
בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
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י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:00
16:16
15:55

17:14
17:15
17:15

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת וישב

היישר  הממשלה,  ראש  בלשכת  האדם  כל  כדרך  בלכתו   
עוד  שנמשכת  לשיירה  ביטן  מצטרף  החקירות,  לחדרי 
מהמאה שעברה. תזמון החקירה שלו אומנם מקרי לחלוטין 
ונעדר כל כוונה רעה, באותה מידה שחוק ההמלצות שביטן 
יזם, דחף וקידם, נבע מתום לב מוחלט וללא כל קשר אישי 
לעסק הביש של ראש הממשלה. אך לא בביטן עסקינן, אלא 

בבטן הרכה של ראש הממשלה

מצחין מהראש
אבי בלום 

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

יו"ר הקואליציה חשוד בשוחד מארגון פשע
ביטן  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר  נחקר  וכץ,  דרעי  נתניהו,  אחרי 
פשע  משפחת  עם  שרקח  לעסקה  בחשד  שעות  כ-14  במשך 
סייע  מצדו  והוא  חובותיו  את  כיסו  בני המשפחה  לפיה  מרמלה, 
ייאלץ  ביטן  מעריכים:  רוה"מ  מקורבי    יקרים  במכרזים  להם 
לקלפי  ללכת  יבחר  נתניהו  האם    הפוליטיים  מהחיים  לפרוש 

בטרם הגשת כתב אישום? 

ממשלה בחקירה

/ עמ' 8

הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

מתחם נופש

לשבתות
”כוכב הדרום“

כולל בריכה
052-7171815

מפואר
לחברה המובילה בארץ

במתן מענה טלפוני אנושי
לעסקים במגוון תחומים

דרושים/ות
נציגי/ות

שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות 

בפ"ת )קרית מטלון(

העבודה
במשמרת

בוקר
פרויקט ייחודי עבור

חברת ביטוח גדולה במשק
* הסעה מאלעד תלויה בכמות העובדים היומית

לפרטים נוספים- 077-9555-555
קו"ח לפקס: 077-9555-000

jobs@callbiz.co.il

052-6550629

.פרסום חזקמגזין פרסום ארצי מופץ ב-   בני ברק   ירושלים   ביתר   בית שמש   אלעד   אשדוד   מודיעין עילית
.לוחחזק

pirsumchazak@gmail.comפקס: 02-9661017 טלפון: 02-9661012

לקוח נכבד,
מצ"ב מודעתך לשבוע הקרוב לצורך הגהה.

נא לבדוק היטב ולשלוח תיקונים:
pirsumchazak@gmail.com : לפקס: 02-9661017 או למייל

לתשומת לבכם!

במידה ולא יתקבלו

 היום תיקונים עד סוף היום

תחשב המודעה

 כמאושרת!

תאריך: _______ שעה: _______ סוכנת: _______ גרפיקאית: _______ 
נשלח באמצעות: _______   הגהה מס' : _______ )יותר מ-2 הגהות - תשלום נוסף(

23/1110:50
מייל

שירה יעל
1

נא לבדוק היטב את הכתובות ומספרי הטלפונים!!

tamar-travel.co.il “

  

 

   

850
 

10

שעות רחצה נפרדות

סדנת פרלינים
 מקצועית!

תוכניות מרתקות!סוויטות פאר!ארוחות גורמא!אירוח מושלם!

D E L I C E S

c h
o c o l a t s

חגיגת מחולות!
עם יעל עמוס

מופע יחודי של
האמנית חדוה לוי

רקודי עם
עם יעל עמוס

החל מ-

י"ב-י"ד שבט 28-30/1/18

 הרקדה סוחפת
עם האמנית רויטל שמחי

חופשה וואוו
חדרים אחרונים!בס"ד

4 ימים מפנקים
בקראון פלאזה אילת

ו‘- ט‘ בטבת
 24-27/12

!&1077

/ עמ' 10

/ עמ' 4 / עמ' 6

גפני נאבק ומשרד החינוך 
ביטל את האפליה

קצר וריק: 
תושבים 

מתלוננים על 
קו 408

בעקבות 

קו 
ת '

חשיפ

עיתונות'

מוקד לקוי
/ עמ' 6

תחקיר
'קו עיתונות'

האם המוקד העירוני קשוב 
לפניותיכם? תחקיר 'השבוע 
תמונת  מגלה  שמש'  בבית 
שלושה    עגומה  מצב 
על  שהעברנו  דיווחים 
קיבלו  סביבתיים,  ליקויים 
כשאף  בלבד,  חלקי  מענה 
סולק  מהמפגעים  אחד  לא 
טפלו  התירוצים:  בין   

בעצמכם ולא באחריותנו

ביקור ראשון: האדמו"ר 
מסערט ויז'ניץ

/ עמ' 4

שלטי הצניעות: בג"צ 
דחה את העירייה

/ עמ' 6

תלונות רבות על מסלולו של קו 
האוטובוס שאמור לחבר בין בית 
הבעיה   • תקווה  לפתח  שמש 
לשכונת  מגיע  הקו  המרכזית: 
הדר גנים בלבד • תושב: "הקו 
אחוז  בתשעים  ריק  חצי  נוסע 
להאריך  מסובך  מה  מנסיעותיו, 

את מסלולו למרכז העיר?"



בשבילי חנוכה זה...

לביבות הגבינה 
הטעימות

של סבתא! 

הבחירה של הבית
תנובה

טעמי החנוכה: חנוכייה, סופגנייה וחלב

 חנוכה. הבית מתמלא באור והתרגשות לקראת הדלקת הנרות.
 כולם מחייכים כאשר לשולחן המשפחתי מוגשים מאכלי החלב והסופגניוֿת - טעמי החנוכה הנפלאים

 שתמיד מהנה לחזור אליהם. גם בחנוכה, תנובה הבחירה של הבית 



בשבילי חנוכה זה...

לביבות הגבינה 
הטעימות

של סבתא! 

הבחירה של הבית
תנובה

טעמי החנוכה: חנוכייה, סופגנייה וחלב

 חנוכה. הבית מתמלא באור והתרגשות לקראת הדלקת הנרות.
 כולם מחייכים כאשר לשולחן המשפחתי מוגשים מאכלי החלב והסופגניוֿת - טעמי החנוכה הנפלאים

 שתמיד מהנה לחזור אליהם. גם בחנוכה, תנובה הבחירה של הבית 
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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
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 ביקור ראשון: האדמו"ר מסערט ויז'ניץ
האדמו"ר  כ"ק 

חבר  ויז'ניץ,  מסערט 

גדלי התורה,  מועצת 

לראשונה  ביקר 

מאז  שמש,  בבית 

עלותו לכס ההנהגה. 

האדמו"ר הגיע לרגל 

שמחת בר המצווה לבן הרה"צ ישראל הגר, בן האדמו"ר 

משאץ ויזניץ.

 תעודת זה"ב

ביום שישי האחרון, קיבל המחנך 

הוקרה  תעודת  יוסף,  חי  יצחק  הרב 

למען  התנדבותו  על  האיש  מראש 

המחנך  יוסף  הרב  הזה"ב.  משמרות 

בתלמוד תורה מגן אבות, מלווה כבר 

כמה שנים את ילדי משמרות הזה"ב 

הכבישים  את  יחצו  שהילדים  ודואג 

בשלום.

 התמוטט על קלנועית, פגע ברכב ומת

במוקד  דיווח  התקבל  שלישי,  יום  של   19:26 בשעה 

מד"א מרחב ירושלים, על נהג קלנועית שככה"נ התמוטט 

חובשים  שמש.  בבית  נסיעה  בזמן  רפואי  רקע  על 

ולאחר  רפואי  טיפול  העניקו  מד"א  של  ופראמדיקים 

מאמצי החייאה קבעו את מותו של גבר כבן 45.

 נס במבשרת: ביהכנ"ס ניצל משריפה

לוחמי האש מתחנת בית שמש, הצליחו להציל את בית 

הכנסת במערב מבשרת ציון, דקות אחדות לפני שהלהבות 

ליחכו את המקום הקדוש. המקרה אירע בשעות אחה"צ 

שביל  ברחוב  ושבים  עוברים  הבחינו  אז  ראשון,  של 

הזעיקו  הם  הכנסת.  בית  מפנים  מיתמר  בעשן  האילנות, 

במהירות,  שהגיעו  כיבוי  כוחות 

פרצו פנימה, והשתלטו על האש.

ערנות  שבזכות  שמח  "אני 

להגיע  הצלחנו  ומקצועיות, 

לבית  כבד  נזק  למנוע  במהירות, 

הקדושה  תשמישי  לרוב  הכנסת, 

שמתפללת  המקומית  ולקהילה 

אייל  רס"ר  אמר  הכנסת",  בבית 

והשריפה,  מהעשן  כתוצאה  לוי. 

נגרם נזק קל למבנה ולמספר תשמישי קדושה.

 קבלת קהל משותפת

השבוע  קיימו  ומתהדק,  הולך  פעולה  משיתוף  כחלק 

קבלת  סילברסטיין  וישראל  מונטג  משה  המועצה  חברי 

משותפת,  קהל 

פניות  וקיבלו 

הזקוקים  תושבים 

לעזרה.

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

מאת: אלי רובין וישראל פריי

פעם  אי  נתקלו  שמש,  בית  מתושבי  רבים 
פניה  שהצריכו  דיווח,  או  תקלה,  במטרד, 
למוקד העירוני - 106. כיום, כמעט בכל עיר, 
מוקד  קיים  ומקומית,  אזורית  מועצה  ישוב, 
ביממה  שעות  וארבע  עשרים  הפעיל  כזה 

ומהווה אוזן קשבת לצרכי התושב.
את  ולייעל  לשפר  תפקידו  זה,  מוקד 
לקבל.  אמור  האזרח  אותו  העירוני  השירות 
כך לדוגמה, אם גינת השעשועים ליד ביתכם 
נשארה מלוכלכת, אם יש רמזורים בעייתיים, 
המוקד  האשפה,  מכולות  את  פינו  שלא  או 
אמור לקבל את פנייתכם, להעבירה למחלקה 
העוסקת בנושא זה, ובהמשך, נציג המחלקה 
מתקדם  מה  לכם  ולדווח  קשר  ליצור  אמור 

בנוגע לפנייתכם.
נוצרות  כאשר  חרום,  בעתות  כן,  כמו 
תקלות רבות של הצפות, בעיות חשמל וכדו', 
לתת  אמור  המוקד  מידי,  לטיפול  הזקוקות 
מענה מהיר בפרק זמן קצר. המוקד אף מקליט 
המידע  את  לספק  מנת  על  לשיחותיו,  פתיח 

הראוי לתושב.
בשבועות  שערכנו  כתבות  סדרת  לאחר 
לטיפול,  הזקוקים  כשלים  על  האחרונים 
וכדומה,  ניקיון  העדר  שבורים,  כבישים  כמו 
יצאנו לבדוק האם אכן יש מענה הולם לפניות 

התושבים, הפונים כאמור למוקד העירוני.
של  מתפקידיה  אחד  כי  ונבהיר,  נקדים 
המתעוררת  בעיה  בכל  לטפל  הוא  עירייה 
באחד מאזורי העיר, הנמצאת תחת אחריותה, 
צינור  להיות  העירוני,  המוקד  של  ומתפקידו 
דחופות.  תקלות  אודות  הפניות  את  המעביר 
ניקיון,  הכוללת:  שוטפת  תחזוקה  אולם, 
בטיחותיים,  ומפגעים  תחזוקה  תאורה, 
עוד  טיפול  לקבל  אמורים  כל,  לעין  הגלויים 

בטרם פנה התושב.
וישלח,  פרשת   - האחרון  שבת  במוצאי 
הרמנו את הכפפה – להלן השפופרת – ופנינו 
למוקד העירוני. פתחנו שתי קריאות על שני 
אזורים שונים בעיר, כשלמחרת פתחנו קריאה 

על אזור שלישי.

פניה ראשונה
קנה  שבשכונת  חי  איש  בן  רחוב  מיקום: 

בושם - חפציבה
בעיה: תאורת רחוב לקויה, מפגע סביבתי 

ומתקן גינה שבור
התקשרנו למוקד ודיווחנו על כך שבחניון 
 - לסופר  )סמוך   33-37 בניינים  שמאחורי 
אורך  לכל  לקויה  תאורה  ישנה  ובגדול(  זול 
החניון - סדר גודל של עשרה עד חמשה עשר 
עמודי תאורה. בשונה ממקרה מספר 2 שמיד 
תקראו, כאן התאורה לא עובדת כלל. לטענת 
התושבים במקום, התאורה כאן לא קימת כבר 

כמה שנים.
נפשות  בסכנת  גובל  הדבר  כי  לציין  ראוי 
מאוד  קשה  הלילה  בשעות  שכן,  ממש.  של 
 - הרגל  הולכי  את  לראות  החונים,  לנהגים 

בשל העדר תאורה מינימאלית.
כמו כן התלוננו על כך, שמזה כמה שבועות 
זרוקה בכניסה לגינה - הסמוכה לחניון, מכונת 
כביסה, וכן נדנדה שבורה בתוך הגינה עצמה, 
המהווים מפגעים  בטיחותיים, כל אחד בפני 
עצמו. במוקד נאמר לנו כי הנושא יטופל מחר 

)יום ראשון(.
ביום ראשון מצלצל הטלפון. על הקו אחד 
התאורה  את  לסדר  שבא  העירייה,  מעובדי 
אינו תחת  זה  כי שטח  טען,  הלקויה. העובד 
הקבלן  באחריות  אלא  העירייה,  אחריות 
הכביסה  למכונת  בנוגע  בלבד.  והדיירים 
הזבל  את  לפנות  אחראית  העירייה  כי  אמר, 
המכונה  את  תזרקו  הבאה  "בפעם  מהפחים. 

באשפה, לא בגינה".
עצם  על  צודק  הוא  שאכן  לו  הסברנו 
את  זרקנו  אנחנו  ולא  היות  אך  המעשה, 
המכונה, על כן מתפקידה של העירייה לדאוג 
לבטיחות התושבים ולפנות מפגע זה. בנוגע 
יטופל  הנושא  כי  אמר,  השבורה  לנדנדה 

בימים הקרובים.

פניה שנייה
שבקריה  הלוי  חיים  ר'  רחוב  מיקום: 

החרדית
בעיה: תאורה לקויה וספסלים שבורים

למוקד  לדווח  בחרנו  עליו  השני  הרחוב 
- הרחוב  הלוי  חיים  ר'  כאמור  הוא  העירוני, 
בו מתגורר ראש העיר. אם חשבנו שיש קצת 
כבוד לתושב מס' 1 העומד בראש הפירמידה 
הפוליטית-עירונית, עד מהרה התבדינו. ניסינו 
 - כעשור  לפני  הנורית,  לרחוב  זאת  להשוות 
הרחוב בו התגורר ראש העיר דאז מר דניאל 

וקנין, אך זה ממש לא היה בר השוואה.
ודיווחנו שיש כמה  התקשרנו שוב למוקד 
עמודי תאורה שאינם פעילים. כמו כן, דיווחנו 
על כך שיש כמה ספסלי רחוב שבורים. במוקד 
נאמר לנו כי הנושא יטופל הערב )מוצ"ש(, או 

מחר )יום ראשון(.
שוב,  לבדוק  יצאנו  בערב,  ראשון  ביום 
האם התקלות טופלו, אך התבדינו - דבר לא 
טופל. חייגנו שוב למוקד לשמוע מה מתקדם 
תפתח  כי  אמרה  המוקדנית  לתלונה,  בקשר 
להתחייב  יכולה  לא  היא  אך  חדשה,  קריאה 
על פרק זמן הטיפול, מאחר וזה תחת אחריות 
את  להם  מעבירה  אני  "אך  החשמל,  חברת 
ההודעה הזאת" אמרה. בנוגע לספסלי הרחוב 
התלונה  את  תעביר  כי  אמרה  השבורים, 

למחלקה המטפלת בנושא.
מ'מחלקת  טלפון  מקבלים  אנו  שני  ביום 

שיחנו  בן  שמש.  בית  עיריית  של  החשמל' 
המדויקת,  החשמל  בעיית  על  לעמוד  ביקש 
לא  כלל  שהתאורה  כללית,  בעיה  זה  האם 
עובדת, או בעיה של נורות שרופות, או בכלל 
מספקת,  תאורה  חוסר  של  עקרונית  בעיה 
בשביל  שמספיק  תאורה  עמודי  כמות  העדר 
שענינו  מה  את  ענינו  הרחוב.  את  להאיר 

והנציג הבטיח לטפל.

פנייה שלישית
מיקום: רחובות דובר שלום וקדושת אהרן 

שברמה ב'
בעיה: שאריות חומרי בניה ופסולת

ביום ראשון בבוקר התקשרנו שוב למוקד, 
דיווחנו  ב'.  שברמה  בעלז  משכונת  הפעם 
סביבתיים  מפגעים  ישנם  הנ"ל  שברחובות 
ועוד,  פרזול  בניה,  חומרי  שאריות   - רבים 
וחמור מכך, החומרים הללו נמצאים בסמיכות 
שהעירייה  ביקשנו  ספר.  ובתי  ילדים  לגני 
כי  ענתה,  המוקדנית  אך  לפנותם,  תדאג 
"העירייה לא מפנה אלא רק שולחת פיקוח".

ביום שני אנחנו מקבלים שיחת טלפון, על 
הקו פקח עירייה, שמתעקש לדעת, מי אחראי 
מוקד  )מסתבר שלשיטת  זו  פסולת  להשלכת 
מי  לדעת  המתלונן  על  שמש,  בית  של   106
המזיק, במקום לטפל בשורש הבעיה, בוחרים 

לתחקר את התושב שדיווח(.
המקרים,  שלושת  בכל  כי  להדגיש,  ראוי 
כמה  לה  וקדמו  הראשונה,  הפנייה  זו  אין 
הרחובות  תושבי  של  נוספות  פניות  וכמה 
כן  כמו  התושבים(.  טענת  פי  על  )כך  הנ"ל 
לדברי התושבים, המקרה השלישי בו נשלחו 
אחת  בפסקה  מתמצת  יתר,  במהירות  פקחים 
את סיפורה של עיריית בית שמש: פקחים יש 
לרוב, עובדי ניקיון ותחזוקה קצת פחות. זאת 
וריבוי האוכלוסייה.  העיר  גודלה של  למרות 
כנראה מהסיבה פשוטה: קנסות יכולים להיות 

עסק לא רע כשמדובר בקופה מדולדלת.
נוספות,  ערים  לשתי  בהשוואה  כן,  כמו 
עשרים  בתוך  טופלו  הפניות  שם  כי  מצאנו 
וארבע שעות מפתיחת הקריאה. טופלו ממש, 

לא רק בוררו.
התנהלות  של  המצב  תמונת  נראית  כך 
המוקד העירוני בעיריית בית שמש. את הציון 
מוצגים  הנתונים  אך  לתת,  מתפקידנו  אין 

בפניכם, ונתונים לשיקול דעתכם.
אחר  לעקוב  ימשיך  שמש',  בבית  'השבוע 
הטיפול בפניות, ואם אצלכם יש ליקויים, או 
מוזמנים  הנכם  דומים,  במקרים  נתקלתם  אם 
freyisrael@gmail.com -לשתף אותנו ב

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

תחקיר

'קו 

עיתונות' מוקד לקוי
מצב  תמונת  מגלה  שמש'  בבית  'השבוע  תחקיר  לפניותיכם?  קשוב  העירוני  המוקד  האם 
עגומה  שלושה דיווחים שהעברנו על ליקויים סביבתיים, קיבלו מענה חלקי בלבד, כשאף 

לא אחד מהמפגעים סולק  בין התירוצים: טפלו בעצמכם ולא באחריותנו

המפגעים שדווחו, עדיין בשטח

 צילום יעקב לדרמן 

 צילום: דובר כב"ה 
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מאת: אלי רובין

בבית  דיון  נערך  החולף,  השבוע  בראשית 
המשפט העליון, בעתירה שהוגשה ע"י עיריית 
החלטת  נגד  חודשים,  מספר  לפני  שמש  בית 
את  לקנוס  שהחליט  המחוזי  המשפט  בית 
העירייה, על כל יום שהיא לא תסיר את שלטי 
הצניעות מהמוקדים השונים, בגין ביזיון בית 
המשפט. ההחלטה התקבלה במחוזי, בעקבות 

ע"י  שהוגשה  עתירה 
'המרכז הרפורמי'.

בהרכב  נערך  הדיון 
שוהם  אורי  השופטים 
בראשותו  מינץ,  ודוד 
חנן מלצר.  של השופט 
שייצגו  הפרקליטים 
העירייה,  עמדת  את 
פעולות  את  הציגו 
אותם  כנגד  העירייה 

שהושחתו  מצלמות  הצבת  גם  כמו  שלטים, 
באותם מקומות בהם נתלו השלטים. במקביל 
הציגו בפני השופטים תמונות מפעילות עובדי 
העירייה בשטח, שנתקלו בקשיים בעת הורדת 
העירייה,  פרקליטי  טענו  זו  מסיבה  השלטים. 
בית  'ביזיון  שהיה  לומר  יהיה  נכון  לא  כי 
ירושלים  המשפט'. כמו כן הביאו את עיריית 
בראשה  העומד  ואת  שאותה  לכך,  כדוגמה 
הנמצאים  דומים  שלטים  להוריד  חייבו  לא 

בשכונות מסוימות בעיר.
אולם למרות טענות העירייה, בית המשפט 
דחה את הטענות וקבע כי על העירייה להסיר 
קבע  כן,  כמו  כשבועיים,  בתוך  השלטים  את 
חדשות  מצלמות  להתקין  העירייה  על  כי 
תקף  אף  אלו שהושחתו. השופט מלצר  תחת 
במילים חריפות את התנהלות העירייה ואמר, 
כי "במדינת ישראל לא תהיה מציאות שרחוב 
נשים.  בפני  סגור 
שהמשטרה  מבחינתי, 
גדוד  לשם  תשלח 
שיהיה שם יום ולילה". 
כי  איים  אף  כן  כמו 
הצעד הבא, יהיה מעצר 

ראש העיר.
בית  עיריית  ראש 
אבוטבול  משה  שמש 
כי  אמר  בדיון,  שנוכח 
"יש לשים לב בין שלטים מסחריים לשלטים 
אידאולוגיים. בשלטים אלו יש אמירה ציבורית 
ולכן מי שאמור לטפל בהם - אם מישהו סבור 

שיש צורך בכך - זו משטרת ישראל".
ב',  ברשת  שנערך  בראיון  לשאלה,  במענה 
אמר ראש העיר אבוטבול, כי "תכף נבוא עם 
צריך  לא  בשלטים,  לטפל  וטנקים  נגמשים 
להקצין. תכף נגיד שאנשי הצבא בבית שמש. 

לא צריך להגזים, זה דמגוגיה".

מאת: אלי רובין

לפני כשש שנים, הושק קו ישיר מבית שמש 
הוחלט  וחצי,  שנתיים  לפני  ולהפך.  לאלעד 
בפתח  גני-הדר  לשכונת  עד  הקו  את  להאריך 
תקוה. ההחלטה להרחיב קו זה נבעה מהצורך 
של תושבים מבית שמש ופתח תקוה לקו ישיר 
משתי  ישיבות  תלמידי  גם  כמו  הערים,  בין 

הערים, הנעזרים בקו זה.
לפתח  עד  ממשיך  שהקו  אף  על  אולם, 
תקוה, הקו עושה את מסלולו בעיר על שדרות 
הדר  גני   - גנים  הדר  שבשכונת  בגין  מנחם 
וכן  תקוה,  פתח  העיר  מרכז  תושבי  בלבד. 
תושבי בית שמש הנצרכים להגיע למרכז העיר 
פתח תקוה, לא זוכים ליהנות מקו זה ונאלצים 
לנוע על קווים עירוניים לגני הדר וממנה, או 
- קו לבני ברק ומשם  לחילופין בדרך הישנה 

קו ישיר לבית שמש.
תושבים משתי הערים עמם שוחחנו, מעלים 
מרכז  תושב  יהודה,  טענותיהם.  את  בפנינו 
פתח תקוה, שהוריו גרים בבית שמש, מסביר 
נסיעה  כי  שמש',  בבית  'השבוע  עם  בשיחה 
שמש  לבית  העיר  ממרכז  ציבורית  בתחבורה 

כרוכה בהרבה כאב ראש.

עד   408 קו  את  שמאריכים  "כששמעתי 
לפתח תקוה, שמחתי על כך שיהיה יותר נוח 
התבדיתי.  מאוד  מהר  אך  שמש,  לבית  לנסוע 
מעלה  אלחנן  הדר".  לגני  עד  רק  מגיע  הקו 
בפנינו טענה מכעיסה יותר: "אם הייתי שומע 
ממשרד התחבורה שגם ככה הקו מלא עד אפס 
מקום מנוסעים של גני הדר ואלעד, הייתי עוד 
איכשהו מבין את זה שהקו לא ממשיך למרכז 
העיר - אך גם בדוחק, הבעיה שהקו הזה נוסע 
חצי ריק בתשעים אחוז מנסיעותיו. מה כל כך 
מסובך שהקו יתחיל ויסיים את מסלולו במרכז 
העיר? מה עוד, שגם קווים נוספים ממשיכים 
 426 קו  דוגמת  העיר,  למרכז  מסלולם  את 

שמגיע מירושלים".
שנוסעים  העיר  מרכז  תושבי  רוב  בינתיים, 
דרך  המסויטת  הדרך  את  עושים  לבית שמש, 
מלאים  שם  האוטובוסים  ככה  שגם  ברק,  בני 
בהעדר  נוחות,  האי  אף  "על  מקום.  אפס  עד 
הנסיעה  ברק,  בני  דרך  בנסיעה  ישיבה  מקום 
לגני הדר בקו עירוני ומשם העלייה לקו 408 
אם  בשבילי.  נוחה  פחות  אלעד,  דרך  שנוסע 
זה  היו מוציאים את האוטובוס ממרכז העיר, 

כבר היה יותר נוח", אומר תושב נוסף.

שלטי הצניעות: בג"צ 
דחה את העירייה

קצר וריק: תושבים 
מתלוננים על קו 408

בגין  בקנס  חיובה  את  לבטל  מבג"צ  ביקשה  שמש  בית  עיריית 
ביזיון בית המשפט, אך שופטי העליון לא הרפו: "אין מציאות 
שרחוב סגור בפני נשים" • אבוטבול באירוניה: "תכף נבוא עם 

נגמ"שים וטנקים לטפל בשלטים"

תלונות רבות על מסלולו של קו האוטובוס שאמור לחבר בין בית 
שמש לפתח תקווה • הבעיה המרכזית: הקו מגיע לשכונת הדר 
גנים בלבד • תושב: "הקו נוסע חצי ריק בתשעים אחוז מנסיעותיו, 

מה מסובך להאריך את מסלולו למרכז העיר?"

 שלטי הצניעות. צילום: יעקב לדרמן 

ניתן להשיג גם בסניפי  : ירושלים כנפי נשרים 22  |  חיפה ארלוזורוב 7
אשדוד רובע ז’ מרכז מסחרי ישועת חיים  |  בית שמש נחל ניצנים 8

בכפוף לתקנון | 200 יחידות מלאי מינימום לסניף בתוקף עד ז׳ טבת תשע״ח, 25.12.17

ירושלים מלכי ישראל 24  |  בני ברק ר׳ עקיבא 61



שייך למיילדת אפרת צ.
12 שנות נסיון

שייך למיילדת חן ג.
10 שנות נסיון

שייך למיילדת חיה ל.
10 שנות נסיון

שייך למיילדת רות כ.
8 שנות נסיון

שייך למיילדת אורטל ל.
4 שנות נסיון

שייך למיילדת שרה ה.
12 שנות נסיון

שייך למיילדת רוית ר.
3 שנות נסיון

שייך למיילדת חנה מ.
14 שנות נסיון

שייך למיילדת בינה פ.
12 שנות נסיון

שייך למיילדת קלארה א.
5 שנות נסיון

שייך למיילדת שרון פ.
11 שנות נסיון

שייך למיילדת מרים ס.
6 שנות נסיון

ברוכות הבאות 
ל-32 המיילדות המנוסות שהצטרפו לצוות המקצועי והבכיר 

במרכז הרפואי מעיני הישועה 

שייך למיילדת צביה ש.
10 שנות נסיון

שייך למיילדת אסתר פ.
10 שנות נסיון
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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!

אצלנו את רגועה מכל הבחינות! חלוק 
וערכת טיפוח 
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לכל יולדת *
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מאת:  אבי רבינא

שבוע  הישראלית,  בפוליטיקה  דרמטי  שבוע 
בו נחקר יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן בחשד 
אחד  הוא  ביטן  אמונים.  והפרת  מרמה  לשוחד, 
נחקרו  אשר  בממשלה  בכירים  רשימת  מבין 
בקואליציה,  לזעזועים  וגורמים  האחרונה  בעת 
השר  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש  ביניהם: 
חזן  אורן  ח"כ  דרעי,  אריה  השר  כץ,  חיים 

ונוספים. 
נגדו  שהחשדות  ביטן,  נחקר  ראשון  ביום 
שעות.   14 במשך  ומסמכים,  בהקלטות  מגובים 
במשטרה  לו.  המיוחס  את  מכחיש  הוא  אך 
את  כיסה  ג'רושי  חוסאם  שהעבריין  חושדים 
מצדו.  שקיבל  סיוע  תמורת  ביטן  של  חובותיו 
ג'רושי, חבר בארגון פשע הפועל באזור רמלה, 
נעצר אף הוא כחלק מהחקירה. הוא מכחיש את 
המיוחס לו, ועורכי דינו, נדיר בראנסי ואורי בר 
עוז, מסרו כי בינו לבין ביטן "אין קשרים עסקיים 

ולא קשרים אחרים".
במסגרת הפרשה הותר לפרסום כי משה יוסף, 
איש עסקים וחבר קרוב של ח"כ דוד ביטן, הוא 
בין העצורים שנחקרו במשטרה. מעצרו של יוסף 
סנגוריו  ימים.  ב-12  השבוע  בתחילת  הוארך 
האישית  קרבתו  רקע  על  נחקר  "הוא  כי  ציינו 

לביטן ומוסר תשובות מלאות".
גבוהים  לחובות  נקלע  ביטן  החשד,  פי  על 
ונקלע לסחרור. לטובתו של חבר  לשוק האפור 
הכנסת נחלצו אנשי משפחת ג'רושי. אנשי ארגון 
הפשיעה אמרו לביטן כי בתמורה למחיקת החוב 
היוקרתיים  הנדל"ן  למתחמי  במכרזים  יזכו  הם 
הפשע  ארגון  זאת,  עם  יחד  בעיר.  והמבוקשים 
אלא  המכרזים,  בקדמת  שעמד  זה  לא  הוא 
מקורביו של ביטן. כחלק מהעסקה הזו, ביקשו 
על  המכרז  את  לידיהם  לקבל  ג'רושי  במשפחת 
מתחם האלף, מתחם מבוקש ויקר במערב העיר 
החולות  משטחי  באחד  מדובר  לציון.  ראשון 
האחרונים שנותרו בעיר והוא הוצא למכרז לפני 

מספר שנים.
"מעולם לא קיבלתי שוחד ולא הלבנתי הון", 
כך טען ביטן בתגובה להאשמות שהעלו בפניו 
ביטן,  במשטרה.  חקירתו  במהלך  החוקרים 
הכחיש בכל תוקף את ההאשמות נגדו ואמר כי 
ג'רושי. "מעולם לא  הוא לא מכיר את משפחת 
פגשתי אותם, שונאיי מפיצים עליי שמועות, מה 

לי ולארגון פשע?"
גורם אכיפה בכיר אמר כי חומר החקירה נגד 
פשיעה  ארגוני  נגד  מודיעין  מאיסוף  נובע  ביטן 
הגיע  שלא  ומוסמך,  חזק  בחומר  מדובר  וכי 
ולא  לציון  בראשון  מועצה  חברי  של  מעדויות 
מפרשיות קודמות שנחקרו. כמו כן מסר הגורם 
כי בפרשה מעורבים יותר משני ארגוני פשיעה. 
חמישה  רק  אבל  נחקרים  עשרות  בחקירה  יש 

נחקרים מרכזיים, בהם ביטן.

בסביבתו של ראש הממשלה רווחת ההערכה 
כי ביטן ייאלץ לסיים את החיים הפוליטיים. אחד 
ממקורבי רוה"מ אומר ל'קו עיתונות' כי "רק נס 
יחלץ אותו מהפרשה הזו, כמו שהדברים נראים 
מהחיים  פרישה  על  בקרוב  יודיע  הוא  כרגע 

הפוליטיים".
עו"ד ירון גולדמן מומחה לפלילים ולהלבנת 
עבירות  כי  וחשף  עיתונות'  'קו  עם  שוחח  הון 
מסוג זה בהן חשוד ביטן עלולות לסיים את דרכו 
הפוליטית: "יש סיכוי לצאת מזה בשלום רק אם 
זה יתברר כלא נכון, על פי החשדות נגדו סיכוייו 
לצאת מזה בשלום אפסיים. המשטרה ישבה הם 
זאת העיתוי של  יחד עם  וחצי,  על התיק כשנה 
מאוד  בעייתי  לגלויה  מסמויה  החקירה  הפיכת 
נגד  המכוון  ההמלצות  חוק  עולה  בו  בשבוע 

המשטרה".
דוד  הקואליציה  יו"ר  של  אשתו  ביטן,  חגית 
ביטן, נחקרה אף היא בתחילת השבוע במשרדי 
בעיריית  השחיתות  פרשת  במסגרת   433 להב 
בבית  בית  למעצר  נשלחה  ביטן  לציון.  ראשון 
אחותה עד ליום חמישי, ונאסר עליה לשוחח עם 
בעלה מחשש לתיאום גרסאות. אמש )ג'( עוכבו 

לחקירה חמישה חשודים נוספים בפרשה.
בתוך כך ועדת הפנים החליטה אמש על שני 
המשטרה  על  האוסר  ההמלצות,  לחוק  תיקונים 
כתב  להגשת  ראייתית  תשתית  יש  אם  לפרסם 
על  יחול  לא  החוק  התיקונים,  פי  על  אישום. 
חקירות שכבר החלו, והיועץ המשפטי לממשלה 
עמדת  את  לבקש  יוכלו  המדינה  ופרקליט 
המשטרה בכתב. שלשום הודיע ראש הממשלה, 
בנימין נתניהו, כי ביקש שהחוק ינוסח כך שלא 

יחול על החקירה בעניינו.
החקירות מובילות לשמועות על מרד בליכוד 
נוסף  הכנסת. שר  בחירות במסדרונות  ריח  לצד 
דרעי.  אריה  ש"ס  יו"ר  הוא  פתוח  תיק  יש  נגדו 
חקירות  בשל  דשדשה  ש"ס  האחרונים  בסקרים 
שני  ביום  שפורסם   '2 'ערוץ  סקר  אך  היו"ר, 
מעט  שהתרומם  דרעי  של  פניו  על  חיוך  העלה 
לחמישה מנדטים לאחר תקופה בה לא עבר את 

אחוז החסימה.
כלל  של  מיצג  מדגם  בקרב  נערך  הסקר 
האוכלוסייה ע"י מכון מדגם בשיתוף ד"ר מינה 
כי  ומעלה   ,2 בחדשות  והוצג  גבע  ומנו  צמח 
מפלגת  הייתה  כיום  נערכות  הבחירות  היו  לו 
הליכוד זוכה ב-24 מנדטים ויש עתיד ב-22. על 
 18 מקבלת  הייתה  הציוני  המחנה  הנתונים,  פי 
מנדטים, הבית היהודי 12, הרשימה המשותפת 
 ,7 מרצ   ,7 ביתנו  ישראל   ,7 התורה  יהדות   ,12

כולנו 6 וש"ס 5.
המועמד  מי  השאלה  לנשאלים  הוצגה  בסקר 
המתאים ביותר לתפקיד ראש הממשלה - בנימין 
גבאי  אבי  מול  תמיכה  ל-39%  זוכה  נתניהו 
שמקבל 19% ול-35% תמיכה כשהוא מתמודד 

מול יאיר לפיד שמקבל 20%.

דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר  נחקר  וכץ,  דרעי  נתניהו,  אחרי 
ביטן במשך כ-14 שעות בחשד לעסקה שרקח עם משפחת 
חובותיו  את  כיסו  המשפחה  בני  לפיה  מרמלה,  פשע 
 מקורבי רוה"מ  והוא מצדו סייע להם במכרזים יקרים 
מעריכים: ביטן ייאלץ לפרוש מהחיים הפוליטיים  האם 

נתניהו יבחר ללכת לקלפי בטרם הגשת כתב אישום?

יו"ר הקואליציה 
חשוד בשוחד 
מארגון פשע

ממשלה בחקירה 

 על חובות ארנונה
משנים קודמות*

הנחה50%

משרד הפנים

 אל תיתנו לחובות הארנונה לתפוח!
 תשלום עכשיו ימנע נקיטת הליכי גבייה, אי נעימויות, הוצאות

ותוספות פיגורים מיותרות.

*לאור הביקוש וההצלחה, המבצע הוארך עד ה-31.12.17
*ההנחות במסגרת המבצע יינתנו עבור חובות שנצברו עד סוף 2014,

לבעלי חוב שיסדירו את התשלום עבור השנים 2015-16.
לבירור זכאותכם להנחה, פנו לרשות המקומית.

מידע נוסף באתר משרד הפנים: 
www.moin.gov.il

משרד הפנים קורא לכם להצטרף לאלפים 
שכבר שילמו ונהנו ממבצע סגירת חובות!

 מבצע
סגירת חובות ארנונה

אוטוטו... זה נגמר*



₪

HANUKKAH SALE

ללא
כל החנות

כולל כפל מבצעים 

בני ברק כהנמן 72, ר׳ עקיבא 55   |  ירושלים כנפי נשרים 5, עמוס 10
 2 קומה  גבעתיים  קניון  גבעתיים   |16 העברי  הגדוד  אשדוד 

מהפריטים המשתתפים במבצע | לא כולל פריקה, צבירה ושוברים | הנחת מע״מ משקפת 14.5% הנחה
בתוקף עד 25.12.17 ז׳ טבת תשע״ח | מלאי מנימום 400 יח׳ לסניף
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ארי קלמן

חרדים  מוסדות  הדרת  על  עיתונות׳  ׳קו  חשיפת  בעקבות 
ש״ח,   100.000 של  בשווי  חכמות  לכיתות  מוסדות  מתקצוב 
וביוזמת חבר הכנסת משה גפני שפנה לשר החינוך נפתלי בנט 
בו  מכתב,  באמצעות  אבואב  שמואל  החינוך  משרד  ולמנכ״ל 

ביקש לשנות את העניין בדחיפות, נפתרה הבעיה. 
החינוך.  לשר  גפני  כתב  מידה",  קנה  בכל  שערורייה  "זאת 
ה׳קול  את  שינה  החינוך  ומשרד  שלו  את  עשה  הלחץ  וכאמור, 

קורא׳ כך שיתאים גם למוסדות חרדים.
בהטבה  המעוניין  מוסד  נדרש  המקורי  קורא'  ב'קול  כזכור, 
להחזיק כיתות ז–ט, ובכך הדירו את מוסדות המוכש״ר שאינם 
מחזיקים בכיתות ט', מאחר ומדובר בשנת הלימודים הראשונה 

בישיבה קטנה.
ב'קול קורא' המתוקן שהופץ בתחילת השבוע, נכתב "כיתות 
א׳ עד ח׳ )כולל(״, ובכך נכללים גם מסודות המוכש״ר שיוכלו 

ליהנות מתקציב זה. 
כזכור ב׳קו עיתונות׳ נחשף הסיפור לפני שבועיים, ופורסם כי 
ב'קול קורא' של משרד החינוך לתקצוב כיתות לימוד חדשניות 
החלטת  בעקבות  שהגיע  המדע,  ומשרד  החינוך  משרד  מטעם 
לכיתות  הצפון  ביישובי  הלימוד  כיתות  את  לשדרג  ממשלה 
יכולים  טכנולוגיות, נכתב כי כלל בתי הספר מחטיבת הביניים 
לבניית  שקל   100,000 של  סך  על  העומד  התקצוב,  את  לקבל 
כיתה חדשנית ומתקדמת, הכוללת מכשירי טאבלט לתלמידים, 

מסכים עבור המורים ועוד שלל שיפורים טכנולוגיים.
למוסדות  גם  מיועד  הוא  כי  נכתב  המקורי  קורא'  ב'קול 

המוכש״ר )דהיינו מוסדות חרדים בצפון(, אלא שבסעיף לאחר 
מכן נכתב כי אחת מהדרישות המחייבות לצורך קבלת התקציב, 
את  שהדיר  מה  ו-ט,  ח  ז,  כיתות  יהיו  ספר  בית  שבאותו  היא 
החרדים מאותה תכנית, עוולה שתוקנה השבוע על ידי השר בנט.

הטיפול  את  שהוביל  גפני,  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
בנושא, מסר ל'קו עיתונות': "אני מברך את שר החינוך נפתלי 
המציאות  מכורח  היה  שזה  אפילו  העיוות.  תיקון  על  בנט 
ומלכתחילה בתי הספר החרדיים היו אמורים להיות מתוקצבים, 
אני משבח את משרד החינוך על התיקון החשוב ומעתה גם בתי 
יהנה מאותם  א-ח  הכיתות  רצף  עם  הציבור החרדי   הספר של 

תקציבים המגיעים לו כחוק".

גפני נאבק ומשרד החינוך 
ביטל את האפליה

ולאחר  עיתונות'  'קו  חשיפת  אחרי  בלבד  שבועיים 
פנייתו של חה"כ משה גפני לשר החינוך על אפליית 
ה'קול  את  שינה  החינוך  משרד   - חרדים  מוסדות 
המוכש"ר  מוסדות  גם    העוולה  את  ותיקן  קורא' 

יוכלו להתמודד במכרז לבניית כיתות חכמות

בעקבות 

קו 
ת '

חשיפ

עיתונות'

אחרילפני

עולים לירושלים ונהנים מחנוכה ירושלמי. 
הטעמים, הניחוחות, הצבעים והאורות... 

בקיצור, אין כמו חנוכה בירושלים!

מוזיאון ישראל
פנס הקסם – צורות וצבעים, 
חידת חנוכה, הסברים מאירים 

וסיורים

מוזיאון ארצות המקרא
”פרומתאום ומתנת האש“ 

סיור תיאטרלי, סדנת יצירה 
בעקבות האש

מוזיאון המדע
לה-לה-לד – מיצבים מאירים 

 ,MAKE-ברוח תנועת ה
סיורים וסדנאות יצירה

המוזיאון לאמנות 
האסלאם

עלילות עלי באבא בחנוכה – 
הצגה מסיירת, סדנאות 

יצירה, פינות איפור, 
תלבושות וצילום

גבעת התחמושת
סיור מודרך «מחומה 

לתקומה» באתר הקרב 
ובמוזיאון

מרכז מורשת מנחם בגין
סדנת תיאטרון חוויתי, חידון 

אינטראקטיבי, סדנאות יצירה

מוזיאון יהדות איטליה
הכנת חנוכיות מפסטה 

צבעונית, צביעת כדי חרס 
וסיורים במוזיאון

מוזיאון חצר היישוב הישן
מופע תיאטרלי, משחק 
משימות אינטראקטיבי, 

תצוגה מיוחדת 
של חנוכיות. סיורי חנוכיות

מוזיאון מגדל דוד
תעלומת האוצר האבוד – 

משחק משפחתי עצמאי 
ברחבי המצודה

מוזיאון הרצל
סיור עששיות, הדלקת נרות 

חגיגית וסופגניות

מוזיאון אסירי המחתרות
מוזיאון חי - סיפורים בדרך 
להקמת המדינה. סדנאות, 
ומשחק משימות משפחתי

מוזיאון הטבע
פעילות בנושא השמן והזית 

ותצוגה בנושא הפקת שמן

עין יעל – מוזיאון פעיל 
למלאכות עתיקות

יום פעילות לכל
המשפחה ב- 20.12.17

הרשות לפיתוח ירושלים

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

בחנוכה הקרוב, הילדים נהנים 
מכניסה ללא תשלום למגוון מוזיאונים

חוגגים חנוכה בירושלים הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה 
לציבור החרדי

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

 בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
הסרת משקפיים עושים בבי״ח

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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גורם בכיר בליכוד ששוחח השבוע עם נתניהו בעת שדוד 
ביטן ננעל בחדר החקירות למשך שעות ארוכות, התלבט בינו 
לבין עצמו איזה מהנחקרים הסדרתיים חש בודד יותר. ביטן 
ביטן  בלשכתו.  שמתרוצץ  נתניהו  או  חוקריו  עם  שמתלוצץ 
הוא אחרון מקורביו של נתניהו במערכת הפוליטית ובתקופת 
החקירות הוא הפך לצוק איתן, לסלע קיומו של ראש הממשלה. 
זהו האיש שמבטא בקולו המחוספס את מחשבותיו הכמוסות 
של נתניהו, במהימנות רבה יותר מהמסרים שמושמעים בקול 

הבריטון של ראש-הממשלה.
היישר   - הממשלה  ראש  בלשכת  האדם  כל  כדרך  בלכתו 
לחדרי החקירות, מצטרף ביטן - ולשם שינוי, בניגוד לאחרים, 
עוד  שנמשכת  לשיירה   - בלשכה  לעיסוקיו  ישיר  קשר  ללא 
כל  ונעדר  לחלוטין  מקרי  החקירה  תזמון  שעברה.  מהמאה 
כוונה רעה, בדיוק באותה מידה שחוק ההמלצות שביטן יזם, 
דחף וקידם, נבע מתום לב מוחלט וללא כל קשר אישי לעסק 
הביש של ראש הממשלה. אך לא בביטן עסקינן, אלא בבטן 

הרכה של ראש הממשלה.
ידי  על  ומועסק  הלשכה  של  אמותיה  בדלת  שבא  מי  כל 
מעבר  המשוגרת  בחשבונית  בעקיפין,  או  במישרין  נתניהו 
לים או בתלוש משכורת על חשבון משלם המיסים, יודע שזה 
מגזרי  רקע  על  מפלה  ואינה  נגמרת  לא  הרשימה  רע.  ייגמר 
דוד  הרו,  וארי  סיידוף  עזרא  לרנר,  ופרח  אשל  נתן  ומגדרי: 
שרן וגיל  שפר. לכל איש יש אישום )לכאורה(. במסדרונות 
המשטרה מספרים על עוד בדיקה שהחלה להתנהל לאחרונה 
החברתיות,  ברשתות  מסרים  בהפצת  הנחשד  מקורב  נגד 
בדרכים יצירתיות, ולא בהכרח חוקיות. תמונת המצב הזאת, 

תתבהר גם היא בקרוב.
בלשכה  ימיהם  את  לשרוד  שהצליחו  ומקורבים  יועצים 
מעשנים  כמו  הפכו,  בבגדיהם,  דבק  הסיגרים  שעשן  מבלי 
הממשלה.  ראש  של  והמבזים  המבקרים  לגדולי  שנגמלו, 
להסביר  כדי  תחנה  בכל  שעולה  לוי  יוסי  לשעבר  הדובר 
ההסברה  מטה  ראש  נתניהו.  את  להחליף  העת  הגיעה  מדוע 
יועז הנדל שעושה זאת מדי שבוע במקום הסמלי מכל - על 
דפי הנוניתון. הבולט מכולם השבוע, היה עוד מקורב-קצה, 
סנוקרת  במוצ"ש  והחטיף  ולפנים,  לפניי  נתניהו  את  שהכיר 
עוזי  ברוטשילד עמד  הנואמים המאולתרת  לפניו. מעל במת 
ארד, ונאם כגדול האופוזיציונרים. יותר אלדד מיניב, יותר מני 
מנפתלי )עוד עובד לשעבר, אם כי לא מקורב, שנבעט ובעט(.

שהופכים  לשעבר  לראשי-ממשלה  מקורבים  ראינו  כבר 
שולה  היא  מכולם  הבולטת  לרועץ.  מיועץ  לקטגור,  מסנגור 

זקן, עדת המדינה, שהקליטה את אולמרט. גם לנתניהו יש עד 
מדינה )אחד, לעת עתה( בדמותו של ארי הרו. אלא שהבדל 
גדול יש, בין עדי מדינה בעל כורחם שאקדח מוצמד לרקתם, 
נתניהו שמסתערת עליו כמו  לבין עדת היועצים לשעבר של 
את  להפליל  הברירה  מוצבת  מדינה  עדי  בפני  זאבים.  להקת 
פה,  שפותחים  נתניהו  של  היועצים  אדונם.  את  או  עצמם 
מתנדבים לעשות זאת ללא תמורה. פרו-בונו לטובת המדינה. 

כדבר הזה, לא היה.  

בית האבל
את מקורבי נתניהו אפשר לאפיין קטגורית בשתי קבוצות: 
ואלה  כורחם,  בעל  החקירות  בחדרי  עליו  שמדברים  אלה 
הטוב.  מרצונם  ובכיכרות,  בערוצים  פה  עליו  שפותחים 
עם  האחרונים  בחודשים  נתניהו  חווה  הגדולה  הנפילה  את 
דוד  סודו  ואנשי  יועציו  ביותר,  המובהקים  מקורביו  כניסת 
נשאר  לו,  בצר  ותשאול.  חקירה  לעול  מולכו  ויצחק  שמרון 
לנתניהו להישען רק על הביטן לבדו. האיש שלא דפק חשבון 
הליכוד  כששרי  שוטרים.  של  פניהם  חילה  ולא  לחוקרים, 
חרקו שיניים והמקורבים התפזרו לכל עבר, ביטן היה עבור 
נתניהו האיש הנכון במקום הנכון. האיש שביצע ביום, את מה 

שהנתניהוהים )בלשון רבים( חלמו בלילה.
חקירת ביטן באה לנתניהו בתזמון הגרוע מכל. בה בשעה 
הסתימות  את  לשחרר  כדי  לביבים  עבורו  יורד  שהאיש 
את  רק  שרואה  כאינסטלטור  ההמלצות,  חוק  של  האחרונות 
טובת משלחו. ביטן נותר תקוע, כשמכסה הביוב פתוח היישר 

במרכזה של לשכת ראש הממשלה. אוי לצחנה.
האבל,  בבית  קלה  לשעה  התנחם  נתניהו  הנוכחי  במצבו 
ביקור  וינרוט.  משפחת  בבית  האחרון  בשישי  בביקורו 
האבלים הוכיח לאחרוני הספקנים שהראיון של עו"ד וינרוט 
לאילנה דיין ב'עובדה' שבמסגרתו, מתח כביכול ביקורת על 
ראש הממשלה ובעיקר על רעייתו, לא היה שידור חוקר אלא 
שעליו  מבוים  שידור  אלא  נפש,  חשבון  לא  שירות.  תשדיר 
ניתן להגיש חשבון ללקוח. אלמלא בכך היה מדובר, לא היינו 
רואים את הגברת נתניהו שאינה שוכחת ולעולם לא סולחת, 

מבקרת בלבביות כזאת, את המשפחה השכולה. 
אדם:  מכל  החכם  דברי  את  לומר  ניתן  נתניהו השבוע  על 
בדיחה  משתה.  בית  אל  מלכת  האבל  בית  אל  ללכת  טוב 
ספרדי,  אבל  לבית  ללכת  טוב  כי  גורסת  טעם,  סרת  מגזרית 
את  המפנק  אשכנזי  משתה  לבית  מלכת  במטעמים,  עמוס 

אורחיו בקריסטל ושוופס. באסוציאציה למצבו הפוליטי של 
ביבי ניתן לומר כי טוב לו ללכת לבית האבל החרדי – ברחוב 

הבני-ברקי שעדיין שומר לו אמונים בהערצה. 
חרדי,  לבית משתה  הליכה  היא  כמובן  העליונה  העדיפות 
מאיר  השר  סגן  של  לבנו  שנערכה  הברכות  שבע  כסעודת 
נופת  נוטפי  נאומים  למשמע  והתפנק  הגיע  נתניהו  פרוש. 
לעיני כלתו ללא קשר לאופיו  אותו  צופים, כחתן שמהללים 
הבעייתי. בעדיפות שנייה, ואל מול האופציה של הליכה לבית 
משתה תל-אביבי, אכן טוב ללכת לבית האבל החרדי. בבתי 
הקפה של תל-אביב נתניהו הפך למוקצה מחמת מיאוס. שם 

נרדף לשחיתות שלטונית. האיש שדבק בו ריח הבואש.

המופע של איווט
שבוע  לפני  עד  שנחשד  היחיד  הקואליציה,  מרכיבי  מכל 
ראש  הוא  הבחירות,  להקדמת  נתונה  שהעדפתו  בכך  )גם( 
הממשלה. לכל השאר – מטרה הפוכה. על האינטרס החרדי 
לא  הימנה  טובה  שסיטואציה  הקיימת,  המסגרת  בשימור 
שהסכסוכים  כחלון  על  גם  להרחיב.  מיותר  בקלפים,  קיימת 
יותר  לו פלטפורמה איתנה  הפנימיים במפלגתו לא מעניקים 
מדי לריצה עצמאית – כבר דובר פה בעבר. כשמעבר לכביש 
אין שום  לכחלון  גבאי,  אבי  לאויב  לו האוהב שהפך  ממתין 
הזמן  הזאת,  מהבחינה  באדום.  הצומת  את  לחצות  אינטרס 
שחולף עושה לו טוב והופך את גבאי, מיום ליום, לפוליטיקאי 

ישן. 
כחלון הוא יהודי מאמין שמקווה כי במהלך כשנה מהיום 
מחירי  ירידת  של  המסתמנת  המגמה  את  לקבע  בידיו  יעלה 
הבאות.  הבחירות  לקראת  מעמדו  את  שיזניק  מה   – הנדל"ן 
שבמצבו  חפץ  בנקיטת  להישבע  מוכנים  בליכוד  חברים 
הפנים-מפלגתי הסבוך, כחלון לא ירוץ עצמאית פעם נוספת 
אלא יגשש את דרכו חזרה לליכוד כבשורה החדשה, של זה 
שיצא החוצה כדי לבנות, וחוזר כדי לשקם, בתעריף של מחיר 

למשתכן.
סדר החשיבות  לפי  )לא בהכרח  ושקד  בנט  היהודי,  בבית 
הזה( הם אומנם היחידים שנהנים מתוצאה טובה יותר בסקרים 
– אך גם הם מבינים שהשפעה גדולה מזו שיש להם כיום, לא 
תהיה. בקדנציה הנוכחית הם מובילים את הטון ומיישרים את 
נתניהו לימין, כאשר כבונוס, נתונה בידיהם הוועדה לבחירת 
שופטים. שקד מגשימה את עולמה בחייה. היא גם מכפיפה 
את הכללים לרצונה, וגם רצה לספר לחבר'ה כיצד מתנהגים 

השופטים.  
נותרנו עם ליברמן, שהתאהב במשרד הביטחון כפי שעריק 
ספרתי  חד  תעריף  עם   .6 כלא  למנעמי  מתמכר  ירושלמי 
לו,  גם  אין לאיווט מה לחכות לבחירות מוקדמות.  בסקרים, 
רק שליברמן  יותר בקלפים,  אין תוצאה טובה  כמו לחרדים, 
כקלפן מומחה, יודע איך לשמור 'פוקר פייס' טוב מהאחרים. 
השבוע הוא התייצב בפתח ישיבת הסיעה והסביר למצלמות 

איך מנע את העלאת חוק המרכולים להצבעה.
המציאות כמובן שונה. החוק לא עלה למרות שהובטח לו 
רוב )ערבי! ממש, גויים של שבת(, היות וכל חוקי הקואליציה 
האצבע  גם  בחקירה,  ומצוי  חולה  כשהראש  בשבוע.  עוכבו 
נעה בכבדות. ליברמן זיהה את ההזדמנות ובכישרון רב הסביר 
שיתנגד  הבטיח  הוא  העלאתו.  את  מנעה  לחוק  שהתנגדותו 
על  איום  של  צליל  מהשמעת  להימנע  הקפיד  אך  להבא,  גם 

שלמות הקואליציה – במידה והחוק יעבור.
במופע  משתתף  ליברמן  'צמאה',  במופע  רזאל  יונתן  כמו 
למזלו הטוב של  ראה.  לא  כאילו  לעיניו מסקנטייפ,  ומדביק 
ומשתתפי  למארגני  רזאל,  של  המזל  לביש  בניגוד  איווט, 
המופע הפוליטי, אין כל עניין לעשות שיימינג לאומן ולפרסם 
שהופיע  ואחרי  עשה,  שלו  את  רזאל  התרגיל.  את  ברבים 

בית ספר לפוליטיקה

מצחין מהראש

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

עיניים עצומות לרווחה. ליברמן בישיבת הסיעה 
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בשבע הברכות לבנו של סגן 
השר פרוש, התפנק נתניהו כחתן 
שמהללים אותו לעיני כלתו ללא 
קשר לאופיו הבעייתי. בעדיפות 

שנייה, טוב ללכת לבית האבל 
החרדי של וינרוט, מלכת לבית 
המשתה התל-אביבי, שם הפך 

ביבי למוקצה מחמת מיאוס. 
האיש שדבק בו ריח הבואש

כמו יונתן רזאל במופע 'צמאה', 
ליברמן משתתף במופע ומדביק 

לעיניו מסקנטייפ. רזאל את 
שלו עשה, ואחרי שהופיע – 

לגזור מעט רייטינג על חשבונו, 
זו בוננזה לא רעה. החברים 

הקואליציוניים של ליברמן לעומת 
זאת, בונים על השתתפותו 

במתכונת דומה גם במופע הבא

רעה. החברים  בוננזה לא  זו  רייטינג על חשבונו,  לגזור מעט   –
השתתפותו  על  בונים  זאת,  לעומת  ליברמן  של  הקואליציוניים 
שתבוא  בהצבעה  הבא,  במופע  גם  דומה  במתכונת  הפעילה 

)אינשאללה( על תיקון חוק הגיוס.

המלצות קואליציוניות
בחצי היובל האחרון, הפסיד הימין פעמיים בחירות – ובשני 
המקרים, ההדחה התבצעה על רקע קמפיין של סיאוב ושחיתות. 
רקע  על  לרבין  הפסיד  לאחור(,  הזוי, במבט  )כמה  ב-92'  שמיר 
לברק  הפסיד  ב-99',  נתניהו  נמאסתם".  "מושחתים  קמפיין 
כשפרשיות בראון-חברון ועמדי, הצחינו את סביבתו. המשטרה 
והפרקליטות המליצו על הגשת כתבי אישום ונתניהו ניצל בעור 
אליקים  של  בדמותו  וחנון,  רחום  יועמ"ש  של  בעטיו  רק  שיניו 
 – כן  דווקא  לאחריו  דוגמתו.  היה  לא  שלפניו  רובינשטיין, 
היועמ"ש הקודם יהודה וינשטיין, שנתניהו מתרפק על זכרו, כמו 
המנכ"ל  של  הזהב  לתקופת  שמתגעגע  בטבע  דירקטוריון  חבר 

אלי הורביץ ז"ל.
אינם  העבר  שלקחי  כמי  נתניהו  התנהל  האחרון  לשבוע  עד 
העידו   – לבקרים  חדשות  שהתפרסמו  הסקרים  לעניינו.  נוגעים 
המשיך  נתניהו  מהחשדות.  ומתעלם  לכותרות  אדיש  שהציבור 
והליכוד בראשותו נצמד לרף שלושים  גדולים  להוביל בפערים 
המנדטים. ביבי הסיק, שגם כחשוד, הוא טוב ליהודים. ההנחה 

בסביבתו הייתה שכל זה עלול להשתנות עם פרסום ההמלצות. 
אישום  כתב  להגשת  ועד  המשטרה  של  ההמלצות  מהגשת 
כדרכו, האם  בעצלתיים  להכריע,  צריך  היועמ"ש  ארוכה.  הדרך 
להגיש כתב אישום וגם זה בכפוף לשימוע, שאף לו יוקצה, אם 
כהונת  לשלהי  לאחור  התבונן  נתניהו  די.  בלי  עד  זמן  וכאשר, 
להביא  כדי  בהמלצות  יהיה  שדי  וחשש  אולמרט,  אהוד  קודמו 
לתחילת הסוף. לפני כחודש נכתב כאן על התרחיש שהציג בכיר 
הליכוד שמאסו  בכירי  ידי  על  פוליטי  הנעת מהלך  בליכוד, של 
בראש הממשלה. הבכיר גם הצביע על הטיימינג, שיתרחש ברגע 
בו סיפורי השמפניה ועלילות הסיגרים יהפכו מרכילות עיתונאית 
למסקנות רשמיות של חוקרי המשטרה שבסופן שורה תחתונה 

של המלצה על כתב אישום. 
ביבי  נראה  איומות,  מחשבות  אותן  מתרוצצות  כשבראשו 
בעיני שותפיו כמי שנחוש ללכת עד הסוף - או לחקיקה שתמנע 
איים  כשנתניהו  מוקדמות.  לבחירות  או  ההמלצות,  פרסום  את 
באמצעות שלוחיו על שותפיו בהליכה לבחירות, הם השתכנעו 
בשימור  רצונם  כגודל  טעון.  אקדח  בידיו  מחזיק  שהאיש 
הקואליציה, כך גברה חרדתם מפני הקדמת בחירות שייזום ראש-

הממשלה. 
הביביתון  נגד  החקיקה  היה  עיניהם  לנגד  שעמד  התקדים 
לפירוק  והובילה  נתניהו  של  לראשו  מעל  שקודמה  )לשעבר(, 
הממשלה הקודמת. בקודים של נתניהו – חוק ההמלצות שאמור 
היה לעבור בקריאה שלישית היום )רביעי(, היה שווה במשקלו 
כל  של  התייצבות  הייתה  התוצאה  היום.  ישראל  לחוק  הסגולי 
שהיה  ההמלצות,  חוק  מאחורי  בקואליציה  הבכירים  השותפים 
אמור לעבור השבוע כמו סכין בחמאה. או בהקשר החרדי: כמו 

שהיינו רוצים ומצפים שחוק הגיוס והמרכולים יעברו.
 – כדורים  נטול  באקדח  מנופף  נתניהו  כי  שזיהו  הראשונים 
כי  דרעי  על  איים  עוד  לוין  יריב  שעבר,  במוצ"ש  החרדים.  היו 
לא  חקיקה  ששום  והצהיר  להיכנע  שלא  נחוש  ראש-הממשלה 
יש  האם  בחנו  החרדים  החברים  הקרובים.  בשבועיים  תעבור 
דברים בגו כשהם נזהרים שלא לחצות את הגבול. דרעי לא הופיע 
לישיבת הממשלה, ולאחריו גם גפני – לא התייצב לישיבת ראשי 
מפלגות הקואליציה. נתניהו הגיב בהתקפלות נחושה ומיהר לזמן 
ישיבה דחופה שבמסגרתה ביקש להגיע להבנות ברורות שימנעו 
הסלמה. החרדים שישבו בחדר, ויתר השרים שהתבוננו מבחוץ 

הבינו שנתניהו, כמוהם, נצמד לכיסאו ואינו חפץ בבחירות.
הסקרים שהתפרסמו בעיתוני סופ"ש שעבר העידו שהניצחון 
של נתניהו אינו מובטח כפי שהסתמן עד לא מכבר. לפחות לפי 
מצביעי  אמון.  ומאבד  הולך  שהציבור  מסתבר  הסקרים,  מדד 
הימין הרך, לא רווים נחת מהתנהגותם הבוטה של האדונים ביטן 
ואמסלם – וזה עוד בטרם פורסמו החשדות נגד הבריון מראשון 
לציון )הביטוי כמובן לתפארת המליצה, ואינו משקף את אופיו 
והליכות(.  לנימוסים  ואות  סמל  והאדיב,  החביב  האיש  של 
ההפגנה ברחוב רוטשילד – תרמה גם היא להחלטה של כחלון, 
גילו  ולאחריו בנט ושקד, לשמוט את השטיח. כשעשו זאת הם 
שבניגוד למה שמכר להם הקוסם, השטיח לא מעופף, והקרקע 

מתחתיו – יציבה.
במשבר חוק ישראל היום, נתניהו לקח את הסיכון ופיטר את 
חזרה  של  יותר  טובה  אופציה  נראתה  כשבאופק  ולבני,  לפיד 
נקלטה  הזה,  מהשבוע  הטבעיים.  השותפים  של  הטבעי  לחיקם 
והקלפים  פעם  מאי  חלש  שנתניהו  התובנה  הפוליטית  במערכת 
הולכים ונשמטים מידיו. בסיטואציה הנוכחית לא רק להם – אלא 
יותר  אופציות  על  ממשיות  המלצות  אין  הממשלה,  לראש  גם 
המשטרה  מסקנות  ולמרות  ההמלצות  חוק  נפילת  חרף  טובות. 
וחותכות  ברורות  להיות  ואמורות  בקרוב  להתפרסם  שצפויות 
של  רגע  על  יוותר  לא  להיום,  נכון  שנתניהו  הרי  החי(,  )בבשר 
כשהוא  חייו  על  הנאבק  סופני  כחולה  כמוהו,  עצמונית.  נשימה 

מודע לכך שהאלטרנטיבה, עלולה להיות הרבה יותר גרועה.

לכל איש יש אישום. רה"מ נתניהו ויו"ר הקואליציה ביטן
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

לז,  )בראשית  כְּנַָען  בְֶּאֶרץ  ָאִביו  ְמגוּרֵי  בְֶּאֶרץ  יֲַעקֹב  וַיֵּשֶׁב 
הובא ברש"י(  ה,  פג,  רבה  )בראשית  רבותינו  דרשו  א(- 
הזה  הפחמי  פשתן,  טעונים  גמליו  נכנסו  הזה  הפשתני 
'ניצוץ  לו  משיב  אחד  פיקח  הזה,  הפשתן  כל  יכנס  ָאָנה  ָּתַמּה, 

אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו'.
הפרשה  בסוף  למעלה  הכתובים  האלופים  כל  ראה  יעקב  כך 
הקודמת, ָּתַמּה ואמר מי יכבוש את כולם, השיב לו הקב"ה ואמר: 
יֹוֵסף )בראשית לז, ב(, וכתיב  ַיֲעקֹב  ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות  מה כתיב למטה 
ֵעָׂשו  ּוֵבית  ֶלָהָבה  יֹוֵסף  ּוֵבית  ֵאׁש  ַיֲעקֹב  ֵבית  ְוָהָיה  יח(  א,  )עובדיה 
ָבֶהם  ְוָדְלקּו  כולם,  את  שמכלה  מיוסף  יוצא  אחד  ניצוץ   - ְלַקׁש 

ַוֲאָכלּום )שם(.
הניצוץ הזה התגלה במלא תוקפו ואתנו לפני כאלפיים שנה בשעה 
שעמד העם היהודי מול האימפריה היוונית האדירה. היוונים כבשו 

את ליבם של צעירי הצאן מעם ישראל ופיתו אותם. 
ועליה  היהודי,  העם  בפניה  שעמד  ביותר  הקשה  המלחמה  זו 
התפלל יעקב לפני הקב"ה ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו )בראשית 
מלחמה  ואחווה.  אהבה  של  בגדר  אלי  אחי-שבא  מיד  יב(,  לב, 

שנעשית בעקיפין בדרך של אהבה וחיבה היא קשה יותר. 
ולהתגונן כצוק איתן  ידע לעמוד  העם היהודי במשך כל הדורות 
נגד האויב שבא לקראתו בחרב ובחנית, וכשהיה צורך מסרו עצמם 
ימירו חלילה וחס את  להישרף ולמות על קידוש ה' ובלבד שלא 

דתם. 
נגדם במטרה  והכירו את האויב הבא  ישראל  זה בזמן שידעו  כל 
להשמיד להרוג ולאבד, אך כשבאו היוונים והפגינו אהבה ואחווה 
ורצו כביכול לחיות ביחד, רוב רובו של העם היהודי התפתה והלך 
וזה  נהפכו למתייוונים!  יהודים  אחריהם. למעלה מתשעים אחוז 
ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרָתְך  "ְלשְַּׁכָחם  היוונים  של  תכלית  כל  בעצם  היה 
י ְרצֹוָנְך" )מנוסח על הניסים(- שעם ישראל לא יחיה כמו עם  ֵמֻחקֵּ
ליבם  ישראל, אך לאחר שרכשו את  בית  הגויים  ככל  יהודי אלא 

התחילו להטיל עליהם גזירות קשות ונוראות-
את  יבקעו  תפילין  שיניח  מי  באש.  יישרף  שבת  שישמור  מי  כל 
ראשו בגרזן, כל מי שיעסוק בתורה יידקר בחרב, ועוד ועוד גזירות 

קשות ונוראות. 

לצערנו הרב לפני שנים לא מועטות חווינו זאת שוב על בשרנו, אנו 
מכירים היטב את התנהגותם של הנאצים הארורים, הכל היה אצלם 
בסדר מופתי בנימוס ובדרך ארץ, "טנקשי","בנקשי", אך מאחורי 
זה הסתתרה יד מגואלת בדם, רצח עם המוני, שריפת אנשים חיים 

והפיכתם לאפר. 
הרשעה  יוון  מלכות  זו  ב(,  א,  )בראשית  ְתהֹום  ְּפֵני  ַעל  ְוחֶֹׁשְך 
שהחשיכה עיניהם וליבם של ישראל מאביהם שבשמים )מכילתא 
דרבי ישמעאל יתרו, ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך רמז עו(, 
מזה פחד יעקב אבינו, ִּכי ָיגְֹרִּתי ִמְּפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה )דברים ט, יט( 
של היוונים הרשעים שיבואו על ישראל בדרך של אהבה ואחווה 

במטרה לאבד מהם את כל הרוחניות שהייתה בהם.
אבל, "אל דאגה", אמר הקב"ה ליעקב, ניצוץ אחד של אש יוצא 
יבוא  הזרות,  התרבויות  כל  את  עשו-  בית  כל  את  ושורף  ממך 
אך  זהו  היהודי  האדם  של  ועמידתו  שאחיזתו  יבינו  וכולם  יום 
ובקיום  התפילין  בהנחת  השבת  בשמירת  הקדושה,  בתורתו  ורק 
המצוות, ניצוץ אחד של אש התורה הקדושה ילך ויבעיר את הכל, 
ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש )עובדיה א, 

יח(. 
ֵנס  ַנֲעֶׂשה  ַקְנַקִּנים  ּוִמּנֹוַתר  חשמונאי,  מבית  שנשאר  הניצוץ  זהו 
גדול,  נס  נעשה  שממנה  קטנה  שמן  טיפת  נשארה  ַלּׁשֹוַׁשִּנים. 
וזאת בזכות שנשארו קבוצת יהודים שלא הרכינו את ראשם בפני 
האימפריה היוונית ותרבותם הזרה, אלא עמדו איתנים. הם שרדו 
ואנחנו ממשיכים את דרכם, ממשיכים את רוח המכבים הקדושים. 

  
ְּבִהְתַהֶּלְכָך ַּתְנֶחה אָֹתְך  

יוסף הצדיק, הקטן  יֹוֵסף.." )בראשית לז, ב(.  ַיֲעקֹב  "ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות 
שבשבטים, ירד למצרים, ערוות הארץ, ובכל זאת נשאר בקדושתו 
צדקתו של  להודיעך  ה(,  א,  )שמות  ְבִמְצָרִים  ָהָיה  ְויֹוֵסף  וטהרתו, 
במצרים  שהיה  יוסף  הוא  אביו,  צאן  את  הרועה  יוסף  הוא  יוסף, 
ונעשה מלך ועמד בצדקותו )ילקוט שמעוני שמואל א' רמז קכ"ד, 

הובא ברש"י שם(. 
זז  לא  הצדיק  יוסף  ז(,  לד,  )דברים  ֵלחֹה  ָנס  ְוֹלא  ֵעינֹו  ָכֲהָתה  ֹלא 

ֹיאְמרּו  ֵּכן  ַעל  חשבונותיו,  את  חישב  הזמן  כל  בה',  מהדביקות 
ַהּמְֹׁשִלים ּבֹאּו ֶחְׁשּבֹון )במדבר כא, כז וע"ע בב"ב עח ע"ב ובמסילת 
ישרים פ"ג ד"ה והנני רואה(, ועבד ועמל על תיקון מידותיו,  כל 
הזמן היה דבוק באלוקיו, ודמות דיוקנו של אביו תמיד ניצבת מול 

עיניו )תנחומא וישב סימן ט(.
ְזֻקִנים  בכל עת היה יוסף משחזר את לימודו שלמד מאביו, ִּכי ֶבן 
הּוא לֹו )בראשית לז, ג(, ֲאֵרי ַבר ַחִּכים הּוא ֵלּה )אונקלוס שם(, יעקב 
ודאי שגם את שאר  ליוסף הצדיק.  לו  תורתו שהיה  כל  לימד את 
יעקב  והרגיש  ידע  אך  תורה,  בהם  והרביץ  יעקב  לימד  השבטים 
ולשרוד  שליוסף צריך להוסיף עוד חכמה מיוחדת, איך להישאר 

גם כשנמצא רחוק מההורים והאחים, בודד במערכה.
ארבע  במשך  רכש  אותה  רבה  ועוצמה  כח  יוסף  לבנו  נתן  יעקב 
לקראת  עצמו  את  הכין  בהם  ועבר,  שם  בבית  שישב  שנה  עשרה 
ההליכה לבית לבן, שלא לכפוף את ראשו בפני הרשע, ולהישאר 

ביראתו חכמתו ומידותיו הטובות. 
ראה יעקב ברוח קודשו שיוסף בנו עלול לעבור את כל מה שהוא 
משען  ללא  לבד,  הארץ,  ערוות   - במצרים  להיות  עבר,  בעצמו 
חכמה  השבטים,  משאר  יתירה  חכמה  לו  העניק  ולכן  ומשענה, 
ּתְֹלדֹות  "ֵאֶּלה  וזהו שכתוב  הראש!  את  להרכין  ולא  איתן  לעמוד 
ַיֲעקֹב-יֹוֵסף" )בראשית לז, ב(, הוא השקיע בו את הכל, השריש בו 
את הסוד איך להיות בין הגויים ולא להרכין את הראש בפניהם, לא 

ללמוד ממעשיהם הרעים.
ואצולי  מגנא  אגוני  התורה  הקדושה,  התורה  לימוד  הוא  והסוד 
הרע  מיצר  ומצילה  הייסורים  מן  מגינה  ע"א(,  כא  )סוטה  מצלא 
ַוֲהִקיצֹוָת  ָעֶליָך  ִּתְׁשמֹר  ְּבָׁשְכְּבָך  ַּתְנֶחה אָֹתְך  ְּבִהְתַהֶּלְכָך  )רש"י שם(, 
גם  בה,  להגות  האדם  שירבה  וככל  כב(,  ו,  )משלי  ְתִׂשיֶחָך  ִהיא 
בה  ימצא  כך  אותו,  סובבים  והצרות  וכשהקשיים  לחץ  במצבי 
עצה ותושיה, בינה וגבורה, ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה 

)ישעיה לה, י(. 
יהי רצון שנזכה להגות בתורה לשמה ונראה בקרוב בישועת ישראל 

השלימה, אמן.

ְיָוִנים ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי
   הרה"ג ראובן אלבז 

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים נראים אמנם זהים, אולם הפתרון של יוסף לחלומות 
אלו היה שונה כרחוק מזרח ממערב. בעוד שלשר המשקים אומר יוסף כי בעוד שלושה ימים 
ישיבו פרעה על כנו, ויתן כוס פרעה כמשפט הראשון, הרי לעומתו לשר האופים הוא אומר 

את הבשורה הקשה, שבעוד שלושה ימים ישא פרעה את ראשו מעליו ויתלה אותו על העץ.
רבים שאלו מהיכן למד יוסף את ההבדל התהומי הזה בין החלומות, כאשר לכאורה הם זהים?

רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל אמר שבחלומו של שר האופים נאמר: שבסל העליון יש מעשה אופה 
שאותו אוכל העוף. עופות אינם מתקרבים לאדם חי, הם מפחדים ממנו. רק כשאדם ל"ע מת עופות 
יאכלו את בשרו ולא יפחדו ממנו. כאשר יוסף שומע ששר האופים רואה בחלומו את העוף האוכל 

מהסל שבראשו כשהוא לא נרתע ולא פוחד, הבין שהוא יענש בתליה.
אך יש הבדל נוסף בחלום, שיש בו מוסר השכל לכל אחד מאיתנו. שר המשקים המספר ליוסף על חלומו 
אשכלותיה  הבשילו  נצה  עלתה  כפורחת  שריגים...  שלושה  ובגפן  לפני.  גפן  והנה  "בחלומי  אומר: 
ענבים" )בראשית מ, ט-י(. מה עושה שר המשקים בכרם? הלא תפקידו לכאורה רק למזוג את היין 
לכוס פרעה? ויותר מכך, גם בתוך הכרם אנו רואים שהוא מגלה מקצועיות גדולה כפי שרש"י מבאר 
את המילים: "שריגים-זמורות ארוכות", "והיא כפורחת"-נדמה לי בחלומי כאילו היא פורחת, ואחר 
הפרח עלה ניצה ונעשה סמדר, ואחר כך הבשילו". ולאחר שהוא רואה את אותם שריגים מובחרים 
נאמר: "... ואקח את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה", הוא במו ידיו 
סוחט את הענבים ישירות אל כוס פרעה, ורק לאחר כל התהליך הוא מניח את הכוס על כף יד פרעה. 
מדוע הוא שותף בכל התהליך? ממתי המוזגים הם העושים יין, הרי בדרך כלל הם מקבלים יין מוכן 

שאותו שופכים לכוס?
מו(.  ביום")כתובות  שמהרהר  ממה  אלא  בלילה  חולם  אדם  "אין  חז"ל:  שלמדונו  היא,  התשובה 
חלומותיו בלילה מעידים על אישיותו ומעמדו בהקיץ. מתוך חלום זה הבין יוסף ששר המשקים לא 
מסתפק בפעולה שטחית של מזיגת יין מהחבית אל כוס פרעה, אלא מגלה אכפתיות יוצאת דופן ביחסו 
לתפקיד. הוא מבין את רום תפקידו ועל כן הוא מתלווה לתהליך התהוות היין מרישא עד גמירא. הוא 
נותן אמון באיש. הוא זה שבוחר את הענבים המתאימים ואת הזמן המתאים לבצירה, והוא זה  לא 
שסוחט במו ידיו ישירות אל כוס פרעה. אמנם קרתה תקלה כשזבוב סורר חדר ליין,  ולכן שילם את 

המחיר בישיבתו בכלא, אך בסופו של דבר איש לא פקפק באיכפתיות שלו להצלחת המשימה.
מנגד חלומו של שר האופים: "אף אני בחלומי והנה שלושה סלי חורי על ראשי. ובסל העליון... מעשה 
אופה והעוף אכל אתם מן הסל מעל ראשי". )מ', יז( אין תיאור על שדה חיטה ועל איכותה. לא שמענו 
משהו על הקצירה, הדישה, הטחינה, הלישה והאפייה. אצלו רואים רק את התוצאה: סלים עם לחמים 
מהמאפייה. מלבד זאת, הלחמים גלויים לעוף השמיים. כך שלא פלא שנמצאו אבנים בלחמיו? הלא 
התנהגותו הייתה מלווה בזלזול מחפיר. הוא סומך רק על המאפייה כשהלחם למלך,  והוא רק המוציא 

והמביא. אם ימצאו תקלות, אזי הם אשמים... מובן אם כן שקיבל עונשו ביושר.
הקב"ה זיכה אותנו בילדים טהורים, עלינו לדעת שתפקידנו אינו רק להיות 'המוציא והמכניס' לתלמוד 
תורה, ואת השאר יעשו המלמדים, כי אם כך נעשה, עלולים אנו כשר האופים למצוא אבנים במעשה 
ידינו. עלינו להיות נוכחים ואכפתיים בכל הליך הגדילה של ילדינו. אם נעשה כך, נזכה בעז"ה לראות 

נחת יהודית אמיתית, זרע ברך ה'.
בפרשת עקב נאמר הציווי: "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך... ובשכבך ובקומך" 
יא,יט(. שואלים המפרשים: מדוע הכתוב פותח בלשון רבים: "ולמדתם אותם את בניכם",  )דברים 
ומסיים בלשון יחיד: "לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך"? מיישב בעל ה'מנחם 
ציון' על דרך הדרוש, שהפיסקה הראשונה היא בלשון רבים, מפני שהתורה מטילה חוב ואחריות על 
כל ציבור מישראל להקים מוסדות לימוד לילדי ישראל. אך המשכו של הכתוב בלשון יחיד: "לדבר בם 
בשבתך בביתך", כאן מטילה התורה את החוב, הזכות והאחריות על כל אב בישראל להמשיך את אותו 
חינוך שבניו מקבלים בתלמוד תורה בכל שעות היום ובכל עת. לא להסתפק במלאכה כשר האופים 

אלא להיות אכפתי ולדאוג כשר המשקים.
התורה כללה את שני החובות והאחריות כלפיהן בכתוב אחד, כדי להורות, כי הא תלוי בהא. איכות 
הלימודים בבית המדרש תלוי באווירה שיש בית ההורים. אם חלילה הילד יחוש הבדל בין אווירת 
הקודש של הת"ת לבין אווירת החולין שבבית, והוא יתקשה מאד להצליח. רק חינוך עם אכפתיות 
מהחל ועד כלה יגרום בסייעתא דשמיא להוציא פרי הילולים זרע ברוך ה'. ההצלחה תלויה בעבודה 

מהכרם ועד היין.

מהכרם ועד היין
  הרה"ג שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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לאישה

הריצה אל האושר

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סופגניית קסם

טיפים
אריאל:  באוניברסיטת  ההתנהגות  למדעי  במחלקה  חדש  מחקר 
"ריצה מסבה אושר לאדם ועונה על הצורך בתחושת שייכות והפגת 

בדידות של המתעמלים"

לקראת חנוכה, סוגת מציעה מתכון לסופגנייה בהכנה מהירה 
ופשוטה הכוללת 2 מרכיבים בלבד • מתכון פרווה ללא ביצים

שמטרתו  ההליכה,  יום  לכבוד 
לחשיבות  המודעות  חיזוק 
האוכלוסייה  בקרב  ההליכה 
מחקר  נערך  הישראלית, 
כי  שמצא  אריאל  באוניברסיטת 
מגיעים  נפשית  ורווחה  אושר 

בעקבות ריצה.
הריצה  את  הפך  המודרני  העידן 
לסמל  ואפילו  אדם  לכל  לנגישה 
כוללים  היום  החיים  סטטוס. 
בד  גופנית  בפעילות  צמצום 
חיים  לאורח  כמיהה  עם  בבד 
בריא, הביאו רבים לעסוק בריצה 
ואינטנסיבי.   יומיומי  באופן 
להתפשטותה  הביא,  זה  דבר 
הריצה  של  והשתרשותה 
כפעילות ספורטיבית משמעותית 
בקרב אנשים רבים ופיתוח ריצות 
מרתון המוניות בכל מקום על פני 

הגלובוס. 
עיסוק בתחום הריצה מסב לאדם  המחקר עסק בשאלה- האם 
נבדקים,   129 על  התבסס  המחקר  נפשית?  ורווחה  אושר 
המשתתפים   .)38.5 ממוצע  )גיל  ייחסית  בוגרת  מאוכלוסיה 
שבועי  בסיס  על  ורצים  קבועה  בזוגיות  כולם  היו  במחקר 
)לפחות 5 ק"מ בכל יום(. בנוסף, כמחציתם מרוויחים 20,000 

₪ ומעלה.
ובוחן  ייחודיות המחקר היא בכך שהוא מתמקד בענף הריצה 
ריצה  שבין  הקשר  את  המסבירים  הפסיכולוגיים  הגורמים  את 

לתחושת אושר.
כל הנבדקים דווחו על תדירות הריצה, הם מלאו שאלון שביעות 
מספקת  שריצה  הבסיסיים  הצרכים  נבדקו  וכן  מהחיים  רצון 

עבורם: 

ויעדים  אישיות  מטרות  בהשגת  צורך   - במסוגלות  צורך   •
אישיים דרך עמידה באתגרים והשגת תוצאות רצויות.

אישית  אחריות  בתחושת  צורך   - באוטונומיה  צורך   •
מטרות  ביצוע  דרך  ופעולות  התנהגויות  של  חופשית  ובחירה 

משמעותיות לאדם  

וקרבה  שייכות  רגשי,  ביטחון  תחושת   - בשייכות  צורך   •
לאחרים.  

את  המגדיל  הוא  השבועיות,  הריצות  מספר  כי  נמצא  במחקר 
סמינריונית  עבודה  במסגרת  נעשה  זה  מחקר  האושר.  תחושת 
רייזר  אבירה  ד"ר  של  בהנחייתה  כהן  ונריה  אורבך  מירון  של 
מהמחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת אריאל ולפני כמה 

חודשים זכתה העבודה כעבודה מצטיינת במחלקה. 

בניסיון להבין מהו הצורך המהותי ביותר של הרצים עליו עונה 
הצורך  על  עונה  הריצה  פעילות  כי  מהמחקר  עלה  זה,  ספורט 
בתחושת שייכות והפגת בדידותם של המתעמלים. בדיון נדונו 
מתוך  רק  לא  לרצים.  השייכות  תחושת  של  הרבות  התרומות 
תחושת חברות ואחווה שמתפתחים בין הרצים אלא גם מתוך 
תחושת העצמה אישית שנוצרת כשהרצים חשים חלק מקבוצה, 
המודרנית  בעת  ועולה  הולך  הקבוצה  של  שהסטטוס  בייחוד 
וכיום רבים מתגאים להיות מוגדרים ומזוהים כאנשים השייכים 

לקבוצת הרצים. 

של  הזוג  בן  תמיכת  של  ההשפעות  את  המחקר  בדק  בנוסף, 
הרצים. אמנם נמצא כי תמיכת בן הזוג בפעילות הריצה משפרת 
גם היא את תחושת האושר של הרץ אך היא אינה משפיעה על 

עוצמת הקשר שבין כמות ריצה שבועית לבין אושר. 

1. מניחים את החומרים בקערת המיקסר עם וו לישה.
2. לשים באיטיות עד שהתערובת מתאחדת. מגבירים מהירות ולשים כ-4 

דקות עד לקבלת בצק אחיד שנפרד בקלות מדופנות הקערה.
3. קורצים מהבצק כ-20 חתיכות במשקל 80 גרם כל אחת, ומכדררים.

4. מניחים את כדורי הבצק על משטח עבודה מקומח, מכסים בניילון או 
מגבת נקייה ומשהים להתפחה במשך כ-45 דקות, עד שהבצק מכפיל את 

נפחו.
5. מחממים שמן לטיגון עמוק לטמפרטורה של כ-180 מעלות. 

להזהבה.  צד,  מכל  דקות  כ-2  סבבים  בכמה  הסופגניות  את  מטגנים   .6
מעבירים לנייר סופג.

7. מזריקים לכל סופגנייה ריבה או קרם שוקולד ומאבקים באבקת סוכר.

לקראת החורף הקרב ובא קיבצו מומחי מכון התקנים 
הישראלי מספר טיפים חשובים שיוכלו לסייע במניעת 

נזקי הגשם ובמניעת רטיבות בבית

הנזקים  מקור  אולם,  הבית  בתוך  נראים  הרטיבות  נזקי 
הללו הוא בדרך כלל מבחוץ. לכן יש לבדוק לפני תחילת 

החורף או לאחר תקופה ללא גשם, את הבית מבחוץ:

ציפוי המבנה
קיימים  אם  לבחון  יש  "שפריץ"-  של  חיצוני  בציפוי   •
בו סדקים. את הסדקים צריך לתקן על מנת שלא יחדרו 
דרכם מים ויגרמו לרטיבות בקירות. בנוסף, אחת למספר 
לאיטום  ציפוי  בחומר  הקירות  את  למרוח  כדאי  שנים 

מפני חדירת מים.

• בציפוי חיצוני של אבן או אריחי קרמיקה- יש לבדוק 
יש  מלאים.  שהם  ולוודא  האבנים  בין  המרווחים  את 

למלא מרווחים בכדי למנוע חדירה של מים.

איטום
• יש לוודא כי החומר האוטם את פתחי הבית )דוגמת 

חלונות( במצב תקין בכדי למנוע חדירה של מים.

גג המבנה
• גג רעפים- יש לבדוק כי הרעפים בגג אינם שבורים או 
סדוקים. חשוב לבדוק שהרעפים בקצה התחתון של הגג 
)רעפים ראשונים( מקובעים לשלד הגג כדי שלא יעופו 
ברוחות חזקות. יש לנקות את הגג, לפני הגשם, ממפגעים 
בגג  המפגעים  וכו'...  כדורים  מסמרים,  פסולת,  כגון: 
שהמים  במקום  סביבם.  מים  של  להצטברות  גורמים 
לרטיבות,  וגורמים  מחלחלים  הם  למרזב  ישירות  ירדו 
ובמקרה הגרוע להצפה. לפני יום גשום יש לזכור לסגור 

את הפתחים של עליית הגג. 

התקינות  את  הגשמים  לפני  לבדוק  חשוב  שטוח-  גג   •
של שכבות האיטום. במקרה של חשד לגבי התקינות יש 

להיעזר במומחה לאיטום גגות. 

אטימות  את  לבדוק  יש  הגג-  על  המותקנים  אביזרים   •
החיבורים של האביזרים הנמצאים על הגג: דודי שמש, 
ושלא  וכו'... כך שלא חודר דרכם מים  כבלים, מזגנים 
את  גם  לבדוק  כדאי  התקנתם.  בעת  הגג  איטום  נפגע 
של  במקרה  יעופו  שלא  כדי  האביזרים,  של  יציבותם 

רוחות חזקות.

מרזבים
• את מרזבי הבית חייבים לשמר נקיים כדי שהמים יזרמו 
לגרום  יכול  סתום  מרזב  וחלקה,  מהירה  בצורה  בהם 
להצפה. כדאי לשים רשת בפתחי המרזב כדי שלא יכנסו 
או  המים  זרימת  של  להאטה  שיגרמו  אביזרים  לתוכו 

להצפה. 

שיפועים
יש  גן  ובדירות  קרקע  בקומת  קרקע,  צמודי  בבתים   •
הבית.  אל  החצר  מכיוון  הריצוף  שיפועי  את  לבדוק 

שיפועים המכוונים אל הבית עלולים לגרום להצפה.

בידוד תרמי
מחוסר  כתוצאה  גם  להיגרם  יכולה  רטיבות  לעיתים   •
למנוע  נועדו  תרמי  בידוד  )מערכות  תרמי  בידוד 
לכן  הבניין(  מעטפת  דרך  וקור  חום  של  אנרגיה  מעבר 
כדי  פתוח  חלון  להשאיר  רצוי  הבית  את  כשמחממים 
לכתמי  יגרום  לא  החימום,  מתהליך  הנוצר  שהעיבוי, 

רטיבות ועובש בקירות.

חומרים לכ-20 סופגניות:

אופן ההכנה:

טעימה

מניעת נזקי גשם 
ורטיבות בבית

1 ק"ג תערובת קסם לחלה של סוגת
550 – 500 גרם מים חמימים
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת שמות תכשיטים במקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.ערמת תבן. "כהדוש ____ במו" )ישעיה כה י(
5.קהל רב. "ועד זקן כל ה___" )בראשית יט ד(
7.חריצות,זריזות,התמדה.                            

"צדקה של ____" )רש"י סנהדרין לח.(
8.מומחה לעירוב מיני בשמים.                     

"מעשה ____" )שמות ל לה(
9.קיצור המילים : צרכי שבת.

10.נתעוררו בליבו רגשי חמלה או חיבה לפלוני.  
_____  מעיו לו )עליו(.   )ירמיה לא יט(

11.לח,רענן,חדש,שהופיע זה מקרוב. "וימצא לחי-
חמור ____" )שופטים טו טו( )בלשון זכר(

12.בן-רגע,תכף ומיד,לאלתר. "בין השמשות  כ____   
____ זה נכנס וזה יוצא" )ברכות ב: (

15.יין שלא נמהל במים. "וישתה ____    ____ איני 
והא רבה ורב יוסף" )סנהדרין ע.(

16.נאה,יפה,חמוד. "כל עץ ____ למראה" )בראשית 
ב ט( )בלשון נקבה(

1.שלטון,שררה. "ותהי ה____ על שכמו" )ישעיה ט ה(
2.מעמד,קיום,עמידה. "ולא תהיה לכם ___" )ויקרא כו לז(

3.ביאה אל אדם או למקום מסוים כדי לראותו.                  
"____ חולים" )בבא קמא ק.( )בלשון רבים(

4.תעה,אבד דרכו.                                                         
"את שיו ____" )דברים כב א( )בלשון יחיד(

6.מי שמוסר לשלטונות ידיעות-סתר על פלוני 
כדי להרע לו,מספר רעות על פלוני באוזני אחר.                      

"ול____ אל תהי תקוה" )תפילת שמונה עשרה(
9.מגדל,מצודה. "ויבאו אל- ____ בית" )שופטים ט מו(

11.תביעה,דברים שאדם משמיע להוכחת דרישתו או 
צידקתו. "הואיל והודה במקצת ה____ ישבע" )כתובות 

יג ד(
13.נקירה או לגימה של עוף.                                          

"כ___ של תרנגולין שמנקרין באשפה" )עבודה זרה ד.(
14.כלכל,פירנס,נתן אוכל. "ועל אכילת מזון שאתה ____ 

ומפרנס אותנו" )ברכת המזון(

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

הלבנה, צבאם, שחקים, חמה, שמש, ירח, המאור הגדל, כוכב, המאור הקטן, כימה, מאורי אור, 
כסיל, צבא המרום, ענן צבא השמים 

יתדאנתישראשנמאאמא

תגשחקימידהשכאנאנג

סהרשיגשימתסאדושסנ

תנשישמיאתישגרנחלא

שבסנשאותלגשיאמידג

שלאמארינמאאשהסנגי

יהסנהנתידונקשישהא

אמאקתאמארישיאנתרג

סנטנישאסנתתגחיתוד

ננאשהכתגצנתרגהשאא

שניאונאיבשיאמאנמא

תעבכדישראישיאנתהג

תצבאהמרומדכסנתישא

1. לאלו רבעים נחלקת ירושלים העתיקה?
2. על שם מי העיר נתניה?
3. מתי נוסדה תל - יוסף?

4. מה פירוש "ואדי"?
5. מי יותר צפונית: פתח תקווה או רעננה?

6. מי יותר דרומית: נס ציונה או ראשון לציון?
7.שכונת נווה שאנן נמצאת בערים...

8. שכונת בורוכוב נמצאת ב...
9."קרית מלך רב" היא כינוי ל...

10.מה שם הישוב בגבאת הרדאר?
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. הרובע היהודי, המוסלמי, הנוצרי, והארמני 2. על שם נתן שטראוס, נדיב יהודי 
ידוע 3. ב- 1921, לאחר מות יוסף טרומפלדור 4. גיא. נחל המוביל מים בחורף בלבד 
5. רעננה 6. ראשון לציון 7. תל אביב, חיפה וירושלים 8. גבעתיים 9. ירושלים  10. 

הר אדר

כומז )שמות לה , כב(
קישורים )ישעיהו ג , כ(

כתר )אסתר ב יז(
נזר )שמואל ב א ,  י(

עטרה )שיר השירים ג ,יא(
ציץ )שמות כח לו-לח(

פאר )ישעיהו ג כ(
מצנפת )ויקרא טז , ד(

צניף )זכריה ג, ה(
צפירה )ישעיהו כח , ה(

לויה )משלי א , ט : ד , ט(
שהרונים )שופטים ח , כא , כו(

שביסים )ישעיהו ג , יח(
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

אופקים

■ 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)49-49(_____________________________________________

באר שבע

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

 מציאה, בקרית משה, 
5 חד', ק"ה, משוקעת 

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

לתוספת בניה + גג ענק, 
יש גם כניסה נפרדת לגג 
מחדר המדרגות + חניה, 
3,000,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 באיזור פינוי בינוי ברח' 
ביאליק, דירה גדולה, ממוזגת, 

850,000 ש"ח.
_____________________________________________)48-48(תיווך יעקב, 054-4901948

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

מעלית שבת, 7,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

אשדוד

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

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

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

23, ב"ב, 03-5797756, 
054-6506901)43-43(_____________________________________________

אחיסמך

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בבר אילן, 4 חד' 
+ משופצת, מושקעת, 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)49-49(_____________________________________________

אלעד

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 קוטג' פינתי לל"ת 
ופסטורלי עם גינה מטופחת, 

3 מפלסים ברמה גבוהה, 
במיקום מעולה, 7 ח', 200 
מ"ר בנוי + 200 מטר גינה 
בסטנדרט גבוה!! מטבח 
משודרג, פרקט בחדרים, 

מיזוג בכל חדר, יחידת הורים, 
מושקעת, למהירי החלטה: 

052-8935435)47-50(_____________________________________________

דופלקסים

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

_____________________________________________)48-51(מיידי! 052-7673431

 ברחוב הרב חיים, קומה 
שלישית, יפה ושמורה, 

מושכרת לזוג מבוגר כבר חמש 
שנים, רק 400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)48-48(ארץ הצבי, 052-5253470

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

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

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות בכל רחבי 

באר שבע, התקשרו עוד היום 
למשה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות בכל רחבי 

באר שבע, התקשרו עוד היום 
למשה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 דירות להשקעות סולידיות 
עם תשואה קבועה והשבחה 

עתידית, במחירים שפויים. 
משה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 דירות להשקעות סולידיות 
עם תשואה קבועה והשבחה 

עתידית, במחירים שפויים. 
משה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 מבחר דירות 3 ו- 4 
חדרים לחלוקה בשכונות 

הטובות בבאר שבע עם ביקוש 
לשכוריות קבועות. 

משה, תיווך אבני דרך, 
054-3255667)48-48(_____________________________________________

 מבחר דירות 3 ו- 4 
חדרים לחלוקה בשכונות 

הטובות בבאר שבע עם ביקוש 
לשכוריות קבועות. משה, תיווך 

_____________________________________________)48-48(אבני דרך, 054-3255667

 חברת אבני דרך מנהלת 
נכסים ביד רמה בכל השכונות 

בבאר-שבע, טיפול יסודי 
משיווק הנכס ועד גביית 

השכירויות חודש בחודשו. 
משה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 חברת אבני דרך מנהלת 
נכסים ביד רמה בכל השכונות 

בבאר-שבע, טיפול יסודי 
משיווק הנכס ועד גביית 

השכירויות חודש בחודשו. 
משה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
בקומה ה-20 של מגדלי vtower מבית אשטרום 
מחכה לכם ההזדמנות שתמיד חיפשתם - 

יחידה משרדית מפוארת, במיקום אטרקטיבי 
ומבוקש במיוחד הרשומה על שמכם בטאבו.

בהשקעה בסיסית החל מ-410,000 ₪ תוכלו 
תשואה שנתית גבוהה  לזכות בנכס שמניב 

במיוחד ונמצא כל הזמן במגמת עליה.

להשקיע

מעל
כולם

מספר היחידות מוגבל!

לתיאום
פגישה
אישית

03-9533-777
0533-1700-33

VTOWER

הסדרי
תשלום נוחים

סיוע בקבלת
משכנתא

שיווק בלעדי

מחלקת השקעות

משרד מרוהט
קומפלט

מזכירות
בכל קומה

סביבה שוקקת
ומפוארת

וג
ת

מי
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27
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63
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83

קומת כניסה - סביבה שוקקתמשרד מרוהט קומפלטלובי המשרדים
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תשואה שנתית גבוהה  לזכות בנכס שמניב 

במיוחד ונמצא כל הזמן במגמת עליה.

להשקיע

מעל
כולם

מספר היחידות מוגבל!

לתיאום
פגישה
אישית

03-9533-777
0533-1700-33

VTOWER

הסדרי
תשלום נוחים

סיוע בקבלת
משכנתא

שיווק בלעדי

מחלקת השקעות

משרד מרוהט
קומפלט

מזכירות
בכל קומה

סביבה שוקקת
ומפוארת

וג
ת

מי
0
5
2
7
-1

6
3
-1

8
3
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יחידה משרדית מפוארת, במיקום אטרקטיבי 
ומבוקש במיוחד הרשומה על שמכם בטאבו.

בהשקעה בסיסית החל מ-410,000 ₪ תוכלו 
תשואה שנתית גבוהה  לזכות בנכס שמניב 
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קומת כניסה - סביבה שוקקתמשרד מרוהט קומפלטלובי המשרדים

מבית

חוי 054-4890290

ברחוב מרכזי מיקום מצוין
וילה יוקרתית ומפוארת

350 מ״ר, 4 מפלסים,
2 חדרי סלון,

5 חדרים מרווחים
מרפסת גג וגינה יפה

למכירה בשכונת הלל ברמת גן

 שיווק בלעדי! בהרחבת 
אלעד, הזדמנות שלא 

תחזור! מגרשים בודדים 
פרטיים שהכי צמודים 

לעיר, 220 מ', רק 
250,000 ש"ח המקנה 
זכות ל- 2 דירות, אחרי 
הפקעה והפשרה, ניתן 

לקבל מעל דירה שלימה! 
"אלעד נכסים - המובילים 

בתחום" אוריאל, 
 ,050-2838377

03-9088872 )הקרקע 
_____________________________________________)49-49(אינה זמינה מיידית לבניה(

 בשכונה היוקרתית, 
2 וילות יחודיות יוצאות 

למכירה, בנוי 300 מ' 
על מגרש 400, הכל 
מושקע + בייסמנט 

להשכרה, מחירם נא בין 
4.5 מ' ל- 5 מ'. "אלעד 

נכסים-המובילים בתחום" 
זהבה, 050-2838399, 

03-9088872)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון, דירת 
גן, 6 חד', מושקעת מאוד! + 

יח"ד מושכרת.
ישראל אלבלינק - שוק הנדלן, 

052-3251213)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון, דופלקס 
ענק 5 חד', נוף פתוח ומלא 

אופציות, חייב להמכר!! רק 2 
מליון ש"ח, גמיש. 

ישראל אלבלינק - שוק הנדלן, 
052-3251213)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון, 4 חד', 
ענקית, רק 1,480,000 ש"ח, 
גמיש. ישראל אלבלינק - שוק 

_____________________________________________)49-49(הנדלן, 052-3251213

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3 חד', מושקעת, 

קומה א', 1,320,000 ש"ח, 
052-5752500)49-49(_____________________________________________

 בבן יאיר המבוקש, 
3.5 חד', בגודל של 4 

חד' יפה + מחסן + חניה 
בטאבו, רק 1,390,000 
ש"ח לסגירה! "אלעד 

נכסים-המובילים בתחום" 
רפאל, 050-939050, 

03-9088872)49-49(_____________________________________________

 בבעלי התוספות 3 
חדרים, מרווחת מרפסת 

ומטבח, משודרג 1,300,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח, 052-4243960

 פנטהאוז בבניה, 5 חד' 
עם אופציה לחלוקה מול 
השטיבלעך של רובע ז', 

1,740,000 ש"ח, 
054-8413551)49-49(_____________________________________________

 בחטיבת הנגב, ענקית 
ומפואר לאנ"ש, 5.5 חדרים, 
מעלית, ממ"ד, מרפסת 40 

מ"ר, 2 מליון ש"ח,
054-8413551)49-49(_____________________________________________

 דירה כי זולה באשדוד, כ- 
3 חד' ברובע ג', הרוב לאנ"ש 

בקרוב תמ"א תוספת בעוד
_____________________________________________)49-49(32 מ"ר, 054-8413551

 כ- 7.5% תשואה!!! 
בשיכון-א מחולקת ל- 3 

יח"ד מפוארות ומושכרות 
ב- 6,300 ש"ח, רק 

930,000 ש"ח. "יאיר 
_____________________________________________)49-49(נדלן" 052-7633978

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

_____________________________________________)49-49(תיווך יעקב, 054-4901948

 בבן אליעזר 3.5 חד', 
ק"ב,ח משופצת, 1,050,000. 

_____________________________________________)49-49(תיווך  יעקב, 054-4901948

 במרכז, מתחרד, בבנין דו 
קומתי, 3 חד', ק"ב, פינתית, 

אופציה מיידית לתוספת 2 חד' 
מושכרת. תיווך אדר נכסים, 

052-4834706)49-49(_____________________________________________

 בהרצל, מתחרד, בבנין 
באבן, 3 חד', ק"ב, אופציה 

מיידית לתוספת 2 חד', 
מושכרת, 960,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(אדר נכסים, 052-4834706

 במעפילים מתחרד, 3 
חד', ק"ג, מסודרת, אופציה 
לתוספת 2 חד', פינוי בינוי, 
925,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)49-49(נכסים, 052-4834706

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מושכרת, 690,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(אדר נכסים, 052-4834706

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

מוצמד בטאוב. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בקרבת האדמו"ר מגור, 
3 חד', חדשה!!! **באיזור 

שיכון ג', 5 חד', מעלית וחניה 
כחדשה *בקרית משה חד' 

מעלית וחניה כחדשה  *בחנה 
סנש, דירת גן יוקרתית, 5 חד' 
+ גינה. **ברב מימון, 3 גדולה 

+ אפשרות בניה על הגג 
_____________________________________________)49-49(*"אלוני נכסים" 052-7610603

 ר' עקיבא/הרב שך, 
ק"ק, 92 מ', מחולק 

ל- 2 דירות, מושקעות 
+ פוטנציאל עתידי, 

1,920,000 ש"ח. פנחס 
מילר מתווך מוסמך, 

050-4103310)49-49(_____________________________________________

 לקראת בנייה!! 
באיזור פרל-סלבודקה 

3,4 חד', מרווחות, החל 
מ- 1,600,000 ש"ח, 
תוכניות ב"יאיר-נדלן" 

052-7633978)49-49(_____________________________________________

 ברוזנהיים-השומר, 
3.5 חד', משופצת, 

 .1,730,000
**בחבקוק-אלישע, 
כ- 4 חד' + מעלית, 

1,900,000. "יאיר נדלן" 
052-7633978)49-49(_____________________________________________

 באזור סירקין, 100 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 1,890,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)49-49(_____________________________________________

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

3 כיווני אויר, גג-בטון, 
1,910,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)49-49(_____________________________________________

 במהרשל, ק"א, חזית, 
70 מ"ר, ישנה ושמורה, 

1,450,000. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בפרויקט 
בז'בוטינסקי, מבחר דירות 

חזית ועורף + פנטהאוז. תיווך 
אלטרנטיב, 

054-5500263)49-49(_____________________________________________

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

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

054-7477054 ,03-5444815)49-49(_____________________________________________

 שיווק בלעדי! 
בהרחבת אלעד, הזדמנות 

שלא תחזור! מגרשים 
בודדים פרטיים שהכי 

צמודים לעיר, 220 מ', רק 
250,000 ש"ח המקנה 
זכות ל- 2 דירות, אחרי 
הפקעה והפשרה, ניתן 

לקבל מעל דירה שלימה! 
"אלעד נכסים - המובילים 

בתחום" אוריאל, 
 ,050-2838377

03-9088872 )הקרקע 
אינה זמינה מיידית 

_____________________________________________)49-49(לבניה(

 בשיכון ה', 4 חד', 
בבנין חדש, 1,900,000. 

***באיזור העיריה, 
4 חד', כ- 95 מ', 

1,750,000 ש"ח. "יאיר 
_____________________________________________)49-49(נדלן" 052-7633978

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 שיווק בלעדי - מגרשים 
פרטיים למכירה לבניה 
רויה )כבר אחרי ועדה 

מחוזית(, רבע דונם רק 
250,000 ש"ח המקנה 
זכות ל- 2 דירות, אחרי 
הפקעה והפשרה, ניתן 

לקבל מעל דירה שלימה! 
"אלעד נכסים-המובילים 

בתחום" אוריאל, 
 ,050-2838399

03-9088872 )הקרקע 
אינה זמינה מיידית 

_____________________________________________)49-49(לבניה(

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

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

חמד נכסים - חיים, 
050-6452128)49-49(_____________________________________________

 בבמברגר 5, בית פתוח!! 
- למבקרים ביום שישי כ' 

כסליו )8.12.17( - בשעות 
10:00-11:00 - לל"ת!!! 
דירת-גן, 150 מ"ר, 6 חד' 

)כולל יח"ד(, כניסה-פרטית 
+ חצר 100 מ"ר. "מקסימום 

_____________________________________________)49-49(נדלן" 054-4340843

 באזור מינץ, פנטהאוז 
חדש, ק"ד + נוף מדהים, 5 ח' 
+ מרפסת גדולה, 2,850,000 

ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים" 
03-5791514)49-49(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)49-49(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות!!! 
באבן גבירול, דירת גן, 
משופצת, 200 מ' + 
85 מ' גינה, אופציה 

מאושרת לעוד 80 מ"ר, 
2,490,000 ש"ח. דניאל 

שמואל - "הום-דיל" 
052-8750321)49-49(_____________________________________________

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

200 מ'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בבניה! בגולומב, פנטהאוז 
5 חד' + גג, חניה, 3,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בבניה! בגולומב, דירת-גן, 
4 חד' + גינה, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 באבן שפרוט! הקודם 
זוכה ! 5 חד' שני 

מפלסים +גג 225 מ"ר 
2,250,000 ש"ח אביחי 
_____________________________________________)49-49(-מתווכים  03-5701010

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 באזור בן-פתחיה, ד.גג, 
4 + 2 + מרפסת, ק"ג + 

מעלית, חזית + נוף ואוויר, 
2,650,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
03-5791514)49-49(_____________________________________________

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

מפוארת ומשופצת. 
תיווך-הנדלן, 

050-4177419)49-49(_____________________________________________

 באבן שפרוט! הקודם 
זוכה! 5 חד', שני 

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

03-5701010)49-49(_____________________________________________

 בלעדי באחיה-השילוני, 
דירת-גג )דופלקס(, 

150 מ"ר, 3 למטה + 
2 למעלה וגג-פתוח, 

ק"ב-ואחרונה, משופצת, 
כ' מיידית, 2,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס ברחוב 
השניים, זקוקה לשיפוץ, 200 

מטר, בנוי 150 מטר + אופציה 
בגג עליון, 2,200,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)49-49(_____________________________________________

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

שלישית + מעלית, 
משופצת, 3,390,000 

ש"ח. חמד נכסים - חיים, 
050-6452128)49-49(_____________________________________________

 למבינים, ברבינא, דופלקס 
200 מ"ר + עלית-גג, חזית, 

אופציה למעלית. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באזור טרפון, 
דופלקס מפואר, 140 מ"ר 

+ 2 יחידות דיור, 3,500,000 
ש"ח. תיווך "פנינת הנדל"ן" 

_____________________________________________)49-50ל(054-8421867

 בחזון איש אזור שיכון 
ג', 5 חד', 130 מ"ר,ח ק"ג + 

מעלית, 3 כ"א + מחסן + 
חניה, משופצת, 2,450,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור רמבם, 6.5 
חד', 165 מ"ר, מפלס אחד, 

ק"ג + מעלית, 3 כ"א + 
מחסן למטה + סוכה גדולה, 
משופצת, 2,390,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בבניה, 5 חד', 
125 מ"ר, ק"א, חזית + 

מעלית + חניה + מרפסת 
שמש גדולה, 2,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, דופלקס 5 
חד', ק"ב, אחרונה, משופצת 

כחדשה, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רח' טבריה, דופלקס 
ענק, 180 מ"ר, 6 חד', חדשה, 

מושקעת, ק"ג + מעלית + 
חניה מקורה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בעמק יזרעאל, 5 
חד', 103 מ', ק"ב עם רישום 
בטאבו וחניה, מעלית, סוכה, 
מרפסת שמש, 1,700,000. 

'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)49-49(_____________________________________________

 בפרדו, 5 חדרים, 
ענקית במצב מצוין, 

כ- 140 מ"ר, חזית 
לשדרה, ק"ד + מעלית 

+ חניה, 2,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בירושלים אזור 
רבי-עקיבא בבנין חדש, 5 
חדרים, גדולה ומפוארת 

+ נוף-מדהים, ב- 
2,750,000 ש"ח. 

להב-נכסים, 
050-4177750)49-49(_____________________________________________

 באזור צפניה, 5.5 
חדרים, משופצת ומושקעת, 
כ- 120 מטר, קומה ראשונה, 
 ,B.D.A 2,500,000 ג'. תיווך

_____________________________________________)49-49(טלפון: 054-8449423

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות, בנגב 19, דירת 
5 חד' ענקית, כ- 130 מ"ר, 

קומה 1, 3 כ"א, מעלית וחניה. 
נטלי סולו רוזנברג רימקס, 

054-2171235)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)49-49(_____________________________________________

 מציאה! פרנסה 
טובה! מחולקת!! 

באבוחצירא, 5 חד', 
1,535,000 ש"ח, 

מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)49-49(_____________________________________________



י”ח - כ’ בכסלו תשע”ח  26/12-8/12/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

לפרסום
03-6162228

ירושלים 

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

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

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד', ענקית, 
70 מ', ק"א, חזית, 

1,650,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 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
050-508742)39-39(_____________________________________________

 בר' עקיבא/ הראשונים 
בבנין חדש עם מעלית 

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

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

050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברח' 
רש"י / שפת אמת, 4 

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 מציאה ברח' יהושוע, 
בפרוייקט גן העיר, 4 חד', 
ק"ב + מרפ' שמש, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,500,000 גמיש. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בהרצוג, 3 חד', גדולה 
ויפיפיה, חזית, ק"ב + מחסן 

+ אופציה 30 מ"ר, 1,650,000 
_____________________________________________)45-49(ש"ח, 054-8416078

 בישמח משה, 4 
חדרים כ- 110 מ"ר, 

קומה ב', 1,370,000 
ש"ח, מיידי. שלו נכסים, 

050-9575555)45-49(_____________________________________________

גני תקוה
4-4.5 חדרים

 בישמח משה, למכירה 
3.5 חדרים, משופצת, 
קומה ב', 1,370,000 

ש"ח. שלו נכסים, 
050-9575555)45-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בדוד המלך, ליד 
העיריה, ק"ב, עורפי, 

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

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מציאה! בעיר גנים, 3 

ח', כ- 50 מ"ר, מטבח חדש, 
מושכרת, נוף, 1,120,000, 

_____________________________________________)46-49(גמיש. 050-4108855/4, לל"ת

3-3.5 חדרים

נתיבות

עפולה

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 4 חד', מרווחת, בק.הרצוג, 
ק"ב, מאובזרת, מזגנים, 

03-5708182)47-50(_____________________________________________

גבעת שמואל

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בנין מתאים למוסד, 
מסחר ומגורים + מגרש 

וכן דירות מקבלן. 
"עץ הדעת" 
02-6769127)47-50(_____________________________________________

מודיעין עילית
 בנאות הפסגה, 4.5 חד' 

מהקבלן, מוכנה לחלוקה 
ליח"ד, אופ' למחסן צמוד, 

1,535,000 ש"ח, 
054-8408870)47-50(_____________________________________________

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

_____________________________________________)48-51(להרחבה 054-8460153/4

 דירת 4 חד', טאבו 
משותף, בנחל שורק, 85 מ"ר, 

עם אפשרות למשכנתא. 
03-6765524 053-3111238)48-49(_____________________________________________

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

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

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 
050-508742)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(_____________________________________________

 3 ח' רבי עקיבא/רש"י, 
3 כיווני אוויר, ק"ג, ללא, 

טעון שיפוץ - לל"ת, 
 ,03-5702245
052-7645649)48-49(_____________________________________________

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

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

בטון, 1,450,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 דירת 117 מ"ר, 4 חדרים, 
קומה ראשונה, הכול חדש 
חדש לגמרי, קרוב לרכבת, 

רק 850 אלף ש"ח. תיווך ארץ 
_____________________________________________)48-48(הצבי, 052-5253470

 מציאה ברב צבאן, קומה 
שניה, 3 חדרים + מרפסת 
גדולה + אפשרות לבנות 

קומה בגג )זקוקה לשיפוץ 
קל(, רק 740,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)48-48(ארץ הצבי, 052-5253470

 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(_____________________________________________

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

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

 בקוק השקט, 4 חדרים, 
102 מ"ר, ענקית + היתר ל- 

48 מ"ר בגג, אפשרות ליחידה, 
אופציה ממשית למעלית + 
נוף, לל"ת, 2,170,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-08/18ל(054-4472666

 בחנקין, מציאה! 4 
חד', ק"א, משופצת, 

1,650,000 ש"ח, גמיש. 
"דלוקס נכסים" 

054-8451271)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בתחילת בניה בפ. 
כץ, 4 חד', כ- 80 מ"ר, כניסה 

תוך שנתיים, 1,530,000, 
מתאימה להשקעה. -077

2050410, 050-5750880, אורי 
_____________________________________________)49-49(תיווך אדוארד

 בהר השלום, דו משפחתי 
4 חד', 125 מ"ר, ק"א + חניה, 
מושקעת, חדשה, 2,390,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 
03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, חזית, סוכה 

גדולה, משופצת כחדשה, 
1,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בסוקולוב, בניין חדיש, 
4 חד', ק"א + מעלית + 

היתר ל- 8 מ"ר + מעלית, 
חניה, 2,100,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 בנסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 ואחרונה! 
חזיתית, 3 כיווני אוויר! רק 
6 דיירים! + אופציה בגג. 

"מקסימום נדלן" 
052-2452820)49-49(_____________________________________________

 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)49-50(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 
חניה רשומה, פינוי אוגוסט 

2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)49-49(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי!! בהתנאים, 4 
חדרים, 95 מ"ר, חזית, 

ק"ג )גג-בטון(, סלון ענק, 
מטופחת, 1,700,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק 
השקט, 100 מ"ר, 4 חד', 

מושקעת ברמה-גבוהה 
+ מ'שמש, ק"א + 

מעלית, 2,160,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בשפת-אמת, 4 
חד', 100 מ"ר, משופצת-

מהיסוד, ק"ב, חזית-סוכה 
+ חניה, 2,150,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)49-49(_____________________________________________

 לחטוף, בא. רמב"ם, 
4 ח' + הול ענק )כחדר(,             
2 סוכות, 110 מ"ר + מעלית, 

2,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49("מאור נכסים": 052-7681123

 בשלמה בן יוסף, 4 חד', 
ק"ב, משופצת ח', חזית, 3 
כ"א, מעלית וחניה, גמיש - 

1,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

 באבן גבירול, 4 חד', 
חזית, 100 מ"ר, ק"ב, 

משופצת קומפלט, סוכה 
גדולה, 2,020,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבן נריה מתחם 
אוסם, 4 חד' משודרגת, 

קומה-ראשונה, חזית! ב- 
2,220,000 ש"ח, גמיש. 

להב-נכסים, 
050-4177750)49-49(_____________________________________________

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

נוף מרהיב, 1,650,000 
ש"ח. חמד נכסים - 

_____________________________________________)49-49(ישראל, 052-7741000

 בהבנים 21, 4 חד', 
חדשה מהקבלן, 87 מ"ר 
+ מרפסת 14 מ', חניה, 

מעלית, אכלוס בעוד 
3 חודשים, 2,080,000 

ש"ח. חמד נכסים - הלל, 
054-6215521)49-49(_____________________________________________

 ביצחק שדה, 4 חד', 
יחודית ומעוצבת בבנין 

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

054-6215521)49-49(_____________________________________________

 בירמיהו - 4 חד', 90 
מ"ר, משופצת ומרווחת, 

קומה 1, 1,940,000 
ש"ח. חמד נכסים - חיים, 

053-3357316)49-49(_____________________________________________

 באזור אלישע, 4 חדרים, 
משופצת כחדשה + מעלית 
+ סוכה גדולה, 2,250,000 

ג'. תיווך B.D.A, טלפון: 
054-8449423)49-49(_____________________________________________

 באזור דבורה הנביא, 4.5 
חדרים, כ- 145 מ' + אופציה 
גדולה להרחבה, 2,600,000 

ג'. תיווך B.D.A, טלפון: 
054-8449423)49-49(_____________________________________________

 בפ"כ, חדשה מקבלן, 
4 חד', מפרט גבוה, 

מיקום מצוין, מיידית, 
ב- 1,650,000. "דלוקס 
_____________________________________________)49-49(נכסים" 052-8555594

 התחלנו לבנות! באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + 
אופציה ליחידה החל מ- 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד' + 
אופציה ללא טאבו, 1,900,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרצוג 
בבננין חדש, 4 חד', 95 מ"ר, 
ק"ד + מעלית, 1,900,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' אזור חזו"א 
בבניין חדש, 4 חד', 100 

מ"ר, ק"ב + מעלית, 3 כ"א, 
מושקעת ביותר כולל ריהוט 

חדש, 2,250,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! 4.5 חד', ק"ג, 100 
מ' צמוד לנויפלד במצליח, 

משופץ, מפואר, ב- 1,700,000 
רק להיכנס! 'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)49-49(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' באזור שלמה 
בן יוסף, 70 מטר, קומה 

ג', מנוצלת מאוד, מרווחת 
ומפוארת + אופציה לסוכה 

ענקית. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)49-49(_____________________________________________

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

קרקע, מיידי. "רי/מקס" - 
_____________________________________________)49-49(משה דסקל, 050-5926021

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
3 חד', 60 מ"ר, משופצת 
כחדשה, ק"ב, 1,540,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

משותף בנוי 40 מ"ר היתרים 
לבניה עד 60 מ"ר ק"ד 

חזית,1,050,000ש"ח גמיש 
_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד', 
75 מ"ר, ק"ב + סוכה גדולה, 

חזית, משופצת כחדשה, 
1,630,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', 67 מ"ר 
+ מ.סוכה 13 מ"ר, ק"ב, 
חזית, משופצת ויפיפיה. 

_____________________________________________)49-49(מקסימום נדלן, 054-4340843

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

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

053-3128884)49-49(_____________________________________________

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

1,680,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49("אפיק נכסים" 03-5791514

 בטרומפלדור, 3ח', 67 
מ"ר, מושקעת, יפהפיה! 

חזית, ק"ג, אחרונה )רעפים(, 
1,340,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)49-49(_____________________________________________

 באזור גן-ורשא, 3, 
מרווחת, ק"ב, 1,550,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי! 3 
חד', קא', חזית, תוכניות 

להרחבה! "אביחי-
_____________________________________________)49-49(מתווכים" 03-5701010

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

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

03-5701010)49-49(_____________________________________________

 בפ"כ להשקעה לחלוקה 
אול להפוך ל- 3.5 ח', 72 
מ', ק"א + מפתחות, רק 

1,250,000. 'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באבן-גבירול, 
112 מ"ר, מחולקת, 3 ח', 
80 מ"ר + 12 מ"ר, סוכה 

על רלסים + יחידה 20 
מ"ר, משופצות, חזית, 

1,850,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בדב גרונר/
המכבים, 3 חדרים, 65 

מ"ר, משופצת ומושקעת 
מהיסוד, ק"א + אופ' 
להרחבה בצד של 20 

מ"ר, 1,350,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 3.5 
חדרים, 87 מ"ר, חזית-

ק"ב, 1,430,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בטרומפלדור, 
3 חדרים, כ- 50 מ"ר, 
שמורה, ק"ג ואחרונה 
)אופציה בגג רעפים(, 

1,200,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ, 
במתחרדים, מרווחת, מפוארת 

מאוד, קומה ב', חזית + 
אופציה לסוכה, 1,330,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)49-49(_____________________________________________

 בהרצל, 3.5 חד', 
כ"א, מסודרת, עורפית, 

1,400,000 גמיש.  
מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)49-49(_____________________________________________

 בלעדי במחיר מציאה! 
באברבנאל, 3 חד' + 
היתר לעוד 70 מ"ר, 

חזית, מעלית. מתחם 
_____________________________________________)49-49(הנדל"ן, 050-4000640

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

חניה, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים, 
3.5 ח', מושקעת מאוד, קומה 
ב', 80 מטר, 1,400,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 3 
חד', 70 מ"ר, מעלית 

וחניה, מעטפת והיתרים 
לכ- 20 מ"ר. אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)49-49(בועז 054-8474843

 בלעדי בנוייפלד, 3 
חד', אופ' ענקית לבניה, 
1,350,000 ש"ח. אפיקי 
_____________________________________________)49-49(נדל"ן בועז 054-8474843

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

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

 בבלעדיות! בחיד"א, 3 
חד' + סוכה, ק"א, חזית, 

1,620,000 ש"ח. 
"דלוקס נכסים" 

054-8451271)49-49(_____________________________________________

 לב הנדל"ן בבלעדיות 
בהרצל, 3 חד', פוטנציאלית, 
3 כיווני אוויר, מעלית, חניה, 
 בטבריה, 2.5ח', 65 מ"ר, _____________________________________________)49-49(054-4535300, 03-5757829

משופצת כחדשה, קומה נוחה, 
1,430,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בטבריה, 2.5 חדרים + 
מרפסות, ק"א, 60 מ"ר, 

משופצת ומושקעת, 
1,430,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)49-49(_____________________________________________

 מציאה ברחוב הנגב, דירת 
2 חד', 60 מ"ר, ק"ג + מחסן, 

גג רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

 בירושלים, 2.5 חד' + 
אופציה גדולה, 1,650,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות, בשיכון א' 
המבוקש, רח' מוהליבר 3, 2.5 
חד', כ- 60 מ"ר עם אופציות, 

קומה 2, חזית. נטלי סולו 
_____________________________________________)49-49(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 בית, 4 חד', כ- 140 מ"ר 
בנוי, מגרש 450 מ"ר, קרוב 
לאוניברסיטה, 4,500,000 

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

_____________________________________________)49-49(אדוארד

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

ממ"ד. "רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)49-49(_____________________________________________

 ברמבם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 

3 כ"אח, קו'1. "רי/מקס" 
_____________________________________________)49-49(משה דסקל, 050-5926021

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

050-5926021)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בהנשיא, 3 חדרים, קו'4, 

משופצת מהיסוד, מיידית.
"רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)49-49(_____________________________________________

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

4-4.5 חדרים
 בקרית שמואל, דירת 4 

חדרים, 120 מטר, מרווחת 
מאוד, קומה 4 ללא מעלית, 
פוטנציאל מעולה, 680,000 

ש"ח, גמיש. 050-244-244-6 
IRC)49-49(_____________________________________________

 קרוב לעיר, דירת 4 
חדרים, קומה 4 ללא מעלית 

+ מרפסת נוף מהמם לכינרת, 
550,000 ש"ח, 

IRC 050-244-244-6)49-49(_____________________________________________

 באזור מעולה, דירת 3 
חדרים, 75 מטר, משופצת 
מהיסוד, קומה 3, 570,000 

ש"ח, גמיש. המרכז הישראלי 
IRC 050-244-244-6 ,49-49(לנדל"ן(_____________________________________________

 בברנר, דירת 3.5 חדרים, 
קומה ראשונה, מסודרת, 
מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 

530,000 ש"ח, 
IRC 050-244-244-6)49-49(_____________________________________________

כרמיאל 
 מציאה! 3 חד', יפה, 

מושקעת, ליד הישיבה, 
670,000 ש"ח, גמיש, 

052-6577290
esti1946@gmail.com)49-50ל(_____________________________________________

נצרת עילית
 הזדמנות! מציאה! 3 חד', 
ק"ק, שכירות 2,200 ש"ח, רק 
_____________________________________________)49-49(435,000 ש"ח, 053-3154818

 דירה ענקית בק"ב, ניתנת 
לחלוקה ל- 3, שכירות 6,500 

ש"ח, רק 710,000 ש"ח, 
053-3154818)49-49(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2, 
מושכרת ב- 3,300 ש"ח, רק 

_____________________________________________)49-49(640,000 ש"ח, 053-3154818

 מפואר! 3 חד', ניתנת 
לחלוקה ל- 2, שכירות 4,000 

ש"ח, רק 490,000 ש"ח, 
053-3154818)49-49(_____________________________________________

 בעפולה, 2 חד', במרכז 
העיר, ק"ב, מושכרת, ב- 1,750 

ש"ח, רק 465,000 ש"ח, 
053-3154818)49-49(_____________________________________________

ערד
 מציאה ענקית, דירה 

בקומה שנייה, מחולקת 
לשלוש, מושכרת 3,300 ש"ח, 
רק 480,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)48-48(הצבי, 052-5253470

לפרסום
03-6162228

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

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

054-8402332)48-05/18(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228 לפרסום
03-6162228

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

מכירת רכבים
טויוטה

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-02/18(_____________________________________________

השכרת רכב

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-02/19(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-32/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-36/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-20/18ל(052-2514960

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)48-03/18(050-2540973 - אילן

נגרות

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-39/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-25/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-51/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2/4)18-18/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-17/18(_____________________________________________

צפת

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-24/18(קבוצות, 058-7506090

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-07/18(_____________________________________________

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

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-36/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-37/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/18(_____________________________________________

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-05/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-06/18(מדהים, 052-7170576

יבניאל

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

כלנית

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים 
מהדרין, לשבתות חתן, 
גיבוש, 5-8 משפחות + 
בריכה גדולה, משחקיה 

ומדשאות 052-3540874 
050-4153074)35-16/18(_____________________________________________

מושב גורן

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה( *ד6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

ספסופה

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/18(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-36/18(_____________________________________________

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

מ"ר מהחוף נפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-08/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-25/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-02/18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)54-07/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/18(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-47/18(_____________________________________________

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

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

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-17/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-15/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

הלוואות ומשכנתאות

 "משכנתא יועצים" - 
אישור וייעוץ למשכנתאות 

והלוואות, חסכון ממוצע 
של 100,000 ש"ח.

,058-4305321
02-5646563

www.mashkanta-
yoatzim.co.il)42-2/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-25/18(_____________________________________________

יעוץ ועזרה

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)43-2/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לטיפול וייעוץ 

בבעיות שלום בית, 
קליניקה לגברים, נשים 
_____________________________________________)43-2/18(ולזוגות, 050-5870353

מחשבים
 נייח מחודש, משחקים, 
סרטים, אחריות, מסך דק, 
_____________________________________________)39-51(700 ש"ח. 054-4543701

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

נקיון

 "סמייל and קלין" 
שרות נקיון מבריק ומקצועי 
למוסדות, משרדים, בניינים, 

053-9318155)43-50(_____________________________________________

 דירת נופש, 3 חד' + 
מרפסת, מרווחת מאוד באיזור 
חרדי, לזוגות בלבד, לשבתות 

וחגים, 052-7171288,
055-6786708)44-03/18(_____________________________________________

חסד
 למשפחה נזקקת מאור 

יהודה, דרוש מזון לסופי שבוע, 
לפנות לאילן )איש קשר(, 

054-6339801)48-51(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-25/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-18/18(_____________________________________________

 יחידת נופש יפהפיה 
בעתיקה, מאובזרת וממוזגת 

ברמה גבוהה + חצר,
054-5259470)49-52(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

ברי מים
 מתארגנת קבוצה 

לרכישת ברי מים במחיר 
מוזל במיוחד, כל החברות + 
_____________________________________________)45-4/18(אופציית שבת, 053-3177390

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-04/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-45/18(_____________________________________________

 בבית ישראל לשבתות 
וימים, 3 חד', יפה, מטופחת 

וממזוגת לחרדים בלבד, 
054-8431078/6)46-49(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-24/18(_____________________________________________

 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 
לנופש זוגי בצימר המערה, 

050-5990545)46-49(_____________________________________________

 "בית ארז" - מתחם ארוח 
חרדי ומרווח בהר כנען, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + בית כנסת, 
050-5500964)46-19/18(_____________________________________________

מיצובישי

פורד

 פג'ו 107 יד שניה, 58,000 
קמ"ש, שנת 2012,  30,000 

_____________________________________________)46-49(ש"ח גמיש, 052-3391036

פג’ו

 מכירת פאות חדשות 
ואיכותיות, שיער מעולה, 

מסודר ביותר! מיועד ליתומות 
_____________________________________________)46-49(בלבד, 054-8457246

גמ”חים

 הלוואות עד 500 ש"ח, גם 
למוגבלים, במיידי, 

052-6809242)46-49(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גדול 

ומרווח + ווייז )wazw(, ב- 
_____________________________________________)46-46/18(250 ש"ח ליום, 052-7696100

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-46/18(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" צימרים 
לזוגות + בריכה מחוממת 

מוצנעת + ג'קוזי + מטבחון 
מאובזר + נוף, בקרבת ביה"כ 
053-7707020 050-3770300)22-22/18(_____________________________________________

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

052-7772913)52-52/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/18(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 חדרי אירוח על בסיס יומי, 
150 ש"ח ליחיד. חודשי -

מ- 1,700 ש"ח כולל הכול. 
לזוג - 2 לילות - 500 ש"ח, 

מבצעים לחגים! -
052-2634477 ,052-3224835)36-40/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-20/18(לחורף, 050-4145161

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-4478055)47-47/18(_____________________________________________

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת, ח.פרטית, 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)47-50(_____________________________________________

 בהזדמנות! מיציבושי 
ספייס וואגן 7 מקומות, 

מרווחת, שנת 2001, 
מטופלת בזמן, טסט 

לשנה, מצבר חדש, מזגן 
מצוין, לפרטים בערב 
_____________________________________________)47-50(בלבד! 054-8527470

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-09/18(15 איש, 052-7164243

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-11/18(השקה!! 052-7134905

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

050-4133082 ,050-4133098)27-27/18(_____________________________________________

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-13/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-10/18(- "צימר דן" 058-7736573

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-21/18(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-21/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה, מומלץ!! 

052-8184337)48-51(_____________________________________________

מאזדה

 טויוטה קורלה 98 במצב 
מצוין, טסט לשנה, 7,000 

_____________________________________________)48-49(ש"ח, 054-3339725

 פיג'ו 205 1400 סמ"ק 
שנת 1993 מצב מכני מצוין, 
מנוע משופץ, מצבר וגלגלים 
חדשים, 1,900 ש"ח, גמיש. 

טל': 050-5829142, 
_____________________________________________)48-51(03-6736961, ארי

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-36/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות", כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000. לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור. 052-7655660, 
_____________________________________________)48-07/18(אמינדב

הנהלת חשבונות
 רואה חשבון - דוחות, 
הנה"ח, משכורות ונלוות, 

מחירים ללא תחרות, 
054-6225546)48-55(_____________________________________________

 יועץ נישואים מוסמך עם 
נסיון רב בפתרון משברים בחיי 

הנשואים, מקבל בקליניקה 
בירושלים והסביבה, לפי תאום 

_____________________________________________)48-51(מראש. גלעד, 058-4645870

כלי כסף
 חנוכיות יפיפיות 

מהיצרנים המובילים במחירים 
הכי זולים כדאי להזדרז, 

050-4169667)48-49(_____________________________________________

 "חברת נקיון העיר" - 
בתי כנסת, גנים, בניינים, 

בתי ספר, המלצות 
בשפע! נסיון רב!

_____________________________________________)48-51(רפאל, 050-9275777

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
052-7113937)49-10/18(_____________________________________________

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

משפ' שטרק 050-6393480 
04-6989511 050-9989500)49-08/18(_____________________________________________

 לשכירים בעלי כרטיס 
אשראי, עד 70,000 ש"ח 
לתקופה עד 60 חודשים, 
בריבית מועדפת, לא שוק 

_____________________________________________)49-52(אפור 052-5701630

 מאזדה 5 מודל 2006, 
7 מקומות, 139,000 ק"מ, 
דגם מפואר, 29,000 ש"ח 

054-8455068)49-50(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

 פורד פוקוס 2012 
אוטומטי במצב מעולה 20% 
פחות מהמחירון, בירושלים, 

052-7112242)49-52(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

צילום אירועים

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק 
ב', שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

צבע ופוליש

 צילום והסרטת אירועים 
ברמה גבוהה ובמחירים נוחים, 
_____________________________________________)44-51(נסיון רב. סהר, 052-7695234

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-48/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

שיפור הראייה

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-17/18(_____________________________________________

 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-14/18(_____________________________________________

 סיטונאי תשמישי קדושה 
ויודיאקה, מכירת חיסול, 
לחנויות ולפרטי, חנוכיות 
_____________________________________________)47-2/18()ויטראז'(, 054-8480860

תשמישי קדושה

עוזרות בית
 בב"ב, עוזרות בית בכל 
שעות היממה, עבודה יסודית 

_____________________________________________)48-51(וטובה, 058-7632114

 צבעי ותיק ומקצועי  
צובע דירות, חדרי מדרגות 

וכדו', וכן איטום קירות וגגות. 
עבודה נקיה ארי,
 ,050-5829142

03-6736961)48-03/18(_____________________________________________

שליחויות
 קפיצה. קו יומי למשלוחים 

וחבילות לכל חלקי הארץ, 
בריכוזים החרדים עד 12 שעות 
מהיעד ליעדו, מענה אנושי עד 
_____________________________________________)48-51(12:30 בלילה, 050-4151816

תקליטן
 תקליטן אנרגטי מגיע 

בליווי תופים מתחייב לאירוע 
_____________________________________________)48-51(שונה מהרגיל, 050-5247197

רפואה משלימה
 האבקה שנמכרת בחו"ל 

מחוללת פלאים, מרפאה 
לגמרי, מפטרת הציפורנים, 

055-6610818)46-01/18(_____________________________________________
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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

תינוקות

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

ריהוט

 ,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(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 שולחן וכסאות לסלון, 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

בנפרד, בהזדמנות,
052-4227714)43-43(_____________________________________________

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 תנור טוסטר אובן חדש 
ממש, בשרי מהדרין, 250 

_____________________________________________)46-49(ש"ח, 054-8527470

 מדפסת - פקס - מכונת 
צילום לבית, 190 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)46-49(ממש, 054-8527470

 תרמוס חשמלי לשבת, 
חדש באריזה, 100 ש"ח, 

054-8527470)46-49(_____________________________________________

 בבני-ברק למוסד צדקה 
למסירה בתרומה, ריהוט 
משרדי במצב טוב כולל 

שולחנות כתיבה וארונות 
ספרים. מאירוביץ, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 טוסטר אובן כחדש 
ממש - בשרי - מהדרין - 200 
ש"ח. מיקרוגל כחדש ממש, 

בשרי, מהדרין - 100 ש"ח, 
054-8527470)47-50(_____________________________________________

 בהזדמנות: *מטבח 
מאובזר. *מערכת חדשה. 

*ויטרינה. *מקרר אמנה 
600 ליטר נירוסטה. *שולחן 

וכסאות. *2 תמונות שמן 
מקוריות, 03-7323578,

054-3977457)47-48(_____________________________________________

 אקורדיונים קטנים 
לריתמיקאיות, החל מ- 

1,500 ש"ח לאחר שיפוץ 
מלא ובאחריות מלאה, 

052-2503617)47-50(_____________________________________________

 טלפון עתיק לנוי - 80 
_____________________________________________)47-50(ש"ח, 054-8527470

 מכשיר מסאז' לכל הרגל, 
4 מצבים + נורת חימום, 
סה"כ 250 ש"ח, כחדש 
_____________________________________________)47-50(מעוטף, 054-8527470

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!

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-06/18(הלקוח, 054-2821847

 שולחן אוכל ל- 6/7 
סועדים מעץ מלא בצבע חום, 

_____________________________________________)48-49(במצב מצוין, 052-7623559

 עגלה סטוקי 1,100 אפור 
_____________________________________________)48-49(- כחדשה, 052-7146087

 נלקח מגמ"ח תפילת 
כלה מרח' צירלזון ולא הוחזר, 

אבקש להחזיר בהקדם, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7135130, 03-5708451

 נמצא בכותל המערבי 
סידור עם שם "שולמית 

_____________________________________________)49-50ח(קרופניק" פלא': 050-4188923

 נמצא בשנה שעברה 
בב"ב קפוצ'ון כחול עם השם 
_____________________________________________)49-50ח("לנדאו", פלא': 050-4188923

 נמצא בשנה שעברה ברח' 
נחמיה סוודר תינוק עם פסים, 

_____________________________________________)49-50ח(פלא': 050-4188923

 נמצא סכום כסף באזור 
דובק ב"ב, ניתן לקבלו עפ' 

_____________________________________________)49-50ח(סימנים, 052-7155042

 נמצא כרטיס רב קו עם 
השם קופר אביגייל, נשמח 

_____________________________________________)49-50ח(להשיבו, 052-7650730

 אבד לנו בבין הזמנים של 
אב, צמיד טניס בצבע כסף 

באוטובוסים 36/16 לכיוון הר 
חוצבים/רמות /בשדרות גולדה 

_____________________________________________)49-50ח(מאיר, פלא': 054-8488762

 נמצאה שרשרת בפרשת 
חיי שרה ברח' סוקולוב/

השלושה, ניתן לקבלה ע"פ 
_____________________________________________)49-50ח(סימנים, 058-3218331

 אבד צמיד זהב לאישה 
בעיר אלעד/ב"ב ביום רביעי 

_____________________________________________)49-50ח(שעבר, 053-3111238

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)49-50ח(בתרומה, 054-8432271

 מעוניין מגיטרה קלאסית 
שמורה + תיק, עד 160 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(053-3136982

 דרושה עגלת תאומים 
במצב טוב למסירה למשפחה 

של אברך, לפרטים: 
_____________________________________________)49-50ח(054-8452961

 דרוש תוכי אהבה במחיר 
סמלי באיזור ירושלים, טל': 

_____________________________________________)49-50ח(053-4110390

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)49-50ח(תורה, 052-7396092

 מעונין לקנות מצלמת 
קנון דגם A2200, פאלפון: 

_____________________________________________)49-50ח(052-7191083

 אשמח לקבל בחסד סים 
טוקמן כשר, ב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8426371

 אשמח לקבל נוקיה 1208 
גם מקולקל, ללא עלות, ב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8426371

 מחפשים בורג של הקוצץ 
ירקות של מיקס "קנווד" פלא': 

_____________________________________________)49-50ח(050-4188923

 אברך לצורכי הדפסת 
חידושי תורה זקוק באופן דחוף 

למדפסת תקינה, 
_____________________________________________)49-50ח(053-3111169

 דרושה שידת מגירות 
ברחוב חצי מטר עד 100 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7117487

 מכונת פקס צילום 
משולב, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

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

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

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

 בלעדי! מקצבים לאורגנית 
קןרג PA600 לתיקייה 

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

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

_____________________________________________)49-50ח(054-8412903

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

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7396092

 זכרון של G 2000 כולל 
סרטי טבע HD, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7603864

 ,HD סרטי טבע חדשים 
_____________________________________________)49-50ח(ב- 15-20 ש"ח, 052-7603864

 מכשיר ניווט תוכנה 
מעודכנת באריזה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7624051

 נגן דוקו bleu בלוטוס 
חדש באריזה, ברחובות, 170 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-8603699

 מדיח כלים LG גדול - 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 054-8435872

 מכונת כביסה קריסטל 
מנוע חדש - 500 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)49-50ח(מצוין, 050-9742004

 אורגן טיירוס 2 במצב 
מצוין עם מקצבים + נרתיק 

ורמקולים, 4,500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ל(054-4202316

 אנו מעוניינים למסור מקרר 
בקו 2 דלתות, 560 ליטר, צריך 

_____________________________________________)49-50ח(תיקון, 052-7613645

 2 נברשות כחדשות, יפות, 
כל אחת 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7658888

 מזגן 2.5 כ"ס מפוצל 
במצב מצויין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7658888

 מפזר חום עילי )כמו מזגן 
קטן( עם שלט, 100 ש"ח 

בפתח תקווה, טל': 
_____________________________________________)49-50ח(054-7561146

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
מצב טוב מאוד, בירושלים, 

_____________________________________________)49-50ח(350 ש"ח, 050-4154203

 ת"פ קלטות פלוס רדיו, 
סוני, 2 רמקולים, 480 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(טל': 02-5376015

 מחשב נייח DELL מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-2421622

 מחשב HP בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)49-50ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)49-50ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-4831449

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4128920

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממש, אחריות מלאה, 

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

 נטסטיק דור 4 חדש, 250 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-8426180

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר( 180 וואט, שמור, 300 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 בית מנורה + לדים, מוגן 
מים, מתאים למרפסת, 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7115498

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 180 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8433730

 תנור בקו, משולב דו-תאי, 
בד"ץ העדה"ח, במצב מצוין, 

_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 054-8465662

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)49-50ח(150 ש"ח, 052-3463482

 הוברבורד צבע אדום, 450 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-4104992

 כירה חשמלית בודדת, 
חדש באריזה, 75 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)49-50ח(טל': 054-7561146

 רדיארטור 12 צלעות, 120 
ש"ח בב"ב, גולדליין,

_____________________________________________)49-50ח(052-7127261

 מעבד מזון 
CHROMEX סגור באריזה, 

240 ש"ח, הקודם זוכה! 
_____________________________________________)49-50ח(058-3232026

 HEMILTON מצנם 
סגור באריזה, לא היה בשימוש 
_____________________________________________)49-50ח(בכלל, 35 ש"ח, 052-7191512

 KMIX חלקים של מיקס 
מצב מעולה, 60 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7663075

 מיקרוגל דיגיטאלי - 
שארפ, 33 ליטר, לבן, 190 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)49-50ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)49-50ח(052-2437292

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 
צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 

מגע 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)49-50ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת דגם 

930, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7966786

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 450 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 ,)wahe( מכונת תספורת 
תקינה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות, כחדשות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות, ב- 

_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, 052-7966786

 מחשב לבית, זיכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנית 
כתיבת מסמכים, מצוין, 250 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 למסירה: מקרר "בקו" 
560 ליטר, 2 דלתות, דרוש 

_____________________________________________)49-50ח(תיקון, 052-7613645

 תנור + גז במצב מצוין, 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, י-ם, 052-7646461

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דגים, 120 ס"מ, 

אור חזק כחדש, 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)49-50ח(050-2897977

 קומקום חשמלי תוצתר 
AEG, משומש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 מדף ויטרינה פינתית 
לנרות שבת, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7154392

 שולחן פינת אוכל, מצב 
מצוין, צבע חום כהה, 220 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-5705546

 שידת מגירות החתלה, 
צבע לבן, איכותי, 380 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(בלבד, 052-5737813

 ספה מעור, 6 כסאות 
לסלון, מיטת נער, כחדשים, 

500 ש"ח לכל פריט, 
_____________________________________________)49-50ח(03-6191468, 052-7698994

 מזנון בצבע חום אגוז, 
אורך 2.20 מטר, עומק 

46 ס"מ, 4 מגירות גדולות 
עמוקות, שמור מאוד - מחיר 

350 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-3370884, 03-6770674

 שתי כורסאות בצבע 
כחול עם רגליים, מעץ בוק, 

_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 050-6658234

 ספה פינתית עגולה 
תכלת, 240X210, ב- 500 

ש"ח, 8 מקומות ישיבה, 
_____________________________________________)49-50ח(050-6658234

 ארגז מצעים לבן במצב 
מצוין, גובה 90 ס"מ + 2 

מגירות, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4919299

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4783220

 שידה במצב מעולה ומזנון 
מהמם בסך 500 ש"ח בלבד, 

מצב שמור, איסוף מתל-אביב, 
_____________________________________________)49-50ח(050-2214369

 כסא למחשב, מרופד, 
נוח, גלגלים, משענות, כוונונים, 

צרעה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(03-6182911

 מיטת נוער סטנדרט 
נפתחת + ארגז, סנדוויץ מלא, 

_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח, 054-9446320

 ספה 2, עור סינטתי אדום 
בורדו, בחולון, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)49-50ח(052-8380655

 ספה 3, עור סינטתי קרוע 
באמצע, בחולון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(טל': 052-8380655

 שולחן סלוני מרובע - 200 
ש"ח, במצב מצוין + ספה 

לסלון - 500 ש"ח,  
_____________________________________________)49-50ח(050-9340317

 שולחן מסיבי וחזק + 5 
כסאות, במצב טוב, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7114387

 בהזדמנות מנורה לסלון 
או לפינת אוכל במצב מצוין, 

_____________________________________________)49-50ח(80 ש"ח, 054-5925787

 שולחן סלוני נמוך מעץ 
מלא בצבע חום 1.30/0.55, 
_____________________________________________)49-50ח(ב- 250 ש"ח, 053-3136628

 מזרון אמריקן סליפ, סופר 
אורטופדי, 250 ש"ח, י-ם, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4172700

 שידת טואלט, 1.24 מטר, 
מצב מצוין! סגנון עתיק חום 

כהה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-4135002

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-4135002

 למסירה כורסת עור 
מרופדת, שחורה, נוחה מאוד 

ונפתחת לאיש/ה נזקקים, 
_____________________________________________)49-50ח(טל': 052-7135130

 חדרי ארונות אמבטיה סט 
קומפלט + מראה צבע וונגה, 
מצב מעולה, כולל כיור, ברז, 

שיש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-6140800

 2 מזרוני גומי אוויר 
אורטופדים, 190X80X20, ב- 

_____________________________________________)49-50ח(300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן סלוני + 6 כסאות 
במצב מעולה, 052-7675951, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4335435

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 

מסנדוויץ  אדום, 50 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 ארונית אמבטיה + כיור 
+ מראה/א.לברז, 380 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7148004

 2 מיטות לסוכה או 
לאירוח, מתקפלות, צבע חום, 

60 ש"ח כל אחת, לפרטים: 
_____________________________________________)49-50ח(054-8452961

 מציאה, ארון חדש 3 
דלתות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-765888

 שולחן מחשב בפ"ת 
אפור-שחור, מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7115498

 כורסת לובי 2 מושבים 
וונגה, מעולה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7115498

 ארון כתר 3 מדפים, היה 
בשימוש 3 חודשים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7191512

 מיטת עיסוי, משחררת 
שרירים תפוסים וכואבים עם 

אלקטרודות חמים, טלפון: 
_____________________________________________)49-50ח(03-9369848, 054-2051299

 עמודון לספרים צבע ונגה 
במצב מעולה, ב- 170 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(בלבד, 052-7117487

 כסא שחור ריפוד כחול, 60 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בב"ב, 052-5555489

 סטנדר מהודר מתכוונן 
כחדש, 400 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5555489

 שולחן סלון נמוך, צבע חו, 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 כסאות כתר, 40 שח עם 
ידיות, מצב חדש, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 ספה עור אמיתי, 3 
מושבים, חזקה ויציבה, 380 

ש"ח בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 117X47 מראה ממוסגרת 
כחדשה, בב"ב, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5555489

 מיטה מתקפלת ומזרון 
מתקפל, יציבה במיוחד, בב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(200 ש"ח, 052-5555489

 שולחן כתיבה מצוין, 140 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

 מכירת חיסול פאות עד _____________________________________________)49-50ח(052-5737813
גמר המלאי תתקיים היום י"ח 

כסליו בין השעות 19:30-22:30 
ברח' פרדו 4, דירה 1, ב"ב, 

058-3256050)49-49(_____________________________________________

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 מיטה לקוסמטיקה כחדש 
_____________________________________________)49-50ח(- 500 ש"ח, 054-8435872

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסא אוכל לתינוק במצב 
מצוין + מגש אכילה, 120 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7148004

 מעמיד אמבטיה לתינוק, 
כחדש ממש, רק 30 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(לפרטים: 054-8452961

 מיטת תינוק מעץ מלא 
ללא מזרון, 280 ש"ח. כסא 
לרכב, 100 ש"ח. סלקל, 20 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 0545-385-013, בני-ברק

 חדש!! מד חלב אם, 
בשימוש פעם אחת, לברורים 

_____________________________________________)49-50ח(נוספים: 052-7124168

 לול לתינוק מפלסטיק 
קשיח + גלגלים ללא מזרון, 

צבע לבן, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(03-9307308

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7601490

 ישבנון חדש באריזה, 
מתקפל - גיל גמילה + 

מדרגות, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7601490

 עגלת טיולון + אמבטיה 
"pergo" מצב כמו חדש, 390 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 עגלה צבע אדום/שחור 
במצב טוב, אמבטיה וטיולון, 

_____________________________________________)49-50ח(370 ש"ח, 052-7117487

 פינת אוכל מפלסטיק 
לילדים במצב טוב, ב- 100 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7117487

 כסא אוכל מתקפל 
משענת מתכוונת, פלסטיק, 

100 ש"ח, בב"ב, 
_____________________________________________)49-50ח(052-5555489

 מגן ראש מלא, חדש 
לתינוקת, 70 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5555489

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 זיכוי בחנות תינוקות, 15% 
_____________________________________________)49-50ח(הנחה, 058-3245685

 מעוניינים באמבטיה 
בוגבו, צבע נטרלי, במצב 

מצוין, במחיר מוזל, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7171917

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 טלפון אופטימוס LG, ב- 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, 052-2421622

 דיבורית לרכב דגם 
מוטורולה, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטאליין, חדש באריזה 

דגם GCE5933, ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7966786

 מכשיר סמסלונג J1 מיני, 
_____________________________________________)49-50ח(ב- 250 ש"ח, 052-7117847

 סטוק של 100 
חולצות מכופתרות 

מהמותגים ראלף לורן, 
טומי הילפינגר, נאוטיקה 
צבעונית ולבנות, מידות 
L,XL,XXL, ב- 15,000 

_____________________________________________)49-52(ש"ח, 055-9894908

 אופני BMX גדולות עם 
הילוכים, 190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-5705546

 אמבט מסז' חשמלי חדש 
באריזה, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(053-3136628

 תיק צד לנשים חדש בצבע 
חום, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)49-50ח(053-3136628

 מעמד מעוצב בשביל 
מקדחה )לא כולל( של כריכת 

ספרים, 170 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)49-50ח(054-8899695

 אופני ילדים BMX במצב 
מצוין, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 תוכונים ב- 80 ש"ח לאחד 
וקוקטיילים ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(לאחד, 052-7175927

 2 תוכונים חדשים 
מעולפים כולל כלוב ואוכל, ב- 
_____________________________________________)49-50ח(200 ש"ח גמיש, 03-5796519

 ברז מפלסטיק במצב מצוין 
כמעט חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7181034

 אופני הילוכים "26, ב- 
300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)49-50ח(0545-385013

 חליפות לנשים מידות -48
50, חדשות וכחדשות ב- 70 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7165513

 פאה חדשה באריזה במחיר 
סמלי של 350 ש"ח, צבע חום, 

עד הכתפיים עם פוני לצד, 
_____________________________________________)49-50ח(052-2449739

 נעלי סקוני מידה 37.5, 
חדשות, לאישה, 

_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 זיכוי 400 ש"ח )מהמחירון( 
בברון כובעים, ב- 150 ש"ח, 

052-7196432 )להשאיר 
_____________________________________________)49-50ח(הודעה(

 שמלה מושלמת לאירועים 
)ורוד עתיק(, 38/40, ב- 450 
ש"ח )במקום 1,500( שימוש 

_____________________________________________)49-50ח(פעמיים, 052-7622260

 3 שמלות יפהפיות 
חתונתיות +4-8-12 )ברוקד/
שמנת/זהב(, 100 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7622260

 שמלת ערב סגולה מבד 
שיפון + חולצת בסיס תואמת 

ב- 130 ש"ח - נלבשה פעם 
_____________________________________________)49-50ח(אחת, 052-7125823

 עיתוני "קולמוס" ישנים 
מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(לגליון, 054-7458429

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה ו"בתוך"(, כ- 100 

גליונות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-7458429

 חידושי ר' עקיבא איגר, 
גדול 30 ש"ח. רשב"א גדול 

חדש, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-6599942

 קצות החושן חדש 30 
ש"ח. שו"ת ר' עקיבא איגר 30 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-6599942

 תוספות הראש גדול 30 
ש"ח, פני יהושוע גדול 30 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-6599942

 רשב"א 50 ש"ח. שיטה 
מקובצת 50 ש"ח. רמבן על 

_____________________________________________)49-50ח(השס, 30 ש"ח, 050-6599942



י”ח - כ’ בכסלו תשע”ח  66/12-8/12/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

  

 

 

 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-49(_____________________________________________

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית וגננת וכן 

לצהרון גננת וסייעת, תנאים 
_____________________________________________)45-52(טובים!! 050-7884864

 לחנות צילום בב"ב 
עובד/ת ידע בגרפיקה לשעות 
אחה"צ - ערב, 03-6199392, 

054-5793174)45-49(_____________________________________________

 דרושים אנשים 
הגונים למכירת מוצרי 

ואביזרי בריאות בביתם. 
*ללא השקעה, סודיות 

מובטחת, קו"ח, עיר 
ושכונת מגורים לפקס: 

02-6760896)45-48(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בת"א, 
דרוש/ה פקיד/ת הנה"ח, נדרש 

ידע במחשבים ובאנגלית, 
03-5616466)45-48(_____________________________________________

 לחברה לבנית אתרים 
בב"ב, דרושה מזכירת 

סטודיו לטיפול בלקוחות 
החברה, ידע בגרפיקה - 

חובה! 072-3902280
jobs@kidumplus.co.il

_____________________________________________)46-49(פקס: 074-7174070

 לחברה גדולה לבניית 
אתרים בב"ב: איש 

מכירות שכר 6,000 + 
בונוסים גבוהים

jobs@kidumplus.co.il
072-3902280

_____________________________________________)46-49(פקס: 074-7174070

 לחברה מובילה לבניית 
אתרים בב"ב, דרושה 

גרפיקאית עם נסיון וידע 
בעיצוב אתרים

jobs@kidumplus.co.il
072-3902280

_____________________________________________)46-49(פקס: 074-7174070

 לחלוקת עיתון גלובס 
6:00-8:00 - בערב, חמישה 

ימים בשבוע, שכר גבוה. גיל, 
054-2204060)46-49(_____________________________________________

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

12:30-16:30, פרטים טל: 
054-9474755)46-49(_____________________________________________

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות כל בו ברחוב רש"י 

בבני-ברק, עבודה במשמרות, 
052-3608065)46-49(_____________________________________________

 באזור המרכז לחברה 
בתחום הבנקאות 

דרושים נציגי גביה 
ושרות לקוחות, תנאים 

סוציאליים מעולים. 
לפרטים: 050-7675805 

_____________________________________________)46-49(החל מ- 20:00

 דרושה מטפלת למעון 
בתל-אביב, משרה מלאה, שכר 

הולם למתאימה, 
052-5456295)46-49(_____________________________________________

 למעון חרדי בפתח-תקווה 
*מטפלת + יום חופשי + 
בונוסים וכן מ"מ/סבב/ימי 

שישי, 30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)46-49(_____________________________________________

 לאריקס טוסט בשר 
ובורגרים, דרושים עובדי דלפק 

_____________________________________________)47-50(רציניים, 050-9755999

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







 לסופרמרקט בבסר, דרוש 
עובד רציני לשעות הערב, 

תנאים מצויינים למתאימים, 
050-3235555)44-48(_____________________________________________

 במיידי!!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)46-49(_____________________________________________

לרו”ח בתל אביב דרוש/ה

מנהל/ת 
חשבונות

ניסיון קודם בחשבשבת 
ומשכורות במשרד מנהלי 

חשבונות/רו”ח
תחבורה נוחה

פקס: 03-5607320
avnerg@avner-gilboa.com

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 לפנימיה לבנות בגאולה 
י-ם, דרוש עוזר-טבח, נשוי, 

052-5867722, פקס: 
153-525594806)47-50(_____________________________________________

 עובד למזנון חלבי במרכז 
ב"ב לשעות ערב/לילה + שישי 

_____________________________________________)47-50(ומוצ"ש, 052-7629533/4

 למעון בפ"ת דרושה: 
מטפלת/גננת, תנאים מעולים 

_____________________________________________)47-50(למתאימות, 050-8342228

 לאמישרגז ב"ב, 
דרושה פקידה לשעות 

מפוצלות, 8:00-13:00, 
 ,16:00-19:00
054-5237327)47-50(_____________________________________________

 למעון איכותי בשיכון 
ה', דרושה מטפלת מצויינת 

מ.מלאה, סביבת עבודה 
_____________________________________________)47-50(נעימה, 052-7626309/10

 דרוש עוזר מחסנאי בעל 
רשיון ב', משרה מלאה, 5 

ימים בשבוע, עבודה קבועה, 
052-6364614)47-48(_____________________________________________

 דרושים אנשים 
רציניים לחברה בין לאומית 
בהתרחבות בישראל במגזר 

החרדי לעבודה מהבית, 
מתאים כהכנסה נוספת, אין 
צורך בנסיון קודם, מקומות 

_____________________________________________)47-50(מוגבלים, 050-2250003

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנלהלה חרדית(, דרושות 
סייעות למ.מלאה/חלקית, 

מ- 7:30-16:45, שעות 
גמישות, קרוב לב"ב, 

ת.מעולים למתאימה, 
054-2391308)47-50(_____________________________________________

 דרוש קופאי למכולת 
בב"ב, שכר טוב למתאימים, 

050-2044066)47-50(_____________________________________________

 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

 לגן בוטיק בפ"ת, 
סייעת לתינוקיה וגננת 
לגילאי 1.5-2, מנוסות 

)ללא נקיונות(, 
052-3600817)47-50(_____________________________________________

 דרוש נהג אוטובוס 
למיניבוס חדש, איזור 

ב"ב/ר"ג, תנאים טובים, 
050-4142211)48-49(_____________________________________________

 דרושה תקציבאית 
להפקת אתרים לחברה 

גדולה בב"ב, חובה הבנה 
בגרפיקה וחווית משתמש 

של אתרים. ק"ח למייל: 
jobs@kidumplus.co.il

פקס: 074-7174070.
_____________________________________________)47-50(טלפון: 072-3902280

 לחברת נקיון באזור גני 
תקווה, דרושים עובדים/ת 
לעבודה מסודרת לשעות 

7:30-16:30 במוסדות 
חינוך, תנאים טובים, 

052-3272220)47-50(_____________________________________________

 התפנה בחור בעל 
קורא קול טוב לשבתות, 

054-6337121)47-50(_____________________________________________

בעלת יכולת קידום
ויעול מערך הטלמרקטינג
תנאים מעולים למתאימות

fraidi@haverim.org.il :קו“ח למייל

דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני ברק

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 למעון פרטים ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות: 
14:00-17:00, תנאים הולמים 

למתאימה, לפרטים: 
058-4457040)48-51(_____________________________________________

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 במרכז ב"ב, דרושה 
בחורה חרוצה לצהרון במעון + 
יום מלא, ת.מצוינים! לפרטים: 

054-5841018)48-49(_____________________________________________

 למיזם חדש בינלאומי 
בתחום השיווק, דרושים 

חרדים רציניים מאזור המרכז, 
אפשרות כהכנסה נוספת, 

אין צורך בנסיון, הדרכות ע"י 
החברה. לגברים: 

058-4115265. לנשים: 
052-8706565)48-51(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושה מתאמת פגישות, 
8:30-15:30, 31 ש"ח + 

בונוסים, נסיון בשרות לקוחות 
_____________________________________________)48-49(חובה, 050-2436777

 למוסד תורני בב"ב, 
דרוש נהג אוטובוס, 

תנאים טובים מאוד! 
 ,054-847605
03-6714801)48-51(_____________________________________________

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 
ידע בסיס באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל

_____________________________________________)48-51(בציון משרה 998

 משרת אם - פרוייקט מייד 
לחודשיים, א-ה, 7:50-15:00! 

שיחות נכנסות בסביבה 
מותאמת לחרדיות בחברת 

ביטוח מובילה ליד ב"ב, שכר 
גבוה! אינטרנט חסום, שליטה 
_____________________________________________)48-48(במחשב חובה, 073-2590300

 למשרד עו"ד בב"ב העוסק 
בגבייה בתחום הראשויות 

המקומיות, דרושים/ות 
פקידים/ות, העבודה במשרה 
מלאה/חלקית, שכר ממוצע 
7,500 ש"ח, תנאים מעולים 
למתאימים/ות, קו"ח למייל:
jobs@aeh.co.il או לפקס:

_____________________________________________)48-51(03-6186181 בציון משרה 998

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 

ידע בסיסי באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון משרה 
9988)48-51(_____________________________________________

 בב"ב לרובין חד"פ - )חד 
פעמי(, דרושה מוכרת +40 
לשעות הבוקר, רצוי אנגלית/

יידיש, 052-7135002, 
03-5709308)48-49(_____________________________________________

 לחנות שמעיה, דרושים 
עובדים וקושרי ציציות, 

מחסנאים ומוכרים מנוסים, 
052-6242872)48-49(_____________________________________________

 למשרד ניהול 
פרויקטים בגבעת 

שמואל, דרושה מזכירה 
מנוסה, שליטה באופיס 

ובינארית
secjob2018@gmail.com)48-49(_____________________________________________

 דרוש נהג עד ומעל 15 
טון למשרה מלאה במרכז, 

054-4550099)48-51(_____________________________________________

 דרושה לגן פרטי 
במרכז העיר פ"ת, גננת 

ליומיים בשבוע עד 
השעה 13.15, לפרטים 

בשעות הערב: 
054-8121234)48-49(_____________________________________________

 דרוש נהג נוסעים זעיר, 
_____________________________________________)48-49(תנאים מעולים, 053-7444888

 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(_____________________________________________

 לחברת בניה מצליחה 
)קבלנים רשומים(, דרוש איש 

מכירות תותח!!! יד ונסיון 
בתחום הבניה חובה, שכר 

ותנאים הולמים למתאימים, 
העבודה מול לקוחות פרטיים 

ומוסדיים בכל רחבי הארץ, 
קו"ח למייל:

building.g.ltd@gmail.com)47-50(_____________________________________________

 אדם רציני מעוניין 
_____________________________________________)48-50(בעבודות נקיון, 055-6672036

יואל (חב“ד)

מצב
חרום!!

058-3275870

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
תנאים מעולים למתאימות

 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

 לתיווך דרושה עובדת 
למשרד תיווך לעבודה תמורת 

אחוזים, שעות גמישות, אין 
צורך בנסיון קודם, הכנסה נאה 

_____________________________________________)49-49(למתאימים, 054-7477054

 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)49-2/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ל"פרפרים" דרושים 
מנהלות עם נסיון, שכר 

גבוה למתאימות + 
בונוסים, 

_____________________________________________)49-52ל(050-8266772, רחלי

 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

 לארגון בתחום הרפואי 
בירושלים, פקידה לעבודה 

מהבית, לעבודה פקידותית 
נעימה, שעתיים ביום, 4,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 לארגון חרדי בירושלים 
מזכיר/ה, 6 שעות ביום, שעות 

נוחות, 5,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 למשרד בתחום הנדל"ן 
בבני-ברק, מזכיר/ה לניהול 

משרד, עבודה משרדית נוחה, 
שעות נוחות, 8,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(קריירה, 072-22-222-62

 בב"ב להוסטל "עזרה 
למרפא" לאנשים עם 
פיגור שכלי, דרושים 
מטפלים במשמרות 

)עבודה מועדפת(, מדריך 
תעסוקה )נסיון קודם - 

יתרון(, לפרטים: 
052-7650600. פקס: 
073-2229988. מייל:

baitlachaim@ezra-lamarpe.org)49-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בעלת נסיון בשירות 
ומכירה טלפונית? בעלת 

כושר שכנוע? אנחנו מחכים 
לך למשמרת ערב, שכר גבוה 

_____________________________________________)49-50(למתאימה, 050-2436777

 דרוש איש/ת שיווק 
למקומון בירושלים )לרגל 

פתיחת העיתון הנוסף(, תנאים 
מעולים למתאימים/ות, קו"ח 

למייל: 
michal5050@etrog.net.il

_____________________________________________)49-50(לפקס: 1532-5717271

 למשרד רו"ח בב"ב, דרושה 
מנהלת חשבונות, אפשר ללא 

נסיון, קו"ח לפקס: 
03-6763760)49-50(_____________________________________________

 דרושה משפחה לאומנה, 
בתשלום, באזור בני ברק, לבני 

_____________________________________________)49-51(7 ו- 9, 054-5673520

 דרושים עובדים למאפיית 
מצות באיזור המרכז

_____________________________________________)49-52(050-4116523 עקיבא

 מסורה ואחראית מעוניינת 
לסייע למבוגרים לא סיעודיים 

_____________________________________________)49-50ח(כולל לינה, 052-3165160

 תלמידה מעוניינת 
להתגורר אצל זקנה )עדיפות 
לאמריקאית( בתשלום סמלי, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4131988

 בחור חרוץ ואמין בעל 
נסיון מחפש עבודה בתחום 
המכירות בירושלים, קיוסק, 
חנות מאפיה, אפשרי בערב, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7163334, 054-7933828

 מעונין לנקות חדרי 
מדרגות ובתי כנסת, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7137135

 מדריך בפנמיה - אברך 
יר"ש התפנה לשמש כמדריך 
לילה בפנמיה, 050-4188322

_____________________________________________)49-50ח(

 מעונין לעבוד בסוכנות 
נסיעות חרדית תמורת שכר 

_____________________________________________)49-50ח(סמלי, 052-7686812

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, ב- 

_____________________________________________)49-50ח(70 ש"ח, 050-4177726

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי - 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)49-50ח(052-2727474

 גיטרה מקצועית, 150 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7148004

 אופני ביאמקס, גיל 6-8, 
_____________________________________________)49-50ח(140 ש"ח, 052-7148004

 אופני ביאמקס לילד, גיל 
_____________________________________________)49-50ח(3-4, 140 ש"ח, 052-7148004

 קלרינט מעולה, חדש 
באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8404243

 כינור מעולה חדש באריזה, 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 054-8404243

 אופני כושר לא הילוכים 
פשוטים, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(לפרטים: 054-8452961

 קרטון של סוכרזית/
סוכרלוז כמעט שלם, רק ב- 

310 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)49-50ח(054-8452961

 משנה ברורה גדול, חדש, 
50 ש"ח. חידושי הר"ן על השס 
_____________________________________________)49-50ח(חדש, 50 ש"ח, 050-6599942

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח, 052-3463482

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

50 ש"ח לשנה - 2 כרכים, 
_____________________________________________)49-50ח(בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "אקספלור" מדהים 
ביופיו, ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, בב"ב, 80 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7600336

 ספר "בית הבובות 
הורודות" מצופה בנילון במצב 

מצוין, 60 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 2 שמלות יפהפיות 
לארועים, מידות 36,42 

לממוצעות וגבוהות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-8408197

 נברשת ענתיקה עשויה 
מחרסינה עם חמישה קנים - 

_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 050-6658234

 חליפה חדשה צמר - 
עבודת יד, שלושה חלקים, 450 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-6658234

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)49-50ח(260 ש"ח, 054-8412903

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-4831449

 תלת אופן לילדים במצב 
מצוין, 140 ש"ח הזריז נשכר! 

_____________________________________________)49-50ח(058-3232026

 שעון קיר דקורטיבי חדש 
באריזה, 40 ש"ח, הקודם 

_____________________________________________)49-50ח(זוכה! 058-3232026

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 30 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(כ"א, 058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 40 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7191512

 מסברובסקי ברמת 
אביב, צמיד ושרשרת חדשים 

משובצים, 500 כ"א, 
_____________________________________________)49-50ח(052-5555489

 עגילי זהב תלויים 
משובצים, חדשים באריזה, 
_____________________________________________)49-50ח(450 ש"ח, 052-5555489

 מצעים 4 סטים כפולים 
מלאים, ב- 150 ש"ח, "פריד" 
_____________________________________________)49-50ח(בב"ב כחדש, 052-5555489

 מתלה כביסה גדול 
מתקפל מפלסטיק, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(בב"ב, 052-5555489

 קופסת תכשיטים עץ 
בשילוב כסף כחדש, 2 תאים, 

_____________________________________________)49-50ח(60 ש"ח, 052-5555489

 ישבנון חדש באריזה, 
מתקפל - גיל גמילה + 

מדרגות, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7601490



הבחירה של הבית
תנובה

חנוכה עם תנובה

בקבוק חלב תנובה 3%
 בד״צ העדה החרדית

1 ליטר

מארז זוג נפוליאון 
225 גרם×2 יח'

 פרוסות מוצרלה
 ועדת מהדרין

150 גרם

מארז קרלו מיני 
100 גרם×16 יח'

מארז 10 שקיות שוקו
 ועדת מהדרין

225 מ״ל×10 יח'

 השף הלבן קרם פרש
 ועדת מהדרין

200 גרם

מיוחד
לחנוכה!

 חדש
על המדף!

מיוחד
לחנוכה!

מארז זוג באדי 
500 גרם×2 יח'

ממרחי סויה בסגנון גבינה
 בד״צ העדה החרדית

250 גרם

החל מט״ז בכסלו תשע״ח )4.12.17( עד גמר המלאי *בחנויות הנבחרות *ההנחות והמבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה ע״י הקמעונאי

 חדש
על המדף!

 מארז שלישיית
קצפת צמחית
250 מ"ל×3 יח'

פיראוס צפתית 9%
ועדת מהדרין

200 גרם

 מהדורה
מוגבלת!

 מהדורה 
מוגבלת!

 חדש
על המדף!

 משקה חלב לקפה
 בטעם אגוזי לוז

 ועדת מהדרין
800 מ״ל

מארז זוג חרמון 16%
250 גרם×2 יח'
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