",  נוספים 
אלי פולק, שאביו משה תיווך את העסקה. "זה 

לא תחום ההתמחות שלהם".
יהודי  עסקים  איש  הוא  המלון  את  מי שרכש 
כיום  מחזיק  אוחיון  אוחיון.  מישל  מצרפת, 
מלון  ובהם  באירופה  רבים  מלונאות  נכסי 
וולדורף אסטוריה בעיר ורסאי בצרפת. על פי 
הדיווח, העברת הבעלות על המלון הירושלמי 

תתבצע ברבעון הראשון של 2018.
רכישתו של המלון על ידי איש עסקים שומר 
באשר  החששות  את  מרגיעה  ומצוות  תורה 
לצביונה של השכונה, לאחר שהיו מי שחששו 
את  שישנו  גורמים  ידי  על  יירכש  המלון  כי 

אופייה של השכונה. 
המדוברת,  הרכישה  עסקת  אף  על  זאת,  עם 
רשת  זיכיון  תחת  להתנהל  ימשיך  המלון 
וולדורף  במותג  המחזיקה  'הילטון',  מלונות 

אסטוריה לעוד 15 שנה.
עתה  לעת  ההסכם  רייכמן  משפחת  "מבחינת 
הודעת  לקבלת  ממתינים  והם  תנאי,  על  הוא 
הקונה בימים הקרובים שהסכם המימון שלו 
פלאי,  דעואל  עו"ד  הדיווח  את  סייג  סגור", 
מצדו  אוחיון  בעסקה.  רייכמן  את  שמייצג 
יוצא  יעד  היא  "ירושלים  כי  בגאווה  הוסיף 
והמזרח  אירופה  מארה"ב,  לתיירות  דופן 
הרחוק. אני גאה לצרף את המלון למבחר בתי 

המלון שלי באירופה".

פישל רוזנפלד

עובדי 'טבע' מסכמים שבוע וחצי סוערים במיוחד, עם הפגנות 
ומול  מרכזיים, מחוץ למשרדי ממשלה  ונשנות בצמתים  חוזרות 
בתי חברי הדירקטוריון, בטענה שתפקודם הכושל הביא לקריסת 

החברה.
עם  שעבר  בשבוע  בפגישתו  הבהיר  שולץ,  קאר  טבע,  מנכ"ל 
ראש הממשלה והצוות המיוחד שהוקם על ידו לטיפול במשבר, 
הממשלה  ממשרדי  לתכתיבים  להתקפל  מתכוון  לא  הוא  כי 
למיניהם וגרם לראש הממשלה והשרים לצאת מהפגישה כשהם 
- ללא כל בשורה לאלפי המפגינים שחסמו  וחפויי ראש  אבלים 

לתנועה כל צירי התנועה בקריית הממשלה וסביבתה.
לא  ברוש,  שרגא  התעשיינים,  התאחדות  נשיא  זאת,  לעומת 
מבין את הבעיה במציאת עבודה למפוטרי טבע. לדבריו, "היום 
מנהל  עם  דיברתי  עובדים.  מ-10,000  למעלה  חסרים  בתעשייה 
משאבי האנוש של טבע עוד כשדיברו על 3,000 מפוטרים. אמרתי 
להם, אנחנו מתחילים למפות כדי שנהיה מוכנים עם איפה ולמי, 
ברגע שתגבשו את השמות, ובעיקר את המקצועות, נעשה אתכם 

התאמות ביחד".
חברות  מנהלי  אך  אמיתי,  ברצון  או  בגימיק  מדובר  אם  ספק 
אינראקטיב,  בידלגו,  קורטיקה,  פיוניר, קלטורה,  יוטפו,  ההייטק 
אצלם  להיקלט  טבע  למפוטרי  קריאה  פרסמו  וויביטז  ווינדוורד, 

לעבודה. 
כך למשל, בהודעת חברת מטריקס נכתב: "עובדי טבע היקרים, 
מול  אל  חזקים  שתהיו  לכם  מאחלים  אנחנו  זו  קשה  בתקופה 
לסייע  תשמח  מטריקס  מעליכם.  המרחפים  הגדולים  השינויים 
של  רחב  מאוד  במגוון  העבודה  ומחפשי  המפוטרים  בקליטת 
תפקידים. כיום יש כ-630 משרות פתוחות במגוון מאוד רחב של 
מנתחי  פרויקטים,  מנהלי  מיישמים,  מפתחים,   - ההייטק  תחומי 

מערכות ועוד. בהצלחה לכולם".

הצעות הרכישה

למגישי  מצטרפים  עסקים  ואנשי  חברת  של  שורה  כך,  בתוך 
ההצעות לרכישת מפעלי ענקית הפארמה הישראלית טבע.

רשת חנויות הפארמה הישראלית, הפועלת גם במדינות רבות 
בעולם, סופר פארם הביעה את רצונה ברכישת מפעל טבע הכנות 
רוקחיות באשדוד, בסכום שנע סביב 80–90 מיליון שקל, ומוכנה 

להתחייב להעסיק את 70 עובדי המפעל גם לאחר הרכישה.
גם חברת פלקסטרוניקס הבינלאומית בוחנת רכישה של מפעלי 
טבע בירושלים — הן מפעל המשאפים והן מפעל הטבליות — 
המדינה  של  בשיתוף  רק  לפועל  לצאת  יכולה  כזו  עסקה  אולם 

וקבלת הטבות שונות, שיאפשרו הפעלה רווחית של המפעלים.
סופר פארם ופלסטרוניקס לא לבד. האחים דוד ושמואל טופז, 
מגבשים  המ-לט,  חברת  של  לשעבר  השליטה  ובעלי  המייסדים 
שתיים  לרכישת  רב-לאומית  רפואי  ציוד  ענקית  עם  יחד  קבוצה 

ממפעלי טבע, המעסיקות בסך הכל 400 עובדים. 
הבת  חברת  את  לרכוש  השניים  מבקשים  ההצעה,  במסגרת 
באשדוד  ממוקמים  שמפעליה  מדיקל,  טבע  ישראל,  טבע  של 
בנוסף,  פיטורים.  לקראת  העומדים  עובדים   150 מעסיקה  והיא 
בקריית  החברה  מפעל  את  גם  לרכוש  טופז  האחים  מעוניינים 
עובדים,   250 ומעסיקה  מיגדה  חברת  ידי  על  הפועלת  שמונה, 

שעומדים גם הם לקראת פיטורים.
ניתן  שלהערכתם  בכך  תכניותיהם  את  מנמקים  טופז  האחים 
להגדיל את רווחי טבע מדיקל בצורה משמעותית ולהביא לקצב 
צמיחה של 10% – 15% של המכירות בשנה, למשך שנים, והיא 

צפויה להביא רווח תפעולי תזרימי של 12% – 15% מהמחזור.
הכלים  כל  את  לנו  "יש  בתגובה:  נמסר  טופז  מהאחים 
הרלוונטיים — ידע, יכולות ניהול והיסטוריה מקצועית הנחוצים 
לשימור תעשייה בת־קיימא בישראל. אנחנו מאמינים כי התעשייה 
ונפעל  שנים,  זה  הישראלי  המשק  בצמיחת  המרכזי  המנוע  היא 
לשימור כוח זה, תוך שימור קשרים וחיבור לשותפים אסטרטגיים 

בינלאומיים".

בזמן שאלפים הפגינו בקריית הממשלה, נתן מנכ"ל טבע לראש הממשלה 
טבע  לעובדי  פונות  הייטק  חברות   • לתכתיבים  נכנע  לא  הוא  כי  להבין 
ומבקשות לגייס אותם לשורות החברה, החברות הגדולות שמבקשות לרכוש 

את המפעלים והפגנות שלא פוסקות • סיכום שבועי

משבר טבע: חברות הייטק 
פונות למפוטרים

פישל רוזנפלד

האוצר  במשרד  פרסמו  האחרון  השבוע  בסוף 
וחברות  אישים   52 הכוללת  רשימה  האמריקאי 
שהממשל הטיל עליהם סנקציות, בגין שחיתות 
גילו  הפלא,  למרבה  אדם.  זכויות  והפרות 
הישראלים כי מי ששמו מתנוסס ברשימת אלה 
מאשר  אחר  לא  הוא  סנקציות  עליהם  שהוטלו 

המיליארדר החרדי, הנגיד דן גרטלר.
של  שמותיהם  לצד  מתנוסס  גרטלר  של  שמו 
גולנרה  ג'מה,  יחיא  לשעבר  גמביה  נשיא 
לשעבר,  אוזבקיסטן  מנהיג  של  בתו  קרימובה, 
והגנרל מונג מונג סואי ממיאנמר, שאחראי על 

רצח בני הרוהינגיה.
על פי ההודעה שפורסמה מטעם משרד האוצר 
האמריקאי, הסיבה להטלת הסנקציות על גרטלר 
נובעת מקשריו עם הרפובליקה הדמוקרטית של 
דרך  הונו  הוא עשה את  קונגו, כאשר לטענתם, 
נכתב  בהודעה  מושחתות.  ונפט  כריה  עסקות 
תוך  דולרים  מיליארדי  הרוויח  גרטלר  כי  עוד, 
הרפובליקה  נשיא  עם  האישיים  קשריו  ניצול 
ג'וזף קבילה. "כתוצאה מכך, בין 2010 ל-2012 
הפסידה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו יותר 
תמחור  בגלל  בהכנסות  דולר  מיליארד  מ-1.36 
נמוך מדי של נכסי כריה שנמכרו לחברות בחו"ל 

בעלות קשרים לגרטלר".
"ארה"ב נוקטת עמדה נחושה נגד הפרות זכויות 
הרחקת  באמצעות  העולם  בכל  ושחיתות  אדם 
הפיננסית  מהמערכת  האלה  הרעים  השחקנים 
האמריקאי  האוצר  שר  אמר  האמריקאית", 
סטיבן מנוצ'ין בהודעה. "משרד האוצר מקפיא 
המעשים  את  פומבי  באופן  ומגנה  נכסיהם  את 
המזעזעים שביצעו, ושולח מסר לפיו הם צריכים 

לשלם מחיר כבד על המעשים שלהם".
עסקיו  החרמת  היתר,  בין  יכללו  הסנקציות, 

אתו  לעשות  אמריקאים  על  איסור  גרטלר,  של 
בתחום  הנמצאים  נכסיו  כל  והקפאת  עסקאות 

השיפוט של ארה"ב.
הכוללים  רשת  אברכי  היו  לדאוג  הראשונים 
ייתקלו  שמא  לחשוש  שהחלו  גרטלר,  של 
החודשית,  המלגה  תשלום  במועד  בעיכובים 
הנחשבת למכובדת ומשולמת באופן סדיר. אלא 
שמהודעה שפורסמה מטעמו של יועץ התקשורת 
של גרטלר, רונן צור, נראה כי אין סיבה לדאגה 

וכי גרטלר משדר עסקים כרגיל.
שורבב  כיצד  לגלות  "מצער  כי  נכתב  בהודעה 
וחצי  דבר  לו  שאין  לסוגיה  גרטלר  דן  של  שמו 
משפחת  של  הקרן  ההיפך:  בדיוק  אלא  דבר 
גרטלר משקיעה הון הנאמד במיליארדי דולרים 
בהיקף של  מסים  אישי, משלמת  באופן  בקונגו 
עבודה  מקומות  אלפי  ויצרה  מיליונים,  מאות 
החינוך  הכבישים,  התחבורה,  תשתיות  ושיקום 

והבריאות למדינה שסבלה שנים מעוני קשה".
והביא  ארוכות  שנים  פעל  אישית  גרטלר  "דן 
לקונגו,  העולם  מכל  וטכנולוגיות  משקיעים 
ובזכות פעילות זו שופרה דרמטית רמת החיים, 
הרפואי  והטיפול  תעסוקה  מקורות  פותחו 
גרטלר  דן  של  פעילותו  מכך,  יתרה  במדינה. 
אף הוכרה על ידי הממשל האמריקאי ומוסדות 
מכריע  באופן  תרמה  אשר  כפעילות  האו"ם 

להפסקת שפיכות הדמים במדינה.
ממניעים  הפועלים  גורמים  ישנם  "לצערנו 
מר  של  בשמו  לפגיעה  אינטרסנטיים  עסקיים 
כדי לשרת את צרכיהם.  ולשרבוב שמו  גרטלר, 
להם,  מפריעה  קונגו  של  ושכשוגה  צמיחתה 
העם  בין  השנים  וארוכת  החזקה  והברית 
כתוצאה  תיפגע  לא  גרטלר  למר  הקונגולזי 
יתוקן  הקרוב  שבזמן  בטוחים  אנו  זו.  מפעילות 
מר  של  שמו  בשרבוב  הכרוך  המיותר  העוול 

גרטלר להודעה".

תדהמה: ארה"ב נגד דן גרטלר
עסקיו של המיליארדר החרדי בקונגו הכניסו אותו לרשימה שחורה 
גורמים  "ישנם  נמסר:  מגרטלר    האמריקאי  האוצר  משרד  של 
הפועלים ממניעים אינטרסנטיים לפגיעה בשמו. אנו בטוחים שבזמן 

הקרוב יתוקן העוול המיותר"
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ארי קלמן

שוחח  הגיוס,  חוק  לתיקון  החרדי  הלחץ  בעקבות 
'קו עיתונות' עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן  כתב 
דהן מהבית היהודי, בראיון שיפורסם במלואו בסוף 

השבוע ב'כל ישראל'.
"כרגע עובדים על חוק הגיוס, אני לא יודע אם הוא 
תקוע, זה נכון שאין מספיק הסכמות לגביו", אומר בן 
"אני חושב  לנושא פסקת ההתגברות:  ומתייחס  דהן 
שפסקת ההתגברות מיותרת והמקום שלה היא בחוק 

יסוד איסור השפיטה של שקד ובנט".
האם הבית היהודי ימשיכו לשבת בקואליציה גם 

אם יוגש כתב אישום נגד נתניהו?
"אתה מדבר עכשיו על העתיד, כרגע זה לא מעסיק 

אותנו".
כתב  עם  לתפקד  יכול  ממשלה  ראש  עקרונית, 

אישום?
"באופן עקרוני כן, תלוי מה יהיה בכתב האישום, 
חמור,  אישום  כתב  יהיה  שאם  לומר  יכול  כן  אני 
יש  אז  המדינה  לביטחון  שנוגעים  דברים  או  שוחד 
מה לדבר, כרגע לדעתי ראש הממשלה מתפקד מצוין 
למרות שיש לו חקירות, אני לא רואה כל סיבה לפגוע 

בממשלה שעובדת טוב".
שקלת להשתתף בהפגנת הימין?

לא. אני חושב שההפגנה הזאת מיותרת, המלחמה 
בשחיתות משותפת לכולם. אלא מה, תלוי למה אתה 
משתמש בזה, זה לא נראה שזה מגיע ממלחמה טהורה 
היועמ"ש  את  להביא  ניסיון  אלא  השחיתות,  נגד 

להגיש כתב אישום".
הופתעת מחקירות דוד ביטן?

הזאת  מהכנסת  רק  ביטן  את  מכיר  אני  "בהחלט, 
פה  מדובר  וישר,  הגון  כאדם  אותו  החשבתי  אבל 
בחקירות מ2012, לא חשבתי שיפתחו חקירות מלפני 

חמש שנים. הופתעתי". 
שפתוחים  המרכולים  לך  מפריע  לא  דתי,  כאדם 

בשבת או עבודות הרכבת?
בחיים  נעשה  זה  עוד  כל  לי.  כואב  שזה  "בוודאי 
הפרטיים אני חושב שלא צריך להתערב, לעומת זאת 
מה שנוגע לחיים הציבוריים אני חושב שזו חובתנו. 
כך  על  מצר  ואני  בנושא,  פעמים  כמה  התבטאתי 
פעולה.  איתי  לשתף  רצו  לא  החרדיות  שהמפלגות 
לוין  יריב  אצל  ישבנו  המרכולים  פסיקת  אחרי  מייד 
והשר בנט ביקש ממני לייצג את הבית היהודי והייתי 
שם, ומאז לא זימנו אותנו לשום ישיבה. היום לא יכול 
לדרוש דברים נוספים, כי יאמר לנו ראש הממשלה: 
רוצים  אתם  פתאום  מה  דורשים,  לא  החרדים  אם 

יותר?"

ארי קלמן

על  מרתוני  דיון  אלו  בימים  עורכת  הכנסת  מליאת 
אלפי הסתייגויות שהגישו סיעות האופוזיציה על חוק 
המוקדמות  הלילה  בשעות  שהחל  הדיון  ההמלצות. 
הלילה  שעות  עד  ברצף  להימשך  צפוי  שני  יום  של 
מח"כי  נאומים  של  פיליבסטר  כולל  היום,  המאוחרות 

האופוזיציה.
ראשון הנואמים היה מגיש 
הקואליציה  ויו"ר  החוק 
"הבלוף  החוק:  את  שהציג 
בו  שנתקלתי  גדול  הכי 
עכשיו.  קורה  שלי  בחיים 
יש פה איזה שקר שמתגלגל 
מאמין,  לא  שאני  בעוצמות 
יש  בתקשורת.  שהתחיל 
שמכירים  כאן  אנשים 
נותנים  ולא  העובדות  את 
לעובדות לבלבל אותם, והם 
כדי  הגס  בשקר  ממשיכים 
לטעת מצג שווא ושקרי אצל 
בקיא  לא  שבאמת  הציבור, 

בחוק, הוא לא יודע על מה מדובר. הוא שומע מבוקר 
מתחיל  והוא  ושחיתות,  ושחיתות  שחיתות  ערב  עד 

להאמין לזה". 
המשטרה  כאשר  כי  לקבוע  מבקשת  החוק  הצעת 
ללא  יועבר  הוא  לפרקליטות,  חקירה  חומר  מעבירה 
החשוד.  נגד  אישום  כתב  הגשת  לעניין  בכתב  עמדתה 
לעניין  בכתב  עמדתה  ככלל,  תצורף,  החקירה  לחומר 
נגד  האשמה  לביסוס  הראייתית  התשתית  מכלול 

מלווה,  פרקליט  יש  שבה  בחקירה  ואולם,  החשוד, 
עמדה זו תועבר רק אם היועמ"ש לממשלה או פרקליט 

המדינה ביקשו זאת. 
התכנסה  לדיון,  עלה  ההמלצות  שחוק  לפני  רגע 
ישיבת סיעת הליכוד לראשונה מאז נפתחה חקירת יו"ר 
החברים  קיבלו  הסיעה  בישיבת  לשעבר,  הקואליציה 
באחת  התיישב  הוא  גדול.  בחיבוק  ביטן  דוד  ח"כ  את 
זה  אחר  ובזה  החדר  מפינות 
ערים  ראשי  שרים,  אליו  הגיעו 
ידו,  את  לחזק  ליכוד  ופעילי 
יצא  הממשלה  ראש  אף  כאשר 
של  השני  לצד  והגיע  מגדרו 

החדר ללחוץ את ידיו. 
ראש  בירך  דבריו  בפתח 
הקואליציה  יו"ר  את  הממשלה 
והוסיף  אמסלם  דוד  הנכנס 
שוב  להודות  רוצה  "אני  כי 
לחברינו דוד ביטן. תודה רבה". 
ומחא  אדיש  נשאר  לא  הקהל 
הנכנס  הקואליציה  יו"ר  ארוכה.  דקה  במשך  כפיים 
אתה  החברים,  כל  בשם  לך  מודה  "אני  ואמר:  הוסיף 
אני מאחל  לי צער עמוק בכל הסיפור.  יש  נפלא,  איש 

ומתפלל שכל העננה הזאת תתפזר".
החמישית  בפעם  ביטן  נחקר  השבוע  ראשון  ביום 
במשך חמש שעות, אך על פי הדיווחים שמר על שתיקה 

לאורך כל החקירה.

ארי קלמן

חה"כ יעקב ליצמן, שלא מזמן התפטר 
חילולי  בעקבות  הבריאות  כשר  מתפקידו 
מן  כנסת  כחבר  לעבודתו  וחזר  השבת 
חוק  הצעת  אלו  בימים  מציע  השורה, 
לו תואר  פרטית חדשה, לפיה אדם שאין 
משמעותי  שירות  של  עבר  או  אקדמי 
ממשלה.  כראש  לכהן  יוכל  לא  בצה"ל 
ידי  על  לראשונה  שנחשפה  הצעה 

העיתונאי יקי אדמקר מוואלה!.
הישירה  חוק שמטרתה  מדובר בהצעת 
יו"ר  לפיד,  יאיר  של  התמודדות  למנוע 
ישראל.  עתיד, לתפקיד ראש ממשלת  יש 
בין לפיד וליצמן שוררת מתיחות וליצמן 
לפיד  רץ  מאז  עמו,  לדבר  אף  מסרב 
חרדים  גיוס  דגלה  על  שחרטה  במפלגה 

וניהלה מאבקים בנושאי דת ומדינה.
לפיד, שלפני כשש שנים נחשף כי אינו 
מחזיק בתואר אקדמי, כתב בזמנו בעניין 
התואר כי "לא משנה לי אם יהיה לי תואר 

או לא".
הסיכוי  כי  אומרים  הכנסת  במסדרונות 

לספר  ייכנס  ואכן  יעבור  כזה  שחוק 
כי  הטוענים  יש  למדי,  קלוש  החוקים 
ש"ס,  יו"ר  חוקתית".  "אינה  אף  ההצעה 
הוא  אף  הגיב  דרעי,  אריה  הפנים  שר 
חכם  יהודי  הוא  "ליצמן  כי  ואמר  בעניין 
יותר  פה  שיש  מבין  אני  הומור,  חוש  עם 

אמירה בהצעה הזו".
ללפיד  ליצמן  בין  היחסים  כאמור, 
בזמן  אוצר  כשר  לפיד  כיהן  מאז  עכורים 
רואה  ליצמן  באופוזיציה,  היה  שליצמן 
שקידם  לאחר  החרדים,  אויב  בלפיד 
שורה של חוקים נגד המגזר החרדי. מאז, 
עם  אופן  בשום  ישב  שלא  ליצמן  הצהיר 
לפיד באותה ממשלה ואף מסרב לומר לו 

'שלום' במסדרונות הכנסת. 
במקרה אחר שהתפרסם, לפני כשנתיים, 
לנאום  סיים  ליצמן  דאז  הבריאות  כששר 
אחריו  שעלה  לפיד,  הכנסת.  בימת  מעל 
לשעבר  השר  כתפו.  על  טפח  לנאום, 
לאחר  מיד  חליפתו  את  בתגובה  "ניקה" 

מכן.
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בקריאה  אישרה  הכנסת  מליאת 
שנייה ושלישית את הצעת חוק שעות 
התחשבות   - )תיקון  ומנוחה  עבודה 
התשע"ח-2017.  ישראל(,  במסורת 
ובהצעה  ממשלתית  בהצעה  מדובר 

פרטית של ח"כ משה גפני.
שר  כי  לקבוע  מוצע  בחקיקה 
בשיקולים  יתחשב  והרווחה  העבודה 
עובדים  להעסקת  היתר  במתן  הבאים 
רווחת  השבועית:  המנוחה  בשעות 
העובד, מסורת ישראל, חלופה שאינה 
המנוחה  בשעות  העסקה  מחייבת 
השבועית, ההשפעה שיש במתן ההיתר 
תתבצע  בו  הציבורי  המרחב  אופי  על 
בו  שיש  אחר  שיקול  כל  וכן  העבודה 

כדי להגשים את תכליות החוק.
"לאחרונה  נכתב:  ההסבר  בדברי 
דוגמת  ממשלתיים  גופים  כי  התברר, 
הלאומית  והחברה  ישראל  רכבת 
ליום  השבת,  יום  את  הפכו  לדרכים, 
מועדף לביצוע עבודות תשתית בכבישי 
ישראל ובמסילות הרכבת. עבודות אלו 
פגיעה  פוגעות  בפרהסיה,  המבוצעות 
קשה הן בצביונה היהודי של המדינה 
תושבים  מיליוני  של  ברגשותיהם  והן 

דתיים ומסורתיים במדינת ישראל. 
פוגעות  העבודות  לכך  "בנוסף 

רבים  יהודים  בהם  בעובדים,  גם 
אשר  להם,  חשובה  ישראל  שמסורת 
משפחותיהם,  מבני  להיפרד  נאלצים 
ולחלל  המנוחה  ביום  לעבוד  וללכת 
מהעובדים  חלק  כאשר  השבת,  את 
בחברה  החלשות  לשכבות  משתייכים 
חשש  מתוך  בשבת,  לעבוד  ונאלצים 
את  יאבדו  בשבת,  לעבוד  יסרבו  שאם 
מקום עבודתם גם בשאר ימי השבוע."

החוק  את  תקפה  האופוזיציה 
מדובר  כי  טען  לפיד  בחריפות, 
לביא  עליזה  ח"כ  פוליטית,  בסחטנות 
בצביעות,  מדובר  כי  טענה  ממפלגתו 
"שר  הקשה:  לוי  מיקי  ח"כ  ואילו 
העבודה יתחשב.. מה זה יתחשב? איך 
זה? אתם מחוקקים  אפשר למדוד את 
כדי להגן על מסורת ישראל, האם היא 

בסכנה?"
"אנחנו  טענה:  רוזין  מיכל  ח"כ  גם 
נמצאים במצב של מלחמה בין ציבורים 
הדת  שמלחמות  נקווה  דת.  מלחמת 
תפסיק  ישראל  מדינת  לכך  יגרמו  לא 
להתקיים. חוקים של מיעוט שכופה על 
רוב. אתם מביאים אותנו למלחמת דת 

שתביא אותנו לחורבן בית שלישי."
עבר  החוק  כאמור,  זאת  למרות 
50 תמכו  הקואליציה, כאשר  בתמיכת 

לעומת 38 שהתנגדו.

ליצמן יוזם: חוק  "פסקת ההתגברות מיותרת"
חוסם לפיד

'מסורת ישראל' 
אושרה בכנסת

התנהלות  על  מצר  הביטחון  שר  סגן 
השבת,  בנושא  החרדיות  המפלגות 
הגיוס  חוק  תיקון  מצב  את  מסביר 
וטוען שגם אם יוגש כתב אישום שאינו 
חמור במיוחד - נתניהו יכול להמשיך 

ולתפקד כראש ממשלה

שר הבריאות לשעבר יוזם הצעת חוק חדשה, לפיה 
או  אקדמי  בתואר  להחזיק  יחויב  ממשלה  ראש 
 המטרה: למנוע את  ברזומה משמעותי בצה"ל 
יהודי חכם עם   דרעי: "ליצמן  התפקיד מלפיד 

חוש הומור" 

התיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה שיזמו המפלגות החרדיות, 
קובע כי שר העבודה והרווחה יתחשב במסורת ישראל לפני שיתיר 

ביצוע עבודות בשבת  זעם באופוזיציה: "סחטנות פוליטית"

הראיון המלא בסוף השבוע ב-

אחרי החלפת ביטן: מרתון 
בדרך לאישור חוק ההמלצות

הכנסת מקיימת מרתון דיונים שצפוי להימשך כ-50 שעות 
במטרה לאשר את חוק ההמלצות  למרות החלפתו בתפקיד 
יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן זכה לכבוד בסיעת הליכוד
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חלפו שנים עד שהמדע מצא את הדרך הטובה באמת 
לטיפול בפטרת הציפורנים. עד המאה ה-20 חשבו בכלל 
שציפורן צהובה, עבה, עכורה וחולה היא מאפיין בלתי 
אכן  הציפורניים  ופטרת  מאחר  מבוגר,  גיל  של  נמנע 

שכיחה יותר ככל שעולה הגיל.
הרפואה,  עולם  הבין  ה-20  המאה  בתחילת  רק 
מדובר  רע,  ולהיראות  להתפורר  מתחילה  שכשציפורן 
לטיפול  לבליעה  הראשונים  הכדורים  את  בזיהום. 
בפטרת, היה צריך ליטול במשך שנה וההצלחה שלהם 
תופעות  עזרו.  לא  הכדורים  לרבים  כחלקית.  התבררה 
והיו  המטופלים  מרבית  את  תקפו  זאת  לעומת  הלוואי 

מטרידות מאד.
בתחילת המאה ה-20 היה מאד מקובל גם לשפשף את 
הציפורן החולה בנייר שיוף כדי שלציפורן לא יהיה איך 
לצמוח. עד היום אנשים רבים מבקשים בטיפול פדיקור 
למרות  החולות,  הציפורניים  את  להם  וישייפו  שיגזמו 
נשארים על  שזוהי דרך מסוכנת. כשחלקיקים מזוהמים 
בפטריה  ידבקו  הבריאות  הציפורניים  גם  השיוף,  כלי 

במהלך הטיפול.
הציפורן  עם  הרגל  כף  את  להשרות  המליצו  בהמשך 
ָנט - גרגרי קריסטל עם  ְרַמְנגָּ החולה בגיגית עם אשלגן פֶּ
פעולת חיטוי. הבעיה היתה ששטיפה כזו צבעה את העור 
והציפורניים בצבע חום כהה שקשה היה להיפטר ממנו.

נגד פטריות בציפורניים.  השלב הבא היה להציע לק 
הלק,  באמצעות  חמצן  לפטריה  לחסום  היה  הרעיון 

שהיו בו חומרי חיטוי. שוב טיפול חיצוני שלא מתייחס 
לגורמים לפטריה ולא מוציא אותה מזרם הדם בגוף.

בשלב הזה עלה הרעיון לחסל את הפטריה בחום גבוה 
וכך נכנסו לשוק טיפולי הלייזר בפטרת הציפורניים. מה 
הבעיה עם טיפול כזה? הפטריה חוזרת, כי שוב, מדובר 

בטיפול חיצוני בלבד.

למה דווקא אתה נדבקת?

הרפואה המשלימה מתייחסת לפטרת הציפורניים כאל 
עדות לחולשה של מערכת החיסון. פטריות הרי מצויות 
באופן נרחב במקומות ציבוריים ומספיק שנלך ברגלים 

יחפות כדי להידבק.
שהמערכת  אלה  נדבק?  מי  נדבקים.  כולם  לא  אבל 

החיסונית שלהם חלשה יחסית. 
יעילה  ערכה  פיתחה  הישראלית   TTM חברת 
שלה  ולמניעה  הציפורניים  פטרת  על  להקלה  במיוחד, 
צמחי  של  תמציות  כוללים  המוצרים  הארוך.  לטווח 
ופועלים  מרפא מובחרים המחזקים את מערכת החיסון 

במישורים שונים.
בגורמים  ממוקדים  לערכה  שנבחרו  "הצמחים 
 M.Sc להתפתחות הפטריה בגוף" מסבירה אלינה זקס
נטורופתית ראשית בחברת TTM , הרבליסטית קלינית, 
כיעילים  שידועים  בצמחים  "בחרנו  ומרצה,  מטפלת 
דם  זרימת  ומעודדים  פטרייתי  זיהום  עם  להתמודדות 

מפטרת  שסובלים  שמי  הראו  מחקרים  בגוף.  היקפית 
הדם  שזרימת  אנשים  פעמים  הרבה  הם  הציפורניים, 
שלהם לגפיים היא לא מיטבית. כמו כן, שילבו בערכה 
הסוכר  רמת  על  מאזנת  השפעה  בעלי  מצחים  תמציות 
כשרמות  להתפשט  נוטה  הפטריה  כי  חשוב  זה  בדם. 
קרם  גם  כוללת  שלנו  הערכה  גבוהות.  הן  בגוף  הסוכר 
חיצוני שמעודד התחדשות של רקמת הציפורן הפגועה".

וזה בטוח עוזר?
חודש-חודשיים  תוך  אם  מצב.  לכל  מענה  לנו  "יש 
אנחנו  הקרם,  ומריחת  הצמחיות  הכמוסות  נטילת  של 
להעיד  יכול  זה  בריאה,  ציפורן  של  גדילה  רואים  לא 
את  נחזק  הזה  בגוף. במיקרה  טובה  לא  זרימת הדם  על 
גופרית-  בשילוב  כורכומין  של  כמוסות  עם  התהליך 
 msmזרימת דם היקפית וה MSM. הכורכומין משפר 
היא אבן יסוד בבניית קרטין ותזרז את גדילת הציפורן".

כדי  מקיף  ראשוני  תשאול  עורך   TTM של  הצוות 
המוצרים  את  שולח  מכן  ולאחר  מדויק  מענה  להתאים 
עד הבית ללא עלות משלוח. במהלך השימוש, יש ליווי 
נלקח  שהטיפול  שמוודאים  החברה  יועצי  של  שוטף 
לתוצאות  עד  אחר ההתפתחות  ועוקבים  יומיומי  באופן 

מצוינות.
לפרטים נוספים התקשרו: 1-700-556-700

 natural.ttmisrael.com  או חפשו ברשת

לא להידבק, לטפל
רופאים  בהם  הימים  את  זוכרים 
היו ממליצים לעקור את הציפורן 
על  להחלים?  כדי  הפטרת  עם 
הדרך שעשינו עד שהגענו לדרך 
והמדעית  הטבעית  המעמיקה, 

לטיפול בפטרת הציפורניים
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בבוקר שלמחרת הפגנונת הימין בירושלים שבה השתתפו 
כחלון  משה  האוצר  שר  התיישב  סיעתו,  מחברי  שלושה 
יו"ר  שהמליך  מהאיש  הממשלה.  במליאת  נתניהו  של  לצדו 
תגמול  של  בנימוק  זאת  מסביר  כשהוא  כאמסלם,  קואליציה 
השר  לעבר  פנים  יזעיף  הפחות  שלכל  היה  מצופה  נאמנים, 
הנדל  יעלון,  כיכבו  שבה  להפגנה  לגיטימציה  נתנו  שאנשיו 

ואלדד. 
למרבה ההפתעה – ההיפך קרה. נתניהו חיבק את כחלון, 
לא  קרדיטים  בנטילת  שמומחיותו  האיש  בחום.  אותו  אימץ 
לו, שאינו מסוגל לפרגן לשר זולתו, הרעיף שבחים על ראשו 
על  חוץ מלחזור  כולנו.  ויו"ר  פותר המשבר, שר האוצר  של 
או  כחלונים",  "תהיו  הימים  משכבר  המפורסמת  המנטרה 

להניף שלט "נטו כחלון", ביבי עשה הכל.
השרים שישבו סביב השולחן, אשר נוקבו ככברה, כל אחד 
בתורו, בחיצי הנקם של ראש הממשלה, ובפרט בימי ראשון 
בזה  זה  הביטו  בקיסריה,  משפחתי  בסופ"ש  שהותו  שלאחר 
את  מהם  כמה  ייחסו  הדיונים,  שבין  בהפסקה  בהשתאות. 
בכחלון.  תלותו  למידת   – נתניהו  של  המוחצנת  התנהגותו 
כעומק הנרגון, כך עומק הפרגון. ככל שנתניהו המתלונן על 
מר גורלו, הולך ומתקרב למועד פרסום ההמלצות, כך הולכת 

וגוברת תלותו במשה כחלון.
פאזל  פיסת  עוד  של  חיבור  ואחרי  שעה-שעתיים,  בחלוף 
פירגן  לא  נתניהו  האסימון.  מהשרים  לשניים  נפל  לתמונה, 
ובגלל ההמלצות המתקרבות, אלא  לכחלון למרות ההפגנות 
כולנו  של  הכנסת  חברי  השתתפות  בגלל  דווקא  מגדרו  יצא 
דרך  בכל  קיטור  ישחרר  שכחלון  מבחינתו,  הימין.  בהפגנת 
אפשרית, ובלבד שיישאר בקרון הממשלתי. אחד מהם העלה 
בעניין  גם  כחלון  עם  מתואם  שנתניהו  ההשערה,  את  אפילו 

הזה. 
הצפויות",  ההמלצות  על  מילה  מדבר  לא  הוא  "איתנו 
נתניהו.  תיאר השבוע שר בממשלה שניסה לפתח שיחה עם 
"התגובה שלו בשיחות סגורות היא כמו תגובתו על הבמות. 
'מתי'  של  שאלה  אלא  'אם'  של  שאלה  לא  שזו  מפטיר  הוא 

ומתחמק מלהעלות את השאלה איך נגיב כשיגיע הרגע".
שנתניהו  הדופן  שיוצא  היא  מהשרים  כמה  של  ההערכה 
משוחח אתו על תרחישים אפשריים, זהו שר האוצר כחלון. 
ההתנהלות  "אבל  מהם,  אחד  אומר  באוזנינו",  שמענו  "לא 
ביניהם מרמזת שיש משהו באוויר. בשום מצב בעולם נתניהו 

נגדו  הפגנה  שאחרי  בבוקר  לפרגן  כדי  מגדרו  יוצא  היה  לא 
מבין  הוא  מהקואליציה.  כנסת  חברי  שלושה  השתתפו  שבה 
משותפת  רבה  במידה  שהבעיה  מבין  הוא  בבעיה,  שכחלון 
לשניהם. שניהם לא רוצים את ההמלצות – מסיבות אישיות. 
במצב  בשבילו  בחירות  כחלון.  וגם  מהתוצאות  חושש  ביבי 

הנוכחי עלולות להיות אסון".
בכל מה שנוגע לרצונו העז באריכות ימיה של הממשלה, 
אחד  כל  השרים.  לשולחן  חבריו  מיתר  שונה  לא  כחלון 
הישגי  את  לשחזר  שיוכל  בטוח  לא  הקואליציה  ממרכיבי 
הוא  הפוטנציאליים  המפסידים  ראשון  הנוכחית.  הקדנציה 
איווט שהצטרף באיחור וזכה בכל הקופה. אין שום ביטחון 
הוא  חדשות  בחירות  שאחרי  ערובה  כל  ואין  לביטחון, 
ימשיך לשבת בלשכה היוקרתית מכולן – בקריה בתל אביב. 
כשהם  מזו  מוצלחת  קריירה  מובטחת  לא  היהודי  לבית  גם 
מחזיקים בתפקיד היוקרתי מכולם – ועושים בית ספר, בעיקר 
תקשורתי, לשופטים שהם אוהבים לשנוא. על החרדים מיותר 

לדבר, אם כי, כדרך המדור, עוד ידובר, תכף ומיד.
נותרנו עם כחלון, שגם הוא לא חף מחששות. הישגים של 
ממש, למעט הוזלת מחירים על מוצרי צפייה ודומיהם, הוא 
בחזונו  וגם  עמוקה  בהקפאה  הדירות  שוק  להשיג.  מתקשה 
שנה.  בעוד  רק  צפויה  יותר  טובה  תוצאה  למדי,  האופטימי 
הסיעה שהוא עומד בראשה מפורקת מתוכה. גלנט כבר מזמן 
נחשב לנציג הליכוד בכולנו. אלי אללוף עלה השבוע לשידור 
וצידד בנמסיס הגדול, אבי גבאי. אחרים עושים שבת לעצמם 
הוא  היום  דווקא בהקשר של המרכולים. כחלון של  ולאו   –

גנרל נטול חיילים. 

 משחק ידידות
לא רק נתניהו יעמוד למבחן הציבור עם פרסום ההמלצות, 
אלא גם כחלון. האיש שרץ לבחירות הקודמות במסווה של מי 
שיסייע להחלפת נתניהו, התייצב לצדו עם פרסום התוצאות. 
לא בשישים ושש אצבעות נוסדה הקואליציה, אלא בשישים 

ואחת – ובמרכזן עשר אצבעותיו של כחלון.
'הכייס  כונה  בליכוד  שבימיו  מי  את  שמאפיינת  באומנות 
המנומס' – כחלון עשה לגוש המרכז, את מה שש"ס של שנות 
הדו-ספרתיות  התוצאות  בימי  למסורתיים.  עשתה  התשעים 
כנסת  לחברי  אותם  והפכה  חילוניים  מצביעים  לקחה  ש"ס 

חרדים. כחלון לקח מצביעי שמאל-מרכז והפך אותם לח"כים 
מאז  הייתה  לא  שכמותה   – ימין  קואליציית  שמתחזקים 

ממשלתו האחרונה של שמיר.
נמדדת  לא  הבינוי,  בתחום  כחלון  של  הגדולה  ההצלחה 
מעוררת  במומחיות  הפרסום.  בענף  אלא  המקרקעין,  בשוק 
של  הראשון  מיומה  מתחזק  שהוא  למרות  השתאות, 
העשורים  בשני  ביותר  הימנית  הממשלה  את  הקואליציה 
האחרונים – כחלון מצליח לשמר את תדמיתו מלפני הבחירות 
כאיש המרכז, המתון, המרסן, מגן ערכי הדמוקרטיה ויושבי 

מגדל השן.
במעין משחק שבו כל הצדדים מרוויחים, מסייעים לו בכך 
לאורך כל הדרך, ח"כי הבית היהודי. אלה מעלים חוקים שהם 
יודעים שהסיכוי להעברתם אפסי, בעוד כחלון נזעק להצהיר 
כי במשמרת שלו – החוקים לא יעברו. במשחק הידידות הזה, 
לא נדרשת הכרעה וגם לא תוצאה. מטרתו היחידה היא מכירת 

כרטיסים לעוד ועוד אזרחים תמימים.
לראשונה מאז הקמת הקואליציה, נדרש כחלון לעלות על 
המגרש ולשחק – ולא בכאילו. פרסום ההמלצות יאלץ אותו 
לבחור בפומבי בין שמאל לימין, בין הפלת הממשלה והליכה 
לבחירות לבין תחזוק ממשלת הימין ואובדן סופי של תדמית 

'הקול השפוי'. 
עם  וביחסיו  כחלון  של  בהתנהלותו  מהצד  הצופים  שרים 
ינסה  הוא  באיש,  תלוי  ככל שזה  כי  ראש הממשלה בטוחים 
ההדלפה  שגם  שבטוח  מי  יש  הצלה.  חבל  לנתניהו  להעניק 
מסופ"ש האחרון, של שיחותיו הפנימיות בנוגע לאבי גבאי, 
הייתה בתזמון מושלם. כאילו לומר, אין כל הבדל בין בנימין 

לאברהם, בין נתניהו לגבאי.  
כנראה  שיכלול  ההמלצות,  תוכן  היא  הגדולה  הבעיה 
הרבה יותר מענני טבק ואדי אלכוהול. בעניין הזה, אין צורך 
הרשמיים,  הפרסומים  על  דווקא  אלא  הדלפות  על  להסתמך 
החוקרים,  מלבד  היחיד  האיש   - עצמו  הממשלה  ראש  של 

שיודע במה הוא נחשד. 
נאום כמו זה שנשמע בחג החנוכה – מלמד שנתניהו מבין 
כי ההמלצות הצפויות יעוררו סערה. שוב לא נשמעה המנטרה 
של 'מותר רה"מ מהמתנות – אין'. "מותר לקבל מתנות", ועוד 
שאר סיסמאות, יען כי גם ביבי יודע כי לא רק בכך יתמקדו 
שהדליק  המשטרה  מפכ"ל  כי  דומה  הזה,  בעניין  ההמלצות. 
לנתניהו לחג החנוכה תבערת נפט ולא פך קטן, עשה עבודה 
מעין  כה  עד  בהסתרתן  יהיה  ההמלצות  של  כוחן  טובה. 
נשמרה  הרו,  ארי  המדינה  עד  של  הדרמטית  עדותו  הציבור. 
הרמטית – יחסית, ותיחשף לראשונה במסגרת ההמלצות. כך 

גם חקירותיהם של גורמים אחרים שמכרו מידע. 
כדי  נועד  להמלצה,  פרסום  להקדים  נתניהו  של  הניסיון 
להפוך את הפרסום עצמו למעין שידור חוזר של מה שכבר 
'כחלון  מעין  הקרובים  בשבועות  רואה  נתניהו  וסוקר.  דובר 
לנדוש.  מדרמטי  הצפוי  הפרסום  את  להפוך  הזדמנויות' 
מהבחינה הזאת, ההפגנות המוקדמות ברוטשילד, עושות לו 

טוב במידת מה כשהן מקדימות את המאוחר. 
אלא שבסוף, גם כחלון יישב או יפיל, על סמך מה שיאמר 
יצאו לרחובות  הרחוב. ההנחה היא שאם מאתיים אלף איש 
כן  אם  אלא  להישאר,  יתקשה  כחלון  גם  הפגנות,  של  ברצף 
בכינון  הנגמ"ש  בתוך  לירות  כדי  כמי שנשאר  אז  גם  יצטייר 
מה  את  מסבירה  הזאת,  התובנה  ראש-הממשלה.  על  ישיר 
בישראל,  מלך  אין  הממשלה.  ישיבת  בפתח  השבוע  שראינו 
לפי  ירקדו  וכולם  דברו  את  יאמר  הרחוב  אוצר.  שר  לא  וגם 

חלילו.

מועצת הנכדים
עזבו אתכם מחוק מרכולים ומחוק מסורת ישראל שכבודם 

בית ספר לפוליטיקה

אין מלך בישראל

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

נתניהו וכחלון. צילום: קובי גדעון, לע"מ
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הסיכוי שכחלון יעביר 
חקיקה עוקפת בג"ץ 

לטובת החרדים, שווה ערך 
לסיכוי שנכד מסוים )לשם 
המשל בלבד(, ייצא מגדרו 

ויפרגן לנכד מחצר מתחרה 
שמתמודד עמו ראש בראש, 
על כרטיס הכניסה למועצת 
הנכדים. בעניין הזה, והפעם 

לא כמשל וגם לא כנמשל, 
אלא כמציאות כאובה, אי 

אפשר שלא לצטט את מה 
שהשמיע השבוע ח"כ חרדי 

בכיר: "אם ר' אהרון לייב 
היה בשיא כוחו ותפארתו, 

הוא לא היה מאפשר לנו 
להתקשקש כמו תגרים על 

חוק המרכולים, כשגורל 
עולם התורה מצוי בסכנה"

אלו  שחוקים  מכך  ורק  אך  נובע  האמור  הכבוד  מונח.  במקומם 
פרסומים  לכך,  מעבר  הממשלה.  לשולחן  ליצמן  את  ישיבו 
ראשי  ייעצרו.  לא  ורכבות  ייסגרו  לא  חנויות  אך  יהיו,  וכותרות 
לקראת  שלהם  הספין  את  יעשו  כזכאים,  נחשדים  הערים, 
הבחירות לרשויות. שבת עבורם היא לא מקור הברכה אלא מקור 
הבוחר. החרדים שלא יכולים להבליג לפסיקת הבג"ץ – יעבירו 
את מה שהם חייבים, ובא למרכול גואל. את יציבות הקואליציה 
לא יסכנו מרכולי תל אביב בשבת אלא מפגיני רוטשילד במוצאי 

שבת.
למשרד  לשעבר  השר  של  לשובו  אצבעות  שמחזיקים  מי 
תפנית  בשל  וזאת  הירושלמי,  הפלג  אנשי  דווקא  הם  הבריאות, 
משרד  פרסומי  את  להחזיר  שעשויה   – האחרונים  מהימים 
ובעקבות  לרדאר,  שמתחת  מסתבר,  הביטאון.  לדפי  הבריאות 
להסיר את החרם מעל  הוחלט רשמית  איום בתביעה משפטית, 
לוקחים  בהם המשרדים  במקרים  למעט  בהפלס,  לפ"מ  פרסומי 
אחריותם  ועל  מדיניות  משיקולי  זאת  ומונעים  ישירה  אחריות 
של  הכנסת  חברי  היו  ראשון  מכלי  זאת  שלמדו  מי  המשפטית. 
משרדו  מטעם  שמודעה   – הפנים  שר  על  שזעמו  התורה,  דגל 
בהוראה  שמדובר  לו  התברר  בדק  כשדרעי  בביטאון.  פורסמה 
מצפים  התורה  בדגל  אם  המקצועי.  לצוות  שהועברה  מגבוה 
ספציפית  משרדית  חסימה  על  ויורה  סמכותו  את  יפעיל  שדרעי 
של פרסומים, הם מוזמנים לעלות לשידור ולהביע את תקוותם 

הכמוסה, מעל גלי תחנת השידור קול ברמה.  
הכנסת  חוק שחברי  יש  אם  המרכולים.  חוק  לרכילות  בחזרה 
החרדים היו צריכים להתאבד על העברתו, להצמיד אקדח לרקה, 
זהו בכלל חוק הגיוס, שתיקונו הולך ומתרחק ככל שמועד פרסום 
ההמלצות מתקרב. ככל שהקואליציה מחשבת את ימיה לאחור, 
התיקונים  להעברת  מתגייסים  מרכיביה  את  לראות  קשה  כך 
לחוק הגיוס. בהיעדר חוק שיגן על תורת ישראל, נותרנו עם פרס 

הניחומים הלא משמעותי, של מסורת ישראל.
החדשות בתחום הגיוס לא מרנינות. אחרי שכמעט מבלי משים, 
ההתגברות,  פסקת  להעברת  התנגדותו  לכחלון  ונמחלה  נסלחה 
הסבירו לנו כמה מחברי הכנסת שהאלטרנטיבה לא כל כך גרועה. 
אמרו לנו שהעברת חוק עם שינויים מינוריים תקנה לנו שנה וחצי 
זמן באותו תלם שהנהיג מרן ראש  עוד קצת  של שקט, תמשוך 

הישיבה זצ"ל – מאז שנות התשעים עם העברת חוק טל.
מי שחלק על הקביעה וגרס שיש למצות עם כחלון את הדין 
שר  עם  שלו  מהשיחות  דרעי.  אריה  ש"ס  יו"ר  היה  הפוליטי 
ליברמן, הבין דרעי שדווקא פסקת ההתגברות,  איווט  הביטחון 
התערבותו  כעצירת  אלא  חרדית  ביוזמה  כתמיכה  תתפרש  שלא 
כמו  בגרון,  חלק  לאיווט  תעבור  החקיקה,  בהליכי  הבג"ץ  של 
לא  שינויים  עם  חוק  שחקיקת  הזהיר  גם  דרעי  משובח.  ויסקי 

תוך  לא  בבג"ץ.  מיידית  לפסילה  להוביל  עלולה  משמעותיים, 
שנה וחצי-שנתיים, אלא בתוך חודש-חודשיים.

חוות  עגומה.  יותר  הרבה  המציאות  תמונת  כי  מתברר  כעת 
דעת משפטיות שהונחו על שולחן חברי הכנסת החרדים גורסות, 
שחקיקה עם שינויים מינוריים תיפסל על הסף כבר במעבר הצר 
מלשכת  גם  הועברו  דומים  מסרים  לכנסת.  היועמ"ש  דלת  של 

היועמ"ש לממשלה.
ההיגיון המשפטי שעומד מאחורי הדברים הוא, שכל חקיקה 
שלא תסדיר את סוגיית אי-השוויון עליה הצביע בג"ץ, לא תאושר 
משפטית, בשלב של העלאה להצבעה. המשמעות הקואליציונית 
הצעתו,  בשלב  עוד  מהחוק  צחוק  יעשה  היועמ"ש  אם  ברורה: 
קשה לראות את ח"כי הליכוד וכולנו – מתגייסים ודוחפים את 

העברתו.  
ושורשית,  ראויה  מירון,  עו"ד  שהעלה  המשפטית  האופציה 
אך ברמה הפרקטית נראית כלקוחה מתחום הפנטזיה המשפטית. 
בלימוד  תכיר  שהכנסת  היא  שלו  ההצעה  הכנסת,  חברי  לדברי 
התורה כשווה ערך לגיוס, ובכך, למעשה, ינוטרל רכיב אי השוויון 
לכאורה, עליו הצביעו שופטי הבג"ץ. דא עקא, והפלפול, שיסודו 
בהיכלי  מוסרית  בשיחה  להיאמר  יכול  אומנם  האמת,  בהררי 
סיכוי ממשי, להיכתב עלי ספר החוקים  נעדר כל  הישיבות, אך 

של מדינת היהודים.
הכנסת  חברי  שהותירו  המרחב  הוא  הגדול  שהפספוס  דומה 
רחוקות  היו  כשההמלצות  חודשיים-שלושה,  לפני  לכחלון. 
וכחלון הצטייר כמגן בית המשפט העליון, הייתה לו הלגיטימציה 
הציבורית "לחטוא" בהעברת פסקת התגברות מצומצמת לטובת 
ברחובות  כשהמפגינים  הנוכחי,  במצבו  הקואליציה.  שימור 
רוטשילד צובאים על מפתן דלתו, כחלון מעוקר מיכולתו. הסיכוי 
שיעביר חקיקה עוקפת בג"ץ לטובת החרדים, שווה ערך לסיכוי 
שנכד מסוים )לשם המשל בלבד(, ייצא מגדרו ויפרגן לנכד מחצר 
מתחרה שמתמודד עמו ראש בראש, על כרטיס הכניסה למועצת 
ולפי  היות  בתור,  ועימדו  צעירים,  חברים  מספר,  קחו  הנכדים. 

ההתפתחות האחרונה, כלל לא בטוח שהתפנה מקום. 
בעניין הזה, והפעם לא כמשל וגם לא כנמשל, אלא כמציאות 
ח"כ  השבוע  שהשמיע  מה  את  לצטט  שלא  אפשר  אי  כאובה, 
חרדי בכיר: "רואים בחוש את המציאות של דור יתום, כשהאיש 
כדי  ורק  אך  עצמו  את  לבזות  הסכים  עשורים  שלושה  שבמשך 
לשמר את עולם התורה, כבר לא נמצא. אם ר' אהרון לייב היה 
בשיא כוחו ותפארתו, הוא לא היה מאפשר לנו להתקשקש כמו 

תגרים על חוק המרכולים, כשגורל עולם התורה מצוי בסכנה".
חברי הכנסת החרדים אמורים היו להתכנס אתמול ולדון בעניין 
לאחר כתיבת השורות. מי ייתן וזכותו של רבי אהרון לייב זצ"ל, 

תעמוד להם ולנו. אם לא למעננו, למענו.

דור יתום. חברי הכנסת של דגל התורה עם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. צילום: משה גולדשטיין
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ְלחוֹף  וְהוּא  יִשְּׁכֹן  יַמִּים  ְלחוֹף  זְבוֻּלן 
ֲחמֹר  יִשָּׂשָׂכר  ִצידֹן.  ַעל  וְיְַרָכתוֹ  ֳאנִיֹּת 
)בראשית  ַהמִּשְׁפְָּתיִם  בֵּין  רֵֹבץ  גֶָּרם 
ְּגדֹוָלה  ּוַמֲעָלה  ְזכּות  ֵאיזֹו  יג-יד(.  מט, 
ּוַמְּצָלא"  ַמְּגָנא  "ּתֹוָרה  ַּבּתֹוָרה!  ֶׁשעֹוֵסק  ְלִמי  ֵיׁש 
)סֹוָטה כא ע"א(  - ַהּתֹוָרה ְמִגָּנה ּוַמִּציָלה. ַעל ְיֵדי 
ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִמְתַּכְּפִרים ֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם. ּוְכִפי 
"זֹאת  ֵמַהָּפסּוק:  ע"א(  קי  )ְמָנחֹות  ָחַז"ל  ֵשָלְמדּו 
ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם" )ַוִּיְקָרא  ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלִּמְנָחה 
ַיֲעסֹק  ַוֲעוֹונֹות,  ֲחָטִאים  ָלָאָדם  ָהיּו  ֶׁשִאם  לז(,  ז, 
ְּבתֹוַרת ָהעֹוָלה ְוַהִּמְנָחה, ַהַחָּטאת ְוָהָאָׁשם, ְוֵיָחֵׁשב 
ָּכְך  ְיֵדי  ְוַעל  ַהִּמְזֵּבַח,  ַּגֵּבי  ַעל  ִהְקִריָבם  ְּכִאּלּו  לֹו 

ְיַכֵּפר ַעל ֲחָטָאיו. 
ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֶׁשהּוא  ְּבִמי  ַרק  ַׁשָּיְך  ֶזה  ָּכל  ַאְך 
יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ַּיֲעֶׂשה  ּוַמה  ּתֹוָרה.  ְּבַחְדֵרי  ּוָבִקי 
צּוַרת אֹות? ִאם ֵאיְנָך יֹוֵדַע ִלְלמֹד, ִּתְתמְֹך ַּבּתֹוָרה 
ַהְּקדֹוָׁשה, ַּתְחִזיק ְּבָממֹוְנָך ֶאת ֲעֵמֵלי ַהּתֹוָרה, ְוַעל 
ֶׁשל  ּוִמַּמֲעָלָתּה  ִמְּסֻגָּלָתּה  ֵלָהנֹות  ּתּוַכל  ָּכְך  ְיֵדי 
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ֵדָּכְך אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא )ְּפָסִחים נג 
ע"ב(: "ָּכל ַהֵּמִטיל ְמַלאי ְלִכיס ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים - 
זֹוֶכה ְויֹוֵׁשב ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ִּכי ְּבֵצל 

ַהָחְכָמה ְּבֵצל ַהָּכֶסף'".
ְידּוָעה ַהֻּׁשָּתפּות ֶׁשל "ִיָּׂשׂשָכר ּוְזבּולּון". ְׁשַנִים 
עֹוִׂשים ֵּביֵניֶהם ֶהְסֵּכם: ָהֶאָחד עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ַהֵּׁשִני 
עֹוֵסק ִּבְפַרְקַמְטָיא. ֵמְרָוָחיו הּוא ּתֹוֵמְך ּוַמֲחִזיק ֶאת 
ְלַמֲחִצית  זֹוֶכה  הּוא  ֶזה  ּוִמּכַֹח  ַּבּתֹוָרה,  ָהעֹוֵסק 

ִמְּׂשַכר ּתֹוָרתֹו.  
ַיֲעקֹב.  ְּבֵני  ּוְזבּולּון  ִיָּׂשׂשָכר  ֵאֶצל  ָהָיה  ָּכְך 
ַּכֲחמֹור  עֹל ּתֹוָרה,  - "סֹוֵבל  ָּגֶרם"  ֲחמֹר  "ִיָּׂששָכר 
)ַרִׁש"י  ָּכֵבד"  ַמְּׂשאּוי  אֹותֹו  ֶׁשַּמְטִעיִנין  ָחָזק 
 - ִיְׁשּכֹן"  ַיִּמים  ְלחֹוף  ּו"ְזבּוֻלן  יד(,  ְּבֵראִׁשית מט, 
ָמזֹון  ּוַמְמִציא  ִּבְפַרְקַמְטָיא,  עֹוֵסק  ְזבּולּון  "ֶׁשָהָיה 
ְלֵׁשֶבט ִיָּׂשׂשָכר, ְוֵהם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה. הּוא ֶׁשָאַמר 
ְּבאָֹהֶליָך',  ְוִיָּׂששָכר  ְּבֵצאֶתָך  ְזבּוֻלן  'ְׂשַמח  מֶֹׁשה: 
ַּבּתֹוָרה  ְוִיָּׂשׂשָכר עֹוֵסק  ִּבְפַרְקַמְטָיא,  יֹוֵצא  ְזבּולּון 

ָּבֳאָהִלים" )ַרִׁש"י ָׁשם פס' יג(. 
ֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ָּכפּול ָהָיה )ְּבכֹורֹות ה ע"א(, ֶרֶמז 
ַעל  ָׁשֵלם  ָׂשָכר  ְמַקֵּבל  ַהּתֹוָרה  לֹוֵמד  ֶׁשַּגם  ְלָכְך 
ִלּמּודֹו, ְוַגם ַהּתֹוֵמְך ְוַהַּמֲחִזיק ּבֹו ְמַקֵּבל ָׂשָכר ָׁשֵלם 
ַלּלֹוֵמד  ָׂשָכר,  ֵיׁש  ִיָּׂשׂשָכר-  ְּבֵׁשם  ֶׁשִּנְרָמז  ]ּוְכִפי 

ְוַלּתֹוֵמְך[.

שְִׁמעוֹן ֲאִחי ֲעזַרְיָה

ּוְזבּולּון".  "ִיָּׂשׂשָכר  ַהְרֵּבה  ָהיּו  ַהּדֹורֹות  ְלאֶֹרְך 
ְּבַוִּיְקָרא  ֵּבאּור  ּוְבֶיֶתר  ע"א,  כא  )סֹוָטה  ַרּבֹוֵתינּו 
ַרָּבה כה( ְמַסְּפִרים ַעל ְׁשֵני ַאִחים, ִׁשְמעֹון ַוֲעַזְרָיה 
- ִׁשְמעֹון ָעַסק ַּבּתֹוָרה, ְוָאִחיו ֲעַזְרָיה ֶהֱחִזיק אֹותֹו. 
ֲעַזְרָיה  ָאַמר  ַהּתֹוָרה",  ַעל  ִלְׁשקֹד  ַּתְמִׁשיְך  "ַאָּתה 
ְלָאִחיו ִׁשְמעֹון, "ַוֲאִני ֶאֱעסֹק ִּבְפַרְקַמְטָיא, ּוַמֲחִצית 
ֵמְרָוַחי ֶאֵּתן ְלָך, ֲאָבל ָּכל זֹאת ִּבְתַנאי ֶאָחד: ְּכֵׁשם 
ֲאַקֵּבל  ֲאִני  ָּכְך  ִמְרָוַחי,  ַמֲחִצית  ְּתַקֵּבל  ֶׁשַאָּתה 

ַמֲחִצית ִמְּׂשַכר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשְּלָך".
ִׁשְמעֹון ִהְסִּכים. הּוא ָעַסק ַּבּתֹוָרה, ַוֲעַזְרָיה ָאִחיו 
ָיָצא ִלְפַרְקַמְטָיא. ָּכל ֶרַוח ֶׁשִהְרִויַח ֲעַזְרָיה, ַמֲחִצית 
ִמֶּמּנּו ָהָיה ַמְפִריׁש ְלָאִחיו ִׁשְמעֹון. ִּבְזכּות ֶׁשֲעַזְרָיה 
ֶהֱחִזיק ֶאת ָאִחיו ִׁשְמעֹון, ָהָיה ִׁשְמעֹון ָיכֹול ִלְגּדֹל 
ְלַתָּנא ְּבִיְׂשָרֵאל. ְוָאֵכן, ֲחָכִמים ִהְנִחילּו ַלֲעַזְרָיה ֶאת 
אֹו  ְלַתָּנא  קֹוְרִאים  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  לֹו.  ָהָראּוי  ַהָּכבֹוד 
ַלֲאמֹוָרא ַעל ֵׁשם ָאִביו - ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ַרִּבי 
ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה. ַאְך ִׁשְמעֹון ֹלא ִנְקָרא 
ִׁשְמעֹון,  ֶאת  ֶׁשִהְזִּכירּו  ָמקֹום  ְּבָכל  ָאִביו.  ֵׁשם  ַעל 
הּוא ִנְקָרא "ִׁשְמעֹון ֲאִחי ֲעַזְרָיה". ְּבָכְך ָרצּו ֲחָכִמים 
ִלְרמֹז ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשָּלַמד ִׁשְמעֹון ְמֻיֶחֶסת ַּגם ְלָאִחיו.  

ִאם יִתֵּן ִאיׁש... ּבוֹז יָבוּזוּ לֹו

ִמְקֶרה  ַעל  ּוְמַסְּפִרים  ַמְמִׁשיִכים  ָׁשם  ַרּבֹוֵתינּו 

ׁשֹוֶנה: ִהֵּלל ְוֶׁשְבָנא ַאִחים ָהיּו, ִהֵּלל ָעַסק ַּבּתֹוָרה, 
ְוָאִחיו ֶׁשְבָנא ָעַסק ִּבְפַרְקַמְטָיא. ִהֵּלל, ַּכָּידּוַע, ָהָיה 
ְוִהְׂשַּתֵּכר  ֵעִצים,  ְּכחֹוֵטב  ָעַבד  הּוא  ָמרּוד.  ָעִני 
ַמֲחִצית  ְּביֹום.  ֶאָחד  ְטֶרְּפִעיק  ֶׁשל  ֲעלּוָבה  ַמְטֵּבַע 
ִמֶּמָּנה ָהָיה נֹוֵתן ְלׁשֹוֵמר ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל 
ַהְּׁשִנָּיה  ְוַהַּמֲחִצית  ַרּבֹוָתיו,  ֵאֶצל  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד 

נֹוֲעָדה ְלַפְרָנַסת ְּבֵני ֵּביתֹו. 
ָיכֹול  ָהָיה  ִהֵּלל,  ֶׁשל  ֶהָעִׁשיר  ֶהָאח  ֶׁשְבָנא, 
ַלֲעׂשֹות  ְלָנכֹון  ָמָצא  ֹלא  הּוא  אּוָלם  ְלַהֲחִזיקֹו, 
זֹאת. הּוא ָּגַרס ִּכי ָּכל ֶאָחד ַאֲחַראי ַעל ַעְצמֹו - ֵהן 

ַּבִּמיׁשֹור ָהרּוָחִני ְוֵהן ַּבִּמיׁשֹור ַהַּגְׁשִמי. 
ְמַסֶּפֶרת, שַּפַעם ַאַחת  )יֹוָמא לה ע"ב(  ַהְּגָמָרא 
ֵּבית  ׁשֹוֵמר  ִהִּניחֹו  ְוֹלא  ְּכָלל,  ִהֵּלל  ִהְׂשַּתֵּכר  ֹלא 
ְוָיַׁשב  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ְלַגג  ָעָלה  ְלִהָּכֵנס.  ַהִּמְדָרׁש 
ַעל ִּפי ָהֲאֻרָּבה ּוִמָּׁשם ָׁשַמע ֶאת ִּדְבֵרי ּתֹוָרָתם ֶׁשל 

ַרּבֹוָתיו - ְׁשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון. 
ֵטֵבת  ּוְתקּוַפת  ָהָיה,  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ַהּיֹום  אֹותֹו 
ָהְיָתה, ְוָיַרד ָעָליו ֶׁשֶלג ָּכֵבד. ְּכֶׁשָעָלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר 
ְּבָכל  ָאִחי!  "ַאְבַטְליֹון  ְלַאְבַטְליֹון:  ְׁשַמְעָיה  ָאַמר 
יֹום  ֶׁשָּמא  ָאֵפל,  הּוא  ְוַהּיֹום  ֵמִאיר,  ַהַּבִית  יֹום 
ְמֻעָּנן הּוא?". ָנְׂשאּו ֵעיֵניֶהם ַלַּגג ְוָראּו ְּדמּות ָאָדם 
ְמֻכֶּסה  ְּכֶׁשהּוא  ִהֵּלל  ֶאת  ּוָמְצאּו  ָעלּו  ָּבֲאֻרָּבה. 
ַמֲעֶטה ֶׁשל ֶׁשֶלג ְּבגַֹבּה ָׁשֹלׁש ַאּמֹות. הֹוִרידּוהּו ִמן 
ַהַּגג, ָרֲחצּו ְוָסכּו אֹותֹו, ְוהֹוִׁשיבּוהּו ְּכֶנֶגד ַהְּמדּוָרה. 
ֶזה  "ָראּוי  ָאְמרּו:  ַׁשָּבת,  יֹום  ֶזה  ֶׁשָהָיה  ַלְמרֹות 

ְלַחֵּלל ָעָליו ֶאת ַהַּׁשָּבת". 
ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך אֹוֵמר )ִמְׁשֵלי כז, יח(: "נֵֹצר ְּתֵאָנה 
ַלּתֹוָרה  ִהֵּלל  ֶׁשל  ַהֶּנֶפׁש  ְמִסירּות  ִּפְרָיּה".  ֹיאַכל 
ְוִהְתַמָּנה  ַהּדֹור,  ִמְּגדֹוֵלי  ִנְהָיה  רֹוְמָמה אֹותֹו, הּוא 
ִלְנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל. ַהָּנִׂשיא ָהִראׁשֹון ְּבׁשֹוֶׁשֶלת ְנִׂשיֵאי 

ִיְׂשָרֵאל, ֵּבן ַאַחר ֵּבן.
ָמָצא  ֹלא  ֶׁשְבָנא  ָמרּוד,  ָעִני  ִהֵּלל  ָהָיה  עֹוד  ָּכל 
ּבֹו ִעְנָין. ְּכֶׁשָּׁשַמע ֶׁשְבָנא ֶׁשָאִחיו ִנְהָיה ָנִׂשיא, ְּבַבת 
ִלְהיֹות  ְמֻעְנָין ְמאֹד  ָהָיה  ָּכֵעת  ִהְׁשַּתָּנה ַהּכֹל.  ַאַחת 
ְּבֶקֶׁשר ִעם ִהֵּלל ָאִחיו. הּוא ִּדְמֵין ְלַעְצמֹו ֵּכיַצד הּוא 
ָעָליו: "ִהֵּנה ָאח  ַמְצִּביִעים  ַוֲאָנִׁשים  הֹוֵלְך ָּבְרחֹוב 

ֶׁשל ַהָּנִׂשיא"... 
ָּבא ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ִהֵּלל. ַהּׁשֹוְמִרים ַּבֶּפַתח ָעְצרּו 
אֹותֹו, ּוְׁשָאלּוהּו: "ִמי ַאָּתה?". - "ַמה ּזֹאת אֹוֶמֶרת 
'ִמי ֲאִני', ֲאִני ָאִחיו ֶׁשל ִהֵּלל"... ִאְפְׁשרּו לֹו ְלִהָּכֵנס. 
ַעל  לֹו  ְלַסֵּפר  ְוֵהֵחל  ָאִחיו,  ַצְּואֵרי  ַעל  ָנַפל  הּוא 
ִהִּגיַע  ּוְלַבּסֹוף  ָהַרב.  ָעְׁשרֹו  ְוַעל  ַהְּגדֹוִלים  ֲעָסָקיו 
ַל"ַּתְכֶל'ס": "ֲאִני ְמֻעְנָין ָלֵתת ְלָך ַמֲחִצית ִמָּממֹוִני, 

ַזֶּכה אֹוִתי ְּבַמֲחִצית ִמּתֹוָרְתָך". ּוִבְתמּוָרה תְּ
ָּכל  ֶאת  ִאיׁש  ִיֵּתן  "ִאם  ְוָאְמָרה:  קֹול  ַּבת  ָיְצָאה 
הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו" )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ח, 
ז(. ַהּתֹוָרה ֶׁשל ִהֵּלל ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש, 

ּתֹוָרה ָּכזֹו ֵאיָנּה ִנְקֵנית ְּבֶכֶסף!
ֹלא  ָאז  ַמּדּוַע  ֶלֶחם,  ְלַפת  ָרֵעב  ָהָיה  ְּכֶׁשִהֵּלל 
ָּבאָת ַלֲעזֹר לֹו? ִאּלּו ָאז ָהִייָת ּתֹוֵמְך ּבֹו, ָהִייָת ָיכֹול 
ִלְזּכֹות ְּבֵחֶלק ִמּתֹוָרתֹו. ָּכֵעת ְמֻאָחר ִמַּדי.  ַעְכָׁשיו, 
ִנְזָּכר  ַאָּתה  ְוַלַּנֲחָלה,  ַלְּמנּוָחה  ִהִּגיַע  ֶׁשהּוא  ַאֲחֵרי 
ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו? -  ִלְקנֹות  ָּכֵעת ַאָּתה רֹוֶצה  ּבֹו? 
"ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו". ִהֵּלל הּוא ְנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל, ּוְבַמֲעָמדֹו 
ָהָרם הּוא ַּגם ָעִׁשיר. הּוא ְּכָבר ֹלא ָזקּוק ְלָך. ֵאַחְרָּת 

ֶאת ַהּמֹוֵעד!  
ומכאן נלמד מוסר השכל להשתמש ולנצל את 
הראויים,  ובזמנים  המתאימים  במקומות  כספנו 
יהי רצון  ובבא.  נגדיל שכרנו בעולם הזה  ובכך 

שנזכה לגאולת ישראל השלימה בקרוב, אמן.
 – שליט"א  אלבז  הגר"ר  של  מספרו  )נלקט 
"משכני אחריך" שיוצא לאור עולם בימים אלו(

אשר התהלכו אבותי לפניו יששכר וזבולון
יעקב אבינו כשעומד לברך את נכדיו 
ואומר:  מקדים  ואפרים,  מנשה 
אבותי  התהלכו  אשר  האלוקים 
לפניו, האלוקים הרועה אותי מעודי עד 
זכות  כלומר:  מח,טו(.  )בראשית  הזה"  היום 
אבותי וזכותי יעמדו לכם לקראת הברכה. ואז 
מי יברך? הקב"ה? יעקב אבינו? לא! דווקא 
יברך את  "המלאך הגואל אותי מכל רע הוא 

הנערים". מיהו אותו דמות של מלאך?
אבותיו  זכות  את  מציין  אבינו  יעקב 
לפני  תמיד  שהלכו  ויצחק  אברהם  הקדושים 
האלוקים. גם אני נהגתי כך. זהו אותו "מלאך" 
של אמונה שגאל אותי מכל רע.  ובכח אמונה 
עם  כשהתמודדתי  גם  ונכדי.  בני  יתברכו  זו 
את  ראיתי  העת  כל  ביותר  הגדולים  הקשיים 
בורא עולם. כמאמר הבעש"ט הק': "ה' צילך 
כך  האדם  עם  שהולך  צל  כמו  ימינך"  יד  על 
וככל  המאמין.  האיש  של  צלו  הוא  הקב"ה 
שתאמין יותר - "ה' שומרך". מלאך זה ילווה 
לך לשמרך  יצווה  "כי מלאכיו  בסימן:  אותך 

בכל דרכיך". 
בסעיף  מובא  חיים  אורח  ערוך  בשולחן 
אומר  יהודי.  לחיות  צריך  איך  הראשון 
כלל  הוא  תמיד  לנגדי  ה'  "שיויתי  הרמ"א: 
גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים 
לפני האלוקים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו 
ועסקיו לבדו בבית כישיבתו תנועותיו ועסקיו 
הוא לפני מלך גדול". כשאדם יושב מול מלך 
מחושבים  שלו  דיבור  וכל  תנועה  כל  גדול, 
מראש. יהודי צריך לחיות בכל שעות היממה 

את בורא עולם.
"מעלות  שם:  מוילנא  הגאון  מוסיף  וכך 
הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים" – כמו 
שם  נח  נח",  התהלך  האלוקים  "את  שכתוב 
בחנוך:  וכן  חייו.  במרכז  האלוקים  את  תמיד 
"ויתהלך חנוך את האלוקים". וכאמור באבות 
לפניו"  אבותי  התהלכו  "אשר  הקדושים: 
הצדיקים!"  מעלת  כל  "וזהו  הגר"א  ומסיים 

חיים עם בורא עולם. 
מסופר על רבי אלעזר צדוק טורצ'ין זצ"ל  
שניהל את חיידר תשב"ר בבני ברק, שבהיותו 
בחור למד בישיבת חברון, היה מקורב מאוד 
איש  החזון  אל  הגיע  אחד  יום  איש.  לחזון 
לדבר בלימוד. כאשר נכנס לבית גדול הדור, 
חושב  באמת  אתה  "לייזר,  החזו"א:  לו  אמר 
שאת הכיפה זורקים בפעם אחת? זהו תהליך 
איטי מאוד, שרק בסופו מורידים את הכיפה 
מהראש". נבהל רבי אליעזר, שהרב חושד בו 
שהוא הולך בדרכים עקלקלות חלילה! אך לא 

היה לו אומץ לשאול אותו לכוונת דבריו.
ומדוכדך,  שבור  הרב  של  מביתו  יצא  הוא 
רוצה  כשמוחו עסוק כל הזמן בשאלה: "מה 
ממני החזו"א? למה ירמזון מילותיו?" ארבע 
לירושלים,  ברק  מבני  הדרך  לו  לקחה  שעות 
הגה  הוא  הזמן  אותו  וכל  אביב,  תל  דרך 

בדבריו של גדול הדור...
אחד  אותו  שאל  לישיבה  שב  כאשר 
החברים: "לייזר, למה נפלו פניך?" הוא פרץ 
בבכי וסיפר לו את דבר המעשה. תמה החבר 
ושאל: "אם כך, למה לא שאלת את החזו"א 
ממנו  ובקש  הרב  לבית  שוב  דבריו?  לכוונת 

שיסביר לך ברורות למה התכוונו מילותיו".
ברק,  לבני  ונסע  שב  הוא  לייזר,  עשה  כך 
ונכנס לבית גדול הדור. כשראהו החזו"א אורו 
ברחת?  לאן  "לייזרקה,  לו:  אמר  והוא  עיניו 
רציתי לומר לך דבר מה ונעלמת..." במר ליבו 
פרץ בבכי מחודש: "אינני מבין מה הרב רוצה 

ממני?" גמגם מתוך הבכי.

"לא  להרגיעו,  החזו"א  מיהר  "חלילה" 
חשדתי בך לרגע. רציתי להסביר לך דבר מה. 
כיצד נראה בעיניך יהודי טוב? מתפלל בבית 
הכנסת שחרית בכוונה. לאחר התפילה מגלגל 
אותה,  ומנשק  לפרוכת  ניגש  התפילין,  את 
מוסיף  הוא  עולם.  ריבון  לפני  שיח  ושופך 
פרק תהילים שיזכה לסייעתא דשמיא בעבודה 
ובמהלך היום כולו. לפני צאתו מבית הכנסת 
נפרד  וכביכול  הפרוכת,  את  ומנשק  שב  הוא 
לתפילת  עד  הכנסת  בבית  ומשאירו  מהקב"ה 
מנחה. הוא פונה לעסקיו, מדבר ומתנהג כמו 
בצהרים  לפגוש  ישוב  הקב"ה  ואת  סוחר, 
ושוב,  מנחה,  שעת  מגיעה  מנחה.  בתפילת 
הוא מתפלל מכל הלב, אך משאיר את הקב"ה 
בבית הכנסת עד תפילת ערבית וחוזר חלילה". 
הדרך  אינה  "זוהי  בלהט:  החזו"א  ממשיך 
את  לקחת  חייב  יהודי  ה'.  בעבודת  הנכונה 
הריבונו של עולם עמו לכל מקום! לדוגמה: 
אם פונה לקנות דבר מה, עליו לפנות בשפתו 
לריבונו של עולם, ולדבר אתו כבן לפני אביו, 
"אנא רבש"ע, עזור לי, שהסחורה תהיה טובה 

והמחיר סביר וכו'..."
את  להרגיל  חייב  "יהודי  החזו"א:  סיים 
עצמו לפנות לקונו בכל שעה משעות היממה 
שחלילה  אדם  התפילות.  בזמן  רק  ולא 
"משאיר" את הקב"ה רק לזמן התפילות, הוא 
חי ועובד את ה' כמצות אנשים מלומדה, ויש 

חשש ח"ו שיוריד לבסוף את הכיפה".
על כל צעד ושעל יהודי צריך להיות מחובר 
אתו  ולדבר  אליו  לפנות  שבשמים,  לאביו 
בשפתו, אם יש לו קשיים וניסיונות  - יש לו 
רק  לא  זה  הקב"ה  עם  לדבר  לפנות.  מי  אל 
מנהג ברסלב, אלא הוא דרך של כל מי שחי 
עם הקב"ה, הוא פונה אליו ומדבר עמו בכל 

עת שנצרך לו.
מספרים על חסיד אחד שעמד ליד רבו בזמן 
מתפילתו  והתבשם  עשרה,  שמונה  תפילת 
"יהיו לרצון" שומע  רבו. לפני  המיוחדת של 
החסיד את הרבי מדבר באידיש: "ריבונו של 
עולם, אוי, שהמשרתת לא תעזוב. שהמשרתת 
שהרבי  הבין  הנרגש  החסיד  תעזוב..."  לא 
מדבר כנראה על המשרתים והשרפים בשמים, 
ישראל,  כלל  על  השמירה  את  יעזבו  שלא 
ומיהר לספר לחבריו החסידים על מה שראה 
ושמע. ניגש חסיד נוסף לרבי ושאל: "ילמדנו 
לא  שהמשרתת  הרבי  דברי  כוונו  למה  רבנו, 
תעזוב, האם כוונתו הייתה למשרתת של כנסת 

ישראל??"
"מה פתאום?!" תמה הרבי, הרבנית סיפרה 
ומסדרת,  המנקה  הבית,  שעוזרת  אתמול  לי 
למשרתת  כבר  רגילה  והיא  לעזוב,  עומדת 
הזאת שמכירה ויודעת את סדרי הבית. אמנם 
אחרת,  משרתת  תביא  העוזבת  המשרתת 
התפללתי  מאוד.  מכך  מוטרדת  הרבנית  אך 
עלינו  תרחם  עולם  של  'ריבונו  ליבי:  מעומק 

שהמשרתת לא תעזוב'".
עלינו לדעת שגם בדברים הקטנים ביותר – 
קטנה שכואבת  ציפורן  אפילו  אתנו!  הקב"ה 
יש לפנות אל מי שאמר והיה העולם: "ריבונו 
של עולם, כואב לי, אנא, קח ממני את הכאב". 
רחמן  אב  לנו  שיש  אנו,  מאושרים  כמה 

בשמים!
זהו "המלאך הגואל אותי מכל רע". שיעקב 
ציין לפני שבודק את יוסף ובניו ועליך אמר: 
האמונה  עם  הולך  כשאדם  כי  יברך...  הוא 
ברוחניות  ולשמירה  דשמיא  לסייעתא  זוכה 
וגשמיות – כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל 

דרכיך.

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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לאישה
"מה איתי?" שישה מאפיינים ייחודים 

לאחים של ילדים עם מוגבלות

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

שקשוקה בתוספת טונה פיקנטית 

טיפים
בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי בחייהם של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, החל מנגישות 
עד מגוון שירותים לחינוך ותמיכה • עם זאת, במערכת המשפחתית הכוללת יש מי שהוזנח • מחקר חדש 
במחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת אריאל מגלה כי ה'אחים של' הם לעתים המוזנחים העיקריים 

• נתונים מעניינים אך לא בהכרח מכלילים

במהלך סקרים שנערכו נמצא כי טונה הוא הדג הפופולרי ביותר במטבח הישראלי. לטונה יתרונות רבים החל 
מהיותה עשירה בוויטמינים ומינרלים, כמות החלבונים שהיא מכילה ועד ליכולת שלה להשתלב בכל ארוחה. טונה 

סטארקיסט מציעה מתכון בריא לשילוב בארוחה

עבור  רבים  באתגרים  כרוך  מוגבלות  עם  ילד 
המשפחה שצריכה לשנות את המרחב הביתי עבורו. 
מה  במשפחה,  נוספים  ילדים  כשיש  קורה  מה  אך 
יחד  מבלים  שהם  הזמן  בכמות  בהתחשב  איתם? 
והעובדה שיחסי האחים הם היחסים הארוכים ביותר 
חווים  מוגבלות  עם  ילדים  של  אחים  במשפחה, 
שערך  זה  ובמחקר  במיוחד  תובעניים  רבים  נושאים 
ההתנהגות  למדעי  מהמחלקה  מילבסקי,  אבידן  ד"ר 
באוניברסיטת אריאל, ניסה להתחקות אחר מאפיינים 
משותפים אלו באמצעות ראיונות מעמיקים עם 200 

ילדים שהם אחים של ילד עם מוגבלות. 

שפיטה  או  ביקורת  שום  אין  כי  לציין  חשוב  כמובן 
של משפחות אלה. מתוך הראיונות נמצאו מאפיינים 

עיקריים אלו:

יותר  גבוה  בסיכון  המתבטאים  הסתגלות,  קשיי   •
חרדה  רגשיות,  בעיות  פיתוח  של  הממוצע  מאשר 
ולחץ, המוסתרות לעין כדי לא לעורר מהומה נוספת 

חוסר  עמיתים,  של  בעיות  עם  להתמודד  עשויים  הם  בנוסף  להורים. 
מעורבות בפעילויות חוץ-לימודיות כתוצאה מזמנם וכספם המוגבלים.

עם  לילד  הניתנת  הלב  בתשומת  בהתחשב  ואחריות-  עצמאות   •
המוגבלות, אחים עשויים להזניח את ענייניהם. בחלק מהמקרים, אחים 
חווים הורות במקום שבו הם צפויים להיות בעלי אחריות רבה על עצמם 
זו עשויה  ועל אחיהם, פיתוח חובות דומות לאלה של הורה. אחריות 

להיראות חיובית להורים, אך עשויה להיות מבשרת מצוקה רגשית.

עם  בילד  המשפחתית  ההתמקדות  ההורים-  מצד  הזנחה  הרגשת   •
מוגבלות עשויה לקחת את תשומת הלב של שאר האחים. הזמן המושקע 
הזמן  משך  את  מגביל  המוגבלות  עם  הילד  עבור  רפואיים  בטיפולים 
שהורים יכולים לבלות עם ילדיהם האחרים וכתוצאה מכך התחושה של 

האחים היא של הזנחה. 

• חוסר ידע על מוגבלות האח- לאחים יש הרבה שאלות על מוגבלות 
אחיהם, אך ההורים חוסכים מהם מידע זה ובשל כך קורה שהם מפתחים 

רעיונות לא הגיוניים על מה שיכול לקרות לאחיהם.

• רגשות מעורבים על מצבם- הם עשויים לחוש אשמה תוהה אם הם 
גרמו לנכות של אחיהם או שהם עשויים להרגיש אשמה על למה הנכות 

לא קרתה להם. הם עשויים לחוש פחד לגבי בריאותם של אחיהם או על 
מה שעלול לקרות לאחיהם בעתיד. אחים עשויים לחוות גם טינה, כעס 
שהוצאו  ובמשאבים  הלב  בתשומת  בהתחשב  אחיהם,  כלפי  קנאה  או 
עליהם. תחושה נפוצה נוספת היא מבוכה כתוצאה מהתנהגויות ומראה 
של אחיהם. במקרים מסוימים המבוכה עשויה להיות כה גדולה, עד כי 
הם נמנעים מקשר לאח עם הנכות. הם עשויים לטעון שהוא ילד יחיד או 

שהוא לא מזמין חברים על מנת שלא יראו את אחיו.

עד  שציינו  הכרוכים  מהקשיים  חוץ  אחים-  עבור  הזדמנויות  סיפוק   •
לעתים  אלה  אחים  הזדמנויות.  גם  להציע  עשוי  זה  קשה  מצב  עתה, 
שיתוף  עצמית,  שליטה  כמו  חיוביים  מאפיינים  מפתחים  קרובות 
פעולה, אמפתיה, סובלנות, אלטרואיזם, בגרות, ואחריות כתוצאה של 
נאמנות  לפתח  עשויים  הם  שלהם.  המשפחתי  המצב  עם  התמודדות 
והגנה כלפי אחיהם. במקרים מסוימים, אחים אלה משתמשים בגישה 
המעורבות  חברות.  לבדיקת  כמבחן  מיוחדים  צרכים  לגבי  אדם  של 
שלהם עם אחיהם עשויה אפילו להוביל אותם לבחור מקצועות עתידיים 

במקצועות סיוע.

התוצאות מדגישות את הרצף ההתפתחותי הלא נורמטיבי של אחים של 
ילדים עם מוגבלות ומצביע על החשיבות של התמקדות בהיבט המוזנח 
של הדינמיקה של הילד והמשפחה ולזכור שגם להם מאתגר ולא פשוט 

וחשוב מאוד לתת תשומת לב לכך, הנחיות ותמיכה.

שמן,  מעט  במחבת  מחממים   
מוסיפים פלפלים ושום ולערבב.

ותבלינים,  עגבניות  מוסיפים   
מכסים במכסה ומאדים כמה דקות.

 מערבבים עד איחוד טעמים.
הטונה  נתחי  את  מוסיפים   
ומבשלים  ,מכסים במכסה  והביצים 

3 דקות עד קבלת מרקם רצוי.

אופן ההכנה:מצרכים ל-4 מנות:

טעימה

למה חשוב לישון 
היטב לפני יום 

עבודה?

קופסא של נתחי טונה בהירה עם פלפל חריף
6 עגבניות קלופות וחתוכות

3 פלפלים אדומים מתוקים חתוכים לקוביות
5 שיני שום קלופות וקצוצות

1 כף פפריקה מתוקה
פפריקה חריפה )לא חובה(

כפית סוכר
מלח פלפל

5 ביצים
1 פלפל חריף קצוץ )לבחירה(

חשובה  מאוד  ששינה  לכל  ידוע 
לבריאותנו, אבל איך היא משפיעה על 
קובי  שלמחרת?  ביום  שלנו  התפקוד 
פולירון,  ומנכ"ל  שינה  מומחה  פודה, 
זיקים,  קיבוץ  של  המזרנים  מותג 
לפני  היטב  לישון  חשוב  למה  מסביר 
לשיפור  טיפים  כמה  ומציג  עבודה  יום 

איכות השינה.

מכיוון  לבריאותנו  חשובה  שינה   •
החיסונית  המערכת  את  משפרת  שהיא 
בריאותיים,  סיכונים  מפחיתה  שלנו, 
מפחיתה את רמת הרעב שלנו ומשפרת 
ובהתאמה  איכותית  שינה  הזיכרון.  את 
בריאות איתנה, יסייעו בתפקוד במקום 
מעשיים  טיפים  מספר  להלן  העבודה. 

לשיפור הרגלי השינה:

שעות  של  קבוע  מספר  על  הקפדה   •
שינה- חשוב לעשות מאמץ כדי לקבע 
את שעות השינה לאותן שעות כל הזמן, 
הרגלים  ליצור  כדי  בסופי שבוע,  כולל 
קבועים לגוף- כך שיהיה לכם קל יותר 
מומלץ  להתעורר.  יותר  וקל  להירדם 

לישון כ-7-8 שעות בכל לילה. 

"מעוררים"  מגורמים  הימנעות   •
לפני  שעות   4 לפחות  השינה-  לפני 
שוקולד  מקפאין,  להימנע  רצוי  השינה 
עשוי  לדוגמא,  אלכוהול  וניקוטין. 
אך  "ישנוניות",  של  לתחושה  לגרום 
כמו  בהמשך.  השינה  שעות  את  מחרב 
כן, כדאי לשחרר לחץ במהלך היום ע"י 
כמו  המתח  להפגת  גופניות  פעילויות 

יוגה הליכות ארוכות ומסאג'ים.

דאג שיהיה לך נוח בשנתך- בשנים   •
חומרים  בעולם  פותחו  האחרונות 
המעניקים  בפולירון(  )גם  מודרניים 
שכבת  כמו  מאוד,  טובה  שינה  חווית 
על  צורנית  תמיכה  המעניקה  ויסקו 
את  המוסיפה  וליבה  הגוף  מבנה  פי 
הקפידו  המתאימים.  והגמישות  הקושי 
בחרו  שקטה,  ובסביבה  בחושך  לישון 
מזרנים שנוחים לכם והימנעו מאחזקת 
מכשירים סלולריים ליד המיטה ובאזור 

חדר השינה. 

בהצלחה ושינה ערבה
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בגדים ומלבושים
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.עונש,פסק דין של השופט."נכונו ללצים ___" )משלי יט 
כט()בלשון רבים(

6.שערה. "המוציא שתי ____ מזנב הסוס")שבת צ: ( 
)בלשון יחיד(

7.חלק,בחינה. "ה___ השוה שבהן שדרכן להזיק" )בבא 
קמא א א(

8.שמץ,משהו,אבק-,צל-.  "ובכל מקום שיש שם ____" 
)פסחים נ: ( )בכתיב חסר(

10.הסכם על-ידי ויתורים מסוימים בין רבים."ויפה כח ____ 
מכח הדין" )סנהדרין ה: ()רבים(

12.מכשול,תקלה."נתנו רשעים ___ לי" )תהלים קיט קי(
13.קיצור המילים : יד אבשלום.

14.תכשיט,קישוט. "זהב ו___-כתם" )משלי כה יב(
15.עשה מלאכת הקודש במשכן או במקדש."והיה על אהרן 

ל____" )שמות כח לה(
17.חליפות,בחילופי משמרות. "את משמרת הבית _____" 

)מלכים ב יא ו( )בהיפוך אותיות(
18.מספר של גוזמה,הרבה מאוד. "מהכות כסיל ___" )משלי 

יז י( )בהיפוך אותיות(

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

2.אסון,צרה. "ו____ שניהם מי יודע" )משלי כד כב(
3.התנכל להרע לו,זמם להכשילו.  _____    _____            

)על פי תהלים קמב ד(
4.לאחר שכבר נואש לקבלו בחזרה.                                

"אבל לאחר ____" )בבא קמא סז: (
5.דברי העדים המעידים לפני בית הדין שראו את 

הירח במולדו. "כשרין ל____ החדש" )ראש השנה 
כב.(

9.חקירה,בדיקה,הצגת שאלות לשם קבלת ידיעות.        
"ב____ ובחקירה" )סנהדרין ד א(

11.מפרשיות השבוע.
12.מאזנים,מכשיר לשקילה. "ושקל ב___" )ישעיה 

מ יב(
14.הקיצור של : ח חלקים.

16.שלם,שאין בו מום.                                                   
"בכור מוכרין אותו ____ חי" )בבא קמא יב: (

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

רדידי,  כסות,  בגד,  פתיגיל,  חלצתו,  אפוד,  סדין,  חלפת,  אזור,  נעל  חגרת,  אדרת,  מעיל,  חגר,  אבנט, 
שק,  מכנסי,  והרעלות,  שמלה,  מחלצות,  והמעטפות,  שלמה,  לבש,  הצעיף,  רקמה   , כתנת  המטפחת, 

ותכריך, מלבוש, כלי, גבר 

תכתנתוהמעטפותנישא

שואיסנלישרתחפטמהא

יהנתאבמשסנואגלאנפ

תרתדוחגעתשסנהזאית

נעישלנאשינכגואעדי

שליצסנאמאלשריצנסג

תווגאהמשסנניהאישי

דתתאמכסנדתענאשליל

תאכקנשבגדילסנמדגר

טשרסנתשיתשיתהאידי

נסישריתבפגרחנאיוש

בדכדכנינלגגאשדיפק

אמאשותצלחרבגילכאא

1. מה זה "לשון נופל על לשון"?
2. אלו צורות הן "שמור ו"זכור"?

3. איך נקרא תרגום התורה לארמית?                                                                                                                       
4. מהו "פרא" בתנ"ך?

5. מהו בט"ש?
6. "בר מצווה" ברבים

7. הסכל הוא טיפש או חכם?
8. המוכ"ז פירושו...

9. האם שם אורי הוא שם תנכ"י?
10. "עוג" הוא כינוי ל...

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. מלים דומות בצלילן ושונות במובנן 2. צורות מקור 3. תרגום אונקלוס 4. חמור בר 
5. מטחון שוטף 6. בני מצווה 7. טיפש 8. המוסר כתב זה 9. כן 10. ענק



 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(_____________________________________________

ט’ - י”א בטבת תשע”ח           
27/12-29/12/2017

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה
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סו
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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)52-52(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

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(_____________________________________________

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 בבן אליעזר, 4 חד', 

משופצת מאוד, 1,240,000. 
_____________________________________________)52-52(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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,520,000 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 

 באזור פינוי בינוי, 4 חד' + 
מרפסת ענקיתאפשר לחלק 

ל- 2 יחידות + אופציה לבניית 
יחידה נוספת, תיווך יעקב

054-4901948)52-52(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

 בבלעדיות! הוילה 
היפה והמושקעת ביותר 

עם נוף פסטורלי+ 2 יח"ד 
מושכרות, בנוי על מגרש 
600 מ', רק 5,200,000 
ש"ח גמיש. )בב"ב היה 

עולה 9 מליון. "אלעד 
נכסים" 03-9088872 
_____________________________________________)52-52(רפאל 052-8939050

 מציאה! בבלעדיות! 
ברש"י דופלקס 5 חד' 

+ מדרגות חיצוניות 
לבניית יחידה נוספת, רק 
1,880,000 ש"ח. "אלעד 
נכסים" 03-9088872 שני 

050-3756925)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בשמעון 
הצדיק דירת דופלקס 5 חד' 

2,000,000 ש"ח גמיש. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן 

052-3251213)52-52(_____________________________________________

דופלקסים

 באזור המאירי דירת 4 חד' 
רק 1,580,000 ש"ח. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן 
052-3251213)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבית וגן, 3 חד' מרווחת, בנין 

קטן, אופ' להרחבה.
054-9422194)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! 3 חד' מרווחת 

ומושקעת, 1,320,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-52(גמיש. 052-5752500

 ברחוב רש"י דירת 3 חדרים 
משופצת ממוזגת מרפסת 

_____________________________________________)52-52(מעלית לל"ת. 054-3455437

 בבעלי התוספות דירת 
3 חדרים משופצת, מזגנים, 

חדשים מטבח חדש מרפסת 
_____________________________________________)52-01(ונוף. לל"ת 054-3455437

 מציאה! בבלעדיות! 
בניסים גאון המבוקש, 3 

חד'+ גג בטאבו לבניה רק 
1,400,000 ש"ח. "אלעד 

נכסים" 03-9088872 
_____________________________________________)52-52(זהבה 050-2838399

 בעליון דירת 3 חד' גג 
בטאבו. ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 052-3251213

 באלקנה, זכות ל- 5 חד' 
מ.ש שמש 29 מ"ר 2 חניות. 
איכלוס 24 חודש, 750,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. 052-3524841

אלקנה

 דירה מחולקת מושכרת 
4400 ש"ח קומה 4 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירה מחולקת מושכרת 
4200 ש"ח קומה 4 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירה מחולקת קומה 1 
ב- 4,000 ש"ח במחיר מציאה! 

_____________________________________________)52-52/18(משה 054-3255667 

באר שבע

 מבחר דירות מעולות 
להשקעה והשבחה עתידית 

במחירים שפויים. משה 
 054-3255667)52-52/18(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים 100 
מטר מעולה לחלוקה במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירת 4 חדרים 90 מטר 
מעולה להשקעה וחלוקה 

במחיר מציאה! 
_____________________________________________)52-52/18(משה 054-3255667 

4-4.5 חדרים

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

 W תנורים וכיורים כפולים
_____________________________________________)52-52(נדל"ן 054-4502728

 בבלעדיות במגדל המים- 
קרוב לקריה החרדית, 3 חד' 

97 מ"ר+ מרפסת במחיר 
מציאה. W נדל"ן 

054-4502728)52-52(_____________________________________________

 במרכז מתחרד בבנין דו 
קומתי 3 חד' ק"ב, אופציה 
מיידית ל- 2 חד' פינוי בינוי, 

1,020,000 ש"ח. אדר נכסים 
052-4834706)52-52(_____________________________________________

 בגפן מתחרד 3 חד' ק"א, 
כ- 80 מ"ר, מסודרת שמורה 

ומרווחת, כלולה בתוכנית 
פינוי בינוי, 925,000 ש"ח. אדר 

_____________________________________________)52-52(נכסים 052-4834706

 במעפילים מתחרד 3 חד' 
מסודרת, אופציה ל- 2 חד' 

פינוי בינוי 920,000 ש"ח. אדר 
_____________________________________________)52-52(נכסים 052-4834706

 בהרצל, מתחרד 3 חד' 
ק"ב, אופציה מיידית ל- 2 חד' 
מושכרת, 935,000 ש"ח. אדר 

_____________________________________________)52-52(נכסים 052-4834706

 בבר אילן מתחרד 3 חד' 
ק"א+ מרפסת גדולה, מזגנים, 
ש.כ. חדר שרות, מסודרת. אדר 

_____________________________________________)52-52(נכסים 052-4834706

3-3.5 חדרים

 כ- 70 מ"ר ברש"י 
מחולקת לדירה ועסק, תשואה 

יפה עם אופציה.
_____________________________________________)52-1/18ל(050-5305219

 התחלנו לבנות 
בז'בוטינסקי דירות 3/4 ח' 
החל מ- 1,340,000 ש"ח+ 
פנטהאוז. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

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

מחסן+ מרפסת שמש+ 
3 שירותים+ 2 אמבטיות 

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

האדמו"ר מגור 3 חד' 
חדשה+ מעלית+ סוכה+ 

מרפסת שמש. "אלוני 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 052-7610603 

 בניה חדשה! בבית 
יוסף דירות 3/4 חד' החל 

מ- 1,550,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)52-52(_____________________________________________

 מציאה! באזור ויזניץ' 240 
מ' מחולקת ל- 4 + גג מוצמד 

בטאבו. תיווך יישוב הארץ
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 מציאה! בר' טרפון 130 
מ"ר מחולקת משופצת 3 

כ"א, 2,100,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא קו' ב' 
ואחרונה+ אופציה 1,650,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ 
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 דירת קוטג' 188 מטר 
אופציה 130 מ' ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק. הרצוג. 
050-5265899)52-3/18(_____________________________________________

 בלעדי! חדש! בהר 
שלום בית פרטי כ- 400 

מ"ר 4 מפלסים, נוף 
מדהים, מיקום מיוחד+ 

חניה, מיידי, 5,900,000 
ש"ח. גמיש "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בנורדאו דופלקס 5.5 חד' 
קומה ג, ד, מעלית, חניה, 3 

כ"א, גג בטון, 2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ל(לל"ת 054-8455015

 בבלעדיות בקובלסקי 
11 דופלקס 4 חדרים, גדולה 
במיוחד+ מרפסות, קומה 4, 

חזית, משופצת 116 מ"ר. דוד 
_____________________________________________)52-52(גרוס רימקס 072-3263850

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

משופצת כחדשה, ניתן 
להפריד ליחידה, 2,100,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

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

חזית, מצב מצוין. א. פנחסי 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

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

משופצת ניתנת לחלוקה, 
2,430,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 
052-7673622 050-3000121

)52-52(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי דופלקס 
מושקע, 5, ענקית, יפהפיה, 

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

נכסים" 03-5791514
)52-52(_____________________________________________

 באחיה השילוני דירת 
גג 150 מ"ר, 3 חד' 75 

מ"ר+ 2 למעלה וגג ענק, 
ק"ב ואחרונה, משופצת, 
מיידית, 2,350,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! בגוטמכר אזור 
הווילות דירת גג )דופלקס( 

בבנין בוטיק, 280 מ"ר, 
גג ענק, ק"ג+ מעלית, 

חזית, 3 כ"א, ברמה 
גבוהה, 4,900,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! בפדרמן 
פנטהאוז 5 חד' חדשה 

מפרט גבוה כניסה מיידית 
קומה 6. "בפרויקט גני 

הזית" לל"ת )חב' אדירים( 
מנהל מכירות

052-7411717)52-52(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבנין חדש 
פנטהאוז מפואר, מעל 200 

מ"ר. תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך יישוב הארץ 
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב 
פנטהאוז מפואר 5 חד', 

3,300,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

052-3344721)52-52(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך יישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 במימון פנטהאוז 170 
מ"ר, מחולקת 80/80 

מושקעת מאד, 2 סוכות 
ממ"ד 2 מטבחים. 'אפיקי 

נדל"ן בועז' 
052-3500040)52-52(_____________________________________________

 בבמברגר, דירת גן 
יוקרתית, 150 מ"ר, 6 

חד' )כולל יח"ד(, כניסה 
פרטית+ חצר 100 מ"ר. 

"מקסימום נדל"ן" 
054-4340843)52-52(_____________________________________________

 בבנין חדש פנטהאוז 
מפואר ונדיר באהרון דב 200 

מ'. תיווך יישוב הארץ
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 פנטהאוז לכניסה 
מיידית אהרונוביץ- לוי יצחק 

)מברדיצוב( נוף נפלא 4 חד'+ 
גג, עליון )פוטנציאל ליח'( 
במחיר מפתיע. בלעדיות 

_____________________________________________)52-52(לתיווך המרכז 053-313-60-60

 באבן שפרוט! הקודם 
זוכה! 5 חד', שני 

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

"אביחי- מתווכים" 
03-5701010 )52-52(_____________________________________________

 מציאה!!! באזור 
ישעיהו 5 חדרים כ- 115 

מ"ר מטופחת, קומה 
ראשונה חזית+ חניה 

בבנין ייחודי רק ב- 
2,070,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)52-52(נכסים 050-4177750

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

דירה יחידה בקומה, מעלית 
וחניה. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)52-52(רימקס 054-2171235

 מציאה בהמכבים 110 
מ"ר 5 חד' משופצת+ 

סוכה, ק"ד, 1,500,000 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

052-3500040)52-52(_____________________________________________

 מציאה! מחולקת! 
באבוחצירא, 5 חד', 

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

"אביחי- מתווכים"
03-5701010)52-52(_____________________________________________

 באברבנאל 6 חד' 
145 מ"ר משופצת חצר, 

2,100,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 
052-7673622 050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
052-7168090)52-52(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בגני גד 5 חד' כ- 120 מ"ר 
קומה ג', מפוארת 2,190,000 

ש"ח גמיש. נדל"ן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

■ 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 חד' ברח' ירושלים 
פינת יגאל, קרקע, עם 

חצר של 40 מ"ר, שיפוץ 
כחדש. מפתח בתווך 
_____________________________________________)52-01(אשכנזי 03-5791770

 בבלעדיות! בוילקומירר 
4 חדרים קומה 1 2,120,000 

ש"ח. "שדכן- הנדל"ן"
053-3107379)52-52(_____________________________________________

 "שדכן- הנדל"ן" 
בבלעדיות! בוילקומירר 

בבלעדיות! בוילקומירר 4 
חדרים קומה 1, נאתר לכם 
בעז"ה מגוון דירות גדולות 

_____________________________________________)52-52(ברחבי העיר. 053-3107379

 בשלש השעות 4.5 חד' 
ק"ב מעלית, ענקית ומפוארת, 

סוכה+ מרפסת שמש+ 
מחסן+ חניה, מציאה! חדשה. 

רק 1,790,000 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)52-52(נכסים 052-7684074

 התחלנו לבנות! באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות, 
2,200,000 ש"ח. תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)52-52(_____________________________________________

 בשמעיה/ הלוחמים 
בבני חדשה, 4 חד'+ אופציה 
ליחידה החל מ- 1,800,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד' מיידית+ 
חניה+ מחסן, 2,300,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בחנה סנש 4 חד' 
מפוארת+ 2 יחידות, 

3,500,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בבן זכאי 4 חד' משופצת 
חזית, 2,180,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-7168090)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

 לזריזים!!! 
בבלעדיות!!! באזור 

הראשונים!!! 4 חד'+ 
מעלית+ אפשרות חניה+ 

סוכה+ יחידת הורים! 
בבנין חדיש! 1,690,000 

ש"ח. "אלוני נכסים" 
 052-7610603)52-52(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל בלעדי 4 
ח'+ חדר סוכה+ מרפסת 

שמש, 103 מ' ק"ב, 
כולל חניה רשום בטאבו 

1,720,000 ש"ח. 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)52-52(_____________________________________________

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

קומה א' טאבו משותף 
1,490,000 ש"ח. מזומן אופ' 

לתשלומים. נדל"ן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בחיי טייב 4 חד' כ- 100 
מ"ר קומה ג'+ מעלית+ חניה, 
1,800,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 

050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

גמיש, 1,870,000 ש"ח. נדל"ן 
_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

 בברטנורא 4.5 חד' 104 
מ"ר+ מרפסת סוכה קומה 

נוחה, ללא, משופצת מהיסוד, 
גמיש, 2,150,000 ש"ח. נדל"ן 

הקריה 050-3000121
052-7673622)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות! בשיכון ג' 4 
חדרים קומת כניסה, שמורה 

ומסודרת. לפרטים "תיווך 
_____________________________________________)52-52(אריה" 0533-172-172

 בהרצוג 4 חד' חדשה 
ומפוארת, 3 כ"א+ חניה, 

2,300,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בצייטלין 4 חד' מושקעת, 
חזית, 2,000,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות, בשלמה בן 
יוסף השקט, 4 חד', גדולה, 
ק"ב, 3 כ"א, מעלית, חניה, 

בנין, חרדי, 1,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה, בעמק יזרעאל, 
4 חד', ק"א, מעלית, סוכה, 

ממ"ד וחניה+ אופציות, 
1,580,000 ש"ח. תיווך

054-2345633)52-52(_____________________________________________

 בשאול חדד בנין חדש 4 
חד'+ סוכה, ממ"ד במרפסת, 
חזית, 1,700,000 ש"ח. תיווך 

054-2345633)52-52(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 

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

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

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

ואחרונה! חזיתית, 
3 כיווני אויר! רק 6 

דיירים!+ א. הרחבה 
בצד+ בגג. "מקסימום 
_____________________________________________)52-52(נדל"ן" 052-2452820

 בלעדי 4 ח' חזית, 
מושקעת+ מעלית+ חניה, 

באזור חיד"א 1,980,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

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

חדיש+ מחסן 28 מ"ר מושכר, 
2,300,000 ש"ח גמיש מאד. 

_____________________________________________)52-3/18ל(054-8410041

 בשיכון ה' 4 חד'+ 
יחידת דיור גדולה+ חצר 

משופצות ומושכרות, 
2,500,000 ש"ח. )4 חד' 
לבד ב- 1,500,000( "יאיר 

_____________________________________________)52-52/18(נדל"ן" 052-7633978

 בחת"ם סופר 4.5 
חדרים ענקית כ- 115 

מ"ר מטופחת מאד 
ומיוחדת קומה ראשונה 

חזית+ מעלית וחניה 
מקורה, ב- 2,200,000 

ש"ח. להב נכסים 
050-4177750)52-52(_____________________________________________
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 מציאה גדולה בז'בוטינסקי 
)חרדי( קומה שלישית 4 חדרים 

נקיה ושמורה, רק 715,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי 

08-9931163 052-5253470)52-52(_____________________________________________

 דירה מהממת להשקעה 
4 חדרים קומה ראשונה 92 

מ"ר+ מרפסת בחדר הורים+ 
מזגן מיני מרכזי, מושקעת 

מאד, רק 780,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(ארץ הצבי 052-5253470

 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

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

נתיבות

מודיעין עילית

 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

 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

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(_____________________________________________

 4 בשטמפפר, מחולקת, 
חדרים גדולים, במרכז העיר, 

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

 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(_____________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

 "הס נכסים" בשכונת 
חדר גנים באזור הוילות 

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירות אחרונות בתחילת 
בניה בפ"כ דב גרונר 4 חדרים 

אפשרות לחלוקה )כמו"כ 
פנטהאוז ודירת נכה( בלעדיות 
_____________________________________________)52-52(לתיווך המרכז 053-313-60-60

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

לבניה על הגג. נטלי סולו 
רוזנברג רימקס 054-2171235

)52-52(_____________________________________________

 באזור הרצוג 4 ח'+
 י. הורים+ 2, סוכות, ק"א, 3 
כ"א, 1,890,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
053-3128884 )52-52(_____________________________________________

 בבן זכאי 4 חד' 93 מ"ר 
ק"ק, 1,750,000 ש"ח. *באזור 

העיריה 4 חד' 98 מ"ר, ק"א, 
משופצת כחדשה, חזית+ 

חניה, 3 כ"א, 1,920,000 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

 באבני נזר 4.5 חד' 110 
מ"ר ק"ב+ מעלית+ חניה, 

חזית, 3 כ"א. א. פנחסי
03-5799308)52-52(_____________________________________________

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

3 כ"א, 2,000,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

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

משופצת, סוכה גדולה, 
משופצת כחדשה, 1,850,000 
_____________________________________________)52-52(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי מציאה 
בז'בוטינסקי )צד של ב"ב( 
קרוב לרב שך 3.5 חדרים, 

75 מ"ר, ק"ג, סוכה, 
משופצת מהיסוד, בנין 
חרדי 1,360,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חדרים 
במצב מצוין, ק"ד 

)ללא( גג בטון+ אופ' 
בצד ובגג )+חתימות 

שכנים( 1,330,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! 
ביגאל אלון 3 חדרים 

70 מ"ר מסודרת+ אופ' 
70 מ"ר מעטפת בנויה 

מוכנה להרחבה מיידית, 
אפשרות לחלוקה, 

ק"ב, 1,520,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! בפלמ"ח! 3.5 
חדרים שמורה 87 מ"ר, 

חזית, ק"ב+ אופציה 
לסוכה 1,400,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בדוב הוז בלעדי 3 חד' 
75 מ"ר, ק"א, חזית, 
מרכזי, מיידי. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
054-8481204)52-52(_____________________________________________

 בפ"כ להפוך ל- 3.5 
חד' או לחלוקה 72 מ' 

ק"א+ מפתחות רק 
1,250,000 ש"ח. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 3.5 חד' קומה א' 3 כ"א 
כ- 80 מ"ר, 1,470,000 ש"ח 

גמיש. נדל"ן הקריה
052-7673622 050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בחנקין 3 חד' קומה א' 
כ- 70 מ"ר משופצת מהיסוד, 
1,520,000 ש"ח גמיש. נדל"ן 

הקריה 050-3000121
052-7673622)52-52(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)52-52(_____________________________________________

 בסוקולוב 3.5 חד' חדשה, 
חזיתית, מעלית+ חניה 

1,700,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בבן פתחיה 3.5 חד', 
משופצת+אישורי בניה בגג, 

1,850,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

052-7168090)52-52(_____________________________________________

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

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

03-5701010)52-52(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 60 
מ"ר+ אופציה 44 מ"ר, קרקע, 

מיידי. "רי/מקס משה דסקל 
050-5926021)52-52(_____________________________________________

 באלישע- נחום 3 
חד' 75 מ'+ 2 חד' וגג, 

אפשרות לטאבו משותף, 
2,300,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)52-52/18(נדל"ן" 052-7633978

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

חזית+ סוכה+ מ. שמש. 
"מקסימום נדל"ן" 

054-4340843)52-52(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', 70 
מ"ר+ מ. סוכה 13 מ"ר, 
קומה ב' חזית, משופצת 

ויפיפיה. "מקסימום 
_____________________________________________)52-52(נדל"ן" 054-4340843

 באברבנאל 3.5 
חדרים+ סוכה, קומה ב', 

60 מ"ר- יפיפיה, מציאה! 
"מקסימום נדל"ן" 

052-2452820)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות החלוצים 17 
דירת 3 חדרים קומת קרקע 

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

072-3263850)52-52(_____________________________________________

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

קומה 2 כ- 60 מ"ר עורפית. 
דוד גרוס רי/מקס 

072-3263850)52-52(_____________________________________________

 בלעדי קובלסקי 3 
חד'+ סוכה, מעלית 
וחניה+ היתרי בניה 

ומעטפת. "אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)52-52(בועז" 054-8474843

 בלעדי בקובלסקי 3 
חד' 65 מ"ר חתימות 

שכנים לבניה בגג, 
1,330,000 ש"ח. "אפיקי 

נדל"ן בועז" 
054-8474843)52-52(_____________________________________________

 באזור פרמישלאן 4 
חד'+ סוכה ומ. שמש, 

מעלית וחניה כ- 100 מ"ר 
1,700,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן בועז" 
054-8474843)52-52(_____________________________________________

 באזור יהושע/ טרפון, 3, 
ענקית, 93 מ"ר שמורה, ק"א, 
חזית, 1,950,000 ש"ח מיידי. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

052-7635635)52-52(_____________________________________________

 באזור רבינא 3 ח' גדולים+ 
מרפסות, ק"ג, חזית, 3 כ"א+ 
א. למעלית, 1,650,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884)52-52(_____________________________________________

 באזור סירקין 3 ח' 67 מ"ר 
ק"א, חזית, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3128884 )52-52(_____________________________________________

 בפ. כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה 3 יפה+ מ. 
שמש, 1,330,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514 
053-3128884)52-52(_____________________________________________

 מציאה. באברבנאל 3 
חדרים, מעלית+ היתר 

מאושר לעוד 70 מ', 
1,550,000 ש"ח. בלעדי 

למתחם הנדל"ן 
050-4000640)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורדאו 3.5 
חד', 62 מ"ר, ק"א+ סוכה 10 
מ"ר, שרותים כפולים, אופציה 

1,320,000 ש"ח. "פנחס 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 055-6789653

 בלעדי 3 ח' ברב שך 
קומה א' 3 כ"א+ אופציה 

לסוכה, משופצת, בנין 
מטופח, 1,500,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בברוט קומה 
ב' מושקעת חזית, בנין 

אברכים. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 באזור הרב שך 3 חד' 
70 מ"ר+ סוכה, משופצת 

כחדשה, ק"א, חזית, 
1,520,000 ש"ח. *ברב קוק, 3 

חד' 70 מ"ר, ק"ב, משופצת, 
חזית, 1,590,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

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

2,200,000 ש"ח. *באזור 
העיריה 3 חד', 74 מ"ר ק"ב, 

משופצת, 1,580,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' בתחילת בניה 3 
חד' 4 חד' 4.5 חד' 4 + גינה 
5 + גינה מפרט עשיר קבלן 
_____________________________________________)52-52(אמין. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בחברון 3 חד' 60 
מ"ר ק"א+ אופציה 20 מ"ר 

במצב מצוין, 1,440,000 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באבוחצירא 3 חד' 65 
מ"ר+ אופציה הרחבה, 
40 מ"ר. 'אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)52-52(בועז' 052-3500040

 בלעדי 3.5 חד' 
בפ"כ, מושקעת. *2.5 ח' 

בז'בוטינסקי 1,190,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות! רח' מוהליבר 
פינת פנקס, 2.5 חד' כ- 60 

מ"ר עם אופציות, קומה 
2 חזית. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)52-52(רימקס 054-2171235

 לא יאומן! 
בז'בוטינסקי, 2 חד' 60 

מ"ר, מחולקת לשתי 
יחידות מושכרות! רק 

1,170,000 ש"ח הקודם 
זוכה! "אביחי- מתווכים" 

03-5701010)52-52(_____________________________________________

 תיווך דירת 2.5 חדרים+ 
חצי קומה ב' באזור מנחם 

בגין, גדולה כ- 70 מ"ר, זקוקה 
לשיפוץ אופציה להרחבה, 

1.4 מליון גמיש. 03-5444815 
054-7477054)52-52(_____________________________________________

 בחלוצים 2.5 חד' 64 מ"ר 
קומה ב' ואחרונה, מתוחזקת, 
1,320,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 
052-7673622 050-3000121)52-52(_____________________________________________

 ברבי עקיבא )פנימי( 2 + 
חצי, שמורה+ אישורים לבניה 
בגג. בבלעדיות "תיווך אריה" 

0533-172-172)52-52(_____________________________________________

 בירושלים 2.5 חד'+ אופ' 
גדולה 1,550,000 ש"ח גמיש. 

תיווך יישוב הארץ -03
052-7168090 8007000)52-52(_____________________________________________

 ברמב"ם 5.5 חד' ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית+ חניה, 
3 כ"א, קו'1. "רי/מקס משה 

_____________________________________________)52-52(דסקל 050-5926021

 בעוזיאל, 6 חד' כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 

ממ"ש. "רי/מקס משה דסקל 
050-5926021)52-52(_____________________________________________

גבעת שמואל

 ברימון קו' 12 4 חד' 
ענקית, 118 מ"ר+ נוף. "רי/

מקס משה דסקל 
050-5926021)52-52(_____________________________________________

 ישמח משה 3.5 חד' 
120 מ"' ק"ד ללא, 1,530,000 

ש"ח. רחלה 052-3506176 
_____________________________________________)52-52(אסתי 052-3524841

גני תקוה

 דירת 3 חדרים רחוב 
העצמאות במחיר מציאה 

_____________________________________________)52-52/18(דימונה. משה 054-3255667 

 דירת 3 חדרים קומה 3, 
מושכרת ב- 1,300 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה. משה 054-3255667 

 דירת 2 חדרים קומה 
1 מושכרת ב- 1,400 ש"ח 

במחיר מציאה. משה 
 054-3255667)52-52/18(_____________________________________________

דימונה

 למכירה מצוין להשקעה 
פנטהאוז 180 מטר+ 

מרפסות, ניתן לחלק ל- 2 
דירות, 750,000 ש"ח. המרכז 

הישראלי לנדל"ן 
IRC 050-244-244-6)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות צמוד לצאנז 
שלב ג' ק"א 82 מ"ר 560,000 

ש"ח. ידידיה לוינגר 
0527-166-160)52-52(_____________________________________________

 למכירה בשופטים דירת 
5 חדרים 125 מטר משופצת, 

קומה 3 ללא מעלית, 640,000 
ש"ח גמיש. המרכז הישראלי 
IRC 050-244-244-6 52-52(לנדל"ן(_____________________________________________

+5 חדרים

 למכירה בלב קרית שמואל 
דירת 4 חדרים 120 מטר 

מרווחת מאד, קומה 4 ללא 
מעלית, פוטנציאל מעולה, 
680,000 ש"ח גמיש מאד 
לרציניים. המרכז הישראלי 

IRC 050-244-244-6 52-52(לנדל"ן(_____________________________________________

 צמוד לצאנז דירת נוף 
)ש(- פנורמי לכינרת- והארבל 
מבודדת, 4.5 חד' 100 מ"ר, 
850,000 ש"ח. ידידיה לוינגר 

0527-166-160)52-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 למכירה בבר כוכבא 
באזור מתפתח מאד דירת 
3 חד' 75 מטר, משופצת 

מהיסוד, קומה 3, 560,000 
ש"ח גמיש. המרכז הישראלי 
IRC 050-244-244-6 52-52(לנדל"ן(_____________________________________________

 למכירה בברנד דירת 
3.5 חדרים קומה ראשונה, 

מסודרת, מושכרת ב- 2,000 
ש"ח גמיש. 530,000 ש"ח. 

המרכז הישראלי לנדל"ן 
IRC 050-244-244-6)52-52(_____________________________________________

 בשיכון ד' במתחרדים 3 
חד' ק"ב, משופץ- מהיסוד, 

סוכה, בנין מתחרד 515,000 
ש"ח. ידידיה לוינגר 

0527-166-160)52-52(_____________________________________________

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

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

ירושלים

 ברמות ג': קוטג' 5 + 
חצר פרטית 25 מ"ר, חלל 45 

מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 
2,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(הכוכבים: 02-571-3375

וילות ובתים

 4 חדרים בגבעה 
הצרפתית המתחרדת רק 

1,620,000 ש"ח. תיווך רומן 
_____________________________________________)52-52/18(מס 052-6566361

 ברמות ג': 4 משופץ
 )104 מ"ר נטו( + מחסן, 
מרפסת נוף לסוכה, גישה 

נוחה, 2,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(הכוכבים: 02-571-3375

4-4.5 חדרים

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד'+ חלל+ מרפסת סוכה, 
ק"ב, מעלית, נוף, 1,850,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים: 
02-571-3375)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה בקהילה קומה 
רביעית 52 מ"ר הכל חדש 

דירה מהממת ניתנת להשכרה 
ב- 1800 ש"ח רק 585,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי -052

08-9931163 5253470)52-52(_____________________________________________

 אלפסי מול בית חב"ד 
קומה שניה, 75 מ"ר מושקעת 
מאד, רק 690,000 ש"ח. תיווך 

ארץ הצבי 052-5253470 
08-9931163)52-52(_____________________________________________

 דירה חדשה במערב העיר 
קרוב לרכבת, קומה ראשונה, 

5 חדרים, מהממת, 130 
מ"ר+ מרפסת 10 מ"ר במחיר 
מציאה, רק 1,190,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי 052-5253470 
08-9931163)52-52(_____________________________________________

+5 חדרים

 השקעה מעולה 
מציאה גדולה, מיקום 

מעולה, קומה ראשונה, 
3 חדרים יפהפיה רק 

680,000 ש"ח מושכרת 
כבר שנים לאותו שוכר. 

תיווך ארץ הצבי
052-5253470
08-9931163)52-52(_____________________________________________

 להשקעה ברב צבאן 
קומה 3 עם מעלית 3 חדרים+ 

מרפסת, מושכרת ב- 2,100 
ש"ח, רק 715,000 ש"ח. תיווך 

ארץ הצבי 052-5253470 
08-9931163)52-52(_____________________________________________

 מציאה גדולה רחוב אלפסי 
במתחרד קומה שניה 3 חדרים 

54 מ"ר רק 580,000 ש"ח 
)זקוקה לשיפוץ קל(. תיווך 
ארץ הצבי 052-5253470 

08-9931163)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבלעדיות! במרכז 
החרדי המבוקש כ- 80 מ"ר 

מושכרת ב- 5,000 ש"ח מחיר 
1,300,000 ש"ח בלבד! "בית 

_____________________________________________)52-52(ישראל" 054-8070-418

 מעולה להשקעה דירת 
שותפים חוקית משופצת, 

תשואה גבוהה במיוחד, 
1,330,000 ש"ח. תיווך יוחנן 

050-4104044)52-52(_____________________________________________

 באזור בת גנים בית פרטי 
290 מ' בנוי על המגרש של 
300 מ'+ מרתף. לרציניים 
_____________________________________________)52-52(בלבד 052-2948691 נטלי

 רח' אביאל  5 חדרים 
156מ"ר!!! יחידת הורים, 

מעלית שבת, בבניין חדר כושר 
ועולם ארועים ג'ניה אמא 

_____________________________________________)52-52(נכסים 0542390027

+5 חדרים

 בחיים כהן היוקרתי
 4 ח'+ מעלית+ חניה מקורה! 

בהזדמנות 1,525,000 ש"ח. 
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 בפתח תקוה כפר 
גנים ג' לזריזים 4 וחצי 

חדרים מקסימה הזדמנות 
בלתי חוזרת, 1,890,000 
ש"ח. mbm נדל"ן -050

5483322)52-52(_____________________________________________

 נחלת צבי 4 חד' ק"א 
100 מ"ר, מעלית וחניה, מיידי, 

1,490,000 ש"ח
 רחלה 052-3506176
_____________________________________________)52-52(אסתי 052-3524841

 בהס 4 חד' ק"ב מהקרקע 
עורפית, משופצת מהיסוד, 

1,290,000 ש"ח.
רחלה 052-3506176
_____________________________________________)52-52(אסתי 052-3524841

 בית דו משפחתי בעמישב 
4 חד' על רבע דונם מושכר 

_____________________________________________)52-52(לגן. fox 050-6925400 נדל"ן

 בעמישב, דירת 4 חד' 
משופצת ומטופחת, שווה. 

_____________________________________________)fox 050-6925400)52-52 נדל"ן

 בהסתדרות/ מונטיפיורי 
3 ח' מסודרת ויפה, ק"ג 

)פוטנציאל עתידי( בהזדמנות, 
1,255,000 ש"ח.

050-4811122)52-52(_____________________________________________

 בהסתדרות/ הרצל 
מחולקת ל- 3 יח' הכנסה 

7,600 ש"ח- רק -1,300,000 
_____________________________________________)52-52(משופצת!! 050-4811122

 עמישב, רח צלח שלום, 3 
חד, ממ"ד יחידת הורים

מרפסת שמש מעלית ג'ניה 
_____________________________________________)52-52(אמא נכסים 0542390027

 בכפר אברהם, רח 
צרלסון, 3 חדרים נעימה 

ומשופצת, קומה 2 ללא ג'ניה 
_____________________________________________)52-52(אמא נכסים 0542390027

 פתח תקוה כפר 
גנים מציאה! מעולה 

להשקעה, 3.5 חדרים 3 
כיווני אויר, 1,440,000 

ש"ח. mbm נדל"ן 
050-5483322)52-52(_____________________________________________

 במרכז העיר דירת 3 חד' 
משופצת קומפלט, כניסה 

מיידית. 050-6925400 
_____________________________________________)fox)52-52 נדל"ן
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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(_____________________________________________

 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

 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

 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות בחצי מחיר 
מחדש, 054-4543701, 

03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-05/18(_____________________________________________

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור וכיריים "בילד 

_____________________________________________)51-52ח(אין", 053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה 2 מזרונים, גודל 

_____________________________________________)51-52ח(80X80, טל': 053-3155532

 דרוש פקס "פנסוניק" לא 
תקין, לחלקי חילוף, 

_____________________________________________)51-52ח(03-5700672

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין, בירושלים, 

_____________________________________________)51-52ח(050-7911973

 דרושה תרומה למייבש 
כביסה עבור משפחה ברוכת 

ילדים במצוקה כלכלית! 
_____________________________________________)51-52ח(050-4188923

 מקרר במצב מצוין, 200 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-4110225

 שולחן גהוץ "כתר" כמו 
חדש ומגהץ אדים, 90 ש"ח כל 

_____________________________________________)51-52ח(אחד, 052-5737813

 בהזדמנות, חיישני רוורס 
לאוטו, בצבע לבן, חדש 

באריזה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-3444565

 2 נברשות יפות כחדשות, 
100 ש"ח, כל אחת, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7658888

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)51-52ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-4831449

 רדיו דיסק מקורי, חדש 
לרכב מזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8435872

 דיסק מן כחדש, 150 
ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)51-52ח(02-6522251

 כיריים גז 4 להבות, 
גולדליין חדש באריזה, 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-7653548

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-4128920

 מקרר סמסונג 500 ליטר 
במצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7407070

 נגן 16GB, סנדיסק 
clip voice הקלטה, חדש 

באריזה!!! כולל מטען ללא 
רדיו ובלוטוס, ב"ב, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 מכונת גילוח חדשה 
באריזה מבית פיליפס, דגם 

PT740, ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 ,A 4000 מצלמה של קנון 
צבע כחול X8, מצב מעולה! 

16 מגה פיקסל, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 טוסטר אובן 35 ליטר 
)גדול(, במצב חדש )שחור( - 

500 ש"ח, בערב: 
_____________________________________________)51-52ח(050-9340317

 מכשיר DVD חדש 
משוכלל, תוצרת פיוניר עם 
חיבורים למכשירים נוספים, 

_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח, 03-9307308

 מחשב לבית, זיכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים מצויןח, 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר, 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ש"ח, 

אור חזק כחדש, 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)51-52ח(050-2897977

 מערכת רמקולים 
למחשב או לפאלפון לשמיעת 
מוזיקה צליל מעולה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(טל': 050-2897977

 תנור חימום כמו מאוורר 
מסתובב ימינה ושמאלה 1200 

וואט כחדש, 150 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)51-52ח(050-2897977

 פלטת שבת גדולה חדשה 
באריזה, אלקטרו חנן, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7183620

 מצלמת אקסטרים 
חדשה באריזה חברת 

ROYAL, ב- 430 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(054-8488715

 שואב אבק, איי רובוט 
כמו חדש, 160 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 מקרר אמקור דגם ישן, 
עובד מצוין, 350 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)51-52ח(גמיש, 054-8517870

 מכונות תפירה - זינגר 
תפר ישיר - 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג- 650 ש"ח. ברלינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036,

050-5894918)45-20/18(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 מכונת תפירה מרדיקס 
שמורה, חשמלית, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-2786557

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
לגמרי, 120 ש"ח בלבד )כשר 

_____________________________________________)50-51ח(לפסח(, 050-3329999

 סטפר - מכשיר ספורט 
חדש ממש במחיר מציאה, 

200 ש"ח בב"ש, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8445650

 מחשב PC פנטיום 4 
משודרת WIN7, ב- 350 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, טל': 052-8401909

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
מצב טוב מאוד, 350 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בירושלים, 050-4154203

 טוסטר אובן קנווד, חדש 
+ תעודת אחריות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון: 052-7661604

 סורק מסמכים ותמונות 
למחשב A4, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-8380655

 2 נברשות יפות כחדשות 
כל אחת 100 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7658888

 מזגן מפוצל 2.5 כס' 
במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7658888

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 טרקטרון ילדים ממונע 
12V במצב מצוין, 650 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 טרקטרון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 MX320 פקס של קנון 
+ דיו צבעוני, מצב מצוין, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 02-5713361

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-4831449

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממש, אחריות מלאה, 

מציאה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7601490

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8412903

 מחשב + מסך + מקלדת 
כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5203761

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7396092

 מסחטת פירות קשים 
במצב חדש, 80 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-8380655

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

ריהוט

 ספרייה לתלמיד כוללת 
שידת מגירות כוללת כוורת 
של 4, עמוקה, מצב מצוין, 

כחדשה, 500 ש"ח, צבע עץ, 
_____________________________________________)51-52ח(052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים - 300 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-6140800

 ספה 3 מושבים, עץ מלא, 
_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח, 050-4110225

 שולחן עץ בוק + 4 
כסאות עם ריפוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4110225

 כסא מרופד, נוח, גלגלים, 
משענות, כוונונים, צרעה, 

_____________________________________________)51-52ח(מצוין, 150 ש"ח, 03-6182911

 ארון 4 דלתות, צבע חום, 
בני-ברק, 380 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 ארון 2 דלתות, צבע לבן, 
חזק ויציב, 260 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(סנדוויץ, 052-5737813

 מציאה בבת ים, ארון חדש 
3 דלתות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7658888

 מדפים "כתר" שחור, 140 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה, 3 
מושבים, רק 380 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן אוכל קטן ויפה 
70*70, רגל אמצעית, 120 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 190 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-5737813

 למסירה ספת דמוי עור, 
צבע חום כהה, תלת מושבי 

_____________________________________________)51-52ח(2.30 מטר, 0544-620206  שולחן וכסאות חדשים, 
אפשרות לכסאות בלבד, סלון 

2+3 שחור מעור איטלקי, 
052-4227714)51-51(_____________________________________________

 מזרון יחיד, 90 ש"ח, מצב 
אורטופדי, מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 דרושה עגלת בוגבו בי 5 
_____________________________________________)52-01ח(לקניה. 058-3245685

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)52-01ח(תורה. 052-7396092

 למכירה רדיאטור 12 
צלעות גולד ליין בב"ב 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-7127261

 למכירה טוסטר אובן 
35 ליטר )גדול( במצב חדש 
)שחור( 500 ש"ח+ רדיאטור 

במצב מצוין, 300 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)52-01ח(בערב 050-9340317

 בהזדמנות מקרר אמקור 
במצב טוב 450 ליטר, צבע 

_____________________________________________)52-01ח(לבן, 500 ש"ח. 03-9307308

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה + מסך 17" דק+ 

מדפסת 400 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-2421622

 מחשב נייח XP מצוין 
_____________________________________________)52-01ח(150 ש"ח. 052-2421622

 וידאו עם  5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
wol1270 ב- 500 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 מגפון נייד עוצמתי חדש 
באריזה כולל מקרופון עם 

חוט במחיר יבואן 280 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(054-3132330

 כירה חשמלית לסיר 1 
חדש באריזה )כשר( 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(בפ"ת 052-8380655

 מחשב + עכבר+ מקלדת 
+ רמקולים במצב חדש, 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-8401909

 מקרר 450 ליטר 500 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8428037

 אורגן ימהה EL-7 במצב 
טוב, 450 ש"ח בב"ב.

_____________________________________________)52-01ח(052-7650091

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 
גלקסי s3 חדש מהקופסא 
_____________________________________________)52-01ח(149 ש"ח. 054-4783220

zm- שלט חדש דגם 
9067n מתאים למזגנים 
תדיראן/ טורנדו 50 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז )בילדאין( רוזינס 
4 להבות כחדשות, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 מכונת תספורת תקינה 
_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח. 052-3463482

 נוסטיק חדש דור 4 לבן 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 054-8426180

 סורק מסמכים ותמונות 
למחשב A4 ב- 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 מחשב נייח בהזדמנות ב- 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 052-2421622

 מייבש כביסה במצב 
טוב בירושלים 300 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7698767

 מפזר חום עילי )כמו מזגן 
קטן( עם שלט 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בפ"ת. 054-7561146

 מחשב נייד WIN10 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח. 054-7561146

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה מצוין 370 ש"ח מסך 
_____________________________________________)52-01ח(דק, 100 ש"ח. 053-3346080

 pc "22 מסך דק למחשב 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 120 ש"ח. 050-4119140

 למכירה 2 סטנדים 
לרמקול מוגבר 300 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+ שלט 

חברת לוגיטק 400 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(052-2437292

 A8500 למכירה מדפסת 
HP שמורה כחדשה, משולב 

פקס, צילון מסמכים, ועוד. 
מסך גדול מגע 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 2 נברשות פלורוסנט 
יפות כחדשות 100 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7658888

 דיסקמן כחדש 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(02-6522251 052-3805386

 למכירה רדיו דיסק לרכב 
jvc ללא כניסת usb ב- 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7161030

 מקרר תדיראן גאלקסי 
_____________________________________________)52-01ח(למסירה. 050-5296356

 נגן mp3 חדש באריזה עם 
בלוטוס, הקלטה, מד צעדים 

ועוד... 120 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(054-8483141 בשעות הערב

 מגהץ קיטור מורפיריצארד 
_____________________________________________)52-01ח(80 ש"ח. 054-8423031

 מקרר מיני 50 ליטר + 
 55X55X60 תא הקפאה, גודל
ס"מ כחדש 399 ש"ח. *מחשב 

שולחני אינטל מהיר לשימוש 
משרדי וורד אקסל 299 ש"ח. 

מסך דק 17 אינץ' + עכבר 
ומקלדת 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(058-7845712

 רדיאטור 12 צלעות במצב 
מצוין 200 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7154426

 צ'יפסר 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7154426

 טוסטר אובן 26 ליטר 
 1503T דגם DAVO חברת
_____________________________________________)52-01ח(ב- 500 ש"ח. 052-4831449

 מקרן איכותי רק 500 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8470594

 למכירה פקס מכונת 
צילו משולב 90 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 למכירה שואב אבק 
לרכב, איכותי 140 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 טוסטר אובן של פילוט 
כחדש 130 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)52-01ח(052-8571371

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כ"ס במצב מצוין 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח, 052-7396092

 למכירה הארד דיסק 3 
טרה לא היה בשימוש כלל 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח. 052-7161030

 מעבד מזון 
CHROMEX סגור באריזה, 

240 ש"ח. הקודם זוכה!
_____________________________________________)52-01ח(058-3232026

 HEMILTON מצנם 
סגור באריזה, לא היה בשמוש 
_____________________________________________)52-01ח(בכלל, 35 ש"ח. 052-7191512

 תנור סאוטר- נירוסטה 
במצב מעולה 2 תאים בילדאין 
_____________________________________________)52-01ח(במחיר מציאה. 0544-514210

 מחשב נייד כמו חדש 
מציאה 500 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-8470594

 מסך דק 20 אינץ' 170 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8470594

 מציאה מחשב נייד שמור 
ותקין כחדש רק 499 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7171228

 שטיח 2X3 מ', כחול. 
_____________________________________________)52-01ח(בערב 058-4458397

 מעמד פינתי מעץ, על 
רגל, 2 מדפים, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(בערב 058-4458397

 ספת סלון חומה נפתחת 
לכפולה, כחדשה, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(בערב 050-6370452

 שולחן וינטג' משפחתי חום 
מעץ מלא, נפתח, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(050-6370452

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגולים כחדש, 230 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4119140

 למסירה שידה 5 מגירות 
מצויינת, 98/83 ס"מ. -050

_____________________________________________)52-01ח(4148831

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ 500 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-5705546

 שטיח במצב מצוין 
2.35X1.65 ב- 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(054-5705546

 כסאות לסלון 8 מרופדות 
ומפוארות רק 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 מיטות לחדר שינה+ 
מזרונים 20 ס"מ עובי ב- 500 

ש"ח כ"א בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4196197

 שולחן סלוני מעץ מסיבי 
וחז 5 כסאות במצב טוב, 190 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7114387

 שולחן סלוני במצב מצוין 
במחיר מציאה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(053-3157940

 3 מדפי נוי צבעוניים לחדר 
ילדים יפים מאד, מסנדויץ 

אדום 50 ש"ח. למדף.
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336 בב"ב

 שולחן אוכל קטן ויפה 
70X70 רגל אמצעית 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-5737813

 מזרון יחיד 70 ש"ח מצב 
אורטופדי מצוין. בב"ב

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 למכירה ארון 4 דלתות 
צבע חום 320 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 ארון 2 דלתות צבע לבן 
חזק ויציב 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(סנדביץ מלא. 052-5737813

 למכירה כורסאת יחיד 
_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח. 052-5737813

 למכירה כסא מנהלים עם 
גלגלים+ ידיות 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(054-4783220

 מראה גדולה מלבנית, 
מקובעת בתוך מסגרת, מידות 

2.15X0.60 ב- 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(03-9307308

 שידת סנדוויץ 3 מגירות 
ארוכות ו- 2 קטנות ב- 200 
ש"ח. שולחן מחשב ב- 100 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7655688

 ספה 2 מקום עור סינטטי 
אדום בורדו, בחולון 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב טוב, י-ם ב- 

_____________________________________________)52-01ח(300 ש"ח. 054-2633790

 שידה ברוחב 50 ס"מ, 5 
מגירות צבע חום אגוז כהה, 

במצב מצוין, 400 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7628985

 למכירה 2 שידות נמוכות, 
2 מגירות כ"א צבע חום כהה 
אגוז, במצב מצוין, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7628985

 שולחן מחשב בפ"ת 
אפור- שחור מצוין, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7115498

 בב"ב כורסאת לוהי 2 מו 
שבים וונגה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7115498

 בית מנורה + לדים מוגן 
מים מתאים למרפסת 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7115498

 ספות ישיבה במצב חדש 
1+2+3 כל חלק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(053-3157940

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(054-4783220

 ספת סקיי צבע בז' במחיר 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 052-7676409

 4 כריות נוי 30X30 ס"מ 2 
ורודות 21 ירוקות 40 ש"ח לכל 

_____________________________________________)52-01ח(הארבע. בב"ב 052-7600336

 2 כורסאות צבע כחול עם 
רגליים מעץ בוק- 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(050-6658234

 ספה פינתית עגולה צבע 
תכלת שמונה מקומות ישיבה 

_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח. 050-6658234

 כסא נוח מתקפל 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-3463482

 ספריה צבע עץ משולב 
כולל כוורת מחולקת ל- 4 
כולל שידת 3 מגירות 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-6140800

 שידת 4 מגירות על גלגלים 
_____________________________________________)52-01ח(300 ש"ח. 052-6140800

 כוננית ספרים, רוחב 1.50 
מטר מדפים למעלה דלתות 

למטה 250 ש"ח. בערב 
_____________________________________________)52-01ח(058-4458397

 למכירה שידה 4 מגירות 
צבע חום עץ מלא רוחב 80 

ס"מ, במצב מצוין, 260 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 מזרוני שינה מתנפחים 
חדשים רק 120 ש"ח מציאה! 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 מציאה! בבת  ים ארון 
חדש בז', 3 דלתות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7658888

 2 יחידות אחסון מצויינות 
צבע לבן 100 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 שולחן מתקפל פלסטיק 
_____________________________________________)52-01ח(50 ש"ח. 054-8423031

 מיטת תינוק חדשה צבועה 
_____________________________________________)52-01ח(בלבן 200 ש"ח. 058-3245685

 כסא אוכל חדש חדש. 
_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 מזרן לעריסה 90/50 חדש 
_____________________________________________)52-01ח(באריזה. 058-3245685

 נדנדה לתינוק פישר פריס 
עם צלילים ואורות ב- 400 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7186997

 כסא רכב לתינוק, שמור 
במצב מעולה, כל כסא 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-8571371

 אמבטיה מאונטבאג'י 
תאומים כחדשה כולל כל 

החלקים, 500 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7199361

 עגלת בייבי ג'וגר 3 גלגלים 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 300 ש"ח. 050-4121442

 למכירה מזרון מיטת 
תינוק איכותי כמו חדש 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-7561146

 כמות מצומצמת של 
מטרנה/ סימיאלק בזול.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל  מזרן לתינוק, במצב 

חדש 250 ש"ח בפ"ת.
_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 עגלת טיולון בריטקס 400 
ש"ח. טרמפולינה לא רטט 

100 ש"ח. שידת החתלה 200 
ש"ח. מזנון עץ מייפל 200 

ש"ח. נעליים של קייטי ורוד 
משובץ מידה 25-26 ב- 100 

ש"ח. 054-2626408
_____________________________________________)52-01ח(

 עגלת ד"ר בייבי במצב 
מצוין צבע אפור שמנת 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4191988

 מיטת תינוק  של "שילב" 
מעץ מלא צבע עץ טבעי 

במצב מעולה ללא מזרון, 300 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8385013

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
גלגלי אויר 400 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 כסא תינוק חדש יפה של 
_____________________________________________)52-01ח(אינפנטי 058-3245685

 עגלת ברייטקס תכלת 
בהיר משולבת אמבטיה+ 

_____________________________________________)52-01ח(טיולון. 058-3245685

 זיכוי בחנות לתינוקות ב- 
_____________________________________________)52-01ח(15% הנחה. 058-3245685

 מיטת תינוק חדשה, 
צבועה בלבן 200 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 מזרון חדש לעריסה, 
_____________________________________________)52-01ח(90/60 באריזה. 058-3245685

 2 מזרונים לעגלה באיכות 
מצויינת 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 עגלה במצב חדש נוחה 
 walkobaby במיוחד חברת
_____________________________________________)52-01ח(ב- 450 ש"ח. 054-8423031

 למכירה/ החלפה 
סמסונג גלקסי פוקט תומך 
_____________________________________________)52-01ח(כשר דו סים. 054-8443873

 דרוש גלקסי יאנג כשר יד 
שניה לקניה/ החלפה בתומך. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8443873

 נוקיה c2 חדש באריזה 
210 ש"ח. ירושלים שמואל 

_____________________________________________)52-01ח(הנביא 054-8411608

 אלקטל טאצ' ומצלמה 
תומך אורנג' כשר ב- 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8495940

 מטען מקורי סמסונג, 
או סוללה לדגם 1200 ב- 20 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8495940

 כלבקרי 9900 מאמריק 
החדש 250 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-8495940

 E1200 פלאפון סמסונג 
חדש לגמרי רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד. 053-3127941

 פלאפון טלגו כשר דור 3 
במצב חדש רק ב- 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(053-3127941

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר( 180 וואט שמור 300 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-2437292

 מספר כשר עם הספרות 
05832 ב- 150 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-7167777

 נוקיה 206 )תואם 208 
רק עם סים כפול( 250 ש"ח 
ללא סוללה. *אביזרים לנוקיה 
206 + 2 סוללות מקוריות 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 058-7845712

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב חדש באריזה רק 150 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בב"ב. 050-4196197

 נוקיה c2 עם בעיה קלה 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 150 ש"ח. 052-7616622

 טלפון אופטימוס LG ב- 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 052-2421622

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא 
_____________________________________________)52-01ח(149 ש"ח. 054-4783220

 סמארטפון סמסונג 
S55570 כולל נרתיק 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בפ"ת. 054-7561146

 מעונין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצוין, 
חברת אורנג' ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 טלפון נייד חדש 
מהקופסא דגם AIEK בעלות 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח. 054-8475577

 G2000 למכירה טרה של 
כולל סרטי טבע 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7603864

 אופני הילוכים 26 300 
ש"ח אופני ילדים 20" 150 
ש"ח. אופני ילדים 14" 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-5385013

 מגילת אסתר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח()צריכה תיקון(. 050-6651365

 קרש גיהוץ 80 ש"ח. 
*שטיח לסלון 120 ש"ח. 
*בגדים חדשים ביד שניה 

לנערות נשים מ- 20 ש"ח. 
מגש לחיתוך לחם מהודר חדש 
90 ש"ח. סט צלחות לפיקניק 

עם סכום וכוסות מפלסטיק 
_____________________________________________)52-01ח(110 ש"ח. 034-8458605

 טרקטוררון ילדים ממונע 
6v  במצב מצוין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 מעונין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים.

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 דררה שורקת ומאולפת 
לטיול ברחוב ומטופחת 370 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 03-5740868

 מעונין לקנות אופני 
ילדים עם או בלי גלגלי עזר. 

_____________________________________________)52-01ח(050-5343924

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה כריכה אדומה 70 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8471351

 למכירה כובע חברת 
ROHS מידה 44 במצב 

מצוין ב- 350 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)52-01ח(03-6188471

 xsos חליפה 3 חלקים 
פסים, כחדשה, 100 ש"ח 

בלבד. 03-6188471
_____________________________________________)52-01ח(03-6188471

 אוזניות איכותיות במחיר 
רצפה ב- 21 ש"ח במקום 60 

ש"ח למטרת פרסום בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(0504-196197

 בב"ב למכירה מסגרות 
משקפי ראיה מיוחדות לחתנים 

חדש באריזה רק 250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה 
מהממת בשילוב זהב ותכלת 

להשכרה מידה 36-38 ב- 250 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4146777

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי- 490 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-2727474

 ווסט שחור מידה 13.5 
כותנה חדש באריזה 40 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(ירושלים 054-8411608

 קמין חשמלי חדש 400 
ש"ח. מושב שיאצו חדש 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 03-9342918
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 מנכ"ל רב מנהל עמותה, 
גיוס כספים, תקציב משרד 

_____________________________________________)52-01ח(החינוך. 052-7633316

 מעוניינת לעבוד כמזכירה 
+ ידע בהנהלת חשבונות, 

להשאיר הודעה.
_____________________________________________)52-01ח(050-3000129

 אדם מסור ונאמן מעונין 
בנקיון. 055-6672036 + 

_____________________________________________)52-3/18(המלצות

■ 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

 התפנה בחור בעל 
קורא קול טוב לשבתות, 

054-6337121)47-50(_____________________________________________

 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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

03-5792841

רק השבוע
מנקים מדפים

ירושלים 52 ב“ב

”אצל בתיה"

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

₪10
עד₪29.90

הקודם זוכה!

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

 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

 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

 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

 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

 רדיאטור 14 צלעות 150 
ש"ח. תנור מסתובב 60 ש"ח. 
סיר חשמלי לחמין 120 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(03-9342918

 חליפה חדשה- צמר- 
עבודת יד- לר"ג שלושה חלקים 

_____________________________________________)52-01ח(450 ש"ח. 050-6658234

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(בירושלים. 054-8423405

 קומקום גדול "הציר 
היהודי" חדש לגמרי 40 ש"ח 

במקום 60 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336 בב"ב

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון מדריך מוסמך, 

_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח. 052-3463482

  עלוני פרשת שבוע 25 
שנה. מבחר גדול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 אוטו פלא )בימבה כיף( 
גלגלי פלסטיק 30 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7600336

 זוג ארנבות +כלוב 180 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7119645

 מגרות למקרר אמקור 
בשימוש מס' חודשים 110 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 052-7154426

 מנורה דקטרטובית 
כחולה בצורת קוביה חדש 

באריזה 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב 15 ליטר 

חדשה 40 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון 20 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 עכבר+ מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-4831449

 ספר שער הגילגולים 
אריז"ל עם הגהות ומראות 

מקומות 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח. -052
_____________________________________________)52-01ח(4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-3286875

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים+ מנורת קיר, 20 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(כ"א. 02-6522251

 מעילים איכותיים וחדשים 
מידות 8-12 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-3805386

 למכירה מזוודה טובה 
ונוחה רק 60 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 אופני ילדים גיל 2-4 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(80 ש"ח. 054-8423031

 2 שמלות לבנות גיל 2-3 
של NEXT חורפיות יום יום. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 פלטת שבת בינונית 
שחורה במצב מצוין 50 ש"ח. 

כסא מחשב עם גלגלים 70 
ש"ח. כלוב תוכים עגול 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-3132330 ב"ב

 מציאה- 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד+ 

אביזרים 80 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 0544-514210

 מצבר לרכב רק 100 ש"ח 
הגה כיסוי איכותי חדש 80 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם. 058-3216830

 רשת לכסא חדשה 
לקטנוע 120 ש"ח. סבל כנף 

100 ש"ח. מי-ם.
_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 ג'ק לרכב חדש 60 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 אזעקה לקטנועים 199 
ש"ח גמיש. מי-ם

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 פלטת שבת כחדשה רק 
50 נוקיה 208 ומגן לא תומך 

_____________________________________________)52-01ח(כשר 230. מי-ם 058-3216830

 בלקברי כחדש דגמי 
9770 250 מציאה. מי-ם

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה 35 ליטר 
3 מצבים 250 ש"ח. מי-ם 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים חורים ועוד, מיוחד רק 
_____________________________________________)52-01ח(199 ש"ח. מי-ם 058-3216830

 אלקטל כשר ת' סלקום 
120 ש"ח. מטען מגן לאיפון 

5s חדש 50 ש"ח. מי-ם
_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 ספר "בית הבובות 
הורודות" מצופה בנילון במצב 

מצוין 60 ש"ח בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336

 כלי גדול לאחסון 
קורנפלקס רק 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 ספרי קריאה כחדשים 
_____________________________________________)52-01ח(20-30 ש"ח. 03-5796293

 עליונית פיטים שחורה 
חדשה מ' 42 ב- 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(058-4131038

 תחפושות כחדשות 30 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 058-4131038

 מעיל חדש צמר מ' 42 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח. 058-4131038

 IXUS 182 מצלמה קנון 
איכותית כחדשה )חצי שנה( 

_____________________________________________)52-01ח(450 ש"ח. 054-8400577

 אופניים גודל 14 לבנות, 
עם גלגלי עזר ורודות, 120 

ש"ח. 054-5339488 להתקשר 
_____________________________________________)52-01ח(אחרי 16:00

 למכירה שעון גברים 
KENNETH-COLE חדש 

_____________________________________________)52-01ח(350 ש"ח. 052-4238831

 למכירה טיטולים חדשים 
באריזה לגבר, מידה 38/40 15 

יחידות 50 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 תלת אופן לילדים במצב 
מצוין 140 ש"ח, הזריז נשכר! 

_____________________________________________)52-01ח(058-3232026

 שעון קיר דקורטיבי חדש 
באריזה 40 ש"ח הקודם זוכה! 

_____________________________________________)52-01ח(058-3232026

 זוג מצעים בצבע לבן 
לחדר שינה חדשים באריזה 30 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" 
על הרב שטיימן והרב קניבסקי 

חדשים 40 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)52-01ח(052-7191512

 3 סורגים )קשת( בגדלים 
שונים 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4109392 י-ם

 מאוורר לרכב חדש 
באריזה רק 50 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-6580174

 קונסולת משחקים של 
בינה ודעת עם המון משחקים 

_____________________________________________)52-01ח(רק 80 ש"ח. 054-6580174

 למכירה קילו מטבעות 
_____________________________________________)52-01ח(חו"ל 60 ש"ח. 052-7154392

 בהזדמנות חיישני רוורס 
לאוטו, חדש באריזה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3444565

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני ג'וייסטקים 

ומשחקים במצב מצוין 500 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. ב"ב 054-3132330

 לפורים! רמקול מוגבר 
איכותי 3 כניסות 100 וואט 

מתאים עד 100 איש, קל 
לנשיאה, 500 ש"ח ב"ב. 

_____________________________________________)52-01ח(054-3132330

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית גם עם קול, חדש, 
450 ש"ח. בב"ב 

_____________________________________________)52-01ח(054-3132330

 נעליים לנער שבתיות 
שחורות לאק אופנתיות 

שרוכים מידה 38 ב"ב, 120 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-3132330

 גיטרה חדשה יפיפיה 
שחורה 190 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 רמקולים לרכב 2 ב- 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. מי-ם 058-3216830

E1200  כשר+ מגן תומך 
הכל 120 ש"ח לא דור 3. מי-ם 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 סמסונג B110 חדש כשר 
2 סמים 150 ש"ח. סמסונג 

רדיו דיסק לרכב, של סוני 
חדש, 200 ש"ח. מי-ם -058

_____________________________________________)52-01ח(3216830

 בית מנורות יפה+ 
פלורוסנטים במצב מצוין. 

סוללה חירום להתנעת רכבים 
עד 3,500 חדש באריזה 350 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. מי-ם 058-3216830

 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

 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

 שעון סווץ לאישה חדש 
לגמרי, רצועה שרשראות, רק 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, 050-3329999

 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

 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

 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

 מגפיים של 'מרשה 
בלרינה', חדשות, היו בשימוש 

מספר שעות, ב- 200 ש"ח 
)במקום 230 ש"ח(, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8448055

 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
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לפעוטון  בתל אביב
דרושה סייעת

052-6225544
תנאים טובים למתאימה

noam6196896@gmail.com

(תחבורה נוחה)

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 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 
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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

 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

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגים 

למיניבוסים, תנאים 
טובים, רשיון אוטובוס 
_____________________________________________)51-02/18(חובה, 050-4030501

 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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)50/51(משרה 1018

 "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

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 לאולמי רויאל בבני ברק 
דרוש איש תחזוקה עם ראש 

גדול תנאים מעולים. לפרטים: 
052-7183803)50-01(_____________________________________________

 התפנה מקום לכולל 
הלכה בתל-אביב, הסעה 

_____________________________________________)51-52(מב"ב, 052-7117085

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

054-9474755 ,12:30-16:30)50-51(_____________________________________________

דרושה עובדת
לעבודה מידית

לחנות יוקרתית
בבני ברק

ניסיון במכירות - יתרון

058-3225055
לפרטים:

 מתאם/ת פגישות 
לסוכנות בפ"ת, נדרש 

נסיון בתחום פיננסי/
 ,office -ביטוח, ידע ב
שעות גמישות, שכר 

_____________________________________________)51-52(ובונוסים, 054-9192174

 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 רואה חשבון, 
דרושה מנהלת חשבונות, 

סביבה חרדית, באזור המרכז, 
_____________________________________________)51-52ל(קו"ח לפקס: 03-6889831

 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

 לחנות יודאיקה יוקרתית 
בקניון איילון )באזור המרכז(, 
דרושים אנשי מכירות, תנאים 

_____________________________________________)51-52ל(טובים, 058-4848504

יואל )חב”ד(

הכי
קשור!!

058-3275870

למעון איכותי בשיכון ה‘ ב“ב
מטפלת מצויינת 

למשרה מלאה
8:00 - 16:00

052-7626309/10

דרושה

להשארת הודעה 03-7265626

דרושה סייעת 

 שכר  זכויות ייחס נפלא 
צוות חרדי

לפעוטון חב“ד בגני תקווה 
(סמוך לבני ברק)

רשת קמעונאית

tal@ve-ahavta.co.il
050-8280770

 מחפשת
איש/אשת שיווק 

לעבודה במשרדי ההנהלה בפ”ת 
שליטה בפייסבוק חובה

 "אצל בתיה"- דרושות 
דחוף אחראיות משמרת 
בוקר וערב, ניסיון חובה 

במכירת בגדים. 
054-7212985)52-3/18(_____________________________________________

 דרושה סייעת צהרון 
לגן בגבעת שמואל גילאי 4,5 
תנאי שכר של משרד החינוך. 

_____________________________________________)52-01ל(052-7132306

 למשרד הנה"ח בירושלים 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות. קו"ח 
Dani@adanei- למייל

hakesef.co.il)52-3/18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/ חלקי, אוירה 

_____________________________________________)52-03/18(טובה. 052-7686713

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בשעות 

אחה"צ. קו"ח לפקס- 
03-6310203)52-3/18(_____________________________________________

 דרוש/ה סייע/ת 
למרפאת שיניים. קו"ח 

_____________________________________________)52-3/18(לפקס- 03-6310203

 לחברה בין לאומית 
דרושות נשים רציניות להכנסה 

נוספת, אפשרות עבודה 
_____________________________________________)52-1/18(מהבית. 054-8428788

 דרוש עובד למכבסה 
מ- 9:00-2:30 ת. טובים 

_____________________________________________)52-1/18(למתאימים. 052-7699655

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית( סייעות למ. 

מלאה/ חלקית מ- -7:30
16:45 קרוב לב"ב, ת. מעולים 

_____________________________________________)52-3/18(למתאימה. 054-2391308

 למשרד "עו"ד זעירא" 
בר"ג דרושה מזכירה מ. מלאה 
9:00-5:00 מיידי. 03-6006003 

_____________________________________________)52-3/18(חני

 למסעדת בוטיק חלבית 
בב"ב עובד חרוץ ואחראי 

_____________________________________________)52-1/18(למשמרת ערב. 052-6607070

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות 
אחה"צ 14:00-17:00 תנאים 

טובים למתאימה!
058-4457040)52-3/18(_____________________________________________

 מטפלת חרוצה עם לב 
גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)52-3/18ל(050-8883909

 מנקה לבנק ברח' עמוס 
בירושלים לשישה ימים בשבוע 

כולל רענון צהריים פעמיים 
_____________________________________________)52-1/18ל(בשבוע. 050-5305916

 לגן חרדי בפ"ת מטפלת 
למשרה מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)52-3/18ל(למתאימה. 052-7642542

 לגן פרטי בהוד השרון 
דרושה מנהלת + נסיון. קו"ח 
לפקס- 077-4564101 מייל: 

hanny41976@gmail.com)52-3/18(_____________________________________________

 לחלוקה ברמת גן/ב"ב, 
עיתון גלובס 18:00-20:00 

בערב, חמישה ימים בשבוע, 
שכר גבוה. גיל- 054-2204060  

_____________________________________________)52-6/18(עם אופנוע/אופניים חשמליות

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)52-3/18("ביגל" בגאולה. 02-5375516

 לחברה הנותנת שירותי 
ניהול משרד דרוש/ה מזכיר/ה 

מנהל/ת משרד לעבודה 
מהבית, לניהול יומן, עבודה 

משרדית, ועוד. 36 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)52-52(קריירה 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני 
ברק דרוש/ה פקיד/ה למענה 

בתחום הבריאות, לא נדרש 
ניסיון, שעות נוחות, 6,500 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לחברה בתחום הפיננסי 
דרוש/ה פקיד/ת מכירות 

לעבודה מהבית, משרה נעימה 
בשעות נוחות, שכר ממוצע 

7,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)52-52(_____________________________________________

 לגן ת"ת בנתניה דרושה 
גננת, קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)52-01/18ל(09-8342344

 לחברה גדולה ברמת גן 
דרושה נציגה לתיאום פגישות, 
משמרת בוקר/ ערב 31 לשעה 

_____________________________________________)52-01/18ל(+ בונוסים. 050-2436777

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

 לעזר מציון בני ברק 
לפרויקט זמני דרושות טלפניות 
למשמרות בוקר/ ערב, תנאים 
מצויינים למתאימות. לפניות: 

052-5808957)52-01(_____________________________________________

 לסלון פאות בפ"ת דרושה 
פאנית/ פניסטית, מקצועית 
_____________________________________________)52-52(אפש' קידום. 050-6925400



חדש! סדרת מוצרי הבקר בכשרות מהודרת

היה שווה
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