
בבית שמש

גרינברג מגיב לאבוטבול: 
"לא יפעל נגד גדולי ישראל"

מחדלים בכבישים: בולענים, 
הזנחה, סכנות ונזקים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי לציבור החרדי בבית שמש  יום חמישי ה' בכסלו תשע"ח  23/11/17 גיליון מס' 387

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:00
16:17
13:56

17:14
17:15
17:15

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת ויצא

03-5796643

אאאאא
/ עמ'

אפליה בצפון: כך מונעים 
תקציב מחרדים

/ עמ' 10

גדולי ישראל וצמרת המדינה 
ניחמו את הגר"מ מאזוז

/ עמ' 10

 חשיפת

 'קו 
עיתונות'

 תחקיר

 'קו 
עיתונות'

"יש ליקוי מאורות בש"ס, מקווה שההנהגה תתעשת"
יגאל גואטה בראיון מיוחד

על יריבי ש"ס מבחוץ: "אלי ישי וחבורתו, ואנשים מתוסכלים כמו בניזרי ואמסלם"
ועל היריבים מבפנים: "חייזרים מקרוב באו, הצד השווה שדרכם להזיק ולהקליט"

על הסקרים: "בני התורה הם 4-5 מנדטים, וחלקם רועים בשדות זרים אצל אגודה"
על חזרה אפשרית לכנסת: "זה לא עומד מבחינתי על הפרק ולא משאת חיי"

על ראשות העיר בני ברק: "אנחנו יותר מדגל, הספרדים חייבים לרוץ"
על הליכוד: "מעניין אותם רק הקולות של המזרחיים ולאכול מופלטות"

על הסכסוכים הפנימיים ביהדות התורה: "שיהיה בהצלחה לשני הצדדים..."
/ עמ' 12-13 

הצעת חוק 
חמישית 
למניעת 

חילולי שבת
/ עמ' 13

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 “
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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
הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

בהזדמנות 
להשכרה!

משרד/חנות/קליניקה

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

פרסם ותתפרסם

/ עמ' 4

על  תקדים  חסרת  ביקורת  מוטחת  המדינה,  מבקר  של  חמור  בדו"ח 
עיריית בית שמש והעומד בראשה  יותר ממחצית מעובדי העירייה 
ובעיקר:  תקציבי,  גרעון  למרות  בזבנית  התנהלות  משפחה,  קרובי 
התעלמות מהוראות החוק, מביקורת, ומסירת דיווחים כוזבים / עמ' 4

ענק  לשלוליות  שהופכים  כבישים  שמש:  בית  בכבישי  סיוט 
בחורף, צירים מוזנחים, מקטעים שלא נפתחים, ורכבים שניזוקים 
מבורות  וזה לא הכל: הסדרי תנועה ברחובות מסוימים נעשו 

בשלומיאליות, והנהגים מסתכנים / עמ' 6

שבה על קיאה: עיריית בית 
שמש מצפצפת על החוק



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

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

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

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



זוכים כל יום

  קונים סימילאק למהדרין )פחית 900 גר'(    מתקשרים לטלמסר 03-3738888 ויכולים לזכות!

איך משתתפים?

- להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחותלמהדרין

דבורי ליברמןדבורי פשדנובק
הצלמות
שרי שטרן  המשתתפות: מירהלה כהן

הפרס כולל צילום מקצועי ע"י אחת מהצלמות המשתתפות בפעילות בערים בני ברק, ירושלים, אשדוד, חיפה ובתיאום מראש. אלבום דיגיטלי מעוצב בכריכת book גודל 20X15 + תמונה מוגדלת גודל 45X30 + דיסק 
תמונות. המבצע מתקיים בכפוף לתקנון בתאריכים כ״ג חשוון תשע״ח עד י״ט כסלו תשע״ח )12.11.17-07.12.17( לא כולל שישי שבת. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. לתשומת לב – חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

3

תחייכו
מבצע צילומים
    יוצא לדרך

הוא כבר מרים ראש? זוחל על ארבע? ישן בשלווה עם חיוך מתוק?
סימילאק למהדרין מזמין אתכם להנציח רגעים 

משפחתיים קסומים ולהתפנק עם

PR
-IL

-A
BT

-S
IM

-S
 5

59
(1

0/
17

)

סט צילומים יוקרתי לכל המשפחה

  בשווי 1,000 ₪ 
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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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 מבחן עם מלווה מלכה
ר  צ ח ב
ש  ד ו ק ה
ב  ו ל ע ל
שמש,  בבית 
מבחן  נערך 
י  א צ ו מ ב
בו  שבת, 

על  הישיבה  בחורי  נבחנו 
האדמו"ר  כ"ק  במחיצת  ישבו  מכן  לאחר  תלמודם. 

לסעודה רביעית 'מלווה מלכה'.

 מזל טוב
נחוגה  השבוע 
טובה,  בשעה 
בר  שמחת 
המצווה לבנו של 
האדמו"ר  כ"ק 
ב  ו ש ט י ד ר ב מ

נדבורנה אראד. במשתתפים: רבני 
העיר, ראשיה, נכבדיה, ומאות חסידים ואוהדים.

 המשפיע ספד למשגיח
וככלות השבעה לפטירת זקן המשגיחים הגה"צ רבי 
בבית  מרכזית  וחיזוק  מספד  כנס  התקיים  יפה,  דב 
דברים:  נשא  שורק.  נחל  ברחוב  אליהו  לב  הכנסת 

המשפיע החיסידי הרה"צ צבי מאיר זילברברג.

 הבנק התגייס לטובת בני עקיבא
עקיבא'  'בני  בסניף  השבוע  ביקרו  לאומי  בנק  נציגי 
בני  סניף  הבנק.  תרומת  בזכות  בבית שמש, ששופץ 
עקיבא "בית שמש מרכז" הוא הסניף הוותיק ביותר 
 4 מבין  בעיר, 
הפועלים  סניפים 
בבית שמש. מבנה 
שבבעלות  הסניף, 
סבל  העיריה, 
שנים  במשך 
מבעיות  ארוכות 
נמנעו מלקחת  רבים  חניכים  כן  ועל  במבנה  תשתית 
בתנועה  נאלצו  אף  האחרון  בחורף  בפעילות.   חלק 
כחודש,  במשך  לפעילות  הסניף  סגירת  על  להורות 

בעקבות דליפת מים בגג המבנה. 
זכה  הסניף  עקיבא,  בני  הנהלת  בסיוע  מכן,  לאחר 
שהעבירה  כספים  עם  שיחד  לאומי,  בנק  לתרומת 
ושדרוג  המבנה  גג  איטום  למימון  סייעה  התנועה, 
שנערכת  ארגון"  "שבת  לקראת  החשמל.  מערכת 
השבוע, התקיים במקום סיור משותף של הנהלת בני 
מגזרים  נציג  השתתפו  בסיור  הבנק.  ונציגי  עקיבא 
בבנק לאומי- יצחק חסדיאל, מנהל שלוחת בית שמש 
יאיר  עקיבא  בני  מזכ"ל  הרשיש,  יניב  לאומי  בבנק 
שחל, סמזכ"ל כספים בתנועה נתנאל אלק, רכז ארגון 
אליה  הסניף  וקומונרית  פנחסי  יהושע  מרכז  מחוז 

קולדני.

 דוגמה אישית
עיריית  ראש 
בית שמש משה 
נתן  אבוטבול 
דוגמה  השבוע 
והגיע  אישית, 
ביום  דם  לתרום 

התרמת דם של מד"א בבניין העירייה בקניון נעימי. 
דם  ולתרום  להצטרף  לתושבים  קרא  העיר  ראש 

למטרה החשובה.

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

מאת:  ישראל פריי

לא פחות מ-53% מבין 1,078 עובדי עיריית 
עולה  כך  משפחה,  קרובי  הינם  שמש,  בית 
המקומיות,  לרשויות  המדינה  מבקר  מדו"ח 
נוקבת  ביקורת  נרחבים של  פרקים  שהקדיש 
על התנהלות עיריית בית שמש. עוד בדו"ח: 
גרעונות  התייעלות,  בתוכניות  אי-עמידה 
בוועדת  ליקויים  שכר,  חריגות  מתמשכים, 
אסורה  ומעורבות  עובדים,  לקבלת  הבחינה 
של סגן ראש העיר מאיר בלעיש בענייני כוח 

אדם.
עובדים  מ-568  פחות  לא  הדו"ח,  פי  על 
מתוכם  משפחתית.  קרבה  קיימת  בעירייה, 
בחוק,  כהגדרתם  משפחה  קרובי  הם   329
המבקר  העירייה.  עובדי  מכלל  כ-30.5% 
מדגיש כי למרות ההיקף הנרחב של תופעת 
עשתה  לא  העירייה  משפחה,  קרובי  העסקת 
מיפוי עובדים בעלי קרבת משפחה ולא בדקה 
הסתפקה  אלא  ביניהם,  הקרבה  אופי  את 
בעת  שקיבלו  בשאלון  העובדים  בהצהרת 

קבלתם לעבודה.
הכספית  להתנהלותה  מוקדש  נכבד  חלק 
קופתה,  גרעון  למרות  אשר  העירייה,  של 
הלוואות,  ליטול  עובדים,  לגייס  המשיכה 
וחסרת אחריות.  ולהתנהל בצורה לא תקינה 

ללא  תקנים,  ללא  עובדים  גייסה  העירייה 
שהתחייבה  ולמרות  הפנים,  ממשרד  אישור 

בתכנית ההבראה שלא לעשות כן.
העירייה  ומנכ"ל  אבוטבול  העיר  ראש 
ובלתי  גדושה  ביקורת  למנת  "זוכים" 
בכך  נעוצה  הדבר  "חומרת  מתפשרת. 
בביקורת  כבר  עלה  מהליקויים  ניכר  שחלק 
התעלמה  שמש  בית  עיריית  אך  הקודמת, 
הליקויים  את  לתקן  הקפידה  ולא  מהדברים 
ויותר מפרסום ממצאי  גם בחלוף שש שנים 
רבים,  ליקויים  נמצאו  הקודמת.  הביקורת 
חלקם חמורים, בתפקוד העירייה ובפעילותה 

בנושא הכספים ובניהול כוח האדם", נכתב.
שמש  בית  "עיריית  המבקר:  מוסיף  עוד 
באופן  רבים  במקרים  להתנהל  ממשיכה 
בנושא  התקין  המינהל  לכללי  ובניגוד  כושל 
מדאיגה  תופעה  עולה  גם  מהדוח  אדם.  כוח 
תיקון  על  דיווחה  העירייה  וחמורה: 
רוב  כי  נמצא  בביקורת  אולם  הליקויים, 
הליקויים לא תוקנו ודיווחי העירייה התבררו 

כלא מהימנים".
להלן תגובת העירייה: לצערנו, כפי שציין 
אינם  המבקר, משרדי הממשלה הרלוונטיים 
התעשיה  אזורי  את  ומפתחים  משווקים 
מפתחים  הם  שבהם  קצב  באותו  החדשים 
זו  עובדה  המגורים,  שכונות  את  ומשווקים 

של  התקציבי  האיזון  על  משפיעה  כמובן 
העירייה וגם מחייבת קליטת עובדים חדשים 
העיר  שהינה  העיר  להתרחבות  בהתאם 
בעלת שיעור הצמיחה הגבוה והמהיר ביותר 

בישראל.
באחריות  העירייה  פועלת  הקושי,  למרות 
ובריסון עצמי ואכן סיימה את שנת התקציב 
כי   יצוין  מלא.  תקציבי  באיזון  האחרונה 
אדם,  כח  של  תקינה  בתת  נמצאת  העירייה 
בעירייה  המועסקים  העובדים  כמות  דהיינו 
והן  המקובל  מהתקן  הן  מאוד  נמוכה  הינה 

ביחס לרשויות מקוציות מקבילות.
משפחה,  בקרבת  עירייה  עובדי  לגבי 
שנים  מזה  בעירייה  עובדים  ככולם  רובם 
רבות ולא ניתן לפטר אותם כעת בשל סיבה 
הנמוכים  בדרגים  עובדים  רובם  כן  כמו  זו, 
רוב  כי  עוד  יצוין  הבכירים.  בתפקידים  ולא 
הליקויים בדו"ח הקודם תוקנו, אם כי כמובן 

מדובר בתהליך שעדיין לא הסתיים לגמרי.
עם קבלת הדו"ח הנוכחי, הנחה ראש העיר 
משה אבוטבול את הנהלת העירייה בראשות 
את  ליישם  חותה  מתי  עו"ד  העירייה  מנכ"ל 

המלצות הדו"ח בהקדם.

מאת: אבי רבינא

שמש  בבית  המוניציפאלית  המערכת 
ראש  בחירות:  למערבולת  השבוע  נכנסה 
על  השבוע  הודיע  אבוטבול  משה  העירייה 
זאת  שלישית  לקדנציה  להתמודד  החלטתו 
חרף הסימנים המונפים מראשי 'דגל התורה' 
לראשות  מטעמם  נציג  להעמיד  כוונתם  על 

העיר.  
אבוטבול  את  הביא  מה  שהתחבטו  לאלו 
להלן  התמודדותו,  על  זה  בשלב  להכריז 
העיר  שראש  ראשונות  בחירות  ההסבר: 
כוונת  בשל  לבחירתו  אמיתית  סכנה  מרגיש 

'דגל התורה' להציג מועמד מטעמם.
של  לקונית  בהכרזה  מדובר  היה  אילו 
התמודדות  על  ש"ס  יו"ר  בגיבוי  אבוטבול 
גורר  שהיה  בטוח  לא  שלישית,  לקדנציה 

התייחסות מראשי 'דגל התורה'. 
כאן  בלום  לאבי  אחת  שהתבטאות  אלא 
ומונטג  עיתונות' לפני כחודש "במידה  ב'קו 
גרינברג  ובאם  מהמרוץ,  אפרוש  יתמודד 
שהרגיז  משפט  מולו".  אתמודד  יתמודד, 
את ראשי 'דגל התורה' שראו בכך התערבות 
הפנימיים  בענייניה  אבוטבול  של  בוטה 

על  אבוטבול  של  הכרזתו  כעת,  'דגל'.  של 
את  הביאה  שלישית  לקדנציה  התמודדות 
לראשות  להתמודד  סופית  להחלטה  'דגל' 

העיר.
במהלך  מדובר  כי  מספרים  דבר  יודעי 
העיר  ראש  של  מראש  מתוכנן  פוליטי 
ש"ס  יו"ר  תמיכת  את  לצדו  לגייס  אבוטבול 
ראשי  את  להלחיץ  ומנגד  מחד,  דרעי  אריה 
'דגל התורה' בהודעה כי רק מונטג יקבל את 
במונטג  ש"השתמש"  לאחר  כעת,  גיבויו, 

החליט ראש העיר להודיע על התמודדותו.
אבוטבול  עם  פעולה  ששיתף  מונטג, 
הבהרה:  הודעה  הוציא  הנוכחי  במהלך 
אבוטבול  העיר  ראש  של  הצעה  "הייתה 
לתמוך בי לראשות העיר. חשבתי שבכך נוכל 
להיבחר לראשות העיר כמעט ללא בחירות. 
הרב  לצערי  אך  למערכה  התגייסנו  כולנו 
מונטג  החלטה".  קיבלה  לא  עדיין  המפלגה 
גיבו  שלא  'דגל'  ראשי  על  ביקורת  מתח 
מורכב  במצב  עצמי  "מצאתי  במהלך:  אותו 
מצד  מהמפלגה  לתשובה  ממתין  אחד  מצד 
שני מתחילת הדרך אבוטבול אמר שבהעדר 

תגובה הוא יכריז על ריצתו לראשות".
האחרונות  מתקריות  מורווח  שיצא  מי 

הוא סגן ראש העיר שמוליק גרינברג שרואה 
העיר  לראשות  פוטנציאלי  מועמד  עצמו 
מטעם 'דגל'. בשיחה עמו הוא יוצא למתקפה 
נגד התערבות אבוטבול בענייניה של 'דגל': 
עצמו  את  הטריח  שטיינמן  הגראי"ל  "מרן 
את  והביע  שמש  בית  לעיר  שנותיו  ממרום 
לא  אדמו"ר  אף  בעוד  באבוטבול,  תמיכתו 
'דגל'  הגיע לעיר להביע תמיכה פומבית בו. 
תמכה באבוטבול בכל הכוח פעמיים, הצהרת 
רק  רלוונטית.  לא  התמודדות  על  אבוטבול 
את  ייקבעו  אותו  שהכתירו  ישראל  גדולי 
להאמין  לי  קשה  הפוליטי.  עתידו  המשך 
ישראל  לגדולי  נאמן  שהיה  שאבוטבול, 
בבחירות  אחרת  יעשה  הקודמות  בבחירות 

הנוכחיות".
גפני  משה  ח"כ  גרינברג,  של  פטרונו 
ניסה  "אבוטבול  פחות:  לא  זועם  נשמע 
ולהחליט  התורה  דגל  בתוך  לסכסוך  לגרום 
העיר.  לראשות  מועמדה  יהיה  מי  עבורה 
כזה  הזוי  למהלך  תסכים  לא  התורה"  "דגל 
שגורם מחוץ למפלגה יחליט עבורה מי יהיה 
המועמד שלה. "דגל התורה" תקבל החלטה 
גדולי  של  ובאישורם  בהחלטתם  רק  בנושא 

התורה׳".

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

גרינברג מגיב לאבוטבול: "לא יפעל נגד גדולי ישראל"
בעקבות הצהרתו של ראש העיר כי הוא מתכוון להתמודד בשלישית, אחרי שב'דגל התורה' לא קיבלו את 
האולטימטום להציב את מונטג כמועמד מוסכם, מגיב סגן ראש העיר בחריפות  גפני: "אבוטבול ניסה 

לגרום לסכסוך בתוך דגל התורה"

צילום: יעקב לדרמן

צילום: יעקב לדרמן

שבה על קיאה: עיריית בית שמש 
מצפצפת על החוק

בדו"ח חמור של מבקר המדינה, מוטחת ביקורת חסרת תקדים על עיריית בית שמש והעומד 
בראשה  יותר ממחצית מעובדי העירייה קרובי משפחה, התנהלות בזבנית למרות גרעון 

תקציבי, ובעיקר: התעלמות מהוראות החוק, מביקורת, ומסירת דיווחים כוזבים
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                                   פרופ’ יוסי לסינג, מנהל אגף מיילדות וגינקולוגיה    פרופ’ ברי קפלן , מנהל 
סגנית מנהל אגף  ד”ר לינדה הראל,  מנהל מחלקת נשים   פרופ’ גבריאל אלסנר,  יולדות א’    מחלקת 
מיילדות וגינקולוגיה    ד”ר מירב רז, מנהלת מחלקת יולדות ב’   ד”ר איואנה אולתיאנו, מנהלת חדרי לידה 

נבחרת 
מנצחת:

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

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

במעיני הישועה את במרכז!
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אלי רובין

את  זוכרים  העיר,  של  הותיקים  תושביה 
אשכול,  לוי  בשדרות  שנפערו  הבולענים 
לשני  קרוב  לפני  החרדית,  לקריה  בסמוך 
עשורים. בעקבות אותם בולענים, המקטע בו 
הם נפערו, היה סגור למשך שש שנים, מכיכר 
ר' נחמן ועד לצומת לוי אשכול-בן זאב. לאחר 

שיפוצים נרחבים, נפתח המקטע מחדש.
מקטע זה, הוא ציר מאוד שימושי, העוקף 
מבחוץ את השכונה המכונה - הקריה החרדית, 

כשאף קווי תחבורה משתמשים בציר זה.
 - בושם  קנה  שכונת  של  אכלוסה  עם 
הפך  זה  ציר  מעשור,  למעלה  לפני  חפציבה, 
הותיקות  השכונות  לבין  בינה  היחיד  למחבר 
יותר. אולם, משום מה דווקא ציר זה הוא אחד 

הצירים המוזנחים ביותר בעיר.
הבולענים,  נפערו  בו  בקטע  למשל,  כך 
מוצאים עצמם הנהגים העוברים שם בחודשי 
החורף, כקברינטי כלי שייט במקום נהגי רכב, 
בשל  שם,  הנוצרות  ענק  שלוליות  בעקבות 

מערכת ניקוז לקויה.
בן  שדרות  שבין  בקטע  הכביש,  בהמשך 
זאב לככר הגלעד - הכניסה לחפציבה, ישנם 
השנים  שעם  חמורים  תנועה  שיבושי  בכביש 
מתחת  שבוצעו  תיקונים  בעקבות  נוצרו 
"הנסיעה  וכדו'.  מים  צינורות  כמו  לכביש, 
בכביש זה, יותר גרועה מנסיעה בשביל עפר", 
קובל אחד התושבים, "שלא לדבר על הנזקים 
הנגרמים לרכב. אני לא מדבר על פנצ'ר שהפך 
בנזקים  מדובר  זה.  בעקבות  שבשגרה  לדבר 
גדולים ויקרים, שכמעט כל בעל רכב שעובר 
שם, נאלץ לשלם מכיסו, רק בגלל שהעירייה 

מזניחה את הטיפול בכביש".
בטיחות  לקוי  ישנו  קטע  באותו  כן,  כמו 
חמור. נהגי אוטובוסים ומשאיות פרטים מצאו 
לעצמם קטע זה כמקום חניה קבוע בשבילם - 
בהעדר חניונים מותאמים עבורם. הדבר גורם 
הולך  אם  כך למשל,  הראיה.  לשיבוש בשדה 
רגל מחליט לעבור את הכביש, לנהגים קשה 

מאוד לאחוז אותו.
נמצא  סופרבוס  שחניון  העובדה  בנוסף, 
אשכול,  לוי  שמתחת  החיים  דרך  ברחוב 
נהגים שיוצאים  גורם אף הוא לסכנה גדולה. 
מהרחוב לשדרה, נכנסים לשדרה ואף חוצים 
שלא  הבחנה.  יכולת  בלי  הנגדי,  לכיון  אותה 
ככר  העדר של  יש  זה  כך שבמקום  על  לדבר 

תנועה, על אף הצורך הכל כך הכרחי.
תנועה  ככר  של  חסר  יש  בו  נוסף  מיקום 
שדרות   - קודם  הזכרנו  שכבר  הצומת  היא 
החרדית  הקריה  תושבי  אשכול.  זאב-לוי  בן 
לנוע  ומבקשים  אמת  שפת  מרחוב  שיוצאים 
על שדרות בן זאב, נאלצים לצאת ימינה לכיון 
"בכל  פרסה.  לבצע  הצומת  ועל  אשכול  לוי 
העובדה  רבות.  תאונות  שם  נמנע  מחדש  יום 
על  הפרסה  את  לבצע  מוכרחים  שהנהגים 
הצומת הסואנת גובלת בסכנה גדולה", אומר 
דוד תושב השכונה, בשיחה עם השבוע בבית 

שמש.
להקל  שאמור  בכביש,  נוסף  מקטע 
משמעותית על תושבי השכונות הסמוכות, הוא 
המקטע שאמור לחבר בין שדרות לוי אשכול 

בתוך  שעובר  המקטע  אלון.  יגאל  לרחוב 
שכונת גבעת ירושלים - סלונים, אמור ליצור 
התעשיה  לאזור  השכונות  בין  ישיר  חיבור 
שם  שהכביש  אף  על  אולם,  הקניות.  ומרכזי 
מה  משום  הסרט,  לגזירת  מוכן  והכל  סלול 
בשל  הנראה  ככל  פתיחתו.  עם  מתעכבים 
מעוניינים  שלא  השכונה  תושבי  התנגדות 
זה  ציר  כי  החשש  בשל  המקטע,  בפתיחת 
יהפוך למרכזי והכרחי, שאף בשבת יעשה בו 

שימוש.

שהועלו  הטענות  על  תגובות  לקבל  פנינו 
בכתבה, מהממונים על אגפי שפ"ע ותחבורה.

שמואל  העיר  ראש  סגן  תנועה  ועדת  יו"ר 
בנוגע  שהועלתה,  לטענה  הגיב  גרינברג 
הדרך:  בצידי  החונים  ומשאיות  לאוטובוסים 
כבד  רכב  חניון  בניית  על  כעת  עובדים  "אנו 
בנוגע  כן,  כמו  ואוטובוסים".  למשאיות 
להעדר ככר בצומת בן זאב- לוי אשכול אמר, 
כי הככר יוצא לביצוע והתעכב בגלל תוכניות 
לפתיחת המקטע החדש  בנוגע  המים.  תאגיד 
אלון  ליגאל  אשכול  לוי  שדרות  בין  שיחבר 

הסביר, כי אלו עיכובים של משרד השיכון.
שמעון  המועצה  חבר  שפ"ע,  תיק  מחזיק 
בנוגע  שהועלתה  לטענה  הגיב  גולדברג 
בשל  בכביש  הנמצאים  התנועה  לשיבושי 
בין  הצפוני  "בקטע  תחתיה:  שנעשו  עבודות 
כיכר הגלעד לבין יגאל אלון, בוצעו לאחרונה 
הכביש.  במבנה  לטיפול  מאסיביות  עבודות 
הפריעו  תושבים מהמקום  העבודות  במסגרת 
שנערכו  גישור  בשיחות  העבודות.  למהלך 
והתאמות  שינויים  בדיקת  על  סוכם  עמם, 
הקרובה  בתקופה  בטיחות.  ליועץ  בהתאם 
הגיב  כן  כמו  זה".  במקטע  העבודות  יושלמו 
הענק  לשלוליות  בנוגע  שהוזכרה  לטענה 
הדרומי  "בקטע  הגשמים:  בימות  הנוצרות 
משלימים בימים אלו תכנון מפורט לשיפוץ כל 
הכביש, כולל ביצוע קיר תמך לתמיכת הכביש 
השלמת  לאחר  העלמין.  לבית  הצמוד  בקטע 
התכנון יועבר התכנון לאישור ותיאום מול כל 
הגורמים, כולל הסדרי תנועה חילופיים לזמן 
ייחלו  הקרוב  בקיץ  כי  מקווה  אני  העבודות. 

בעבודות".

מחדלים בכבישים: בולענים, 
הזנחה, סכנות ונזקים

סיוט בכבישי בית שמש: כבישים שהופכים 
מוזנחים,  צירים  בחורף,  ענק  לשלוליות 
מקטעים שלא נפתחים, ורכבים שניזוקים 
תנועה  הסדרי  הכל:  לא  וזה    מבורות 
בשלומיאליות,  נעשו  מסוימים  ברחובות 

והנהגים מסתכנים

תחקיר 'קו 

עיתונות'

הכביש המשובש ואוטובוסים חונים

www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון
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בדקו את זכאותכם לסיוע בשכר דירה 
ולדיור ציבורי
התקשרו 5442* 

בחרו במעבר לנציג שירות
בימים א'-ה', בין השעות 16:00-8:30

מתקשרים 5442* בכל שעה ביממה,
ומקבלים את כל המידע האישי ועדכונים:

סטטוס הטיפול מועד תפוגת זכאות

מסמכים נחוציםמיקומכם בתור לדיור

מועדי תשלום

*5442
זכאים לסיוע בשכר דירה או לדיור ציבורי?
יש לכם כתובת אחת!

מענה בעברית, 
בערבית וברוסית

למידע על תכניות הסיוע ותנאי הזכאות 
www.moch.gov.il :היכנסו לאתר המשרד



מהיום, כל שירותי הממשלה בלחיצה אחת.

העברת בעלות רכב
חידוש רשיונות רכב ונהיגה

סיום ליווי נהג חדש

שינוי כתובת
מתן שם לנולד

רישום למעונות יום תחבורהמשפחה

שקעתם בתור?

מהיום לא צריך לבזבז זמן בסידורים, תורים, ולשכות ממשלתיות. 
כל שירותי הממשלה בלחיצת כפתור. נכנסים לאתר 'גוב', מבצעים את הפעולה וחוסכים זמן.

gov.il מהיום גוב, עוד יותר טוב
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מקלב. צילום: דוברות הכנסת

אבי רבינא

מצבו  אחר  בדאגה  עוקב  היהודי  העולם 
לייב  אהרן  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  של 
השבוע  אושפז  הישיבה  ראש  שטיינמן. 
עבר  אותו   - רפואי  טיפול  למטרת  שוב  )שני( 
במחלקה  אושפז  הישיבה  ראש  בהצלחה. 
רגילה בבית החולים 'מעייני הישועה', לקראת 
חצות היום נכנס מרן לטיפול רפואי אשר בגיל 
הזה נחשב למורכב. בחסדי שמים כעבור שעה 
במרן  הטיפול  את  החולים  בית  רופאי  סיימו 

בהצלחה.  
צמוד  ומעקב  לאשפוז  נשאר  הישיבה  ראש 
ורצון  חולשתו,  בשל  החולים  בית  רופאי  של 
הרופאים לעקוב מקרוב אחר הצלחת הטיפול. 
ל'קו  מסר  רוזנשטיין  יעקב  הרב  מקורבו 
היה  הישיבה  ראש  האשפוז  בימי  כי  עיתונות' 
בהכרה מלאה ואף שוחח עם בני ביתו בלימוד. 
לדבריו, בגילו ובמעמדו של ראש הישיבה לא 
הגראי"ל  אושפז  כך  ובשל  סיכונים  לוקחים 
המצריכים  יותר  חמורים  דברים  אין  כי  לוודא 

טיפול.
בעולם התורה והישיבות מעתירים בתפילה 
כל העת לרפואת ראש הישיבה. עצרת תפילה 
לרפואתו נערכה על קברו של מרן החזון איש 
זצ"ל. בישיבתו, אורחות תורה, נאמרים לאחר 

התפילה פרקי תהילים לרפואתו.  
הגראי"ל  סבל  האחרונים  הימים  במהלך 
מכאבים עזים ומחולשה והיה מרותק למיטתו. 
סבל  והוא  לסירוגין  וירד  עלה  גופו  חום 
מחולשה כללית. הגראי"ל לא קיבל קהל בימים 

האחרונים והפסיק את שיעוריו הקבועים. 
לפני כשבועיים שוחרר מרן ממחלקת טיפול 
יומיים,  בן  אשפוז  לאחר  החולים  בבית  נמרץ 
בשבועיים האחרונים לא התקיימה קבלת קהל. 
במניין  התפילות  את  התפלל  הישיבה  ראש 
במעונו  ותלמידים  משפחה  בני  של  מצומצם 
בתקופת  כי  מציינים  מקורביו   .5 איש  בחזון 
הישיבה  לראש  והדאגה  השמירה  החורף 

מתעצמת בשל הקור ושינויי מזג האוויר.
פניות ממקורביו  הישיבות התקבלו  בהיכלי 
בתפילות  להעתיר  שטיינמן,  הגראי"ל  של 
יצוין  הישיבה.  ראש  של  לרפואתו  ובתחנונים 
ביקרו בעת  'דגל התורה'  כי חברי-הכנסת של 
בחדרו  הישיבה  ראש  של  האחרון  אשפוזו 
דקות  במשך  במקום  ושהו  החולים  בבית  של 
ארוכות. גם בימים אלו מקבלים חברי הכנסת 

עדכון מפורט על מצבו.
לומר  החלו  והישיבות  התורה  בהיכלי 
של  לרפואתו  תהילים  ופרקי  נרגשות  תפילות 
פייגא,  גיטל  בן  לייב  יהודה  אהרון  רבי  מרן 

לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

אבי רבינא

חבר הכנסת אורי מקלב פנה השבוע באופן 
וכן לבנק הדואר, בדרישה  ישראל  בהול לבנק 
לקוחות  של  והמחאות  חיובים  להחזיר  שלא 
הזכאים לקצבאות הילדים - זאת לאחר הודעת 
קצבאות  תקלה,  עקב  כי  הלאומי   הביטוח 

לחשבונות  ייכנסו  הילדים 
אמש  רק  הזכאים  של  הבנק 
שני,  ביום  במקום  )שלישי( 
לגרום  היה  עשוי  אשר  דבר 
לזכאי  כלכלית  לתסבוכת 
חיובים  ולהחזרת  הקצבאות 

והמחאות.  
כי  אמרו  הלאומי  בביטוח 
לקחים  ויופקו  בדיקה  תיערך 
על  תחזור  לא  שהתקלה  כדי 
בנק  הודיע  כך  בשל  עצמה. 
הדואר כי לקוחות אשר קיבלו 
בחודש שעבר קצבאות ילדים 

אי  עקב  וחיובים  המחאות  להם  יוחזרו  לא 
ההפקדה הבוקר.

של  פנייתו  עם  מיד  החלו  ישראל  בבנק 
המחלקות  עם  הנושא  בבדיקת  מקלב  ח"כ 
בהוראה  ומדובר  היות  בבנק,  המקצועיות 

רוחבית יותר לכלל הבנקים, וכי במידה ותינתן 
ליום  רוחבית  השלכה  לה  יש  כזאת  הוראה 

העסקים הבנקאי.
בתוכנית חיסכון לכל ילד מפקידה המדינה - 
לכל ילד עד גיל 18 - 50 שקלים בחודש מעבר 
לקצבת הילדים. ההורים, אם יחפצו בכך, יוכלו 
 - בחודש  שקל   50 בעוד  הסכום  את  להגדיל 
הילדים.  קצבת  חשבון  על 
בהגיעו של הילד לגיל 18 הוא 
חד-פעמי  מענק  בנוסף  יקבל 
של 500 שקל ומי שישמור על 
החיסכון עד גיל 21 יקבל עוד 
מענק חד-פעמי נוסף של 500 

שקל. 
ילד  לכל  חיסכון  תכנית 
הממשלה  הקמת  עם  נולדה 
בין  בוויכוח   ,2015 בשנת 
לאוצר,  החרדיות  הסיעות 
סכום  את  להשיב  שדרשו 
לשר  שקדמה  לתקופה  הילדים  קצבאות 
האוצר לפיד )לפיד, כזכור הפחית את קצבאות 
מופקדים  החיסכון  בתכנית  לכן  הילדים(. 
עד   2015 ממאי  רטרואקטיביים  תשלומים 
ילדים  לקצבת  לזכאות  בהתאם   ,2016 דצמבר 

בחודשים אלה.

התפללו: מרן הגראי"ל
 בבית החולים

עקב תקלה: לא הוחזרו 
חיובים בבנקים

שבועיים לאחר ששוחרר מאשפוז, עבר מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן טיפול רפואי 

ונותר בבית החולים למעקב
בעקבות תקלה בביטוח הלאומי בהעברת כספי קצבאות, דרש 

ח"כ מקלב מהבנקים לאפשר מרווח נשימה לחייבים

השטרות החדשים של ישראל
פשוט לבדוק שזה בטוח

אורך שונה
לכל שטר

הדיֿו
הבולטת

חוט 
חלון

הספר 
המוזהב

הדיוקן 
השקוף

הפס 
הזוהר 

סימנים
אולטרה-סגולים

הערך 
המנוקב

newbanknotes.org.il   |   1-800-300-018   :למידע נוסף

בימים אלו נכנסים למחזור השטרות החדשים  בעריכים של 20 ו-100 שקלים חדשים.
בשטרות החדשים מגוון סימני בטחון מתקדמים, אותם תוכלו לראות, לחוש בידכם או לגלות בעת הטיית השטר.

בנק ישראל מזמין אתכם להכיר את השטרות החדשים וללמוד על סימני הביטחון המשולבים בהם.



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

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

במהלך ימי השבעה על פטירת בתו של ראש 
ישיבת כסא רחמים הגר"מ מאזוז, גאולה מאזוז 
שבאו  החוגים  מכל  הרבנים  גדולי  עלו  ע"ה, 
לציון  הראשונים  זקן  ולנחמו.  הרב  את  לחזק 
הגאון רבי אליהו בקשי דורון, הטריח את עצמו 
מאזוז  הגר"מ  קם  לצאת,  וכשעמד  במיוחד, 

ממקומו והרעיף עליו ברכות חמות.
הגאון  יוסף"  "פורת  ישיבת  ראש  כשהגיע 
הענין  על  שיח  בסוד  דיברו  צדקה,  משה  רבי 
הנפטרים,  לע"נ  ברכות  להביא  נוהגים  למה 
בבית  בקול  כשמברכים  כי  אביו  בשם  והסביר 
מתרגלים  כך  ידי  על  אמן,  שיענו  כדי  האבל 
לברך לאט, והזכות הזו, היא זכות גדולה עבור 
בגאון הרב  הנפטר. במהלך הביקור דחק הרב 
צדקה והפציר בו שיוציא את כתביו וחידושיו 
שיקליד  למישהו  ייתן  "כבודו  עולם,  לאור 
ויכתוב, זה חשוב מאד! כ"כ הרבה חכמים היו 
הרבה  שאין  בגלל  לצערנו  אבל  יוסף,  בפורת 
העיון  גודל  את  יודעים  לא  אנשים  מכתביהם, 

שלהם".
הראש"ל  השאר:  בין  לנחם  הגיעו  עוד 
רבי  הגאון  לאו,   הגרי"מ  עמאר,  הגרש"מ 
הרוש,  שלום  רבי  הגאון  שמואלי,  בניהו 
הגאון רבי מרדכי טולדאנו, הגאון רבי שלמה 
שלמה  רבי  הגאון  דעה',  'יורה  גאב"ד  מחפוד 
כהן  פנחס  רבי  הגאון  ב"ב,  העיר  רב  קורח 
מטבריה,  קוק  דב  הגה"צ  נתיבות,  העיר  רב 
האדמו"ר ממחנובקא-בעלזא, הגאון רבי יצחק 
רבי  הגאון  אלחנן,  רמת  של  רבה  זילברשטיין 
שאול,  אבא  יצחק  רבי  הגאון  שכטר,  אריה 
דרעי  יהודה  רבי  הגאון  ניסן,  עזרא  רבי  הגאון 
רבה של באר שבע, הגאון רבי רצון ערוסי רבה 

רבי  הגאון  הגאונים  האחים  אונו,  קרית  של 
שלמה, הגאון רבי ניסים, והגאון רבי מסעוד בן 
זמיר  רבי  רבי, הגאון  רבי חיים  שמעון, הגאון 

כהן ראש ארגון "הידברות"  ועוד.
את  לראות  היה  מפליא  השם  קידוש 
לנחם  שהגיעו  הפוליטיקאים  של  התפעלותם 
עמדו  הם  מחדש  פעם  בכל  כאשר  הרב,  את 
נדהמים אל מול היקף גאונותו. כך היה למשל 
החינוך  של  הניחומין  ביקור  במהלך  כאשר 
נפתלי בנט, עלתה שאלה מורכבת במתמטיקה 
השר  את  והותיר  יד,  כלאחר  אותה  פתר  והרב 
המום. בנט שאל נדהם: "הרב למד ליבה?" אך 
הרב השיב מיניה וביה: "הכל נמצא בתורה!" 

היו:  לנחם  שהגיעו  הפוליטיקאים  בין 
האוצר  שר  אדלשטיין,  יולי  הכנסת  יו"ר 
השר  כץ,  ישראל  התחבורה  שר  כחלון,  משה 
אלי  הכלכלה  שר  ארדן,  גלעד  פנים  לביטחון 
כהן, שר התקשורת איוב קרא, השר זאב אלקין 
הממשלה  ראש  גם  אקוניס.  אופיר  המדע  ושר 
יואב  מר  הסגל  ראש  ע"י  ניחומין  מכתב  שלח 
הורביץ.  כן הגיעו סגן שר האוצר איציק כהן, 
שר הדתות דוד אזולאי, חה"כ משה גפני, סגן 
אשר,   יעקב  חה"כ  פרוש,  מאיר  חה"כ  השר 

סער,  גדעון  לשעבר  השר  מוזס,  מנחם  חה"כ 
מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך ועוד.

באזכרת השבעה שנערכה בצומת הרחובות 
סמוך לביתו של הרב, סיפר הרב על הייסורים 
בוודאי  היא  וכי  חייה,  ימי  כל  בתו,  שעברה 
מזומנת לחיי העולם הבא כי מעולם לא ראתה 

מנוח בעולם הזה. 
פוניבז'  החיים  בבית  נטמנה  הרב  של  בתו 
שבכסלו  ע"ה,  אסתר  הרבנית  רעייתו  לצד 

הקרוב, ימלאו י"ז שנים לפטירתה. ת.נ.צ.ב.ה.

גדולי ישראל וצמרת המדינה 
ניחמו את הגר"מ מאזוז

ישיבת  ראש  את  ניחמו  ציבור  ואישי  שרים  אדמו"רים,  רבנים, 
'כסא רחמים' על פטירת בתו גאולה מאזוז ע"ה שהסתלקה לבית 

עולמה בשבוע שעבר

ארי קלמן

חשיפה: כך מדיר משרד החינוך את החרדים 
שקל   100.000 של  מתקצוב 
לכיתת לימוד, עבור בניית כיתות 

חדשניות ביישובי הצפון.
בימים  שפורסם  קורא'  ב'קול 
האחרונים לתקצוב כיתות לימוד 
חדשניות בתקצוב משרד החינוך 
בעקבות  שמגיע  המדע,  ומשרד 
את  לשדרג  ממשלה  החלטת 
הצפון  ביישובי  הלימוד  כיתות 
כי  נכתב  טכנולוגיות,  לכיתות 
כלל בתי הספר מחטיבת הביניים 
התקצוב,  את  לקבל  יכולים 
העומד על סך של 100,000 שקל 

לבניית כיתה חדשנית ביותר, הכוללת מכשירי 
טאבלט לתלמידים, מסכים עבור המורים ועוד 

שלל שיפורים טכנולוגיים.
גם  מיועד  הוא  כי  גם  נכתב  קורא'  ב'קול 
חרדים  מוסדות  )דהיינו  המוכש״ר  למוסדות 

כותבים  מכן  לאחר  שבסעיף  אלא  בצפון(, 
אחת  כי  המדע  ומשרד  החינוך  משרד  אנשי 
התקציב,  קבלת  לצורך  המחייבות  מהדרישות 
יהיו  ספר  בית  שבאותו  היא 
שבעצם  מה  ו-ט,  ח  ז,  כיתות 
מדיר את החרדים מאותה תכנית, 
משום שבכלל מוסדות המוכש״ר 
התלמידים עולים לאחר כיתה ח׳ 

לישיבה קטנה.
יו"ר  כי  נודע  עיתונות׳  ל׳קו 
גפני  משה  חה״כ  הכספים  ועדת 
מ'דגל התורה' פועל כבר בעניין 
החינוך  לשר  השבוע  פנה  והוא 
לפתור  ממנו  ודרש  בנט  נפתלי 
נגד  האפליה  את  בדחיפות 

החרדים.
"הנושא  כי  נמסר  פרוש  השר  סגן  מלשכת 

בבדיקה מול הגורמים הרלוונטיים במשרד".
מלשכת שר החינוך טרם נמסרה תגובה עד 

לשעת סגירת הגיליון.

גם  נכללים  אמנם  טכנולוגיות  כיתות  בניית  לקדם  שנועד  מיוחד  בתקצוב 
מוסדות המוכש"ר, אך סעיף מחוכם הדורש מבתי הספר המתוקצבים הפעלת 
כיתה ט' - מדיר את החרדים מהתקציב  גפני ופרוש פועלים לתיקון העוול

אפליה בצפון: כך 
מונעים תקציב מחרדים

חשיפת 

'קו עיתונות' הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

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

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח
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לטחורים?",  לעזור  יכולים  צמחים  איך  "אבל 
יעקב היה נשמע מבולבל. "אני בטח צריך לעבור 
בדיקה נוראית או להיכנס לניתוח". אלינה ביקשה 
ממנו לשבת רגע והסבירה לו בעדינות איך ניתן 

לפתור את הכאבים שלו.
ואיש  גדולה  למשפחה  אב   65 בן  הוא  יעקב 
מעצמו  נותן  שהוא  שנים  כבר  וחסד.  נתינה  של 
למשפחתו ולנזקקים. מסייע לשכנים עם הסלים, 
מביא שקיות מצרכים הביתה, עוזר איפה שצריך, 
סוחב ומתנדב. איש חרוץ שמבין את הערך הגדול 

שבדאגה לאחרים ונתינה. 
האגן  בקרקעית  החיבור  רקמת  השנים  במהלך 
שלו  עיכול  מערכת  גם  במקביל  נחלשה.  שלו, 
לסבול  החל  ויעקב   יתר  איטית  להיות  הפכה 
ויוצאי  נוספים  סימנים  כשהופיעו  מעצירויות. 
שמדובר  והבין  התייעץ  נבהל,  הוא  דופן, 

בטחורים.
להתייעץ  לו  הציע  במקצועו,  רוקח  אחיו, 
קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס,  אלינה  עם 
ונטורופתית, מרצה בכירה ומטפלת בעלת ניסיון 

טיפולי של כ-15 שנה.
מדובר",  במה  לך  אסביר  אני  כל  "קודם 
פתחה אלינה ברוגע מול יעקב הנבוך, "טחורים 
ומצויות  ורידים  המכילות  נפוחות  רקמות  הם 
להתרחב  או  לדמם  עלולים  טחורים  באחוריים. 
להיווצר  גם  ועלול  מדולקים  להיות  ולבלוט, 
כאב,  עם  מגיעה  הזאת  הבעיה  דם.  קריש  בהם 
רגישות או נפיחות. לפעמים יש גם גירוי, דימום 
או גירוד, בגלל שמנקים או משפשפים יותר מדי 

את האיזור".

לטחורים?",  לעזור  יכולים  צמחים  איך  "אבל 
חזר יעקב ושאל, "זה נשמע מאד רציני ומסובך 

מה שיש לי".
נשארה  אלינה  מאד",  שכיחה  שלך  "הבעיה 
רגועה, "למעשה אחד מכל 20 איש לפני גיל 50 
יסבול ממנה ואחרי גיל 50 מדובר כבר על אחד 
את  מכירים   ונטורופתים  הרבליסטים  לשניים. 
בהחלט  ויש  הבעיה  של  והתסמינים  הגורמים 

צמחים שמתאימים לזה".

צמח לכל תסמין

  TTM ב-  הראשית  הנטורופתית  היא  אלינה 
חברה ישראלית המייצרת ערכות מוצרים טבעיים  
מחקרים  בסיס  על  נרקחו  המוצרים  לטחורים. 
תחת  ויוצרו  הצמחים  רפואת  בתחום  מתקדמים 

תקנים אירופאיים מחמירים.
מכיוון  תרומה  יש  לערכה  שנבחר  צמח  "לכל 
אחר של הבעיה", אלינה הסבירה, "במוצרים יש 
צמחים שמרככים את הפסולת שיוצאת מהגוף ויש 
בה גם צמחים אנטי-בקטריאליים שמונעים זיהום 
ודלקת וגם צמחים בעלי תכונות שמכווצות כלי 
ששומרים  צמחים  ובנוסף:   דימום  ועוצרות  דם 
על כלי הדם וצמחים לטיפול חיצוני בעלי תכונות 

מחטאות, מכווצות ומרגיעות.
אם  לדעת  וביקש  מרוצה  נראה  היה  יעקב 
להסביר  שמחה  אלינה  כשרים.  המוצרים 
שהמוצרים הם  בכשרות מהודרת. אחר כך הוא 
שאל תוך כמה זמן זה יעזור לו. "אם אתה סובל 

מהבעיה זמן קצר, גם ההקלה יכולה להגיע אחרי 
לא יותר מחודש. אצל מי שגורר את הכאבים ולא 

מטפל, ההקלה תגיע לאט יותר", אלינה הודתה.

יעילות של 96%

מתוך  אחת  רק  היא  ויעקב  אלינה  של  השיחה 
בין  בטלפון  יום  בכל  שמתנהלות  רבות  שיחות 
אנשים  מתעניינים.  לקוחות  לבין  החברה  יועצי 
כי הם חוששים  נמנעים מטיפול בטחורים  רבים 
הרגיש  באיזור  להם  שתכאב  פולשנית  מבדיקה 
ביותר. חברת TTM מפעילה מערך של יועצים 
מקצועיים שמקיימים תשאול מקיף של הפונים. 
הרפואי  הרקע  על  לספר  מתבקש  שמתקשר  מי 
והיועץ מתאים מענה  ועוד.  רגישויות  גיל,  שלו, 

שמותאם במדויק עבורו.
משלוח  עלות  ללא  הבית  עד  נשלחת  הערכה 
אם  לבדוק  כדי  אישי  ליווי  מתקיים  זה  ומשלב 
צריך לשנות מינונים של המיצוי הצמחי ולעקוב 
אחר התהליך. החברה שולחת גם המלצות תזונה 
למצב  ויתאימו  הדלקת  על  שייקלו  מתאימות 

העדין של מערכת העיכול.
גבוה  ברמה  אישי  מליווי  גם  ליהנות  רוצים 
שלכם?  לבעיה  ויעיל  טבעי  מדויק,  וממענה 
לפרטים   .072-3922668 חינם:  לייעוץ  טלפנו 

נוספים היכנסו לאתר החברה: 
natural.ttmisrael.com/plus

בברכת בריאות שלמה

תנו לצמח 
לעזור

באופן  כבדים  משאות  להרים  נהג  יעקב 
קבוע לאורך שנים. כשהגוף התחיל לשלם 

מחיר, התשובה הגיעה ממקור מפתיע
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אבי גרינצייג וארי קלמן. צילומים: ארכיון, דוד זר

יגאל  לשעבר  ח"כ  עם  עיתונות'  'קו  שערך  ראיון  במסגרת 
'כל  במוסף  השבוע  בסוף  במלואו  יפורסם  ואשר  גואטה, 

ישראל', תקף גואטה את אויבי ש"ס 'מבית ומחוץ'.
"אין לי תרעומת וכעס על ש"ס, יש לי כאב גדול על המפלגה 
ועל העומד בראשה, עקב הניסיון הנואל מבית ומחוץ להרוס כל 
חלקה טובה בתנועה", אומר גואטה ומרחיב: "נתחיל מבחוץ - 
אלי ישי וחבורתו, אנשים מתוסכלים כמו שלמה בניזרי שמנסה 
לצייר כאילו הוא ש"ס ומזיל עליה דמעות תנין, אבל הוא לא 
באמת ש"ס, הרי אם לא היינו מקרבים חילונים ועוברי עבירה 
הוא עצמו היה נשאר חילוני... כל מטרתם ומגמתם לחסל את 
התנועה על בסיס אישי, אינטרסנטי ומסיבות של אגו, לא יסולח 
ולא יכופר להם לדורי דורות, הקולר תלוי בצווארם שהם הרסו 
את  חצו  אחים,  בין  ושנאה  למחלוקות  וגרמו  תנועת ש"ס  את 
של  שקרים  בסיפורי  והכל  אותה,  ופילגו  הספרדית  היהדות 
ושקרים.  בדים  סיפורי  השלמה.  ישראל  ארץ  על  אידיאולוגיה 
על אף הסערה הגדולה שחוללו והמחלוקת העצומה שיצרו, הם 
על שפיות  התורה הספרדי, ששמר  בעולם  לפגוע  לא הצליחו 
ויש  המפוארת,  המסורת  ובשמירת  התורה  בלימוד  ושקיעות 
את  לקח  ששוב  אמסלם,  חיים  בשם  אחד  מתוסכל  עוד  בחוץ 

עשרת המנדטים שלו ועבר מי יודע לאיזה בית..."
שרמזת  מבפנים  הגורמים  ומי  מבחוץ,  הגורמים  אלה 

עליהם? 
"יש גורמים מבפנים, חייזרים מקרוב באו, אנשים שמעולם 
סייעו  לא  הם  ש"ס,  של  בחירות  במערכות  אותם  ראינו  לא 
לתנועה, לא תרמו לה כלום בשום עזרה, לא במטה, לא בקלפי, 
לא ברחובות ולא בשום מקום, וכל מגמתם היא השתלטות על 
תנועת ש"ס למטרות שאינן למען התורה ולא למען בני התורה 

אלא למטרתם האישית בלבד. 
"הצד השווה שבהם שדרכם להזיק והצד השני ששווה בהם 
ששניהם מעסיקים תעשיה נרחבת של הקלטות, ויכולים להקים 
ביחד תאגיד הקלטות. דרכם להכות את רעיהם ואחיהם בסתר 

ללא מורא, על אף הפסוק המפורש 'ארור מכה רעהו בסתר'. אוי 
להם מיום הדין, אוי להם מיום התוכחה. הציבור הספרדי לא 

ימחל להם עד סוף ימיו".

מה אתה חושב על מצבה הנוכחי של ש"ס? הסקרים לא 
את  עוברת  לא  היא  ובחלקם  בלשון המעטה,  לה,  מחמיאים 

אחוז החסימה...

"אין ספק שש"ס נמצאת כרגע בתקופה של ליקוי מאורות, 
ש"ס  של  הפוליטית  שהצמרת  מאמין  אני  יתברך  בעז"ה 
וההנהגה הרוחנית של התנועה יתעשתו במהרה ויעשו ישיבת 
חירום, כי עת צרה ליעקב, ויחזרו למסלול השפוי של בני עדות 
המזרח, כמורשתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. אני מקווה שש"ס 
תפרוש שוב כנפיה על הציבור המסורתי, על מנת לאחד ולקרב 

את יהדות העם ולהחזיר עטרה ליושנה באמת.
"אין ספק שיש ציבור גדול שמשווע למסורת, וצריך לאסוף 
ולחבר ולקרב אותו שירגיש כמו בעבר שש"ס היא בית עבורו. 
להחזיר לו את הביטחון וההרגשה החמימה והאוהבת שקיבל 
לבני  לדאוג  צריכה  שש"ס  לכך  סתירה  כל  ללא  בש"ס,  תמיד 
הרי  מרן,  של  האדיר  מפעלו  את  ולהמשיך  הספרדים  התורה 
של  בניהם  הם  ברובם  התורה,  בני  אותם  כל  לכולנו  כידוע 
אותם מסורתיים שש"ס קירבה לפני 30 שנה וכל עולם התורה 

הספרדי גדל מכך.
לנו  אין  הזה  הציבור  שבלי  היא  האמת  לסקרים,  "בנוגע 
קצת  הם  וגם  תורה  בני  של  מנדטים  חמישה  מארבעה  יותר 
עדיין  לדאבוננו  וחלק  מחלוקות  בגלל  יתפזרו  חלק  מפוצלים, 
האשכנזים,  אחינו  אצל  לאגודה  והולכים  זרים  בשדות  רועים 
אבל אל תשכחו דבר אחד שרק ספרדי באמת דואג לספרדי. אל 
תשכחו את הימים שהיינו עניים בפתח, דופקים על דלתם של 
ראשי אגודת ישראל שיזרקו לנו כמה עצמות של שיריים. אחינו 

הספרדים אל תשכחו זאת, תתעשתו מהר".
והחיידק הפוליטי נטש אותך כבר?

"זה לא חיידק פוליטי, זה חיידק שהציבור המזרחי שבמשך 
היא  הכנסת  וגאוותו.  קרנו  את  להרים  חייבים   - נרמס  שנים 
לא מטרה אלא אמצעי, ואני אמשיך בכל האמצעים העומדים 
לרשותי להילחם עבור הציבור המזרחי בכלל ועבור בני התורה 

הספרדיים בפרט.
פונה  לכל  שעות   24 פתוח  להיות  ממשיך  שלי  "הטלפון 
ואברך, ואני מקבל עשרות פניות ביום וממשיך לענות לבקשות 
ונשארה  של אנשים ולטפל בהם. העזרה לציבור הייתה בדמי 
שם, אני כבר 20 שנה בפעילות ציבורית ואשאר בזה עוד שנים 

רבות, האמן לי שלא צריך להיות ח"כ בשביל לעזור לציבור".
בכל זאת, אם תהיה הצעה כזו, תרצה לחזור לכנסת במסגרת 

ש"ס?
"זה לא עומד מבחינתי על הפרק ולא משאת חיי".

ולחזור במשבצת של ניהול מוניציפאלי?
"אני מוכן תמיד להיות לעזר ולאחיסמך ולאוזן קשבת לכל 

מי שפונה אלי, אבל לא בתפקיד או באופן רשמי".
קיבלת פניות ממפלגות אחרות?

שיחות  ברבים  לחשוף  דרכי  אין  אבל  כאלה,  שיחות  "היו 
אישיות".

ספציפי  באופן  מתייחסים  אחרות,  מפלגות  על  כשמדברים 
גואטה  את  לצרף  מעוניין  הוא  כי  אחת  לא  שפורסם  למי 

לרשימתו, יו"ר המחנה הציוני אבי גבאי.
שכח  באמת  שהשמאל  גבאי  של  האמירה  על  דעתך  מה 

להיות יהודי?
"אני לא מבין על מה המהומה הגדולה שהתעוררה בעקבות 
הדברים שלו, הרי השמאל עצמו בשנים האחרונות טען שהוא 
ואת הפריפריה ומטבע הדברים הציבור  הזניח את ערי השדה 
מציבור  מתנתק  כשאתה  וכנראה  המסורתיות,  את  מייצג  הזה 
כזה אתה מתנתק מהמסורת שלו, זה לא שהם חלילה לא יהודים 
וזה לא מה שהוא אמר, הם שכחו מה זה אומר להיות יהודים 

ולהתחבר למסורת שלהם. אבל כולם יהודים אהובים".
בכלל, מה דעתך על הקריצה למזרחיים של גבאי? 

המזרחי  לציבור  יתחבר  הציוני  שהמחנה  הזמן  "הגיע 

"יש ליקוי מאורות. מקווה 
שהנהגת ש"ס תתעשת"

יגאל  מתראיין  בכנסת,  מרשימת ש"ס  פרישתו  על  הודיע  מאז  לראשונה 
גואטה לעיתונות החרדית ופותח את כל הקלפים  על אויבי ש"ס מבחוץ 
ומבפנים  ואמסלם"(  בניזרי  כמו  אנשים מתוסכלים  וחבורתו,  ישי  )"אלי 
)"חייזרים מקרוב באו, הצד השווה שדרכם להזיק ולהקליט"(  על המצב 
בסקרים )"בני התורה הם לא יותר מ-4-5 מנדטים, וחלקם רועים בשדות 
ריצה  שולל  לא  אבל  לכנסת,  לחזור  מתכוון  לא    אגודה"(  אצל  זרים 

לראשות העיר בני ברק ושוקל קריירה בתקשורת 

"אין ספק שיש ציבור גדול 
שמשווע למסורת, וצריך לאסוף 

ולחבר ולקרב אותו שירגיש 
כמו בעבר שש"ס היא בית 

עבורו. להחזיר לו את הביטחון 
וההרגשה החמימה והאוהבת 
שקיבל תמיד בש"ס, ללא כל 

סתירה לכך שש"ס צריכה לדאוג 
לבני התורה הספרדים ולהמשיך 

את מפעלו האדיר של מרן, 
הרי כידוע לכולנו כל אותם בני 
התורה, ברובם הם בניהם של 

אותם מסורתיים שש"ס קירבה 
לפני 30 שנה וכל עולם התורה 

הספרדי גדל מכך"
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והפריפריה, ואני בהחלט חושב שיש הרבה 
יותר  אנשים במחנה הציוני שהם מסורתיים 
ממה שיש בליכוד. מה שמעניין את הליכוד 

באמת זה רק הקולות של המזרחיים בקלפי 
ולאכול אצלם מופלטות בפסח, אבל כשצריך 
למנות שרים אז אמסלם וביטן לא מתאימים 
כץ, שטייניץ, ארדן,  ויש שמות כמו אלקין, 
חצי  שהוא  ואקוניס  כץ  פעם  ושוב  לוין 
האחריות  את  מקבלת  רגב  מירי  ורק  יווני... 
למסיבות של המופלטות. אז תגידו לי עכשיו 

מי אליטיסט אשכנזי?"
הפנימיים  הסכסוכים  על  דעתך  ומה 

ביהדות התורה בין 'דגל' ל'אגודה'?
לשני  בהצלחה  "שיהיה  )בחיוך( 

הצדדים..."
להתמודד  צריכה  שש"ס  חושב  אתה 

לראשות העיר בני ברק?
"אני חושב שהגיע הזמן שהספרדים יהיו 
סיבה  שום  אין  ברק,  בבני  מהרוטציה  חלק 
שהליטאים והחסידים שנלחמים ביניהם על 
את  להשאיר  בשביל  יתאחדו  קבוע,  בסיס 
כל ה5 שנים של הקדנציה  הספרדים בחוץ, 
אבל  ואגודה,  דגל  בין  עולם  מלחמות  יש 
לא  הספרדים  ושלום  חס  הבחירות  ביום 
התורה  בני  שציבור  ברור  ברוטציה...  יהיו 
בעיר,  פה  מהליטאים  גדול  יותר  הספרדים 
בטח ובטח אחרי הפיצול של אנשי עץ. ואם 
חושב  אני  ברוטציה  חלקנו  את  נקבל  לא 
שאנחנו צריכים להתמודד על התפקיד, וגם 
אם בפעם הראשונה נפסיד - בפעם השנייה 

כבר ננצח".
יש מצב שתרוץ בעצמך לתפקיד?

"נתת לי רעיון..."
כמי  באלעד,  הנעשה  על  דעתך  מה 
שמתמצא היטב בפוליטיקה הפנימית בעיר?
השם  שברוך  אומרים  שאנשים  "שמעתי 
יש שקט באלעד, אז תדע לך שזה כתוצאה 
ולא בגלל שהם  מכך שרמסו את הספרדים, 
כדרכם  וספרדים  העיר,  מראש  שמחים 
עיר  וראש  הפוך  היה  זה  אם  שותקים. 
הייתה  אז  לאשכנזים,  כך  עושה  היה  ספרדי 
שהציבור  חושב  אני  אלוקים.  מהומת  כבר 
עצמו  על  להתעשת  צריך  באלעד  הספרדי 
מהר לפני שהוא יאבד את העיר לדורי דורות. 
אל תיתנו למחלוקת ביניכם לגמור לכם את 

העתיד בעיר". 
אז אולי אתה רוצה להציל את אלעד?

)צוחק( "אולי גם זה רעיון..."
להופיע  האחרון  בשבוע  גם  החל  גואטה 
בתקשורת הישראלית בתוכניות שונות, ולפי 

שמועות אף הוצעו לו משבצות שונות בכלי 
תקשורת מרכזיים בישראל.

שונים  תקשורת  מכלי  הצעות  "קיבלתי 

פה  שיש  היא  הדילמה  דנים,  כרגע  ואנחנו 
העם  דבר  את  ולהביא  להשפיע  אפשרות 
ביטוי  שבשדות  לעם  לתת  הבמה,  לקדמת 
שחסר בתקשורת בימים אלה. להציף בעיות 
רק  ולא  אותן  לפתור  ולנסות  חברתיות 

לפטפט עליהן".
ואיך הפידבק הציבורי, הן לעצם הפרישה 

מהכנסת והן להופעות בתקשורת?
עצמי  אני  לטובה,  עושה  "כל מה שהשם 
שאני  והתמיכה  המטורף  מהחיבוק  בהלם 
מדבר  אינני  ואני  העם,  שכבות  מכל  מקבל 
שונאי  שהם  אנשים  של  מסוג  תמיכה  על 
הדת, ולא באמת תומכים בי אלא באו לנגח 
את ש"ס, מעבר להם אני מקבל חיבוק גדול 
חיזק  שהכי  והדבר  מסורתי,  מציבור  מאוד 
אותי בימים אלו זה התמיכה הבלתי מסויגת 
ישיבות  ובחורי  תורה  בני  החרדי,  מהציבור 
ומבקשים  לחזק  הרף  ללא  שמתקשרים 

שאשאר בעשייה ציבורית".
אבל במשפחה מרוצים מן הסתם...

"אין ספק שהנהנים הגדולים מכל הפרישה 
האהובה  משפחתי  בני  אלו  מהכנסת  שלי 
והמקסימה, ובראשם נוות ביתי אשתי היקרה 
 30 כל  במשך  ולרוחב  לאורך  בי  שתומכת 
שנות נישואינו, וזה המקום להודות לה, וכך 
כל  על  בה  שתומכים  המקסימים  ילדיי  גם 

צעד ושעל".
מילה אחרונה לקוראי 'קו עיתונות'?

החרדי  הציבור  את  שמלווה  "העיתון 
לקוראים  מאחל  ואני  רבים  עשורים  כבר 
יגבר  שהאור  שמח,  אורים  חג  להם  שיהיה 
תורה  להגדיל  כולנו  ונזכה  החושך,  על 

ולהאדירה ולהחזיר עטרה ליושנה.
באמת  הספרדי  שהציבור  רצון  "יהי 
המחלוקות  כל  את  מעליו  ויסלק  יתעשת 
בתקופה  אותנו  שפוקדים  השטן  ומעשי 
ובעיקר  עצמם  על  יתעלו  שכולם  האחרונה. 
הרבנים שיש להם אחריות רבה על הציבור 
הספרדי, להביא שלום בין איש לרעהו למען 
הציבור הספרדי ולמען זכרו של מרן, שאין 
דמעה  ומזיל  בשמים  יושב  שהוא  ספק  לי 
על כל המחלוקת והצרה שפקדה אותנו. אני 
הרוחנית  להנהגה  ובתחנונים  בבקשה  פונה 
על  האור  שיגבר  רצון  והי  ספרד  יהדות  של 
ישראל  ועם  יהודה  תיוושע  ובימינו  החושך 

ישכון לנצח".

"אני חושב שהגיע הזמן שהספרדים יהיו חלק 
מהרוטציה בבני ברק, אין שום סיבה שהליטאים 

והחסידים שנלחמים ביניהם על בסיס קבוע, 
יתאחדו בשביל להשאיר את הספרדים בחוץ, כל 
ה5 שנים של הקדנציה יש מלחמות עולם בין דגל 
ואגודה, אבל ביום הבחירות חס ושלום הספרדים 

לא יהיו ברוטציה..."

הראיון המלא יפורסם 
בסוף השבוע ב-

ארי קלמן

בעקבות ירידת ש״ס בסקרים, כאשר בחלקם 
החסימה,  אחוז  את  לעבור  מתקשה  אף  היא 
היהדות  של  כוחה  כי  בכיר  חרדי  גורם  מזהיר 
החרדית בכנסת צפוי להיפגע באופן משמעותי 

בבחירות הקרובות. 
לדברי הגורם, ״בעקבות ירידת ש״ס בסקרים, 
שבחלקם היא לא עוברת את אחוז החסימה, יש 
לכל  לחרדים  יהיו  הבאות  שבבחירות  חשש 
אותו  התרחיש  לפי  בכנסת״,  נציגים   8 היותר 
הוא מציג, ״במקרה הדי אפשרי שגם ש״ס וגם 
יחד יתמודדו לכנסת ושתי המפלגות לא יעברו 

את אחוז החסימה – נאבד לפחות 7 נציגים״.
מפלגת  בהם  סקרים  כמה  הוצגו  לאחרונה 
ש״ס בראשות השר אריה דרעי נמצאת במגמה 

של 4 עד 6 מנדטים, ובחלקם היא נמצאת סמוך 
מדי לאחוז החסימה ואף מתחתיו.

לסקרים  מתייחסים  לא  הרשמית  בש״ס 
וכפי  מקצועי,  ולא  מגמתי  זה  כי  וטוענים 
שאמר בשבוע שעבר סגן שר האוצר ח"כ יצחק 
שנעשים  סקרים  "אלו  כי  עיתונות'  ל'קו  כהן 
באמת  לא  שהם  כך  אינטרנטי,  ובאופן  בשבת 

משקללים את המצביעים".
עמו  הבכיר  החרדי  הגורם  כך,  ואם  כך  אם 
שוחחנו טוען כי ״האופציה היחידה להציל את 
המצב זה הורדת אחוז החסימה כפי שיזם ראש 
אחד  כל  התנגדו,  וליצמן  דרעי  אך  הממשלה, 
זה מה שיציל  כי  מסיבותיו, דרעי צריך להבין 
אותו, כן, אולי זה יכניס את יחד לכנסת - אבל 

זה עדיין שווה״.

ארי קלמן

בפגישת ראשי המפלגות עם ראש הממשלה 
והשר יריב לוין ומזכיר הממשלה הערב )רביעי( 
נוסף,  בשבוע  השבת  חוקי  דחיית  בעקבות 
שצפויה  נוספת  חוק  הצעת  גם  לדיון  תעלה 
חה״כ  יזם  אותה  ואשר  ראשון  ביום  לעלות 
סיעות  מכל  ח"כים  חתומים  ועליה  גפני  משה 
בעבודות  השבת  חילולי  את  למנוע  כדי  הבית 

הרכבת.
יתווסף  החוק  הצעת  פי  על 
ומנוחה  עבודה  שעות  בחוק 
יתחשב  "וכן  ייכתב  בו  סעיף 
במסורת  הניתן  ככל  השר 

ישראל".
נכתב  לחוק  ההסבר  בדברי 
משלוש  אחת  היא  ״שבת  כי 
שנצטוו  הראשונות  המצוות 
שמירת  בעקבות  ישראל.  בני 
היהודי  העם  של  השבת  יום 
גילו כל עמי תבל את היתרונות 
הסוציאליים בקיום יום מנוחה 
נחים  העובדים  שבו  שבועי, 
יום  הם  גם  וקבעו  מעבודתם, 

מנוחה שבועי״.
כי  כותבים  החוק  יוזמי 

מטרות  שתי  ״להגשים  היא  בחוק  המטרה 
לפיה  חברתית,  מטרה  ראשית,  משולבות: 
כדי  אדם  לכל  שבועי  מנוחה  יום  לייחד  ראוי 
משפחתו  עם  לשהות  ממלאכתו,  לנוח  שיוכל 
ולבידור  לנופש  ולהתפנות  ידידים  בחברת  או 
יום  קביעת  נועד  כן  והעדפותיו.  בחירתו  לפי 
המנוחה להגן על בריאותו של העובד ולהבטיח 
תנאי עבודה הוגנים. שנית, הועדת יום המנוחה 
ומסורת  ההלכה  ציווי  רקע  על  נעשתה  בשבת 

ישראל..."

גופים  כי  התברר,  ״לאחרונה  נכתב  עוד 
והחברה  ישראל  רכבת  דוגמת  ממשלתיים 
ליום  השבת  יום  את  הפכו  לדרכים,  הלאומית 
מועדף לביצוע עבודות תשתית בכבישי ישראל 
המבוצעות  אלו  עבודות  הרכבת.  ובמסילות 
בצביונה  הן  קשה  פגיעה  פוגעות  בפרהסיה, 
היהודי של המדינה והן ברגשותיהם של מיליוני 
ישראל.  במדינת  ומסורתיים  דתיים  תושבים 
בנוסף לכך העבודות פוגעות גם בעובדים, בהם 
להם,  חשובה  ישראל  שמסורת  רבים  יהודים 
מבני  להיפרד  נאלצים  אשר 
לעבוד  וללכת  משפחותיהם, 
את  ולחלל  המנוחה  ביום 
השבת, כאשר חלק מהעובדים 
החלשות  לשכבות  משתייכים 
לעבוד  ונאלצים  בחברה 
שאם  חשש  מתוך  בשבת, 
יאבדו  בשבת,  לעבוד  יסרבו 
בשאר  גם  עבודתם  מקום  את 

ימי השבוע.״
מגישי  מסכמים  לכך,  אי 
החוק: "כיום, למרות הפגיעה 
החוק  ובעובדים,  בציבור 
כנוסח אינו מורה לשר לשקול 
ברגשות  פגיעה  של  שיקולים 
האמור,  נוכח  ישראל.  ובמסורת  הציבור 
מוצע לקבוע כי במסגרת שיקוליו יתחשב שר 
ככל  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה, 

שניתן במסורת ישראל".
להצעת  מצטרפת  הזו  החוק  הצעת  כי  יצוין 
יחד  הפנים  שר  הגיש  אותה  ממשלתית,  חוק 
ביהדות  גורם  אבל  כץ,  חיים  העבודה  שר  עם 
לא  "אנחנו  כי  עיתונות'  ל'קו  מסביר  התורה 
סומכים על השר כץ שעבד עלינו מספיק, לכן 

הגשנו את הצעת החוק באופן פרטי".

הצעת חוק חמישית 
למניעת חילולי שבת

בהצעה שיזם ח"כ משה גפני, יתווסף בחוק שעות עבודה 
  ומנוחה סעיף המחייב את השר להתחשב במסורת ישראל
גורם ביהדות התורה: "אנחנו לא סומכים על השר כץ שעבד 

עלינו מספיק"

גורם חרדי מזהיר: נאבד כוח 
בבחירות הבאות

סקרים מעוררים חשש כי ש"ס תתקשה לעבור את אחוז החסימה 
החסימה,  אחוז  הורדת  המסתמן:  הפתרון    הקרובות  בבחירות 

שעשויה לסייע גם ל'יחד'
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קצרצרים
אסם-נסטלה מרחיבה את מותג ‘פיטנס’ לתחום 
תחליפי הלחם עם 2 מוצרים חדשים ומפתיעים 
דגנים   3 ופריכיות  דגנים   3 פריכיות  במיוחד, 
וקינואה. פיטנס פריכיות דקות ונימוחות מושקות 

תחת כשרות בד”ץ העדה החרדית

2017 עם חדשנות  חורף  פותחת את  אסם 
מוצרית בעולם מרקי התיבול ומשיקה מרקי 
בשני  הנתרן  מכמות  פחות   33% עם  תיבול 

של  דגל  מוצרי 
המרק  אבקות 
‘מרק  לתיבול: 
אמיתי’  עוף 
בטעם  ו’מרק 
מרכיבים  עוף’ 

טבעיים בלבד

את  מרחיבה  תנובה,  בישראל:  לראשונה 
תחליפי  ומשיקה  החלב,  תחליפי  סדרת 
סויה, בשני טעמים:  בסיס  על  לבנה,  גבינה 
שום  )בתוספת  טוסקנה’  ‘ניחוח  טבעי, 

ופלפלים אדומים(

צרכנות 

מותג מנטוס ממשיך לבסס את מעמדו כמוביל 
סדרת  ומשיק  בישראל  המסטיקים  בשוק 
מסטיקים חדשה – מסטיק מנטוס בגליל ב-3 

מנטה,  מצוינים:  טעמים 
ופירות  עדינה  מנטה 

הגלילים  מנטה. 
ם  י י ט ק פ מ ו ק

כשר  ומעוצבים. 
חוג  בהשגחת  פרווה 

חתם סופר ב”ב

קפה ג’ו במבצע סופר משתלם לחובבי הקפה 
 BLACK FRIDAY: 30% -המשובח לכבוד ה
הדיגיטלית  שבחנות  המוצרים  מגוון  על  הנחה 

https:// ג’ו  של 
shop.joe.co.il/
החל   home
ועד    19.11.17 מ- 
המשלוח   .25.11.17
הארץ  חלקי  לכל 

ללא תשלום

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח

מערכת ניהול פיננסי דיגיטלית 
את  משיק  הפועלים  בנק 
 ,Cash management
מתקדם  פיננסי  דיגיטלי  כלי 

ללקוחותיו העסקיים שמאפשר להם לנהל את העסק באופן 
למנהלי  מאפשר   management Cash ביותר.  היעיל 
בניהול  להם  הנחוצים  פיננסים  נתונים  לקבל  עסקים 
הפעילות השוטפת ומסייע לנהל את עסקיהם באופן מיטבי, 

תוך חיסכון בעלויות ושיפור תהליכים.

למי כדאי ללמוד לתואר בחינוך וחברה? 
הקריה  של  החרדי  הקמפוס 
השנה  פותח  אונו  האקדמית 
תוכנית ייחודית הפונה לאנשי חינוך 
ורוצים  לליבם  נוגע  שהמקצוע 
להם  שיעניק  כלים  ארגז  לרכוש 
תוצאות  להשיג  האפשרות  את 

פנינו  כך  לשם  נוער.  ובני  ילדים  עם  בעבודה  מופלאות 
ליועצת הרישום של הקמפוס החרדי אונו באור יהודה, רותי 
פלמנבוים, ושאלנו אותה: מהם הכישורים הנדרשים? "כל מי 
שיש לו לב טוב ומוטיבציה לעזור לאחרים יכול להפוך לאיש 
חינוך בעל יכולות משוכללות לסיוע לבני אדם אחרים". רותי 

תשמח לענות על כל שאלה ב- 03-5311962

זינוק מ-0 שקלים ל- 12,000
המכללה המקצועית ביותר ללימוד 
שלוחת  שפלטר',  'אורין  מקצוע, 
פותחת  לפיננסים  החרדי  הקמפוס 
מחזור נוסף של לימוד יסודי שמניב 

כבר בשלבים  12 אלף שקל בחודש,  ביטוח שמרוויח  סוכן 
שלמדו   100 מתוך   5 רק  לתחום.  כניסתו  של  הראשונים 
ב'אורין שפלטר' לא יושמו בעבודה. הנתון הדרמטי שלהם: 
95% השמה, הוא מפתיע בכל סדר גודל. בוודאי בהשוואה 
השמה.   40% על  לדבר  יכול  היותר  שלכל  מתחרה,  לכל 
העלויות גם מתקזזות כמעט מיידית, שכן התוכנית כוללת 
במהלך  כבר  בעבודה  השתלבות  המאפשר  ייחודי  מסלול 
 ,50% בגובה  לימודים  מימון  מקבלים  הזכאים,  הלימודים. 
לשיעורין,  אותו,  וגם  נמוך,  סכום  רק  לשלם   להם  ונשאר 

בתשלומים.

מעוניינים להתפרנס בכבוד? 
בני  תעסוקתי  הכוון  מרכז 
קורסים  בעריכת  ממשיך  ברק 
מקצועות,  במגוון  מתקדמים 
על מנת לאפשר לכל מי שחפץ 
מקצועית  מהכשרה  ליהנות 
אטרקטיביים  ובתנאים  מקיפה 
מכובדת  לפרנסה  ולזכות 

ניתן  בהכוון  כעת  שמציעים  הקורסים  בין  בעתיד.  ומכניסה 
למצוא קורס אבטחת איכות במפעלים, קורס מניעת כשלים 
וקורס  סלולר  מכשירי  של  ותיקון  תחזוקה  קורס  בבניין, 
מפעיל ותכנת CNC. בקיצור, אם אתם מעוניינים בפרנסה 
בני  עיריית  של  מיסודם  תעסוקתי  הכוון  מרכז   – מכובדת 
ברק ומשרד העבודה והרווחה – הוא הדרך שלכם למקצוע 
הבא. הלימודים לגברים בלבד. לפרטים: 03-7707300-1-2

מתנה ליום ההולדת: 20 מיליון שקלים
הזוכה  הגיע  הפיס  מפעל  לבית 
מההרגלה  שקלים  מיליון  ב-20 
שבת  במוצאי  שהתקיימה 
ה-4.11.2017. הזוכה אשר חגג יום 

יום הולדתו ה-40, כמה רגעים לפני שיצא לחגוג  לפני את 
את יום הולדתו עם אשתו, סיפר לה כי יש בידיו טופס לוטו 
ששלח ביום חמישי שבוע קודם לכן וטרם בדק אותו. הזוכה, 
את  בעצמו  ובדק  הפיס  מפעל  לאתר  נכנס  אשדוד,  תושב 
הטופס, קרא לאשתו ובישר לה על הזכייה. האישה מספרת: 
"לא האמנתי לו. הייתי בטוחה שהוא מתלוצץ. לכן גם הגעתי 

אתו לכאן, לוודא את הזכייה, אני עדיין מרגישה בחלום".

יותר מחמם - פחות מייבש
שמזגן  יודעים  כולם  בחורף, 
המהיר,  החימום  אמצעי  הוא 
ביותר  והבטיחותי  היעיל 
כשמשווים  במיוחד  לבית, 

חשמל,  תנור  רדיאטור,  כמו  אחרים  חימום  לאמצעי  אותו 
את  מייבש  שמזגן  תחושה  יש  זאת,  למרות  נפט.  או  גז 
תדיראן  שמזגני  הוא  יודעים  לא  שהם  מה  בחימום.  האוויר 
הודות  הזאת  היובש  תחושת  את  מונעים  אינוורטר  אלפא 
האינוורטר המתקדמת. סדרת תדיראן אלפא  לטכנולוגיית 
ידי שירות  3 שנות אחריות מלאה על  אינוורטר מגיעה עם 
והאמין  המקצועי  לשירות  הנחשב  תדיראן,  של  הבית 
של  הייעוץ  במרכז  לקבל  ניתן  נוספים  פרטים  בישראל. 

תדיראן 1-700-703-400 ובכל נקודות המכירה הנבחרות.

יום בדיקות התאמה להסרת משקפיים חינם
המשקפיים מעיקים 
עליכם?  ומכבידים 
יוצאת   Care רשת 

מיוחד  ליום  אתכם  ומזמינה  החרדי  לציבור  מיוחד  במבצע 
מומחי  אצל  משקפיים  להסרת  התאמה  בדיקות  של 
תיהנו   Care של  הבדיקות  ביום  חשבונה.  על  הרשת 
אם  לוודא  מנת  על   Care מומחי  של  מקצועית  מבדיקה 
לקבל  ותוכלו  בלייזר,  ראייה  תיקון  לביצוע  מתאימים  אתם 
העין  למבנה  בהתאם  משקפיים  להסרת  בנוגע  אישי  ייעוץ 
בדיקות  יום  נוספים.  ופרמטרים  שלכם, מספר המשקפיים 
 Care של  המומחים  אצל  המשקפיים  להסרת  ההתאמה 
רחוב  העיר,  שערי  ,בבניין   Care בבית   – בירושלים  ייערך 
לתיאום   .4.12.17 תשע"ח,  כסלו  ט"ז  שני  ביום    .216 יפו 

ולקביעת תור התקשרו: 052-7204446. אל תחמיצו!

המשחקים באיקאה
קריר  בחוץ,  מטפטף  הגשם  חורף 
להפגת  מקור  מחפשים  והילדים 
בדיוק  הבית.  כתלי  בין  השעמום 
מציגה  איקאה  כאלה  לרגעים 
מלאי  ייחודיים,  משחקים  של  שפע 
איכותיים  מחומרים  ועניין,  צבע 
אתם  להשאר  וכיף  נעים  שפשוט 
הדמיון...  בעקבות  וללכת  בבית 
היכנסו לאחת מחנויות איקאה וקחו 
אתכם הביתה עושר של משחקים, 
למלא  חורפי  יום  כל  שיהפכו 

מזמינה  איקאה  בנוסף,  יחד.  משחקים  ילדים  של  בחיוכים 
בחינם  החנוכה  לחג  פעילויות  למגוון  המשפחה  כל  את 
ומזמינה את הקהל הרחב ליהנות משלל פעילויות לילדים 
בממלכת  והצגות.  יצירות  סיפור,  שעת  הכוללות  בחנויות 
הילדים באיקאה, ניתן ליהנות ללא תשלום מבריכת כדורים, 
מתקני משחקים, צעצועים ממגוון איקאה, פינות ציור ויצירה.

לחימום קל ומהיר
עם  נמנים  אתם  גם  אם 
במיקרוגל   הקבועים  המשתמשים 
ורואים במיקרוגל כאמצעי לחימום 
במיקרוגל  בחרו  בבית,  דומיננטי 
וישמש  במטבח  לכם  שיחזיק 

מבית  המכני  המיקרוגל  רבות.  שנים  במשך  נאמנה  אתכם 
המותג 'סאוטר' מדגם  MW 560 מגיע בעיצוב חדשני ונקי 
בשני צבעים: שחור/כסוף ומצויד בטיימר מכני בעל קיבולת 
23 ליטר. הספק כוח חשמל של 800-1250 וואט.  נפח של 
פנים  ס"מ.   35 עומק:  ס"מ/   25.5 גובה  ס"מ/   48 רוחב: 
המיקרוגל מותאם לצבע החיצוני אמייל שחור/אמייל כסוף. 

מבית 'אלקטרה'

לחורף נעים ללא נזילות
מספיק שבוע גשום אחד על מנת שמי שחי 
ימצא עצמו תחת תקרה  גג לא אטום  תחת 
לתוך  הגשמים  מי  חודרים  שדרכה  לקויה 
חומרי  וסכנה.  מפגעים  ויוצרים  הקירות 
האיטום משמשים כשכבת הגנה לגג. בחורף 
מסייעים  ובקיץ  למבנה  מים  חדירת  מונעים 

בהפחתת התחממותו. האקווה גארד של נירלט. יעניק לגג 
גמישה  יוצר שכבה  פוליאוריתן אשר  על בסיס  גמיש  ציפוי 
ועמידה במים עומדים המונעת הופעת סדקים. החומר עמיד 
בכל תנאי מזג האוויר ובקרינת UV. בנוסף, צבעו הלבן של 
טמפרטורת  בהפחתת  מסייע  זמן,  לאורך  הנשמר  החומר, 

המבנה גם בחודשי הקיץ.

הטיפוח החדש לחורף
 crèma men לגברים  הטיפוח  מותג 
טיפוח  סדרת  החורף  לקראת  מציג 
 ,ACTIVE BLOCK לגבר  חדשה 
המעניק 12 שעות של הגנה מפני ריחות 
מציע  לגבר  בלוק  אקטיב  סדרת  גוף.  
ריחות  המנטרל  מהפכני  רחצה  ג'ל 
ספריי  דאודורנט  שעות,   12 למשך  גוף 

המעניק הגנה אקטיבית ל-24 שעות. דאודורנט ג'ל המעניק 
הגנה אקטיבית ל-24 שעות.

איך קונים מגפיים בצורה הנכונה?
לרכוש  לחנות  נכנסים  כשאתם 
מגפיים כדאי לאמץ את הטיפים של 
רשת WeShoes  מבית קרוקס אנד 
נוח  לך  ירגיש  שהמגף  חשוב  מור:  
שהרגל  מגף  לבחור  יש  מהתחלה, 
אל  מאמצים,  ללא  מיד  אליו  נכנסת 
תנסו בכוח, הקפידי על רווח מסויים 

בין האגודל לסוף המגף, תבדקי שהמגף מתכופף בקלות, 
באיזור  המגף  עור  של  קמטוטים  נוצרים  שלא  לבדוק  יש 
החלק הקדמי של הקרסול, רצוי וכדאי להשקיע במגף טוב 
גם אם מחירו מעט יקר ממה שתכננת, מגף איכותי ישמש 
אותך לשנים רבות יותר. ומה עם מגפי ילדים? חשוב לקנות 
לשחק  להם  לאפשר  כדי  מדי,  כבדות  שאינן  מגפיים  להם 
לתמיכה  זקוקים  ילדים  הרטבה,  סכנת  ללא  בשלוליות 

אורתופדית שמאפשרת הליכה בטוחה ונוחה.

תנובה בשת"פ עם 'חבורת תריג'
סדרת  עם  ייחודי  פעולה  בשיתוף  תנובה 
כל  והאהובה  הפופולארית  תריג'  'חבורת 
החבורה  של  דיסק  בכל  הילדים:  על  כך 
לימודי  למסע  הילדים  יצאו  בו  פרק  יופיע 
מרתק סביב עולם החלב. את הפרק מוביל 
את  לשתף  שישמח  החביב  תנובמן'  'אדון 
ילמדו  ביחד  שלו.  העשיר  בידע  הילדים 
עולם  ומיוחדת  חווייתית  בצורה  הילדים 

מושגים חדש ומרתק.

לתחושת קלילות לאורך כל היום
שול, המותג הבינלאומי המומחה לכף הרגל, 
הייחודים,   Light Legs גרביוני  את  מציע 
ונוחות  המעניקים לרגליים תחושת קלילות 
הגרביונים  עייפות.  רגליים  על  ומקלים 
דחיסת  של  ייחודית  בטכנולוגיה  מיוצרים 
החל  מדורג  לחץ  שמספקת  כזו  סיבים, 
בעקב ולאורך כל הרגל. הלחץ נועד להדק 
תחושת  במניעת  לסייע  ובכך  הרגלים  את 
של  הגרביונים  ברגלים.  והכבדות  העייפות 

שול הינם בעובי 60 דנייר, בעלי מגע משי, אטימות מושלמת 
להשיג  כביסות!  ל-100  עד  וצבען  צורתן  על  ושומרות 

ברשתות הפארם המובחרות.

צועדים בפעם הראשונה 
משיקה  בע"מ'  הנעלה  יבוא  'קבקב 
את קולקציית הצעד הראשון לבנים 
הסדרה   .  22  17- במידות  ולבנות 
רחב  במגוון  מופיעה  אשר  החדשה 
אחת  נתפרה  וצבעים  דגמים  של 

אחת בעבודת יד. כל הנעליים בסדרה זו הם מעור נאפה רך 
מאד ואיכותי ביותר. כמו כן הנעלים בעלות מבנה אורטופדי 
לשמירה על בריאות כף הרגל של ילדכם. את נעלי האיכות 
בקלות  לזהות  תוכלו   ABSOLUTE COMFORT של 

באמצעות הנקודה האדומה המופיעה על גב האריזה.

מחמם ומשדרג
שיחממו  פריטים  אלו  בימים  תמצאו  ברנואר 
בשלל  שמלות  לצד  היומי.  המראה  את  לכם 
ומגפונים,  מגפיים  וחולצות,  סריגים,  עיצובים, 
צבעי  בשלל  צעיפים  היתר  בין  לך  מוצעים 
חורף קלאסיים. להשלמת ההופעה החורפית.  
תכשיט,  מחליף  הופעה,  כל  משדרג  הצעיף 

להשיג  הקרים.   בימים  מחמם  גם  וכבונוס  צבע  מוסיף 
בחנויות הרשת במחיר של: 69.9 ₪

התכונני להתמכרות
פרץ של לחות שלא ידעת כמוהו: קליניק משיקה 
 Moisture Surge™ Hydrating לחות,  ג'ל 
הממלא   ,Supercharged Concentrate
בפרץ  העור  של  הלחות  מאגרי  את  מידי  באופן 
גם  נותרים  מהם   65% אשר   179% של  לחות 
נועלים  מים  קושרי  חומרים  שעות.   24 אחרי 
של  הלחות  מחסום  את  ומחזקים  הלחות  את 
מתקפות  בפני  יותר  טוב  שיעמוד  כדי  העור 
הלחות  את  לעצמך  העניקי  סביבתיים.  גורמים 
האינטנסיבית של תכשיר לחות עשיר במרקם ג'ל 
מימי ממכר, המותיר את העור "מדושן" יותר, חלק 
יותר וגמיש יותר באופן מידי. ועכשיו, ג'ל מויסטר 

סרג' החדש במחיר: 120 ₪

שמירת לחות עור פנייך גם בחורף
בסדרת  החדשים  הפנים  תרחיצי 
ייחודית  נוסחה  מכילים  קר  אפקטיב 
של  ויסודי  עדין  לניקוי  המותאמת 
פעילות  בעלת  והצוואר,  הפנים  עור 
לחות  המשלבת  משולשת  אקטיבית 
מה  בדיוק  והזנה.  רעננות  עשירה, 
הקרוב  בחורף  כך  כל  לו  זקוק  שעורך 
כשהרוחות נוטות לייבש את עור הפנים, 

גם כשאת מנקה את עורך מאבק היום שחלף, עליך לשמור 
ולהשיב את הלחות הנדרשת. שני התרחיצים בסדרה הינם 

אל דמע ומכילים 100% אל סבון. 

חומוס עם עמבה 
באחלה דואגים תמיד לחדש ולגוון עוד 
ועוד את המנעד של סדרת הסלטים. 
בימים אלה יצא אל השוק מוצר ייחודי 
אחלה  לטעום:  חייבים  פשוט  שאתם 

יודעים שעמבה עשויה ממנגו, אך  חומוס עם עמבה. כולם 
הוא  העמבה  טעם  של  האמיתי  שהסוד  יודעים  מעטים  רק 
התבלין העיקרי שלה: גרגרנית יוונית או בשמו העממי יותר: 
זרעי חילבה. החילבה  -שמוזכרת כבר במקורות היהודיים 
שקיימים  מעניינים  היותר  התבלינים  אחד  הוא   - הקדומים 
ועדיין משום מה הוא הרבה פחות מפורסם בחברים אחרים 
החליטו  באחלה,  כמון.  או  פפריקה  שחור,  פלפל  כמו  שלו 
להחזיר עטרה ליושנה ומכינים את העמבה ממחית מרוכזת 
נוספים שנותנים  ותבלינים  גרגרי חילבה  יחד עם  של מנגו 
לה את טעמיה העמוקים, החמוצים – מתקתקים – מתובלים 

ואת המרקם שכל כך ייחודי לה.

לא הספקת לבשל? 
כל  את  מזמינה  לבן"  "הוד 
חופשי"  מ"יום  ליהנות  האימהות 
הזה  היום  שבוע,  מדי  מבישולים 
להתפנות  אחת  לכל  יאפשר 
מבלי  אחרים,  חשובים  לדברים 

או  משובח  הודו  שניצל  עם  טובה.  ארוחה   על  להתפשר 
כל  לבן-תוכל  הוד  של  המוכנות  הביתיות  הקציצות  עם 
אמא להיות רגועה ולדעת שילדיה נהנים מארוחה איכותית 
משובח.  ההודו  מבשר  חלבון  מנת  הכוללת  וטעימה, 
להשיג  שליט"א,  רובין  הגר"א  של  מהדרין  בד"צ  בהשגחת 

בחנויות המובחרות.

תפרגנו לעצמכם משקה חם וקסום
הקרירים  בערבים  כאן,  כבר  החורף 
תפרגנו לעצמכם רגע חמים עם חליטה 
של  המחודשת  הקסום'  ה'גן  מסדרת 
מפנקת  חליטות  קולקציית  ויסוצקי, 
מעצב  פרי  המוקפד  העדכני  בעיצוב 

טוב.  לכם  יעשה  פשוט  זה  נאה.  ברוך  הידוע  האריזות 
ותבלינים.  צמחים  פירות,  של  תערובות  מכילות  החליטות 
לשתייה  ומומלצות  וקפאין  סוכר  מכילות  אינן  החליטות 
שונים,  טעמים  מ-25  למעלה  בסדרה  קרות.  כחליטות  גם 
לו  המאפשרים לכל אחד למצוא את הטעמים המתאימים 

במיוחד, לגוון ולהתפנק כל יום עם טעם אחר ושונה.

יספיק לכווווולם
שיוגורט  לדאוג  החליטו  בשטראוס 
עם  ויצאו  לכולם  יספיק  תות  דנונה 
כדי  יחידות   12 של  משפחתי  מארז 
יוגורט  דנונה  לכולם.  מספיק  שיהיה 
בתזונה  לשלב  מאפשר  תות  עם 
הבריאות  את  שלכם  היומיומית 

עשיר,  במרקם  פרי,  חתיכות  בתוספת  לבן   bio שביוגורט 
מפנק וטעים במיוחד. כשר למהדרין בכשרות בד"ץ מהדרין 

בראשות הגר"א רובין שליט"א.

חלב 1% של טרה בשקית ובקרטון 
מחלבת טרה שמחה להשיק חלב 1% 
שומן בהשגחת בד"צ העדה החרדית, 
ולאפשר  ובשקיות,  בקרטוניות 
לצרכנים ליהנות ממוצרי חלב בריאים 
בד"צ  בהשגחת  יותר  וטעימים  יותר 
העדה החרדית. חלב 1% של מחלבת 
טרה משווק בקרטוניות ליטר ו-2 ליטר 

עם תאריך תפוגה ארוך יותר, וגם בשקיות ליטר.

נטרול ריחות רעים בהתזה
הפח שלכם מפיץ ריחות בלתי נעימים? החדר 
הריח  להתפוגג?  שמסרב  סיגריות  בריח  מלא 
המובילה  החברה  סנו,  לכם?  מציק  הטיגון  של 
שמחה  הבית,  וטיפוח  ניקיון  למוצרי  בישראל 
להציג מוצר חדש וייחודי: סנו ריפרש - תרסיס 
בבית  רעים  ריחות  לנטרול  במיוחד  יעיל 

המשמיד חיידקים.

בניחוח מרכך כביסה
שיותיר  ומהיר  קליל  בניקיון  מעוניינים 
את  תכירו  במיוחד?  רענן  ניחוח  בבית 
סנו ריצפז פרש – מטליות לחות לניקוי 
מרכך  של  עצמתי  בניחוח  הרצפה 

כביסה. 



15 בבית שמש ה' בכסלו תשע"ח 23/11/17

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ַהשֶֶּׁמׁש  ָבא  כִּי  שָׁם  וַיֶָּלן  בַּמָּקוֹם  וַיְִּפגַּע 
ְמַרֲאׁשָֹתיו  וַיָּשֶׂם  ַהמָּקוֹם  ֵמַאְבנֵי  וַיִּקַּח 
יא(.  כח,  )בראשית  ַההוּא  בַּמָּקוֹם  וַיִּשְׁכַּב 
המוריה,  הר  למקום המקדש-  הגיע  אבינו  יעקב 
ושקעה עליו השמש בפתאומיות, כדי שילון לפחות 
לילה אחד בבית מלונו של ה' יתברך )יעוי' בחולין 
צא ע"ב(, לא היה ליעקב שמיכה ואף לא כרית, לכן 
וכמו  ראשו,  תחת  אותם  ושם  אבנים  מספר  ליקט 

שנאמר "ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקוֹם ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו".
אולם לאחר מכן כותבת לנו התורה הקדושה: ַוַּיְׁשֵּכם 
ְמַרֲאׁשָֹתיו  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָהֶאֶבן  ֶאת  ַוִּיַּקח  ַּבּבֶֹקר  ַיֲעקֹב 
)בראשית כח, יח( ודרשו רבותינו )חולין צא ע"ב(, 
רבים-כמה  )לשון  ַהָּמקוֹם"  "ֵמַאְבֵני  נאמר  בתחילה 
אבנים(, ואילו אח"כ נאמר "ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן" )לשון 
זו  מריבות  היו  שהאבנים  מלמד  אחת(,  אבן  יחיד- 
עם זו וכל אחת אומרת "עלי יניח צדיק ראשו", כל 
אבן ואבן רצתה שיעקב אבינו הצדיק יניח עליה את 
וכל  יעקב אבינו  כיון שהכירו בקדושתו של  ראשו, 

אחת מהאבנים חפצה לזכות לשמשו ולעזור לו. 
האבנים  להירדם,  הצליח  לא  אבינו  יעקב  בינתיים, 
ביניהם,  ולריב  להתלחש  הפסיקו  לא  ראשו  שתחת 
מה עשה הקב"ה? איחד את כל האבנים ועשה אותם 
מרוצים  יהיו  האבנים  שכל  כדי  גדולה  אחת  אבן 
יכול  אבינו  יעקב  עכשיו  ובשלמות,  באחדות  ויחיו 
ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש. לאחר שקם יעקב  ַוָּיֶלן ָׁשם  להירדם, 
אבינו משנתו ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר 
ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו )בראשית כח, יח( ראה להפתעתו אבן 
אחת והבין שכל האבנים התחברו יחד כיון שחשבו 

אותו כצדיק ורצו שראשו יונח עליהם.
אמר יעקב אבינו בליבו: אבנים כאלו ראויים להיות 
מזבח לה', ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוָּיֶׂשם 
אָֹתּה ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן ַעל רֹאָׁשּה )בראשית כח, יח(, 
בכל  וחפצה  צדיקים  אוהבת  כך  שכל  הזאת  האבן 
ומשענה,  למשען  להם  ולהיות  אותם  לשמש  נפשה 

ראויה להיות מזבח לה'! 
יש אבנים עם לב אדם, האבנים הבינו מה זו מעלת 
אבן  להיות  זכו  ולכן  עליהם,  שינוח  ורצו  הצדיק 

מאבני המזבח!

  

יהונתן  רבי  על  צחות  בדרך  מסופר  זה  ובעניין 
הפך  וכשגדל  ילד שובב,  היה  אייבישיץ שבנערותו 
להיות גאון עולם הבקי בכל התורה כולה, פעם אחת 
אמו של רבי יהונתן קנתה תפוחים יפים וטובים, אך 
ידא  יש  יהונתן  רבי  והצדיק  השובב  שלבנה  ידעה 
אריכתא )יד ארוכה( ועלול הוא לשלוח ידו ולאכול 
את כל התפוחים, לכן החביאה את התפוחים תחת 

הכרית של אביו של רבי יהונתן.
בדבר,  הרגיש  מאוד  פיקח  שהיה  יהונתן  רבי 
כל  את  ואכל  אביו  של  מיטתו  למקום  בשקט  הלך 
התפוחים מלבד תפוח אחד שהשאיר שם. כשבאה 
תפוח  רק  שנשאר  ראתה  התפוחים  את  לקחת  אמו 
אחד ומיד פנתה ליהונתן בנה הקטן, "מה עשית בני, 

מדוע אכלת את כל התפוחים?"
ביניהם  מתקוטטים  היו  התפוחים  כל  "אמא, 
להם  אמר  ראשו",  את  צדיק  יניח  "עלי  ואומרים: 
הקב"ה, אל תדאגו, נעשה ממכם תפוח אחד גדול!" 
"הנה אמא", סיים רבי יהונתן, כל התפוחים התחברו 
ביחד ונעשו תפוח אחד כדי לזכות להיות תחת ראשו 

של אבא".
חכמים,  תלמידי  ולהעריך  להוקיר  שנזכה  רצון  יהי 
ונזכה  לעזור  שבכחנו  מה  בכל  להם  ונעזור  נתמוך 

לרצות את בוראנו יתברך תמיד. 

  

של  הילולתו  יום  חל  כסלו(  ו'  שישי  )יום  השבוע 
מורי ורבי ראש ישיבת "תפארת ישראל" הרב הגאון 
רבי חיים דב מאיר רובמן זצ"ל מחבר הספר "זכרון 
הישיבה  ראש  אצל  בית  בן  להיות  זכיתי  מאיר". 
כל   היה  הרב  בית.  בן  כך,  ממש  זצ"ל,  רובמן  הרב 
נפלאה, באצילות  בצורה  והכל  הדרכה,  חינוך,  כלו 

מיוחדת שאפיינה את אישיותו.
באצילות  מופלג  במינה,  מיוחדת  אישיות  היה  הוא 
והנהגה,  מוסר  היה  כולו  כל  דבר.  לשם  שהייתה 
מסביר פנים לכל אדם וחביב מאוד על התלמידים. 
)כתובות  חז"ל  מאמר  את  גם  הרב  קיים  שני  ומצד 
זרוק מרה בתלמידים, אבל הכל באצילות  קג ע"ב( 

למופת.
)בראשית  כתוב  ויחי,  בפרשת  אבינו  יעקב  בברכות 
ֵמָחָלב,  ִׁשַּנִים  ּוְלֶבן  ִמָּיִין  ֵעיַנִים  ַחְכִליִלי  יב(  מט, 
זכורני את הסברו של ראש הישיבה זצ"ל, היינו אז 
בבית  אותנו  אסף  והרב  הבר-מצוה,  ילדים לאחר 
הכנסת מסביב לתיבה ושאל אותנו, שערו בנפשכם, 
נערים חביבים, אדם הולך ברחוב ומחלק ממתקים 
לעוברים ושבים, ממש כך, לכל אחד ממתק, לאלפי 
ורבבות אנשים היתכן כדבר הזה? אולי יש לו מפעל 
לממתקים...ולהיפך, שערו בנפשכם נערים חביבים, 
העוברים  לכל  ומרביץ  ומכה  ברחוב  הולך  אדם 

ושבים, ממש כך, סטירת לחי, היתכן כדבר הזה?
ַחְכִליִלי  ואפשי,  אפשי  כן  הקדושה,  התורה  אומרת 
ֵעיַנִים ִמָּיִין, תחייך לחברך ותן לו את עיניך, כי חשוב 
הדבר הזה יותר משתיתן לו יין, חברך מוותר על היין 

ומעדיף שתיתן לו את עיניך, תחייך אליו. 
ע"ב(  קיא,  )כתבות  חז"ל  דרשו  ֵמָחָלב,  ִׁשַּנִים  ּוְלֶבן 
יותר  לחברו  שיניים  המלבין  טוב  יוחנן  רבי  אמר 
ממשקהו חלב, והם הם הדברים, תגלה את השיניים 
לחבר, תשאל בשלומו, זה חשוב לו יותר מחלב, הוא 
לו  ומועילים  זקוק עוד לחלב, דבריך חשובים  אינו 

יותר. 
שהחבר  ותראה  לב  שים  ואומר,  הרב  מסיים  והיה 
שנאמר  וכמו  חיוך,  מחזיר  והוא  שמחה  מתמלא 
ָהָאָדם  ֵלב  ֵּכן  ַלָּפִנים  ַהָּפִנים  ַּכַּמִים  יט(  כז,  )משלי 
משמחו,  הוא  הרי  לחברו  שהמחייך  כיון  ָלָאָדם, 
הוא מחלק ממתקים, ממש כך, הולך ברחוב ומחלק 
ברגזה  ברחוב  ההולך  ולהיפך,  ממתקים.  לכולם 
את  מכה  הוא  השני,  את  צובט  הוא  הרי  ובעצבות 

כלם... מחלק סטירות לחי..

  

ְוֹלא  ַחְׁשִּתי  ס(  )קיט,  בתהילים  אומר  המלך  דוד 
בכפילות  הרב  ודקדק  ִמְצוֶֹתיָך,  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
ושוב  הזדרזתי,  כלומר  "חשתי",  שאומר  הלשון 

ממשיך ואומר "ולא התמהמהתי", למה לי . 
בשיחה,  זצ"ל  רובמן  הרב  הישיבה  ראש  לנו  אמר 
דקות  לשיעור,  להגיע  וממהר  רץ  תלמיד  ראיתי 
ספורות לפני השעה תשע, רץ.. רץ.. ואני עוצר אותו 
ושואל, מדוע אתה רץ? וכי זה מעשה של זריזות, לא 
ולא, שהרי מדוע לא הזדרזת בזמן, מדוע התמהמהת 
לה  שקדמה  אחרי  זריזות  זו  בריצה  אין  כן,  לפני 

התמהמהות. 
ולא  הזדרזתי,  כלומר  אומר, חשתי  דוד המלך  אבל 
התמהמהתי, שאצל דוד המלך היה זו זריזות אמתית, 
ולא שהתמהמה והצטרך אחר כך לרוץ, אלא ַחְׁשִּתי 

ְוֹלא ִהְתַמְהָמְהִּתי! 
בקרוב  שנזכה  לנו  תעמוד  הצדיק  שזכות  רצון  יהי 
בקרוב לראות בגאולה השלימה בביאת משיח צדקנו 

ובבניין בית המקדש, אמן. 

אבנים עם לב אדם 
   הרה"ג ראובן אלבז 

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

פוגש  לחרן,  בבואו  אבינו  יעקב 
שלושה  הבאר  על  לראשונה 
עדרי צאן רובצים עליה הממתינים 
על  גדולה  האבן  אך  ממנה.  לשתות 
כל  שמה  שנאספים  לאחר  ורק  הבאר,  פי 
הרועים, הם יחד מגוללים את האבן מעל פי 

הבאר ומשקים את הצאן. 
יעקב לנוכח בואה של רחל ניגש אל הבאר, 
את  וישק  הבאר  פי  מעל  האבן  את  "ויגל 
דברי  את  רש"י  מביא  אמו".  אחי  לבן  צאן 
המדרש "...כאדם שמעביר את הפקק מעל 
ויש  גדול".  שכוחו  להודיעך  הצלוחית  פי 
להבין, הרי יעקב מגיע לחרן לאחר י"ד שנה 
שנטמן בבית המדרש של שם ועבר, שם לא 
ישן. כמו שמביא רש"י על הפסוק: "וישכב 
מקום  באותו  מיעוט,  לשון  ההוא"  במקום 
בבית  ששימש  שנים  י"ד  כל  אבל  שכב, 
בתורה.  עוסק  בלילה, שהיה  לא שכב  עבר 
וא"כ מהיכן היה לו כוח כה גדול לגולל את 
יכולים  אנשים  מספר  שרק  הכבידה,  האבן 
של  כוחו  מתשת  תורה  הרי  אותה?  לגולל 
י"ד  ברצף  שעסק  למרות  כאן  והנה  אדם, 
שנה בתורה, לא רק שלא הותש כוחו, אלא 
מתברר שכוחו גדול עשרת מונים מכל איש. 

היתכן?
שאלה זו מתעוררת גם בהקמת המשכן. שם 
המשכן  את  "ויביאו  לג(  לט,  )שמות  נאמר 
המדרש  בשם  רש"י  מביא   – משה",  אל 
אדם  שום  להקימו  יכול  היו  שלא  תנחומא 
באדם  כח  שאין  הקרשים,  כובד  מחמת 
לפני  משה  אמר  העמידו.  ומשה  לזקפן 
אדם?  ידי  על  הקמתו  אפשר  איך  הקב"ה: 
כמקימו  נראה  בידך.  אתה  עסוק  לו:  אמר 
הוקם  שנאמר  וזהו  מאליו.  וקם  נזקף  והוא 
להבין  יש  כאן  גם  הוקם מאליו.   – המשכן 
מהיכן היה למשה רבינו כח כה גדול שלא 
היה בידי כל אדם ואפילו מספר אנשים יחד 
לא יכלו לעשות זאת? זאת ועוד, אם נעשה 
נס כדי להקימו והוא הוקם מאליו מה צורך 
ובהושטת  רבנו  משה  של  במעורבות  יש 
ידו. הרי הנס יהיה גדול שבעתיים אם כולם 

יעמדו מנגד והמשכן יתרומם מאליו?
בגמרא  נמצא  זה,  מאחורי  שעומד  הרעיון 
במסכת שבת )פ"ח( שם נאמר על הפסוק: 
"ויתיצבו בתחתית ההר" – א"ר אבדימי בר 
חמא בר חסא, מלמד שכפה עליהם את ההר 
כגיגית. ואמר להם אם אתם מקבלים התורה 
ויש  קבורתכם.  תהא  שם  לאו  ואם  מוטב 
להבין הרי הקב"ה נתן לנו בחירה, כנאמר: 
ואת  החיים  את  לפניכם  נותן  אנוכי  ראה 
הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים... 
כאן  ומדוע  אדם,  בידי  היא  הבחירה  אך 
לקבל  אותנו  והכריח  כפה  הקב"ה  לכאורה 

את התורה ולא נתן בידינו בחירה?
בני  הרי  שואלים  שם  תוספות  ועוד,  זאת 
היה  ומדוע  לנשמע.  נעשה  הקדימו  ישראל 
יהיו  שמא  ומשיבים:  זו?  בכפיה  צורך 
לא  זה  וגם  הגדולה.  האש  כשיראו  חוזרים 
ישראל  בני  כאשר  לחשוש,  מדוע  מובן 

משמיעים בברור: נעשה ונשמע?
ישראל  בני  ביד  השאיר  אכן  שהקב"ה  י"ל 
את הבחירה כמו שפנה לכל האומות והציע 
להם את הבחירה, אולם המציאות הכתיבה 
את כפיית ההר כגיגית. שהרי כשיש קדושה 
עילאה הכל מתרומם, ובשעה שהקב"ה ירד 
הנמוך  ההר  התורה,  את  לתת  ענן  בעמוד 
שאל  כן  ועל  הקדושה.  מעצם  התרומם 
מקבלים  אתם  אם  ישראל  בני  את  הקב"ה 
הרי  בעולם,  תוותר  והקדושה  התורה  את 
גבוה  להיות  ימשיך  סיני  הר  שעובדתית 
רוצים  לא  אתם  חלילה  שמא  או  ומרומם. 
ירד  וההר  המקום  את  אעזוב  ואזי  בה, 
והתוצאה תהיה ברורה, שם תהא  מגדולתו 

קבורתכם!
העדר  או  עונש  אינה  כגיגית  ההר  כפיית 
לאחר  מציאות  של  תוצאה  אלא  בחירה, 

מעמד ההוד של מתן תורה.
גם הנס בהקמת המשכן, לא היה זה נס של 
שידוד מערכות העולם, כי אז אכן היה עדיף 
שמשה רבינו לא יגע במשכן כדי שהנס יהיה 
משה  שכאשר  מציאות  זה  היה  יותר.  גדול 
שם את ידו הקדושה, התוצאה היא - המשכן 

התרומם מעליו כי הקדושה מרוממת.
י"ד שנה של לימוד  יעקב אבינו היה אחרי 
ללא  ועבר  שם  של  מדרשם  בבית  תורה 
לבנית  מחשבתו  ועכשיו  כלשהי,  הפסקה 
מעייניו  כל  הדורות.  ושרשרת  ישראל  בית 
והתעלות.  קדושה  של  שעה  באותה  היו 
היא  האבן  על  ידו  את  שם  שכשהוא  כך 
ולא  הקדושה  מעצם  מאליה  התרוממה 
 – גדול  שכוחו  להודיעך  וזהו:  פיזי.  מכוח 
של  עוצמה  רוחני,  כוח  אלא  פיזי  כוח  לא 
קדושה ורוממות שהיו לו באותו שעה שהם 

הרימו את האבן מלמעלה.
זוהי עוצמתם של גדולי וצדיקי הדורות אשר 
ומגביהים  מרוממים  הם  קדושתם  מכוח 

אותנו ובברכתם ניתן לצאת מבור תחתית.
ה"חפץ חיים" זצ"ל אמר שחלומו של יעקב 
ויהודי,  יהודי  לכל  נצחי  לקח  הוא  אבינו 
בסולם  ויורדים  העולים  אלוקים  ומלאכי 
ליעקב  רק  ולא  ואדם  אדם  לכל  שייכים 
עמו  מעלה  הוא  מתעלה  כשאדם  אבינו. 
ובירידתו  מרום.  לשמי  עד  הבריאה  כל  את 
עד  הבריאה  כל  את  משפיל  הוא  חלילה 
לתחתית התהום. כך שלכל אחד יש אחריות 

לעלות ולא לרדת.

ויגל את האבן
 מעל פי הבאר

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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כל מה שרצית לדעת על הקפאת שומן 
והיה לך קר מידי לשאול

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

לביבות טונה עם עשבי תיבול, כרישה ומנגולד ברוטב לימון

טיפים

2 קופסאות טונה עם עשבי תיבול )מסוננות(
2 כרישה )החלק הלבן בלבד(

1 צרור עלי מנגולד טריים
2 חלמונים

3-4 כפות פירורי לחם
שמן קנולה \ חמניות – לטיגון

3 כפות שמן זית
3 שיני שום קצוצות

1/3 כוס מיץ מלימון טרי 
1 כוס מים

מלח ופלפל לפי הטעם

את  מוסיפים  זית,  שמן  מחממים   .1
גבעולי המנגולד הקצוצים  ואת  השום 

)החלק הלבן(. 

מיץ  מים,  מוסיפים  דקות,   2 מאדים   .2
לימון, מלח ופלפל ומבשלים 10 דקות.

ללביבות  הרוטב  את  מוסיפים   .3
שהרוטב  עד  דקות,  כ-10  ומבשלים 

מסמיך.

למה כדאי להשתמש 
במסכה לשיער?

מהפכת  הקפאת השומן כבר כאן  עד היום, כדי להיפטר ממצבורי השומן התת עורי, היה צורך בניתוח 
או בטיפול פולשני. מהיום ניתן ליהנות מטכנולוגית המסת שומן בקור וניקוז לימפטי, כשיטה החדשנית 
ללא  פולשני,  לא  טבעי,  ביולוגי  תהליך  על  המבוססת  היקפים,  להצרת  בעולם  ביותר  והאפקטיבית 
 אך חשוב לדעת – לא מדובר ב"זבנג וגמרנו" אלא בטיפול ארוך  הרדמה, כאבים או תופעות לוואי 

טווח, כחלק ממגוון הטיפולים הדרושים להעלמת צלוליט

המומחית  רקנטי  הלגה  את  שאלנו  התחיל?  הכול  איך  אז 
בתחום וקיבלנו תשובה מפורטת ומעמיקה, "הטיפול להמסת 

התגלה  בקור  השומן 
רופאים  ידי  על 
מהארווארד, אשר גילו 
רגישים  השומן  שתאי 
מאשר  לקור  יותר 
בגוף,  אחרים  תאים 
בתהליך  נהרסים  ולכן 
שיטת  ההקפאה. 
המבוססת  הטיפול 
טכנולוגיית  על 
)המסת  קריוליפוליזיס 
בהקפאה(  שומן 
במחקרים  נמצאה 
היעיל  כפתרון  רבים 
פירוק  בתחום  ביותר 
התת-עורי,  השומן 
מול  גדול  בפער 

מקסימלית  רצון  שביעות  משיגה  כשהיא  האחרות,  השיטות 
בקרב מאות משתתפי המחקר. כיום השיטה מיושמת בהצלחה 

על אלפי מטופלים בעולם". 

לא מדובר בזבנג וגמרנו  
ברוב  הנהוגים  הטיפול  ולדרכי  הרווחת  לדעה  "בניגוד 
אפקטיבי  שומן  הקפאת  "תהליך  רקנטי,  מסבירה  המכונים", 
ארוכת  טכנולוגיה  על  ומבוסס  נקודתי  לטיפול  מעבר  חורג 
טווח. לכן, מי שמציע לכם הצלחה לאחר טיפול אחד למעשה 
שלושה  עד  חודשיים  )במשך  הטיפול  לאחר  אתכם.  מטעה 
חודשים( חשוב לעזור לגוף להיפטר מהתאים המתים שמתחת 
המסייע  לימפטי,  ניקוז  ע"י  ויעילה  מהירה  בצורה  לעור 
ארוך.  לטווח  המטופל  באזור  ומחוטב  מוצק  מעוצב,  למראה 
בנוסף, בעזרת טיפולי חבישות בתחבושות מיוחדות, הספוגות 
במינרלים שהותאמו באופן אישי לאופי הבעיה ונספגים בגוף, 
ניתן לפסל את הגוף ולהשיב לו  ניקוז רעלים בעזרתו  מתבצע 

את צורתו המקורית".  

מה זה שומן תת עורי?
הוא  והיתרה  עורי,  תת  שומן  הוא  בגוף  השומן  מכלל   90%"
באחוזי  והורדה  דיאטות  על  מדברים  כאשר  בטני.  תוך  שומן 
השומן  שכבת   - עורי  התת  לשומן  בעיקר  מתכוונים  השומן, 
הבטני  מהשומן  להבדיל  לעין,  ונראית  לעור  מתחת  שנמצאת 
שעוטף את האיברים הפנימיים. השומן התת עורי אמנם גורם 
לנו להראות שמנים, אך הוא גם מאוד חשוב, ומשמש כשכבת 
אנרגיה בעת  ומעניקה  וקור  בידוד המגנה על הגוף מפני חום 

מאמץ. בקיצור הכול במידה".

איך מתבצע תהליך הטיפול? 
בג'ל  הספוגה  רטייה  העור  על  מניחים  הטיפול  "בתחילת 
קור  פגיעת  המונע  מיוחד 
מניחים  מכן  לאחר  בעור. 
היוצר  מכשיר  העור  על 
קור  ומעביר  וואקום 
לתוך  בעור  הפנימי  לחלק 
לפגוע  מבלי  השומן,  תאי 
בגוף.  אחרים  בתאים 
תאי  את  מקפיא  הקור 
לבידודם,  וגורם  השומן 
למותם.  גורם  ובכך 
האורך  הטיפול  במהלך 
הקירור  אזור,  לכל  כשעה 
שכבת  של  ההדרגתי 
מתחת  שנמצא  השומן 
תאי  את  מפרק  לעור, 
טבעי,  בתהליך  השומן 
ברקמות,  פגיעה  ללא 
בעצבים, בכלי דם או בשרירים,  שכן השומנים עוברים תהליך 

הקפאה בטמפרטורות חמות יותר מאשר בתאים אחרים".

מה קורה בתהליך ואחריו?
וגורם  השומן  בתאי  פוגע  בקור  שומן  בהקפאת  "הטיפול 
ומתים.  נהרסים  השומן  תאי  בקור,  ההקפאה  לאחר  לפירוקם. 
במהלך  8-12 שבועות לאחר הטיפול, חשוב לסלק את התאים 
ובכך  לימפטי(  ניקוז  ידי  )על  לעור  מתחת  שהצטברו  המתים 
לעצב את האזור בצורה אסתטית. לאחר הטיפול, עובי השכבה 
הניקוז  עם  ויחד  משמעותית,  בצורה  מצטמצם  השומנית 
והאזור  הגוף,  של  המתאר  בקווי  לשיפור  מביאים  הלימפטי 

שטופל נראה חטוב".  

מה התוצאות?  
"השיטה החדשה מאפשרת המסת מצבורי שומן והצרת היקפים 
מבטיחה  ובזרועות",  העליון  בגב  בירכיים,  במותניים,  בבטן, 
מהגוף  והורחקו  שקוררו  השומן  תאי  "וכך  ומוסיפה,  רקנטי 
אינם נוצרים מחדש. לאחר 90 יום ניתן לצפות להפחתה של עד 
4.5 ס"מ בהיקף האזור המטופל, ללא ניתוח, ללא כאבים וללא 

תופעות לוואי".

)טיפול,   Helga של  השלבים  שלושת  שיטת  מפתחת  היא  רקנטי  הלגה 

כולל  טיפול  ועל  מדויקות,  ותוצאות  מטרות  על  המבוססת  שימור(  שינוי, 

השיטה  והסימפטומים.  הלוואי  בתופעות  לטיפול  מעבר  הבעיה  בשורש 

מזון  תוספי  נכונה,  לתזונה  )תפריטים  פנימית  עבודה  בין  שפיתחה משלבת 

קרמים  ייעודיים,  )תכשירים  חיצונית  עבודה  לבין  החיים(  באורח  ושינוי 

ומכשור מתקדם(, היוצרים מעטפת טיפול כוללת והוליסטית, בעלת השפעה 

משמעותית וארוכת טווח על מצב העור.

המנגולד  עלי  את  מפרידים   .1
מהגבעול הלבן וקוצצים את העלים, 

הגבעולים והכרישה בנפרד. 
זית  שמן  במחבת  מחממים   .2
ומאדים את הכרישה ועלי המנגולד 
מכסים  האידוי,  לאחר  הקצוצים. 

אותם עד שמתרככים ומקררים. 
3. מוסיפים לתערובת הקרה להוסיף 
מלח  חלמונים,  לחם,  פירורי  טונה, 

ופלפל. 
 2-3 ומטגנים  לביבות  יוצרים   .4

דקות מכל צד עד להזהבה.

השיער  מוצרי  בשוק  ששלט  הצמד  שנים  במשך 
והמרכך. אך ככל שחלף הזמן, התברר  היו השמפו 
חיים  לשיערנו.  מספיק  מועיל  אינו  המרכך  שלרוב, 
  Professionalגלעד, מומחה בכימיית השיער ובעלי
השיער,  טיפוח  למוצרי  בינלאומי  מותג   ,FARCOM

מסביר למה כדאי להחליף את המרכך במסכת הזנה 
לשיער.

למה לא מומלץ להשתמש במרכך?
חומרי הריכוך שבמרכך גורמים לאשליה של שיער 
לייצר  להפסיק  לשיער  גורמים  אך  ונעים,  בריא 
להשתמש  כשמפסיקים  ו"להתייבש".   לבד  לחות 
שהשיער  מכן,  שלאחר  בשבוע  מרגישים  במרכך, 
נראה  נוסף,  שבוע  נמתין  אם  אך  מהרגיל.  יבש 
שהשיער חוזר לעצמו. החומרים הלחותיים במרכך 
לא טיפוליים ולא באמת נותנים לשיער את מה שהוא 
כשבעצם  ונעים,  רך  מרגיש  רק  השיער  ולכן  צריך 
יותר.  ויסודי  עמוק  לטיפול  וזקוק  יבש  עדיין  הוא 
המשמעות היא, שלא רק שהמרכך לא מטפל בבעיה 

מהשורש, אלא הוא גם מסווה אותה. 

למה להשתמש במסכה לשיער?

1. שיקום עמוק 
הוא  לשיער  המסכה  של  ביותר  החשוב  התפקיד 
שיקום עמוק, מפנים השערה, אל החוץ. שיקום זה 
מתבטא בחומרי הזנה וחומרים משקמים שמטרתם 
להבריא  ואף  אותו  לחזק  השיער,  את  "להבריא" 
במסכה,  השימוש  שלפני  כמובן,  מפוצלים.  קצוות 
הלכלוך  את  מנקה  אשר  בשמפו  להשתמש  חשוב 
והשומנים שהצטברו על השיער והקרקפת ורק לאחר 
השומן  את  מסיר  השמפו  במסכה.  להשתמש  מכן 
והמסכה  והשערה,  הקרקפת  על  המצוי  הטבעי 
השומן  אובדן  על  "מפצה"  הפעולה,  את  משלימה 

הטבעי ומחייה אותו.

2. ריכוך השיער
בקרקפת  החומציות  את  מאזנות  לשיער  מסכות 
ומעניקות לשיער ברק ורוך, מבלי לגרום לו לשומניות 
יתר. היתרון של המסכות לשיער הוא ריכוז גבוה של 
חומרי הזנה שונים אשר מסייעים לשיער להשתקם 
יוצרת  לשיער  המסכה  מהמרכך,  בשונה  ולהתרכך. 
שיקום וריכוך אמיתי לשיער ולא רק אשליית ריכוך.

3. סידור השיער
שיער בריא הוא שיער שמסתדר בקלות ונראה טוב 
לטפל  מסייע  לשיער  במסכה  קבוע  שימוש  יותר. 
ביובש וקשיחות השיער ובכך מקל את הסידור שלו. 
אותו,  לעצב  יותר  נוח  למגע,  ונעים  רך  כשהשיער 
בין אם מדובר בשיער פזור ביום יום ובין אם מדובר 
בתסרוקת ערב מורכבת. היתרון של מסכות לשיער 
הן מסייעות בהגנה  הוא שלמעט הטיפול הנקודתי, 

על השיער גם לאחר מכן.

איך להשתמש במסכה לשיער?
בראש ובראשונה חשוב להתאים את המסכה לצרכים 
שלכם: שיער צבוע, יבש, פגום וכו'. לרוב, מומלץ 
בשבוע,  פעמים   3 עד  לשיער  במסכות  להשתמש 
למרוח אותן על השיער )לא על הקרקפת(, להמתין 

5-7 דקות ולשטוף היטב.

הכנת הרוטב:אופן ההכנה:מצרכים

באדיבות: טונה סטארקיסט
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת רפואה, מחלות ומגפות
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בהמה כחושה וחלשה. "ישלם תחתיו ____"           
)בבא קמא סז: ( )בלשון יחיד(

5. את,מכשיר לחפור בו באדמה.                    
"מ___ פסל וקרדום" )ברכות נז: (

7. ענין מוזר ותמוה.                                     
"אע"פ ש____   ___ הוא" )רש"י חולין ז.(

8. מנוסה,בדוק,שבחנו אותו. "ישראל שהן בני בני 
____" )פסחים פז: ( )לא בלשון סמיכות( )יחיד(
9. ארץ בצפון מזרח יבשת אפריקה,על גדות נהר 

הנילוס. )ישעיה לז ט(
10. משל לדבר מכאיב ומרגיז ביותר.              

"וכ____ לעינים" )משלי י כו(
12. דברי מרמה. "ולשון ____"                          

)משלי י לא( )בלשון יחיד( )בכתיב מלא(
15. פגע והיכה. "זכרים ה____ זה את זה"         

)חולין נא.( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(
16. אחד משני הדפנות שעל הסף מימין ומשמאל 

לפתח,שהמשקוף נשען עליהם.   "מה ____  
מעומד אף דלת נמי" )קידושין כב: (

1. שורה של אבנים או של לבנים או של קורות עץ בבנין. 
"ו____ של אבנים" )מידות ג ז(

2. קרחת בחלק הראש שליד המצח.                             
"בקרחת או ב___" )ויקרא יג מב( )בלשון רבים(

3. רכוש שאדם מקבל מהוריו או מקרוביו לאחר מותם.               
"כי לך משפט ה___" )ירמיה לב ח( )בכתיב מלא(

4. בן אליאב,הוא ואבירם אחיו עמדו בראש המתקוממים על 
משה במדבר. )במדבר טז א(

5. נתון כמשכון,נתון בעבוט. "היתה לו שדה ____"         
)שביעית י ו( )בלשון זכר( )בכתיב מלא(

6. קיצור המילים : ראש השנה.
10. חוג,מעגל. "עג ____ ועמד בתוכה" )תענית ג ח(

11. לחם בלחם - בעברית. ובארמית? משל על מי 
שמשתמש בשני דברים זהים שאין השני מוסיף על הראשון.                                             

"הני בבלאי טפשאי דאכלי ___  ב___" )ביצה טז.(
13. פזיזות,קלות דעת.                                                  

"____ כמים אל תותר" )בראשית מט ד(
14. אף אחד,שום איש,שום דבר. "___-אחד" )שמ"ב יז יב(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

הקדחת, השחפת, ובדלקת, חבורה, יבלת, כויה, מגפה, נגע, נגף, נתק, ספחת, פצע, 
צרבת, צרעת, שחין, ומכה טריה

אריתדאאתשכויהנתגא

סנשאסנהשלנרשיראגש

תגאשנקתאגביתשאונג

ידגנדגשנישישאגנבי

תשסחנחגדתשאהשחפתח

אנתתישסנאשישסנאנא

יאסנשידגארשנגעעדג

שאסשתצאשטיגסנששצא

רתפאריגהשפאתצהגנפ

ישחבסנכיתגאריפשנג

תשתגימאתגאעישגתאנ

נגאתובדלקתישרמנתא

תישסנישרתתגאנתקתג

1. גשר בנות יעקב נטוי מעל_____
2. שמה העברי של שכונת קטמון בירושלים.

3. שכונה. שמה המלא "אחוזת הרברט סמואל".
4. עין-גב נמצא בחוף הכנרת המזרחי/דרומי/מערבי?

5. מי זכאי בתרומת מעשר ומידי מי?
6. "רוב שני סימנים" קשור ל_____

7. המושג "פנים חדשות" קשור ל_____
8. מי היה בעלה הראשון של אביגיל?

9. מי היא מי-זהב?
10. כמה אנשים נקראו בשם חנוך? ציינו לפחות שניים.

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. הירדן העליון 2. גונן 3. אחוזה, בחיפה 4. המזרחי 5. הכהן מהלוי 6. שחיטת בהמה 
7. שבעת ימי המשתה של נישואין 8. נבל 9. "מיהטבאל בת מטרד בת מי זהב" מבנות 

עשו 10. ארבעה: בן קין, בן ירד, מבני מדין, בכור ראובן

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7       

8       

9    10  11 

 12  13    

14   15    

16       

 
 מאונך                                                        מאוזן

          בהמה כחושה וחלשה. "ישלם תחתיו ____"  .1
 )בבא קמא סז: ( )בלשון יחיד(

שורה של אבנים או של לבנים או של קורות עץ בבנין.  .1
 "ו____ של אבנים" )מידות ג ז(

את,מכשיר לחפור בו באדמה.                     .5
 "מ___ פסל וקרדום" )ברכות נז: (

קרחת בחלק הראש שליד המצח.                              .2
 או ב___" )ויקרא יג מב( )בלשון רבים( "בקרחת

ענין מוזר ותמוה.                                      .7
 "אע"פ ש____   ___ הוא" )רש"י חולין ז.(

           רכוש שאדם מקבל מהוריו או מקרוביו לאחר מותם.     .3
 "כי לך משפט ה___" )ירמיה לב ח( )בכתיב מלא(

ו אותו. "ישראל שהן בני בני מנוסה,בדוק,שבחנ .8
 ____" )פסחים פז: ( )לא בלשון סמיכות( )יחיד(

     בן אליאב,הוא ואבירם אחיו עמדו בראש המתקוממים   .4
 על משה במדבר. )במדבר טז א(

נהר  ון מזרח יבשת אפריקה,על גדותארץ בצפ .9
 הנילוס. )ישעיה לז ט(

נתון כמשכון,נתון בעבוט. "היתה לו שדה ____"          .5
 )שביעית י ו( )בלשון זכר( )בכתיב מלא(

משל לדבר מכאיב ומרגיז ביותר.               .10
 "וכ____ לעינים" )משלי י כו(

 קיצור המילים : ראש השנה. .6

דברי מרמה. "ולשון ____"                           .12
 )בלשון יחיד( )בכתיב מלא( )משלי י לא(

 חוג,מעגל. "עג ____ ועמד בתוכה" )תענית ג ח( .10

  פגע והיכה. "זכרים ה____ זה את זה"        .15
 )חולין נא.( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

          בעברית. ובארמית? משל על מי שמשתמש  -לחם בלחם  .11
הראשון.                                             בשני דברים זהים  שאין השני מוסיף על 

 "הני בבלאי טפשאי דאכלי ___  ב___" )ביצה טז.(
אחד משני הדפנות שעל הסף מימין ומשמאל  .16

 "מה ____  נשען עליהם.  לפתח,שהמשקוף 
 מעומד אף דלת נמי" )קידושין כב: (

                       פזיזות,קלות דעת.                            .13
 "____ כמים אל תותר" )בראשית מט ד(

 אחד" )שמ"ב יז יב(-אף אחד,שום איש,שום דבר. "___ .14  
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 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(_____________________________________________
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

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

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

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

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

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

דופלקסים

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 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)45-47(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

850,000 ש"ח.
_____________________________________________)45-47(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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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(_____________________________________________

0548-420081

ׂ(MP3) במהירות לקבצים דיגיטליים

תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

0527-677625

וילה יוקרתית ומפוארת
400 מ"ר, 3 מפלסים

עם מעלית
סלון ענק, חדרים מרווחים

מרפסות ענק וגינה יפה
7.000.000 ש"ח

למכירה בבני ברק
בהר שלום היוקרתי

בלעדי

 זכות לדירה בפרוייקט, 3 
חד', בליווי שכטר אופטקנה 

נדל"ן, יש היתר בניה,
054-8407883)44-47(_____________________________________________

אחיסמך

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בבר אילן, 4 חד' 
+ משופצת, מושקעת, 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)45-47(_____________________________________________

 ברח' הגפן, 3 חד', גדולה 
)מושכרת(, 890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-47(תיווך יעקב, 054-4901948

 דופלקס בהאי גאון, 6.5 
חד', 154 מ"ר בנוי, שטח כולל 

190 מ"ר, 3,600,000 ש"ח, 
050-9707575)44-47(_____________________________________________

אלעד

2-2.5 חדרים

 בשיכון ה' מחולקת 
ל-3 דירות אופציה לבניה 

משמעותית מכניסה 8,000. 
מחיר - 2,650,000. תיווך, 

058-3322772)45-48(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במחיר מציאה, 4.5 חד', 
102 מ"ר, משופצת, במצב 

מצוין + מרפסת/סוכה, ברח' 
הפלמ"ח, אשדוד. א.למגורים/

_____________________________________________)46-48(השקעה, 054-6235776

3-3.5 חדרים

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

אופציה מיידית לתוספת 2 
חד', מושכרת, 1,020,000 

ש"ח. אדר נכסים, 
052-4834706)46-47(_____________________________________________

 במעפילים, מתחרד, 3 
חד', ק"ג, מסודרת, אופציה 

לתוספת 2 חדרים, פינוי בינוי, 
925,000 ש"ח. אדר נכסים, 

052-4834706)46-47(_____________________________________________

 בקרן היסוד, מתחרד, 3 
חד', ק"ג, מסודרת, פינוי בינוי, 

מיידית, 930,000 ש"ח. 
אדר נכסים, 

052-4834706)46-47(_____________________________________________

 בהרצל מתחרד, בנין 
באבן ירושלמית, 3 חד', ק"ב, 

אופציה מיידית לתוספת 2 
חד', מושכרת, 965,000 ש"ח. 

אדר נכסים, 
052-4834706)46-47(_____________________________________________

 במשלט מתחרד, 2.5 
חד', ק"ב, משופצת, נוף, 

אופציה לשני חדרים, 685,000 
ש"ח. אדר נכסים, 

052-4834706)46-47(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

3.5 חד' ודירת 2 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 באלעד טריפלקס מיוחד 
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(_____________________________________________

וילות ובתים
 קוטג' פינתי מפואר, 7 
חד', 200 מ"ר + חצרות 
200 מ', מקום מעולה, 

רק 3,150,000 ש"ח. 
אלעד נכסים,
,03-9088872
052-8939050)47-47(_____________________________________________

 וילה מפוארת, בנוי 
350 מ' על מגרש 420 
מ"ר, סלון ענקי הפונה 

לגינה המפוארת, יחידה 
מוכנה כ- 70 מ"ר,

רק 4,500,000 ש"ח. 
אלעד נכסים,

 ,03-9088872
052-8939050)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות, דירת גן בעליון, 
מושקעת, הכול חדש, 6 חד' 

+ יח"ד, מושכרת. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)47-47(_____________________________________________

דופלקסים
 בבלעדיות, דופלקס 5 

חד' ענק + אופציות + נוף, 
2,000,000 ש"ח. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן,
052-3251213)47-47(_____________________________________________

 דירת פאר, 5 חד', 
170 מ"ר, מול הפארק, 

הכול מושקע!!! + יחידה 
המכניסה 1,800 ש"ח 
- רק 2,450,000 ש"ח. 

אלעד נכסים,
 ,03-9088872
052-8939050)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות, דירת 4 חד' 
בעליון, גדולה, 1,500,000 

ש"ח, גמיש. ישראל אלבלינק 
_____________________________________________)47-47(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 בריטבא, 4 חד' + 
רצפה מוכנה לבניה של 
עוד 60 מ"ר, ניתן לחלק 

את הבית ל- 3 דירות, רק 
1,470,000 ש"ח, גמיש. 

אלעד נכסים,
,03-9088872
052-8939050)47-47(_____________________________________________

 מציאה: 4 חד', 90 מ"ר, 
משופצת במצב מצוין ברח' 

עוזיהו באזור חרדי, א.לחלוקה, 
054-6235776)47-48(_____________________________________________

 באדמו"ר מפיצבורג, 4.5 
ח', 120 מ"ר משופצת, ברמה 

גבוהה מאוד + מרפסת/
סוכה, א.להוספת חדר בדירה 

למגורים/השקעה, 
054-6235776)47-48(_____________________________________________

 בשכונה ה', חלוקה ל- 3, 
645,000 תשואה גבוהה. לאה 

_____________________________________________)47-47(נכסים, 053-3123121

 מציאה, רובע ו', מחולקת 
ל- 2, ק"א, מושכרת 4,300, 

735,000. לאה נכסים, 
053-3123121)47-47(_____________________________________________

 מציאה אמיתית, שכונה 
א', צמוד למכללות לחלוקה ל- 

3, 720,000, תשואה גבוהה. 
_____________________________________________)47-47(לאה נכסים, 053-3123121

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור במצע עודה, קומה 1, 

מושכרת ב- 4,000 ש"ח 
במחיר מציאה. 

תיווך "אבני דרך" - משה, 
054-3255667)47-47(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור באברהם אבינו, מושכרת 

ב- 3,000 ש"ח במחיר מציאה. 
תיווך "אבני דרך" - משה, 

054-3255667)47-47(_____________________________________________

 דירה מחולקת, שכונה ג', 
מושכרת 4,900 ש"ח, שווה 
לראות. תיווך "אבני דרך" - 

_____________________________________________)47-47(משה, 054-3255667

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

במחיר מציאה. תיווך "אבני 
_____________________________________________)47-47(דרך" - משה, 054-3255667

 מבחר דירות במחירים 
שפויים לחלוקה או השקעה 

עם השבחה עתידית. 
תיווך "אבני דרך" - משה, 

054-3255667)47-47(_____________________________________________

 התקשרו עוד היום לחברת 
אבני דרך סניף דרום לפגישת 
יעוץ חינם. תיווך "אבני דרך" - 

_____________________________________________)47-47(משה, 054-3255667

 מציאה ענקית בשכונה 
ו', 3 חד' לחלוקה ל- 2, 

525,000 ש"ח. לאה נכסים, 
053-3123121)47-47(_____________________________________________

 מציאה רובע ה', 3 חד', 
ק"א, משופצת, מרוהטת,  

620,000 ש"ח. לאה נכסים, 
053-3123121)47-47(_____________________________________________

 רובע ג' פינוי בינוי, 2.5 
חד', משופצת, ק"א, 505,000 

ש"ח לאה נכסים,
053-3123121)47-47(_____________________________________________

+5 חדרים
 לחטוף!! בבניה!! 5 

חדרים + חניה ומחסן, רק 
1,400,000 ש"ח. 
'הראשון בתיווך' 

054-3050561)47-47(_____________________________________________

 ברמב"ש נחל דולב, 
4 חד', 140 מ"ר, מרפסת 
ומעלית, אופציה להרחבה, 

W .1,680,000 נדל"ן, 
052-9589724)47-47(_____________________________________________

 ברח' המעפילים, 3 
חד', ק"ב )50 מ"ר( עם היתר 

בניה לעוד 45 מ"ר + מזגן, 
משופצת, 860,000. 

_____________________________________________)47-47(תיווך יעקב, 054-4901948

 במגדל המים צמוד לקריה 
החרדית, 3 חד' בהזדמנות!! 
1,280,000 ש"ח. W נדל"ן, 

054-4502728)47-47(_____________________________________________

 ברחוב רש"י, 3.5 חד' 
גדולים + מרפסת, קומה 1.5 

במחיר מציאה, 1,250,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח. W נדל"ן, 052-5447205

 ב

 באיזור האדמו"ר 
מגור, 3 חד' + מעלית, 

חדשה. *ביואל, 2 + 
חצי, משופצת *ביהודה 

הנשיא, 3 חד', משופצת 
+ פוטנציאל. *ביהודית,

2 + חצי, משופצת. 
"אלוני נכסים" 
052-7610603)47-47(_____________________________________________

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

מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בקרית משה! 4 
חד', מעלית + חניה + 
מרפסת שמש כחדשה 

*בחנה סנש! 5 חד', 
דירת גן מפוארת + 

חצר. *בקרית משה! 4 
חד', מעלית + חניה + 

מרפסת שמש. 
"אלוני נכסים" 
052-7610603)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בפרויקט שיינפלד 
בז'בוטינסקי מול סוקולוב, 

דירות 3/3.5/4 פנטהאוז. תיווך 
_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב, 054-5500263

 מגוון דירות נכה בכל 
רחבי העיר בקרית הרצוג, 

ברבי עקיבא, בבעלי 
מלאכה ועוד, לבעלי 

אישור נכה בלבד! להב 
_____________________________________________)47-47(נכסים, 050-4177750

 בתיווך. מבחר ענק של 
דירות למכירה בתוך ב"ב 

ופ"כ. 3-4 חדרים, במחירים 
טובים לקונים רציניים, ליווי עד 

חתימת החוזה. 
 ,050-5765449/054-7477054

_____________________________________________)47-47(מוטי

 בלעדי בהר-השלום, 
בית-פרטי, 4 מפלסים, 

כ- 400 מ"ר, נוף-מדהים, 
מיקום מיוחד + חניה, 

מיידי, 5,900,000 ש"ח, 
לפרטים: "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

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

חמד נכסים - חיים, 
050-6452128)47-47(_____________________________________________

 בהר השלום, דו 
משפחתי, 4 חד', 125 מ"ר, 

ק"א + חניה, מושקעת, 
2,390,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)47-47(_____________________________________________

 באברבנאל, 6 חד', 145 
מ"ר, משופצת מהיסוד + 

חצר, 1,950,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)47-47(נדל"ן הקריה, 050-3000121

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

חד', 200 מ'. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, דופלקס 
ענק, 5 חד' + מעלית וחניה, 

2,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

,054-2545420
03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים" 
03-5791514)47-47(_____________________________________________

 באחיה-השילוני, 
דירת-גג, 150 מ"ר, 

5 חדרים + גג-פתחו, 
ק"ב-ואחרונה, מטופחת, 

כ' מיידית, 2,350,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)47-47(_____________________________________________

 בהזדמנות!! 
בגניחובסקי, 3 חד' עם 

היתר בניה בגג + אופציה 
להרחבה במעטפת 130 

מ"ר + מחסן + אפשרות 
לטאבו משותף, רק 

1,550,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים, 
052-7684074)47-47(_____________________________________________

 בברטנורא, 3.5 חד' + גג 
בטון בנוי חלקי, 2,450,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)47-47(_____________________________________________

 בטבריה, דופלקס מפואר, 
6 חד' + חניה, 2,150,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
11, דופלקס 4 חדרים, גדולה 
במיוחד + מרפסות, קומה 4, 
חזית, משופצת 116 מ"ר. דוד 

_____________________________________________)47-47(גרוס רימקס, 072-3263850

 בבלעדיות בהאי גאון 20, 
דופלקס 6.5 חדרים, 190 מ"ר, 

גדולה במיוחד + מרפסת 
גדולה. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)47-47(_____________________________________________

 ברב שך, דופלקס 7 חד', 
180 מ"ר, 4+3, ק"ד + מעלית 

+ חניה, מצב טוב. א.פנחסי, 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 באזור מימון/רמבם, 
דופלקס מושקע ברמה גבוהה, 

5 ענקית, יפהפיה, 150 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47("אפיק נכסים" 03-5791514

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

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

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

 בפנקס, 5 חד', 112 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 
מהיסוד + מחסן. א.פנחסי, 

03-5799308)47-47(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)47-47(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

054-2171235)47-47(_____________________________________________

 במציאה! בהמכבים, 5 
חד' + סוכה, 110 מ"ר + 
אופציה, רק 1,500,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)47-47(_____________________________________________

 בעזרא/נדבורנא, 6 
חד', 160 מ"ר, ק"ב, 

חזית לפארק, מפוארת 
ביותר!! "דלוקס נכסים" 

052-8555594)47-47(_____________________________________________

 באזור אלישע, 5 ח', 
גדולה, כ- 120 מר, משופצת 

ומושקעת  מאוד + סוכה, 
2,500,000 ש"ח. 

תיווך B.D.A, פאלפון: 
054-8449423)47-47(_____________________________________________

 בהזדמנות! פרנסה 
טובה! מחולקת!! 

באבוחצירא, 5 חד', 
1,550,000 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)47-47(מתווכים" 03-5701010

 בחזון איש אזור עזרא, 5 
חד', 130 מ"ר, ק"ג + מעלית, 

3 כ"א + מחסן + חניה 
מקורה, משופצת, 2,450,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בפרדו, 5 חדרים, 
ענקית, כ- 140 מ"ר, 

חזית לשדרה, ק"ד 
+ מעלית + חניה, 

2,350,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)47-47(_____________________________________________

 המחיר ירד!! מציאה 
בשלוש-השעות, 5 

חד', 180 מ"ר, ק"ג + 
מעלית, 3 כ"א, 2 חניות, 

רק 1,880,000 ש"ח, 
בלעדיות מ.כהן נכסים, 

052-7684074)47-47(_____________________________________________

 בקרית משה, 5 חדרים 
+ סוכה גדולה + חניה ומחסן, 

2,390,000 ש"ח. 
'הראשון בתיווך' 
054-30-50-561)47-47(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בעזרא בבנין חדש, 5 חד', 
150 מ"ר, ק"5 + מעלית, 

2,700,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)47-47(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בעלי מלאכה בבנין 
חדש, 5 חד', ק"ד + מעלית 

+ חניה, 2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור רמבם/
פרל בבנין חדש, 5 חד' + 
מרפסת שמש, 130 מ"ר, 

ק"5 + מעלית + חניה, חזית, 
2,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)47-47(_____________________________________________

 5 חד' בבנין חדש, 
ברח' אלישע, ק"א, חזית, 

מרפסות, מפתח בתיווך 
_____________________________________________)47-78(אשכנזי, 03-5791770

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

ש"ח. "אפיק נכסים" 
 ,03-5791514
053-3128884)47-47(_____________________________________________
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 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ירושלים 

לפרסום
03-6162228

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

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

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,

052-7103979)37-49(_____________________________________________

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 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' גדולים יפהפיים 
ברח' חברון/הרב קוק, 

ק"ב, 85 מ"ר עם חניה, 
1,925,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)28-28(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בשד' ירושלים/חזו"א, 
4 חד' גדולים, 90 מ"ר, 

חזית עם מעלית וחניה, 
1,720,000 ש"ח גמיש, 

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

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

 בעמק יזרעאל, 4 חד', 
ק"א, 110 מ"ר, מרפסת, 
מעלית, חניה, סוכה, יח' 

הורים, 1,790,000 גמיש, 
050-8898020)45-48(_____________________________________________

 נחום, 4 חד' ענקיים, 
120 מ', ק"ב ללא מעלית, 
חזית, סלון ומטבח ענקיים, 

2,180,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23, 

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבילו, דירת 4 ח', 90 מ"ר 
+ מזגנים וריהוט,
054-8460153/4)44-47(_____________________________________________

 לל"ת 90 מ', 4 ח' + 
חניה, משופצת מהיסוד 
ומושקעת, 3 מתוך 3, 

ז'בוטינסקי 33 מול רחוב 
רמב"ם, 1,530,000
054-7708223/50)45-48(_____________________________________________

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

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

 מציאה! ברח' ירושלים 
אזור העיריה, 3 חד', משופצת 

ברמה גבוהה + י.הורים + 
רשיון ל- 20 מ"ר )לקראת 

הרחבה של כל הבנין( + סוכה, 
054-8416800 ,054-8441879)45-48(_____________________________________________

 ברח' כהנמן/אשל 
אברהם, 3 חד', גדולים, 

70 מ' + 35 הרחבה, 
ק"ג, חזית, 1,800,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)45-45(_____________________________________________

 בישמח משה, 4 
חדרים כ- 110 מ"ר, 

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

050-9575555)45-48(_____________________________________________

גני תקוה
4-4.5 חדרים

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

ש"ח. שלו נכסים, 
050-9575555)45-48(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

עם אפשרות למשכנתא. 
03-6765524 053-3111238)46-47(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בר' עקיבא קרוב לרח' 
ישעיהו, 2 דירות של 

3 חד', טאבו משותף, 
1,150,000 ש"ח כל 

אחד, 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

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

050-4156080

4 חד‘ + חדר סוכה,
103 מ“ר, ק“ב, מעלית, 
חניה בטאבו, מ. שמש

אפיקי נדל“ן בועז

בבלעדיות
בעמק יזרעאל

1,700,000₪

 באזור מינץ, 4 גדולה, 
חדשה + י.הורים + נוף, 

מיידית, 1,850,000 ש"ח! 
_____________________________________________)47-47("אפיק נכסים" 03-5791514

 בסוקולוב במרכז, 
4 חד' + סוכה, ק"א, 

מושקעת מאוד. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)47-47(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 100 
מ"ר, ק"ב, 4 חד' + 

יחיד"ה, משופצת ברמה. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)47-47(_____________________________________________

 בגינחובסקי, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב + סוכה 

+ מחסן + נוף מרהיב. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)47-47(_____________________________________________

 בשיכון-ג' 105 מ"ר, 4 
חד' + אופציה להרחבה 

+ סוכה, משופצת. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)47-47(_____________________________________________

 באזור נחמיה, 4.5 
חדרים גדולה, כ- 145מ' + 

אופציה להרחבה, כ- 50 
מטר, 2,650,000 ש"ח. תיווך 

B.D.A, פאלפון: 
054-8449423)47-47(_____________________________________________

 באזור חבקוק/אלישע, 
4 חדרים + תוספת סוכה 

גדולה + מעלית וחניה, 
ב- 2,220,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)47-47(נכסים, 050-4177750

 במתחם אוסם 
צמרת, 4 חדרים, קומה 

ראשונה, חזית לגינה, 
משודרגת, פינוי גמיש, 

ב- 2,220,000 ש"ח. 
להב נכסים, 

050-4177750)47-47(_____________________________________________

 בקרית הרצוג אזור 
פרמישלאן בבניה 

מתקדמת, דירה אחרונה, 
4 חדרים, חזית, בנין 

מפואר ואיכותי, ב- 
1,690,000 גמיש. להב 

_____________________________________________)47-47(נכסים, 050-4177750

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

03-5708182)47-50(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל 14, 
4 חדרים, קומה 2, חזית 100 

מ"ר + מרפסת סוכה. דוד 
_____________________________________________)47-47(גרוס רימקס, 072-3263850

 בבלעדיות ביגאל אלון 
23, דירת 4.5 חדרים, קומה 

ראשונה, 105 מ"ר, גדולה 
ומרווחת. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרצוג בבנין 
חדש, 4 חד', 95 מ"ר, ק"ד 

+ מעלית, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור בן דוד, 4.5 
חד', 105 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
מושקעת, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בעזרא, 4 חד', 
90 מ"ר, מחולקת ל- 3 + 
יחידה מושכרת, משופצת 

כחדשה, ק"א, חזית. א.פנחסי, 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
ק"ב + מעלית + חניה, חזית, 

2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 לחטוף בא. רמב"ם, 
4ח' + הול ענק )בחדר(, 2 

סוכות, 110 מ"ר + מעלית, 
2,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47("מאור נכסים": 052-7681123

 שלמה בן יוסף, 4 חד', 
90 מ"ר, קו' ד', גג בטון, 
1,420,000 ש"ח, גמיש. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)47-47(אדוארד

 בתחילת בניה בפרדס כץ, 
4 חדרים, כ- 80 מ"ר כניסה 

תוך שנתיים, 1,530,000 ש"ח, 
מתאים להשקעה. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)47-47(אדוארד

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

ק"ג )גג-בטון(, סלון ענק, 
מסודרת, 1,720,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון 

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

 בחי טייב, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, קומה ג, מעלית, חניה, 

1,800,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)47-47(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)47-47(הקריה, 050-3000121

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

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 4 חד' 
+ אופציה, 1,900,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

 ברמבם, 4 גדולה + 
מרפסות, ק"ב, חזית + 

מעלית, 3 כ"א, 1,990,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)47-47(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)47-47(ישראל, 052-7741000

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

מעלית, אכללוס בעוד 
3 חדושים, 2,080,000 

ש"ח. חמד נכסים - הלל, 
054-6215521)47-47(_____________________________________________

 ביצחק שדה, 4 
חד', יחודית ומעוצבת 

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

054-6215521)47-47(_____________________________________________

 4 חד' ברח' ירושלים 
פינת יאל, קרקע, עם 

חצר של 40 מ"ר, שיפוץ 
כחדש, מפתח בתיווך 
_____________________________________________)47-48(אשכנזי, 03-5791770

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

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

חדש, 2,290,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)47-47(א.פנחסי, 03-5799308

 3 חד', משופצת, ליד 
דובק, ק"ב, גג בטון + אופציה 

להרחבה, 1,580,000 ש"ח, 
052-7638575)47-48(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בדוד-המלך, 
3.5 חדרים, 80 מ"ר, משופץ, 
ק"א, גינה ##במינץ, 3 חדרים, 
70 מ"ר, משופץ, ק"ג, אופציה 
בגג, השכנים בנו, ק"ג. תיווך, 

050-4144602)47-47(_____________________________________________

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

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

03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,250,000 

ש"ח. *באבוחצירא, 3 חד', 64 
מ"ר, ק"ג, משופצת כחדשה, 

1,350,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 3 חד' ברח' ראב"ד 
בקרקע, כניסה מיידית, 

המפתח במשרד. 
תיווך אשכנזי, 
03-5791770)47-48(_____________________________________________

 3 חד' ברח' הרצוג, 
חזית, מסודרת, יפה, 

אופציה לבניה מקדימה. 
תיווך אשכנזי, 
03-5791770)47-48(_____________________________________________

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

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

053-3128884)47-47(_____________________________________________

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

1,680,000 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47("אפיק נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884)47-47(_____________________________________________

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

קרקע, מיידי. "רי/מקס" - 
_____________________________________________)47-47(משה דסקל, 050-5926021

 בלעדי, 3.5 ח', מפוארת 
בדוב גרונר, קומה ב' + 

מניה, 1,450,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב, 054-5500263

 באבוחצירא, 3 חד', 
ק"ג, 65 מ"ר, אופציית 

הרחבה ל- 40 מ"ר, 
משופצת. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)47-47(בועז' 052-3500040

 בלעדי בנויפלד, 3 
חד', שמורה ומסודרת, 
אופציה ענקית לבניה, 

1,350,000. 'אפיקי-
נדל"ן-בועז' 

054-8474843)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד', חתימות שכנים 

לבניה בגג, 1,350,000. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8474843)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות, למכירה 
במנחם בגין, 3 חד', 70 
מ"ר + חצר, משופצת 

קומפלט, אופציה, 
1,380,000 ש"ח. 

"פנחס נכסים" 
055-6789653)47-47(_____________________________________________

 במרום שיר )לנדאו( 
דירת 3.5 חד', גדולה 

ומטופחת עם נוף 
מדהים! כולל מחסן 
מושכר וחניה רק ב- 

1,850,000 ש"ח. 
להב נכסים, 

050-4177750)47-47(_____________________________________________

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

להרחבה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)47-47(_____________________________________________

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

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

03-5701010)47-47(_____________________________________________

 הרצל, 3.5 חדרים, קומה 
א', עורפי, 1,450,000 ש"ח, 
פינוי שנה. 077-2050410, 

 ,050-5750880
_____________________________________________)47-47(אורי תיווך אדוארד

 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)47-47(_____________________________________________

 בלעדי-מציאה 
בבן-פתחיה, 100 מ"ר, 

מחולקת, 3 חדרים + חדר 
יחידה )מושכר(, ק"ב + 
מלעית )טאבו-משותף( 
)לא ללוקחי משכנתא(, 

1,145,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! בדב גרונר/
המכבים, 3 חדרי, 65 

מ"ר, משופת ומושקעת 
מהיסוד, ק"א + אופ' 

להרחבה בצד של 
20 מ"ר, 1,350,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! בכהנמן, 3 
חדרים, 75 מ"ר, ק"ג, 

שמורה + אופ' מיידית 
לבניה בצד 35 מ"ר עם 

אישורים, 1,800,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון 

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

 בהרצוג, 3.5 חדרים, בנין 
חדש, 80 מ"ר, רק 1,770,000 

ש"ח. 'הראשון בתיווך' 
054-30-50-561)47-47(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3.5 חד', 
ק"א, כ- 80 מ"ר, משופצת 
חלקית, 1,470,000 גמיש. 

_____________________________________________)47-47(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 ברח' השניים, 3.5 חד', 
כ- 75 מ"ר, 3 כ"א, קומה א', 

1,370,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)47-47(_____________________________________________

 בחיים לנדאו בתהליך 
בניה, 3 חד', כ- 75 מ"ר, 

1,280,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)47-47(_____________________________________________

 בראב"ד, 3.5 חד' + 
אופציה לבניה על הגג, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

 3 חדרים, יפה, מטבח 
חדש, קומה נוחה + 

אופציה, 1,350,000 ש"ח 
בלעדי. "אד"י נדל"ן" 

054-8493483)47-47(_____________________________________________

 באיזור טרומפלדור, 3 
חדרים, מפוארת ויפה + סוכה, 
1,250,000 ש"ח בלעדי. "אד"י 

_____________________________________________)47-47(נדל"ן" 054-8493483

 בצייטלין, 3 חד', 65 
מ"ר + סוכה, 1,450,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות, באהרונוביץ 
3, דירת 2 חדרים, קומה 1 )4 

מדרגות(, כ- 35 מ"ר. דוד גרוס 
_____________________________________________)47-47(רימקס, 072-3263850

 בבלעדיות בבורוכוב 1, 
דירת 2.5 חדרים, קומת קרקע 

75 מ"ר + חצר 30 מ"ר. דוד 
_____________________________________________)47-47(גרוס רימקס, 072-3263850

 בדניאל, 2.5 חד', 62 מ"ר, 
ק"ג + אופציה בצד 30 מ"ר 

+ אישורים + א.בגג בטון, 
1,450,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! בפרדס כץ, 2 
חד', 50 מ"ר, ק"ג גג בטון + 
אופציה בצד ובגג, חתימות 
שכנים, חזית, 1,200,000 

_____________________________________________)47-47(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בדנגור, 2ח', ק"ג, גג 
בטון + אופציה בצד ובגג, 

1,190,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)47-47(_____________________________________________

 בטבריה, 2.5ח', 65 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קומה נוחה, 

1,430,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ, 2 ח', לא 
משופצת + אופציה 30 

מטר בצד + אישורי שכנים 
בגג, 1,175,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבלעדיות, בשיכון א' 
המבוקש, רח' מוהליבר 3, 2.5 

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

נטלי סולו רוזנברג רימקס, 
054-2171235)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאת 
השנה, בפרדס-כץ, 

2 חד', 60 מ"ר, ק"ג, 
גג רעפים + מחסן, 
1,180,000, גמיש. 

"פנחס נכסים" 
055-6789653)47-47(_____________________________________________

 תיווך. 2.5 חדרים, קומה 
א', כ- 70 מ"ר + אופציה, 

שמורה, אזור טרומפלדור, 1.35 
מליון, גמיש, הקודם זוכה. 

052-7198407/054-7477054)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות! בברוט, 2 
חד', משופצת מהיסוד 

+ משטח מוכן להרחבה 
+ סוכה, רק 1,240,000 

ש"ח. מ.כהן נכסים, 
052-7684074)47-47(_____________________________________________

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

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

050-3000121)47-47(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 2.5 חד', כ- 60 
מ"ר, קומה נוחה, 1,250,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)47-47(_____________________________________________

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

ש"ח גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________

 באיזור טרומפלדור, 2.5 
חדרים, מפוארת ויפה כ"מ, 

1,150,000 ש"ח, בלעדי 
_____________________________________________)47-47("אד"י נדל"ן" 054-8493483

 באזור נחום, 2.5ח', 60 
מ"ר, ק"ג, חזית, גג-בטון, 

1,580,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)47-47(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5ח' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני-ברק, כ- 60 מטר, 

משופצת + אופציה לסוכה 
וגג רעפים, 1,210,000. תיווך 

_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב, 054-5500263

גבעת שמואל

 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 

_____________________________________________)47-47(אדוארד

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 ברמבם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 
3 כ"א, קו'1. "רי/מקס" משה 

_____________________________________________)47-47(דסקל, 050-5926021

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)47-47(דסקל, 050-5926021

 ברימון, קו' 12, 4 חד', הכי 
גדולה, 118 מ"ר + נוף. 

"רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)47-47(_____________________________________________

 בגני תקווה בישמח 
משה בהרי יהודה ק' ד' ללא, 
120 מ"ר, חזית כולל מחסן, 

1,530,000 ש"ח. רחלה, 
 ,052-3524841

052-3506176, אסתי ג'ובני 
_____________________________________________)47-47(יזמות נדל"ן

 באזור קרלין וצאנז, מבחר 
דירות בין 500-600. ידידיה 

_____________________________________________)47-47(לוינגר, 052-7166160

פנטהאוזים ודירות גן
 במתחרד, דירת גן, 110 

מטר, מחולקת ל-2 דירות 
בטאבו, פוטנציאל מעולה 

למשקיעים. המרכז הישראלי 
_____________________________________________)47-47(לנדל"ן, 050-2442446

 בקרית שמואל, דירת 
4 חדרים, 120 מטר מרווחת 
מאוד, קומה 4, ללא מעלית, 

פוטנציאל מעולה. המרכז 
הישראלי לנדל"ן, 

050-2442446)47-47(_____________________________________________

 באזור קרלין-צאנז, דירת 
נוף )ש( פנורמי לכינרת, 4.5 

חד', 100 מ"ר, כיוונים טובים, 
850,000 ש"ח. ידידיה-לוינגר, 

0527-166-160)47-47(_____________________________________________

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

530,000 ש"ח. המרכז 
הישראלי לנדל"ן, 

050-2442446)47-47(_____________________________________________

 בנין מתאים למוסד, 
מסחר ומגורים + מגרש 

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

 בשומרי אמונים חיים 
נאה, 4 חדרים, מושקעת 

ביותר, רק 2,190,000 
ש"ח, בלעדיות א.נכסים, 

058-3282555)47-47(_____________________________________________

 בדמ"פ במרכז ירושלים 
בהזדמנות!!! 2.5 חד' 
בקינג-גורג, 8 מדרגות, 

מסודרת, 245,000 ש"ח. 
_____________________________________________)47-48("אהרמן נכסים" 054-8453050

מודיעין עילית
 בנאות הפסגה, 4.5 חד' 

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

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

 בבנייה-חדשה, בשמעיה/
הלוחמים 5 חד' + יחידה, החל 

מ- 2,400,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)47-47(_____________________________________________
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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
הונדה

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 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!
_____________________________________________)35-47/17ל(052-2514960

■ 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
 "האחים ירושלמי" 
- שרותי צביעת דירות 

בגימור ובאיכות מעולה, 
פוליש מתנה,

050-4101236
_____________________________________________)51-48/17()באזור ירושלים(

מטבחים

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)39-47(050-2340973 - 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
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-46(050-4666403 ערן

 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(_____________________________________________

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-44(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

סובארו

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע, מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר, 
עם שיש וכיור מסנדביץ + 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח, 
053-9570860)42-46(_____________________________________________

 "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, 700 

_____________________________________________)39-51(שקל. 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(_____________________________________________

 הונדה סיוויק. שנת 
2005. טסט ל-3 חודשים. 

מחיר: 16,000 ש"ח רכב שמור 
ובמצב מכני נדיר. לא רואה 

מוסך. חסכוני. גמיש אך ורק 
במעמד קניה. יעקב

058-6000419)44-47(_____________________________________________

B-4 , מודל 2000, במצב 
מצוין, 4,500 ש"ח, טל' 
בעבודה: 08-9272909, 
_____________________________________________)44-47(במסרון: 058-4058420

 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(_____________________________________________

חסד
 למשפחה נזקקת מאור 

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

054-6339801)44-47(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 בהר נוף. לשבתות. דירת 
4 חד'. מרווחת. ממוזגת. 
_____________________________________________)45-48(מרפסות. 050-7667248

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

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

058-3237570)45-45(_____________________________________________

 יחידת נופש יפהפיה 
בעתיקה, מאובזרת וממוזגת 

ברמה גבוהה + חצר,
054-5259470)45-48(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

ברי מים
 מתארגנת קבוצה 

לרכישת ברי מים במחיר 
מוזל במיוחד, כל החברות + 

אופציית שבת, 
 יעוץ רפואי ונפשי _____________________________________________)45-4/18(053-31-77-390

בתפקוד חיי המשפחה 
וקדושת הבית, עזרה דסקרטית 

ומקצועית באישור רבנים. 
יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-04/18(_____________________________________________

 נקיון ואחזקת בניינים 
משותפים איכות, אמינות 

ומקצועיות גבוהים,
053-6296399)45-48(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהר נוף, לשבתות, דירת 
4 חד', מרווחת, ממוזגת + 

_____________________________________________)45-48(מרפסות, 050-7667248

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

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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

050-4121032
052-7606968)05-07/18(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

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

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

 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

 סוזוקי בלנו 2001, שמורה 
_____________________________________________)46-47(במצב מצוין, 050-4173314

סוזוקי

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

מחיר - 30,000 גמיש, 
052-3391036)46-49(_____________________________________________

פג’ו

 מכירת פאות חדשות 
ואיכותיות, שיער מעולה, 

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

גמ”חים

 הובלות המרכבה "א 
היימישער מוביל"... דירות, 
משרדים, יח' דיור, השכרת 

רכב להובלה, לפי שעות כולל 
_____________________________________________)46-47(נהג, 052-7117676

 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

■ 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

מעוניין לקנות

054-6420392

ספרי תורה, 
מגילות אסתר, 

נביאים,
גם במצב גניזה

 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(_____________________________________________

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 

050-4175368, אפשר 
_____________________________________________)46-47ח(להשאיר הודעה

 דרוש תיק לאורגן במצב 
_____________________________________________)46-47ח(מעולה בלבד, 058-3245685

 מחפש לרכוש במזומן, 
קלפי רבנים )חולקו 

במתמידים( שיצאו בעבר, 
_____________________________________________)46-47ח(054-2509001

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

 מעוניין באקווריום איכותי 
ו/או ציוד לאקווריום, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(054-8462603

 דרושה קערה של מיקסר 
_____________________________________________)46-47ח(קנווד, 052-7655954

 דרוש כסא אוכל לתינוק 
במחיר סמלי/תרומה, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7616750

 דרוש תוכי + כלוב 
בתרומה/מחיר סמלי, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7616750

 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(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!

3 לילות סופ"ש,
1,500 ש"ח בלבד,

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

 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

 ,B-3 סובארו אימפרזה 
מודל 2009, שמורה ומטופלת, 

מצב מכני מצוין, בהזדמנות, 
054-8424622)47-48(_____________________________________________

אורגניסט
 אורגניסט לשמחות 
ואירועים, שבע ברכות, 

בר מצווה, ארוסין. בסגנון 
_____________________________________________)47-48(ישיבתי, 053-3137007

לפרסום
03-6162228

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

תשמישי קדושה

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

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

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)47-48ח(תורה, 054-8432271
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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 סלוני מפואר 
1.35X0.75, צבע וונגה 

כחדש ממש! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)42-45(גמיש, 054-6337121

 שולחן וכסאות לסלון, 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

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

כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום,
03-6884123 ,050-5274348)44-47(_____________________________________________

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

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

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

050-5894918)45-18/18(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 פקס מכונת צילום משולב, 
120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 שואב אבק נטען, 120 
ש"ח, מתאים גם לרכב, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)46-47ח(052-8401909

 טאבלט 7" עם טלפון 2 
קווים במצב חדש בפ"ת, 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 כירה חשמלית בודדת, 
חדש באריזה, 80 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)46-47ח(טל': 054-7561146

 מכונת כביסה כחדשה, 
_____________________________________________)46-47ח(400 ש"ח, 054-4273857

 פרוז'קטור, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מברגה mosta, ב- 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 מעסה חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 נברשת לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש, 054-4273857

 ווק חשמלי חדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 טוסטר אובן חדש, גדול, 
_____________________________________________)46-47ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מאוורר טורבו "20 חדש, 
_____________________________________________)46-47ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מסך "24, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש, 054-4273857

 מסך "17, ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש, 054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 שואב אבק טורבו זינג, 
_____________________________________________)46-47ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מכונת גילוח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מגהץ קיטור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מקרוגל קנדי כחדש, 80 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר גדול, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 קטלן יתושים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 כיריים חשמלי, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 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(_____________________________________________

 מאוורר עמוד כחדש, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 4 רמקולים קטנים, 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 תמי 4 דיגיטל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מיקרוגל דיגיטלי שארפ, 
33 ליטר לבן, 190 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(052-2727474

 תנור לחימום ביתי, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3 - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-8412903, 03-9074725

 מדיח כלים LG גדול, 500 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-8435872

 פקס במצב מצוין - 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-8527470

 שואב אבק לשטיחים, 
מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8527470

 דיבורית קבועה לרכב 
במצב מצויין, חברת אורנג', ב- 

_____________________________________________)46-47ח(200 ש"ח, 055-6777117

DVD  לרכב במצב מצויין, 
כולל משובים אחוריים, ב- 250 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 055-6777117

 זוג רדיאטורים חדשים 
באריזה, 12 צלעות, סלמור, 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח, 050-4100013

 מחשב לבית, זיכרון 300 
GB, ווינדוס XP, תוכנת 

כתיבת מסמכים, מצוין, 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 050-2897977

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

אור חזק כחדש, 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)46-47ח(050-2897977

 מערכת רמקולים למחשב 
או לפלאפון לשמיעת מוזיקה, 
צלול, מעולה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(050-2897977

 בר מים, אפור כהה, 
מרז למים חמים + קרים - 

דיגיטאלי, מצוין, 350 ש"ח, ל': 
_____________________________________________)46-47ח(050-2897977

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 180 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8433730

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

_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

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

_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

 תנור חימום נתלה על 
הקיר ומסתובב, במצב חדש, 

_____________________________________________)46-47ח(100 ש"ח, 055-6777117

 טוסטר אובן גדול מאוד! 
)כמו תנור(, חדש לגמרי - 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 050-9340317

 מחשב נייח וינדוס 10 + 
תוכניות, 500 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)46-47ח(053-3179093

 אוזניות סמסונג חדשות, 
_____________________________________________)46-47ח(25 ש"ח, 052-7167995

 ממיר קלטות לדיסק 
אונקי, 150 ש"ח, -054

_____________________________________________)46-47ח(8404243

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)46-47ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן, 26 ליטר, 
 ,1503T דגם ,DAVO חברת

_____________________________________________)46-47ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 מצלמת kodak בטריות 
רגילות, 100 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)46-47ח(טל': 052-7608113

 ,fujifilm מצלמת 
ב- 100 ש"ח, ב"ב, בטריות 

_____________________________________________)46-47ח(רגילות, 052-76081113

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה, 

חדש בקרטון, 370 ש"ח, בטל': 
_____________________________________________)46-47ח(054-8485026

 ספות 2+3 עור תעשייתי, 
ספה 3 קצת קרוע, בחולון, 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4783220

 שידת 6 מגירות מעץ 
חזק, בירושלים - מקור ברוך, 

_____________________________________________)46-47ח(400 ש"ח, 058-3245345

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-5705546

 שולחן סלון נמוך, צבע 
חום, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
כמו חדש, חזק ויציב, 200 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסאות כתר, 40 ש"ח עם 
ידדיות, מצב חדש, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 שולחן קפה חדש, צבע 
שחור, 350 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)46-47ח(054-8458605

 ארון בגדים, 6 דלתות, 
גובה 260. ארונות מטבח 

עליונים. 500 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7115420

 שולחנות, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 שולחן מתקפל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

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

שולחנות כתיבה וארונות 
ספרים. מאירוביץ, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 שולחן מזוודה, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מיטה לקוסמטיקה, 500 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-8435872

 שידה בצבע לבן עץ מלא, 
1.50 ס"מ רוחב, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(במצב מצויין. 050-7832389

 מזנון קטן לסלון בצבע 
שחור - 300 ש"ח, גמיש, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(050-9340317

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 מכשיר בייבי סיטור עם 
מוניטור נשימתי, באריזה, 200 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 058-3245685

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסא לרכב, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 עגלת תינוק, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח בפ"ת, טל': 
_____________________________________________)46-47ח(052-8380655

 עגלת תינוק אמבטיה 
נשלפת מהבסיס, תוצרת 

גרמניה, מגיל לידה, כחדשה, 
_____________________________________________)46-47ח(450 ש"ח, טל': 050-2897977

 מובייל עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7167995

 עגלת טיולון + אמבטיה 
"pergo" מצב כמו חדש, 390 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טיולון 210 ש"ח בלבד, 
britax מצב מצויין,

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 מיטת תינוק כמעט 
חדשה + מזרון + גלגלים, 
צבע חום בהיר, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-6539056

 עגלת ד"ר בייבי במצב 
מצוין, בצבע אפור/שמנת, 
_____________________________________________)46-47ח(250 ש"ח, 050-4191988

 לול מעץ, 200 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)46-47ח(מצוין, 055-6777117

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7167995

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבעו לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7966786

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - מהקופסא, 149 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4783220

 טאבלט 7" עם טלפון 2 
קווים במצב חדש בפ"ת, 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 טלפון אלחוטי חדש, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 פלאפון LG טאצ', ב- 200 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 פלאפון סי 2 כחדש, 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-8162617

 טלפון נייד חברת יורקום, 
רק 30 ש"ח, מעולה, 

_____________________________________________)46-47ח(052-8162617

 בהזדמנות, מציאה, נמכר 
עקב פינוי בינוי תמ"א 38, 

הכניסה של הבנין, למכירה 
במצב חדש: 2 מטבחים, 

חלונות, דלתות, יח' הורים, 
פרגולה עץ מלא, מזגן מרכזי, 
דוד"ש, משומש כחדש, הכול 
- 13,000 גמיש, הקודם זוכה, 

052-2097000)46-47(_____________________________________________

 בהזדמנות, מציאה, 
נמכר עקב פינוי בינוי תמ"א 
38, הכניסה של הבנין: 150 

מ"ר פאנל מבודד על עובי 15 
ס"מ, איכות א"א של חברת 

עילית עם ציפוי אלומניום משני 
הצדדים, מיוחד לבניית וילות, 

שמור כחדש, 6,500 ש"ח, 
052-2097000)46-47(_____________________________________________

 כלוב אוגרים מפואר + ציוד 
+ אוגרים, 200 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7608113

 שטיח שאגי לסלון 
בצבע חום מוזהב, גודל כ- 

2X1.80מ', 350 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)46-47ח(054-8485026

 שטיח לחדר ילדים, דמויות 
דיסני )מקורי(, חסין אש, 70 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טלפון: 054-8485026

 אופניים לילד לגילאי 4-8, 
שנים במחיר הזדמנות - 130 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 050-9340317

 שלושה עציצים 
מלאכותיים יפים ובמצב חדש, 
80 ש"ח ליחידה במקום 140 
ש"ח המחיר המקורי, בב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7600336

 פוך יחיד פריד חדש באריזה 
נוצות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(050-4100013

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 בטריה 36, 300-500 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(053-3171324

 רכב חשמלי לילדים, עד 
גיל 5 שנים, 300 ש"ח )גמיש(, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8520535

 ,GB 500 דיסק קשיח 
מאגר מוזיקה יהודית, סרטים, 

הופעות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(054-8420300

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

_____________________________________________)47-48ח(054-8412903

 אוזניות בלוטוס 
פלטרוניקס גם לשמיעת 

שירים, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(054-7612883

 אוזניית בלוטוס פינבול 
עם חוט נשלף, איכותית 
ביותר, 120 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)47-48ח(054-7612883

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)47-48ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(052-4831449

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

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-7396092

 מקרוגל דיגיטלי שארפ, 
33 ליטר, לבן, 190 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-2727474

 מכונת גילוח פיליפס 
במצב טוב, 250 ש"ח, 

אפשרות להנחה, 
_____________________________________________)47-48ח(058-3228900

 בפ"ת מיני אספרסו נייד 
לשבת - "צומת" חדשה, 150 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, טל': 03-9246159

 שלט אונברסלי חדש, 
לכל סוגי המזגנים, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7679123

 מדיח כלים LG גדול - 
_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח, 054-8435872

 נגן סובו במצב מצויין, 
8 ג'יגה + חריץ הרחבה 64 

ג'יגה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(050-4173756

 כירה חשמלית בודד, חדש 
באריזה, 80 ש"ח בפ"ת, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-7561146

 מחשב פנטיום 4 כולל 
מסך דק, מצב חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(בפ"ת, טל': 052-8380655

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)47-48ח(052-8401909

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

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

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות, כחדשות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 מזגן עילי טורנדו, 1 כ"ס 
+ שלט, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 תנור בקו, משולב דו תאי, 
בד"ץ עדה החרדית, במצב 

מצוין, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(054-8465662

 ,A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 
צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 

מגע, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)47-48ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 רמקולים למחשב סבופר, 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)47-48ח(052-2437292

 מכונת הסרת שיער 
לנשים, בראון דגם 4380, חדש 
חדש באריזה, 300 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)47-48ח(052-2437292

 מערכת שמע לרכב, 
חדש באריזה, רנו פלואנס, 250 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, בערב, 054-8523736

 כסא נוח מתקפל 
)מתאים לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 שידה לאיפור, מעץ מלא 
+ מראה, צבע לבן, במצב 

_____________________________________________)47-48ח(טוב, 250 ש"ח, 03-9307308

 מיטה מעץ מלא + מזרון 
אורטופדי, אפשר להקטין, 390 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 050-9089110

 כסאות לסלון, 8, מפוארות 
ומרופדות, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(050-9089110

 שולחן סלון נפתח עד 
2.5 מטר, צבע חום אגוז, 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-5892020

 2 ספות סלון דמוי עור 
בצבע חום, )1.80+2.30(, 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 0545-892020

 כסא למחשב, מרופד, נוח, 
גלגלים, משענות, כוונונים, 

צרעה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(03-6182911

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים/מגירות, 190 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(בלבד, 052-5737813

 ספות 2+3 עור תעשייתי, 
ספה 3 קצת קרוע, בחולון, 

_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 כסא מנהלים כחדש, 
מנגנון סינכרוני משוכלל, מיועד 

לכבדי משקל, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(054-7612883

 מיטה לקוסמטיקה, כחדש 
_____________________________________________)47-48ח(- 500 ש"ח, 054-8435872

 ספת עור אמיתי, 3 
מושבים, חזקה ויציבה, 380 

ש"ח בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)47-48ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצויין, 
140 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)47-48ח(052-5737813

 שידה גדולה, 4 מגירות 
במצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(058-3232026

 ארון כתר 3 מדפים היה 
בשימוש 3 חודשים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(058-3232026

 פינת אוכל בצבע בוק 
מתומן + 6 כסאות מחברת 

שומרת הזורע, נפתח ל- 3.20 
מ', כחדש, 500 ש"ח כ"א,  

_____________________________________________)46-47ח(טלפון: 054-8485026

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצאים ומזרון בנפרד, 190 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-5737813

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

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצויין, 
150 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 מציאה: שכיבה וטיולון, 
דוקטור בייבי, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7146087

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח, 052-7966786

 כסא רכב גיל 3, 100 
ש"ח. כיסא אוכל 100 ש"ח. 
שולחן קטן, 100 ש"ח. לול 

מעץ + מזרון, 150 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)47-48ח(052-4873490

 עגלת טיולון + אמבטיה 
"pergo" מצב כמו חדש, 390 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 אוניברסיטה - שטיח 
פעילות לתינוקות + אביזרים, 

כחדש באריזה, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(058-3232026

 בקבוק MAM גדול, חדש 
באריזה, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(058-3232026

 עגלת תאומים/טיולון, 
חברת chicco, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(058-3232026

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק במצב 

חדש, 250 ש"ח, בפ"ת, טל': 
_____________________________________________)47-48ח(052-8380655

 מיטת תינוק מעץ תוצרת 
שילב במצב מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 052-7829808

 מציאה עגלת תינוק + 
משולבת בצבע טורקיז, 350 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 050-4116799

 עגלת טיולון צ'יקו לייט 
פלואו בצבע אפור בשילוב 

ירוק במצב מצוין, 220 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(052-7125823

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא + מזרון, 
_____________________________________________)47-48ח(ב- 490 ש"ח, 052-7966786

 ,maxi cusi כסא לרכב 
ב- 300 ש"ח, 050-4120010 

_____________________________________________)47-48ח(אחה"צ

 כסא לרכב, 150 ש"ח, 
050-4120010 להתקשר 

_____________________________________________)47-48ח(אחה"צ

 מיטת תינוק, מצב 
מעולה, מעץ כולל מזרון 
אורטופדי, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-6140800

 טלפון אלחוטי חדש 
באריזה, פנסונקי עם משיבון, 

_____________________________________________)47-48ח(200 ש"ח, 054-7612883

 2 פלאפונים כשרים דגם 
SK1, ב- 100 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)47-48ח(050-4161760

 מספר כשר לחסידי 
ברסלב עם הספרות 148, ב- 

_____________________________________________)47-48ח(250 ש"ח, 052-716-77-77

 סמארטפון LG L7 במצב 
חדש, 250 ש"ח בפ"ת, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-7561146

 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

 מעיל לאישה, צמר, חדש, 
מידה 44, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(050-4136038

 נעלי ניו באלאנס ספורט 
נשים, מידה 37.5, ב- 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 050-4131038

 פאקט סיגריות, 225 ש"ח 
כולל משלוח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7183085

 ,BMX אופני ילדים 
ב- 110 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)47-48ח(052-5737813

 עלוני פרשת שבוע 
)22 שנה(, מבחר גדול, 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-3463482

 מציאה, תיק נשים שחור 
מעור, גדול בשימוש קל, 180 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-5485613

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)47-48ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 אופני כושר מתקפלים, 
חדשים באחריות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(י-ם, 054-8426016

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי, 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-2727474

 גלגלי 20-24 אינץ, 20-30 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-3177932

 צמיגים 24 אינץ, 5-10 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-3177932

 שעון יפה ואיכותי לגבר, 
מחוגים ודיגיטלי, כמעט חדש, 

_____________________________________________)47-48ח(200 ש"ח, 054-8464909

 דלת 70 ס"מ, חדשה, 400 
_____________________________________________)47-48ח(במקום 600, 052-7127502

 עיתוני קטיפה, הבית 
_____________________________________________)47-48ח(שלנו, 052-7127502

 טוסטר אובן בשרי. שולחן 
כתיבה. מיטת יחיד. 

_____________________________________________)47-48ח(052-7127502

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-4831449

 נגרר לאופנים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(054-8520505

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)47-48ח(260 ש"ח, 054-8412903

 אוסף של דיסקים חדשים 
מכל הזמרים ומכל השירים, 

שירים עבריים ושירים לועזיים, 
כל דיסק 10 ש"ח, מבחר 

עצום, למעוניינים להתקשר: 
_____________________________________________)47-48ח(054-5482231

 לאספני טלכרדים מכל 
השנים ומכל הדוגמאות, מבחר 

גדול, כל טלכרד 2 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(להתקשר: 054-5482231

 נעליים חדשות לכלה, 
מידה 37, יפות וחדשות, 

200 ש"ח, מעור, בהזדמנות, 
_____________________________________________)47-48ח(להתקשר: 054-5482231

 שמלות לבנות מתחרה, 
לכלה, מידה 37, יפות, 100 

ש"ח כל שמלה, חדשות, 
_____________________________________________)47-48ח(054-5482231

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(052-4831449

 שעון חתנים יוקרתי חברת 
MOVADO אורגינל, חדש 

באריזה, 500 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)47-48ח(054-8464909

 2 עניבות יפות + חפתים, 
_____________________________________________)47-48ח(45 ש"ח, 050-4158682

 כלוב אוגרים מפואר 
במיוחד + 4 אוגרים + 

אביזרים, 200 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)47-48ח(052-7608113

 זוג סיליקון למשקפיים, 
חדש באריזה, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)47-48ח(בני-ברק, 052-7608113

 מטאטא רב מגב, כמעט 
לא היה בשימוש, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(בני-ברק, 052-7608113

 סיר נרוסטה 16 ליטר, 
חדש, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(052-3548715

 קופסת תכשיטים 
דקורטיבית יפה מאוד, 20 

ש"ח, הקודם זוכה! 
_____________________________________________)47-48ח(058-3232026

 סל כביסה מלבני גדול 
מפלסטיק, צבע אפור, 13 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 058-3232026

 תלת אופן לילדים במצב 
מצוין, 140 ש"ח, הזריז נשכר! 

_____________________________________________)47-48ח(058-3232026

 וילון כחדש, יפייפה במצב 
מצוין, צבע ורוד, בד יוקרתי, 

_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח, 052-7829808

 שטיח יפייפה במצב מצויין 
בגוון חום בהיר משולב, 400 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 052-7829808

 מזוודה קשיחה חדשה 
באריזה, גודל בינוני, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(050-4120010, אחה"צ



ד’ - ו’ בכסלו תשע”ח  622-24/11/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

  

 

 

 

 לקונדטוריה בגאולה 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור, מעל גיל 24, 
053-3133344)44-47(_____________________________________________

 לנגריה איכותית 
בהנהלה חרדית, דרוש 

עוזר נגר, אופציה ללימוד 
_____________________________________________)44-47(המקצוע, 054-8408764

■ 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(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

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

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

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

דרושים
שוחטים ובודקים 

לעבודה במשחטות 
בקר ברחבי ארה”ב.
עדיפות לבעלי ניסיון, 

עדיפות לבעלי 
אזרחות אמריקאית 

או גרינקארד ולבוגרי 
ישיבות.

 עבודה בצוותים
 מגורים לעובדים

עבודה 
בארה”ב

קו”ח לפקס.
073-2865440

קו”ח למייל.
Kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון:
054-6661728

4
6
8
4
0

 דרוש נהג אוטובוס פנסיונר 
לעבודה לשעות בודדות מאזור 

_____________________________________________)44-47(המרכז, 050-9894422

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

 מנה"ח וחשב/ת שכר 
נסיון ממשרד רו"ח, ידע 

במיכפל ופריוריטי, לעבודה 
בב"ב. קו"ח ל- 

jobs@rachip.com
Jb-218 - 44-47(משרה(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני ואחראי 
למטבח, משרה מלאה, שעות 

הבוקר, תנאים טובים,
053-9011315)44-47(_____________________________________________

 לצרכנייה בבת ים דרוש/ה 
קופאי/ת סדרנ/ית למשמרת 
בוקר משרה מלאה, אחה"צ 

קופאית אפשרי למשרה 
חלקית, שכר נאה,

052-6732122)44-47(_____________________________________________

 לבית הבראה "אם 
וילד" דרושות מטפלות 

לתינוקיה לעבודת 
משמרות, קו"ח לפקס: 
03-5791918 או למייל:
gmail.com@6172222)44-47(_____________________________________________

 דרושים עובדי אריזה 
חרוצים לקייטרינג בפ"ת, 

בשעות הבוקר המוקדמות, 
עדיפות לבעלי נסיון, שכר נאה 

_____________________________________________)44-47(למתאימים, 050-3505002

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)44-47(בייגל בגאולה, 02-5375516

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת ערב 

בעמותה גדולה בב"ב דרושים 
טלפניות מקצועיות, נסיון 

שנה, שכר גבוה למתאימות 
+ בונוסים, אווירה חרדית, 

תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות, לפרטים:

054-5319192)44-14/18(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק, עובדים חרדים רציניים 

מאזור המרכז, אפשרות 
כהכנסה נוספת, אין צורך 

בנסיון, הדרכות ע"ח החברה, 
058-4115265)44-47(_____________________________________________

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
053-3135772)44-1/7(_____________________________________________

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

 הצעה נדירה! דרוש נהג 
אחראי, ראש גדול, בעל רשיון 

ג' להובלות קלות + ידיים 
טכניות לשותפות, רכב צמוד, 

054-9919263)45-48(_____________________________________________

 לחנות צילום בב"ב 
עובד/ת ידע בגרפיקה לשעות 
אחה"צ - ערב, 03-6199392, 

054-5793174)45-49(_____________________________________________

 למרפאת שיניים 
בירושלים דרושים רופאים, 

פקידה וסייעת עם נסיון 
בתוכנת אופטימה בעבודה מול 

_____________________________________________)45-48(קופ"ח, 054-7867311

 דרושים אנשים 
הגונים למכירת מוצרי 

ואביזרי בריאות בביתם. 
*ללא השקעה, סודיות 

מובטחת, קו"ח, עיר 
ושכונת מגורים לפקס: 

02-6760896)45-48(_____________________________________________

 לת"ת בב"ב דרוש נהג 
+ רשיון להסעת ילדים + 

ידע באחזקה, קו"ח לפקס: 
03-5794257)45-47(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בת"א, 
דרוש/ה פקיד/ת הנה"ח, נדרש 

ידע במחשבים ובאנגלית, 
03-5616466)45-48(_____________________________________________

 דרוש תורם לאבות ובנים 
בביהכנ"ס בירולשים, ניתן 

_____________________________________________)45-48(להקדיש לע"נ, 058-6000419

 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(_____________________________________________

 לטרום חובה פ"ת, 
גננת משמעת חזקה, מ- 

13:00-17:00, תנאים 
טובים למתאימה, 

 ,050-7877853
_____________________________________________)46-47(03-9160700 - בבוקר

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

12:30-16:30, קו"ח: 
Riki@tlp-ins.co.il)46-49(_____________________________________________

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות כל בו ברחוב רש"י 

בבני-ברק, עבודה במשמרות, 
052-3608065)46-49(_____________________________________________

 דרושה עובדת 
לעזרהבעבודות משק בית, 60 

_____________________________________________)46-47(ש"ח לשעה, 054-3607420

 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(_____________________________________________

 למוסד חינוכי לבנות בב"ב, 
דרוש עובד כלליל, למ.מלאה, 
_____________________________________________)46-47(6 ימים בשבוע, 054-8443453

למעון בב“ב

052-7660483

דרושה
אווירה נעימה

מטפלת למשרה מלאה

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(_____________________________________________

 דרושים עובדים לסמי 
הכל בשקל באזור פ"ת ובאזור 
_____________________________________________)44-47(אלעד, לפרטים: 054-6171490

 מטפלות לגן בפ"ת/גבעת 
שמואל, מיידי, תנאים מעולים 

_____________________________________________)44-47(למתאימה, 054-8461589

 במיידי!!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
לרו”ח בתל אביב דרוש/ה_____________________________________________)46-49(052-6580906

מנהל/ת 
חשבונות

ניסיון קודם בחשבשבת 
ומשכורות במשרד מנהלי 

חשבונות/רו”ח
תחבורה נוחה

פקס: 03-5607320
avnerg@avner-gilboa.com

למחלקת שרות 
ושימור לקוחות בב“ב

בעלות מוסר עבודה גבוה 
כושר ביטוי ואסרטיביות

שכר מעל ₪10,000 
למתאימות

sherut.h.r@gmail.com :קו“ח

לפרטים: (בין השעות 9-16)

058-7534534

דרושות 
נציגות

דרושים/ות
לרשת קמעונאית בב“ב

תנאים טובים למתאימים!
לפרטים: 050-2044031

hr@barcol.pw או במייל: 

מנהל/ת
קופאיות

עובד מח‘ ירקות

מצב חרום
כתוב "לא הנחש (צפע) ממית אלא 

החטא", רש"י מציין שהמצרים עשו אותנו 
(לא רק לנו) רעים: כידוע אין כוונת רש"י 

ליאש או להכניס אותנו ח"ו למרה שחורה, 
אלא להביא לידיעתנו (לא רק הבנה) מה 
העניין, אותו דבר ממש כאשר הרבי אומר 

"שפיצה" חב"ד (חסידישע יצר הרע) 
כוונתו להציל (לרומם) אותנו, בדיוק כמו 
רש"י. כל הגלויות ובעיקר הנאצים, ימ"ש, 

עשו אותנו רעים עוד יותר ועוד יותר.
נכון שאיראן מעוניין להפוך את כל ישראל 

לעזה וָמַתם (בפרסית) אבל יש לזכור 
היטב היטב שהחטא כנ"ל הוא ההתעלמות 

מיואל, דהיינו שאי אפשר בלי חב"ד של 
יואל, חייבים להתעורר מיד, ולהזדרז ולמהר 
לתת לי יד לפני ובמקום השמדה המונית - 

קל וחומר השמדת הכל.

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
במעמד חלוקת הדולרים

058-327-5870

דרושות
מטפלות למעון
באיזור רכבת מרכז
תנאים טובים מאוד

לפרטים:
054-4877102

■ 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

 לאריקס טוסט בשר 
ובורגרים, דרושים עובדי דלפק 

_____________________________________________)47-50(רציניים, 050-9755999

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרוש קופאי למכולת 
בב"ב, שכר טוב למתאימים, 

050-2044066)47-50(_____________________________________________

 מזכירה למרפאה בת"א, 
אנגלית ברמה גבוהה מאוד, 

תנאים טובים, קו"ח:
moshe157@gmail.com)47-48(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 איכותית ובעלת יוזמה!! 
למעון, גיל בוגרים, 

בפתח-תקווה, בשעות 
8:00-16:00, תנאים מצויינים 

_____________________________________________)47-48(למתאימה, 050-4144711

 למשרד תיווך 
בבני-ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ, 15.00 
עד 20.00 מ א' עד ה' 

כולל, תנאים טובים 
למתאימות, לפרטים: 

052-7652801)47-47(_____________________________________________

 לחברה פקיד/ה לעבודה 
מהבית לעבודה משרדית 

ותיאום פגישות, 3 שעות ביום 
- גמיש, 5,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)47-47(_____________________________________________

 פקיד/ה למשרד סמוך 
לבני-ברק לעבודה מול לקוחות 

עסקיים, א-ה, 8:00-15:30, 
8,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)47-47(_____________________________________________

 לקופת חולים בירושלים 
מזכיר/ה רפואי/ת, שעות 

נוחות. *משגיח כשרות 
בירושלים למשרה קבועה, לא 

נדרש תעודה. קריירה, 
072-22-222-62)47-47(_____________________________________________

 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 דרושים 
עובדים/ת לעבודה 

מסודרת במוסדות חינוך, 
תנאים טובים, 
052-3272220)47-50(_____________________________________________

 35 ש"ח לשעה בפרוייקט 
מיידי לחודשיים - משרת אם, 

א-ה, 7:30-15:00! שיחות 
נכנסות בסביבה מותאמת 

בחברת ביטוח מובילה בקרבת 
ב"ב, שכר גבוה וקליטה ישירה 

לחברה! אינטרנט חסום, 
שליטה במחשב חובה, 

073-25-90-300)47-47(_____________________________________________

 "בק אופיס", משרה 
מלאה, עבודה משרדית 

לא טלפונית בקרבת ב"ב, 
אינטרנט חסום! שליטה 

במחשב חובה, 
073-25-90-300)47-47(_____________________________________________

 קשרי לקוחות בב"ב 
בשעות הבוקר הנוחות, 

שכר גבוה, מענקים וקרן 
השתלמות, חופשה בחוה"מ, 
תשלום ימי מחלה כבר מהיום 

הראשון, אינטרנט חסום, 
_____________________________________________)47-47(לפרטים: 073-25-90-300

 למכבסה בב"ב, עובד 
לעבודה קבועה, משרה מלאה, 

050-8460282)47-48(_____________________________________________

 לצהרון בפ"ת, סייעות 
לקבועה/מילוי מקום 

וכן כננות למילוי מקום, 
תנאים טובים, 
052-8467709)47-48(_____________________________________________

 האבקה שנמכרת בחו"ל 
מחוללת פלאים, מרפאה 

לגמרי, מפטרת הציפורנים, 
055-6610818)46-01/18(_____________________________________________

 דרוש רופא למרפאה 
פרטית בת"א, נדרש רשיון 

לעסוק ברפואה בישראל, אין 
צורך בהתמחות, ק"ח:

moshe@dryaffa.net)47-48(_____________________________________________

 אישה חרדית מנקה בתים, 
סידור ארונות באזור ב"ב, 

_____________________________________________)47-48ח(053-3020279

 אישה מקצועית מגהצת 
בביתכם + קיפול כביסות 

ועבודות בית קלות, במרכז, 
_____________________________________________)47-48ח(053-3371782

 בחור רציני אחראי ונאמן, 
מסור ובעל המלצות, מעונין 

בעבודת נקיון - במשרדים/
_____________________________________________)47-48ח(בתים, 053-6672036

 אדם רציני, אחראי, נאמן 
ומסור, לטיפול בקשישים, 

_____________________________________________)47-48ח(055-6672036

 מחפשת עבודה במשק 
בית בירושלים ובב"ב, 

_____________________________________________)47-48ח(054-3429699

 התפנה בחור בעל 
קורא קול טוב לשבתות, 

054-6337121)47-50(_____________________________________________

 מעוניינת לטפל בתינוק 
אחד או שניים בביתו באיזור 

_____________________________________________)46-47ח(הדר גנים, טל': 054-8423688

 מנכ"ל רב מנהל עמותה, 
גיוס כספים, תקציב משרד 

_____________________________________________)46-47ח(החינוץ, 052-7633316



*בחנויות הנבחרות *עד גמר המלאי *כל מגוון מארזי קרלו משתתפים במבצע

 ומקבלים חבילת מדבקות של

במתנה!

קונים מארז קרלו מיני
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