
בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
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י-ם  
ב"ב
פ"ת

15:59
16:16
15:55

17:14
17:15
17:14

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת וישלח

03-5796643
פרסם ותתפרסם
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

מתחם נופש

לשבתות
”כוכב הדרום“

כולל בריכה
052-7171815

מפואר

מחוץ  לנו  מחכה  אלטרנטיבה  "איזו   
לממשלה?" שאל אחד מהחברים, "האם 
גבאי שליצמן הכריז עליו כמועמד ראוי, 
שהוא  מקום  בכל  שמכריז  גבאי  אותו 
ואולי  בשבת?  ציבורית  תחבורה  בעד 
ממשברים  שניזון  ללפיד,  מחכה  ליצמן 
ואני  הכסף,  איפה  שאל  לפיד  כאלה? 
החבר  סיכם  ההיגיון?"  איפה  שואל: 
הגראי"ל  מרן  אזהרת  את  שהזכיר 
שטיינמן מפני מגבלות הכוח והגדיר את 

ליצמן כמי שעושה "שבת לעצמו".

שבת לעצמו
אבי בלום 

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

גדולי ישראל הכריעו: לא פורשים מהקואליציה
הרכבת נבלמה

ההתפטרות: שר הבריאות יעקב ליצמן הרעיד את המערכת הפוליטית כשהתפטר
ההוראה: מרנן הגרי"ג אדלשטיין, הגר"ש כהן והאדמו"ר מגור הכריעו לא לפרוש 

הפשרה: בפגישה עם ראה"מ סוכם - חקיקה בתמורה להמשך הסטטוס קוו בכדורגל 
הפתרון לליצמן: יכהן כסגן שר במעמד שר, לאחר שהאפשרות תוסדר בחקיקה 

המוקש: חוק המרכולים של גפני שחל רטרואקטיבית על תל אביב וסיכוייו קלושים
מסתמן: העקרונות ישולבו כהסתייגויות בחוק שמקדם שר הפנים אריה דרעי

/ עמ' 8 
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/ עמוד 9

בתמיכת הקואליציה, 
מקלב ומלכיאלי ימנעו 

מהרפורמים לפנות לבג"ץ
חשיפת 'קו 

עיתונות'

יוצאים לדרך: פארק, טיילת 
ומעבר מותאם

/ עמוד 6

סיור 

מצולם

/ עמוד 9

בתחתית מדד השקיפות: 
עיריית בית שמש

/ עמוד 4

כוכבי יופי? המציאות 
מלכלכת בעד עצמה

מה חיפשה משלחת 
סינית בבית שמש?

/ עמוד 6



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-



הבחירה של הבית
תנובה

חנוכה עם תנובה

בקבוק חלב תנובה 3%
 בד״צ העדה החרדית

1 ליטר

מארז זוג נפוליאון 
225 גרם×2 יח'

 פרוסות מוצרלה
 ועדת מהדרין

150 גרם

מארז קרלו מיני 
100 גרם×16 יח'

מארז 10 שקיות שוקו
 ועדת מהדרין

225 מ״ל×10 יח'

 השף הלבן קרם פרש
 ועדת מהדרין

200 גרם

מיוחד
לחנוכה!

 חדש
על המדף!

מיוחד
לחנוכה!

מארז זוג באדי 
500 גרם×2 יח'

ממרחי סויה בסגנון גבינה
 בד״צ העדה החרדית

250 גרם

החל מט״ז בכסלו תשע״ח )4.12.17( עד גמר המלאי *בחנויות הנבחרות *ההנחות והמבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה ע״י הקמעונאי

 חדש
על המדף!

 מארז שלישיית
קצפת צמחית
250 מ"ל×3 יח'

פיראוס צפתית 9%
ועדת מהדרין

200 גרם

 מהדורה
מוגבלת!

 מהדורה 
מוגבלת!

 חדש
על המדף!

 משקה חלב לקפה
 בטעם אגוזי לוז

 ועדת מהדרין
800 מ״ל

מארז זוג חרמון 16%
250 גרם×2 יח'
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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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 ארנרייך בסאטמר
בית  עירית  מועצת  חבר 
החינוך  תיק  ומחזיק  שמש 
השוהה  ארנרייך,  ישעיהו 
נכנס  בארה"ב,  אלו  בימים 
האדמו"ר  כ"ק  של  למעונו 
מסאטמר  מוהר"א 
האדמו"ר  יואל.  שבקריית 

ההולכת  יואל  לקרית  שיסייע  וביקשו  פועלו  על  בירכו 
ונבנית ברחוב שפת אמת במרכז הקריה החרדית בעיר.

 טרגדיה במסילת הרכבת
נהרג  רגל  הולך  קשה:  תאונה 
רכבת  מפגיעת  כתוצאה  השבוע 
נקבע  מותו  ישעי.  למושב  בסמוך 
בזירת התאונה, עקב אופי הפציעות 
המקרה  נסיבות  סבל.  מהן  הקשות 

הקשה בבדיקה.

 שושלת פרוש ממשיכה
ביום ראשון, נערכה 
שמחת  ברק  בבני 
סגן  של  בנו  נישואי 
שלומי  ויו"ר  השר 
פרוש,  מאיר  אמונים, 
גדולי  בהשתתפות 
תורה, אדמו"רים, אישי 
ופוליטיקאים.  ציבור 

בית  עיריית  ראש  את  עדשתנו  לכדה  המשתתפים,  בין 
שמש משה אבוטבול.

 שוטרים ונערים
יחיד  סיור 
נערך  במינו 
בתיכון  השבוע 
חדש  אור 
שמש  בבית 
בהשתתפות ראש 
מפקד  העיר, 
משטרת  תחנת 

בית שמש מר רונן גורש, מפקד אג"מ מש"קי הקהילות 
אורן אליהו, תומר אלמליח מנהל מחלקת נוער בעירייה, 

והרב יוסי גמליאל.
ולאחר  פנימי,  דיונים בפורום  לאחר הסיור התקיימו 
מכן עם התלמידים, בהם עלו נושאים בוערים לטיפול. 
וביכולת  בנערים  מאמין  הוא  כי  אמר  התחנה  מפקד 
כדי  כל מה שנדרש  ייעשה  כי  והוסיף  להצליח,  שלהם 
כמובן  בעיר  נער  לשום  פליליים  תיקים  ייפתחו  שלא 

במסגרת היכולות והחוק. 
תהליך  על  סקירה  מסר  כהן  משה  התיכון  מנהל 
העיר  של  המנוע  ידי  על  הספר שהוקם  בית  התפתחות 
שיתוף  המשך  על  סוכם  גמליאל.  יוסי  הרב  לנוער, 
אותו  הדגל  נושא  כאשר  לתיכון,  המשטרה  בין  פעולה 
הציג מפקד התחנה הוא פרויקט "חנוך לנער", בו נערים 
בסיכון יחברו לקצינים ושוטרים למטרת לימוד וחיבור 

לנושא החוק ושמירה על הסדר.

 חנות חדשה
חדשה  כסף  כלי  חנות  חגיגיות  ברוב  נחנכה  השבוע 
נתן  רבי  הגאון  מזוזה:  קבע  גלבך.  בבעלות  בעיר, 
קופשיץ. כיבדו בנוכחותם: ראש העיר אבוטבול וחבר 

המועצה אברהם נחמן פרנקל

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

מאת: אלי רובין

תעודת  העיר  קבלה  ספורים,  ימים  לפני 
השנייה  השנה  זו  יופי.  כוכבי  חמשה 
חמישה  לעיר  מוענקים  בה  ברציפות 
לפני  יפה'.  לישראל  מ'המועצה  יופי  כוכבי 
העיר  בה  ארוכה,  הפסקה  אחרי  כשנתיים, 
כלל לא השתתפה בתחרות קבלת הכוכבים 
השנה  יופי.  כוכבי  שלושה  העיר  קבלה   -
ואשתקד כאמור, קבלה העיר חמישה כוכבי 

יופי - המקסימום האפשרי.
עולים טענות  בעיר,  בשיחה עם תושבים 
על האות לה זכתה העיר, שלא בזכות אלא 
זה  חמישה  אם  הנראה,  "כפי  כחסד.  יותר 
הייתה  העליה  מגמת  המקסימום,  היה  לא 
התושבים,  אחד  בהלצה  אומר  נמשכת", 

בשיחה עם 'השבוע בבית שמש'.
עמותה  זו  יפה,  לישראל  המועצה 
הסביבה.  איכות  שיפור  לצורך  שהוקמה 
יפה  'קריה  תחרות  היא  מפעילותיה,  אחת 
בישראל', הנערכת מאז 1993, בחסות משרד 
המקומי.  השלטון  מרכז  ובשיתוף  הפנים 
מועצות  הרבה  משתתפים  זו  בתחרות 
 - יחדיו  וישובים  ערים  ומקומיות,  אזוריות 
בערים  הסביבה  איכות  את  לדרבן  במטרה 

השונות.
נצטט את מטרות התחרות 
לישראל  המועצה  של 
באתר  שמובאות  כפי  יפה, 
"התחרות  העמותה: 
מעודדת פיתוח של הסביבה 
העקרונות  פי  על  העירונית 
המכתיבים  המודרניים, 
יצירת שיווי משקל נאות בין 
לטיפוח  האורבנית  הבנייה 
תוך  זאת,  הירוקות.  הריאות 
של  מניעה  על  הקפדה  כדי 

תהליך  והנעת  וחזותיים  סביבתיים  מפגעים 
התושבים",  חיי  באיכות  שיפור מתמיד  של 
נגמר  לא  "הבית  היא,  לכך  כשהסיסמא 

במפתן הדלת".
הכוכבים ניתנים לרשות המקומית, לאחר 
סיורים מקיפים אותם עורכים נציגי העמותה 
בתחרות,  המתמודדת  מקומית  רשות  בכל 
כשבסופו של דבר מביאים את ההתרשמויות 
ציון  איזה  שמחליט  השופטים  חבר  בפני 
מגיעה לאותה רשות מקומית, במדרג הבא: 
עד 74% - שני כוכבי יופי, מ-75% ועד 86% 
 97% ועד  מ-87%  יופי,  כוכבי  שלושה   -

 -  100% ועד  ומ98%  יופי  כוכבי  ארבעה   -
חמישה כוכבי יופי.

רשות מקומית שמצטיינת 
בחמישה כוכבי יופי, הכבוד 
כפי  ולתושביה,  לה  הוא 
שפ"ע  אגף  ממונה  שציין 
שמעון  המועצה  חבר 
גולדברג. אך מסתבר שבבית 
לא  התושבים  כאמור,  שמש 
להפך,  לחגיגה.  שותפים 
כלפי  טרוניה  להם  יש 
על  יפה,  לישראל  המועצה 
פרס  לעירייה  שהעניקו  כך 

הצטיינות זה ללא הצדקה.
כמה  להבין  אפשר  בעיר  קטן  מסיור 
צודקים הם אותם תושבים. לכלוך ברחובות; 
מתקנים שבורים בגינות ציבוריות; כבישים 
שבורים לרוב; צמחייה מוזנחת; פחי אשפה 
הסיבות  כאחד  מצוין  )שאגב  מוטמנים 
מכסים  עם  הכוכבים(  חמשת  להענקת 

שבורים ועוד.
"אני לא יודע אם נציגי העמותה, יודעים 
הייתי  אני  אם  אך  ג',  רמה  של  קיומה  על 
מינוס  נותן  הייתי  הציונים,  על  אחראי 
כוכבים", אומר תושב רמה ג', "מי מדבר על 

כוכבים, מדברים פה על המינימום".
יחד עם הטענות המוצדקות שהועלו, ראוי 
לציין שאכן חל שיפור במצב הטיפוח בעיר, 
אגף  כאחראי  גולדברג  שמעון  נכנס  מאז 
שפ"ע, כפי שצוין בעת הענקת התעודה, כי 
לטיפוחה  בעיר,  מאומצת  עבודה  "נעשתה 
כמו  נוסף.  אדם  כח  הוספת  ע"י  ושיפורה, 
גם  כמו  בעיר,  הכבישים  שדרוג  מהפכת  כן 
מודעות  ולוחות  מוטמנים  פחים  התקנת 
וכן  חדשים  רחוב  שלטי  התקנת  חדשים, 

תחנות אוטובוסים ברחבי העיר".
אך כפי שצוין למעלה, יש מדרג בציונים. 
את  מיד  איתו  מביא  לטובה,  שיפור  כל  לא 
המאה אחוז. בשביל להשתפר צריך לשאוף, 
למטרה,  בדרך  להיות  צריך  לשאוף  בשביל 
יופי  כוכבי  לחמישה  ועד  מפה  בסופה.  לא 

הדרך קצת ארוכה.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

סיור 

מצולם
כוכבי יופי? המציאות 
מלכלכת בעד עצמה

עם קבלת הבשורה על עיטור העיר בחמשה כוכבי יופי, יצא 'השבוע בבית שמש' לסיור 
בשטח, וגילה "יקום מקביל" של הזנחה ולכלוך  תושב כאוב: "אם אני הייתי אחראי, 

הייתי נותן מינוס כוכבים, ומי בכלל מדבר על כוכבים, מדברים פה על המינימום"

פרויקט סאטמר בבית שמש

תיעוד מבצעי מד"א

אבוטבול בשמחת פרוש

במפגש

צילום: יעקב לדרמן



מגיע לך יותר!!

רשת חנויות קידישיק: 
 בני ברק עזרא 11 קומה ב'| דובק, ר' עקיבא 45 | האדמו"ר מגור 39 | אהרונוביץ 22 חיפה מיכאל 23

 פתח תקווה חובבי ציון 7 | טבריה הגליל 44 ירושלים כיכר השבת, יחזקאל 1 | כנפי נשרים 24 | פתח תקווה 16
שמגר 14 בית שמש נחל ניצנים 5 | ברכפלד שדרות יחזקאל 2 קרית ספר מרכז קסם, אבני נזר 46 רחובות 

הרצל 125 אלעד יהודה הנשיא 94 אשדוד יהודה הנשיא 8 ביתר רבי עקיבא 19 | הר"ן 6

"מגיע לך יותר!!" תוכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי
לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו!

1-800-22-88-44

הטבה בלעדית רק ללקוחות תוכנית "מגיע לך יותר!!" של ישראכרט

40% הנחה על קולקציית חורף 2017-18
ברשת 

תוקף המבצע בין התאריכים ח' - כ״ג בכסלו )26.11.17 -11.12.17(, המבצע תקף בכל סניפי הרשת למעט בחנות 
העודפים. ההנחה מהמחיר לצרכן. על מגוון רחב של פריטים כ-150,000 פריטים משתתפים במבצע. אין כפל 
מבצעים והנחות, למשלמים בכרטיס מקבוצת ישראכרט המשויך לתכנית "מגיע לך יותר". הנפקת כרטיס המשויך 

לתכנית מגיע לך יותר בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק . טל"ח.

מגיעה לכם
הטבה עם שיק
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מאת: פישל רוזנפלד

האנז'ו  מעיריית  בכירים  שלטון  נציגי  של  משלחת 
משה  מר  העיר  ראש  בלשכת  השבוע  ביקרה  שבסין 
נציגי  כולל  חברים   10 כוללת  המשלחת  אבוטבול, 
תקשורת מסין, בראשות מר ז'או ידי, הממונה על מחוז 
המחוזות  באחד  ממוקמת  האנז'ו  סין.  האנגז'ו  העיר 
וביצוא  בתעשייה  מואץ  בקצב  מתפתחים  אשר 
ומתגוררים בה 9,3 מיליון איש על פני שטח של 16.6 

ק"מ.
ראש העיר מר משה אבוטבול סקר בפני המשלחת 

המרשימה  התפתחותה  את 
של בית שמש, שהינה בעלת 
הגבוה  הצמיחה  שיעור 
בארץ, בבניית עשרות אלפי 
הפיתוח  ואת  דיור,  יחידות 
פרויקטים  של  המסיבי 
שונים  עירוניים  ומוסדות 
פיתוח  העיר,  בתחומי 
לעיר,  חדשים  גישה  כבישי 

מהפכת הקניונים ועוד.
והנהלת  המשלחת  חברי 
קיימו  שמש  בית  עיריית 

דיון מקצועי להגברת שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי 
העיריות הנמצאות במצב דומה של התפתחות מואצת. 
במהלך הדיון נבדקה האפשרות להקמת מרכז פיתוח 
של חברת הענק עליבאבא באזור התעשייה החדש של 
להקמת המרכז  להחלטת החברה  בית שמש, בהתאם 

בישראל בהשקעה של מספר מיליארדי דולר.
ידי אשר לו היכרות אישית  ז'או  ממונה המחוז מר 
כי  והודיע  העיר  ראש  לפניית  נענה  החברה  בעלי  עם 
העירייה  נציגי  של  ישיבה  תתקיים  הקרובה  בתקופה 

עם בעלי חברת עליבאבא להקמת פתיחת המרכז בבית 
שמש.

כלכלית  משלחת  של  יציאה  על  סוכם  כן  כמו 
הכוללת תעשיינים ומנהלי חברות שונות בבית שמש 
בין שתי  ולקדם את המסחר  לסייע  כדי  לסין,  והאזור 
לקיים  העיר  ראש  את  הזמין  המדינות. ממונה המחוז 
ביקור הדדי בעיר התאומה ולקדם את החלטות הדיון 

שהינם אינטרס משותף לשתי העיריות.
בני  משלחות  לקיים  הצעה  לדיון  העלה  גם  רה"ע 
נוער של להקות מקומיות וקבוצות ספורט וסטודנטים 
את  להכיר  וכן  שלנו  התרבות  של  היכרות  לקדם  כדי 
הצעה  גם  הסינית,  התרבות 
של  נלהבת  להיענות  זכתה  זו 
ימשיכו  אשר  האנזו  נציגי 

לקדם אות בשובם לסין.
סגן  עוד:  השתתפו  בביקור 
רה"ע מר משה שיטרית ממונה 
מר  רה"ע  סגן  חוץ,  קשרי 
אברהם  מר  גרינברג,  שמואל 
חברה  ממונה  פרנקל  נחמן 

כלכלית, ובכירי העירייה.
הודה  הביקור  בסיום 
אבוטבול  משה  העיר  ראש 
על  ובמיוחד  בעיר,  הביקור  על  המכובדת  למשלחת 
לפני  בסין  ביקורו  במסגרת  זכה  לה  הנפלא  האירוח 
הטכנולוגי  והידע  מהפיתוח  והתרשמותו  שנים  מספר 
של העיר התאומה, והשיב כי ישתדל להיענות בחיוב 
ראש  הקרובים.  החודשים  במהלך  הנוכחית  להזמנה 
המיוחדים  הקשרים  כי  תקוותו  את  עוד  הביע  העיר 
המפעלים  בין  הפעולה  ושיתופי  הערים  בין  שנטוו 
לפיתוחים  גשר  ראש  גם  להוות  יוכלו  המקומיים, 

כלכליים עולמיים לתועלת שני העמים.

מאת: אלי רובין

בשורה לתושבי הקריה החרדית ורמה 
טרקטורים  הועלו  האחרון  בשבוע  ב': 
שבין  השוממות  הגבעות  את  ליישר 
לרחוב  אגוז  הרצוג-מעפילי  שדרות 

החיים  אור 
שבקריה החרדית, 
לקראת  זאת 
פארק  הקמת 
בחודשים  גדול 
הקרובים, לרווחת 
השכונות,  תושבי 
אגף  בפעילות 

שפ"ע.
כמו כן, בתכנון 

עליו עמלו באגף, תוכננו שבילי הנגשה 
הסמוכה,  חלב  טיפת  לתחנת  נוחים 
זאת   - האחרונות  בשנים  שנחנכה 
לבעלי  התחנה  את  להנגיש  במטרה 

מוגבלויות והורים עם תינוקות.
השטח  על  שיתפרש  עצמו,  בפארק 
מתקני  יותקנו  השכונות,  שבין  הנרחב 
ישיבה.  ופינות  משודרגים  שעשועים 

עם  מוארת  טיילת  תוכננה  כן,  כמו 
שבילים לאורך הפארק.

שיקום שטח זה, הוא בשורה לתושבי 
השכונות שמסביב, לא רק מעצם הקמת 
שהחיבור  מהעובדה  גם  אלא  הפארק, 
המשודרג בין השכונה החרדית הותיקה 
לרמה ב', יהיה יותר 
בטוח ונחמד, בפרט 

בשעות הלילה.
שפ"ע  "אגף 
את  ממשיך 
בתחום  המהפכה 
שדרוג  הניקיון, 
ת  ו י ת ש ת ה
ברחבי  והכבישים 
הגדולה  מההשקעה  כחלק  זאת  העיר, 
בשנתיים  שקלים  מיליוני  עשרות  של 
גולדברג  שמעון  אמר  האחרונות", 
קיימתי  היום  "רק  שפ"ע,  אגף  אחראי 
סיור במרכז המסחרי ברמה א', יחד עם 
לקראת  זאת  והמתכננים,  האגף  מנהל 

השיפוץ הגדול של המרכז המסחרי".

יוצאים לדרך: פארק, טיילת 
ומעבר מותאם

עומד  שלכם  האזור  לב:  שימו  ב',  ורמה  הקריה  תושבי 
 בתכנית: פארק הרצוג מעפילי אגוז, עם  בפני שדרוג 

מתקני שעשועים, טיילת, ומעבר מוסדר בין השכונות

 המשלחת הסינית בעירייה 

 מתחילים בעבודה 

מה חיפשה משלחת סינית בבית שמש?
משלחת מבכירי השלטון המקומי של עיר התעשייה הסינית האנז'ו ביקרה בבית 
שמש • בקרוב: משלחת כלכלית עם בעלי ענקית המכירות עליבאבא תשקול 

הקמת מרכז פיתוח בעיר

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.



« הנתונים קשים מאוד: 1 מכל 6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל 50, עלול להיפגע 
שלקו  ואישה  איש   120,000 מ-  למעלה  כיום  חיים  ובישראל  חייו  במהלך  מוחי  משבץ 
בשבץ, כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ-15,000 קורבנות * הבשורה הטובה היא שיש מה 
לעשות: זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים 

הצלת חיים ומונעים נכות ומוגבלות

אומרים
       לשבץ מוחי!

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם 
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

לא
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
כדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד ירד 

בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב הדיבור 
והמילים בוטאו בבהירות?

חייך אלי
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל

או שהפה עקום מעט?

הרם ידיים
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. האם 

הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
אין להתפנות באופן עצמאי לבית החולים!

מצילים חיים בצעדים פשוטים
גם אתם  יכולים

ישנם מצבים רפואיים המעלים את הסיכון ללקות 
בשבץ: יתר לחץ דם, סוכרת, רמות שומנים גבוהות 
ופרפור  קצב  הפרעות  משקל,  עודף  עישון,  בדם, 

פרוזדורים.
דרכים להפחתת הסיכון:

אחר:  בשנה  פעם  לפחות  מעקב  בדיקות  בצעו   
רמת  דם,  לחץ  פרוזדורים,  ופרפור  הלב  קצב 
הסוכר בדם, רמת השומנים והכולסטרול בדם. 

 הפסיקו מידית לעשן. 
 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן. 

 בצעו פעילות גופנית סדירה.
 הימנעו מעודף משקל.

האם אתם בקבוצת סיכון?

פרטים נוספים בקו המידע והתמיכה של עמותת 
נאמ"ן: 077-4665213

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה 
האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר  כבכל 
את  ופתחו  המדרש  בית  בהיכל  נפגשו  הם 
היומי.  ללימוד בחברותא של הדף  הגמרות 
מתקשה  חיים  שר'  לכך  לב  ישראל  ר'  שם  פתאום 
בדיבורו. הוא החל לומר משפט ואז נתקע... הוא ניסה 

להמשיך לדבר ללא הצלחה.
הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה  בעדינות 
שבקריאתם החל החברותא שלו, אולם נמלך בדעתו. 
לאחר  ורק  ההצלה  לכוחות  חייג  פתאום  בהחלטת 
'מה  עצמו:  את  שאל  המקום  את  עזב  שהאמבולנס 

התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

למרבית הצער, ר' חיים הוא בקבוצת מיעוט. רק 9%  
מהלוקים בשבץ מגיעים לבית החולים בפרק הזמן שבו 

ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח.
שבץ  הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים 
לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד  ועל  חיינו  על 
ממקרי התמותה בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו 
מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש  בלבד.  בקשישים  פוגע 

לגיל 70 וכ-10% מהם אף מתחת לגיל 50. 
מעבר לאיום על החיים, השבץ הוא הגורם מספר אחד 
ומוגבלויות  קבועה  נכות  שהשלכותיו  נוירולוגי  לנזק 
חוזרים  לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות 

למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר.

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו זקוק לאספקת דם 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
מתרחש כאשר נוצרת הפסקה פתאומית באספקת דם 
שבמהלכו  העצב,  ותאי  המוח  מרקמת  לחלק  וחמצן 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
"תגובת שרשרת"  נפגעים, מתחילה  עצב  מרגע שתאי 
שתגרום למות התאים באזור ממנו נמנע החמצן ולנזק 

לתאים המקיפים את אזור הפגיעה.
לעתים מופיע שבץ קטן וחולף הנמשך דקות ספורות 
בניגוד  – אולם  זהים לאלו של שבץ  בלבד.  תסמיניו 
לו הם הפיכים, והתופעות הנוירולוגיות חולפות בתוך 
זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה.  כ-10% עד 15% מאלו 
נרחב  שבץ  לעבור  צפויים  הזה  האירוע  את  שעברו 
יותר ב-90 הימים שלאחריו. הימים הראשונים לאחר 
נראה  וגם אם  ביותר,  השבץ החולף הינם המסוכנים 
חולים  לבית  להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות 

במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים והשגחה.

מוחי? מתחילת השבץ  לאחר שבץ  יינתן  טיפול  איזה 

יש חלון הזדמנויות שנמשך כ4.5 בלבד במהלכו  אם 

הממיס  טיפול  ויקבל  החולים  בבית  יאובחן  החולה 

קרישי דם במתן לווריד, או במקרים מיוחדים, יבוצע 

צנתור דחוף של כלי הדם החסום,יגדלו סיכויו להינצל, 

בעזרת השם, וב-30-50 אחוז להישאר ללא מגבלה או 

עם מגבלה מזערית בלבד.

על  הבריאות  משרד  הכריז  אלה  בימים  עושים?  מה 

תכנית לאומית להורדת התחלואה בשבץ מוחי, והוא 

ולדרכים  עושה כל מאמץ להעלאת המודעות למחלה 

למניעתה, שכן אפשר וצריך להילחם בשבץ המוח, ניתן 

לצמצם את נזקיו, לשפר את איכות חיי הנפגעים ובני 

משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול הכבד והמורכב, 

ולמנוע את השבץ הבא.

למהלך הזה הצטרפה עמותת נאמן, הפועלת מזה שני 

עשורים למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה 

הטיפול  בנטל  הנושאים  משפחותיהם  בבני  ולתמיכה 

בנפגעים. 

כל אחד יכול להציל חיים
הכר את הסימנים

חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:

רגל, או הפנים  יד,   חולשה או שיתוק פתאומי של 

בצד אחד של הגוף.

או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   

לא  רגל שנרדמה, אולם היא  או  ליד  )בדומה  ברגל 

חולפת מיד(

 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.

 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   

ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.

לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם   

חלף  הסימן  אם  וגם  מהסימנים,  אחד  רק  מזהים 

לבית  מידי  לפינוי  לדאוג  יש  דקות,  מספר  כעבור 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 

לא להגיע בעת הצורך.

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

50, עלול להיפגע  6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל  1 מכל  הנתונים קשים מאוד:   
משבץ מוחי במהלך חייו ובישראל חיים כיום למעלה מ-120,000 איש ואישה שלקו בשבץ, 
כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ -15,000 קורבנות • הבשורה הטובה היא שיש מה לעשות: 
זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים הצלת חיים 

ומונעים נכות ומוגבלות

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה כבכל ש
נפגשו  הם  האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר 
בהיכל בית המדרש ופתחו את הגמרות ללימוד 
בחברותא של הדף היומי. פתאום שם ר' ישראל לב לכך 
ואז  שר' חיים מתקשה בדיבורו. הוא החל לומר משפט 
נתקע... הוא ניסה להמשיך לדבר ללא הצלחה. בעדינות 
שבקריאתם  הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה 
בהחלטת  בדעתו.  נמלך  אולם  שלו,  החברותא  החל 
פתאום חייג לכוחות ההצלה ורק לאחר שהאמבולנס עזב 

את המקום שאל את עצמו: 'מה התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

 9% רק  מיעוט.  בקבוצת  הוא  חיים  ר'  הצער,  למרבית 
שבו  הזמן  בפרק  החולים  לבית  מגיעים  בשבץ  מהלוקים 
ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח. שבץ 
הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים על חיינו ועל 
התמותה  ממקרי  לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד 
בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו פוגע בקשישים בלבד. 
מהם  וכ-10%   70 לגיל  מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש 
על החיים, השבץ הוא  50. מעבר לאיום  לגיל  אף מתחת 
הגורם מספר אחד לנזק נוירולוגי שהשלכותיו נכות קבועה 
לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות  ומוגבלויות 

חוזרים למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר. 

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

דם  זקוק לאספקת  מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
באספקת  פתאומית  הפסקה  נוצרת  כאשר  מתרחש 
ותאי העצב, שבמהלכו  וחמצן לחלק מרקמת המוח  דם 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
שרשרת"  "תגובת  מתחילה  נפגעים,  עצב  שתאי  מרגע 
ולנזק  נמנע החמצן  שתגרום למות התאים באזור ממנו 
לתאים המקיפים את אזור הפגיעה. לעתים מופיע שבץ 
קטן וחולף הנמשך דקות ספורות בלבד. תסמיניו זהים 
לאלו של שבץ – אולם בניגוד לו הם הפיכים, והתופעות 
הנוירולוגיות חולפות בתוך זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה. 
צפויים  15% מאלו שעברו את האירוע הזה  עד  כ-10% 
הימים  שלאחריו.  הימים  ב-90  יותר  נרחב  שבץ  לעבור 
הראשונים לאחר השבץ החולף הינם המסוכנים ביותר, 

האם אתם בקבוצת סיכון?
ללקות  הסיכון  את  המעלים  רפואיים  מצבים  ישנם 
גבוהות  שומנים  רמות  סוכרת,  דם,  לחץ  יתר  בשבץ: 

־בדם, עישון, עודף משקל, הפרעות קצב ופרפור פרו
זדורים.

דרכים להפחתת הסיכון:
 בצעו בדיקות מעקב לפחות פעם בשנה אחר: קצב 
הלב ופרפור פרוזדורים, לחץ דם, רמת הסוכר בדם, 

רמת השומנים והכולסטרול בדם.
 הפסיקו מידית לעשן.

 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן.
 בצעו פעילות גופנית סדירה.

 הימנעו מעודף משקל.

כל אחד יכול להציל חיים

גם אתם יכולים

הכר את הסימנים
חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:
הפנים  או  רגל,  יד,  של  פתאומי  שיתוק  או  חולשה   

בצד אחד של הגוף.
או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   
ברגל )בדומה ליד או רגל שנרדמה, אולם היא לא 

חולפת מיד(
 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.
 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   
ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.
לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם 

מזהים רק אחד מהסימנים, וגם אם הסימן חלף 
כעבור מספר דקות, יש לדאוג לפינוי מידי לבית 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 
לא להגיע בעת הצורך.

להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות  נראה  אם  וגם 
לבית חולים במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים 
והשגחה. איזה טיפול יינתן לאחר שבץ מוחי? מתחילת 
בלבד  שעות   4.5 כ  שנמשך  הזדמנויות  חלון  יש  השבץ 
במהלכו אם החולה יאובחן בבית החולים ויקבל טיפול 
לווריד, או במקרים מיוחדים,  הממיס קרישי דם במתן 
סיכויו  יגדלו  החסום,  הדם  כלי  של  דחוף  צנתור  יבוצע 
ללא  להישאר  אחוז   30-50- וב  השם,  בעזרת  להינצל, 
מגבלה או עם מגבלה מזערית בלבד. מה עושים? בימים 
אלה הכריז משרד הבריאות על תכנית לאומית להורדת 
להעלאת  מאמץ  כל  עושה  והוא  מוחי,  בשבץ  התחלואה 
וצריך  ולדרכים למניעתה, שכן אפשר  המודעות למחלה 
להילחם בשבץ המוח, ניתן לצמצם את נזקיו, לשפר את 
בנטל  הנושאים  משפחותיהם  ובני  הנפגעים  חיי  איכות 
הטיפול הכבד והמורכב, ולמנוע את השבץ הבא. למהלך 
עשורים  שני  מזה  הפועלת  נאמן,  עמותת  הצטרפה  הזה 
למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה ולתמיכה 

בבני משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול בנפגעים.

מצילים חיים בצעדים פשוטים
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
ובכדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי 
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד 

ירד בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב 
הדיבור והמילים בוטאו בבהירות? 

חייך אלי 
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל או 

שהפה עקום מעט?

הרם ידיים 
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. 
האם הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם רק אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
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  התפטרות  על  כשהודיע  לסחרור  הפוליטית  המערכת  את  הכניס  הבריאות  שר  ההתפטרות: 
ההוראה: מרנן הגרי"ג אדלשטיין, הגר"ש כהן והאדמו"ר מגור הכריעו נגד פרישה מהקואליציה 
הפשרה: בפגישת עם ראה"מ סוכם - חקיקה בתמורה להמשך הסטטוס קוו בכדורגל  המוקש: 

חוק המרכולים של גפני שחל רטרואקטיבית על תל אביב וסיכוייו קלושים

גדולי ישראל הכריעו: 
לא פורשים מהקואליציה

מאת:  ארי קלמן

שר  הקואליציה:  על  עבר  סוער  שבוע   
הבריאות יעקב ליצמן פרש מתפקידו בעקבות 
חילולי השבת בעבודות הרכבת, לאחר שקיבל 
הוראה מרבו מרן האדמו"ר מגור. ליצמן הודיע 
לראש הממשלה נתניהו כי אם יתקיימו עבודות 
הרכבת במהלך השבת הוא יתפטר מהממשלה, 
ישיבת הממשלה  קודם  ביום ראשון  היה,  וכך 
התפטרות  מכתב  ליצמן  יעקב  חה"כ  הגיש 

לראש הממשלה. 
את  ישראל  עם  שמר  הדורות  כל  "לאורך 
בתורתנו  הנאמר  כפי  עליון,  כערך  השבת  יום 
השבת  את  ישראל  בני  "ושמרו  הקדושה: 
ישראל  בני  ובין  ביני  עולם.  ברית  לדורותם 
אות היא לעולם" )שמות לא, טז(. גם במדינת 
כאות  המנוחה  יום  על  לשמור  ידענו  ישראל 
לקחת  יכול  איני  משכך,  ומנוחה.  קדושה  של 
בערכי  הפוגעים  שבת  חילולי  על  אחריות 
מסורת ישראל, מנוגדים לסטטוס קוו  ומהווים 
במכתב  ליצמן  כתב  מבחינתי",  אדום  קו 

ההתפטרות.
ניסיתי  לך,  "כידוע  כי  וכתב  הוסיף  ליצמו 
בכל  ישראל  ברכבת  חילולי השבת  את  למנוע 
דרך, אך משלא הצלחתי, לא אוכל עוד לשאת 
באחד  קשה  לפגיעה  מיניסטריאלית  באחריות 
יום  שהוא  היהודי,  העם  של  הנצח  מערכי 

השבת".
בצאתו מלשכת ראש הממשלה אמר ליצמן: 
הממשלה  לראש  התפטרות  מכתב  "הגשתי 
בשבת  עבודות  בעקבות  הממשלה  ומזכיר 
ברכבת ישראל. אתמול וגם בתקופה האחרונה. 
עלינו.  שומרת  שהשבת  ידענו  הדורות  בכל 
ידענו שזה יסוד הברית בין עם ישראל לקדוש 
השבת  את  הפכה  ישראל  רכבת  לצערי  ברוך. 
ליום השיפוץ הלאומי. אני חושב שזה בניגוד 
להסכם הקואליציוני, בניגוד לסטטוס קוו. אני 

מאחל לכולם בהצלחה". 
הוא  האם  עיתונות'  'קו  לשאלת  במענה 
השיב  אליו,  להצטרף  וגפני  מדרעי  מצפה 
ליצמן: "השבת יקרה לכולם, אני שליח ציבור 

של גדולי התורה, לא של אף אחד אחר".

 גדולי ישראל מחליטים
הנרחב  התקשורתי  לסיקור  שבניגוד  אלא 
ראשון  צעד  רק  תהיה  הפרישה  כי  שציפה 
גם  יפרשו  מגזריים  פנים  לחצים  בעקבות  וכי 
אף  ואולי  מהממשלה  החרדים  הנציגים  שאר 
מהקואליציה, התברר במהלך השבוע כי גדולי 
ישראל מחליטים אחרת, וכי הנציגות החרדית 
ציפיות  או  כותרות  סמך  על  פועלת  אינה 
הקריטיים  לצרכים  מודעת  והיא  התקשורת, 

בנושא הגיוס והתקציב המתקרב.
את דעתה של 'דגל' ניתן היה להבין מדברים 
הגרי"ג  פוניבז'  ישיבת  ראש  מרן  שנשא 
קודש  היא  "שבת  תלמידים:  בפני  אדלשטיין 
קדשים, מעין עולם הבא. ידוע ששמירת השבת 
היא השמירה הטובה ביותר על עם ישראל. כל 
שמירת  על  גם  משפיע  בהנהגתו  ויחיד  יחיד 

השבת אצל הרחוקים".
"לכן עלינו להתחזק ביותר לקדש את השבת 
בהנהגה של קדושה, בעסק התורה ובמצוות - 
וידוע מה שכתבו בספרים שלימוד תורה בשבת 
הוא פי אלף ממה שלומדים בימות השבוע. כן 
עלינו למעט בדברים בטלים בשבת, וקל וחומר 
לשון הרע שהוא איסור חמור מאד, כמו שכתב 
אחינו  על  להתפלל  וצריכים  הגר"א.  באיגרת 
בני ישראל שאינם יודעים מה זה שבת, ואינם 
שיזכו  שבת,  של  והעונג  האושר  את  יודעים 
לשוב בתשובה שלמה", סיכם הגרי"ג, ומכלל 
כן,  ולהתחזק  להתפלל  לאו,  שומע  אתה  הן 

לפרוש מהממשלה לא.
גירסה מפורשת יותר נשמעה בש"ס, במהלך 

למרנן  כפופה  "ש"ס  השבוע,  הסיעה  ישיבת 
נשיא  ובראשם  התורה,  חכמי  מועצת  ורבנן 
בנושא  גם  שליט"א...  התורה  חכמי  מועצת 
בפני  הדברים  כל  את  השבוע  הבאנו  הנוכחי, 

מרן ראש הישיבה", אמר השר דרעי.
"ההוראה שקיבלנו היא חד משמעית - זאת 
להיות  שיכולה  ביותר  הטובה  הקואליציה 
חלקיו.  כל  ועל  גווניו  כל  על  הדתי  לציבור 
לעשות  לנו  הורה  המועצת  נשיא  מרן  נקודה. 
את  תשלים  הזאת  שהקואליציה  כדי  הכול 
ימיה, כמובן כל עוד שהקואליציה וכל מרכיבי 
הקואליציה מחויבים להסכמים שעשינו. ואכן, 
עד המשבר הזה שלא התנהל בצורה הכי טובה, 
כל ההתחייבויות שהופיעו בהסכם הקואליציוני 

קוימו לשביעות רצון שני הצדדים".
בקואליציה  היום  היינו  אילו  וחס,  "חלילה 
בפסי  עבודות  על  נאבקים  היינו  לא  אחרת, 
הרכבת בשבת אלא על הרכבת עצמה הפועלת 
הרי  בשבת.  שנוסעים  אוטובוסים  על  בשבת, 
או  גבאי  אבי  זה  אם  האופוזיציה,  מרכיבי  כל 
שהם  אומרים  כולם  לפיד,  יאיר  וחומר  קל 
בשבת  ציבורית  תחבורה  להפעיל  מעוניינים 
הקואליציה  שזו  להבין  צריכים  לכן  רח"ל. 

היחידה המשמרת את הסטטוס קוו".
"אינני בא בביקורת חלילה על אחרים, אבל 
שאף אחד לא יבוא בביקורת עלינו. יש לנו את 
נשיא המועצת מרן ראש הישיבה ורק לו אנחנו 
כל  עושים  שאנחנו  כמובן  לשמוע.  מחויבים 
מאמץ לשתף פעולה עם כל המפלגות הדתיות 

והחרדיות והדבר פועל יפה ונושא פרי".
גם דעתו של האדמו"ר מגור עצמו הובהרה 
על ידי השר ליצמן, שאמנם פרש מתפקיד שר, 
אך הבהיר כי אינו מתכוון לפרוש מהקואליציה 

ואין כל הוראה כזו.

הפשרה והמוקש
בצהרי ראשון זומן ליצמן שוב ללשכת ראש 
החרדיות.  הסיעות  ראשי  עם  יחד  הממשלה 
ואלקין.  לוין  השרים  גם  הצטרפו  לפגישה 
החרדים  בין  סוכם  ממושכת  פגישה  בסיום 
את  שישמר  חוק  יחוקק  כי  הממשלה  לראש 
בתל  והמרכולים  הארץ,  בכל  קוו  הסטטוס 
הרכבות  תנועת  כן,  כמו  ייסגרו.  לא  אביב 
שר  הצעת  תאומץ  וכן  תיפגע.  לא  חול  בימי 
והרווחה  העבודה  לשר  לאפשר  התחבורה 
מסורת  ובהם  שיקולים  של  בשורה  להתחשב 
אמש  כבר  גפני,  חה"כ  דרישת  לאור  ישראל, 
)שלישי( הצביעו חברי וועדת השרים לחקיקה 
על הצעת החוק שלו שנחשפה ב'קו עיתונות', 
המחייבת את השר להתחשב במסורת ישראל, 
היום  לעלות  צפויה  והיא  טלפונית,  בהצבעה 

לדיון בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. 
הסטטוס  'יישמר  כי  בנוסף  סוכם  בפגישה 
שהמשחקים  דהיינו  הכדורגל'.  במשחקי  קוו 
סוכם  עוד  יימשכו.  בשבת  שמתקיימים 
שר  לסגן  המאפשר  חוק  יחוקק  כי  בפגישה 
ניהוליות של משרד ממשלתי,  לקבל סמכויות 
ובכך יתאפשר להשיב את יעקב ליצמן לתפקיד 
סגן שר במעמד שר כפי שהיה לפני בג"ץ לפיד 
בעניין, ומבלי שיישא באחריות מיניסטראלית. 
את  להעביר  יתעקשו  כי  מבהירים  ב'דגל' 
חה"כ  של  הפרטית  המרכולים  חוק  הצעת 
גפני, החלה רטרואקטיבית על תל אביב, אלא 
גורם  ע"פ  קלוש.  תעבור  אכן  שהיא  שהסיכוי 
גפני  של  "ההתעקשות  התורה,  ביהדות  בכיר 
מערערת את הקואליציה, ואת תפקידו של גפני 
בראשות וועדת הכספים". גורם בכיר במפלגה 
גפני  "גם  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  אומר 
ומה שיקרה בסוף  יעבור בסוף,  יודע שזה לא 
זה להכניס הסתייגויות בהצעת החוק של דרעי 
שתחול על תל אביב, כפי שהורה מרן הגראי"ל 

שטיינמן לח"כי דגל".

 על חובות ארנונה
משנים קודמות*

הנחה50%

משרד הפנים

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

ותוספות פיגורים מיותרות.

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

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

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

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

 מבצע
סגירת חובות ארנונה

אוטוטו... זה נגמר*
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מאת: ישראל פריי

רבים  נתונים  מסתירה  שמש  בית  עיריית 
ממד  עולה  כך  הציבור,  מעיני  וחשובים 
את  בוחן  המדד  השבוע.  שפורסם  השקיפות 
בין  הציבור,  עם  משתפת  שהעירייה  המידע 
מכרזי  חוזים,  הרשות,  תקציב  בחשיפת  היתר 
ומידע הנוגע  ורכש, מכרזי כוח אדם,  תשתיות 
נמצאת בתחתית  בית שמש  עירוניות.  לחברות 

הדירוג, במקום ה-40 הבלתי מחמיא. 
המקומיות  הרשויות  שמש,  בית  לעומת 
בצעדי  האחרונה  בשנה  התקדמו  החרדיות 
הערים  שמרבית  למרות  שקיפות.  לקראת  ענק 
במדד,  גבוה  לא  במקום  מופיעות  החרדיות 
המדד  את  שמפרסם  בינ"ל'  'שקיפות  בארגון 
אומרים ל'השבוע בבית שמש' כי הם מעודדים 
שעברה,  שנה  לעומת  שחל  מהשיפור  ביותר 
הרשויות  שעוברות  העמוקים  ההליכים  ועל 

החרדיות בדרך לשקיפות מלאה.
העיר שסחטה מחמאות רבות היא - למרבה 
ההפתעה – בני ברק, אתר העירייה עמד ב-75% 
מהקריטריונים שנקבעו והעירייה דורגה במקום 
שעברה.  שנה  במדד   20 מקום  לעומת  ה-23, 
עם  שקיפות  של  הטמעה  שם  רואים  "אנחנו 
המדד,  קובעי  אומרים  ניכרות",  תוצאות 
שעברה,  שבשנה  להבין  "צריך  ומוסיפים: 
בעשירייה  אותם  מזכה  היה  הזה  המקום 
הפותחת. המצב הוא שכל העיריות משתפרות, 
ובהחלט צריך לראות בחיוב את הכיוון המאד 

חיובי שהעירייה הולכת אליו".
בתחתית  שנמצאת  החרדית  העיר  כאמור, 

המדד, במקום ה-40 והלא מחמיא היא עיריית 
בלבד  ב-47%  עמד  העירייה  אתר  שמש.  בית 
מהקריטריונים שנקבעו והעירייה דורגה במקום 
האתר  עמד   2016 במדד  אופקים.  לצד  ה-40 
במקום  דורגה  והעיר  מהקריטריונים  ב-46% 

ה-31.
עילית  מודיעין  החרדיות:  מהערים  ועוד 
במקום ה-27 עם עמידה ב-71% מהקריטריונים 
ביתר   .)32 )מקום   2016 במדד   45% לעומת 
ב-65%  עמידה  עם  ה-30  במקום  עילית 
מהקריטריונים לעומת 47% במדד 2016 )מקום 

.)30
כשהאתר  חיובית,  עקביות  מגלה  ירושלים 
שנקבעו,  מהקריטריונים  ב-93%  עמד  שלה 
במדד  גם  השביעי.  במקום  דורגה  והעירייה 

2016 דורגה העיר במקום ה-7 עם ציון 88.
בחשיבות  להכביר  מיותר  כי  נראה  ולסיום, 
השקיפות, דרכה יכולים ציבור התושבים לבחון 
פרסום  שעצם  העיר,  קברניטי  החלטות  את 
פינות,  לעגל  שלא  להם  לגרום  עשוי  הנתונים 
מקורבים,  מינויי  פינות,  מעיגולי  ולהירתע 
קריטריונים  פי  על  שלא  ציבורי  כסף  והזרמת 
ניכר,  שיפור  על  מלמד  הנוכחי  המדד  הוגנים. 
חיובית  ממגמה  חלק  יהיה  שזה  היא  והתקווה 

שתימשך ותתעצם.
"אתר  בתגובה:  נמסר  שמש  בית  מעיריית 
הבדיקה  מאז  ודינמי.  מתקדם  הינו  העירייה 
שנעשתה כבר נעשו באתר שידרוגים ושיפורים 

רבי אשר יבואו ליד ביטוי בבדיקה הבאה".

בעוד העיריות החרדיות עשו קפיצה לטובה וגילו שקיפות 
  רבה, העיר בית שמש מידרדרת דרסטית במדד השקיפות

מה יש להם להסתיר?

בתחתית מדד השקיפות: 
עיריית בית שמש

יוזם: להעלות את אגרת העתירה לבג"ץ למי  ח"כ יואב קיש 
שאינו אזרח ישראלי  גם חברי הכנסת החרדים, מקלב ומלכיאלי, 

חתמו על ההצעה  הסיבה: למנוע מהרפורמים לפנות לבג"ץ 

בתמיכת הקואליציה, מקלב ומלכיאלי 
ימנעו מהרפורמים לפנות לבג"ץ

מאת: ארי קלמן.

בעקבות פסיקות הבג"ץ לטובת הרפורמים, 
מקוואות,  הכותל,  מתווה  בענייני 
הכנסת  חברי  ועוד,  גיורים  כשרות, 
חקיקה  להסדיר  מתכוונים  החרדים 
עתירות  להגיש  מהרפורמים  שתמנע 

נוספות. 
הוא  היוזמה  מאחורי  שעומד  מי 
שמבקש  )הליכוד(,  קיש  יואב  חה"כ 
ישראלי  אזרח  שאינו  מי  כי  לקבוע 
ומגיש עתירות לבג"ץ יאלץ לשלם פי 
חה"כ  מטרת  ישראלי.  מאזרח  עשרה 
של  עתירות  למנוע  היא  קיש  יואב 
בכך  ישראל,  מדינת  נגד  פלסטינים 
שעלות הגשת עתירה תעלה מ-1974 

₪ כיום ל- 18.000 ₪ למי שאינו ישראלי. 
אלא שבאופן מפתיע, מי שחתומים אף הם 

החרדים,  הכנסת  חברי  גם  הם  היוזמה,  על 
מלכיאלי  ומיכאל  התורה(  )יהדות  מקלב  אורי 
היא  לראשונה  כעת  )ש"ס(, מטרתם שנחשפת 
הרפורמים  מארגוני  למנוע 
ישראל  אזרחי  אינם  שרובם 
נושאים  נגד  לבג"ץ  לעתור 
גיורים,  כותל,  כמו  חרדים 

מקוואות וכשרות. 
להגיע  צפויות  התקנות 
וועדת  לאישור  בקרוב 
חה"כ  בראשות  החוקה 
ומסתמן  סלומיאנסקי,  ניסן 
קל  לא  קרב  ייווצר  כי 
חברי  כאשר  בקואליציה, 
מעוניים  אשר  מ'כולנו'  כנסת 
כפלורליסטים  להצטייר 
וככאלה ששומרים על כוחו של בית המשפט, 

יבקשו שלא לאשר את התקנות. 

חשיפת 'קו 

עיתונות'

www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין













מדינת ישראל
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

בס”ד

 מבחני תמיכות למתן דמי קיום או מענק התמדה לגברים חרדים
בגין קורס הכשרה מקצועית לשנת 2018

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מתכבד להודיע על פרסום מבחנים לתמיכה למתן דמי קיום ומענקי 
התמדה לגברים חרדים אשר לומדים בקורסים במקצועות המחשב, או לבוגרי קורס שהשתלבו בעבודה במקצועות 
ומופיעים  והשירותים החברתיים,  הרווחה  העבודה,  להכשרה מקצועית במשרד  ידי האגף  על  המוכרים  המחשב, 

ברשימה שתפורסם באתר המשרד וייפתחו במהלך 2018.
באתר המפורסמים  התמיכה  במבחני  הקבועים  התנאים  בכל  לעמוד  המבקשים  על  התמיכות  קבלת   לשם 

http://employment.molsa.gov.il/tmichot ניתן להוריד מאתר זה את טפסי ההגשה.
לתשומת לבכם, המבחן שכותרתו “מבחני תמיכה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למתן דמי קיום לגברים 

חרדים במהלך לימודי הכשרה מקצועית-2018” הינו ייעודי ללומדים במקצועות המחשב.

איפה מגישים בקשה?
דמי קיום:

במוסד ההכשרה בו מתקיימים הלימודים. 1
באמצעות מרכז הכוון . 2
בהגשה בדואר רשום - למחלקה להכשרת מבוגרים, אגף להכשרה ופיתוח כח אדם משרד העבודה והרווחה . 3

והשירותים החברתיים, רח' בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים מיקוד 9103101 לידי הגב' יפה חמדני.
4 .tmichoth@economy.gov.il במייל

מענק התמדה:
בהגשה בדואר רשום - למחלקה להכשרת מבוגרים, אגף להכשרה ופיתוח כח אדם משרד העבודה והרווחה . 1

והשירותים החברתיים, רח' בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים מיקוד 9103101 לידי הגב' יפה חמדני.
2 .tmichoth@economy.gov.il במייל

עד מתי ניתן להגיש בקשה?
בקשות לדמי קיום: ממועד הקבלה לקורס ועד לא יאוחר ממועד סיומו.

בקשות למענק התמדה: את הבקשות ניתן להגיש לא יאוחר מ- 60 יום מתום 21 חודשים ממועד סיום הקורס בהצלחה.
בקשת תמיכה שתוגש לאחר המועד הקבוע במבחני התמיכות – תידחה.

www.parnasa.gov.il :לבירורים נוספים ניתן לפנות למרכזי ההכוון לתעסוקת חרדים שפרטיהם מפורטים בכתובת הבאה 
ובמוקד 5181* או לכתובות הבאות:

Riad.Khalaila@economy.gov.il מחוז חיפה והצפון – מס’ פקס 04-8613857 או במייל
Monik.Elbaz@Economy.gov.il מחוז תל אביב והמרכז - - מס’ פקס 03-7347284 או במייל

Gidon.Zaken@Economy.gov.il מחוז ירושלים – מס’ פקס. 02-6667988 או במייל
Segal@Economy.gov.il מחוז באר שבע והנגב – מס’ פקס. 08-6264733 או במייל

מתן תמיכות כפוף לקיומו של אישור תקציבי.
אין במודעה זו או בעצם הגשת בקשה לקבלת תמיכה משום 

התחייבות של המשרד למתן תמיכות למי מהפונים.
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פישל רוזנפלד

יעקב  הבריאות  שר  של  התפטרותו  עם 
מאבקי  רקע  על  השבוע,  בתחילת  ליצמן 
השבת ועבודות רכבת ישראל שנעשו תוך 
חשש  הבריאות  במערכת  מביעים  שבת,  חילול 
ובעיקר חוששים לפגיעה  מהשלכות ההתפטרות 

ברפורמות שקודמו על ידי השר ליצמן.
החשש העיקרי הוא כי רפורמת הסיעוד ורפורמת 
קידם  אותן  לבריאות,  המזיקים  המוצרים  סימון 
האחרונה  בתקופה  מאודו  בכל  ליצמן  השר 
עננת  תחת  ייעלמו   - סופית  אושרו  כמעט  ואשר 

הביורוקרטיות הבלתי-מסתיימת.
הבריאות  במערכת  כי  לציין  חשוב  זאת,  עם 
וכלל  מאחר  הרפורמות,  מביטול  חוששים  לא 
הגורמים המקצועיים הנוגעים לעניין הסכימו על 
סעיפיהן. אך היעדר השר ומי שטיפל ברפורמות 
מההתחלה, לפי בכירים במערכת הבריאות, עשוי 

להשליך על מועד יישומן.
בנוסף, חוששים בכירים במשרד הבריאות, כי אם 
הרפורמות אכן תבלענה תחת עננת הביורוקרטיה 
ושר  ייתכן  הבאות,  לבחירות  עד  תיושמנה  ולא 
בקידום  ירצה  לא  כלל  והוא  בתיק  יחזיק  אחר 

הרפורמות.

אלי מזרחי

לבג"ץ  עתרו  מקומיות  רשויות   22
והאוצר  החינוך  משרדי  כי  בדרישה 
את  יעדכנו  ישראל  מקרקעי  ורשות 
התקציבים המועברים לצורך הקמת מוסדות 
המועצות  ברשימת  ציבור.  ומבני  חינוך 
וראשון  אביב  תל  את  למצוא  ניתן  העותרות 

לציון, באר שבע וחולון, כפר סבא וחדרה.
באמצעות  הרשויות  הגישו  אותה  בעתירה, 
ושות',  שפיר  עפר  הדין  עורכי  משרד 
כיום  המקובלת  השיטה  על  מספרות  הן 
ומבני  חינוך  מוסדות  מקימות  כשהרשויות 
התקציב  ממשלה.  משרדי  בתקצוב  ציבור 
השטח  בתוספת  רבוע  מטר  לכל  קבוע 
יותר  לפני  שנקבע  במחיר  לבנייה  המאושר 
טענת  למדד.  מוצמד  כשהוא  שנה  מ-20 
הרשויות היא כי לאורך השנים שחלפו מאז 
קביעת גובה התקציב, התווספו דרישות רבות 
חובת  תקנים,  שינויי  לחוק:  בהתאם  לבנייה 

הצללה וחובת הנגשה.
גב  את  ששבר  שהקש  הרי  העותרות,  לדברי 
הגמל הייתה דווקא הוראה בת כשנתיים ולפיה 
המים  לתאגידי  ישלמו  המקומיות  הרשויות 
הציבור.  מוסדות  עבור  הקמה'  'דמי  והביוב 
אומרים  העתירה  את  שהגישו  הדין  עורכי 
כי: "מדובר בתוספת עלות משמעותית בכל 
ילדים, או כל מבנה  גן  הקמה של בית ספר, 

ציבורי אחר".
"התקצוב  כי  העותרות  מציינות  בעתירה 
אינו  ציבור  מבנה  להקמת  עירייה  שמקבלת 
מכסה את עלות הקמתו. בעוד השלטון המרכזי 
בידו האחת מטיל עלות נוספת זו על הרשויות 
להתחשב  מסרב  האחרת  בידו   – המקומיות 
זו במסגרת התקצוב שמעמיד  נוספת  בעלות 
מבני  של  הקמתם  למימון  אחריותו  מכוח 
משמעותי  דיון  ולו  שנערך  בלא  אלה  ציבור 
אחד בסוגיה, בלא שנערכה כל בחינה בדבר 
המשמעות התקציבית של התנהלות זו, מידת 
בנטל  לעמוד  מקומיות  רשויות  של  יכולתן 
תקציבי נוסף זה, ותוך שוועדה בינ-משרדית 
ועדכון של  שעליה הוצהר שתפקידה בחינה 

מפתחות התקצוב, אינה מתכנסת".
מבג"ץ  דורשות  המקומיות  הרשויות   22
להורות למשרדי הממשלה להשיב מדוע לא 
יינתן נגדן צו שיחייב את כינוס הוועדה הבינ-

בעלויות  שחלו  השינויים  לבחינת  משרדית 
הקמת מבנים למוסדות חינוך וציבור לצורך 

עדכון מפתח התקצוב.
"כחלק  לדברים:  הגיבו  החינוך  במשרד 
החינוך  משרד  של  חדשה  חומש  מתכנית 
ברמה  הלימוד,  כיתות  בינוי  תקציב  הוכפל 
הארצית ועבור כל היישובים. כמו כן, המשרד 
ובינוי  חידוש  תקציב  את  ניכר  באופן  הגדיל 
מבני חינוך קיימים. מעבר לכך, יגיב המשרד 
האוצר  במשרד  כמקובל".  המשפט  בבית 

השיבו: "נשיב את עמדתנו בבג"צ". 

הרשויות המקומיות לבג"צ: 
"רוצים מבני ציבור"

מעדכנת  הממשלה  כי  בטענה  עתרו  המקומיות  הרשויות 

כללים המייקרים את הקמת מבני הציבור, אך לא מעדכנת את 

גובה התשלום המועבר עבור הבניה

המזיקים  המוצרים  וסימון  הסיעוד  רפורמות  האם 
לבריאות ייתקלו בגל מעצורים שימנעו את יישומן? • 
על אף שישנה הסכמה בין כל הגורמים המקצועיים, יש 

מי שמעלה חשש לעתיד הרפורמות

במערכת הבריאות חוששים: 
התפטרות ליצמן תפגע ברפורמות

ליצמן. צילום: פישל רוזנפלד

יעקב אמסלם

בשדרות  האוטובוס  לתחנת  בדרכו  היה  ה-25  בן  שמעון 
גולדה מאיר בירושלים, שם היה אמור לעלות על קו 422 
של חברת אפיקים לבני ברק. אלא שגם אז, ככל יום נאלץ שמעון 
להמתין שעה ארוכה עד להגעת האוטובוס לתחנה. המתנה אותה 
נאלץ לעשות יחד עם נוסעים רבים. "אני נוסע כל יום בקו", אומר 

שמעון ל'ביזנס'. 
עליו  הקלה  אמנם  שנים,  מספר  לפני   422 קו  השקת  לדבריו, 
של  רבים  חיסורים  נרשמו  האחרונה  בשנה  אך  משמעותית, 
להגעת  עד  רב  זמן  להמתין  נאלץ  הוא  פעם  ולא  המדובר  הקו 
האוטובוס. "זה משבש את סדר היום", הוא אומר. "לא עזרו כל 
הפניות והבקשות לנהגים להקדים את בואם, ההמתנה נמשכת וכל 

נסיעה הופכת לסבל איום ונורא".

ברחובות  השורר  עז  וקור  חורף  ימי  הם  אלו  ימים  כי  העובדה 
לא  "אני באמת  הדרך.  אל  לצאת  רבים  מרתיעה  הבוקר,  בשעות 
יהיה  מה  לדעת  בלי  כזה  בקור  מהבית  לצאת  לעשות.  מה  יודע 

בעוד שעה, זה בלתי אפשרי", מסכם שמעון. 
על  מתלונן  ברק,  לבני  בוקר  מדי  הנוסע  רמות  תושב  אלי,  גם 
חיסורים, "יש לי ביד יותר מעשר קבלות מהחודשיים האחרונים 
לאוטובוס  המתנתי  המקרים  בכל  התאריך,  את  רשמתי  שעליהן 
שלושת רבעי שעה ויותר, מה שאומר שהחברה דילגה בכל פעם 

לפחות על קו אחד".
לאיש,  חדשה  לא  התופעה  כי  עולה  נוספים  נוסעים  עם  משיחה 
"נראה אותם עושים את זה בקו חילוני עם עומס נוסעים כזה, רק 
כשמדובר בחרדים מעזים לזלזל ולדלג, ואני לא מדבר על מקרים 
בהם אוטובוס עוצר אחרי תחנה או מדלג כי נראה לו שאף אחד 
שמורים  המלאים  )השמות  יהודה  מוסיף  לעלות",  מתכנן  לא 

במערכת(. 

פנינו למשרד התחבורה בבקשה לקבל את נתוניהם לגבי חיסורי 
נסיעות בקו המדובר, ומהם נמסר כי "משרד התחבורה אוכף את 
הציבור  פניות  או  הבקרה  חברות  באמצעות  שנמצאו  הממצאים 
על פי הסכם ההפעלה של כל מפעיל. המשרד מטפל בכל פניות 
בקו  ביקורת  נערכת  האם  לשאלתנו  אליו".  המגיעות  הציבור 
עורך  התחבורה  "משרד  כי  התחבורה  במשרד  השיבו  המדובר, 
הציבורית  התחבורה  של  הקווים  בשאר  כמו   422 קו  ביקורת 

בישראל".
לאחר פנייה חוזרת למשרד התחבורה, עלה הנתון המעניין הבא. 
התחבורה  מפעילי  על  המשרד  שעורך  שוטפת  בקרה  "במסגרת 
הציבורית", מסר דובר משרד התחבורה. "נקנסה חברת אפיקים 
בסכום כולל של כ-100 אלף שקל, בגין הפרות מתנאי ההפעלה 

ובכלל זה איחורים ואי ביצוע נסיעות".
מחברת אפיקים לא נמסרה תגובה.

עשרות נוסעים שעושים את דרכם מידי יום מירושלים 
לבני ברק, נאלצים להמתין זמן רב לקו 422 של חברת 
  אפיקים ולעיתים אף מתמודדים עם חיסורי קווים 
משרד התחבורה חשף ל'ביזנס': "חברת אפיקים נקנסה 
בעבר בסכום כולל של כ-100 אלף שקל, בגין הפרות 
מתנאי ההפעלה ובכלל זה איחורים ואי ביצוע נסיעות"

"סבל איום ונורא": כאוס בקו 422

avig@kav-itonut.co.il :אם גם אתם נתקלתם בבעיה דומה - מוזמנים לפנות למערכת קו עיתונות במייל
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מי יעזור 
למתגרדים?

יש  פסוריאזיס?  עם  מתמודדים 
שייקלו  ומעמיקות  טבעיות  דרכים 
עליכם. ריכזנו עבורכם שש המלצות 

מנצחות. חשוב לקרוא

מאת: הילה פלאח

המערכת  להיחלש  עשויה  אדם  כל  אצל  לחוצות  בתקופות 
הגופנית הרגישה אצלו. יש כאלה שיסבלו מכאבי ראש חזקים 
מהאוכלוסיה   3% ויש  עמוסה,  בתקופה  עיכול  מבעיות  או 

שיסבלו מפסוריאזיס. 
בעצות  תועלת  ימצא  טבעיות,  בדרכים  לטפל  שמעדיף  מי 
המתמחה  הישראלית,    TTM חברת  מטעם  המצורפות 

בהתאמה אישית של צמחי מרפא ושליחתם עד הבית. 

המלצות:

• להפחתת גירודים בקרקפת ובגוף, מומלץ לעשות שטיפה 
עם שליש כוס של חומץ תפוחים ושני שליש כוס מים. אחרי 
רבע שעה יש לשטוף במים ולא להשאיר על העור. ההמלצה 
החומץ  שכן  וסדקים,  פצעים  של  במקרים  מתאימה  לא  הזו 

יגרום לתחושת צריבה.
עם  אמבטיה  מומלצת  העור  של  ולריכוך  גרד  להפחתת   •
חצי כוס מלח אנגלי )מלח אפסום( או מלח מים המלח. ניתן 
שועל  שיבולת  של  כפות   4-5 לאמבטיה  להוסיף  לחילופין, 
קרם  למרוח  וחשוב  דקות  כ-15  באמבטיה  להישאר  יש  דקה. 

לחות אחרי הטבילה.
• מומלץ להיחשף לשמש ל- 5-10 דקות על בסיס יומי, עדיף 
בשעות הבוקר. פוטותורפיה היא שיטת טיפול מומלצת למקרי 

פסוריאזיס. אין למרוח קרם הגנה על נגעי העור.
בכפפות.  להצטייד  חשוב  ניקוי  חומרי  עם  כשעובדים   •
לעורר  יכולה  אליהם,  רגישים  שאתם  לחומרים  חשיפה 

התפרצות של המחלה.
• אחרי כל מקלחת, העור יבש יותר, לכן מומלץ למרוח על 
מרגיע  אלוורה טהור. צמח האלוורה  ג'ל  העור אחרי הרחצה 
מצב  את  ישיר  באופן  משפר  מחקרים  ולפי  העור  את  ומזין 

הפסוריאזיס.

צמחים להקלה

יכולים  צמחים  מתאימים.  מרפא  בצמחי  להתעניין  מומלץ 
לחזק את הגוף בדרכים שונות: הם יכולים להקל על תופעות 
הקונבנציונלית;  הרפואה  של  לטיפולים  שמתלוות  לוואי 
לגוף  ולסייע  המחלה  התפרצויות  בין  המרווחים  את  להגדיל 
לפנות רעלים בצורה טובה יותר. צמחים מסוימים גם מתאימים 

להרגעה ומתייחסים לצד הרגשי של המחלה.
אלה הם צמחי המרפא שמחקרים מצאו אותם יעילים להקלה 

על בעיית העור: 
לפה גדולה – צמח אירופאי שגדל ביערות. תמצית מרוכזת 
במחלות  לטיפול  מקובל  עור.  במחלות  בטיפול  יעילה  שלו 

כרוניות ואוטו-אימוניות ועוזר בפינוי רעלים מהגוף.
אובליפיחה – שיח קוצני בעל גרגרים כתומים, שהשפעתם 

מקלה על בעיות עור.

בן חרדל – מוכר גם כרוקט. מיצוי שלו מתאים למצבי יובש 
קיצוניים ומקל על אדמומיות העור.

-  צמח שעל אף שמו, מצמיח פרחים סגולים  תלתן אדום 
בטיפול  יעיל  הגוף.  על  ומתונה  עדינה  השפעה  בעל  דווקא. 

בקשקשת העור ובפינוי רעלים. ידוע כמאזן הורמונלי.
 TTM חברת  האלה,  הצמחים  של  מרוכזות  מתמציות 
טיפולית,  ומשחה  נוזלי  מיצוי  צמחיות,  כמוסות  מייצרת 
מרווחים  ליצירת  עוזרים  כן,  וכמו  העור  לשיקום  שעוזרים 
מאושרים  הצמחים  המחלה.  התפרצויות  בין  יותר,  גדולים 
בכשרות  הוא  והייצור  תזונה  כתוספי  הבריאות  משרד  ידי  על 

מהודרת.
ייעוץ  לשיחת   TTM-ל טלפנו  יותר,  לדעת  מעוניינים 
מקיימים   TTM חברת  של  היועצים  עלות.  ללא  טלפונית 
תשאול מקיף ודיסקרטי בטלפון ובודקים אם התהליך על בסיס 

צמחי מרפא, יכול להתאים לכם.
בתרופות  הרפואי,  במצבכם  בהתחשב  וכן  במידה 
מוצרים  ערכת  הביתה  אליכם  תשלח  ועוד,  שנלקחות 
וכמוסות  חיצונית  למריחה  קרם  נוזלי,  מיצוי  טבעיים: 
פעילות.  צמחים  תמציות  של  יבשה  אבקה   המכילות 

 
יועץ מטעם TTM ילווה את התהליך, יעקוב אחר ההתקדמות, 
יתאים את המינונים של תמציות הצמחים בהתאם לצורך ויגבה 

עם המלצות לתזונה שתקל על המצב.
TTM לפרטים כנסו לעמוד הפייסבוק של

/https://www.facebook.com/TTMNATURAL
או התקשרו – 1-700-556-700
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מי שלא ראה את צהלת כחלון ואיווט, בנט ושקד, בישיבת 
מימיו.  מיניסטרים  שמחת  ראה  לא  שני,  ביום  הקבינט 
לחוק  להתנגד  שהתחייבו  החברים  של  החמוצים  הפרצופים 
מרכיבי  איש  כמה  עד  העידו   – בעד  והצביעו  ההמלצות 
פורצת  השמחה  אבל  מרצון,  להתפרק  שש  לא  הממשלה 
הגבולות בישיבת הקבינט היוותה הוכחה הרבה יותר עליזה. 

את זר הפרחים הממלכתי היו צריכים הנוכחים המאושרים 
תובנה  החדיר  שפיות  של  שברגע  אלקין,  זאב  לשר  לשלוח 
נכוחה למוחו של ראש הממשלה. במוצ"ש עוד היה זה השר 
לוין שהעביר את מסריו של ראש הממשלה. "אין סיכוי שנעלה 
נורא", הוא  נצא  השבוע להצבעה את חוקי השבת. ציבורית 
אמר לדרעי בשיחת טלפון וזה מצדו הודיע כי ייעדר מישיבת 
עם  בצוותא  המשותפת,  ההיעדרות  באה  כך  אחר  הממשלה. 
גפני מישיבת ראשי מפלגות הקואליציה. אם העמדה של לוין 
הייתה נותרת בעינה ושולטת בכיפה בלשכת ראש הממשלה 

– גם ישיבת הקבינט הייתה נותרת מיותמת מנוכחות חרדית.
שהחרדים  כך  על  הכרזה  הסתם  מן  היה  הבא  "הצעד 
המערכת  את  מדרדר  שהיה  מה  ההמלצות,  בחוק  יתמכו  לא 
בדיעבד  התנחמו  בחירות",  מערכת  של  לכאוס  הפוליטית 
לתפוס  המטוס  על  שעלו  לפני  רגע  ראש-הממשלה  בלשכת 
לא  לגרש  שמחים  היו  אליו  יעד   – האפריקנית  ביבשת  ראש 
במשך  שהודר  אלקין  פרקליטים.  כמה  גם  אלא  פליטים,  רק 
תקופה ארוכה ממוקד קבלת ההחלטות בלשכה, הוחזר ברגע 
האמת וסיפק את הסחורה. הוא הסביר לנתניהו את נחיצותה 
מנע  ובכך  החרדים,  החברים  עם  משותפת  ישיבה  קיום  של 
נוספת,  חורפית  מיסקלקולציה  הליכוד,  מסיעת  הרוסי  הדב 

שעלולה הייתה להוביל לבחירות.
החרדית,  בעמדה  צידד  שבמסגרתו  הכותל,  במתווה  כמו 
אלקין הוא השר הבולט שממשיך להוכיח לויאליות לשותפים 
החרדים, לכל רוחב הגזרה. בוויכוח שבין כחלון לפרוש, סביב 
השאלה האם הייתה התחייבות בעל-פה מצדו של כחלון, תוך 
כדי המו"מ הקואליציוני, לתמוך בפסקת ההתגברות, במידה 
השר  סגן  בעמדת  מצדד  אלקין   – בבג"ץ  ייפסל  הגיוס  וחוק 
ומוכן  בעד,  החרדי. כחלון מצדו, מכחיש שהבטיח להצביע 
כיום רק לתמוך בחוק עם שינויים מינוריים – כשלעתיד לבוא, 
ייפסל, הוא מוכן לכל היותר לשקול בחיוב  וגם הוא  במידה 
תמיכה עתידית בפסקת ההתגברות, וגם זאת כתורה שבעל פה 

גם כן – ששבעים פנים לה.
בנוכחות  דרעי,  השר  בלשכת  שני  ביום  שנערכה  בישיבה 
ונציג  מקלב  ח"כ  פרוש,  השר  סגן  ליצמן,  המתפטר  השר 
הבונים החופשיים השר לשעבר אריאל אטיאס, התחוור לכל 
בפסקת  ויתמוך  מרצון  הכביש  את  יחצה  שכחלון  הסיכוי  כי 
ההתגברות – פשוט לא קיים. בשביל לאלץ את האיש להצביע 
בעד – צריך כנראה להפעיל לחץ פיזי מתון מהסוג שהפעיל 
נתניהו ערב ההצבעה על חוק ההמלצות, ואת זה חברי הכנסת 
החרדים לא מסוגלים לעשות במצבם כיום, חרף כל כותרות 

השבת הדרמטיות והצהרות ה'תחזיקו אותי'.
שינויי  שאפילו  הייתה  ישיבה  מאותה  העגומה  המסקנה 
גובשו.  לא  עדיין  חוק מתוקנת,  להצעת  כהמלצה  הנוסחאות 
בחירות,  למערכת  והיקלעות  רגליים  מגרירת  שחושש  גפני 
דוחף לכך שהשינויים יגובשו במהירות ויקודמו בהליך חקיקה 
מהיר. התיקונים אמורים להיות מינוריים, מה שיאפשר לבג"ץ 
מדיו  את  פושט  חרדי  חייל  במהירות שבה  החוק  את  לפסול 
השבוע,  של  האמיתית  הכותרת  מגוריו.  לשכונת  כניסתו  עם 
בסוגיית  בכלל  היא  בהרבה,  מהותי  באופן  לנו  שנוגעת  זו 
הגיוס. אם חוק מתוקן יוגש, וסעיפיו לא יהוו יותר מתיקונים 
קוסמטיים, גובר הסיכוי שהוא ייפסל בבג"ץ עוד לפני מערכת 
הבחירות הבאה. במציאות שכזאת, רכבת השבת, רק תוביל 

את יאיר לפיד לתחנת הגיוס.

ביקורת פנים
בתווך שבין הנחת האקדח על השולחן במערכה הראשונה, 
לבין קול נפץ הירייה שנשמע במערכה השלישית – נפגשו שני 
חברי-כנסת פעילים ודינמיים בש"ס וביהדות התורה לשיחה 
השניים  בין  השיחה  תוכן  אם  שמיעה.  עדי  בה  שנכחו  ערה 
היה מוקלט ומודלף, סטייל שיחתם של השר דרעי והמקליט 
מביתר עילית – אלף התנצלויות בישיבות סיעה משותפות לא 

היו מכבות את הבעירה.
תוכן השיחה של השניים שיקף כמעט במדויק את עמדתם 
של מרבית חברי הכנסת החרדים, שהאמיצים מביניהם הביעו 
את עמדתם בחדרי חדרים, והחששנים רק רימזו והביעו את 
אשר על ליבם בניד ראש כתגובה לדבריהם של אחרים. היות 
ומדור זה אינו נוהג להכניס ראשו בין הרים, ניתן לדבר אפוא 
לא  הזה,  ובמישור  טהורים,  פוליטיים  שיקולים  על  ורק  אך 
נמצא מי שילמד זכות על הצעד החד-צדדי של שר הבריאות.

שדווקא  הרגישו  כאחד,  ומש"ס  התורה  מיהדות  החברים 
חוקי  רכבת  חיובית.  התקדמות  חלה  האחרונים  בשבועות 
לרציף  המדויקת  ההגעה  שעת  ורק  מהתחנה  יצאה  השבת, 
מהחדר  והוצאתה  החרדית,  הדרישה  החצנת  עלומה.  נותרה 
הסגור של ראשי הסיעות לאולפני החדשות – כבר הזניקה את 
התבטא  הכנסת  מחברי  אחד  הקודם.  במשבר  בסקרים  לפיד 
מהטעויות  שאפילו  נאמר  אישיות  איזו  על  והזכיר  בחריפות 

של עצמה – אינה לומדת.
 – ליצמן  הקטר  על  החברים  הוציאו  הקיטור,  עיקר  את 
במישור הנוגע לחוק הגיוס, אודותיו דובר פה תחילה, בהתאם 
לסדר החשיבות האמיתי, ולא החדשותי. חבר אמיץ, בעילום 
מללבוש  שיטתי  באופן  נמנע  שליצמן  הזכיר  כמובן,  שם 
לרגליו מגפיים צבאיות ולהיכנס לביצת ועדות הגיוס. מוועדת 
בוועדת  כיום  וכלה  לוועדת שקד  עבור  לרע,  הזכורה  פלסנר 
לוין – ליצמן הותיר את הזירה הקשה מכל, לחברים אחרים 
מיהדות התורה ומש"ס. מצדו נפלו אלף, מימינו רבבה, אליו 
– כל זה לא נגע. הפלירט של השר המתפטר עם אנשי הפלג 
שבא לידי ביטוי לאחרונה בסירובו לחתום על מכתב מחאה 
נגד המפגינים והתנגדותו לעצירת התקציבים – הוכיח שלא 

מדובר רק בהיעדרות מסיבות בריאותיות.
ההם  על  נתניהו  שטבע  הלשון  למטבע  באסוציאציה 
חששו  החרדים,  הכנסת  חברי  גם  כי  לומר  ניתן  שמפחדים, 
השבוע מלומר על לבם. הם, וביחד עמם גם חלקים נרחבים 
ונכבדים מהתקשורת החרדית, מסיבות ידועות עליהן מיותר 
שבא  הזה,  הקול  את  תמיד.  מפחד  אדם  ואשרי  להרחיב, 
להשמיע  שווה  החרדים,  הכנסת  חברי  מרבית  של  מפיהם 

במלוא עוצמתו, למרות הנמכת הווליום בשאר המוקדים.
שאל  לממשלה?"  מחוץ  לנו  מחכה  אלטרנטיבה  "איזו 
כמועמד  עליו  הכריז  שליצמן  גבאי  "האם  מהחברים,  אחד 
ראוי ולגיטימי, הוא זה שאנו רוצים להכתיר במקום נתניהו? 
אותו גבאי שמכריז בכל מקום שהוא בעד תחבורה ציבורית 
בשבת? ואולי ליצמן מחכה ללפיד, שניזון ממשברים כאלה? 
ואם ביבי ייכנע בגלל הלחץ הפומבי, נרוויח משהו? בציבור 
רק יתפרש שהוא נכנע לסחיטה שלנו והזעם שיעלה ויצוף – 
יתורגם לעוד ועוד מנדטים של לפיד. לפיד שאל איפה הכסף, 
ואני שואל: איפה ההיגיון?" סיכם החבר שהזכיר את אזהרת 
מרן הגראי"ל שטיינמן מפני מגבלות הכוח והגדיר את ליצמן 

כמי שעושה "שבת לעצמו".
אחרי  לשידור  עלה  התפטרותו,  על  ליצמן  הכרזת  ערב 
שתיקה בת חודש, יו"ר ש"ס אריה דרעי, שסיפר בטון חמצמץ 
בראיון לתוכנית פילפוליטיקה )בהגשת יעקב ריבלין והחתום 
האוליטמטום  על  לו  והודיע  אליו  התקשר  ליצמן  כי  מעלה( 
שהציב בפני ראש הממשלה. דרעי שביטא השבוע בקול את 

בלחש,  השמיעו  התורה  ביהדות  שחבריו  הרעיונית  העמדה 
השר  של  בשבחיו  והפליג  הראיון  כדי  תוך  עצמו  את  תפס 
ששם את השבת בראש מעייניו. חז"ל לימדונו כי מי שנכווה 
ברותחין, נזהר בצוננין. על אחת כמה וכמה, שאותו אדם יהא 
זהיר ברותחי-רותחין. על מה שקורה למי שמדבר יותר מדי, 
יכול לספר מבית אבא, ח"כ אגודאי שחגג השבוע את שמחת 
חתונת בנו, באולמות נפרדים. מדור זה, מיותר להדגיש, נמנע 
פוליטיים  ורק בעניינים  ועוסק אך  בין הרים  מלהכניס ראשו 

)לא( טהורים.

עובדות אלטרנטיביות
בפתח  הפנים  שר  התייצב  הפסטיבלים,  תרועת  כשנאלמה 
חבריו  לב  ועל  לבו  על  מאשר  מעט  רק  ופרק  הסיעה  ישיבת 
מיהדות התורה. בשיחה שהתקיימה בצהרי יום שני בין ח"כ 
הסיעה,  בישיבת  שנכח  בש"ס  לח"כ  התורה  ביהדות  בכיר 
ובאופן  כספחת,  קשה  בהרבה,  ביקורתית  נשמעה  הנימה 

מפתיע, לא רק כלפי ליצמן.
"לא הרווחנו כלום מהמשבר", סיכמו שני החברים מש"ס 
התורה  ומיהדות  מש"ס  השניים  לגרסת  התורה.  ומיהדות 
)להלן: "הבלתי מתפטרים"(, האיום של ליצמן לפני שבועיים 
והכרזתו הפומבית כי יפרוש מהממשלה אם יתבצעו עבודות 
בדימונה – השליכה לזירה שכבר נוטרלה, פצצת מימן. "הרי 
שתי ההצעות, גם של המרכולים וגם של האכיפה המשולבת, 
להעלאתן  עד  הימים   21 ומועד  השולחן  על  כבר  הונחו 
להצבעה התקרב ובא עוד לפני שהושמע האיום", הסביר אחד 

החברים. 
אלטרנטיביות'  'עובדות  תרצו  אם  השניים,  של  הגרסה 
סטייל יהדות התורה וש"ס, מתארת סיפור אחר לגמרי, שטרם 
הושמע ברמה. "כבר לפני שבועיים חוק המרכולים היה אמור 
לעלות להצבעה בוועדת השרים. אבל אז בא האיום של ליצמן 
שנכנע  כמי  ציבורית  להצטייר  יכול  לא  שהוא  הסביר  וביבי 
לאיילת  והודיע  השיורית  בסמכותו  השתמש  הוא  לחרדים. 
שלו,  את  יעשה  שהשקט  חשבנו  ההצבעה.  משיכת  על  שקד 
אבל  לדיון,  הפחות  לכל  השבוע,  יעלה  שהחוק  סוכם  ואכן 
גם זה טורפד אחרי הגל התקשורתי שבא בעקבות התפטרות 
מתכוון  לא  שליצמן  הבין  כי  מודאג  היה  לא  נתניהו  ליצמן. 
לפרק את הקואליציה ומדובר במשבר זמני, אבל אז הודיעו 
דרעי וגפני שהם מחרימים את פורום ראשי סיעות הקואליציה. 
זה היה הזרז לקדם את החוקים שהיו אמורים לעבור כבר לפני 

שבוע, אם סאגת ההתפטרות הייתה נחסכת מאתנו". 
היה  המפרגנים  החברים  אחד  את  בעיקר  שהקפיץ  מה 
במהלך  קודמו  השבת  שחוקי  כך  על  ב"המודיע"  הפרסום 
יום ראשון בעקבות התפטרות השר, מקדש שם שמים. "הרי 
את  להפיל  מאיים  לא  שליצמן  ברור  היה  כבר  ראשון  ביום 
הממשלה והולכים להסדר חקיקתי של כהונת סגן שר, אחרי 
שכל הדברים סוכמו עם נתניהו", מסביר החבר המפרגן, "מה 
שקרה בינתיים זה שדרעי וגפני הודיעו שהם לא במשחק ואם 
לא יוחלט על קידום החוקים בו ביום – הם יימנעו מלהשתתף 
בכל הפורומים של הקואליציה והממשלה. כל זה נעשה ללא 
ישיר  בדיבור  אלא  מאיימות,  וכותרות  תקשורתיות  אמירות 
בתוך החדר. הלקח שלנו הוא הפוך לגמרי מזה שהתקשורת 
מפסידים,  כולנו  נתניהו  של  פומבית  מהשפלה  מציירת. 

ומרוויח רק לפיד".
הפניית האצבע, מאשימה או מאדירה, לעבר ליצמן, הפכה 
הניתוח  יותר,  הרבה  מעניין  אלה.  בימים  רפלקס  לתנועת 
המהומה,  כל  "בתוך  התורה.  מיהדות  ח"כ  אותו  שהשמיע 
שכחנו שמי שהתחיל את המשבר היה בכלל חבר הכנסת גפני 
שהודיע לפני שבועיים שהוא מפסיק להצביע עם הקואליציה. 
לא  שליצמן  מיד  הבין  הפועלות  הנפשות  את  שמכיר  מי 

בית ספר לפוליטיקה

שבת לעצמו

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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לא החרדים הם סחטני הקדנציה 
הנוכחית, אלא איווט וכחלון. ביבי 

במצבו, כמו שמשון נטול מחלפותיו, 
יכול רק לספוג בשקט, עד לרגע שבו 

יחליט לזעזע את העמודים ולהפיל 
את הבית ויושביו, על ראשו

"ליצמן לא יכול לתפקד על תקן 
נהג קטר משני של גפני בענייני 

שבת קודש. גם השבוע גפני המשיך 
להשמיע הצהרות לוחמניות לצרכי 

כותרת ביתד. שלא יתפלאו אחר כך 
שליצמן לוקח צעד אחד יותר מדי. 

צעד אחד יותר מגפני"

יישאר על תקן נהג קטר משני של גפני". אותו גורם מסביר 
דפק  נתניהו  "הרי  המשבר.  בתום  גם  נמשכת  שההתנהלות 
לא  בתל-אביב  רטרואקטיבית  שחקיקה  ואמר  השולחן  על 
תעבור. והנה בבוקר יום שלישי, הכותרת ביתד נאמן מכריזה 
שחברי הכנסת של דגל התורה יגישו הסתייגות וידרשו החלה 
רטרואקטיבית לחוק המרכולים, גם בתל-אביב. לכולם ברור 
כך  אחר  יתפלאו  שלא  אבל  כותרת,  לצרכי  הצהרה  שזו 

שליצמן לוקח צעד אחד יותר מדי. צעד אחד יותר מגפני".

מחזיק מפתחות
החסיד  של  יומו  בסדר  ובקיא  אורחותיו  את  שמכיר  מי 
יעקב ליצמן – לא זקוק לאירועי השבוע האחרון כדי להוכיח 
את דבקותו ברבו. מי ששוחח עמו אי פעם על האדמו"רים 
את  ראה  במחיצתם,  ולשהות  להכיר  זכה  אותם  גור  לבית 
לזייף.  יוכל  לא  לעולם  ציני  שפוליטיקאי  בעיניים  הניצוץ 
בניגוד לפוליטיקאים חרדים אחרים שכמה מהם מתחו עליו 
ביקורת )על החסיד כמובן ולא על רבו(, הרי שליצמן מציית 
באמת, לכל אשר יורהו האדמו"ר. בלי אולי ובלי אבל. אשרי 

הפוליטיקאי שמציית כך לרבו. אשרי האדמו"ר שזהו נציגו.
צוהר  פותחת  ליצמן,  עם  השנים  ארוכת  ההיכרות 
שמלמד רבות על נאמנותו למנהיג הרוחני. דווקא מאירועי 
לא  לליצמן  הוכחה.  להביא  אפשר  אי  החולף  השבוע 
לזכות  נצטווה.  אשר  את  לקיים  מלבד  אלטרנטיבה  הייתה 
יח"צניו, המוכשרים במגזר החרדי ואולי אף מעבר לקווים, 
ודוסקס  אתר  בכל  הציות שפומפם  נרטיב  את  לזקוף  אפשר 
השבת  השבת,  על  שמר  משליצמן  יותר  שידור.  תחנת  בכל 

ויחצ"ניה שמרו עליו.
השאלה האם ההתפטרות נחלה הצלחה במבחן התוצאה 
שנויה במחלוקת )פוליטית בלבד, לשם ההדגשה בפעם המי 
יודע כמה( בקרב חברי יהדות התורה. בסביבת שר הבריאות 
בטוחים שרק בזכותם עבר נתניהו משלב הדיבורים למתחם 
יום-ראשון-אולי-חצי- על  וההכרזה  השבת  חוקי  המעשים. 

משבר  אלמלא  מקודמים  היו  לא  מוגבל,  שבתון-בערבון 
ההתפטרות. ליצמן יכול בהחלט לומר שבמעשה אחד שלו, 

הוא פעל יותר מכל האיומים של חבריו. 
הטווח  ארוך  מהנזק  להתעלם  אפשר  אי  השני,  הצד  מן 
ראשון,  יום  10 שפורסם בערבו של  שייגרם. בסקר חדשות 
התייצב יאיר לפיד ראש בראש מול נתניהו, עם 24 מנדטים 
השבוע  סיפר  בליכוד  בכיר  לליכוד.  כמו  עתיד,  ליש 

יותר.  אף  קשה  מצב  על  מעידים  שלהם,  שהאינדיקטורים 
הפעם הקודמת שסקר שכזה פורסם, הייתה במשבר השבת 
הקודם – מה שמלמד כנראה שרכבות השבת, מגיעות לאותה 
מה  ישראלית.  שבת  של  כוחה  מהי  חזו  חזו  סקרים.  תחנת 
מחוללת  וחקירות,  חדשות  וסיגרים,  שמפניות  עושים  שלא 

רכבת שבת קטנה.
אי אפשר להאשים רק את ליצמן בהעצמת לפיד. בסביבתו 
את  לליכוד  שגורמים  שהשניים  השבוע  הודו  נתניהו  של 
הנזק הגדול ביותר, הם איווט ליברמן ומשה כחלון. ההכרזה 
גבאי,  אבי  תחת  בממשלה  מלשבת  יימנעו  כי  השניים  של 
וערוץ התקשורת האלטרנטיבי שהשניים מקיימים עם לפיד 
את  שוב  הפכו  לאופנה,  שהפכה  הערוצים  שני  במתכונת 
לפיד, אחרי תקופת דשדוש, לאלטרנטיבה היחידה לנתניהו. 
היה  יותר,  טובות  בתקופות  ביבי  וגם  בשעתו,  שרון  אריק 
שמתפנקים  לשניים  רעה  תחת  רעה  לגמול  הדרך  את  מוצא 
בשני התפקידים הבכירים בממשלה, ועם מספר לא גדול של 
מנדטים אוחזים בצווארו של ראש הממשלה. לא החרדים הם 
סחטני הקדנציה הנוכחית, אלא איווט וכחלון. ביבי במצבו, 
כמו שמשון נטול מחלפותיו, יכול רק לספוג בשקט, עד לרגע 
שבו יחליט לזעזע את העמודים ולהפיל את הבית ויושביו, 

על ראשו. 
אם צצה במוחו של נתניהו המחשבה ללכת לבחירות, היא 
חלפה עברה מן העולם חיש מהר עם פרסום הסקרים. נתניהו 
העדיף כותרות עכשוויות מביכות, על פני היגררות למערכת 
ובמוקדה  ומדינה  דת  ענייני  סביב  ותגעש  שתרעש  בחירות 
יעמדו החרדים שלא נוהרים לבקו"ם והרכבות שלא נוהרות 

בימי ראשון. 
חולק,  אין   - לכל  והופנם  השבוע  שנלמד  אחד  ערך  על 
ומדובר בחובת הציות של פוליטיקאי למנהיגו הרוחני. אלא 
ומוצאים  שמפלפלים  רשומות  דורשי  יש  הזה,  בעניין  שגם 
יהדות  מח"כי  אחד  השבוע  הסביר  "לליצמן",  הבדלים: 
התורה, "יש היום פריבילגיה שאין לאף ח"כ חרדי מוביל, לא 
בש"ס ולא ביהדות התורה. הוא מחויב לשמוע ולציית לאיש 
משה  העיתונאי  פרסם  ב-89',  דבר".  יישק  פיו  שעל  אחד 
הורוביץ ספר על הרב שך שכותרתו הייתה "שהמפתח בידו". 
כי מחזיק  לומר השבוע  ניתן  כמעט שלושה עשורים אחרי, 

המפתחות הועבר מהסיעה הליטאית לסיעה המרכזית.

שביתת שבת. השר בדימוס יעקב ליצמן, צילום: פישל רוזנפלד
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"וַיִּשְַׁלח יֲַעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפנָיו ֶאל ֵעשָׂו ָאִחיו ַאְרָצה שִֵׂעיר שְֵׂדה ֱאדוֹם: וַיְַצו אָֹתם ֵלאמֹר ּכֹה 
תֹאְמרוּן ַלאדֹנִי ְלֵעשָׂו ּכֹה ָאַמר ַעְבדְָּך יֲַעקֹב ִעם ָלָבן גְַּרתִּי וֵָאַחר ַעד ָעתָּה" )בראשית לב, 

ד-ה(.
למדתי  ולא  מצוות שמרתי  ותרי"ג   - גרתי  לבן  עם  ברש"י(  הובא  אגדה,  )מדרש  רבותינו  דרשו 
חלילה  לעשות  במטרה  חיל  גיבורי  איש  מאות  ארבע  עם  בא  עשו  להבין,  וצריך  הרעים.  ממעשיו 
שפטים ביעקב ובניו, ומה יעקב שולח לומר לעשו? "עשו, דע לך - עם לבן גרתי, ושמרתי תרי"ג 

מצוות".
ונשאלת השאלה, מה לו לעשו אם יעקב שמר תרי"ג מצוות או לא, הרי הוא בא להילחם עמו כעת, 
וכיצד יפחיד וירתיע אותו הבשורה ששמר יעקב תרי"ג מצוות, מדוע טענה זו של יעקב תמנע ותעצור 

את עשו מלצאת נגדו למלחמה?
ולא התאמן באומניות  גוייס למילואים  כנראה שלא  ומצוות  יעקב תורה  אדרבה להיפך, אם שמר 
לחימה, ואם כן ודאי חושב עשו שיצליח במלחמה כנגד יעקב, בפרט כשבא עם כל פמליא דיליה, 
ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמה )שיר השירים ג, ח(, כולם בדרגת אלוף, אין אפילו אחד סגן אלוף 
ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום )בראשית לו,  ְקַנז..  ֵּתיָמן, ַאּלּוף אֹוָמר, ַאּלּוף ְצפֹו, ַאּלּוף  או אלוף משנה... ַאּלּוף 

טו-מג(, כולם אלופים!
אלא רבותינו מבארים שהזכיר לו יעקב אבינו לעשו את מה שאמר יצחק אביהם: "ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב 
ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו" )בראשית כז, כב(, כל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, 
מדרשות,  ובבתי  כנסיות  בבתי  מצפצף  יעקב  של  קולו  וכשאין  בהם,  לשלוט  יכולות  עשו  ידי  אין 

הידיים ידי עשו )בראשית רבה סה, כ, איכה רבה -פתיחות(.
ַצָּואֶרָך  ֵמַעל  ֻעּלֹו  ּוָפַרְקָּת  ָּתִריד  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהָיה   - שולטות  עשו  ידי  אז  יעקב  של  קולו  את  אין  אם  רק 
)בראשית שם, מ(, אמר לו יצחק לעשו אם ראית יעקב אחיך פורק עול של תורה מעל צוארו, אתה 
יכול לו )פסיקתא פרשת תולדות(, אבל אם יעקב "ִאיׁש ָּתם יֵׁשב אָֹהִלים" )בראשית כה, כז(, אם קולו 

מהדהד בתורה ובמצוות אין ידי עשו יכולות לשלוט.
לכן אמר לו יעקב לעשו: "דע לך אחי, קיימתי את כל תרי"ג המצוות בבית לבן ולא למדתי ממעשיו 
הרעים, כל מצווה שבאה לידי קיימתיה במסירות נפש, ולכן אינך יכול עלי, ואיני צריך לפחד ממך 

כלל ועיקר!" 
"אם הנך חושב שנחלשתי באמונה, בתורה, או בעשיית המצוות והידיים כבר ידי עשו - אתה טועה, 
אע"פ שלבן ניסה למנוע אותי מעשיית המצוות לא שמעתי בקולו, לא הקלתי בקולו של יעקב, אלא 
הקול נשאר חזק ועומד, קֹול ָּגדֹול ְוֹלא ָיָסף )דברים ה, יט(, שמרתי תרי"ג מצוות ולא למדתי ממעשיו 

הרעים של לבן, ולכן צריך אתה לפחד ממני, כיון שלא תוכל עלי!"
ולגופו של דבר, כיצד לא השפיע על יעקב אבינו חברתו של לבן הרשע ובניו, הרי דרך ברייתו של 
אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו )רמב"ם דעות פ"ו 

ה"א(, ואוי לרשע ואוי לשכנו )סוכה נו ע"ב(. 
אלא אפשר להסביר זאת באופן שכלי, אדם מתפעל מהשני בזמן שחושב שהוא אדם גדול וחשוב, 

אך אם האדם השני אינו נחשב בעיניו, הוא אינו מתפעל ממנו ולא לומד ממעשיו.
ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה" - הוא היה  יעקב אבינו מעיד ש "ַוְיִהי ִלי" -לבן היה בעיניי כמו  "ׁשֹור ַוֲחמֹור צֹאן 
חשוב בעיני כמו שור וחמור, עבד ושפחה, ולכן לא למדתי ממעשיו! יעקב אבינו היה בז למעשיו 

המושחתים של לבן הרשע ובני ביתו ולכן לא למד והתפעל ממעשיו. 

   

בזמן שישראל עוסקים בתורה ובמצוות - עושים רצונו של מקום, אין שום אומה ולשון יכולה עליהם 
)ילקוט שמעוני כי תשא רמז שצ"א(. גם אומות העולם יודעים את הסוד הזה, ולכן תחילת מלחמתם 

בבתי כנסיות ומדרשות לגרום שלא ילמדו תורה ויתפללו.
אך תהילות לא-ל ברוך הוא, עם ישראל לא הקל בקולו של יעקב, ולכן ידי עשו נכרתות, ְוָנָקם ָיִׁשיב 
ְלָצָריו ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו )דברים לב, מג(, ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֶבן )שמות 

טו, טז(, ְוָׁשב ַיֲעקֹב ְוָׁשַקט ְוַׁשֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד )ירמיה ל, י(, אמן. 
#סוד הצלחת הרוע בעולם

"ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב ַוֹּיאֶמר ַהִּגיָדה ָּנא ְׁשֶמָך, ַוֹּיאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ָׁשם" )בראשית לב, ל(. 
לכאורה לא מובן, מדוע כל כך חפץ יעקב לדעת את שמו של המלאך – שרו של עשו )מדרש אגדה(. 
אמנם התשובה היא שיעקב לא שאל סתם לשמו של המלאך, אלא ניסה להבין במה מצליח לנצח 

ולכבוש בני אדם, מה סוד הצלחתו, כיצד כובש בני אדם ומפתה אותם לעבור עבירה? 
אמר לו המלאך: ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי, השם שלי זה "אל תשאל"- אל תשאל שאלות, בוא אחרי בלי 
לדבר. יהיה לך טוב, אתן לך הכל.. כך מצליח יצר הרע למשוך ולפתות בני אדם, כיון שיודע שאם 
יתחילו לחקור ולשאול הם יגלו את רמאותו ויראו שאין בו כלום, ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים )בראשית לז, 

כד(, ַמִים ֵאין ּבֹו ֲאָבל ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ֵיׁש ּבֹו )בראשית רבה פד, טז(.
וזועק "כל מי שצריך, יש לי פה ביד דבר נפלא  משל למה הדבר דומה? לאדם שתופס דבר בידו 
"אל  תגיד?"  ביד,  לך  להיות  יכול  "מה  ואומרים:  בסקרנות  אליו  ניגשים  אנשים  לכם..",  שיעזור 

תשאלו! אתה רוצים? תבואו!"
ובני אדם רודפים והולכים אחריו, הולכים והולכים, ובסוף להיכן הוא מוביל אותם? למורד, בור 
עמוק שאין אפשרות לעלות ממנו. ולאחר מכן פותח את ידיו ומראה להם שלא היה בהם כלום! הוא 

עולה מהבור באמצעות הכנפיים שלו, אך כל האנשים שהלכו אחריו שולל נשארים שם..  
כך עושה יצר הרע, צוחק מכולם, גורם לאדם לעבור עבירות ולאחר מכן עולה ומשטין עליו בשמים. 
ִלְׁשִמי, בוא  ִּתְׁשַאל  ֶּזה  ָלָּמה  ומצליח לכבוש את בני האדם בכך שמורה להם לא לשאלות שאלות, 

אחרי, מה שאתה רוצה תקבל..

  

שרו של עשיו נילחם ביעקב, אך לא הצליח נגד ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב )בראשית כז, כב( - לומדי התורה 
הקדושה, קול התורה מהדד בעוז ובגאון, עולם התורה מתעצם מיום ליום, הישיבות גדלות ותלמודי 
התורה מתמלאים מפה לפה, אך דרך אחרת יש לו, "ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכֹו"- אלו התמכין דאורייתא )זוה"ק 
וישלח, דף קס"ה ע"ב(, העוסקים במלאכה ומחזיקים בכספם את לומדי התורה הקדושה. ופעמים 
שמצליח השטן לנגוע בכף ירך יעקב, בתומכים בתורה, ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו, ואם אין 

קמח, חלילה וחס גם אין תורה )אבות פ"ג מי"ז(. 
אולם אם יש תורה ודאי שיהיה גם קמח, ולבסוף שום דבר לא יוכל לנצח את התורה הקדושה! יהי 

רצון שנמשיך להגות בתורה הקדושה ולקדש שם שמים ברבים, לקראת הגאולה השלימה, אמן. 

אני חומה – זו תורה 
   הרה"ג ראובן אלבז 

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

בפרשתנו אנו קוראים על המאבק המופלא והשמיימי שבין יעקב למלאך – שרו של עשיו. ושם 
נאמר: "ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר" )בראשית לב, כה(. יש להבין מדוע 
צריכה התורה להדגיש כי יעקב היה לבדו, ושהוא מצא עצמו בודד במאבקו לאחר שמשפחתו 
ובניו שהיו משענתו היחידה כבר חצו את מעבר יבוק. הרי זה כבר נאמר בפסוקים הקודמים שיעקב 
העביר את כל משפחתו את הנהר, כך שברור שהוא נשאר לבד באותו רגע שנפגש עם המלאך כשהוא 
עומד להיאבק מולו? עוד יש להבין, מה שהתורה מדגישה את השעות שנאבקו יעקב והמלאך "עד עלות 

השחר", לשם מה?
מסופר שכ"ק הרבי מפיאסצנה הי"ד חזר פעם אל ביתו מבית המדרש בליל שבת כשהוא בעצבות גדולה. 
הוא חש שהדברים שהוא משמיע בפני חסידיו ליד שולחן השבת ובהזדמנויות שונות, לא משפיעים עליהם 
היה  יכול  לא  עליו,  שירדה  העצבות  עד שבשל  לדברי.  אדישים  נהיו  החסידים  לעצמו-  אמר  הוא  כלל. 
לעלות על משכבו. בחדרו החשוך הלך הלוך וחזור כשמחשבות נוגות מטרידות אותו, בשביל מי אני עמל? 

מדוע איני מצליח במקום שאבותיי הקדושים כן הצליחו?
לפתע ניגש אל החלון, פתח אותו לרווחה והסתכל על העולם. מבעד לחלון ראה את הכוכבים מציצים 

בשפע רב. הלילה היה שקוף ובהיר, ובאמצע השמים טייל לו הירח את הטיול הנצחי-המלכותי שלו.
הביט הרבי אל תוך אישון הלילה, פרס את שתי ידיו כלפי השמים ואמר: "ירח זה, השופע את אורו לכל 
העולם – כלום הוא שואל את עצמו: בשביל מי אני מאיר? הלא בקושי יש לילות בהם הירח מאיר את 
חשכת הלילה. רבים הלילות שהעננים מכסים אותו במקומות רבים בכדור הארץ. אך הוא עושה את שלו. 
הוא אומר לעצמו שודאי נמצאים אי שם אנשים, הנהנים מאורו המבהיק. כך אני האדם, על שום מה עלי 

לשאול בשביל מי אני עמל? כירח זה כך חייב האדם לתת את שלו. הוא חייב לומר דברים שיטהרו את 
הם  אף  ויטהרו  ייהנו  רבים,  מכן  ולאחר  מועטים  תחילה  ואנשים,  יום  יבוא  העולם.  המזוהם של  האויר 

מהדברים". לפתע ירדה שמחה גדולה על הרבי ועלה על משכבו. 
)ל"ב(  בחולין  הגמרא  דברי  את  מביא  רש"י  לבדו.  יעקב  היוותרותו של  סיבת  את  אינה מפרטת  התורה 
בסיבה לחזרתו: "שכח פכים קטנים וחזר עליהם". יעקב אבינו מלמד אותנו שגם אם הוא לבד, ונשארו 
אולי פכים קטנים שאין בהם תועלת, אל תניח למאבק. אל תתייאש מלהאיר כי בסופו של דבר השפעתך 

תהיה גדולה. וזה "עד עלות השחר" - בסוף יאיר השחר וחותם המאבק יווכח לעין כל.
על עוצמת מאבק זה נאמר במדרש דברים מופלאים: "רבי ברכיה בשם רבי סימון אמר: "....מה הקב"ה 
כתוב בו 'ונשגב ה' לבדו ביום ההוא' )ישעיה ב'( אף יעקב – 'ויוותר יעקב לבדו'" )בראשית רבה ע"ז, א'(. 

פלאי פלאים, וכי ייתכן לעשות משוואה בין ה"לבדו" של הקב"ה לבין ה"לבדו" של יעקב אבינו?
כל  ברך תשבע  כל  תכרע  לך  כי  תבל  יושבי  כל  וידעו  ו"יכירו  גדול  בשופר  יתקע  עת  ההוא  י"ל שביום 
לשון..." יראו כי כל שנות הגלות והחושך היו גם הם מחושבים ומתוכננים. כמאמר הנביא: "אודך ה' כי 
אנפת בי". כך גם אצל יעקב אבינו אמנם עתה המאבק הוא "לבדו" אך תוצאותיו וחותמו יוכחו בעלות 

השחר, עת יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו.
משתמשת  במקום",  "ויפגע  מהפסוק:  שנדרש  אבינו  יעקב  של  תפילתו  על  דווקא  מדוע  לנו  מסביר  זה 

התורה בתואר "מקום" על הקב"ה, מה שלא נאמר אצל אבותיו אברהם ויצחק בתיקון תפילתם?
כיון שיעקב אבינו לימד אותנו שבכל "מקום" ובכל "מצב" צריך להיאבק ולהתפלל. כי בסוף השחר יאיר 

והמקום יהפך לסולם המוצב ארצה שראשו מגיע השמיימה.

יעקב לבדו עד עלות השחר
  הרה"ג שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



צרכנות 
מאחסנים בגדים נקיים מכתמים

סופי:  זה  עכשיו 
כאן  כבר  החורף 
עוברים  הקיץ  ובגדי 
בארון  לאחסון 
הבא.  לאביב  עד 
לשמור  מנת  על 
הבגדים  מצב  על 
גם  מהם  וליהנות 

בשנה הבאה חשוב להקפיד על אחסון נכון ולפני 
עליהם  שהצטברו  הכתמים  כל  הסרת  על  כן, 
שככל  משום  וזאת  האחסון  טרם  העונה  במהלך 
יהיה  הבגד,  על  יותר  רב  זמן  יישארו  שהכתמים 
קשה יותר להסיר אותם. וניש קליה גולד, יסייע לך 
בהסרת מגוון כתמים קשים כמו שוקולד, קטשופ, 
קפה, יין, פירות, גלידה ועוד, ובעזרתו תאפסני את 

הבגדים נקיים מכתמים.

עשי סדר בשידת מוצרי הטיפוח 
נוטה  העור  בחורף 
שימוש  עקב  להתייבש 
תנורים  במחממים, 
הלחות  ומזגנים, 
הופך  והעור  יורדת 
כיצד  ורגיש.  לפגיע 
גוטליב,  שרון  נתכונן? 
ההדרכה  מנהלת 
לאודר  אסתי  של 

מומלץ   • הבאים:  הצעדים  על  ממליצה  בישראל 
היו  שברובם  הקלים,  הקיץ  מרקמי  את  להחליף 
על בסיס מים או ג'ל, למרקם עשיר יותר על מנת 
לחות  קרם  למשל:  לעור.  ולחות  הזנה  להעניק 
Resilience Lift Extreme, קרם למראה מוצק 
יותר, ממצק ומחליק את העור • אפשרות נוספת, 
להגיע  מנת  על  )סרום(  תיקון  מוצר  לשלב  היא 
מוצרי  למשל  ואפקטיבית.  יותר  טובה  לתוצאה 
 Advanced Night Repair התיקון שלנו:  סרום
 - Synchronized Recovery Complex
ומסייע  לעין  הנראים  העבר  נזקי  את  מתקן   II
הסביבה  של  המזיקות  ההשפעות  עם  להתמודד 
הנראות על העור • רובינו נוטות לנהל שגרת טיפוח 
במרקם  לילה  קרם  להוסיף  גם  הזמן  זה  בבוקר, 
עשיר יותר, כידוע בלילה העור אינו חשוף לקרינה 
ורדיקאלים חופשיים וזה הזמן לטפל ולשקם. למי 
מומלץ  ואדמדם,  מגורה  יבש  שהעור  שמרגישה 
ומפנק  עשיר  מרקם  בעלי  במוצרים  להשתמש 
ושאינם ריאקציוניים • בנוסף, זה הזמן לטפל בעור 
כתוצאה  בפיגמנטציה  טיפול  יותר,  ממוקד  באופן 

מהשמש, פילינגים למינם ומסכות.

לעטוף את הילדים בחום ובסטייל
2018 של  קולקציית חורף 
קדס קידס הינה קולקציה 
עשירה, צבעונית ורבגונית. 
מורכבת  הקולקציה 
השראה  קבוצות  מארבע 
עם  אחת  שמשתלבות 
אחת  ומשלימות  השנייה 
קבוצת  השנייה.  את 
הינה החורפית  ההשראה 
משמעות    WABI SABI
ביפנית,  שלכת  הינו  השם 
משלימה  קבוצה  זוהי 
לקראת  לחנויות  שנכנסת 

את  משלימה  הקבוצה  חדש.  עניין  ויוצרת  חורף 
מעבר  כלומר  עזים,  יותר  בצבעים  אך  המראה 
עונה  בתחילת  המוצגים  רכים  פסטלים  מצבעים 
בקבוצה  ומתפרצת  עזה  עוצמתית  צבעוניות  אל 
, דבר היוצר מראה מונוכרומטי מושלם בחנות.  זו 
הקבוצה בהשראת שנות ה-70 הנוסטלגיות, חמה 
שילובים  ונכונה,  מרגשת  צבעוניות  בעלת  ונעימה 
וירוק  שמנת  אפרסק  עם  וחומים  אבן  בורדו,  של 
מושחר  )זהב   COPPER של  נגיעות   + אמרלד 
ונחושת( הבא לידי ביטוי בעיקר בדפוסים וטכניקות 

בארט על הדגם. בואו להתחמם בסטייל!

מלון מהדרין חדש
"צפורי בכפר" בחפץ  המוניטין המשובח של מלון 
הארץ,  לצפון  גם  עצמו  את  לשכפל  עומד  חיים 
צפורי,  אלי  העסקים  איש  המלון,  שבעל  לאחר 
רכש לאחרונה את מלון "עדן" בטבריה – ומתעתד 
להכשיר אותו עבור הציבור החרדי. המלון בניהולו 
של צפורי ייפתח לציבור כבר בשבועות הקרובים. 
בסמיכות  טבריה,  בלב  שוכן  בטבריה  "עדן"  מלון 
קריית  בעיר  החרדית  ולשכונה  הקניות  לאזורי 
 100 והרי הגולן. במלון  נופי הכנרת  – מול  שמואל 
והרצאות  אירועים  ואולמות  אוכל  חדרי  חדרים, 
וכנסים  עיון  ימי  לאירוח  לאידיאלי  אותו  ההופכים 
כמו גם לשבתות משפחתיות ושמחות. אלי צפורי: 
להם  מגיע  יותר.  הרבה  מגיע  החרדים  "לנופשים 
ושירות  מלכותיים  אירוח  תנאי  עם  ומרגוע  נופש 
מלונאי מושלם ויוקרתי ולצד זאת, הקפדה, באופן 
קבוע ומובנה, על כל פרט ופרט ברמת המלונאות 
המהודרת  הכשרות  רמת  לצד  ביותר  הגבוהה 

ביותר".

תפרגנו לעצמכם משקה חם וקסום
כבר  החורף 
בערבים  כאן, 
תפרגנו  הקרירים 
רגע  לעצמכם 
עם  חמים 
מסדרת  חליטה 

קולקציית  ויסוצקי,  של  המחודשת  הקסום'  ה'גן 
פרי  המוקפד  העדכני  בעיצוב  מפנקת  חליטות 

מעצב האריזות הידוע ברוך נאה. זה פשוט יעשה 
שונים,  טעמים  מ-25  למעלה  בסדרה  טוב.  לכם 
הטעמים  את  למצוא  אחד  לכל  המאפשרים 
המתאימים לו במיוחד, לגוון ולהתפנק כל יום עם 

טעם אחר ושונה.

40% הנחה על קולקציית החורף 
את  מעמיקה  ישראכרט 
שיתוף הפעולה עם חברות 
החרדי  במגזר  מובילות 
תכנית  חברי  לטובת 
במסגרת  יותר".  לך  "מגיע 
ישראכרט  מעניקה  זו 
התכנית,  חברי  ללקוחותיה, 
הטבה משמעותית ובלעדית 

ברשת קידישיק: 40% הנחה על קולקציית החורף 
ההנחה  בכסלו.  כ"ג  ח-  התאריכים  בין   2017-18
המשתתפים  פרטים  מגוון  על  לצרכן,  מהמחיר 
"מגיע  תכנית  חברי  החודש  ייהנו  בנוסף,  במבצע. 
באיקאה  ברכישת  הנחה   ₪ מ-100  יותר"  לך 
בסכום מעל 300 ₪. המבצע עד י"ב בכסלו. הטבות 
אלו ועוד ניתנות בנוסף למגוון ההנחות הנעות בין 
3% ל5% באלפי חנויות.  להצטרפות לתכנית מגיע 

לך יותר חייגו: 1-800-22-88-44.

אלפים השתתפו במבצע 'קונים בקפה'
עלית  קפה  אוהבי  אלפי 
במבצע  חלק  לקחו 
"קונים בקפה" במסגרתו 
שעה  מדי  התקיימה 
 – הגרלת  חול  יום  בכל 
קניוני  של  גיפטקארד 
 2,000 בסך  עזריאלי 
נמסר:  עלית  מקפה   .₪
"לחברת קפה עלית, כמי 

להשיב  חשוב  היה  לקוחותיה,  לקהל  שמחוברת 
חשים  אנו  אותם  והפרגון  האהבה  על  ללקוחותיה 
ומשאבים  מחשבה  השקענו  לכן  השנים,  במהלך 
רבים במבצע שיעניק פרס לזוכים רבים. בכל שעה 
ממוצרי  הרוכשים  מבין  זוכה,  עלה  המבצע  מימי 
הנמס של קפה עלית, וזכה בגיפטקארד של קניוני 
למשתתפים  מודים  אנו   .₪  2,000 בסך  עזריאלי 
ומבטיחים  הזוכים  עם  שמחים  במבצע,  הרבים 
להמשיך ולהעניק ללקוחותינו חוויית קפה טעימה 

ומרגשת עם שלל המותגים שלנו.

מוצר לכל החיים במחיר מיוחד
ה  ר ט ק ל א '
 ' ר ח ס
ה  ט י ל ח ה
ש  י ג נ ה ל
מוצרי  את 
ג  ת ו מ ה
י ת ר ק ו י ה

 M i e l e
לקהל   ,

שיושם  המהלך  הצלחת  את   וממשיכה  הרחב 
בנובמבר אשתקד ובבסיסו שיווק של תנור ומכונת 
כביסה של המותג המוביל במחיר הנמוך מ- 4,000 
₪. בחודש נובמבר אשתקד החל המהלך להנגשת 
מוצרי המותג והוצעו מס' מוצרים במחירים נמוכים 
Miele המשווקים בישראל. לאור  ממחירי המותג 
החיובית  וההשפעה  הגבוהים  המימוש  היקפי 
החליטה  למותג,  המודעות  על  למהלך  שהייתה 
ולשווק  הפעילות  את  להעמיק  אלקטרה  חברת 
דגם נוסף של תנור בנפח פנימי ענק של 76 ליטר 
בנוסף,  בלבד.   ₪  3,990 של  תקדים  חסר  במחיר 
של  תקדים  חסר  במחיר  כביסה  מכונת  תוצע 
 Miele 3,990 ₪ בלבד. בדומה לכל מוצרי המותג
שנים   20 של  לשימוש  נבדקים  אלו  מוצרים  גם 
ומבטיחים אמינות ואיכות גבוהה לאורך זמן כיאה 

למותג עילית.

להסרת לכלוך, אבנית, חלודה וכתמים
תמיד  לא 
זמן  לך  יש 
ן  ו י ק י נ ל
לכן  יסודי, 
צריכה  את 
ן  ו ר ת פ
י  ו ק י נ ל
וקל.  מהיר 
מציעה  סנו 
ר  צ ו מ

כל  של  ופשוט  מהיר  לניקוי  בארץ  מסוגו  בלעדי 
סוגי הלכלוך: אנטי קאלק –מטליות רב שימושיות 
פעולות   4 המעניקות  כללי  וניקוי  לכלוך  להסרת 
במוצר אחד: מסירות לכלוך, אבנית, חלודה, שומן 
לכם  מאפשרות  קאלק  אנטי  מטליות  וכתמים. 
ליהנות מתוצאות מושלמות בניגוב קל, ואידיאליות 
הבית.  ברחבי  שונים  משטחים  של  מהיר  לניקוי 

להשיג באריזה של 50 מטליות לניקוי כללי.

ניחוח גברי מרענן
הפופולארי  המותג  מן,  קרמה 
הישראלים,  הגברים  בקרב 
פותח  אשר  גוף  קרם  משיק 
הגברי.  העור  לצרכי  במיוחד 
ועשיר  במהירות  נספג 
החדש  הדור   . לחות  במרכיבי 
פותח  לגברים  גוף  קרמי  של 
להתמודד  במטרה  במיוחד 
ולכן  הגבריים  המאפיינים  עם 
מן"  "קרמה  של  הגוף  קרם 
עשיר במרכיבי לחות, במרקם 

מריחה,  לאחר  דביק  אינו  במהירות,  נספג  קל, 
ומבשם את הגוף בניחוח גברי מרענן. הקרם עשיר 
במרכיבי לחות פעילים: ויטמין E, אלנטואין ושיאה 
אשר מעניקים לחות מיידית, מרככים עור מחוספס 

ומרגיעים רגישות ואדמומיות בעור.

הסופגניות של החורף או של חנוכה?
כמעט  כבר  אנחנו  נכון 
ריח  אבל  בחנוכה, 
נמצא  מרגש,  הסופגניות 
מתוקפת  כבר  במאפיות 
החגים, והוא מאפשר לנו 
שמחכה  ממה  טעימה 
שמונה  במשך  לנו 
בעבור  החנוכה.  ימי 
הפכו  הסופגניות  רבים, 
החורף  ממבשרי  לחלק 
הגשם,  לצד  הישראלי, 
והמעילים.  המרקים 
מבעלי  נאמן  ריקי  גם 
נאמן,  מאפה  רשת 
ההבחנה  עם  מסכימה 

טעים  מאפה  היא  "הסופגניה  לדבריה:  הזאת. 
וחם שמתאים מאוד לימות החורף הקרים. בנוסף 
גוש  רק  לא  היא  הסופגניה  האחרונות,  בשנים 
מקום  ובכל  זולה,  תות  בריבת  מלא  שומני  בצק 
טעמים  במגוון  מלאות  סופגניות  למצוא  ניתן 
עם  סופגניות,  ומיני  רגילות  סופגניות  וטקסטורות 
ההיצע בא הביקוש". אז לא צריך לחכות לחנוכה 
אפשר כבר עכשיו לגשת לאחד מסניפי קפה נאמן 
בדיוק  וטעימה  חמימה  סופגניה  לעצמכם  ולבחור 

בטעם שאתם אוהבים.

מצבי הרוח של השמפו והמרכך 
ניחוח  מציגה  קוסמופארם 
הרוח  מצבי  בסדרת  נוסף 
שתסדר  הסדרה  כיף,  של 
כיף  הראש,   את  לכם 
לכל  זוהר  בניחוח   GLOW
מגיע  הניחוח  השיער.  סוגי 
בבקבוק דרמטי בצבעי זהב - 
שחור וניחוח זוהר שיסדר לך 
חפיפה.  בכל  הרוח  מצב  את 
מתאים  כיף  ומרכך  שמפו 
לשימוש  השיער  סוגי  לכל 
יומי, בעל רכיב ה- HSP אשר 
הקרקפת  עור  את  מרגיע 
גירויים  מפני  עליו  ומגן 
ויובש. הנוסחה הייחודית של 

שמפו 'כיף' מעניקה לשיערך הגנה מרבית וטיפוח 
ויטמין  מושלם בכל חפיפה. השמפו מועשר בפרו 
5B העוטף את השערה, מזין אותה בלחות ומעניק 
לה מראה בריא ובוהק. חברת קוסמופארם, יצרנית 
ומשווקת סדרת הטיפוח 'כיף'. המותג כיף, המוביל 
של  רחב  מגוון  מציע  הרחצה,  בתחום  בישראל 
הרחצה  חוויית  את  ההופכים  איכותיים,  מוצרים 

למפנקת, קלילה ואנרגטית.

ניקיון עם עוצמה 
מתקרב  החנוכה  חג 
בעיצומן.  וההכנות 
את  מוציאים  כאשר 
ומכינים  החנוכיות 
אותן לקראת הדלקת 
הנרות, מגלים לעתים 
קרובות כי ניקוי כלים 
אתגר  הוא  ממתכת 
מציע  סנו  פשוט.   לא 
לניקוי  מושלם  פתרון 
מתכות  והברקת 
סנו  שריטות:  ללא 
מנקה   – מתכת  רב 
ומבריק באופן מושלם 
את כל סוגי המתכות: 
נירוסטה, כסף, כרום, 

ניקל, פליז, נחושת, ארד ועוד.

מגוונים את החורף
כמו  אין 
ערב  ארוחת 
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לארוחה  השולחן  סביב  המשפחה  בני  כל  להם 
ארוחות  את  לגוון  לכם  מציעה  לבן'  'הוד  חמה. 
הערב המשפחתיות עם מגוון השניצלים והקציצות 
ומיוחדת  חמימה  אווירה  שיעניקו  הבשריים 
'הוד  מוצרי  כל  אוהבים.  שכולם  נפלאים  וטעמים 
כולסטרול,  דלי  הם  משובח.  מהודו  עשויים  לבן' 
מונוסודיום  תוספת  וללא  משמרים  חומרים  ללא 
גלוטמט. בהשגחת בד"צ מהדרין של הגר"א רובין 

שליט"א, להשיג בחנויות המובחרות.

ערכות שינה במתנה 
סנטר'  'עמינח  רשת 
במבצעים  ממשיכה 
שיאפשרו  המיוחדים 
מזרנים  לרכוש  לכם 
ולישון  איכותיים 
קונים  ובנוחות:  בשקט 
עמינח  מזרני  זוג 

שינה  ערכת  במתנה  ומקבלים   COMPORT
2 כריות ו-2 מגני מזרן. בקניית זוג מזרני  הכוללת 
קויל  קינג  מזרוני  זוג  או   LUXURY קויל  קינג 
שינה  ערכת  במתנה  מקבלים   EXCLUSIVE
מהודרת, הכולל 2 כריות + 2 מגני מזרן + 2 סדינים 

+ 2 ציפיות + 2 ציפות.

פגייה מצטיינת
ד  ר ש מ
ת  ו א י ר ב ה
גם  בחר 
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הפגייה  את 
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מדדי  פי  על  מצטיינת  לפגייה  שיבא  הרפואי 
כוח  תשתיות,  זיהומים,  שיעור  הכוללים  האיכות 
להוביל  ממשיכה  בשיבא  הפגייה  ועוד.  אדם 
ושומרת על הסטנדרטים הגבוהים והטובים ביותר. 
היעדים  אחד  הוא  בפגים  הטיפול  תחום  הובלת 
הקדיש  אשר  הרפואי  המרכז  של  האסטרטגיים 
פגייה  לבניית  תרומות  לגיוס  גאלה  ערבי  שני 
חדשה, שתהיה הפגייה המובילה ביותר בארץ ואף 
מהמובילות בעולם. הפגייה החדשה תכלול חדרים 
רפואי  ציוד  בה  יהיה  ומשפחתו,  פג  לכל  פרטיים 
מוקד  להיות  תמשיך  והיא  בעולם,  מהמתקדמים 
מכל  ומרכבים  קשים  במקרים  ולטיפול  לקליטה 
הארץ. הפגייה בשיבא מונה כיום 58 מיטות אשפוז 

וכוללת יחידה לטיפול נמרץ פגים ויחידת ביניים.

חבילות חתנים חדשות 
ומשתלם  זול  שהכי  בית,  בכל  כבר  יודעים  כיום 
הישיבות',  בני  'קרן  אצל  לקנות  שמחה   בשעת 
מיוחדות  חתנים  חבילות  במבצעי  שיוצאת 
 500( שארפ  מקרר   1- עסקה  במיוחד:  ומפנקות 
מכונת  משולב,  תאי  דו  קינג  תנור  מהדרין,  ליטר( 
כביסה 'בוש' ב- 6950 ₪ בלבד *עסקה -2 מקרר 
'אלקטרה' )450 ליטר(, תנור דו תאי משולב, מכונת 
כביסה קונסטורקטה ב-4999 ₪ בלבד *עסקה -3 
מקרר סמסונג )500 ליטר( , תנור דו תאי , מכונת 
בלבד   ₪ ב-7300  ק"ג(   7( קונסטורקטה  כביסה 
'סאוטר'  ליטר(, תנור   LG )530 4 מקרר- *עסקה 
 6( תא אחד משולב, מכונת כביסה אלקטרולוקס 
'בקו'  מקרר   5- *עסקה  בלבד.   ₪ ב-8000  ק"ג( 
מכונת  משולב,  תאי  דו  תנור  בד"ץ,  ליטר(   525(
בלבד.   ₪ ב-6750   ) ק"ג   6( אלקטרה  כביסה 
מהדרין,  ליטר(   580( 'שארפ'   מקרר   6- *עסקה 
כביסה  ומכונת  משולב  תאי  דו  סאוטר  תנור 
חשמל  "מוצרי  בלבד.   ₪ ב-7950  קונסטורקטה 

איכותיים - במחירים הזולים ביותר".

חום כשלעצמו אינו דבר מסוכן
נערך  ייחודי מסוגו  כנס 
לילדים.  נורופן  מטעם 
שהתקיים  בכנס, 
סיטי-טאואר  בלאונרדו 
ארוחת  וכלל  גן  ברמת 
ניתנה  עשירה,  בוקר 
של  מרתקת  הרצאה 

הד"ר עדי קליין – מנהלת מחלקת ילדים בהלל יפה 
'מיתוסים בחום' שברה  בנושא  בחדרה. ההרצאה 
לא מעט מיתוסים נפוצים בקרב הציבור... באירוע 
נכחו אימהות חרדיות לתינוקות וילדים וגם אימהות 
מהדברים.  חלק  לשמע  הופתעו  ילדים  למספר 
האמירה  היה  שנופץ  הבסיסיים  המיתוסים  אחד 
ויכול  וילדים  תינוקות  אצל  מסוכן  גבוה  "חום  כי 
לגרום לנזקים רבים". ד"ר קליין הסבירה שהורים 
עצמה  בפני  מחלה  הינו  חום  כי  מאמינים  רבים 
היכולה לגרום נזק לילדם, ובמיוחד כשהחום גבוה 
נוטלים מספר  יותר, רבים מהם אף  יותר וממושך 
לטיפול  בדחיפות  ופונים  החום  להורדת  תרופות 
הינו  כסימפטום  חום  כי  הן  העובדות  אך  רפואי. 
תגובה הסתגלותית של הגוף, וכשלעצמו אינו גורם 
כאבי  כגון  בתסמינים  מלווה  החום  לעיתים  לנזק. 
וחוסר מנוחה.  ראש, שרירים, צמרמורות, עצבנות 
מורידות  בילד בתרופות  רצוי לטפל  אלו  במקרים 
חום ומשככות כאבים, כדוגמת נורופן לילדים, על 
עוד  כל  אך  הנוחות.  אי  מידת  את  להפחית  מנת 
ואינו סובל מתסמינים מטרידים  הילד חיוני ושמח 
מלבד החום עצמו- אין כל צורך להוריד את החום.

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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מסעדה למהדרין ברמת החייל
ת  ו נ מ ב
ת  ו ש ג ו מ ש
ת  ד ע ס מ ב
אפשר  שאלוט, 
את  למצוא 
ם  י ח ב ט מ ה
ם  י י ד ו ה י ה
הקווקז  מהרי 

המסורתיים.  הרוסיים  לתבשילים  ועד  וגיאורגיה 
השף והמסעדן מישה אמאייב, בעל ידי זהב וניסיון 
של הפעלת מסעדות כשרות ברחבי רוסיה, משרה 
את האופי החם והאדיב שלו בכל רחבי המסעדה. 
שאלוט מציעה מטבח יהודי קווקזי ים תיכוני כשר 
יד,  בעבודת  בצקים  מנות  מבחר  עם  למהדרין, 
ומאכלי  ובצלייה  בגריל  מובחרים  בשרים  נתחי 
צ'ודו,  למצוא  ניתן  המסורתיות  המנות  בין  דגים. 
או  עוף  ירק,  במילוי  דקיק  פריך  בצק  מעין  שהוא 
בשר, תבשיל עדשים גרוזיני בשם לוביו, ועוד שלל 
מנות מסורתיות מפתיעות העשויות ביד אמן. בואו 
כשרה  גבולות,  חוצת  קולינרית  מחוויה  להתרגש 
למהדרין בתל אביב, משגיח במקום. רחוב הברזל 

3, רמת החייל, ת"א 

קצרצרים
יום  עוגת  משיקה  קופיקס  רשת 
שוקולד  עם  קלאסית  הולדת 
ימי  וסוכריות, המתאימה לחגיגות 
בגודל  העוגה  ובבית.  בגן  הולדת 
אטרקטיבי  במחיר  ס"מ   29*24

של 60 ₪

מלחי  סדרת  מציגה  "תבואות" 
ועשירים  טבעיים  הימלאיה 
מגנזיום,  כגון  חיוניים  במינרלים 
סידן  גופרית,  ברזל,  אשלגן, 
את  לו  המקנים  נוספים  ויסודות 
צבעו הוורוד. בד"צ בעלזא. מחיר: 

19.90 ₪- 1 ק"ג

א"י' מציעה  הגדולות של  הטחנות 
לחג החנוכה קמח חיטה לבן בהיר 
וקופסה  וחגיגית,  מעוצבת  באריזה 
בעיצוב  הקמח  לאחסון  מהודרת 
 ₪  5-3 בהיר:  לבן  קמח  תואם. 

קופסת פח: 18-15 ₪

מגוון  את  מרחיבה  מרדכי  יד 
הקונפיטורות שלה במדף ומשיקה 
בטעמים  קונפיטורות  שלוש 
אגס  תפוח-  אגס,  תאנה-  חדשים: 
ואפרסק- פסיפלורה. ללא חומרים 
מאכל.  צבעי  וללא  משמרים 

בהשגחת בד"צ בעל"ז

מהדורת  משיקה  תנובה 
חורף מיוחדת משקה חלב 
של  עשיר  בטעם  לקפה, 

אגוזי לוז, 1% שומן בלבד

G880 - מתאים למידה  1.90,2.00 / 0.80,0.90 מ׳מק״ט
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לאישה
5 סיבות מדוע כדאי

לרשום את הילד לחוגים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פסטה סתווית וצבעונית

טיפים

1 חבילת פסטה קצרה )500 גרם( מבושלת לפי 
הנחיות היצרן

1 בצל קלוף, חתוך לקוביות קטנות מאוד
1 חציל קטן, חתוך לקוביות קטנות מאוד
2 יח' זוקיני, חתוך לקוביות קטנות מאוד

2 יח' פלפל אדום, חתוך לקוביות קטנות מאוד
2 יח' פלפל צהוב, חתוך לקוביות קטנות מאוד

6 שיני שום כתוש
8 זיתי תסוס מגולענים וחתוכים לפרוסות

1/2 כוס שמן זית
מלח לפי הטעם

פלפל שחור גרוס לפי הטעם
לקישוט: 3/4 כוס פירורי לחם / חופן פטרוזיליה 

/ 2 שיני שום כתושות / שמן זית לפי הצורך 
גבינת פטה משובחת  גדושות  כפות   4 להגשה: 

ומגוררת וחופן עלי אורגנו ובזיליקום טריים

לומדים לתקשר
והורים רבים מוצאים את עצמם  ויותר פורה,  יותר  עולם החוגים נעשה 
מתמודדים עם השאלות: לאיזה חוג לרשום את הילד, איך לגרום לילד 
להתמיד ומדוע מומלץ לרשום את הילד לחוג?  רוני לוגסי, כוראוגרפית 
מדוע  מסבירה   IMPACT  - הבינתחומי  המחול  רשת  ומנהלת  בינלאומית 

כדאי לרשום את הילד לחוג, וכיצד ניתן לגרום לילד להתמיד בחוג

לרגל עונת הסתיו, מותג הפסטה המוביל "ברילה" ומאיה דרין מציעים מתכון פסטה צבעונית 
וטעימה. המתכון קל, מהיר ונוח להכנה. יכול לשמש גם לארוחה חגיגית עם רטטוי, זיתי תסוס, 

פתיתי פטה ופירורי לחם קלויים 

לילדים  בעיקר  ילדים,  עבור  חיובי  דבר  הם  חוגים 
הילדים  רוב  כמעט  בהתפתחות.  בעזרה  צורך  בעלי 
נתקלים בקשיים בתחום פיזי, תנועתי וחושי בגילאים 
חברתיים  לקשיים  להתפתח  העלולים  מוקדמים 
דרך  הילד  את  מלמדים  החוגים  שונים.  והסתגלותיים 
סיטואציות חברתיות להתמודד עם מצבים שונים כמו 
במרחב  התארגנות  פעולה,  שיתוף  קהל,  מול  עמידה 
הילדים בשעות  את  חוגים מעסיקים  זו,  מלבד  ועוד.  

הפנאי ומעניקים ערך מוסף לשגרה היומית. 

בחירת החוג הנכון תוסיף לשגרת היום של הילד הנאה 
ומשחק. החוג הינו תחביב שבו הילד עוסק בפעילות 
בחירה.  מתוך  אליה  ילך  הוא  ולכן  נהנה  הוא  ממנה 
כדי שהחוג  נהנה  לוודא שהילד  בבחירת החוג חשוב 

ייתפס כנעים ורצוי ולא ככפיה. 

הצמיחה,  חווית  התמדה.  יכולות  לילד  מקנה  החוג 
בחיי  חשוב  שיעור  מלמדת  בחוג  והשיפור  הלימוד 
לומד  הילד  החוג.  חשיבות  את  מעציבה  ובכך  הילד 

להיות ולקחת חלק בתהליך ארוך שבסופו ישנו תוצר סופי- ריקוד, פרס, 
תעודה וכדומה. תוך כדי הילד לומד לרכוש מיומנויות בתחום שהינו חדש 
גירוי מוחי להמשך הפעילות. כתוצאה מההתמדה, הילד חווה  ויוצר  לו 
סיפוק ומשתפר בתחום. השילוב בין הנאה להתמדה ישרת את הילד גם 
בעתיד, כאדם בוגר, כשיחפש מקום עבודה שיש לו משמעות וכן גם הנאה. 

חוג  בחירת  הילד-  בחיי  שיפור  טעון  תחום  לחזק  הזדמנות  הוא  החוג 
שלו.  החולשה  נקודות  את  הילד  אצל  לשפר  במטרה  גם  לעשות  יכולה 
לדוגמא- ילד אשר יכולותיו הספורטיביות הן גבוהות, נרשום אותו לחוג 
בו הוא ישפר את יכולותיו השכליות. כאשר חיזוק נקודות השיפור נעשה 
יותר  ניתנת ההרגשה של למידה "קלילה"  לא במסגרת הלימודים, לילד 
ולכן החוג מהווה פלטפורמה "לא רשמית"  מאשר במסגרת בית הספר, 

לשיפור היכולות. 

לרוב, חוגים נעשים בצורה קבוצתית ולכן הם מפתחים את יכולות הילד גם 

בקבוצה. בתהליך ההתבגרות והגלידה של הילד, לאינטראקציה החברתית 
משמעות רבה: הן בביטחון הילד בעמידה בקבוצה, בדיבור מול קהל וכן 

ברכישת ערכים כמו שיתוף פעולה ודאגה לזולת. 

בניית בטחון עצמי ודימוי עצמי- להבדיל מבית הספר, שהוא מסגרת בה 
הילד אינו יכול להפגין את כישוריו באופן תמידי ואף לעיתים חושש ללכת 
אליו, בחוג הילד עומד בפני עצמו. היות והקבוצה קטנה יותר בחוג, החוג 
ההצלחה  את  חווה  הילד  בו.  המשתתף  את  אינדיבידואלי  באופן  מפתח 

ובשל לנסות דברים חדשים ומורכבים יותר. 

ונהיה קשובים  הילדים בתחילת הדרך בחוג  כהורים, חשוב שנלווה את 
כלפי התחושות של הילד. במידה והילד מבקש לעזוב את החוג תוך זמן 
יש  הסתגלות,  קשיי  על  ומדובר  במידה  הסיבות.  את  לבדוק  כדאי  קצר, 
לסייע לילד. בנוסף, יש לזכור כי שעמום הוא חשוב ויש בו ערך ומקום 
ליוזמה של הילד. השאירו מקום פנוי בלוח הזמנים היומי לזמן איכות עם 

הילדים, להרהורים ומחשבות, ללא נוכחות מסגרת. 

זית  שמן  כוס   1/4 מחממים   .1
לפי  הירקות  את  מקפיצים  במחבת 
אחר  הבצל,  תחילה  במחבת,  הסדר 
החצילים,  את  למחבת  מוסיפים  כך 

הפלפלים, הקישואים והשום.
לפי  השמן  שארית  את  מוסיפים   .2

הצורך בעת טיגון הירקות.
לחם,  פירורי  טוחנים  בינתיים   .3
פטרוזיליה, שום, שמן זית ומלח ופלפל. 
תערובת  את  יבשה  במחבת  קולים 

פירורי הלחם. 
מתבלים  זיתים,  לרטטוי  מוסיפים   .4
מוסיפים  ופלפל.  במלח  הרטטוי  את 
את הפסטה המבושלת ומבשלים יחדיו.

5. מפזרים גבינת פטה, מקשטים בעלי 
אורגנו ובזיליקום ומגישים.

כבר  להופיע  עלולות  בתקשורת  הפרעות 
על  הפעוט.  לחיי  הראשונות  החיים  בשנות 
מנת לזהות אותן מוקדם ככל האפשר ולטפל 
ראש  כ"ץ,  פוטר  חנה  ד"ר  הצורך,  במידת 
האקדמית  בקריה  בתקשורת  להפרעות  החוג 
אונו וד"ר לימור עדי- בן סעיד, מרצה בכירה 
מעניקות  בחוג,  ותקשורת  שפה  להתפתחות 
בין  תקשורת  לעידוד  רעיונות  מספר  לנו 

אישית בגיל הרך:                              

1. לחזק מחוות בלתי מילוליות של הפעוט. 
כדי  בחיוך  ולהגיב  חיוך  לזהות  למשל: 
לציון  מקובלות  במחוות  להשתמש  שילמד 

הנאה.
2. לזהות סימני מצוקה ולהגיב אליהם באופן 
כואב  "מה  לך?"  נעים  "לא  למשל:  מילולי. 

לך?"
למשל:  הפעוט.  של  מעשיו  את  להמליל   .3
הילד מצביע לכיוון הדובי המונח על הארון. 
לך  תביא  שאמא  רוצה  "אתה  אומר:  ההורה 

את הדובי"?
את  להרחיב  כדי  הילד  מעשי  על  להגיב   .4
את  לי  שהבאת  רואה  "אני  הפעולה:  שיתוף 
שנעשה  רוצה  אתה  מה  הקוביות.  משחק 

יחד?"
ליוזמה  המכוונות  בבית  פעילויות  לעודד   .5
קשר  המעודדים  משחקים  לבחור  לקשר: 
עין כמו: הנחת התינוק על ברכי ההורה תוך 
כדי הגבה לגרגור, משחק "קוקו", חיקוי של 
תנועות לשון, כיווץ שפתיים לנשיקה, חיקוי 

של הברות.
בו  ולהשתמש  למשחק  כדור/בלון  לצרף   .6
אפשר  "מסור".  "תפוס",  הקשר:  ליצירת 

להרחיב את המעגל עם דמות נוספת.
7. לשיר שירים מוכרים, לעצור באמצע ולתת 

לילד להשלים את המשפט/המילה בשיר.
תוך  מוכר.  סיפור  הילד  עם  ביחד  לקרוא   .8
הנעשה  את  מספר  ההורה  בספר  דפדוף  כדי 
את  לספר  הילד  לתור  ממתין  ואז  בתמונה 

המשך הסיפור.
הפעוט  עם  משותפות  פעילויות  לבצע   .9
הכנת  למשל:  הפעילות.  שלבי  את  ולהמליל 

שוקו, הכנת סלט ירקות, הכנת כריך ועוד.. 
10. לרקוד עם הילד ריקודים הדורשים תזמון 
ולקום  )לשבת  עוגה"  "עוגה  כמו  משותף 

ביחד(

שימו לב:
באופן  לבד  לשחק  ילמד  הילד  כי  חשוב   
יש לבדוק אם הוא מצליח  זאת,  עצמאי. עם 

לפתח גם משחק חברתי.
 חשוב לבדוק אם המשחק של הילד מגוון, 
תואם לגיל ולא חוזר על עצמו או אינו תואם 

גיל.
 חשוב לבדוק שהילד מגיב לקולות הסביבה, 
כששומע  מחייך  או  נרגע  בשמו,  לקריאה 

דיבור או שירה של הוריו וסביבתו הקרובה.
דלקות  תכופות,  הצטננויות  של  במקרים   

החיים  בשנות  באוזניים  נוזלים  או  אוזניים 
השמיעה  מצב  את  לוודא  חשוב  הראשונות 
של הילד על מנת ליצור את התנאים הטובים 

ביותר לרכישת שפה ודיבור.
 במקרה שההורה מבחין בקשיים בתקשורת, 
שפה ודיבור  מומלץ להתייעץ עם אחות טיפת 
להערכה  ולהפנות  המטפל  הרופא  או  החלב 

של קלינאי/קלינאית תקשורת.

אופן ההכנה:חומרים ל-4 מנות:

טעימה
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת שמות תכשיטים במקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. סיבי הפריחה של צמחים הנושרים עם 
ראשית גמילת הפרי. "משינטל  ____ שלהן"            

)בבא מציעא פח: ( )בכתיב חסר(
4. תוך,קרב. "כי כעס ב____ כסילים" )קהלת ז ט(
7. רעיון איוולת,מחשבת-סיכלות. "אין אדם עובר 

עבירה אא"כ נכנסה בו ___   ____" )סוטה ג.(
9. כנוי לדוד שחיבר לפי המסורת את 

מזמורי התהלים. "ונעים ____ ישראל"                  
)שמואל ב כג א( )בכתיב מלא(

10. מאותיות ה- א"ב.
11. כעס,קצף,חרון. "____ וזעם" )תהלים עח מט(
13. נמשך,נגרר. "מדוע ___ אביריך" )ירמיה מו טו(

15. מים עמוקים שאפשר לשחות בהם.                    
"כי גאו המים ___   ____" )יחזקאל מז ה(

17. בן עזריה )הוא עוזיהו(,מלך יהודה,מאשתו 
ירושא בת צדוק. )מלכים ב טו ה(

18. הסתפק במועט. "___ במלח תאכל" )אבות ו ד(

1. ישוב חפשי ללא חומת מגן מסביבו.                           
"חדלו ____ בישראל" )שופטים ה ז(

2. אחד ממיני הגומי ששימש בימי קדם לכתיבה.                    
"בסקרא וב____" )גיטין ב ג(

3. אשפה,לכלוך,דברי-זוהמה. "____ ומאוס" )איכה ג מה(
4. כרות. "דאם מצא ____ )אינו חוטב("   )מכות ח.(

5. נשאר,עודף. "ואת ה___ החרמנו" )שמואל א טו טו(
6. ידית של עץ למכשירי עבודה. "נשמט הברזל מ____"            

)מכות ב א( )לא בלשון סמיכות(
8. מחשבה,הרהור. "בחנני ודע ____"                           

)תהלים קלט כג( )בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות(
12. הגיון-הלב,מחשבה. "ו____ לבי תבונות" )תהלים מט ד(
14. נאד,שק-עור לנוזלים.                                               

"ויקח לחם ו____ מים" )בראשית כא יד(
16. נקי מחטא,לא אשם. "____ אנכי" )איוב לג ט(

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

עדי, חלי, חליה, אצעדה, צעדה, צמיד, שרות, טבעות, עגיל, נזם, נטיפות, חח, רביד, ענק, כומז, 
קישורים, כתר, נזר, עטרה, ציץ, פאר, מצנפת, צניף, צפירה, לויה, שהרונים, שביסים

תעטרהעסנאצסנהתאנא

יתדיגירשמנחשקדגתג

שאגיאתניתחסנגתענא

תדלנטאדגפשעשפינצנ

גתתבמגאתנצישרשסאא

תדעאילחאצפירהשנצת

תוגתנאכנמפגצנהשעד

תתדזותתיגאתיימאדת

תארתרדרשנרדוגינהד

סנמחהונתזגלנפסאתת

שזאלשרבידמשסניתדי

נגאישסנתשרותאבטתת

תדקהתתאנאסשכנשדנד

1. מיהו מחבר "ידיד נפש"?
2. מיהו הרח"ו?

3. מחבר "שדה חמד" היה רבה של_____
4. היכן נמצא "גשר עד הלום"?

5. אקלימה היבש מושך אליה חולי דרכי הנשימה.
6. מה שם המקום: אזור )בחולם( או אזור )בשורוק(?

7. "מיגו" פירושו בעברית_____
8. מהו חומט?

9. איזה צד מתארת המילה "תמנה"?
10. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח_____"

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. ר' אליעזר אזכרי 2. ר' חיים ויטאל 3. העיר חברון 4. על נחל לכיש, בסמוך לכניסה 
הדרומית לאשדוד 5. ערד 6. אזור )בחולם( 7. מתוך 8. סוג לטאה 9. דרום 10. סרק

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

כתר )אסתר ב יז(
נזר )שמואל ב א ,  י(

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

פאר )ישעיהו ג כ(
מצנפת )ויקרא טז , ד(

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

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

שביסים )ישעיהו ג , יח(

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3  4 5 6 

7   8    

9       

10   11   12 

13  14     

  15   16  

17     18  

 
 מאונך                                                        מאוזן

ת סיבי הפריחה של צמחים הנושרים עם ראשי .1
גמילת הפרי. "משינטל  ____ שלהן"            

 )בבא מציעא פח: ( )בכתיב חסר(

ישוב חפשי ללא חומת מגן מסביבו.                            .1
 "חדלו ____ בישראל" )שופטים ה ז(

                 אחד ממיני הגומי ששימש בימי קדם לכתיבה.    .2 תוך,קרב. "כי כעס ב____ כסילים" )קהלת ז ט( .4
 "בסקרא וב____" )גיטין ב ג(

סיכלות. "אין אדם עובר -רעיון איוולת,מחשבת .7
 עבירה אא"כ נכנסה בו ___   ____" )סוטה ג.(

 זוהמה. "____ ומאוס" )איכה ג מה(-אשפה,לכלוך,דברי .3

כנוי לדוד שחיבר לפי המסורת את מזמורי  .9
           התהלים. "ונעים ____ ישראל"       

 )שמואל ב כג א( )בכתיב מלא(

 כרות. "דאם מצא ____ )אינו חוטב("   )מכות ח.( .4

 נשאר,עודף. "ואת ה___ החרמנו" )שמואל א טו טו( .5 א"ב. -מאותיות ה .10
            ידית של עץ למכשירי עבודה. "נשמט הברזל מ____" .6 כעס,קצף,חרון. "____ וזעם" )תהלים עח מט( .11

 )מכות ב א( )לא בלשון סמיכות(
מחשבה,הרהור. "בחנני ודע ____"                            .8 נמשך,נגרר. "מדוע ___ אביריך" )ירמיה מו טו( .13

 )תהלים קלט כג( )בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות(
      מים עמוקים שאפשר לשחות בהם.               .15

 ____" )יחזקאל מז ה("כי גאו המים ___   
 הלב,מחשבה. "ו____ לבי תבונות" )תהלים מט ד(-הגיון .12

בן עזריה )הוא עוזיהו(,מלך יהודה,מאשתו ירושא  .17
 בת צדוק. )מלכים ב טו ה(

עור לנוזלים.                                               -נאד,שק .14
 "ויקח לחם ו____ מים" )בראשית כא יד(

 נקי מחטא,לא אשם. "____ אנכי" )איוב לג ט( .16 הסתפק במועט. "___ במלח תאכל" )אבות ו ד( .18
 



י”א - י”ג בכסלו
תשע”ח           
29/11-1/12/2017

 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(_____________________________________________

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 1,000,000

ם
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

אופקים

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

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

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

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

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

דופלקסים

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

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

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

03-5797756)24-24(_____________________________________________

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

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

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

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

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

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

אחיסמך

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בבר אילן, 4 חד' 
+ משופצת, מושקעת, 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)48-48(_____________________________________________

 ברח' הגפן, 3 חד', גדולה 
)מושכרת(, 890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48(תיווך יעקב, 054-4901948

אלעד

 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

 קוטג' פינתי לל"ת 
ופסטורלי עם גינה מטופחת, 

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

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

052-8935435)47-50(_____________________________________________

וילות ובתים
דופלקסים

 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(_____________________________________________

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

מרפסות, מפתח בתיווך 
_____________________________________________)47-48(אשכנזי, 03-5791770

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

_____________________________________________)48-51(מיידי! 052-7673431

 80 מטר, מחולק 
לשתי יחידות מניבה, 3,150 

מהשכירויות ב- 685,000 
ש"ח, למהירי החלטה!! 

לתיאום פגישות ופרטים, 
עומרי: 054-7313344. צחי: 
054-6644232, ניתן לקבל 

גם תמונות למייל. אפשר גם 
לתקשר במייל:

100280omry@gmail.com)48-48(_____________________________________________

 ברחוב הרב חיים, קומה 
שלישית, יפה ושמורה, 

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

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

 דירת גן, 4 חד', בעליון, 
כניסה מיידית, רציני למכור. 

ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון, דופלקס 
ענק, בנין קטן, נוף פתוח, 

לחוץ למכור!! ישראל אלבלינק 
_____________________________________________)48-48(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 בחסידי ליטאי עליון, 
דופלקס + נוף. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)48-48(_____________________________________________

 בעליון, דירת גג + יח"ד 
+ מדרגות חיצוניות. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)48-48(_____________________________________________

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

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

 בבלעדיות בבן עוזיאל, 4 
חד', ענקית. ישראל אלבלינק 

_____________________________________________)48-48(שוק הנדל"ן, 052-3251213

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

יח' הורים, ונוף מרהיב, 
054-9422194)48-48(_____________________________________________

 במרכז העיר, 4.5 
חד', מרווחת + יחידה 

מאושרת שמוכרת, רק 
 .1,600,000

"אלעד נכסים" הכי 
וותיקים בתחום!! 

_____________________________________________)48-48(03-90888872, זהבה

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

חזית, 1,320,000 ש"ח, גמיש, 
052-5752500)48-48(_____________________________________________

 בבן זכאי, ליטאי, 3 חדרים 
+ אישורים ל- 3 נוספים רק 

1,400,000 ש"ח. 
'הראשון בתיווך' 
054-30-50-561)48-48(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בתחתון, 3 חדרים, 90 
מ"ר, מושקעת מאוד, רק 

1,275,000 מציאה!! 
'הראשון בתיווך' 
054-30-50-561)48-48(_____________________________________________

אשקלון
 במעלה הגת באשקלון, 

דירה בברנע החדשה 
והיוקרתית, דירה בסטנדרט 

גבוה מאוד, 1,300,000 מחיר 
מציאה!! לתיאום פגישות 

ופרטים, עומרי: 054-7313344. 
_____________________________________________)48-48(צחי: 054-6644232

 דירות למגורים במחירים 
נוחים מ- 700 אלף עד 1.4 

מליון בכל חלקי העיר.
לתיאום פגישות ופרטים,

עומרי: 054-7313344.
_____________________________________________)48-48(צחי: 054-6644232

 מבחר וילות איכותיות 
באשקלון, קרובות לים, פשוט 
להגשים חלום כולל תמונות 
לכל דורש. לתיאום פגישות 

ופרטים, עומרי: 054-7313344. 
_____________________________________________)48-48(צחי: 054-6644232

פנטהאוזים ודירות גן
 מיני פנטהאוז מהמם 

במרכז העיר ברחוב ניסן 
המבוקש, 160 מטר, בית 

מושקע בכול טוב, 1,720,000 
ש"ח. לתיאום פגישות ופרטים, 

עומרי: 054-7313344.
_____________________________________________)48-48(צחי: 054-6644232

 דירת 5 חדרים, ממוקמת 
במרכז העיר, מצויינת 

להשקעה ולמגורים, רחוקה 
5 דק מהמכללה, 1,120,000 

ש"ח. לתיאום פגישות ופרטים, 
עומרי: 054-7313344.

_____________________________________________)48-48(צחי: 054-6644232

 דירה ברחוב ביאליק, 
חמישה חדרים, יפה ומרווחת, 

ב- 1,100,000 ש"ח.
לתיאום פגישות ופרטים,

עומרי: 054-7313344.
_____________________________________________)48-48(צחי: 054-6644232

4-4.5 חדרים
 דירות יפות וגדולת, 

ארבעה חדרים, 120 מטר כולל 
חניה ומחסן, בית משופץ, 

1,280,000 ש"ח.
לתיאום פגישות ופרטים, 

עומרי: 054-7313344.
_____________________________________________)48-48(צחי: 054-6644232

 דירת 3 חדרים, משופצת, 
770,000 מיועדת להשקעה. 

לתיאום פגישות ופרטים, 
עומרי: 054-7313344.

_____________________________________________)48-48(צחי: 054-6644232

 שלושה חדרים להשקעה, 
690 מיועדת לפינוי בינוי, 
לרציניים בלבד. לתיאום 

פגישות ופרטים,
עומרי: 054-7313344.

_____________________________________________)48-48(צחי: 054-6644232

 במרינה באשקלון!!! 
890,000!!! להשקעה 

מצויינת, שלושה חדרים. 
לתיאום פגישות ופרטים, 

עומרי: 054-7313344
_____________________________________________)48-48(צחי: 054-6644232

 דירה להשקעה, 740,000 
ש"ח, שלושה חדרים, משופצת 

ומהממת ביופייה, מניבה 
תשואה של 2,700 ש"ח. 
לתיאום פגישות ופרטים, 

עומרי: 054-7313344.
_____________________________________________)48-48(צחי: 054-6644232

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות בכל רחבי 

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

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות בכל רחבי 

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

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 דירות להשקעות סולידיות 
עם תשואה קבועה והשבחה 

עתידית, במחירים שפויים. 
משה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 דירות להשקעות סולידיות 
עם תשואה קבועה והשבחה 

עתידית, במחירים שפויים. 
משה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 מבחר דירות 3 ו- 4 
חדרים לחלוקה בשכונות 

הטובות בבאר שבע עם ביקוש 
לשכוריות קבועות. 

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

 מבחר דירות 3 ו- 4 
חדרים לחלוקה בשכונות 

הטובות בבאר שבע עם ביקוש 
לשכוריות קבועות. 

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

 חברת אבני דרך מנהלת 
נכסים ביד רמה בכל השכונות 

בבאר-שבע, טיפול יסודי 
משיווק הנכס ועד גביית 

השכירויות חודש בחודשו. 
משה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 חברת אבני דרך מנהלת 
נכסים ביד רמה בכל השכונות 

בבאר-שבע, טיפול יסודי 
משיווק הנכס ועד גביית 

השכירויות חודש בחודשו. 
משה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 מציאה! בשכונת רמות, 

4 חד', 107 מ"ר, קומה 1, 
פרויקט של אביסרור, ממוזגת, 
רק ב- 1,080,000 ש"ח. סוגדא 

_____________________________________________)48-48(נכסים, 054-4490025

 בשכונה ד', 3 ח', 69 
מ"ר, קומה 1, ממוזגת, 

משופצת, רק ב- 570,000 
ש"ח. סוגדא נכסים,

054-4490025)48-48(_____________________________________________

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

ענקית, תנורים וכיורים כפולים. 
_____________________________________________)W)48-48 נדל"ן, 054-4502728

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 בהזדמנות!! בבני דן, 

5 חד', קומה א', 1,050,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח. W נדל"ן, 052-9589724

 ברמב"ש נחל דולב, 
4 חד', 140 מ"ר, מרפסת 
ומעלית, אופציה להרחבה.
_____________________________________________)W)48-48 נדל"ן, 052-9589724

 מציאה!! במתחרד 
הנרקיס, 4 חד', קומה א', 
930,000 ש"ח. W נדל"ן, 

052-5447205)48-48(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 מציאה! באיזור ויז'ניץ, 24 
מ', מחולקת ל- 4 + גג מוצמד 

בטאבו. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בפלמ"ח לחלוקה 
או להפוך ל- 3.5 חד', 

72 מ', ק"ב, מפתחות, 
1,270,000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
050-4156080)48-48(_____________________________________________

 בלעדי מבחר דירות 
מקבלן אמין בז'בוטינסקי מול 
סוקולוב, 3/4 ח' + פנטהאוז. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)48-48(_____________________________________________

 באזור הנביאים, גדולה, 
160 מ"ר, משופצת כחדשה + 

אופציה לחלוקה, 2,550,000 
ש"ח. B.D.A תיווך, 

054-8449423)48-48(_____________________________________________

 ברוזנהיים, 4 חד', כ- 
90 מ' + תוכניות, בשלבי 
הוצאת התרים להכפלת 

השטח, 2,400,000 ש"ח. 
"יאיר נדלן" 

052-7633978)48-48(_____________________________________________

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

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

גמיש. א.פנחסי, 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בבמברגר 5, בית 
פתוח!! - למבקרים ביום 
שישי כ' כסליו )8.12.17( 

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

כניסה-פרטית + חצר 
100 מ"ר. "מקסימום 
_____________________________________________)48-48(נדל"ן" 054-4340843

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

200 מ'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

3,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

 באחיה השילוני, 
דירת-גג, 150 מ"ר, 

3 למטה + 2 למעלה 
וגג-פתוח, ק"ב 

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

והשקעות" 
052-7652801)48-48(_____________________________________________

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

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

050-3000121)48-48(_____________________________________________

 באיזור רח' טבריה, 
דופלקס ענק, 180 מ"ר, 6 
חד', חדש ומושקע, ק"ג + 

מעלית + חזית, חניה מקורה. 
_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה דופלקס, 5 
חד', ק"ב, אחרונה, נוף פתוח, 
משופצת כחדשה, 2,100,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח. א.פנחסי, 052-7657362

 בבלעדיות האי גאון 20, 
דופלקס 7.5 חדרים, 190 מ"ר, 

גדולה במיוחד + מרפסת 
גדולה. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)48-48(_____________________________________________

 באזור העיריה, 
דופלקס 7 חד', משופצת 

מהיסוד + מעלית + 
מרפסות גדולות, רק 

3,100 מליון, 
050-9777755)48-48(_____________________________________________

 באזור ויז'ניץ, דופלקס, 
6 חד' )3+3(, 168 מ"ר + 

אופציה ורצפה לחדר נוסף, 
ק"ג + חניה, ניתנת לחלוקה, 

חזית, 2,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

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

חניה, משופצת, 2,450,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

03-5799308)48-48(_____________________________________________

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

ק"ג + מעלית, 3 כ"א + 
מחסן למטה + סוכה גדולה, 
2,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)48-48(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות!!! דירת 6.5 
חדרים, ק.הרצוג, חדשה + 

סוכה + 4 מזגנים + תוספות, 
אפשרות להחלפה לדירה יותר 

_____________________________________________)48-05/18(זולה, 054-8402332

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

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

054-2171235)48-48(_____________________________________________

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

2,750,000 ש"ח. 
"תיווך דירה נאה" 

050-4930222)48-48(_____________________________________________

 דירת 6.5 חדרים 
בק.הרצוג, חדשה + סוכה + 4 
מזגנים + תוספות, 2,150,000 
ש"ח, אפשרות להחלפה לדירה 

_____________________________________________)48-48(יותר זולה, 054-8402332

 בפרדו, 5 חדרים, 
ענקית במצב מצוין, 

כ- 140 מ"ר, חזית 
לשדרה, ק"ד + מעלית 

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

והשקעות" 
052-7652801)48-48(_____________________________________________

 מציאה! פרנסה 
טובה! מחולקת!! 

באבוחצירא, 5 חד', 
1,535,000 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)48-48(מתווכים" 03-5701010

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

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)48-48(_____________________________________________

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

חצר, 2,195,000, גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)48-48(הקריה, 050-3000121

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

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בלעדי! בעמק יזרעאל, 
5 חד', ק"ב, עם רישום 
בטאבו, מעלית, חניה, 
מרפסת-שמש, ממ"ד, 

סוכה, 1,700,000 ש"ח. 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)48-48(_____________________________________________

 למבינים!!! בקרית 
משה! 5 חד' + מעלית + 
חניה + מחסן + מרפסת 
שמש + 3 שירותים + 2 
אמבטיות )יחידת הורים( 

+ תוספות! במצב מצוין! 
"אלוני נכסים" 
052-7610603)48-48(_____________________________________________

 באזור צפניה, 5.5 
חדרים, משופצת ומושקעת, 
כ- 120 מטר, קומה ראשונה, 

 B.D.A .2,200,000 ש"ח
_____________________________________________)48-48(תיווך, 054-8449423

 בלעדי!! בשיכון ה', 
5 חד', בבנין חדש + 

גג בטון בשלבי התרים, 
2,200,000 ש"ח. 

"יאיר נדלן"
052-7633978)48-48(_____________________________________________

 בקרית משה! 5 חדרים, 
130 מ"ר, מושקעת רק 

2,400,000 ש"ח, לחטוף!! 
'הראשון בתיווך' 
054-30-50-561)48-48(_____________________________________________
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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 

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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)45-49(_____________________________________________

גני תקוה
4-4.5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

 בדוד המלך, ליד 
העיריה, ק"ב, עורפי, 

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

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 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

3-3.5 חדרים

נתיבות

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

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

03-5708182)47-50(_____________________________________________

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

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

 3 חד', משופצת, ברבי 
אליעזר, ק"ב, גג בטון + 

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

 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(_____________________________________________

גבעת שמואל

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בנין מתאים למוסד, 
מסחר ומגורים + מגרש 

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ב"ב 03-5797756 
050-508742)39-39(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת 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(_____________________________________________

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

+ מעלית, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

חדש, 2,290,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 4 חד', 92 
מ"ר, ק"ג + א. בצד 14 מ"ר 
כולל היתרים + א.בגג בטון, 
משופצת כחדשה + חניה, 3 
כ"א, 1,920,000. א.פנחסי, 

03-5799308)48-48(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות, בשלמה בן 
יוסף, 4 חד', קומה 2, 100 
מ"ר, מעלית, חניה בטאבו, 

משופצת, 3 כ"א, 1,620,000 
ש"ח. "פנחס נכסים" 

055-6789653)48-48(_____________________________________________

 רמבם, 4.5 חד', מרשימה, 
ק"ב, דר'/מז'/מע' + חזית 

+ מעלית, 110 מ"ר, לל"ת, 
_____________________________________________)48-49(גמיש, 052-7692511

 בבילו, 4 חד', 90 מ"ר + 
ריהוט, בנין חדש + מעלית + 

אפשרות הרחבה, 
054-8460153/4)48-51(_____________________________________________

 בלעדי בתחילת בניה 
בפרדס כץ, 4 חדרים, כ- 80 

מ"ר, כניסה תוך שנתיים, 
1,530,000 מתאימה 

להשקעה. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)48-48(אורי תיווך אדוארד

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

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

_____________________________________________)48-48(אורי תיווך אדוארד

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

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

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)48-48(_____________________________________________

 בלעדי ברב-קוק-
השקט, 100 מ"ר, 4 

חדרים, מושקעת ברמה-
גבוהה + מ' שמש, ק"א 

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

והשקעות" 
052-7652801)48-48(_____________________________________________

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

ק"ב, חזית, סוכה + 
חניה, 2,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)48-48(_____________________________________________

 במתחם אוסם 
היוקרתי, 4 חדרי, יפיפיה, 

קומה ראשונה, חזית 
לגינה, ב- 2,220,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)48-48(_____________________________________________

 באלישע, 4 חד' + 
מרפסת סוכה גדולה 

+ מעלית וחניה, קומה 
נוחה, ב- 2,220,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)48-48(_____________________________________________

 בסוקולוב במרכז, 
4 חד' + סוכה, ק"א, 

מושקעת מאוד. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)48-48(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 100 
מ"ר, ק"ב, 4 חד' + 

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

052-3500040)48-48(_____________________________________________

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

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

052-3500040)48-48(_____________________________________________

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

+ סוכה, משופצת. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)48-48(_____________________________________________

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

1,800,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-48(הקריה, 050-3000121

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

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד' 
+ אופציה, 1,900,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בקרית משה! 4 חד', 
מעלית + חניה + מחסן 

+ מרפסת שמש + 
תוספות. *בחנה סנש, 
דירת גן, 5 חד' + גינה 

יוקרתית ביותר. *בקרבת 
האדמו"ר מגור 3 + 

מעלית, חדשה. "אלוני 
_____________________________________________)48-48(נכסים" 052-7610603

 באזור דבורה הנביאה, 4.5 
חדרים, כ- 145 מ', אופציה 

גדולה להרחבה, 2,650,000. 
ש"ח. B.D.A תיווך, 

054-8449423)48-48(_____________________________________________

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

מ"ר + מרפסת סוכה. דוד 
_____________________________________________)48-48(גרוס רימקס, 072-3263850

 *שדכן-הנדל"ן* 
בבלעדיות! בוילקומירר, 4 

חדרים, קומה 1, נאתר לכם 
בע"ה מגוון דירות גדולות 

_____________________________________________)48-48(ברחבי העיר, 053-3107379

 בבלעדיות ביגאל אלון 
23, דירת 4.5 חדרים, קומה 

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

072-3263850)48-48(_____________________________________________

 חדשה בשוק! 
בהזדמנות!! בשלוש-השעות, 

4.5 חד', ק"ב, ענקית 
ומפוארת! מרפסת שמש, 

סוכה + מחסן + חניה, רק 
1,800,000 ש"ח, בבלעדיות 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)48-48(_____________________________________________

 בקהילות יעקב! 4 
חדרים, חדשה, ק"א, חזית, רק 

1,950,000 ש"ח. 
'הראשון בתיווך' 
054-30-50-561)48-48(_____________________________________________

 בלעדי, הרצל, 3 חד', קו' 
ב', חניה, מעלית, 1,350,000 
ש"ח, מיידי. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)48-48(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)48-48(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בבן-פתחיה, 100 מ"ר, 

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

1,450,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)48-48(_____________________________________________

 בלעדי! בדב גרונר/
המכבים, 3 חדרים, 
65 מ"ר, משופצת 

ומושקעת מהיסוד, ק"א 
+ אופ' להרחבה בצד 

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

והשקעות" 
052-7652801)48-48(_____________________________________________

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

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

והשקעות" 
052-7652801)48-48(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)48-48(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

1,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מרכז, 3 
חד', 80 מ"ר + אופציה בגג 

)שכנים בנו(, ק"ג, חזית, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)48-48(_____________________________________________

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

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

03-5799308)48-48(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג, 3 חד', 
70 מ"ר, ק"א, אחרונה, א.בצד 

24 מ"ר + היתרים ובגג, 
1,770,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)48-48(_____________________________________________

 במימון, חדשה, 3 
חד', 80 מ"ר, ק"ג, חזית 

+ סוכה + מ.שמש 
- "מקסימום-נדל"ן" 

054-4340843)48-48(_____________________________________________

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

050-4144602)48-48(_____________________________________________

 בהרצוג בבנין חדש, 
3.5 חדרים במקור! + 
מרפסת שמש, קומה 

ראשונה, חזית, 3 כיווני 
אוויר, ב- 1,750,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)48-48(_____________________________________________

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

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)48-48(מתווכים" 03-5701010

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

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

03-5701010)48-48(_____________________________________________

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

052-3500040)48-48(_____________________________________________

 באבוחצירא, ק"ג, 3 
חד', 65 מ"ר, חזית + 

אופציה 40 מ"ר. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)48-48(_____________________________________________

 בחיים לנדאו בתהליך 
בניהכולל היתרים, 3 חד', 

כ- 75 מ"ר, 1,290,000 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48(נדל"ן הקריה, 050-3000121

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

ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח', מפוארת, 
עיצוב אדריכלי, בדוב גרונר 

השקט, קומה ב', 1,440,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות בהחלוצים 17, 
דירת 3 חדרים, קומת קרקע 
)מוגבהת מהכביש(, 70 מ"ר 

+ חצר. דוד גרוס רימקס, 
072-3263850)48-48(_____________________________________________

 באיזור העירייה, 
3 חד', כ- 100 מ"ר, 

משופצת מהיסוד ברמה 
גבוהה + אישורי בנייה + 
מעלית, רק, 1750 מליון, 

050-9777755)48-48(_____________________________________________

 ברוזנהיים-השומר, 
3.5 חד', משופצת, 

1,700,000 *במלאכי, 
2.5 חד' + גג בטון, 

1,580,000. "יאיר נדלן" 
052-7633978)48-48(_____________________________________________

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

קרקע, מיידי. "רי/מקס" - 
_____________________________________________)48-48(משה דסקל, 050-5926021

 בבלעדיות בקרית 
הרצוג, 3.5 חדרים, 

ק"א, חזית, משופצת 
מהיסוד ברמת בית מלון 

+ אישורים, מיידית + 
מעלית, רק 1,620 מליון, 

050-9777755)48-48(_____________________________________________

 מציאה בהנגב, דירת 2 
חד', 60 מ"ר, ק"ג, גג רעפים 
+ מחסן, 1,180,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48(פנחס נכסים, 055-6789653

 בבלעדיות! בברוט, 2 חד', 
משופצת מהיסוד + משטח 
מוכן להרחבה + סוכה, רק 

1,240,000 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48(מ.כהן נכסים, 052-7684074

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

קומה 2, חזית. נטלי סולו 
_____________________________________________)48-48(רוזנברג רימקס, 054-2171235

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

משופצת ומושקעת, 
1,430,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)48-48(_____________________________________________

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

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

050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח' כמו 3, כ- 
60 מטר בז'בוטינסקי, עורפית 

לב"ב, משופצת, קומה 2.5 
+ גג רעפים ואופציה לסוכה, 
1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)48-48(_____________________________________________

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

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

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

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

 בבלעדיות בבורוכוב 1, 
דירת 2.5 חדרים, קומת קרקע, 

75 מ"ר + חצר 30 מ"ר. דוד 
_____________________________________________)48-48(גרוס רימקס, 072-3263850

 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 

_____________________________________________)48-48(אדוארד

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

_____________________________________________)48-48(דסקל, 050-5926021

 ברמבם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה
3 כ"א, קו' 1. "רי/מקס" - 
_____________________________________________)48-48(משה דסקל, 050-5926021

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

"רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)48-48(_____________________________________________

 בטבריה-עילית 
המתחרדת, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד, שכנים 
טובים, 520,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48(ידידיה-לוינגר, 0527-166-160

 למכירה/השכרה בבית 
וגן בירושלים, 1 חד, 2 חד', 3 
חד', 4 חד', 5 חד', חצי מדו, 

מגרש ומחסן. תיווך, 
053-3196069)48-48(_____________________________________________

וילות ובתים
 ברמות ג': קוטג' 5 + 

חצר פרטית 25 מ"ר, חלל 45 
מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 

2,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-זרחי: קוטג' 6 
משופץ + מחסן 25 מ"ר, 
גינה 100 מ"ר, נוף, גישה 

נוחה, 3,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

 בקטמונים: 2 חד' + 
מרפסת סוכה 20 מ"ר, ק"א, 

קרוב לחנויות ולתחבורה, 
מציאה, 1,050,000 ש"ח! 

_____________________________________________)48-48(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

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

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

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

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

055-6688870)50-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

מכירת רכבים
טויוטה

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

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

השכרת רכב

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

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

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

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

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

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

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

נגרות

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

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

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

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

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

צפת

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

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

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

סובארו

 "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 
_____________________________________________)36-36/18(פנימי חינם 050-4469796

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

יעוץ ועזרה

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

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

 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לטיפול וייעוץ 

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

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

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

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

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

נקיון

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

053-9318155)43-50(_____________________________________________

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

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

חסד
 למשפחה נזקקת מאור 

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

054-6339801)48-51(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

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

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

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

 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)48-18/18(_____________________________________________

 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 + 
_____________________________________________)45-4/18(אופציית שבת, 053-3177390

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-04/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

קרייזלר

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

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

פג’ו

 מכירת פאות חדשות 
ואיכותיות, שיער מעולה, 

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

גמ”חים

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

052-6809242)46-49(_____________________________________________

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

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

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

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

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

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

 "חופשה במרומים" צימרים 
לזוגות + בריכה מחוממת 

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

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

052-7772913)52-52/17(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-02/18(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

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

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

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

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

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

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

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

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

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

 בהזדמנות! מיציבושי 
ספייס וואגן 7 מקומות, 

מרווחת, שנת 2001, 
מטופלת בזמן, טסט 

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

 ,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

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-36/18(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

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

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-15/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-52/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)34-34/18(_____________________________________________

 סוויטה מפוארת 
ומפנקת+ ג'קוזי ודירת אירוח 
ל- 10 נפשות+ בריכת שחיה 

_____________________________________________)39-50(ביישוב דתי. 050-6901390

גליל עליון

בר יוחאי

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

בית חורון

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-02/18(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 054-5461450,
02-5361450 ,052-2611920)36-43/18(_____________________________________________

בני ברק

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

 להשכרה דירת נופש 
בטבריה על בסיס יומי או 

חודשי, 052-7697660, מחיר 
_____________________________________________)45-48(אטרקטיבי! 

 דירת ארוח ממוזגת, 
מפוארת לימים ושבתות, עד 

10 נפשות, מותאם לנכים. ע"י 
_____________________________________________)47-2/18(גן וורשה, 052-7623544

 לימים ושבתות, דירת 4 
חד' קרוב לקבר הרמב"ם, נוף 

לכינרת, מאובזרת, 
052-7908214)47-48(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

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

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

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

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

052-8184337)48-51(_____________________________________________

יונדאי

מאזדה

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

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

 יונדאי I30 2010 אוטומט 
סטיישן שניה פרטי, שמור 
מאוד, בהזדמנות + טסט, 

_____________________________________________)48-48(31,000 ש"ח, 050-5595360

 מאזדה 626 מודל 2000 
דגם מפואר, שמור ומטופל, 

כיסאות מקטיפה, 8,000 ש"ח, 
_____________________________________________)48-48(גמיש, 054-9919718

 פיג'ו 205 1400 סמ"ק 
שנת 1993 מצב מכני מצוין, 
מנוע משופץ, מצבר וגלגלים 
חדשים, 2,600 ש"ח, גמיש. 

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

 קרייזלר וויגאר 2006, 
אוטומטי, 7 מקומות, מזגן 
מפוצל! רכב אמין ומרווח, 
בהזדמנות!! 32,000 ש"ח, 

054-7514784)48-48(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

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

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

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

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

 יועץ נישואים מוסמך עם 
נסיון רב בפתרון משברים בחיי 

הנשואים, מקבל בקליניקה 
בירושלים והסביבה, לפי תאום 

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

כלי כסף
 חנוכיות יפיפיות 

מהיצרנים המובילים במחירים 
הכי זולים כדאי להזדרז, 

050-4169667)48-49(_____________________________________________

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

בתי ספר, המלצות 
בשפע! נסיון רב!

_____________________________________________)48-51(רפאל, 050-9275777

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

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

 שולחן וכסאות לסלון, _____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

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

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

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

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

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

050-5894918)45-20/18(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 תנור טוסטר אובן חדש 

ממש, בשרי מהדרין, 250 
_____________________________________________)46-49(ש"ח, 054-8527470

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

_____________________________________________)46-49(ממש, 054-8527470

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

054-8527470)46-49(_____________________________________________

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

שולחנות כתיבה וארונות 
ספרים. מאירוביץ, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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

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

 מציאה: שכיבה וטיולון, 
דוקטור בייבי, ב- 400 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

 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

 בהזדמנות: *מטבח 
מאובזר. *מערכת חדשה. 

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

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

054-3977457)47-48(_____________________________________________

 אקורדיונים קטנים 
לריתמיקאיות, החל מ- 

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

052-2503617)47-50(_____________________________________________

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

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

03-5792841

רק השבוע
מנקים מדפים

ירושלים 52 ב“ב

”אצל בתיה"

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

₪10
עד₪29.90

הקודם זוכה!

■ 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(

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

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

שיפור הראייה

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

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

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

תשמישי קדושה

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

_____________________________________________)48-51(וטובה, 058-7632114

 צבעי מקצועי ונאמן + 
המלצות ואחריות, דירות וחדרי 

מדריגות, עבודה נקיה וכן 
איטום גגות, קירות ורעפים. 

ארי, 050-5829142, 
03-6736961)48-03/18(_____________________________________________

שליחויות
 קפיצה. קו יומי למשלוחים 

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

תקליטן
 תקליטן אנרגטי מגיע 

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

 אבדה מגבעת לפני 3 
שבועות בתחנה מרכזית 

בירושלים, המוצא מתבקש 
_____________________________________________)48-49ח(להתקשר 054-8531623

 נמצאו אוזניות בלוטוס 
בבני-ברק בקרית הרצוג, 

_____________________________________________)48-49ח(050-4158575

 נמצאה חליפה ברכב של 
סיטי קאר הממוקם ביהודה 

_____________________________________________)48-49ח(הנשיא, 052-5370763

 נמצאו ביום שלישי כז' 
תשרי, זוג נעלי ילד כחולות 

במסלול הזוויתן, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7163552

 אבדה שמלת אירוע של 
ילדה, באוטובוס קו 45 בב"ב, 

לפני כ- 6 שבועות, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7133105

 נמצא לפני כחודשיים 
באוטובוס בב"ב, שקית חומה 
עם 2 פחיות של תרכיז פטל, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7133105

 נמצא בב"ב בחנות 
איזנשטיין מכשירי כתיבה, 

חליפה, תפילין וטלית, ע"ש 
גבריאל יוסף פרץ, 

_____________________________________________)48-49ח(03-6322302

 אבדו משקפי ראיה 
בק.הרצוג בב"ב היקרות 
לבעליהם, בצבע אדום, 

_____________________________________________)48-49ח(052-5111141

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות רבנים ושאר אלבומי 

_____________________________________________)48-49ח(תמונות שיצאו, 054-2509001

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)48-49ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)48-49ח(תורה, 052-7396092

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מצוין, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7163334

 פקס מצב מצוין, 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שואב אבק לרכב, 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-5737813

 מייבש כביסה סימנס, 
350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 נרגילה אלקטרוני מחברת 
ijust, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8561992

 שואב אבק עומד 
לשטיחים וספות, שימוש 

כשנה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-6784969

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)48-49ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן כולל גז, 
חשמלי, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-6256846

 פקס, מכונת צילום 
משולב, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 מקרר משרדי 50 ליטר 
כולל תא הקפאה במצב 

שמור, 399 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(058-7845712

 מחשב שולחני אינטל 
+ וינדוס ותוכנות + אופיס 

)וורד, אקסל וכו'(, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(058-7845712

 מסך דק "17 עם רמקולים 
מובנים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(058-7845712

 מחשב נייד תקין לצפיה 
ומשחקים בבני-ברק, 350 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-8457681

 תנור אפיה "קראון" כחדש 
+ כיריים, תא אפיה אחד, 

_____________________________________________)48-49ח(למסירה, 052-7177654

 ,PC מסך דק למחשב 
ב- 150 ש"ח, 22 אינץ, 

_____________________________________________)48-49ח(050-4119140

 מחשב HP בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח, 052-2421622

 ,FX580 ,מצלמה פנסוניק 
זום 10X, כחדשה, 12 מגה 
+ נרתיק, 430 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(052-2727474

 מקרר אמקור ישן, עובד 
טוב ברחובות, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(054-8448652

 מיקרוגל קריסטל כחדש, 
כסוף, מכני, 20 ליטר, 150 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-7822675

 נגן סאנדיסק 16G, חדש 
ללא רדיו עם הקלטה, 150 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-4176776

 מכונת גילוח חדשה 
פיליפס, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-4176776

 תנור בקו, משולב דו תאי, 
בד"ץ החרדית, במצב מצוין, 

_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח, 054-8465662

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-3463482

 רדיאטור 14 צלעות, 150 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מקרן מסתובב, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(טל': 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין, 120 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 נגן סובו כולל כרטיס, 130 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 058-3270247

 וידאו עם 5 קלטות, וידאו 
לילדים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-3337530

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות, כחדשות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-3463482

 אופה לחם דיגיטלי חברת 
לה שף, חדש באריזה, רק ב- 

_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח, 050-4146777

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, ב- 40 

ש"ח במקום 100 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(050-4196197

 בית מנורה + לדים, מוגן 
מים, מתאים למרפסת, 50 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-7115498

 2 נברשות כחדשות, יפות, 
כל אחת 150 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7658888

 מזגן 2.5 כ"ס מפוצל 
במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-765888

 מגהץ קיטור, 200 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(בלבד, טל': 052-7641515

 מכשיר אדים קרים, 80 
ש"ח בלבד, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(052-7641515

 מכשיר DVD, חדש בלי 
מסך, ב- 90 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)48-49ח(052-7630089

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 1503T, דגם ,DAVO חברת

_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-4831449

 גי.פי.אס מיו טאצ' 2012, 
חריץ לזיכרון, מפות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(079-5557821

 סגריה אלקטרונית, ראש 
נרגילה, מצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(079-5557821

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

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-7396092

 שולחן סלוני + כיסאות 
במחיר מציאה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-4123147

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
מצב טוב, 300 ש"ח, י-ם, 

_____________________________________________)48-49ח(054-2633790

 שולחן קפה לסלון, 350, 
_____________________________________________)48-49ח(טל': 054-8458605

 שולחן כתר מפלסטיק, 
מתקפל, 180 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(054-8458605

 ארון, 2 דלתות, שמור כמו 
חדש, רק 400 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-2502552

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(054-4783220

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-3463482

 כורסת יחיד, צבע בהיר, 
מצב מצוין, 140 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 שתי כורסאות בצבע 
כחול עם רגליים, מעץ בוק, 

_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח, 050-6658234

 שידה עם מראה + שידת 
מגירות, 400 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)48-49ח(050-2332924

 מיטה וחצי במצב מצוין, 
מחיר - 400 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)48-49ח(050-2332924

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(054-4783220

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

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

 ספה לסלון בצבע אדום 
בורדו במצב מצוין - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(פרטים: 050-9340317

 שולחן מרובע לסלון 
- 200 ש"ח, פרטים: -050

_____________________________________________)48-49ח(9340317

 בהזדמנות 8 כסאות 
לסלון, מרופדות ומפוארות, 80 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-9089110

 ספה 3 מקום עור סינטתי 
קרוע באמצע, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(052-8380655

 שולחן סלון ישן במצב 
טוב ברחובות, 150 ש"ח,  טל': 

_____________________________________________)48-49ח(054-8448652

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגלים כחדש, 350 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-4119140

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-5705546

 ארון 4 דלתות, מצוין, 380 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-5737813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 כורסת יחיד גדולה, 140 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 2 מזרוני גומי-אוויר 
אורטופדים, 190X80X20, ב- 

_____________________________________________)48-49ח(300 ש"ח, 052-3463482

 זוג מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי, ב- 500 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח כ"א, 050-4196197

 שולחן מחשב בפ"ת, 
אפור/שחור, מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7115498

 מציאה, ארון חדש 3 
דלתות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7658888

 שולחן סלון נמוך בצבע 
חום, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 כסאות כתר, 40 ש"ח עם 
ידיות, מצב חדש, 

_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 190 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-5737813

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

_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצויין, 
140 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 מיטת יחיד טובה, 290 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-5656194

 שולחן כתיבה, חום, 290 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד, 054-5656194

 כסא משרדי פשוט לנוער 
בצבע כחול, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(058-7845712

 שולחן משרדי מעוצב 
זכוכית חלבית במצב שמור, 

_____________________________________________)48-49ח(150 ש"ח, 058-7845712

 כסא רכב, מצב מצוין, 
100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 תיק של ליטל מרסל מקורי 
מתאים לעגלה/ללימודים, 160 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-4176776

 מגיני ידיות לעגלה של 
מזרונית, 18 ס"מ כל אחד, 

פסים, צבעוני, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(050-4176776

 משאבת חלב ידנית של 
מדלה, חדשה, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-4176776

 עגלת אמבטיה + טילון, 
צבע אדום/שחור, 380 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד, 052-7117487

 עגלת טיולון שכיבה 
מלאה "yergo" מצב כמו 

חדש 290 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 עגלה + אמבטיה מצב, 
_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח, 054-5656194

 טיולון, 360 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)48-49ח(054-5656194

 כסא רכב, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(054-5656194

 מיטת תינוק מעץ חום, 
134X70, ב- 150 ש"ח,  ללא 

_____________________________________________)48-49ח(מזרון, 03-6195537

 מכשיר בייבי סיטר עם 
מוניטור נשימתי באריזה, 200 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 058-3245685

 עגלת פג פרמט נפתחת 
לאמבטיה, מצב מצוין, 350 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-8491943

 שק שינה בוגבו בי, חאקי, 
_____________________________________________)48-49ח(200 ש"ח, 054-8491943

 עגלת טיולון, חברה 
מעולה, מצב חדש כולל כיסוי 

גשם, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(054-8423031

 משאבת חלב אוונט 
כמעט חדשה, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8423031

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

 מיטת תינוק במצב 
מעולה + מזרון + גלגלים, 

מעץ מלא, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(03-9307308

 פלאפון סי 2 תומך כשר 
+ מגן - כחדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8593134

 מגן מסך לגלקסי 3, 15 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-4176776

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב, חדש באריזה, רק ב- 

_____________________________________________)48-49ח(190 ש"ח, 050-4196197

 שטיח לסלון, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(טל': 054-8458605

 בגדים חדשים, ביד שניה 
לנערות/נשים, מ- 20, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(054-8458605

 מגש לחיתוך לחם, מהודר, 
חדש, 90 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(054-8458605

 סט צלחות לפיקניק עם 
סכום וכוסות מפלסטיק, 100 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, טל': 054-8458605

 שטיח, מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-5705546

 פאה חדשה באריזה במחיר 
סמלי של 350 ש"ח, צבע חום,  
עד הכתפיים עם פוני + לצד, 

_____________________________________________)48-49ח(052-2449739

 משחק "הצלה" במצב 
מצוין בבני-ברק, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8457681

 מכשיר לאחסון 
קורנפלקס, גדול, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(פאלפון: 050-9089110

 תאי הטלה חדשים 
לתוכונים, ב- 17 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7175927

 תאי הטלה משומשים 
לקוקטיילים, ב- 27 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7175927

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(052-2727474

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-3463482

 סטוק של 100 
חולצות מכופתרות 

מהמותגים ראלף לורן, 
טומי הילפיגר, נאוטיקה, 
צבעוניות ולבנות, מידות 

L,XL,XXL, ב- 1,500 
_____________________________________________)48-48(ש"ח, 055-9894908

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח, 052-3463482

 2 ברזים מהקיר, חדשים, 
45 ש"ח בלבד כ"א, 

_____________________________________________)48-49ח(03-6195941

 למסירה מעצורים לברז 
פרח למניעת פתיחת מים 
_____________________________________________)48-49ח(חמים בשבת, 03-6195941

 אופני כושר ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(053-3186396

 דלת ברזל סורגים + 
מסגרת, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7698767

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-4831449

 אופנים לילדים גיל 8-12 
במצב מצוין, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7157077

 אופנים לילדים גיל 8-12, 
דרוש תיקון, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7157077

 נעלי קדס לנערות ונשים, 
מידה 39-40 חדשות, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7157077

 מעיל פרווה מהמם 
לנשים, מידה 38-42, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-2157077

 כרטיס דרים כארד טעון 
ב- 550 למכירה ב- 480 ש"ח 
)רשת פוקס, ללין, מנגו ועוד(, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7157077

 נעלים לבנות פאפיה מידה 
31. נעלי ספורט כחדשות, ב- 

_____________________________________________)48-49ח(70 ש"ח, 03-6161917

 תיק של ליטל מרסל מקורי 
מתאים לעגלה/ללימודים, 160 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-4176776

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות, לחתנים, חדש 
באריזה, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה, 
מהממת בשילוב זהב ותכלת, 
להשכרה במידות 36-38, ב- 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח, 050-4146777

 מראת אמבטיה חדשה, 
 ,1X0.6 מסגרת ניקל, בגודל

ב- 150 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)48-49ח(052-7630089

 גיטרה אקוסטית, כחדשה, 
חברת אומגה, ב- 290 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(לפרטים: 052-7630089

 אופני ילדים BMX במצב 
מצוין, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)48-49ח(80 ש"ח בלבד, 052-5737813

 אופני ילדים, מצב מצוין, 
210 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)48-49ח(054-5656194

 חנוכיה חדשה של ארט, 
_____________________________________________)48-49ח(רק 80 ש"ח, 054-8423031

 חנוכיה מצוינת, רק 60 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-8423031

 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



י”א - י”ג בכסלו תשע”ח  629/11-1/12/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

  

 

 

 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-49(_____________________________________________

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית וגננת וכן 

לצהרון גננת וסייעת, תנאים 
_____________________________________________)45-52(טובים!! 050-7884864

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

12:30-16:30, פרטים טל: 
054-9474755)46-49(_____________________________________________

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות כל בו ברחוב רש"י 

בבני-ברק, עבודה במשמרות, 
052-3608065)46-49(_____________________________________________

 באזור המרכז לחברה 
בתחום הבנקאות 

דרושים נציגי גביה 
ושרות לקוחות, תנאים 

סוציאליים מעולים. 
לפרטים: 050-7675805 

_____________________________________________)46-49(החל מ- 20:00

 דרושה מטפלת למעון 
בתל-אביב, משרה מלאה, שכר 

הולם למתאימה, 
052-5456295)46-49(_____________________________________________

 למעון חרדי בפתח-תקווה 
*מטפלת + יום חופשי + 
בונוסים וכן מ"מ/סבב/ימי 

שישי, 30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)46-49(_____________________________________________

 לאריקס טוסט בשר 
ובורגרים, דרושים עובדי דלפק 

_____________________________________________)47-50(רציניים, 050-9755999

 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(_____________________________________________

 במיידי!!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)46-49(_____________________________________________

לרו”ח בתל אביב דרוש/ה

מנהל/ת 
חשבונות

ניסיון קודם בחשבשבת 
ומשכורות במשרד מנהלי 

חשבונות/רו”ח
תחבורה נוחה

פקס: 03-5607320
avnerg@avner-gilboa.com

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 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

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנלהלה חרדית(, דרושות 
סייעות למ.מלאה/חלקית, 

מ- 7:30-16:45, שעות 
גמישות, קרוב לב"ב, 

ת.מעולים למתאימה, 
054-2391308)47-50(_____________________________________________

 דרוש קופאי למכולת 
בב"ב, שכר טוב למתאימים, 

050-2044066)47-50(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרושה תקציבאית 
להפקת אתרים לחברה 

גדולה בב"ב, חובה הבנה 
בגרפיקה וחווית משתמש 

של אתרים. ק"ח למייל: 
jobs@kidumplus.co.il

פקס: 074-7174070.
_____________________________________________)47-50(טלפון: 072-3902280

 לחברת נקיון באזור גני 
תקווה, דרושים עובדים/ת 
לעבודה מסודרת לשעות 

7:30-16:30 במוסדות 
חינוך, תנאים טובים, 

052-3272220)47-50(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 איכותית ובעלת יוזמה!! 
למעון, גיל בוגרים, 

בפתח-תקווה, בשעות 
8:00-16:00, תנאים מצויינים 

_____________________________________________)47-48(למתאימה, 050-4144711

 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

 מחפשת עבודה במשק 
בית בירושלים ובב"ב, 

_____________________________________________)47-48ח(054-3429699

 התפנה בחור בעל 
קורא קול טוב לשבתות, 

054-6337121)47-50(_____________________________________________

:בבני ברק
לתינוקיה חדשה  
מאובזרת ברמה  

גבוהה  
דרושה מטפלת  

בעלת ניסיון  
תנאים טובים  

למתאימה
:לפרטים

058-4137919
050-4134090

ִדרושה�מִדריכה
ֹלמשרה�מֹלאה�או�חֹלֱקית

:maas@ohelsara.orgֱקו"ח
03-5781539 פֱקס�– או�ֹלמס'

טֹלפונים:035783015

בשעות�הבֱקר 036187260

ֹלמערך�ִדיור�בבני�ברֱק
ֹלבוגרים�בעֹלי�מוגבֹלות�שכֹלית

ִדרוש�מִדריך
ֹלמשמרות�ערב�וֹליֹלה

03-5781539 - ֱקו"ח�ֹלפֱקס

ֹלאוכֹלוסייה�בעֹלת�מוגבֹלות
שכֹלית�התפתחותית

באזור�המרכז

בעלת יכולת קידום
ויעול מערך הטלמרקטינג
תנאים מעולים למתאימות

fraidi@havrim.org.il :קו“ח למייל

דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני ברק

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

יואל

מצב
חרום!!

058-3275870

 למעון פרטים ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות: 
14:00-17:00, תנאים הולמים 

למתאימה, לפרטים: 
058-4457040)48-51(_____________________________________________

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 במרכז ב"ב, דרושה 
בחורה חרוצה לצהרון במעון + 
יום מלא, ת.מצוינים! לפרטים: 

054-5841018)48-49(_____________________________________________

 למיזם חדש בינלאומי 
בתחום השיווק, דרושים 

חרדים רציניים מאזור המרכז, 
אפשרות כהכנסה נוספת, 

אין צורך בנסיון, הדרכות ע"י 
החברה. לגברים: 

058-4115265. לנשים: 
052-8706565)48-51(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים עובדים 

_____________________________________________)48-11/18(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושה מתאמת פגישות, 
8:30-15:30, 31 ש"ח + 

בונוסים, נסיון בשרות לקוחות 
_____________________________________________)48-49(חובה, 050-2436777

 למוסד תורני בב"ב, 
דרוש נהג אוטובוס, 

תנאים טובים מאוד! 
 ,054-847605
03-6714801)48-51(_____________________________________________

 "בק אופיס", משרה 
מלאה, עבודה משרדית 

לא טלפונית בקרבת ב"ב, 
אינטרנט חסום! שליטה 

במחשב חובה, 
073-25-90-300)48-48(_____________________________________________

 קשרי לקוחות בב"ב 
בשעות הבוקר הנוחות, שכר 

גבוה, מענקים וקרן השלמות, 
חופשה בחוה"מ, תלשום ימי 
מחלה כבר מהיום הראשון, 

אינטרנט חסום, לפרטים: 
073-25-90-300)48-48(_____________________________________________

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 
ידע בסיס באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל

_____________________________________________)48-51(בציון משרה 998

 משרת אם - פרוייקט מייד 
לחודשיים, א-ה, 7:50-15:00! 

שיחות נכנסות בסביבה 
מותאמת לחרדיות בחברת 

ביטוח מובילה ליד ב"ב, שכר 
גבוה! אינטרנט חסום, שליטה 
_____________________________________________)48-48(במחשב חובה, 073-2590300

 למשרד עו"ד בב"ב העוסק 
בגבייה בתחום הראשויות 

המקומיות, דרושים/ות 
פקידים/ות, העבודה במשרה 
מלאה/חלקית, שכר ממוצע 
7,500 ש"ח, תנאים מעולים 
למתאימים/ות, קו"ח למייל:
jobs@aeh.co.il או לפקס:

_____________________________________________)48-51(03-6186181 בציון משרה 998

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 

ידע בסיסי באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון משרה 
9988)48-51(_____________________________________________

 בב"ב לרובין חד"פ - )חד 
פעמי(, דרושה מוכרת +40 
לשעות הבוקר, רצוי אנגלית/

יידיש, 052-7135002, 
03-5709308)48-49(_____________________________________________

 לחנות שמעיה, דרושים 
עובדים וקושרי ציציות, 

מחסנאים ומוכרים מנוסים, 
052-6242872)48-49(_____________________________________________

 למשרד ניהול 
פרויקטים בגבעת 

שמואל, דרושה מזכירה 
מנוסה, שליטה באופיס 

ובינארית
secjob2018@gmail.com)48-49(_____________________________________________

 דרוש נהג עד ומעל 15 
טון למשרה מלאה במרכז, 

054-4550099)48-51(_____________________________________________

 לארגון חינוכי מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

בתחום החינוך והמזכירות, 2-3 
שעות ביום, 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)48-48(קריירה, 072-22-222-62

 למכון רפואי בירושלים 
מזכיר/ה, לעבודה מול קופות 

חולים, ועוד, א-ה שעות נוחות, 
8,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)48-48(_____________________________________________

 מזכיר/ה לעבודה מהבית 
- למשרד עו"ד באיזור בני-ברק, 

לניהול יומן, הקלדות ועוד, 
ימים א-ד, שעות גמישות, שכר 

מצויין. קריירה, 
072-22-222-62)48-48(_____________________________________________

 דרושה לגן פרטי 
במרכז העיר פ"ת, גננת 

ליומיים בשבוע עד 
השעה 13.15, לפרטים 

בשעות הערב: 
054-8121234)48-49(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה 
ירושלים, דרושים עובדי יצור 
_____________________________________________)48-48(מעל גיל 24, 053-3133344

 דרוש נהג נוסעים זעיר, 
_____________________________________________)48-49(תנאים מעולים, 053-7444888

 דרוש נהג אוטובוס 
למיניבוס חדש, איזור 

ב"ב/ר"ג, תנאים טובים, 
050-4142211)48-49(_____________________________________________

 דרוש, סוכן-נדלן, 
ברשיון בלבד!! 

למשרד-תיווך מרכזי 
בבני-ברק, שעות עבודה 
_____________________________________________)48-48(גמישות, 050-4156080

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת 

ערב, בעמותה גדולה בב"ב, 
דרושות נציגות טלפוניות 
מקצועיות ומנוסות, שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 

נכנסות ויוצאות, לפרטים: 
052-5540334)48-7/18(_____________________________________________

 לחברת בניה מצליחה 
)קבלנים רשומים(, דרוש איש 

מכירות תותח!!! יד ונסיון 
בתחום הבניה חובה, שכר 

ותנאים הולמים למתאימים, 
העבודה מול לקוחות פרטיים 

ומוסדיים בכל רחבי הארץ, 
קו"ח למייל:

building.g.ltd@gmail.com)47-50(_____________________________________________

 מגהצת מקצועית, תחסוך 
לך זמן במחירים נוחים, שרות 

_____________________________________________)48-49ח(מבית לבית, 03-6161917

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7633316

 תושב ב"ב פנוי לעבודות 
ותיקוני אינסטלציה, מחירים 

_____________________________________________)48-49ח(נוחים, 054-8592204

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
הסבר טוב, מעונין ללמד נער, 

בחור, ילד, גמרא וכד', 35 ש"ח 
לשעה, בירושלים אזור מקור 

_____________________________________________)48-49ח(ברוך, 052-7658827

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים, נסיון רב, 
בירושלים, 054-7933828, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7163334

 בחור רציני מעונין לנקות 
_____________________________________________)48-49ח(חדרי מדרגות, 054-8460840

 בחור חרדי מחפש לעבוד 
_____________________________________________)48-49ח(בנקיון מדרגות, 050-4148811

 עורך ספרים תורני, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7110102, 054-8590879

 אדם רציני מעוניין 
_____________________________________________)48-50(בעבודות נקיון, 055-6672036

 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

 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



*בחנויות הנבחרות *עד גמר המלאי *כל מגוון מארזי קרלו משתתפים במבצע

 ומקבלים חבילת מדבקות של

במתנה!

קונים מארז קרלו מיני
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