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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת חיי שרה

 תוכן השיחה של דרעי בנוגע לתלמיד חכם ורב בישראל 
את  הזירה.  בתוככי  שוהה  שלא  מי  את  ורק  אך  מקומם   –
יהדות  של  מהמתאגרפים  גם  שמענו  הזה,  הטראש-טוק 
התורה, בתקופה בה רחשה המערכת הפוליטית בשמועות 
סתיו  והרב  עמאר  הרב  של  )שהוכחש(  המשותף  הדיל  על 
כששיחה  לישראל.  הראשיים  הרבנים  למשרות  בבחירות 
מהסוג הזה מודלפת, ולא כהאזנת סתר, אזי ההדלפה וזהות 
המדליף – כמו בחקירות נתניהו, הופכות לחלק מהעניין, לא 

פחות מאשר תוכן השיחה עצמה.

הקלטתו אומנותם

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

רבה של ירושלים: "פגיעה חמורה בכבוד התורה" 
הקרע בש"ס מתחזק: הקלטות 
יעקב  והרב  דרעי  השר  שיחת 
חצר  עם  מתיחות  חשפו  כהן 
וטענות  עמאר,  הגרש"מ 
לקנוניה פנימית של ח"כ יעקב 
מרגי  הרב כהן: "במעבדה 
הוצאו חומרים מהטלפון באופן 
  במשטרה"  נתלונן  פלילי. 
"נפעל  עמאר:  הגרש"מ  בית 

למען דרכי שלום" / עמ' 8

הקלטות מביכות בש"ס

"אנחנו הספרדים יודעים להשלים" / עמ' 10

המוקש לתיקון 
חוק הגיוס: "כחלון 

פרסום מתחמק" / עמ' 10

ראשון

פרסם ותתפרסם
03-5796643

לחולה
דרושה כליה

050-9591765
04-6592045

B סוג דם

1077
ו‘- ט‘ בטבת -24-27/12 

בס"ד

!&
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 הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

פרשת הנידוי

"עשו לי נזקים, 
רדפו אותי, לקחו 

לי מפעל חיים"
מאבק עז מפצל את ש"ס הארצית ורבניה, כפי שנחשף לראשונה ב'השבוע 
בבית שמש'  הרב יואל יוסף, מי ששמו הופיע על כרזות הנידוי שהופצו 
בעיר, מתייחס לראשונה לפרשה ומגולל את האירועים מנקודת מבטו, כולל 

המסמכים, הסוגיה המשפטית והרדיפה שעבר / עמ' 4

בשורה דרמטית: 
1,800 דירות 
בשכונת הגפן

/ עמ' 6

ארה"ב פינת 
בית שמש:

"נסייע להידוק 
הקשרים"

/ עמ' 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-



תשתית האינטרנט יקרה גם לכם?

אותה 
תשתית.
אותה 
מהירות.
בפחות 

כסף!
אתם לא צריכים לשלם ביוקר על תשתית האינטרנט,

 ברימון אתם יכולים לגלוש על
אותה תשתית, אותה מהירות, בפחות כסף!

בבית שלנו גולשים חכם,
 גם בסלולר

 מתקשרים וחוסכים:
1-800-222-234 

22.10.17. אינטרנט רימון ישראל 2009 בע״מ, ח.פ 514256437 בהשוואה למחירים של המתחרה המוביל בשוק לפי מחירון שנבדק ב-
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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, 
שמעון ליברטי, 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, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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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 עידן חדש
ציר  נפתח  השבוע 
המרכזי  הכניסה 
וזאת  לעיר, 
כהשלמה לפרויקט 
החל   .38 כביש 
הופסקה  מהשבוע 
מאחורי  התנועה 
פז,  דלק  תחנת 
והנוסעים מנותבים 

ובכך  נתיבים  שני  בעל  והמשודרג  החדש  לכביש 
מורגשת הקלה משמעותית לנוסעים. על פי הערכה, 
לאורך  נופי  פיתוח  עבודת  תושלם   2018 לינואר  עד 

כל הציר.
סגן ראש העיר ויו"ר ועדת התנועה שמואל גרינברג 
הסיוע  כל  על  כץ  ישראל  התחבורה  לשר  הודה 
חבר  אדרי  שלום  למר  כן  כמו  הגדולה,  וההשקעה 
מועצת העיר על הסיוע מול משרד התחבורה ולראש 

העיר מר משה אבוטבול.

 פונה ברכב שטח

ידי  על  טופל  בינוני,  באורח  שנפצע  משאית  נהג 
בית  סניף  הצלה  איחוד  של  חירום  רפואת  מתנדבי 
שמש, באתר בניה להקמת רמת בית שמש ג'2. הפצוע 
שטח,  רכב  על  הועלה  התהפכה  שמשאיתו   30 כבן 
שהעבירה  נמרץ,  טיפול  ניידת  לעבר  אותו  שפינה 

אותו לבית החולים בירושלים.

שריפה בנחל דולב
שני  יום  בבוקר  פרצה  שריפה 
דולב.  נחל  מגורים ברחוב  בדירת 
לעזרת  חשו  ומתנדבים  אזרחים 
להיחלץ  להם  וסייעו  הדיירים, 
שמים,  בחסדי  והלהבות.  מהעשן 
נפגעו,  לא  הבניין  יושבי  כול 
על  השתלטו  הכיבוי  וכוחות 

הלהבות.

 סיור בליל שישי
בסיור לילי שערך ממונה אגף שפ"ע שמעון גולדברג 
בשכונת רמת בית שמש ג', נמצאו הגנים והפארקים 
לא  "זה  וכיאות.  כראוי  ונקיים  מתוחזקים  בשכונה 
הגנים  אשר  ילדים  ברוכת  שבשכונה  מאליו,  מובן 
בה מהווים נדבך חשוב ופעילים אינטנסיבית, נשמר 
התושבים  וגם  מנקה  העירייה  גם   - הניקיון  בהם 
שומרים על הניקיון", אמר גולדברג. "שיתוף פעולה 
אין  העיר.  חלקי  ולכל  לתמיד  ותימשך  שהלוואי 
ספק שמרגישים את השינוי והמהפך שעוברת העיר 
בתחום הניקיון, ברור שתמיד יש מה להשתפר אבל 

אנחנו בדרך הנכונה".

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

מאת: משה אברהמי

בבית  ב'השבוע  שנחשפה  הנידוי  סערת 
שמש', הגיעה בסוף השבוע האחרון לנקודת 
הסיפור  העיר.  תושבי  את  וטלטלה  רתיחה, 
תליית  עם  שעבר  רביעי  בליל  שהתפוצץ 
תפניות  קיבל  העיר,  הנידוי בחוצות  מודעות 
שבהן  המשמעותית  יום,  מדי  כמעט  חדות 
ואינו  מזויף  הנידוי  כי  הבהרה  מכתב  הייתה 

תקף.
בין  מקומי  עימות  הינו  שבמקורו  הסיפור 
כלל  קרב  לזירת  הפך  מוסדות,  מנהלי  שני 
ארצית ומפלגתית, בשל מעורבותם האישית 
של נשיא וחברי מועצת חכמי התורה, שעמדו 
את  בסיכון  והעמידה  המתרס,  צידי  משני 
מפלגת  בצמרת  ממילא  הרגישים  היחסים 

ש"ס.
ביום ראשון, אמור היה להגיע חבר מועצת 
לעצרת  בעדני  שמעון  רבי  הגאון  החכמים 
על  ברמה  הכריזו  ורכבים  ומודעות  בעיר, 
ולהאזין  והזמינו את התושבים להגיע  בואו, 
לדעת תורה. אלא שמעט לפני שעת הכינוס, 
הראשון  בסביבת  גורמים  שהפעילו  בלחץ 

לציון הגר"י יוסף, בוטלה הגעתו.
שמש'  בבית  ב'השבוע  שסוקר  כפי 
לפני  החלה  הנוכחית  הפרשייה  בהרחבה, 
הקמת  לאחר  קצרה  תקופה  שנים,  מספר 
וגני  ספר  בית  הכוללים  והדר',  'עוז  מוסדות 
ילדים. ביו שני המייסדים התגלעו מחלוקות 
שהפכו לקרב שליטה חסר מעצורים, והגיעו 

עד לדרמה הנוכחית.
ונגדו  צולבת  אש  סופג  עצמו  שמצא  מי 
יוסף,  יואל  הרב  הוא  הביקורת  חיצי  הופנו 
'זכות אבות' ברמת בית שמש  ראש מוסדות 
א'. בהתייחסות פומבית ראשונה שלו, מתאר 
יוסף בכאב את השתלשלות הדברים מנקודת 
הוא  הרדיפה האכזרית שלטענתו  את  מבטו, 
המוכחש  הנידוי  שכתב  הנזק  ואת  עובר, 

חולל.
"הכל התחיל בכסלו תשע"ה", פותח יוסף. 
"הלכנו לבוררות אצל דב האשל, ונפסק שאני 
בניהול  ועמיתי  הספר,  בית  בניהול  אשאר 
הגנים. בבוררות נקבע שמי שיעשה שינויים 
בתשלומים  יישא  הפסיקה,  את  שנוגדים 
לי  לקחו  לי,  עשו  נזקים  רק  ומאז,  כספיים. 
אשתי  ונגד  נגדי  עשו  הספר,  בית  ניהול  את 

כינוסים, הלכו לרבנים, מה לא עשו נגדי?"
יריבו גמר אומר בלבו לנשל  יוסף,  לדברי 
אותו מהמוסד אותו הקים, כשהצעד הראשון 

בית  כמנהלת  שכיהנה  אשתו,  סילוק  היה 
נוספת  צלע  נכנסה  מסוים,  בשלב  הספר. 
לסיפור, הלא היא רשת מעיין החינוך התורני, 

שנכון להיום בית הספר נמצא תחת ניהולה.
בעשר  הספר  בית  את  הקמתי  "אני 
את  משכנתי  הלוואות,  לקחתי  אצבעותיי, 
הבית שלי, ואל תשכח, זה היה עוד בתקופת 
יובשו,  למוסדות  הכספים  לפיד,  של  הרזון 
ואז לקחתי על עצמי במסירות את בניית בית 
ועכשיו, כשמתחילה תקופת השובע,  הספר, 
את  יחזיר  מי  מהכל?  אותי  לנשל  רוצים 
ההלוואות? מי ישלם את כל מה שהשקעתי? 
הרדיפה  הנפש,  עגמת  על  דיברנו  לא  ועוד 

ומפעל החיים שנלקח ממני", אומר יוסף.
שורת  את  יוסף  פורס  מסמכים,  בסדרת 
מהם  שנים,  לאורך  לו  שהיו  ההתדיינויות 
עולה כי מלבד הבוררות, מספר בתי דין דנו 
בסוגיית העסקת אשתו, חלקם  בתיק, חלקם 
בחלק הישיר שלו, וכולם קבעו כי הוא צודק, 
בית  של  הניהולי  החלק  את  לקבל  עליו  וכי 
הספר. בתי הדין בהם נדון התיק היו 'הליכות 
עולם' של הרב פנחסי, הרב שרגא ברוך והרב 
בראשות  דעת  יחווה  הדין  ובית  כהן,  יצחק 

הרב דניאל גודיס.
הדבר שעמד ליוסף לרועץ, הוא התייצבותו 
של הרב בעדני לצד יריבו, ודרישתו לביטול 
עשה  שכנגד  הצד  לדבריו,  הבוררות.  פסק 
חריש עמוק וישב על אוזנו של הרב יומם וליל 
נשמע.  ולא  כמעט  בעוד שקולו  שנים,  משך 
יתרה מזאת, לטענת הבורר שאף הגיע לבית 
בוררות  לבטל  אפשרות  אין  בעדני,  הגר"ש 
קיימת, אלא רק לתבוע את הבורר לדין תורה, 
דעתו,  בשיקול  טעה  כי  ויתברר  במידה  ואז, 
הבוררות תהיה מבוטלת. הצעה זו נדחתה על 

ידי הצד השני.
הם  יוסף  יואל  הרב  לצד  שמתייצב  מי 
ואחיו,  יוסף,  יצחק  רבי  הגאון  ורבו  מורו 
מעורב  שהיה  הגר"ד,  החכמים  מועצת  חבר 
עמוקות בתיק. בנוסף, הגאון רבי אלחנן פרץ, 
וכמי  השכונה  כרב  היטב  התיק  את  שמכיר 
שהדברים הגיעו בראשיתם אליו, מגבה אותו, 
הכנסת,  לבית  האחרונה  בשבת  הגיע  ואף 
רבי  הגאון  השכונה  רב  גם  ולאמצו.  לחזקו 

מרדכי גולדשטיין תומך בו.
הצדדים,  שני  את  ששמעו  הרבנים  "כל 
פסק  יש  לטובתי,  משמעית  חד  נמצאים 
הפרו  שהם  בגלל  רק  שאגב  ברור,  בוררות 
בתי  שלשה  ישנם  הגדול,  לחוב  תפח  אותו, 
דין שדנו בתיק ופסקו לטובתי, גם הערכאות 

השיפוטיות שהגיעו עד בג"צ שני, דחו אותם 
האמת  וקיימת,  שרירה  שהבוררות  וקבעו 

לצידי, לא יעזור לאף אחד".
את הימים הלא קלים שעוברים עלו, מקבל 
יוסף באהבה, ואומר: "אני רואה בזה ניסיון 
משמיים, ומקבל את זה באהבה. זה באמת לא 
טוב,  עושים  לא  והבלאגן  המודעות  כל  קל, 
אבל 'מאת ה' הייתה זאת, אני משתדל להיות 

חזק ולא להתרגש".
בימים אלה, ובלחץ צמרת ש"ס שחוששת 
מקרע פנימי, אמורים הצדדים להיכנס להליך 
גישור מהיר, שיסיים את הסאגה. בין הצדדים 
אותו  הסכום   ₪  700,000 של  תהום  פעורה 
ושכבר  ליוסף,  לשלם  המפסיד  הצד  חייב 
לפועל.  בהוצאה  גבייה  הליך  לפני  נמצא 
"תראה, יש 300 אלף ₪ שרק הולכים לעורך 
אני  לי,  שנגרמו  הנזקים  כל  את  פה  יש  דין, 
לא יודע מה יהיה, אבל דבר אחד ברור, אני 
לא אתפשר על שום דבר, עד שיחזירו אותי 
 – והעושק  העוול  את  הספר,  בית  לניהול 

חייבים לתקן".
בתגובה:  נמסר  לוי  אליהו  הרב  ממקורבי 
ובפרט  אמת,  שהנידוי  ספק  כל  מעל  "ברור 
המנדים,  הרבנים  ידי  בכתב  גם  שפורסם 
וגם  ההכחשה(  במכתב  נעשה  שלא  )מה 
מוכחת אמינותו ע"י מכתב ההבהרה האחרון 
שפרסמו רבני העיר והרב שמעון בעדני. הרב 
בעדני אף ביקש לכנס את תושבי העיר ביום 
ראשון האחרון ולאמת את הנידוי, אך כשעה 
הבטחתו  עקב  הדבר  את  השהה  הכנס  לפני 
של הראשון לציון הרב יצחק יוסף לסיים את 

הסיפור בימים הקרובים.
"לגבי אי אמינותו של הבורר, אין לנו מה 
להוסיף מעבר למה שהרב בעדני כתב בכתב 
נוספים  ממכתבים  וכן  הנידוי,  בכתב  ידו 
הרב  כהן,  שלום  חכם  גם  חתומים  שעליהם 

משה צדקה ושאר רבני העיר.
"לגבי הטענה של 2 בתי דינים נוספים, כבר 
הוכח שטענה זו שקרית, מדובר בתביעה של 
מר יואל יוסף נגד הרשת, בבית הדין הליכות 
עולם ובבית דין לעבודה וגם שם הוא הפסיד. 
כבר  יוסף,  דוד  הרב  של  דינו  בית  ולגבי 
יצאה החלטה אחרת ע"י חברי הנהלת רשת 
החינוך ובהם הגאון הרב דוד יוסף, שקובעת 
ששני הצדדים לא ינהלו את בית הספר. לגבי 
הטענות של רדיפה אישית, מעניין איך הרודף 

מנסה לצייר את עצמו כנרדף".

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

גרינברג סוקר את השטח

צילום: איחוד הצלה

צילום: איחוד הצלה

הגנים בוהקים בניקיונם

פרשת הנידוי

"עשו לי נזקים,  רדפו אותי,
לקחו לי מפעל חיים"
מאבק עז מפצל את ש"ס הארצית ורבניה, כפי שנחשף 
לראשונה ב'השבוע בבית שמש'  הרב יואל יוסף, מי 
ששמו הופיע על כרזות הנידוי שהופצו בעיר, מתייחס 
לראשונה לפרשה ומגולל את האירועים מנקודת מבטו, 
כולל המסמכים, הסוגיה המשפטית והרדיפה שעבר  

הרב יואל יוסף לצד הראשל"צ, השבוע

הבמה שהוכנה לכינוס, עומדת מיותמת

מכתב ההבהרה
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מאת: משה אברהמי

"רמת בית שמש הינה יעד מועדף גובר והולך 
כעיר  לישראל,  העולים  ארה"ב  תושבי  עבור 
והפיתוח  הבנייה  בתנופת  ומובילה  מתפתחת 
הגאוגרפי  במיקומה  המשולבים  המואצים 
עיר  את  מהווה  אשר  שמש  בית  של  המרכזי 
האמריקאית  הקונסוליה  ישראל.  של  העתיד 
בישראל מתאימה את עצמה למגמה ומשתפת 
פעולה בכלים העומדים לרשותה", כך אמר מר 
הקונסול הכללי של ארה"ב מר פול פיצג'רלד, 
בעת ביקור מקצועי שערך בלשכת ראש העיר 
בראשות  הקונסוליה  צוות  עם  שמש,  בית 
כראש  המשמש  קרוטנר  קווין  מר  הקונסול 

המחלקה לשירותים לאזרחי ארה"ב.
הקונסול הכללי מונה לתפקידו לפני שלושה 
דונלד  ארה"ב  נשיא  של  אישי  כמינוי  חודשים 
האמריקאית  בקונסוליה  ויושב  טראמפ, 
היא  שמש  בית  כי  ציין  הקונסול  בירושלים. 
שהותו  מאז  מבקר  הוא  בה  השלישית  העיר 

בישראל, אחרי ירושלים ותל אביב.
בפני  סקר  אבוטבול,  משה  מר  העיר  ראש 

הפיתוח של  אתגרי  את  ויועציו  ארה"ב  שגריר 
התשתיות,  הבינוי,  בתחומי  שמש  בית  העיר 
של  תרומתם  את  ושיבח  והקליטה,  התעסוקה 
חלקם  על  שמש  לבית  שהיגרו  ארה"ב  אזרחי 
בית  של  והמתקדם  המואץ  בפיתוחה  הגדול  

שמש.
"אנו פוגשים בבית שמש את אזרחי ארה"ב 
המונים כיום חלק ניכר ודומיננטי מאוכלוסיית 
בעיר,  הפעילות  תחומי  בכל  שמש,  בית  העיר 
אם זה בהקמת חברות היי טק ומפעלי תעסוקה 
מתקדמים, אם זה בהקמת פרויקטים חינוכיים, 
ואם זה בהקמת מוסדות צדקה וחסד. בית שמש 
הזדמנות  זו  ולכך  ארה"ב,  ליהדות  רבות  חבה 
ראשי  של  המקצועי  הביקור  את  לנצל  מצוינת 
הקונסוליה האמריקאית בישראל בכדי להעביר 
את רגשי הערכה לתרומתם של אזרחי ארה"ב 
למען בית שמש המתחדשת", אמר ראש העיר.

במסגרת שיתוף הפעולה, קיימה הקונסוליה 
'יום פתוח' בו ירדו לבית שמש הצוות המקצועי 
וקיימו קבלת קהל לאזרחי ארה"ב המתגוררים 
בבת שמש למטרת רישום ילדים שנולדו בשנים 
והנפקת דרכון אמריקאי, ושירותים  האחרונות 

נוספים.
משה  מר  העיר  ראש  ביקש  הביקור,  בתום 
אבוטבול להעביר באמצעות הקונסולים הזמנה 
וכן  הנכנס  ארה"ב  שגריר  עבור  בעיר  לביקור 
את ההערכה הרבה שיש לתושבי ישראל כלפי 
והנדירה  האיתנה  עמידתו  על  ארה"ב  נשיא 
לימין ישראל, אם זה בסוגיית ההסכם עם איראן 

ואם בתחומים חשובים נוספים.

מאת: משה אברהמי 

המייעצת  הוועדה  כי  להודיעך  "הריני 
שהוגשו  במתחמים  דנה  עירונית  להתחדשות 
הוועדה  בינוי.  פינוי  במסלול  שני  למיון 
עמד  שמש  בבית  הגפן  מתחם  כי  החליטה 
בתנאים ההכרחיים בשלב המיון השני בפרויקט 
על  תמליץ  הוועדה  אשר  בין המתחמים  ונכלל 
הכרזתם", כך בישרה בימים האחרונים הרשות 
במכתב  השיכון,  במשרד  עירונית  להתחדשות 

שנשלח אל ראש העיר משה אבוטבול.
מזה תקופה ארוכה, מנסה עיריית בית שמש 
הגפן,  בשכונת  בינוי  פינוי  תוכנית  את  לקדם 
שכן מדובר באחת השכונות הוותיקות של בית 
עם  שנים  כיובל  לפני  שהוקמה  שכונה  שמש, 
היום,  הדיור של  לתנאי  תנאים שלא מתאימים 
ובמקביל  הוותיקה  לשכונה  לסייע  בכדי  ולכך 
להזרים דם צעיר לשכונה, ביקש לקדם תוכנית 

פינוי בינוי בשכונה זו.
ראשונה  בפעם  מדובר  לא  שמש  בבית 
שתוכנית כזו מתגבשת, קדם לה שכונת ביאליק 
אריאל  של  בתקופתו  שעוד  הוותיקה,  בעיר 
לקדם  אבוטבול  הצליח  השיכון,  כשר  אטיאס 
ואכן  ביאליק,  בשכונת  התוכנית  את  עמו  יחד 
השכונה כבר קיבלה את כל האישורים, עברה את 
כל הוועדות, ועתה מה שנותר הוא שהתושבים 
יחתמו חוזים עם החברות הקבלניות המתחרות 

על השכונה, וניתן יהיה לצאת לדרך.
שכונה  הגפן,  שכונת  של  תורה  מגיע  עתה 
התוכנית  ולפי  יח"ד,   288 רק  כיום  בה  שיש 
את  להפוך  ניתן  השיכון  משרד  של  הראשונית 
יחידות  מ-1800  למעלה  עם  לשכונה  השכונה 
ציבור,  מבני  גם  להוסיף  יש  זה  ועל  דיור, 

פארקים, ומתקנים ציבוריים.
כאמור הרשות להתחדשות עירונית קיבלה את 
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להתחדשות  המייעצת  הועדה  יו"ר  גנון  עינת 
שתעמיד  התקציבית  המסגרת  אומדן  עירונית, 
הממשלה לצורך הפרויקט עומד על כ-3 מיליון 
יעביר  השיכון  משרד  במקביל  כאשר  שקלים, 
לעירייה מימון חד פעמי של כ-60 אלף שקלים 

בגין הכנת חומר למיון השני על הפרויקט.
ראש העיר משה אבוטבול אמר כי זו בשורה 
רק  ולא  הוותיקה  שמש  לבית  רק  לא  חשובה 
לבית  בשורה  זו  אלא  הגפן,  שכונת  לתושבי 
שמש כולה, שכן ככל שהעיר בית שמש תעבור 
התושבים,  כלל  על  ישפיע  זה  ורענון  חידוש 
ויחזק את העוגנים החשובים שיש בבית שמש 

כעיר שמחברת בין העבר לעתיד.
"נמצאים  אבוטבול,  אמר  שמש"  "בבית 
רובם  דיור,  יחידות  כ-20.000  בינוי  בתהליכי 
ככולם ברמת בית שמש, ולכן בכדי לשמור על 
גם את השכונות  לצרף  צריך  בעיר  רצף הבניה 
התחלנו  העירונית,  להתחדשות  הוותיקות 
של  תורה  מגיע  ועכשיו  ביאליק  בשכונת 
שכונת הגפן, אך בעז"ה לא נעצור כאן ונמשיך 

לשכונות נוספות".
להודות  ביקש  העיר  ראש  הדברים  בשלהי 
לשר השיכון יואב גלנט על 'המתנה' החשובה 
בעירייה  הבינוי  תיק  למחזיק  וכן  שמש,  לבית 
מסיעת  הוותיקה  העיר  ולנציגי  מונטג,  משה 
הליכוד שלום אדרי ומשה שטרית, וכן למנשה 

אליאס מסיעת 'עתיד העיר'.

הקונסול האמריקאי בבית שמש
הקונסול הכללי של ארה"ב פול פיצג'רלד ובכירי השגרירות קיימו ביקור 
מקצועי בבית שמש  ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול: "נמסד 

את שיתוף הפעולה עם השגרירות לרווחתם של העולים מארה"ב"

1,800 דירות 
בשכונת הגפן

השכונה  את  להכליל  אישר  השיכון  משרד 
הוותיקה בין מתחמי פינוי-בינוי  המשמעות: 
בשכונה  ייבנו  ישנות,  דירות   288 במקום 
שכונת הגפן1,800 דירות, בנוסף לפארקים ושטחי ציבור 

www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין













  בס”ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 2018, תמיכות של המשרד לשירותי 
דת )להלן-המשרד( למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

נושא התמיכה:
שירותי ייעוץ, סיוע ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות

בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח א. 

)להלן - המבקש(, ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון   
ולפי הקריטריונים  יינתנו, בכפוף לאישור התקציב, באופן שוויוני  בהן )להלן-הנוהל(. התמיכות 

הקבועים במבחני התמיכה.

עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד www.dat.gov.il תמיכות 2018 ב. 

כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים וברשותו כרטיס  ג. 
חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות "פורטל התמיכות הממשלתי" 

בכתובת https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal. עד ליום שישי י"ג בכסלו התשע"ח 1.12.17.

יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2018 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 

בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להידחות בועדת  ה. 
התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.

מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת 2018 למשרד לשירותי דת ואין ברשותו כרטיס  ו. 
חכם מתבקש לפנות בהקדם באמצעות דוא"ל: orianz@dat.gov.il או פקס: 02-5311332

על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחן התמיכה הנ"ל )ככל שיהיו(, לרבות עדכונים ביחס  ז. 
למודעה זו, יש לשלוח פנייה בכתב למר אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות ועזבונות במשרד לפקס 
שמספרו 02-5311332 או בדוא"ל בכתובת: Tmichot@dat.gov.il. על הפונים חלה החובה לבדוק 

כי פקס או הודעת דוא"ל ששלחו )אם שלחו( למשרד התקבלו במלואם ביחידה המקצועית.

ידי ועדת התמיכות במשרד מותנה בזמינות תקציבית. התקציב לסעיף  אישור התמיכה על  ח. 
התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן שהבקשה לא תיענה במלואה או 
בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה בשל כך. אין בפרסום מודעה זו, משום התחייבות 

למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.

הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור
התקציב, לבקש תמיכה לפי סעיף 3א' לחוק יסודות

התקציב, התשמ"ה-1985



לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן

בחסות
www.payngo.co.ilאתר עם כתובת

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

חוגגים יום הולדת לאתרשלם וקח עוד היום אצלך בבית
רק ביום א� 12.11 

בסניפים ובאתר
מתנה על כל קניה

תוקף המבצע ליום א� בלבד 12.11.17 או עד גמר המלאי, המוקדם מבינהם. לפחות 1 מוצר במלאי מכל פריט | פריט אחד ללקוח | אין כפל מבצעים 

₪399
כיריים גז 4 להבות 

אלקטרה

במקום 599 ₪

₪790
מקרר 

מקפיא עליון
במקום 1,090 ₪

₪3,990
מקרר 4 דלתות 

מפואר אלקטרה 
נפח 594 ליטר

במקום 4,990 ₪

₪199
טוסטר אובן 

 34 ליטר
במקום 299 ₪

₪399
מיקסר סאוטר

נפח 4 ליטר
במקום 499 ₪

מכונת כביסה 
אלקטרה - 9 ק�ג

₪1,490במקום 1,990 ₪

מכונת 
כביסה 

₪699 במקום 999 ₪

מייבש כביסה + חיישנים 
AEG - 7 ק"ג

₪1,290 במקום 1,590 ₪

מייבש כביסה + קונדנסור 
AEG - 8 ק"ג

₪1,890 במקום 2,390 ₪

מיקרוגל 
20 ליטר

₪149 במקום 199 ₪

כיריים קרמיות 
אלקטרולוקס

₪699 במקום 799 ₪
תוצרת גרמניה

₪39
תאורות 

חרום
החל מ-

רדיאטור 9 צלעות 
+ מתקן לחות

₪199 במקום 279 ₪

מייבש כביסה + מעבה
8 ק"ג - אלקטרה

₪1,390 במקום 1,890 ₪

₪4,990
מקרר מקפיא תחתון

סימנס
נפח 517 ליטר נטו

במקום 5,490 ₪

מדיח כלים 
בקו

₪1,190 במקום 1,590 ₪

₪999
מקפיא 6 מגירות

אלקטרה 

במקום 1,490 ₪

תנור חימום לאמבטיה גולד ליין

₪69 במקום 99 ₪

₪1,490
שואב אבק 
V6 - דייסון

במקום 1,790 ₪
₪549
מגהץ קיטור 

פיליפס
במקום 990 ₪

שואב רובוטי
iRobot

₪1,490 במקום 1,690 ₪

מברשת 
חשמלית
go דפני

₪299 במקום 399 ₪

 HP מחשב נייד
 15-bs001 nj
מסך "15.6 

i3-6006u

₪1,649 במקום 1,949 ₪

 Asus 11.6" מחשב נייד
 E203NA ®Intel

₪899 במקום 1,099 ₪

LG מקרן קול
סדרה חדשה

300w

₪699 במקום 899 ₪

₪99
רמקולי בלוטוס 

נטענים מוגני מים  
רק ב-

1+1
במקום 189 ₪

₪1,490
מכונת כביסה 

בוש 
במקום 1,990 ₪

₪1,490
תנור בנוי 

בוש 
במקום 1,990 ₪

תנור עומד 
משולב כיריים 

₪999 במקום 1,190 ₪

₪1,190 במקום 1,290 ₪

מזגן לחדר



כ' בחשון תשע"ח 9/11/17בבית שמש128

אבי רבינא

החמרה  לאחר  התורה:  בעולם  אבל 
הצדיק  הגאון  המשגיחים,  זקן  של  במצבו 
התורה  גדולי  מועצת  חבר  יפה,  דב  רב 
ברכסים,  חזקיהו'  'כנסת  ישיבת  ומשגיח 
על  המרה  הבשורה  )רביעי(  אמש  הגיעה 
מספר  אושפז  המשגיח  כזכור,  פטירתו. 
פעמים בעת האחרונה. אך בשבוע האחרון 

הידרדרות  חלה 
ו  ב צ מ ב
לב  ולמגינת 
תלמידיו  אלפי 
לקחו  ושומעי 
את  השיב  הוא 
הטהורה  נשמתו 

ליוצרה.
ח  י ג ש מ ה
שפונה   )89(
פעמים  מספר 
בשל  לאחרונה 
שוחרר   - מצבו 
שישי  ביום 
לביתו.  האחרון 

שחש  לאחר  שוב  אושפז  שבת  בליל  אך 
מיטת  סביב  ברגלו.  זיהום  בשל  כאבים 
המשגיח בבית החולים שהו בני משפחתו 

ותלמידיו הקרובים. 
מרנן ורבנן גדולי ישראל, מרן שר התורה 

הגר"ח קנייבסקי ומרן ר"י פוניבז' הגרי"ג 
הוציאו מכתב בתחילת השבוע  אדלשטיין 
וללמוד  שמים  רחמי  לקרוע  קראו  הם  ובו 
בישיבת  המשגיחים.  זקן  של  לרפואתו 
פרקי  העת  כל  נאמרו  חזקיהו'  'כנסת 
לרפואתו  הוקדשו  הלימוד  וסדרי  תהילים 

של המשגיח, אך כבר נגזרה גזירה.
המשגיח  פונה  עת  האחרונה,  בתקופה 
התאמץ  הוא  לניאדו,  החולים  לבית 
ולהשתתף  להגיע 
בטישים ובתפילות 
האדמו"ר  אצל 
בנתניה.  מצאנז 
מצבו  למרות 
וחולשתו,  הקשה 
המשגיח  הקפיד 
גילו  ממרום 
בהיכל  להתייצב 
ברכסים.  הישיבה 
מספרים  תלמידים 
כי  עיתונות'  ל'קו 
היעדרותו  למרות 
ם  י ר ד ס ה מ
השיחות  והפסקת 
בתפילות  נוכח  היה  המשגיח  והוועדים, 

רבות כדי לתת דוגמה לתלמידיו.
יסוקרו  דמע  ונטפי  ההלוויה  מסע 
'קו  של  השבוע  סוף  בעיתון  בהרחבה 

עיתונות' – כל ישראל.

ארי קלמן

סערת הקלטות 2: בצל הניסיון לשלום ספרדי - שוב 
בהקלטה  בש"ס.  פנימיות  משיחות  הקלטות  נחשפות 
שנחשפה שלשום בערוץ 2, נשמע השר דרעי במתקפה 
נמנעים  אנו  התורה  כבוד  )מפני  עמאר  הגרש"מ  נגד 
נשיא  מרן  של  בנו  עם  בשיחה  הדברים(,  מציטוט 

ה'מועצת', הרב יעקב כהן. 
בין הדברים תוקף דרעי את איש אמונו של הגרש"מ 
עמאר ניסים אלקסלסי, ובהמשך מאשים את חה"כ יעקב 
מרגי: "יהודה אבידן אומר אתמול בלילה שניסים ומרגי 
הביתה  כהן  יעקב  את  לך  נביא  אנחנו  בפניו,  התחננו 
אתנו  תהיה  בוא  ביותר,  הברור  באופן  ממנו  ותשמע 
בחזית, תעמוד אתנו ביחד. זה סגור זה סופי אריה דרעי 
חתם עסקת טיעון עם הפרקליטות ועוד חודש הוא עוזב 
ומרגי יהיה השר במקומו, כיוון שמרגי הוא איש אמונו 
של )הרב( עמאר, אומרים שטויות, אבל זה המציאות". 

בעקבות  הוציא  שטרן,  הגר"א  ירושלים,  של  רבה 
השאר:  בין  ציין  בו  חריף,  מחאה  מכתב  הדברים 
התורה  בכבוד  החמורה  הפגיעה  על  לשמוע  "נדהמתי 

ובכבוד מעלתו בפרט, ובאתי בזה למחות על כך במחאה 
במלאכת  כבודו  ידי  את  לחזק  ומאידך  מאוד,  נמרצת 
הקודש הנעשית על ידינו יחדיו. תקוותיו שדברים כאלה 

לא יישנו וכולנו נרתם ביחד לשמור על כבוד הרבנות".
להגיב  סירבו  אלקסלסי  וניסים  מרגי  יעקב  חה"כ 

לדברים. 
אלו  בשעות  "גם  נמסר:  עמאר  הגרש"מ  של  מביתו 
ואנו מצווים  הרב פועל לקידוש שם ה' בארץ ובעולם, 
לאחדות  ולפעול  דרכו  פי  ועל  מצוותו  פי  על  לנהוג 

ולמנוע פלגנות. וכך נעשה - נפעל למען דרכי שלום".
מעולם  ״הרב  בתגובה:  נמסר  כהן  יעקב  הרב  מבית 
לא הקליט שיחות טלפון ואף לא יודע איך לעשות זאת. 
נבדקת אפשרות כי טלפון חלופי ששימש את הרב לפני 
זמן מה הקליט שיחות באופן אוטומטי, ושמא כשהוחזר 
והופצו  פלילי  באופן  חומרים  ממנו  הוצאו  למעבדה 
במזיד  מנסים  אשר  ומרושעים  עוינים  גורמים  ידי  על 
לפגוע בתנועה הקדושה, וגורמים לביזוי תלמידי חכמים 
בדרישה  למשטרה  תלונה  נגיש  אנו  דרבנן.  ושלוחא 
ולמצות עימם את  לחקור את מקור ההקלטה ומדליפה 

הדין עד תום״.

הקרע בש"ס מתחזק: הקלטות שיחת השר דרעי 
והרב יעקב כהן חשפו מתיחות עם חצר הגרש"מ 
חומרים  הוצאו  "במעבדה  כהן:  הרב    עמאר 
מהטלפון באופן פלילי. נתלונן במשטרה"  בית 
  שלום"  דרכי  למען  "נפעל  עמאר:  הגרש"מ 

הגר"א שטרן במכתב מחאה חריף

הקרע נחשף: "בעוד חודש דרעי 
עוזב ומרגי יהיה במקומו"

הקלטות מביכות בש"ס

צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

אבל בעולם התורה: זקן 
המשגיחים זצ"ל

פטירת  על  המרה  הבשורה  הגיעה  הגיליון  סגירת  עם 
חזקיהו'  'כנסת  ישיבת  משגיח  יפה,  דב  רבי  הגה"צ 

ברכסים שאושפז בליל שבת בעקבות כאבים

אל תפעילו תנורי חימום בקרבת שמיכות
וילונות או על גבי שטיח. 

תנורי חימום מפיצים חום חזק שעלול לגרום 
להתלקחות, גם ללא מגע.

שרפות פורצות 
בגלל טעויות!

יחד, נמנע את השרפה הבאה.

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש

תנור החימום קרוב מדי תנור החימום קרוב מדי 
לשמיכות?



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

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

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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"אני כופר בקלישאה של 'עשית ולא פרסמת 
זו  עשית',   - עשית  ולא  פרסמת  עשית,  לא   -
מים.  מחזיקה  לא  היא  שבמציאות  קלישאה 
דברים  על  לדעת  עצמם  את  שמים  אנשים  כי 
רק  זה  במציאות  אבל  עשיה  זה  שכביכול 
סגן  פותח  כך  מכתב",  או  פגישה  של  תיעוד 
שר האוצר איציק כהן מש"ס את הראיון ל'קו 
עיתונות', כשהוא מנסה להסביר מדוע שמו לא 
מופיע תדיר בכותרות והוא אינו מעורב כמעט 
בין הסיעות החרדיות על  במאבקים הפנימיים 

קרדיטים.
בכל פעם כשמתקרבים להעברת תקציב, יש 
הישיבות  תקציבי  את  להכניס  חרדית  דרישה 

לבסיס התקציב, זה יקרה?
לסעיף  זה מסעיף תמיכה  את  לשנות  "צריך 
יתמכו בזה אז נעשה  גדולי הדור  תקציבי, אם 
את זה. זו שאלה אידיאולגית. אם גדולי הדור 
סגן  מבטיח  יקרה",  זה  אז  ירוק  אור  לזה  יתנו 

השר.
מה הרגישות בנושא הזה שצריך לשאול את 

גדולי הדור? יש חשש לפגיעה בישיבות?
"זה לא יפגע, אבל בעבר היה חשש שבסעיף 
לדעתי  השקפתית.  בעיה  בזה  אין  תמיכה 
הדברים השתנו, ואם נוכל לבסס את זה כסעיף 
תקציבי ולא תמיכה, זה לדעתי יהיה הרבה יותר 

טוב".
משה  לבין  בינך  התנגשויות  מעט  לא  יש 

גפני, מדוע?
"אין לי שום מאבקים עם אף אחד. אני לא 
מחפש קרדיט. בדרך כלל הקרדיט מחפש אותי, 

לא אני אותו".
טיפול  של  משבצת  אותה  על  שאתם  וזה 

בכספים?
וועדת  יו"ר  הוא  תפקיד,  אותו  לא  "זה 
את  לעשות  משתדלים  פה  ואנחנו  הכספים 

המקסימום שלנו פה". 
ועם השר ליצמן איך היחסים?

ליצמן  הרב  עם  עובד  אני  מצוינים,  "יחסים 
כמעט בכל דבר עם המון שיתופי פעולה למען 

עם ישראל".
אנחנו עוברים לנושא הדיור, שנתון לחלוטין 
בתחום משרד האוצר והשר כחלון, ועולות לא 
מקופח  החרדי  שהמגזר  כך  על  טענות  מעט 

בתחום זה. 
חגגתם בקול תרועה רמה את השקת העיר 
נראה  מתי  תאריך  כבר  יש  בשפיר,  החרדית 

דיירים נכנסים לדירות שם?
כבר  שם  נראה  שנים  ארבע  תוך  "לדעתי 

דיירים".
הנושא הביורוקרטי כבר הסתיים?

האוצר,  משרד   – אחד  במקום  מרוכז  "הכל 
קיצור  פה  יש  כחלון.  השר  דרישות  לפי  וזה 
הליכים משמעותי, אבל צריך לזכור שזה ייקח 
יבואו  הזוגות הצעירים במגזר החרדי  גם  זמן. 

לשם בהמוניהם".
בסקרים  ש"ס  של  המצב  נובע  ממה 

לאחרונה?
"המצב של ש"ס בסקרים לאורך ימים ושנים 
תמיד היו עליות, היו ירידות ושוב פעם עליות. 
ומחלק  בשבת  אותם  עושה  שאתה  סקרים 
מוזר  שזה  מבין  אתה  החרדי  לציבור  מנדטים 
שאפשר  דבר  לא  זה  סקרים  מהאמת.  ורחוק 
להתבסס עליו. רק תסתכל בבחירות האחרונות 
הם נחלו כישלון בארץ ובעולם, זה דבר שיכול 
זה  מדויקת.  לא  לגמרי  אבל  אינדיקציה  לתת 
רוח, מצב רוח של הסוקר עצמו, לא של  הלך 
שבוע  באותו  קרא  שהוא  מה  לפי  הנסקרים. 
את  דוגם  הוא  זה  לפי  בעיתונים,  בכותרות 
ולא  גבוהים  שהסקרים  מאושר  לא  אני  עצמו. 

עצוב שהסקרים נמוכים.
אריה  שאמר  כפי  בעשיה  להמשיך  "צריך 
שעבר  בשבוע  ברמדה  בכינוס  ראינו  דרעי. 
שכינסו את הנציגים, היה מחזה מדהים לראות 
את כל הנציגים עם ניצוץ בעיניים, עם רשימה 
של ההישגים בכל אתר ואתר. הייתי משיג את 

דגני לכנס הזה ונראה מה היה אומר". 
לסיום, יש עדיין סיכוי לשלום הספרדי?

יש  שלום.  של  ציבור  הוא  החרדי  "הציבור 
לקראת  אחדות  לקראת  של  אווירה  עכשיו 

שלום. אנחנו הספרדים יודעים להשלים". 

"אנחנו הספרדים 
יודעים להשלים"

סגן שר האוצר בראיון ל'קו עיתונות' על פעילותו למען 
הקרדיט  ומאבקי  החרדי  הדיור  סוגיית  קידום  הישיבות, 
ש"ס  של  מצבה  וגם:    בהם  להתערב  ממעט  שהוא 
בסקרים, היחסים עם גפני וליצמן והכנסת תקציב הישיבות 

לבסיס התקציב

ארי קלמן

הראיון המלא בסוף 
השבוע ב - 

 בואו להרגיש את הסתיו
בסמטאותיה הקסומות של צפת
  במלון בוטיק באווירה יחודית

לילה ב-

399₪
לזוג

ע“ב לינה  בלבד

ההרשמה לחנוכה ופסח בעיצומה

שבתות וחגים בתוספת 200 ₪ | בתוקף עד י"ב בכסליו תשע"ח 

בס“ד

סתיו
ב 

מאת: עוזי ברק 

שב  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
ביום ראשון, בסייעתא דשמיא ובשעה טובה, 
לביתו ברח' חזון איש 5 - לאחר כשבוע בו היה 
מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי 

מעיני הישועה, בעקבות עלייה בחום גופו.
ביתו של מרן  בני  בעקבות החזרה למעונו, 
לטיפול  ביחידה  הרפואי  לצוות  מאוד  הודו 
נמרץ במרכז הרפואי מעיני הישועה ובראשם 
וצוות  הרופאים  ולכל  סורקין  אליהו  לפרופ' 
המחלקה שטיפלו במרן במסירות רבה והביאו 
את  המאפשר  רפואי  למצב  דשמיא  בסייעתא 
רבבות  לב  לשמחת  לביתו,  בחזרה  שחרורו 
כל העת לשלומו  ישראל שהתפללו  בית  עמך 

ולרפואתו. 
כמו כן הודו בני הבית לרופאו האישי פרופ' 
במשך  הרבה  מסירותו  על  וינברגר,  אברהם 
ולהנהלת  מרן,  של  לבריאותו  רבות  שנים 
בראשות  הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז 
בית  צוות  וכל  רוטשילד  שלמה  הרב  המנכ"ל 

החולים.
יעקב  הרב  מרן,  של  ביתו  ובן  מקורבו 

רוזנשטיין, הדגיש בשיחה עם 'קו עיתונות' כי 
בימים הקרובים לא תתקיים קבלת קבל בבית 
ראש הישיבה, הואיל ומרן עדיין זקוק למנוחה 

והציבור מתבקש שלא להפריע.
בתפילה  ולהרבות  להמשיך  נקרא  הציבור 

המהירה  לרפואתו 
והשלמה של רבינו 

ן  ו ר ה א
ה  ד ו ה י

בן  לייב 
פייגא  גיטל 

לרפו"ש.

שמחה בעולם התורה: מרן 
הגראי"ל שוחרר 

ראש  מרן  נמרץ,  בטיפול  אשפוז  של  שבוע  לאחר 
החולים  מבית  שוחרר  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה 

מעייני הישועה לביתו

מאת: ארי קלמן

קשיים בדרך לחקיקת חוק הגיוס: חודשיים 
הגיוס  חוק  את  בג"ץ  ביטל  מאז  חלפו  כבר 
המתוקן, ונותרו עוד עשרה חודשים עד לתאריך 
בו הממשלה צריכה לחזור לבג״ץ עם חוק גיוס 
מחודש או לפתור את הבעיה בדרך אחרת, כך 
שבחורי הישיבות כולם לא ייקלעו למצב בלתי 

אפשרי מבחינה חוקית. 
הפוליטי  במגרש  נודף  העת  כל  במקביל, 
יספיקו  לא  כי  והחשש  ריח חריף של בחירות, 
להעביר חוק כזה לפני הליכה לקלפי. על רקע 
יוצאים  התורה  וביהדות  בש״ס  בכירים  זה, 
שר  כולנו,  מפלגת  יו״ר  נגד  חריפה  במתקפה 

האוצר משה כחלון. 
הוא  הגיוס,  חוק  לנו,  חשוב  הכי  ״בחוק 
בכל  הסוף  עד  איתנו  שהוא  חוץ  כלפי  מבטיח 
תכליתי  לדיון  כשמגיעים  בפועל  אך  הכוח. 
ואנשיו  הוא  הבעייתיים,  הקטנים  הסעיפים  על 

מתחמקים״, טוענים נציגי הסיעות החרדיות.
הסיעה  בישיבת  כי  נודע  עיתונות׳  ל׳קו 
חברי  את  דרעי  השר  ש״ס  יו״ר  עדכן  השבוע 
הסיעה בנעשה בעניין חוק הגיוס, ״זה לא פשוט 
להעביר את חוק הגיוס, לא מספיק לשנות סעיף 

לכאן או לשם״, אמר דרעי שהסביר לחברים כי 
החשש הוא ״שבג״ץ יפסול את החוק שוב בעוד 
שנה״. לכן הצהיר דרעי לחברי הסיעה כי ״צריך 
שלא  הבעיה  רק  בחוק,  דרסטי  שינוי  לעשות 
כל חברי הקואליציה רואים את הדבר הזה עין 

בעין״, תוך שהוא רומז בעיקר לכחלון. 
עיתונות׳,  ב׳קו  שנחשף  כפי  כך,  או  כך 
הדיונים בדרך לחקיקת החוק נערכים כל העת 
ראש  בידי  שהוקמה  הוועדה  חברי  ללא  אך 
החברים  מלבד  גם  שותפים  בה  הממשלה, 
והשר  פרוש  השר  סגן  מקלב,  )חה״כ  החרדים 
לוין  יריב  השרים  גם  אטיאס(  אריאל  לשעבר 
ומירב  פורר  עודד  הכנסת  וחברי  שקד  ואיילת 

בן ארי. 
ל׳קו עיתונות׳ נודע כי החברים החרדים דנים 
אנשי  עם  ישירות  העת  כל  הגיוס  חוק  בנושא 
המשפטיים  היועצים  מול  וכן  הביטחון  משרד 

של וועדת חוץ וביטחון. 
הממשלה  ראש  יזם  אותה  הוועדה  מנגד, 
התכנסה רק פעם אחת, וכפי הנראה לא צפויה 
להתכנס בקרוב, וכפי שמציינים בסביבת חברי 
לנו  כשיהיה  אותה  ״נכנס  כי  החרדים  הוועדה 

חוק מוכן״.

המוקש לתיקון חוק הגיוס: 
"כחלון מתחמק"

במפלגות החרדיות זועמים על שר האוצר, שלטענתם גורר 
במהלך    פעולה  משיתוף  ומתחמק  החקיקה  הליכי  את 
החודשיים שחלפו התכנסה הועדה הייעודית רק פעם אחת, 
והנציגים החרדים מעדיפים לפעול באופן עצמאי מול נציגי 

משרד הביטחון והיועצים המשפטיים

פרסום 

ראשון
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אם אדם שסובל מלחץ דם גבוה, יקח תרופה 
ימשיך לחיות במתח,  להורדת לחץ הדם, אבל 
שומן,  מלח,  הרבה  בהם  שיש  מזונות  לאכול 
האם   - גופנית  פעיל  להיות  ולא  וקפאין  סוכר 

הוא יכול לסמוך על התרופה בלבד?
לאכול  ימשיך  מעצירות,  שסובל  אדם  ואם 
מאכלים שלא מתאימים לו ויישב מרבית היום, 
יכול  הוא  האם  משלשלות,  תרופות  יקח  אבל 

לצפות שהעצירות תיפתר?
בשני המקרים דרוש פתרון עמוק יותר. תחום 
מבינים  כבר  והיום  הזמן  כל  מתפתח  הרפואה 
שתרופות מרשם הן לא תרופות קסם שמעלימות 

בעיות כהרף עין.
דווקא  יכולות  רבות  מרשם  תרופות  להיפך, 
לוואי  לתופעות  לגרום  או  פיזית,  תלות  ליצור 
גם  ואולי  נוספות  תרופות  של  נטילה  שידרשו 

לפגיעה בכבד.
אורח  שינוי  על  מדברת  העכשווית  הגישה 
חיים כדי לפתור מצב רפואי ועל אחריות גדולה 
הזו  החשיבה  עקרונות  את  המטופל.  של  יותר 

הכניסה לעולמנו הרפואה המשלימה. 
קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
ונטורופתית, מזכירה עיקרון חשוב: "האחריות 
על הבריאות שלנו מוטלת על כל אחד מאיתנו. 
לא רק על הרופא. המחויבות שלנו לעצמנו, היא 
ולחפש  בריא  חיים  לאורח  מודעות  עם  לחיות 

פתרונות בטוחים למחלות".

הרפואה של המחר

בחברת  הבכירה  הנטורופתית  היא  זקס 
לשבע  מענה  שמספקת  הישראלית,   TTM

בעיות בריאות נפוצות: טחורים, רמות שומנים 
גבוהות בדם, פסוריאזיס, כאבי מפרקים, פטרת 

ציפורניים, בעיות חניכיים ועצירות.
המענה של TTM למחלות האלה מתבסס על 

שלושה עקרונות:
- 100% טבעי: החברה מייבאת צמחי מרפא 
כמוסות  או  טיפות  מהם  ורוקחת  מובחרים 
הצמחים  חיצונית.  למריחה  ומוצרים  לבליעה 
מאושרים על ידי משרד הבריאות כתוספי תזונה 

ומיוצרים בכשרות מהודרת.
למטופל  הקשבה  אישי:  וליווי  התאמה   -
שלו.  לבעיה  במדויק  שמתאים  מענה  ותפירת 
התרופות  או  המזון  שתוספי  בודקת   TTM
ואת  זה  את  זה  סותרים  לא  נוטל,  שהלקוח 
 הצמחים שמתאימים לו וחותרת לשילוב מתאים. 
צמחים  של  תיגבור  יקבל  לקוח  צורך,  יש  אם 
עם  כורכומין  כגון  דלקת,  ונוגדי  מחזקים 
שהחברה  ייחודי  תוסף   -  MSM פורמולת 

מפתחת ומשווקת בבלעדיות. 
- מודעות: התאמה תזונתית ורגישות לסגנון 

חיים.
זקס מסבירה את העיקרון שעליו מבוסס הליווי 
של TTM: "את הפורמולות שאנחנו מייצרים, 
שלנו  המוצרים  החיים.  כל  לקחת  אמורים  לא 
התסמינים  על  שמקל  צמחים  שילוב  מכילים 

ומכוון גם לגורמים שיצרו את המחלה". 
תני לנו דוגמא

"אם יפנה אלינו אדם הסובל מנטייה לעצירות, 
נבדוק אם המוצרים מתאימים לו. אם כן, הוא 
המיידי.  לטווח  צמחיות  כמוסות  מאיתנו  יקבל 
אלה יניעו את מערכת העיכול ויזרזו את תהליך 
במקביל  הקרוב.  בטווח  מהגוף  הפסולת  פינוי 
לייצור  שיגרמו  לבליעה,  כמוסות  יקבל  הוא 

מוגבר של מיצי מרה ולפינוי רעלים קבוע וגם 
תמיסה מתמציות צמחים, לריכוך היציאות. 

התקף  עם  המתמודד  אדם  אלינו  פונה  אם 
שילוב  לחוצה,  בתקופה  שהתפרץ  פסוריאזס 
שמתאימים  צמחים  גם  יכלול  שלנו,  הצמחים 

להרגעה ואיזון".
למי מתאימים המוצרים?

דיסקרטית  טלפון  שיחת  מקיימים  "אנחנו 
הצמחים  אם  ומבררים  אלינו  שפונים  מי  עם 
מבחינת  הרפואי,  הרקע  מבחינת  מתאימים 
רגישויות  קבוע,  באופן  שנלקחות  תרופות 

ועוד".
איך משיגים את המוצרים?

"המוצרים מגיעים עד הבית תוך יומיים לכל 
שהגיעו  מרגע  משלוח.  של  עלות  ללא  היותר, 
בין הלקוח  המוצרים, מדובר במחויבת הדדית 
בודקים  אנחנו  אותו.  שמלווה   TTM ליועץ 
את  משנים  ההוראות,  לפי  נלקחים  שהמוצרים 
המינונים אם יש צורך ומוודאים ושיש התמדה 

עד לגמר הטיפול. רק כך רואים תוצאות". 
כמה זמן אמור להימשך התהליך?

"ככל שיש להרבליסט יותר פרטים על הלקוח, 
סגנון חייו ותסמיני המחלה שלו, כך הוא יכול 
כשהפורמולה  הפורמולה.  את  ולהתאים  לדייק 
מדויקת, היא יעילה ומשיגה תוצאות. הרבליסט 
עושה הערכת זמן עד לשינוי הצפוי ואם השיפור 
או  מינון  לשנות  צורך  שיש  כנראה  מגיע,  לא 

הרכב של הפורמולה".
כאבים,  עם  לבד  תתמודדו  אל  לסיכום, 
גירודים או אי נוחות, התקשרו עוד היום לשיחת 
 072-3922670 מקצועי   יועץ  עם  חינם  ייעוץ 
נוספים חפשו:  ותהנו מהקלה וחיזוק. לפרטים 

TTMISRAEL

מהי 
תרופה טובה?
לא  כבר  בריא  להיות  שרוצה  מי 
מסתפק בבליעה של תרופה שהרופא 
עוברת  האחריות  עכשיו  רשם. 

מהרופא למטופל
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מובילות  הדרכים  וכל  לים  מוליכים  הנחלים  שכל  כפי 
מתחברים  וההאזנות  החווטים  ההקלטות,  כל  כך  לרומא, 
איכשהו לאריה מכלוף דרעי. טכנאים מיומנים באזור חיוג 02 
יודעים לספר בשיחות סגורות על הזמנת עבודה שהתקבלה על 
שולחנם מאולפני יחד )כל קשר למפלגת האם מקרי בהחלט( 
– לקראת הפקת אלבום אוסף מיוחד, שיושק לקראת הבחירות 
הבאות ויחולק חינם למאזיני תוכנית צהריים פופולרית באחת 

מהתחנות החרדיות. כך לפחות על פי השמועה.
אזרחים  ותמימים,  ישרים  אנשים  להכשיל  שלא  מנת  על 
ומאפרכסת  ידם  ממשלח  להתפרנס  שמבקשים  חוק  שומרי 
האצבע  כללי  לבנה  קידוש  באותיות  עבורם  רוכזו  אוזנם, 
ראוי  הללו,  הסעיפים  סתר.  האזנות  חוק  של  הרלוונטיים 
שיהיו לנגד עיניהם של אלה שהקלטתו )של דרעי( אומנותם 

– וכאלה בתוכנו, לא חסרים. עם טלפונים כשרים ופסולים.
1, תשנ"ה-1995(, לחוק האזנת  )תיקון מס'   2 ובכן, סעיף 
כדין  שלא  סתר  "האזנת  שכותרתו  תשל"ט-1979,  סתר, 

ושימוש שלא כדין בהאזנה", קובע כדלקמן: 
 – דינו  כדין,  היתר  פי  על  שלא  סתר  האזנת  המאזין  )א( 

מאסר חמש שנים.
)ב( המשתמש ביודעין וללא סמכות כדין בידיעה או בתכנה 
של שיחה שהושגו על ידי האזנת סתר, בין שנעשתה כדין ובין 
ידיעה או תוכן שיחה כאמור  שנעשתה שלא כדין, או מגלה 
חמש  מאסר   – דינו  לקבלה,  מוסמך  שאינו  לאדם  ביודעין 

שנים.
שלא  סתר  האזנת  למטרת  מכשיר  המתקין  או  המציב  )ג( 
כדין או כדי לאפשר שימוש בו למטרה האמורה, דינו – מאסר 

חמש שנים.
במסגרת  הוא  גם  שתוקן  לחוק(  ההגדרות  )פרק   1 בסעיף 
היראות  עם  התשנ"ה,  בשנת  שחוקקה  לחוק  תוספת  אותה 
סתר",  "האזנת  כי  נקבע  הטכנולוגית,  ההתפתחות  ניצני 
מוגדרת כ"האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה". 
בניגוד למדינות מקולקלות אחרות במערב, החוק הישראלי 
מאפשר לאחד הצדדים להקליט את הצד השני לשיחה, מבלי 
שמתגברת  נתניהו  חוקי  טרפת  במסגרת  לכך.  מודע  שהוא 
כל אימת שהבוס מסתבך, בניסיון לסגור את האורווה אחרי 
שהסוסים בורחים, דובר בשעתו על תיקון החוק והפיכת כל 
האזנה שלא בידיעת הצד השני לשיחה - להאזנת סתר אסורה. 
המוקלט שבשרי ישראל, אריה מכלוף דרעי, יכול רק להצטער 
על כך שלא דחף בשעתו את הצעת החקיקה, בשבע אצבעותיו 

במליאה. 
אלא  זה,  בפרק  עסקינן  הבוערות  וקלטותיו  בנתניהו  לא 
בקלטת הלוהטת - עוד אחת בסדרה, לא אחרונה ולא ראשונה 
- של שיחת דרעי עם הרב יעקב, בנו של נשיא מועצת החכמים, 
חכם שלום כהן. למי מהקוראים שאוטם את אוזניו ממפגעים 
נספר  פסולים,  בעיתונים  מעיון  עיניו  את  ושומר  רדיופוניים 
ירושלים  רבה של  על  הוקלט כשהוא מדבר  בתקציר שדרעי 
הרבנים המעורבים  יקרת  ומחמת  הפוליטיקאים,  אחרון  כעל 
הציטוטים  את  מעמכם  נחסוך  הנשמרים,  הקוראים  וכבוד 

המדויקים.
מאיר  בשם  יקר  איש  ש"ס,  צמרת  של  טבעי  הלא  המאפר 
פנחס, ניסה למרוח תכף לאחר הפרסום שכבת מייק-אפ עבה 
ששיגר  ההודעה  תוכן  הצלחה.  ללא  המחוטטות,  הפנים  על 
היה ברור ונחרץ: "מביתו של הרב יעקב כהן נמסר בתגובה 
לא  ואף  לא הקליט שיחות טלפון  כי הרב מעולם  להקלטות 
חלופי  טלפון  כי  אפשרות  נבדקת  זאת.  לעשות  איך  יודע 
ששימש את הרב לפני זמן מה הקליט שיחות באופן אוטומטי, 

ושמא כשהוחזר למעבדה הוצאו ממנו חומרים באופן פלילי 
במזיד  מנסים  אשר  ומרושעים  עוינים  גורמים  ע״י  והופצו 
חכמים  תלמידי  לביזוי  וגורמים  הקדושה,  בתנועה  לפגוע 
ושלוחא דרבנן. אנו נגיש תלונה למשטרה בדרישה לחקור את 

מקור ההקלטה ומדליפה ולמצות עימם את הדין עד תום״.
יועץ תקשורת מתחיל  כל  היגיון בשיגעון. מצד אחד,  אין 
לא  ניזוק  המקליט  שכזאת,  הקלטה  שמהדלפת  לכם  יסביר 
על  להעלות  פחות  הגיוני  השני,  הצד  מן  מהמוקלט.  פחות 
תחטא   – בישראל  והזהירה  הנחשבת  שהמהדורה  הדעת, 
בהם  לחשוד  שאפשר  עיתונאים  יש  סתר.  האזנת  בפרסום 
בנפילות קטנות של פרסום האזנות. לא באנשי חדשות ערוצי 
שלא  ובוודאי  חוקם,  לחם  היא  שהזהירות  המתפצלים   2
בעיתונאי עמית סגל, חושף ההקלטה, שרק בשנה האחרונה 
מצא עצמו בין כותלי בית המשפט, מתגונן כדבעי נגד תביעת 
אפשר  אי  בעניינה  שגם  אחרת  לפרשה  בנוגע   – חזן  אורן 

להרחיב בעיתונות חרדית טהורה לגופן של עובדות.
סגל הוא מהזהירים שבעיתונאי ישראל. בעבר הלא רחוק, 
הוא גנז תחקיר מתועד על רב ראשי )בלי שמות, בלי שמות(, 
מפוארות  חופות  הממלכתית  כהונתו  בתקופת  לערוך  שנהג 
למיליארדרים על חוף הים בקנקון. התחקיר נפסל, בין השאר, 
החוקי של  למקור  בנוגע  בהירות  הייתה  העובדה שלא  בשל 

חלק מהחומרים.  
בישראל  ורב  חכם  לתלמיד  בנוגע  דרעי  של  השיחה  תוכן 
את  הזירה.  בתוככי  שוהה  שלא  מי  את  ורק  אך  מקומם   –
יהדות  של  מהמתאגרפים  גם  שמענו  הזה,  הטראש-טוק 
בשמועות  הפוליטית  המערכת  רחשה  בה  בתקופה  התורה, 
סתיו  והרב  עמאר  הרב  של  )שהוכחש(  המשותף  הדיל  על 
כששיחה  לישראל.  הראשיים  הרבנים  למשרות  בבחירות 
וזהות  מהסוג הזה מודלפת, ולא כהאזנת סתר, אזי ההדלפה 
המדליף – כמו בחקירות נתניהו, הופכות לחלק מהעניין, לא 

פחות מאשר תוכן השיחה עצמה.
בתוקף  טוען  המועצת,  נשיא  של  בנו  בשם  פנחס,  מאיר 
שהמידע הודלף על ידי גורמים זרים, עוינים ומאיימים. אלא 
דארעא  סייעתא  נדרשת  הזה,  מהסוג  ניסים'  ל'מעשה  שגם 
הצדדים  אחד  בידיעת  הקו,  על  להיות  צריך  הנס  קטנה.  לא 
לשיחה, לשים עצמו ב'השתק' – להאזין ולהקליט. הנס יכול 
גם לקבל את השיחה לאחר מעשה, בסמכות וברשות של אחד 
משני הצדדים שהיו שותפים לה. בדידם של מלומדים בניסים 

עסקינן. כאלה שהקלטתו - אומנותם. 
מתפרסמת  הייתה  לא  סתר  שהאזנת  היא  היסוד  הנחת 
מחויב  אחרת,  שטוען  מי  כל  בישראל.  הנצפית  במהדורה 
להוכיח שהצדק עמו, או כפי שנתניהו נהנה לצטט את נוסח 

השלטים נגדו: "אשם עד שתוכח חפותו".
 

אישה בונה
אישה  יש  לשנינו  בינינו.  משותף  מכנה  הרבה  רואה  "אני 
להתמודד  הכוח  מקור  את  לנו  שמספקת  תומכת,  חזקה, 

ולהחזיק מעמד". 
את המשפט הזה, שכל יועץ נישואין היה מאחל למטופליו, 
דרעי,  השר  של  לאוזניו  נתניהו  הממשלה  ראש  השמיע 
האחרונה  המשפחתית  החתונה  של  ברכות  השבע  בשמחת 
של משפחת דרעי. לפני שאתם יוצאים מגדרכם ומאחלים גם 
לעצמכם את כל הטוב הזה, חייבים לסייג ולהבהיר כי המשפט 
נאמר בשעה שרעיית ראש-הממשלה נכחה לצד בעלה, אוזניה 

כרויות למוצא פיו.
את  מי שמכיר  כל  לבינה,  למחמאות שבינו  להיכנס  מבלי 
יודע שההשוואה מופרכת מעיקרה. בעוד  הנפשות הפועלות 
כל  על  משתלטת  פריים,  לכל  נדחפת  נתניהו  לבית  הרעיה 

משבצת פנויה, הרי שבמשפחת דרעי כבודה של הגברת – כמו 
כל אם ורעייה חרדית, נותר בבית פנימה. לא ראינו את הגברת 

דרעי על במות, ולא שמענו אותה נואמת בעצרות.
דווקא בגלל זה, הנאום של דרעי בפני מתכנסי ש"ס ברמדה 
שחשף  גדסי  איתי  לעיתונאי  )קרדיט  האחרון  בסוף-השבוע 
ברדיו קול חי את ההקלטה. עוד הקלטה(, מספר על עוצמת 
מההקלטה  יותר  אף  אולי  המשבר,  עומק  על  ומעיד  הכאב 
המביכה של שיחת הטלפון עם הרב יעקב כהן. שיחתו בפני 
נציגי ש"ס ברמדה, אינה רק בבואה של קרבות החצרות, אלא 

משקפת את תמונת המצב בחדרי החקירות.
יפה,  רעייתו  לחקירת  שנגעו  ההדלפות  על  דיבר  דרעי 
בטון ובאינטונציה שביבי מדבר על שרה. עשרים שנה אחרי 
ששניהם שיתפו פעולה בקואליציית 96' תחת עננת חשדות, 
של  מבעיתה,  פוזיציה  באותה  ודרעי  נתניהו  עצמם  מוצאים 
שאוחז  זה  הוא  נתניהו  שהפעם,  רק  חקירות.  תחת  כהונה 
באומנות ה"הוא זכאי" של דרעי משנות התשעים, ועד לסקרי 
דומות.  פוליטיות  תוצאות  גם  – השיג  השבועיים האחרונים 
תהיינה  לא  המשפטיות  שהתוצאות  בשבילו  לקוות  רק  נותר 

זהות.
דרעי לעומתו, שמר על זכות השתיקה - במובן התקשורתי 
שלא  והקפיד  החוקרים  של  בכבודם  נזהר  הוא  המונח.  של 
הפעילים,  בפני  שלו  הכאוב  הנאום  בפרקליטים.  סרה  לדבר 
בגלל  אולי  עצמו.  על  גזר  שהוא  הקמפיין'  מ'משמעת  חרג 
שבפעם הראשונה, הפוקוס התקשורתי לא התמקד רק בחשד 
בהן  נחשד  למגרש  שיורד  ספרדי  שחקן  שכל  מס,  לעבירות 

לאחרונה, אלא בעסקי המשפחה.
וברגע  ובבניו,  ברעייתו  לפגוע  שלא  מבקש  כשנתניהו 
שאחרי עולה עם שרה על הבמה לקול תשואות הקהל הליכודי 
שמבקש  לדרעי  פעולותיו.  את  סותרת  בקשתו  המשולהב, 
להניח למשפחתו ולא רץ להעלותה על המוקד תוך כדי דיבור 
– אפשר להאמין. עם הכאב שלו, ניתן להזדהות, וגם לקוות 
שהסיומת במקרה שלו, תחפוף דווקא לתוצאות החקירות של 

נתניהו בשנות התשעים.
התקווה הזאת היא לא רק מושא שאיפתו של דרעי לבדו, 
אלא תקוות היהדות החרדית כולה. את המנדטים של מצביעים 
 – כנסת חרדים  ברכת מרן לחברי  חילוניים שהפכו בעקבות 
כבר איבדנו בבחירות האחרונות, כשש"ס ירדה למספר חד-

ספרתי. נותרנו עם מה שנדמה כמו באנקר של שבעה מנדטים 
ספרדים, שנראו בטוחים, לפחות כמו מקביליהם האשכנזים. 

אם ש"ס תגשים את תחזית מקצת מהסקרים, ותתקשה לדלג 
מעל אחוז החסימה – היהדות החרדית כולה תפסיד ותיבעט 
הפלגים  את  בחשבון  לוקחים  אינכם  כן  אם  אלא  לאחור. 
התרסקות ממסדית  - שכל  והאשכנזי  הספרדי   - הירושלמים 

חרדית, תהפוך עבורם לניצחון.

כיבוי אורות
מעט  ממפלגה  ואחד  מהליכוד  אחד  ממשלה,  שרי  שני 
יהיה  מי  עצמם  לבין  בינם  ותהו  השבוע  נפגשו  קטנה,  יותר 
הראשון שיכבה את האור. בניגוד לאמרה הידועה על האחרון 
שלהם  ההערכה  עלטה,  הבית  על  ומשרה  המתג  על  שלוחץ 
הייתה שבמקרה של נתניהו, הנחשון שיקפוץ ויאמר את מה 
בשפת  השאר.  כל  את  בעקבותיו  יביא   – כולם  שחושבים 
בממשלתו  השרים  בכיר  יועצי  של  הפוליטיים  האסטרטגים 
בשם  )אחד  הרחוקה  מההיסטוריה  אלכוהול  חובב  מלך  של 

אחשוורוש(, קוראים לתהליך: "כאשר החילות לנפול".
ראש- מהתנהלות  בליכוד  בכירים  של  הקבס  תחושת 

המטוס  כבש  על  כשהתבוננו  והתעצמה  הלכה  רק  הממשלה 
רגב  מירי  התרבות  שרת  ונוחתים.  בממריאים  ומי  מי  וראו 

בית ספר לפוליטיקה

הקלטתו אומנותם

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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בשפת האסטרטגים 
הפוליטיים של 

יועצי בכיר השרים 
בממשלתו של מלך 

חובב אלכוהול 
מההיסטוריה 

הרחוקה )בשם 
אחשוורוש(, קוראים 

לתהליך: "כאשר 
החילות לנפול"

להדלפה, מעשה 
ניסים, מהסוג הזה, 

נדרשת סייעתא 
דארעא לא קטנה. 

הנס צריך להיות 
על הקו. הנס יכול 

גם לקבל את 
השיחה לאחר 

מעשה. בדידם של 
מלומדים בניסים 

עסקינן 

שתפקידה העיקרי עלי אדמות הוא לגרום לכך שהייאוש של בני הזוג ייעשה 
יותר נוח – המריאה ביחד עמם לוויקנד מפנק בלונדון. זו תגרה וזו שכרה.

נתניהו שנאם בפתח מושב החורף על אותם שמאלנים מוקצים - 'חמוצים 
בלונדון  הנחיתה  בעצמו.  הזאת  המוטסת  מהחמצמצות  טעם  וטסים', 
וההמראה חזרה ארצה, לא הצליחו להמתיק את הגלולה המרה הישראלית. 
החקירות המזומנות לו עם שובו ליוו אותו בדרך הלוך. בחזרתו, הכה בפניו 
כמו ממטר לונדוני טורדני, הזימון של שני פרקליטיו לחקירה ממושכת. על 

דאטפת, אטפוך. על דהחמצת, החמיצוך.
וח"כי  שרי  שבין  הדומם  הרוב  על  נמנים  המשוחחים  השרים  שני 
הקואליציה. אלה שלא ייראו ולא יימצאו באולפנים המתפצלים כדי להגן על 
ראש הממשלה, אך באותה מידה גם לא יאמרו מילה רעה בפומבי, לעת עתה. 

זאת למרות שהביטניזם והרגביזם היו להם לזרא.
שהלהטוטן  היה  דומה  נתניהו,  של  הקודמים  החקירות  מפיתולי  באחד 
המסכה  החלו  הנוראים  הימים  בתקופת  שליטה.  מאבד  בלפור  מרחוב 
להיסדק. שרים העזו לפטפט לא רק בחדרי חדרים, ביקורת מרומזת הושמעה 
גם בשיחות חצי-פתוחות. לכמה מהחברים, החלה האווירה להזכיר את ימי 

אולמרט האחרונים. 
מרכז  חברי  הקהלת  באמצעות  באבו,  קטע  נתניהו  הזה  המיני-מרי  את 
הליכוד בכנסי התמיכה שארגן לו דוד ביטן. ככל שהדציבלים גבהו, כך שקטו 
קולות הביקורת. לליכודניקים אין די.אנ.איי אובדני כמו החברים מהעבודה, 
אבל יותר משהם חרדים להגמוניית המנהיג המכהן, הם מקפידים בכבודה של 
מלכות. מדויק יותר לומר: "בביזיונה". ההגנה על משלטי הג'ובים והתפקידים 
– היא היא הציונות החדשה. הסקרים שבאו בעקבות אותם כינוסים מיקמו את 
נתניהו סביב קידומת השלושים, וגנזו בעמקי הלוע של אחרוני האמיצים את 

חצאי-הגינויים, משפטי הביקורת-לייט שכבר התגלגלו על לשונם. 
וגם תקופת החגים מסתיימת. את מושב החורף  נגמרת,  לפעמים החגיגה 
נתניהו פותח ברגל שמאל. הסקרים כבר לא מחמיאים. בכמה מהם הוא כושל 
גוש הימין. האלכוהול והטבק שעמדו במוקד  אפילו בשמירה על הרוב של 
והכותרות – מפנים את מקומם לפרשת הצוללות. כל עוד מדובר  החקירות 
היה בנהנתנות כרונית על חשבון מיליארדרים נחלבים, ניתן היה לראות בכך 
זוטי דברים, מתנות קטנות ולא על חשבון משלם המיסים. מהרגע בו נכרכים 
מקורביו ואנשי סודו בחשדות של סחר-מכר באינטרסים ביטחוניים )לכאורה, 

לכאורה(, גם הסקרים מגיבים בצלילה.
אחד,  מצד  עומד.  בעינו  מרכיביה  על  הממשלה  את  שמלווה  הפרדוקס 
האינטרס של חברי הקואליציה הנוכחית הוא לשמר את המבנה הקיים במידת 
האפשר, כל אחד מסיבותיו. על ביבי מיותר לדבר. ליברמן לא יוותר על דקה 
של כהונה כשר ביטחון. כחלון מאמין שהזמן פועל לטובתו, ובנט את שקד – 
לא ממש סובלים בעמדות המפתח עליהן השתלטו. על האינטרס של החרדים, 
אשכנזים כספרדים - בהארכת חיי הממשלה, מיותר לדבר. בכל הנוגע לש"ס, 

כבר דובר וסופר כאן לעיל.
היחידים שמסוגלים לחולל את המפנה הם החמוצים הכבושים. לא מספסלי 
האופוזיציה, אלא דווקא מתוככי הליכוד. לא חסרים שרים זוטרים וח"כפשים 
ממורמרים שביבי עולב בהם שנים, משפיל אותם ברבים, מנכס לעצמו קרדיט 
על הישגיהם ומאדיר את מחדליהם. רבים מהם בטוחים כי בלכתו של ביבי 

ולכשיוסר הצל, יתאפשר להם לעבור לקדמת הבמה. כשנתניהו ייקרא לחקירה 
והתמלילים יפורסמו, הם עשויים להרשות לעצמם להשמיע מילה פה, ביקורת 

שם, ובכך לסדוק את מעטה הטפלון הפנים-ליכודי של נתניהו. 
ראשו,  על  נפלו  לא  שהשמים  יראה  הראשון  והדובר  יוסר,  שהרסן  ברגע 
תזה  אותה  פי  על   – ביבי  של  ומחריביו  מהרסיו  בעקבותיו.  יבואו  האחרים 
של אותו בכיר בליכוד, עוד יבואו ממנו, ממפלגתו שלו. לפי אותה פרשנות, 
מהמשטרה  שימנע  חוק  להעביר  כדי  מכליהם  יוצאים  נתניהו  כשמשרתי 
להמליץ על הגשת כתב אישום ולפרסם את מסקנותיה – הם לא מכוונים רק 
לדעת הקהל שתושפע לרעה, אלא חושבים גם, ואולי בעיקר, על תגובת חברי 

המפלגה.

נוסח קטלוניה
אין סמליות גדולה יותר משהותו של הראשון לציון הספרדי הגר"י יוסף, 
לצד הנשיא ריבלין, במסגרת הביקור הממלכתי במדריד. שבוע אחרי שגלימתו 
הוכתמה ושמו נזרק לזירה הפוליטית כמי שיעזוב את תפקידו ויעמוד בראש 
מועצת החכמים – מוצא עצמו הראשון-לציון בבירה הספרדית, שמנהיגיה 

עוצרים וכולאים את קוראי התיגר הקטלונים, מחרחרי המחלוקת הפנימית.
החכמים  מועצת  כנשיא  מכהן  היה  לו  יוסף  הגר"י  את  להבין  היה  ניתן 
ובעטיים של סקרים לא מחמיאים, היה חוכך בדעתו לנטוש את הזירה ולעבור 
דירה למשכן הרבנות הראשית לישראל. ההיתכנות שאיש חכם ונבון כהגר"י 
יוסף יעשה את הצעד ההפוך, רלוונטית כמו האפשרות שהאזנת סתר תדלג 

מעצמה - היישר ממכשיר הטלפון לאולפני החדשות.
)בעל  שהפך  השלום  עושה  אם  פרסומה.  בעצם  הייתה  הידיעה  חשיבות 
כורחו, לטענתו(, למחרחר המלחמה, הרב יעקב כהן, היה מעביר את הקלטת 
הערוץ  בחדשות  לפרסום  באמצעות שליחיו,  או  ידיו  במו  דרעי,  עם  שיחתו 
השני, ניתן היה לראות בכך פעולת תגמול ישירה; תגובה צינית הולמת לכותרת 
שפורסמה בסוף השבוע האחרון ואיימה להעביר את מצנפת ההנהגה; הסבר 
ברור להאשמות של דרעי ב"מהפכה" שניסו לחולל מאחורי גבו – כפי שדרעי 

עצמו תיאר זאת בלשונו, ב'נאום הרעיה' שנישא ברמדה.
אלא שהרב יעקב כהן, תלמיד חכם ובנש"ק, לא העביר כמובן את ההקלטה, 
כפי שכבר קראתם לעיל והסקתם נכונה. לפיכך, גם הקונספירציה של תגובת 
הנגד – חייבת גניזה. הדבר לא היה ולא נברא, לא נאמר ולא הוקלט, לא שודר 

ולא צוטט. וכל החושד בכשרים, לוקה באולפנים.
את משבר ההידרדרות של ש"ס בסקרים, תלה השבוע יו"ר ועדת החינוך 
הישראלית-חרדית  הזיוף  בגרסת  הפנימי,  הספרדי  בפילוג  מרגי  יעקב  ח"כ 
ולא בגרסת המקור האירופאית. מרגי הסביר שמבנה האישיות של הספרדים 
אצל  בעוד  האשכנזים.  אחיהם  של  מזה  שונה  אמרנו?(  כבר  )המקומיים, 
הספרדים,  שבקרב  הרי  קהלים,  ומגבש  יצרים  מעורר  הפילוג  האשכנזים 

המחלוקת מרחיקה תומכים משני המתפלגים. 
הפוטש  את  ותיארו  דרעי  של  ההקלטות  שבאו  עד  נהדר,  נשמע  התוכן 
שמרגי וניסים )אלקסלסי( ניסו לחולל מאחורי גבו. עם רודפי שלום שכאלה, 

מי צריך מחרחרי מלחמה.

שיחת יעקב אחריי. יו"ר ש"ס דרעי והרב יעקב כהן
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

וַיְִּהיוּ ַחיֵּי שָָׂרה ֵמָאה שָׁנָה וְֶעשְׂרִים 
שָָׂרה  ַחיֵּי  שְׁנֵי  שָׁנִים  וְשֶַׁבע  שָׁנָה 
הקדוש  רש"י  א(  כג,  )בראשית 
מדרש  את  הפרשה  בתחילת  מביא 
רמז תש"ל  )ילקוט שמעוני תהלים  רבותינו 
ד"ה והתחולל(: למה נכתב שנה שנה שנים, 
ק'  בת  לעצמו:  נדרש  אחד  שכל  ללמדנו 
כ' לא חטאה שהרי  כ' לחטא, מה בת  כבת 
אינה בת עונשין, אף בהיותה בת ק' הייתה 
ללא חטא. ובת כ' כבת ז' ליופי. אולם עדיין 
צריכים אנו להבין מה עניין השוואת השנים, 

ומה פירוש כולם שווים לטובה?
סדיגורא  קודש  קהילת  מאדמור"י  אחד 
נפלא: בכל תקופה בחיי  זאת באופן  מבאר 
צעיר  כשאדם  וחסרונות,  מעלות  יש  האדם 
כוחו במותניו ויכול הוא להשקיע את מיטב 
ובמרץ,  בזריזות  המצוות  בעשיית  כוחותיו 
מ"ב(.  פ"ד  )אבות  מצווה  לדבר  רץ  והוי 
הדמים,  רתיחת  את  בו  יש  שני  מצד  אולם 
מאוד  וקשה  עבירות  לעשות  מתאווה  הוא 

להתגבר על כך.
זה  ולכן עיקר עבודת האדם בימי הצעירות 
לסּור ֵמָרע )תהלים לד, טו(, לברוח מהקנאה 
התאווה והכבוד ומחמדת הממון שמוציאים 
פ"ד  אבות  )יעוי'  העולם  מן  האדם  את 

מכ"א(. 
רתיחת  השנים  עם  מזקין,  כשאדם  אולם 
והעבירות  התאוות  ממנו,  נשכחת  הדמים 
אולם  אותו,  ורודפים  מעסיקים  פחות 
הרע  יצר  לפניו,  אורבים  אחרים  ניסיונות 
)מושאל  וכסיל  זקן  מלך  לפנסיה,  יוצא  לא 
מקהלת ד, יג(, כבר אלפי שנים שהוא עובד 
יוצא  לא  הוא  ואעפ"כ  האדם  את  להחטיא 

לפנסיה.
כשאדם מזקין היצר הרע מנסה למנוע אותו 
מ"ַוֲעֵׂשה טֹוב" )תהלים לד, טו(, "אתה עייף 
ומלקיים  פטור מללכת להתפלל  וזקן, אתה 
לקום  צריך  "אינך  והזו",  הזו  המצוה  את 
ִאיׁש  ְׂשֵדה  ַעל  בחוץ",  קר  מוקדם,  בבוקר 
ָעֵצל ָעַבְרִּתי )משלי כד, ל(, היצר הרע מכניס 
עייף,  "אתה  עצלות,  זקנותו  בימי  לאדם 

תמשיך לשכב, אין דבר."
ַחֵּיי  "ַוִּיְהיּו  לנו  מדגישה  הקדושה  התורה 
ָׁשִנים"  ְוֶׁשַבע  ָׁשָנה  ְוֶעְׂשִרים  ָׁשָנה  ֵמָאה  ָׂשָרה 
כל חייה של שרה אמנו היו שווים לטובה, 
גם כשהזקינה והייתה כבת מאה היא הייתה 
בעשיית  וזריזה  מהירה  עשרים,  בת  כמו 
וגם  כוחה,  בכל  אותן  ומקיימת  המצוות 
מעשיית  עצמה  מנעה  צעירה  כשהייתה 
להרע  הדמים  לרתיחת  נתנה  ולא  עבירות 
לה, כמו אשה זקנה שנושא התאוות ועשיית 

העבירות פחות מעסיקים ורודפים אותה.
שרה  בעיניה  הייתה  עשרים  בת  וכשהייתה 
אין לה עדיין  ילדה קטנה  ליופי,  כבת שבע 
את נושא היופי והתפארה כמו שיש לאשה 
יופייה  את  להראות  שרוצה  עשרים  בת 
בת  כשהייתה  גם  אמנו  שרה  ותפארתה, 
עשרים לא הסתכלה על הדברים הללו, אלא 
כל הזמן חשבה ודאגה איך תוכל לקיים עוד 
מצוות ומעשים טובים כדי שתכין את עצמה 
ְליֹום  ַוִּתְׂשַחק  האמת,  הנצח-עולם  לעולם 
לעבד  זכתה  אמנו  שרה  כה(.  )שם,  ַאֲחרֹון 
כולם  חייה,  ימי  כל  עצמה  את  ולהשלים 

שווים לטובה. 

   

שימוש נכון בכסף

"ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף עֵֹבר ַלּסֵֹחר" )בראשית 
כג, טז(. ה' יתברך נתן לאברהם אבינו עושר 
בו אברהם להרבות חסדים  והשתמש  גדול, 
בעולם, לכל אורח שבא אליו שחט עגל כדי 
ליתן לו מנה מיוחדת של לשון בחרדל )בבא 
מציעא פו ע"ב(, אפילו אם האורח היה ערבי 
בבראשית  )יעוי'  רגליו  לאבק  המשתחווה 
רבה נ, ד, הובא ברש"י יח, ד. ובמקום אחר 

הארכנו בזה(. 
ולמרות זאת לא חשש אברהם אבינו שיגמר 
כספו מחמת ריבוי החסדים שעושה בעולם, 
חסדים,  לעשות  שאוהב  שאדם  שידע  כיון 

משפיע עליו ה' יתברך שפע גדול.
לפעמים אנשים מתפלאים, "תראה את פלוני, 
לתת?"  כסף  הרבה  כך  כל  לו  יש  מאיפה 
נותן  שהוא  בגלל  פשוטה,  היא  התשובה 
משפיע  הקב"ה  כסף!  הרבה  כך  כל  לו  יש 
עליו חסדים ומעניק לו כדי שיוכל להמשיך 
רבותינו  שביארו  )וכמו  חסדיו!  בעשיית 
ַהָּדָבר  ִּבְגַלל  ִּכי  הפסוק  על  ע"ב  קנא  בשבת 
שחוזר  הוא  גלגל  אלוקיך,  ה'  ְיָבֶרְכָך  ַהֶּזה 
הם  והחסדים  שהצדקות  והיינו  בעולם, 
הגלגלים המניעים את כל הרווח וההצלחה 

של האדם(. 
שאין  שטוענים  אנשים  ישנם  זאת  לעומת 
מתנהג  יתברך  וה'  ולתת,  לתרום  כסף  להם 
ָעִני ָקָרא" הוא  איתם מידה כנגד מידה, "ֶזה 
יכול  לא  ולכן  "עני"  לעצמו  וקורא  טוען 
לעצמך  קורא  "אתה  משיב:  והקב"ה  לתת. 
"וה'  לך!"  שאין  תמיד,  תרגיש  כך  עני? 
ָׁשֵמַע"- ה' יתברך שומע שהוא קורא לעצמו 
עליו  משפיע  אינו  מידה  כנגד  ובמידה  עני, 

חסדים וגורם לו להרגיש באמת עני!
תיסע  שעגלתו  שרצה  עגלון  על  מספרים 
במהירות גדולה יותר, ישב וחשב מה מכביד 
שגלגלי  בדעתו  ועלה  ומעכבה,  העגלה  על 
העגלה,  על  המכבידים  הם  הכבדים  העגלה 
לנסוע  כשניסע  הגלגלים.  את  והוציא  הלך 
לא  העגלה  גלגלים  בלי  בטעותו,  הבחין 
הם  הגלגלים  להיפך,  אדרבה  לנסוע.  יכולה 

אלו שמניעים את העגלה.
מקבל  אדם  לפעמים  והנמשל,  המשל,  זהו 
לצדקה  מעשרות  ממנה  ומפריש  משכורת 
מתקשה  בפרנסתו,  ודוחק  צמצום  ומרגיש 
ומחפש  חשבון  עושה  החודש,  את  לסיים 
שיוכל  כדי  להוריד  אפשר  הוצאות  באיזה 
מוריד  עושה?  מה  ולבסוף  ברווח,  לחיות 
מבין  לא  והוא  שהתחייב,  מהצדקות 
שהצדקות הללו הם בעצם הגלגלים שמניעים 
ונותנים לו את מה שיש לו, אדרבה צריך הוא 
למעט בהנאותיו ולהרבות בצדקות ובחסדים 
רבותינו  )וכדברי  פרנסתו  תרווח  ובזה 

בכתובות סז ע"ב מלח ממון חסר, יעוי"ש(.
אבינו,  אברהם  של  הנהגתו  הייתה  כך 
הטיב  יתברך  וה'  ונותן,  פתוח  היה  תמיד 
גדול  שפע  לו  ונתן  מידה  כנגד  במידה  עמו 
להרבות תמיד בחסדים, ְּכַיד ה' ַהּטֹוָבה ָעָליו 

)מושאל מעזרא ז, ט(.
יהי רצון שה' יתברך יפתח את לבבנו שתמיד 
בקרוב  ונראה  לזולת,  ולהעניק  לתת  נזכה 

בנחמת ציון ברחמים, אמן. 

כולם שווים לטובה

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

שמה של פרשת חיי שרה מעורר תמיהה, 
ששרה  ההפך,  בדיוק  בה  מסופר  הרי 

נפטרה?! 
כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע פירש שהתורה 
מלמדת אותנו שחיים אמיתיים הם נצחיים, ואינם 
מוסיפים  הם  אלא  הפטירה,  בשעת  מסתיימים 
להתקיים ובאים לידי ביטוי במה שהאדם משאיר 
לאחר מכן. מעשה טוב, ילדים שספגו את הערכים 
אלו  הם  חסד,  איתם  גמל  שהנפטר  אנשים  בבית, 
שממשיכים את החיים של האדם לנצח גם אם הוא 

כבר נסתלק לבית עולמו.
זה בא לידי ביטוי שהליכותיה הנשגבות של שרה 
אמנו המשיכו גם בכלתה – רבקה שכלל לא זכתה 
שרה  האוהלה  "ויביאה  שנאמר:  כמו  לראות. 
שנכנסה  שמשעה  במקום:  מבאר  ורש"י  אמו", 
זו  בעיסה.  ברכה  והייתה  הדולק  והנר  הענן  חזרו 
דווקא  כי  שרה"  "חיי  הפרשה  שנקראת  הסיבה 

בפרשה זו אנו מגלים את נצחיותה של שרה. 
של  פטירתה  עם  שנאמר  בפסוק  נמצא  זה  רעיון 
ולבכותה"  לשרה  לספוד  אברהם  "ויבוא  שרה: 
)בראשית כג',ב'(. הרי בדרך כלל בוכים על הנפטר 
ואחר כך מספידים אותו, וכאן כתוב להיפך- לספוד 
ששרה  שמכיוון  ופירשו:  לבכותה?  ואז  לשרה 
צניעותה  מחמת  האוהל  בתוך  תמיד  הייתה  אמנו 
ולכן כשנפטרה לא הכירו את המעלות המיוחדות 
שבה. וכמו שמצינו שהמלאכים באו אצל אברהם 
יח',  )בראשית  אשתך"?  שרה  "איה  שאלוהו: 
)שפתי  צנועה  שהיא  לאברהם  להודיע  כדי  יט'(, 
חכמים(. משום כך הוצרך אברהם קודם להספידה, 
כדי שידעו מי הייתה שרה אמנו. ואז, כששמעו את 
ההספד בכו כולם יחד עם אברהם. לכן כתוב קודם 

לספוד לשרה ואחר כך לבכותה. 
שאברהם  שפירשנו.  מה  לפי  זאת  לבאר  ניתן  אך 
שהותירה,  החותמת  את  בהספדו  הסביר  אבינו 
בדברי  יש  לכך  רמז  יותר.  גדול  יהיה  כדי שהבכי 
נח,  רבה  )בראשית  רבותינו במדרש  חז"ל: שאלו 
ה( מהיכן אברהם בא? התשובה היא מהר המוריה. 
את  להספיד  אברהם  רצה  שכאשר  זאת:  פירשו 
שרה ולספר על מעלותיה, ציין בדווקא את מעשה 
את  אם שמחנכת  המוריה.  הר  על  העקידה שהיה 
זו   – ה'  קידוש  על  נפשו  את  למסור  שמוכן  בנה 
היה  לא  חינוכה  ללא  שהרי  למעלותיה,  עדות 
בא"?  "מהיכן  ששאלו:  וזהו  כזו.  לעוצמה  מגיע 
אברהם  ניגש  חייה  בפרשת  נקודה  מאיזה  היינו 
במיוחד?  התעכב  פעולה  איזו  על  להספידה? 
מהמאורע   - המוריה"  "מהר  היא  התשובה 
חומר  לו  שימש  זה  המוריה,  הר  על  שהתרחש 
על  נפשו  את  למסור  מוכן  הבן  כאשר  להספד. 
מיוחדת  אם  עומדת  בוודאי שמאחוריו  ה'  קידוש 

שגידלה בן כזה. 
בדמותה יכולה האם להקרין יראת שמים. מעשיה 
הן  וממנה  לילדיה  דוגמא  משמשים  חייה  ואורח 
"מות  ולא  שרה"  "חיי  זהו  הנהגתם.  את  יונקים 

שרה". כי בדברים אלו חותמה נצח.
המזעזע  הטבח  לנרצחי  השבעה  ימי  תום  עם 
ה'  קידוש  על  נרצחו  בו  תשע"ג,  בשנת  בטולוז 
הקדוש הרב יוחנן סנדלר ושני בניו הי"ד, עלו בני 
משפחת סנדלר למעונו של מרן הגאון רבי עובדיה 

יוסף זצ"ל לשמוע דברי חיזוק וטללי נחמה.
עליהם  הרעיף  פנימה,  הקודש  אל  משנכנסו 
ובין  ועידוד,  נוחם  דברי  הגדולה  באהבתו  הרב 

בפרשתנו:  הפסוק  את  באזניהם  ציטט  הדברים 
"ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה". כשבספר 
התורה מופיעה האות כ' במילה "ולבכותה" קטנה 
הדבר  כי  מסביר  הטורים'  'בעל  האותיות.  משאר 
הרב,  תמה  מעט.   בכה  אבינו  שאברהם  מלמדנו 
וכי לא היה ראו שיבכה הרבה על שרה אמנו? הרי 
הייתה צדיקה ובעלת רוח הקודש ושותפתו לחיים 
ולמפעל הגיור למשך כל כך הרבה שנים? איך יתכן 
בנבואה  ממנה  קטן  שהיה  אבינו  אברהם  שבעלה 
יבכה עליה רק מעט? וכך הסביר: כ' זו זעירה היא, 

כי טומנת בחובה מנה גדושה של נחמה. 
ברוח קודשו חזה אברהם אבינו עליו השלום את 
מקומה הנצחי של שרה הצדקת בגן עדן. ראה איך 
'רוכב  לקבלה,  יוצאים  והכל  בלבן  עטופה  היא 
וצדיק'.  נקי  נפש  אליו  בבוא  ושמח  שש  ערבות 
והתקשה  שרויה,  היא  בו  הגדול  האושר  את  ראה 
ובכל  הגדולה.  שמחתה  מול  ולבכות  להצטער 
זאת, חשש ממראית עין, שלא יאמרו שאיננו בוכה 
אפילו מעט על אשתו, לכן בכה מעט. אבל בסתר 

ליבו שמח, בבחינת 'עין במר בוכה ולב שמח'.
אבלים  מנחמים  בה  הלשון  את  פירשו  זה  פי  על 
"המקום ינחם אתכם" לפי נוסח האשכנזים, שאם 
שנמצאת  והעליון  הגבוה  המקום  את  יודעים  היו 
הוסיף  מכך.  מתנחמים  היו  הנפטר,  של  נשמתו 
הרב לנחם את האלמנה: "לנו צר מאוד, הפרידה 
יודעים  ואיננו  ודם,  בשר  עיני  עינינו  עלינו.  קשה 
למעלה  שמחים  בוודאי  הם  אך  שמים,  חשבונות 
הרבצת  ולשער.  לתאר  אפשר  שאי  רבה  שמחה 

התורה שלהם עומדת להם לזכות בעולם הבא". 
את דבריו הנרגשים, סיים במעשה שסיפר לו הבבא 
סאלי זצ"ל על עצמו בפגישתו עמו: בשכנות לבבא 
מתקוטטים  היו  תדיר  אשר  ואשה  בעל  גרו  סאלי 
ביניהם. החליט הבבא סאלי לשתף את אחיו הגאון 
וביקש  חאקי,  הבבא  זצ"ל,  אבוחצירא  יצחק  רבי 
ממנו שיבוא להשכין שלום בביתם. הסכים האח, 
ואכן הגיע במיוחד לנתיבות. הבבא חאקי ישב עם 
אל  השלום  את  להשיב  בידו  עלה  וב"ה  הזוג  בני 

כנו. 
לאחר שסיים את שליחותו, נכנס אצל אחיו הקדוש 
רבי ישראל לבקרו. נפרד ממנו ויצא לדרכו בחזרה 
לביתו שברמלה. בדרך, אירע הגרוע מכל. משאית 
ששמע  מאז  במקום.  נהרג  והרב  במונית  פגעה 
הבבא סאלי על הטרגדיה הפתאומית, הצטער על 
אחיו צער רב, והיה בוכה עליו יומם ולילה מבלי 
לו  יש  אשמה  כאילו  הרגיש  להתנחם.הוא  יכולת 

בדבר, כי בגללו הגיע לנתיבות.
יצחק  רבי  נגלה  לפטירתו,  השלושים  בליל  והנה 
לבן  עטוף  כשהוא  בחלום,  סאלי   הבבא  לאחיו 
עלי"?  ותצטער  תבכה  מתי  "עד  בפניו.  וצהלתו 
במחיצת  העליון  עדן  בגן  יושב  "אני  האח,  שאל 
יודע  היית  אילו  השכינה...  מזיו  ונהנה  הצדיקים 
מקום מושבי ורום ערכי, לא היית מצטער עלי כלל 

ועיקר". שמע כך הבבא סאלי ורוחו שבה אליו.
ברוח רעיון זה ניתן להסביר מדוע פרשתנו נקראת 
"חיי שרה"? כי הספדו של אברהם אבינו היה על 
בעולם  אמנו  שהשאירה שרה  במה  מה שראה  פי 
"המקום  מבחינת  לנצח  שהטביעה  החותם  הזה. 
הזה  בעולם  שהשאירה  המקום  אתכם",  ינחם 
אותו  שהביא  מה  זה  והנהגותיה,  החינוך  בזכות 

לבכות מעט, וזה "חיים" ולא "מוות".

לספוד לשרה ולבכותה

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



שבוע המחול היהודי  יוצא לדרך
ב'אומנות ואמונה' לא מפסיקים להפתיע. 
אמנותיות  פעילויות  קידום  במסגרת 
הקודש,  טהרת  ועל  גבוהה  ברמה 
המחול  'שבוע  את  העמותה  מקדמת 
הספר  בית  של  מבורכת  יוזמה  היהודי', 
יפגיש  בין עולמות,  הללו למחול, שיחבר 
למשתתפות  וייתן  שונים  מחול  סגנונות 

את ההזדמנות לחקור ולהעמיק בעולם המחול היהודי. שבוע 
אי"ה בשבוע  ברציפות,  ימים   3 כ  בירושלים  המחול שיתקיים 
פרשת ויצא, פונה לנשים, נערות וילדות חובבות התחום ויאגד 
ומפגש  פאנלים  מחול,  סדנאות  מרתקים,  מופעים  בכנפיו 
אומניות חגיגי. שבוע המחול יתקיים בירושלים במשך 3 ימים 
מיום שני ב' כסלו 20.11.17  עד יום רביעי ד' כסלו  22.10.17. 
מיועדים  המחול  שבוע  אירועי  המודעות.  לוחות  על  פרטים 
, נערכים בצניעות ומלאים   4-120 לנשים נערות וילדות מגיל 

בתוכן ומסרים מרתקים המתאימים להווי עליו אנחנו גדלים.

תפזורת מעולה
הגיעו  האחרונים  בשבועות 
 500 מעל  'מעולה'  למשרדי 
'מעולה'  לתפזורת  פתרונות 
הפותרים  בחגים.  שהתפרסמה 
התבקשו למצוא בתפזורת מילים 

5 זוכים  - 83 ממוצרי 'מעולה'. מבין השולחים הרבים הגרלנו 
מאושרים שקיבלו מארז מוצרי 'מעולה' בשווי 100 ₪: משפחת 
הלמן,  ציפורה  חיפה.  ליזרוביץ,  משפחת  חיפה.  זילברשלג, 
נתניה. ההגרלה  בני ברק. הדס גמליאל, אלעד. אליהו מרום, 
את  לזוכים.  נשלחה  והודעה   26.10.2017 חשוון  בו'  נערכה 
מוצרי 'מעולה' ניתן להשיג ברשתות השיווק המובחרות ברחבי 
הארץ. המוצרים של 'מעולה' עוברים בקרת איכות מהטובים 
איכותי,  ממוצר  ליהנות  תוכלו  הצרכנים  שאתם  כדי  בעולם, 
של  מהודרת  בכשרות  כשרים  מעולה  מוצרי  כל  ומזין.  טעים 

בד"צ העדה החרדית.

מתקרר בחוץ? מתחמם באיקאה!
כשמזג  מוקדם  יורד  הערב  אלה,  בימים 
האוויר הולך ומתקרר, סימני הסתיו כבר 
נראים מסביב והבית הולך ונערך לימים 
יותר  מוקדם  מתכנסים  כולנו  הקרים, 
להתחמם  מבקשים  הילדים  הבית,  אל 
הזמן  טוב...זה  ספר  עם  בשמיכה 
להתחמם באיקאה, להתחדש בשמיכות 
שכל  מה  פי  על  שונות,  חום  בדרגות 

אחד מבני הבית אוהב, לרענן את חדרי השינה במצעים רכים 
ונעימים, בעיצובים ייחודיים ולהעניק לבית מראה חמים ונעים, 

במחירים משתלמים המיוחד.

מסעדת רוזה בכשרות המהדרין
ומבקרי  בהשתתפות אנשי תקשורת 
כשרות  הושקה  מצוות,  שומרי  אוכל 
המהדרין של הרב מחפוד למסעדת 
המסעדות  טרנד  בירושלים.  רוזה 
מסעדת  על  גם  פסח  לא  המהדרין, 

הבשרים הנחשקת 'רוזה' שבעמק רפאים בירושלים, וכעת חוג 
המצוינת  והקולינריה  הבשרים  מחגיגת  ייהנו  המהדרין  צרכני 
הירושלמי,  באקלים  משתלבת  רוזה,  מסעדת  רוזה.  של 
במרכזו  אקלקטי  תפריט  עם  קוסמופוליטית  חוויה  ומספקת 
חו"ל  ניחוח  הרבה  הכי  עם  הרחוב   - רפאים  עמק  רחוב  של 
באירוע  המשתתפים  נעימה,  ירושלמית  באווירה  בירושלים. 
נהנו מחוויה קולינרית נדירה שכללה החל ממנות שף מיוחדות, 
בשרים איכותיים ועד שולחן מפואר עם תצוגת קינוחים ושלל 
הפיכת  חלום  זינו,  בן  עידן  המסעדה,  בעל  לדברי  מתוקים. 
וכעת  ארוכה,  תקופה  כבר  אותו  מלווה  למהדרין  המסעדה 
הושלמה המלאכה שמאפשרת לקהל חובבי המהדרין ליהנות 
VIP • ניתן  מגורמה מקורי, יצירתי ומרענן. במקום קיים חדר 

לערוך אירועים עד 120 איש • ניתן לקנות אוכל מוכן לשבת.

שלמות אמתית - הגנה אמתית!
המשווקת  במייק-אפים,  המומחית  לאודר,  אסתי 
20  שנים את המייק-אפ הנמכר  מ-  כבר למעלה 
 ,"DOUBLE WEAR"  – בעולם  ביותר  והאהוב 
האיפור  עולם  של  הסיפים  אמות  את  מרעידה 
נוזלי  מייק-אפ  אלו  בימים  ומשיקה  העולם  ברחבי 
 Double  Wear  – למשפחה  שמצטרף  חדש 
-Nude Water Fresh Makeup SPF 30  קליל 
אך עוצמתי. מדובר במייק-אפ נוזלי ביותר, המושק 

על  כלל  מורגש  סוגי העור, שאינו  לכל  ומותאם  גוונים   18 ב- 
העור ומעניק את המראה האולטימטיבי של איפור "ללא מייק-
לעור,  בריא  מראה  מספקת  שעות  ל-24  עמידה  נוסחה  אפ". 
גוון אחיד ונטול דופי. SPF30 ונוגדי חמצון מעניקים לעור הגנה 

מפני נזקי הסביבה. מחיר: 200 ₪

שוקולד בלונדי
אחרי שוקולד החלב, המריר והלבן פיתחו בעלית טעם רביעי  

של שוקולד- "בלונדי". מפעל עלית מייצר שוקולד מאז שנת 
קבוצת  של  הוותיק  שהמפעל  הראשונה  הפעם  זו  אך   ,1933
לא  כה  שעד  שוקולד  של  לגמרי  חדש  טעם  משיק  שטראוס 
בחודשים  עסקו  המפעל  של  השוקולד  מומחי  בארץ.  שווק 
הטעם  שוקולד.  של  חדש  לסוג  המתכון  בפיתוח  האחרונים 
תוספות  עם  שביחד  זהוב  בגוון  מקורמל  שוקולד  הרביעי. 
והתהליך  המתכון  חדשה.   סנסורית  חוויה  יוצרים  שונות 
בשוקולד,  וארומות  טעמים  של  להיווצרות  גורמים  הייחודיים 
אשר מעניקים לו מתיקות מיוחדת למרות שהוא מכיל בפועל 

משוקולדים  סוכרים  פחות 
חלבי   – בלונדי   אחרים. 
בכשרות בד"צ איגוד רבנים 
הרב  בראשות  מנצ'סטר 

אשר יעקב ועסטהיים.

גבינה לבנה מ-100% רכיבים טבעיים
מוצר  להשיק  שמחה  טרה  מחלבת 
מהודרת  בכשרות  נוסף  איכותי 
גבינת  החרדית:  העדה  בד"צ  של 
לבישול  ייעודית  גבינה   – טעם'  'טוב 
רכיבים  מ-100%  המיוצרת  ולאפייה 
'טוב  גבינת  שומן!   3% ועם  טבעיים 

טעם' מכילה כ-40% פחות נתרן וכ-45% יותר חלבון בהשוואה 
שמקורו  סידן  מכילה  היא  כן,  כמו  אחרות.  לבנות  לגבינות 
בחלב בלבד – ללא תוספת סידן. 'טוב טעם' מהווה בסיס מצוין 
ואיכותי למגוון תבשילים ומאפים חלביים כמו פשטידות, עוגות 

ועוד, ומעניקה להם טעם מצוין ומרקם משובח במיוחד.

דק, בינוני או עבה?
שמגיעים  הללו,  הקטנים  הסולת  פתיתי 
הפתרונות  אחד  הם  בשקית,  ארוזים 
המדהימים לארוחת צהריים בריאה, זריזה 
ומוצלחת. שלבו אותו עם מרק קוסקוס עם 
רגע  מסודרים.  ואתם  בשר  או  עוף  ירקות, 
'מעולה' בשקית  סוגי קוסקוס  אילו   – לפני 
הסוג  דק:  קוסקוס  בסופר?  למצוא  ניתן 
הדק והעדין ביותר, מתאים במיוחד להכנת 

הקלאסי,  הקוסקוס  בינוני:  קוסקוס  טאבולה.   / קוסקוס  סלט 
עם  קוסקוס  מרק  עם  לשילוב  מתאים  הכי  בינוני,  בגודל 
ותפוחים  גדולים  גרגירים  או בשר. קוסקוס עבה:  עוף  ירקות, 
תבשילים,  להכנת  הממולאים,  למילוי  בעיקר  שמתאימים 
מרקים ועוד. גם מוצרים אלו כמו כל מוצרי 'מעולה' מתהדרים 
בכשרות מהודרת של בד"צ העדה החרדית. את מוצרי מעולה 

ניתן להשיג ברשתות השיווק המובחרות ברחבי הארץ.

הכלים החדשים לחורף
בימים כאלה, שהקור מתחיל להגיע 
לאזורינו, אנחנו מתחילים להתגעגע 
הטעימים   והתבשילים  למרקים 
מנחמת  מזינה,  מנה  לנו  שמספקים 
ומחממת. סוף שבוע חורפי הוא הזמן 
המושלם לעשות היכרות עם אביזרי 

מטבח שונים ועונתיים. לקראת החורף, קולקציית כלי המבטח 
וכלים שיהפכו לכם  של סולתם מתרחבת עם מגוון אביזרים 
את הבישול החורפי, לחוויה קלילה שבסופה תחכה לכם מנה 
של  החדשים  המטבח  כלי  סדרת  את  להכיר  בואו  מהבילה. 

סולתם: רוסטר חרס, אבן טאבון, סיר תפוחי אדמה וטאג'י.

לחות מוגברת
החורף  לקראת  משיק   ,Crema הטיפוח  מותג 
יבש  האוויר  מזג  במיוחד.  יבש  לעור  גוף  קרם 
המוצר  העור.  על  להגן  צורך  יש  ולכן  במיוחד 
יבש  לעור  מוגברת  לחות  גוף  קרם  החדש 
הקלה  המאפשר  עשיר  גוף  קרם  במיוחד, 
נספג  הקרם  בעור.  היובש  בתחושות  מיידית 
הקרם  שעות.   24 ב-  לחות  ומעניק  במהירות 
על  לשמירה  שיאה  בחמאת  מועשר  החדש 

ריכוך,  להגנה,  במהירות  פועל  העור.  של  הטבעית  הלחות 
החלקה והעשרת העור בלחות. נספג במהירות, מבלי לגרום 
לתחושה שומנית או דביקה. המוצר נבדק ואושר היפואלרגנית 

ודרמטולוגית ומתאים לשימוש לעור רגיש.

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

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

לצבע החיצוני אמייל שחור/אמייל כסוף.

התרסיס המושלם לניקוי השטיח
הלכלוך  את  שיסיר  יסודי,  ניקוי  לשטיחים  להעניק  רוצים 

המצטבר, ויותיר את השטיח רענן וריחני? סנו 
מציגה את סנו שטיחים, שמפו לניקוי ולחיטוי 
שטיחים ובדי ריפוד. סנו שטיחים הוא תרסיס 
הצטברות  ומונע  המרענן  אנטיבקטריאלי 
לקיר  מקיר  בשטיחים  במרבדים,  לכלוך 
ובבדי ריפוד. עם סנו שטיחים, ניקוי השטיח, 
ויעיל,  פשוט  המרופדים  הכיסאות  או  הספה 
והתוצאה מושלמת. סנו שטיחים מתאים גם 
עוד  סינטטיים.  לבדים  וגם  טבעיים  לבדים 
פלוס-  שטיחים  סנו  שטיחים:  סנו  בסדרת 

וגם  שמפו השטיחים היחיד בישראל שגם מנקה את השטיח 
לניקוי  קצף-  שמפו  שטיחים  סנו  האבק.  קרדית  את  מרחיק 

מיידי של כתמי לכלוך ושומן משטיחים ובדי ריפוד.

מתחילים שגרה ברגל ימין
וטיפוח  בבריאות  המתמחה  המותג  שול, 
משגרה  ליהנות  אתכם  מזמין  הרגל  כף 
באמצעות  מדהימה  ומנוחות  ברוכה 
רפידות  אקטיב,  ג'ל  האקטיב  רפידות 
חדשנית  בטכנולוגיה  המיוצרות  נוחות 
ונוחה  ומעניקות תחושה של הליכה רכה 
בקלות  נכנסות  הרפידות  ענן.  על  כמו 

לספורט,  והצרכים:  הפעילויות  סוגי  לכל  ומתאימות  לנעל 
את  תעשו  תעשו,  מה  משנה  שלא  כך  יום.  ליום  או  לעבודה 
זה בנוחות ובקלילות מדהימה. הרפידות של שול מוצעות הן 
מיד  ולהרגיש  לנסות  מוזמנים  גברים.  לנעלי  והן  נשים  לנעלי 
בהבדל. ניתן להשיג בסופר פארם, ניו פארם, ברשת שופרסל 

ובבתי המרקחת הפרטיים.

אפקט חורף 
אוהבים  כולנו  בפתח.  החורף  עונת 
ומרתק  מסקרן  מראה  ליצור  לחדש, 
והמשרדים  העסקים  ולבעלי  לביתנו, 
שבינינו – גם למקום העבודה, אך כאשר 
השקעה,  הדורש  גדול  בשינוי  מדובר 
בשל  הביצוע  את  לדחות  נוטים  אנו 
ההטרדה, הזמן ולעתים גם הממון שהוא 

ומלהיבים,  מסקרנים  פתרונות  מציעה  'טמבור'  מאתנו.  גוזל 
בהרבה,  וחברותי  חמים  לנעים  הנדרש  החלל  את  שיהפכו 
הוא  הרעיון  השקעה.  של  מועט  ובזמן  מינימאלית  בעלות 
השימוש בצבע הסוויד שמייצר תחושה טקסטילית של זמש, 
יוצר אפקט בעל  לקירות החדר, הצבע  ומקנה מראה מרתק 
טקסטורה מיוחדת על הקירות, המשתנה לפי מיקום הצופה 
וזווית הראייה, ומושך אליו את המבט. צבע ה'סוויד',  נמכר על 
ידי 'טמבור' בשלוש וריאציות: מט מחוספס, ומטאלי בעל נצנוץ 
עדין וכן מטאלי בעל נצנוץ חזק יותר, כך שתוכלו לבחור את 
המראה העדיף לקירות המיועדים לצביעה.  הצבע הינו אקרילי 
אקריליים,  צבעים  מעל  ליישום  ומיועד  מים,  בסיס  על  והוא 

כדוגמת סופרקריל.

לניקיון מרוכז
ויסודי  עקבי  בניקוי  מעוניינים 
הרבה?  לשפשף  בלי  לאסלה 
העבודה  את  יעשה  ג'ל  סנובון 
מרוכז  ג'ל  הוא  ג'ל  סנובון  בקלות. 
במכל  האסלה  לניקוי  במיוחד 

מינון. סנובון ג'ל מנקה את האסלה היטב, מבשם ומקציף בכל 
שטיפה. הסבון המרוכז מספיק למספר רב של הדחות, ומכל 
המינון המיוחד משחרר חומרים פעילים בכל הדחה. החומרים 
ומפיצים  אבנית  הצטברות  מונעים  ג'ל  שבסנובון  המרוכזים 
ניחוח נעים. סנובון ג'ל ניתן להשגה בשלושה ניחוחות שונים: 

ניחוח לימון, ניחוח אוקיינוס וניחוח פריחה ורודה.

מחזיר לכלים את הברק
סנו ספארק הוא נוזל כלים איכותי המכיל 24% 
חומר פעיל, מסיר שומנים במהירות וביסודיות, 
מקציף בניחוח מדהים ומבריק את הכלים כמו 
חדשים, כמות קטנה של סנו ספארק על ספוגית 
לחה מספיק לכמות גדולה של כלים מלוכלכים. 
נוזל הכלים של סנו ספארק נבדק דרמטולוגית 

כלים  לניקוי  נוזל  רגיש. סנו ספארק  עור  והוא מתאים לבעלי 
ניתן בארבעה ריחות נעימים לבחירתכם. סנו ספארק מאושר 
לשימוש בכל ימות השנה באישור בד"ץ העדה החרדית. ניתן 
להשיג בבקבוק 700 מ"ל, בבקבוק 1 ליטר עם משאבה נוחה 

לשימוש ובבקבוק חסכוני 1.5 ליטר.

גם קפה טעים, גם מבצע מדהים
הנמס  מוצרי  את  אוהבים  אתם  גם 
קפה  ברזילאי,  קפה   - עלית  קפה  של 
קפה  נמס?  וקפה  אינטנס   -  INTENSE
בישראל,  המובילה  הקפה  חברת  עלית, 
כמי שמחוברת לקהל לקוחותיה, משיקה 
בימים אלה מבצע מדהים לאוהבי הקפה 

הנמס: רוכשים ממוצרי הנמס של קפה עלית, מחייגים למס' 
של  גיפטקארד  מתנה,  כרטיס  על  להגרלה  ונכנסים   *4559–
קניוני עזריאלי בסך 2,000 שקל, כל שעה. ההשתתפות מעל 
גיל 18 ומותנית ברכישה מתוך רשימת המוצרים המשתתפים 
בתאריכים  בתוקף  המבצע  לתקנון.  בהתאם  במבצע 
1-21/11/2017 . ההגרלות תתקיימנה בימים א'-ה' בכל שעה 

בין השעות 17:00-10:00 .

מגיע לכם ליהנות 
תקופת  את  לנצל  החלטתם 
מאוזנת  לאכילה  השגרה 
להצליח  רוצים  ובריאה? 
להתפתות  מבלי  באתגר 
אמנם  זה  בסוכרים?  להרבות 
ללא  שוקולד  עם  אבל  קל,  לא 
זה  שמרלינג'ס,  של  סוכר 

אפשרי! כשמתחשק לכם משהו מתוק תוכלו ליהנות משוקולד 
ללא סוכר פרווה או חלבי של שמרלינג'ס ולהמשיך להקפיד 
על תפריט מאוזן מבלי להכות על חטא... כמו כל השוקולדים 
באיכות  מיוצרים  סוכר  ללא  השוקולדים  גם  שמרלינג'ס,  של 
וסטנדרטים גבוהים ובתהליך ייצור שווייצרי מסורתי ובכשרות 

המעולה של בד"צ ציריך.

פרס ראשון 25,000 ₪
חיבורים  תחרות 
של  השביעית  תורניים 
שיצאה  הפיס,  מפעל 
כחודשיים  לפני  לדרך 
ובברכתם  בהכוונתם 
ישראל,  גדולי  של 
לסיומה.  מתקרבת 
התחרות  במסגרת 

בנושא  הלכתיים,  חיבורים  לכתוב  התורה  בני  ציבור  נקרא 
מציינים  התחרות  מנהלי  מלאכה.  אבות  ל"ט  של  אקטואלי 
הישיבות  בהיכלי  וההשתתפות  ההתלהבות  את  בסיפוק, 
התורה  לומדי  בקרב  רבה  והערצה  לאהדה  הזוכה  לתחרות 
חיבורים  מאות  הגיעו  כבר  זה  לרגע  נכון  הספרים.  ומחברי 
תורניים לשולחן המערכת. גם השנה כבכל שנה בין השולחים 
חכמים,  תלמידי  לצד  כוללים  ואברכי  ישיבות  בחורי  נמצאים 
הגאונים  הרבנים  השיפוט  וועדת  חברי  ישיבות.  וראשי  רבנים 
שליט"א הודו כי הופתעו השנה מכמות החיבורים שהגיעו עד 
כה, והוסיפו כי יסיימו לעבור על כל החיבורים שיגיעו עד הרגע 
האחרון בזמן שהוקצב מראש. כתובת למשלוח מאמרים ת.ד. 
בו  מיוחד  מוקד  פועל  התחרות  תקופת  בכל  ברק.  בני   2139

ניתן לקבל מידע ומענה אנושי על הפרויקט במספר *65327.

1,100,000 חיסונים
בכ- הצטיידה  כללית 
חיסוני   1,100,000
המיועדים  שפעת 
כללית.  ללקוחות 
שהחל  המבצע 

לביצוע  גבוה  היענות  ונרשמת  בעיצומו  נמצא  כחודש  לפני 
במהלך  הינה  חיסון  לביצוע  המומלצת  התקופה  החיסונים. 
ולחסן לאחר מכן  ניתן להמשיך  כי  - כסליו, אם  חודשי חשוון 
ולהתחסן  להקדים  מומלץ  השפעת.  פעילות  שנמשכת  ככל 
לפני התפרצות השפעת בישראל, כדי לשפר את סיכוי ההגנה 
רשמית  החל  שפעת  חיסוני  מבצע  במחלה.  הידבקות  מפני 
גמר  עד  או  מרץ  חודש  לסוף   עד  וימשך  קודם  חודש  בסוף 
מלאי החיסונים. החיסון ניתן בחינם ומומלץ לתאם מראש עם 
צוות המרפאה את מועד החיסון. למידע נוסף ניתן להתעדכן 

במוקד 2700* באתר כללית.

קידום עסקים קטנים בתחילת דרכם
בשורה ליזמים קטנים: בנק 
הפועלים עם המרכז לליווי 
באתר  חסות  נותן  עסקים, 
 headstart ההמונים  גיוס 

חדשני  מהלך  זהו  סטארט".  "פועלים  את  משיקים  וביחד 
דרכם:   בתחילת  קטנים  עסקים  לקידום  הפועלים  בנק  של 
עסק  להקמת  ראשוני  הון  לגיוס  תכנית   – סטארט"  "פועלים 
בעסקים  ולתמיכה    headstart פלטפורמת  באמצעות  קטן 
לסייע  -נועד  המיזם  עסקים.  לליווי  המרכז  בשיתוף   - אלה 
ליזמים לגייס הון כדי להגשים חלום ולפתוח עסק.  יזמים אשר 
יצליחו לעמוד ביעד הגיוס יקבלו חבילת הטבות בנקאיות וליווי 
עסקי מהבנק. "פועלים סטארט" הינו חלק ממעטפת התמיכה 
קטנים  עסקים  עבור  שוטף,  באופן  הפועלים,  בנק  שמייצר 
הראשונה  המכשלה  את  לצלוח  להם  לסייע  ונועד  בישראל, 
בהקמת עסק - גיוס ההון הראשוני. בנק הפועלים הינו הראשון 
בישראל ובין הבנקים הבודדים בעולם, המעניק חסות לתכנית 

.headstart בפלטפורמת מימון ההמונים של

צרכנות  hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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קצרצרים
החורף  לקראת 
הקרב, 'יקבי ברקן' 
להשיק  גאים 
יין  לראשונה: 
מסדרת  מלבק 
 Special האיכות 
בציר   Reserve
מחיר   .2014
לצרכן:  מומלץ 

₪ 75

פומפדור,  הבינלאומית  התה  חברת 
מציעה לחורף הקרוב צ'אי מסאלה 
המכילה  הודי,  בניחוח  תה  -חליטת 
מחיר  ארומטית.  תבלינים  תערובת 

ץ  ל מ ו מ
  : ן כ ר צ ל
9 . 9 0 -
 ₪  14.90

לחבילה

'יקב סגל' גאה להשיק 
לקראת החורף הקרב: 
ליין   2014 חדש  בציר 
מסדרת  דובב  ארגמן 
מ-  העשוי  'רכסים' 
ארגמן  ענבי   100%
דובב,  בכרם  הגדלים 
פסגת  על  הנטוע 
שבמרום  גודרים  הר 

הגליל. מחיר: 79 ₪

יבואנית  "לנדוור",  קפה 
משיקה  בישראל,   illy
מכונת   "francis x9" את 
המעוצבת  האספרסו 
מבית  ביותר  והמתקדמת 
קפסולת  בעלת   illy
הבינלאומית,  הפטנט 
ביותר.     ומתקדמת  מעוצבת 
 www.landwer.co.il

עלות המכונה: 1,350 ₪

במבצעים  קפה-עלית  של  האונליין  אתר 
הקניות  'חגי  של  המכירות  לימי  ייחודיים 
והטבות  הנחות  נובמבר.  חודש  של  ברשת' 
אספרסו  קפסולות  חבילות  מגוון  על 
 Nespresso המתאימות לשימוש במכונות

עם מבצעים המגלמים עד 40% הנחה

סופר-משתלם  מבצע  מציעה  ג'ו  קפה 
הקניות  יום  לרגל  גורמה  קפה  לחובבי 
 250 ב-  קפסולות   250 קונים  המקוון: 
מתנה  אספרסו  כוסות  זוג  ומקבלים   ₪
ובנוסף, מציעה הרשת 2 ק"ג פולי קפה ג'ו 
לחנות:  קישור   ₪  318 במקום   ,₪ ב-220 

https://shop.joe.co.il/home
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לאישה
הכנות לחתונה:

 הזמן לקנות חכם

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

טיפים
איזה קור: כל הטיפים שיעזרו 

לכם להעביר את חודשי החורף 
הקרים בחמימות שבת חתן, שבע ברכות, הלבשה אישית, בגדים לאירועי 

השבע ברכות ומלתחה חדשה לחיים החדשים, כולם 
מקור לשמחה אך גם להוצאות ובזבוזי כספים רבים, 
לפתע  מקצועיים,  טיפים  וכמה  נכונה  חשיבה  שעם 

יכולים להראות הרבה יותר קלים, חסכוניים ונעימים.

כי החתונה המאושרת היא רק התחנה  ידוע לכולן 
שרק  המשמחים  האירועים  בשרשרת  הראשונה 
לאחריהם מתחילים החיים המשותפים החדשים. את 
עד  ומאורגן  מתוקתק  האירוע  בחרנו,  כבר  השמלה 
הפרטים הקטנים ביותר ונדמה כי הלחץ וההתרגשות 
העצומים בהן היינו נתונות בחודשי ההכנות הקודמים 
לפנינו  יש  כי  נזכרות  אנו  לפתע  אך  נרגעו,  לאירוע 
עוד שורה ארוכה של אירועים משמחים שגם אליהם 
אנו צריכות להכין סטים שלמים של בגדים ואביזרים 
מחדש,  מתחילה  שהפאניקה  לפני  רגע  נלווים! 
כץ,  ולימור  וקס  אסתי  הסטייליסטיות  את  הושבנו 
המתמחות בסטייל למגזר הדתי לשיחה כדי להבין איך 
מתמודדים עם רצף הסידורים והאירועים חסרי הגלאם 
של אחרי החתונה ומתחילים חיים חדשים ומלאי שיק 
על  כשחושבים  בארון-  מתחיל  הכל   .1 ימין!  ברגל 
יותר מכל הוא  מלתחה חדשה הדבר שאולי מתחשק 
לרוץ לקניון, בוטיק או היריד הקרוב ולצאת אל מסע 

שאולי  שופינג 
עם  יסתיים 
רבות,  שקיות 
חור  עם  גם  אך 
בכיס.  קטן  לא 
להיות  בכדי 
ת  ו י ב י ט ק פ א
כדאי  יותר, 
תחילה להתחיל 
המסע  את 
במקום  דווקא 
ארוננו  מוכר, 
טרנדים  הפרטי. 
ם  י י ת נ פ ו א
ם  נ מ ו א
ם  י פ ל ח ת מ
ת  ו ר י ד ת ב

גם  ולכן  גלגל,  גם חוזרים על עצמם כמו  גבוהה, אך 
ושכחת  עונות  שלוש  או  שתיים  לפני  שקנית  פריט 
רלוונטי  ולהיות  חבוי  כאוצר  להתגלות  יכול  מקיומו 
וודאי  ברשותך,  אותו  שיש  זכרת  לא  את  אם  בשנית. 
גם יראה חדש לסביבתך ותוכלי לקצור איתו מחמאות 
רבות. עברי בסבלנות ובנחישות על כל הפריטים שיש 
יש  מה  שתגלי  לאחר  שמלה.  ועד  מחגורה  בארונך, 
ממוקדת  להגיע  ותוכלי  חסר  מה  גם  תביני  ברשותך, 

יותר לשופינג האמיתי.
טובה  דרך  אין  עסקינן,  במיקוד  אם  רשימות-   .2
יותר להתכונן למסע קניות מאשר להגיע עם רשימות 
מתוכננות, אשר בהן נרשום ונציין את מה שאנו באמת 
צריכות. את מסע הקניות חלקי לימים ותני כותרת לכל 
סיבוב קניות, כדוגמת יום כיסוי ראש, יום בגדי שבת 
אותו בשעות.  ותחמי  ראש  הגדילי  בנוסף  וכן הלאה. 
כדאי  מתחם  לאיזה  קבעי  מחברות,  המלצות  אספי 
ללכת שבו סביר להניח כי תמצאי את הפריטים אותם 
את מחפשת והחשוב ביותר, רשמי במדויק מה צריך 
יהפוך  כך  יותר,  שתדייקי  ככל  כמויות.  כולל  לקנות, 
סיבוב הקניות לחסכוני בזמן, כסף ונטול התלבטויות 

ותסכולים!
3. כיסוי ראש- הפך בשנים האחרונות לדבר מהותי 
שאין  אופנתי  לכזה  צניעות  מפריט  הלבוש,  במערכת 
כיסוי  עליו.  חילונית שמוותרת  או  דתיה  פאשניסטה, 
אתן  באם  בחיים,  משמעותי  שינוי  מסמל  הראש 

חשוב  החתונה.  לאחר  ראש  כיסוי  לחבוש  מתחילות 
תחילה להגיע ממוקדות, שכן ההיצע הוא רב ומבלבל. 
כיסוי ראש מלא? סרט? כובע? אולי  לנו  האם דרוש 
להקיש  רצוי  ולכן  חשוב  בפריט  מדובר  פאה?  בכלל 
לרכוש שלל  לא להתפתות  כדאי  נפרד.  קניות  יום  לו 
כיסויי ראש. עדיף תחילה לנסות, להבין מה יהיה לנו 
ברכישת  להסתפק  היא  ההמלצה  ולכן  בשגרה  נוח 
המפוארת  הקולקציה  את  ולהשלים  בודדים  פריטים 

רק לאחר החתונה.
עם  שסיימנו  לאחר  בקניות?  עושים  מה   .4
לצמצם  השתדלו  בקניות!  להתחיל  אפשר  ההכנות 
יותר  שתהיינה  ככל  הנלווים.  היועצים  את  למינימום 
ולא  מוסחת   תהיה  דעתכן  יותר,  תתבלבלו  כך  דעות 
תצליחו למקסם ולייעל את הזמן. חווית קניות טובה 
מקסימום  או  אחד  נלווה  אדם  עם  תהיה  ואפקטיבית 

שתיים.
עדיין  ואתן  פריטים  מספר  מדדתן  לחנות,  הגעתן 
ת  ו י ו ר ש
אל  בלבטים? 
וצלמו  תתעצלו 
עצמכן  את 
הטלפון  בעזרת 
הדבר  הנייד. 
להביט  מאפשר 
עצמנו  על 
אחרת  מזווית 
המתקבלת  מזו 
ה  א ר מ ב
ם  י ת י ע ל ו
את  משתנה 
וצורת  דעתנו 
 . ה ב י ש ח ה
יעזור  הצילום 
על  להביט 

עצמנו בצורה אמתית ואובייקטיבית יותר.
של  הטבעית  הנטייה  חכמה-  מלתחה  בוחרים   .5
כל אישה בכלל וכלה בפרט היא לקנות כמה שיותר. 
לא משנה כמה פריטים יהיו ברשותנו, כנראה שתמיד 
התחושה תהיה שאנו צריכות מלתחה חדשה. גם אם 
אתן באמת צריכות מלתחה חדשה, זכרו כי היא צריכה 
שני  לבוש,  פרטי  משמונה  מורכבת  כל  קודם  להיות 
זוגות נעליים בצבעים ניטראליים ואביזרים משלימים 
שבכוחם להעניק טוויסט ומראה חד. הסוד במלתחה 
החכמה הוא ההתאמה לחיים האישיים שלנו, לצבעים 
אותם אנו אוהבות ולסגנון האישי. עדיף לקנות כמות 
יותר  ומצומצמת  ניטראליים  פריטים  של  יותר  גדולה 
פעם  כל  חכמה  בצורה  ולשלבם  צבעוניים  כאלו  של 
מחדש בכדי ליצור המון סטים שונים ומשחקים שיצרו 
להשתמש  תוכלו  נכון,  תאבזרו  אם  ושונה.  אחר  לוק 
ביום  וגם  ברכות  בשבע  גם  בשבת,  גם  זהה  בשמלה 
הראשון בו תחזרו לעבודה לאחר כל ההמולה. מילה 

שלנו שאיש לא ירגיש! 
עכשיו את מוכנה לצאת לדרך- קנייה נעימה!

נותנות הטיפים הן הסטייליסטיות לימור כץ ואסתי 
וקס ליריד "מקודשת" לכלות ואירועים, הכולל עשרות 
במבצעים  אחת  גג  קורת  תחת  ישראלים  מעצבים 
בגבעת   7-8/11 התאריכים  בין  ויתקיים  משתלמים 
שמואל. )אולם "זכור לאברהם", רחוב זבולון המר 4 

פינת מנחם בגין(.

טיפות  ושם  שפה  קריר,  יותר  להיות  מתחיל  שהאוויר  לב  שמתם  אתם  גם  אם 
שעוד  שהבנתם  כנראה  אז  מאוור,  צריך  לא  כבר  ושבערבים  עליכם,  מטפטפות 
רגע החורף כבר פה. אנו אמנם זקוקים במדינתנו הקטנה לכמות ניכרת של משקעי 
חורף, אך העובדה היא, שיחד איתם מגיע גם קור מקפיא עצמות, שגורם לחלקנו 
לפחות, להישאר ברוב הזמן הפנוי מתחת לפוך, עם ליטר של מרק או כוס קקאו. 
חשמל  מוצרי  במספר  מרבי  שימוש  עושים  אנו  החורף  שבמהלך  סוד  לא  זה 
רבות  תקלות  נגרמות  מכך,  כתוצאה  ומזגנים.  קומקומים  כביסה,  מייבשי  כמו- 
שירות  מעבדות  מנכ"לית  ליבנת,  גילה  חיים.  שובקים  גם  במכשירים, שלעיתים 
חשמל  במכשירי  מיותרות  מתקלות  להימנע  ניתן  כיצד  מסבירה  פל,  מקבוצת 
טיפים  ונותנת  בתחזוקתם,  עושים  שאנו  ביותר  הנפוצות  הטעויות  מהן  ביתיים, 

לתיקון עצמאי ומהיר של חלק מהתקלות.

קומקומים חשמליים
כאמור, בחורף אנו מרבים בשתיית משקאות חמים. לכן, חשוב לדעת שהאבנית 
פעמים  גורמת  והיא  החשמלי,  הקומקום  של  בישראל  אחד  מספר  האויב  היא 
רבות לטעמי לוואי במים, עלייה בצריכת החשמל של המכשיר ולקיצור חייו. עם 
זאת, תחזוקת הקומקום בהתאם להוראות היצרן וניקוי המכשיר בתדירות גבוהה 
בחומר מתאים או אפילו במים עם חומץ ולימון, יסייע להארכת חייו של הקומקום 

ולמניעת תקלות עתידיות. 

מייבשי כביסה
שימוש  עושים  ולכן  חזקה,  שמש  שעות  מאוד  למעט  זוכים  אנו  בחורף  כידוע, 
בגדים  כמויות  בהם  נפשות שמצטברים  מרובי  בבתים  במיוחד  כביסה,  במייבש 
גדולות במשך השבוע.  התקלות הנפוצות במייבשי כביסה הן: מכשיר לא פועל 
לא  יוצאת  כביסה  תאורה.  אין  פיקוד(,  במערכת  כשל  נתק חשמלי  )קצר/  בכלל 
יבשה, או עם ריח לא טוב, כביסה מתלכלכת בייבוש, רעש חריג בזמן פעולה, מוצגת 
 תקלה על גבי לוח התצוגה, חימום יתר, המייבש מחשמל, מחזור הייבוש ארוך

מידי, עובש על פרטי הגומי, צריכת חשמל מוגזמת , נזילת מים.

טיפים לתחזוקה נכונה וניהול תקלות:
• שמירה על הכנסת כמות נכונה של כבסים למייבש. יש לוודא כי לא נוצר עומס 
יתר על המכונה. היות ועקרון הייבוש בנוי על מעבר אוויר בתוך הבד, יש לאפשר 

לכביסה "להתהפך" במייבש, בעוד שעודף כביסה  יקשה על תהליך הייבוש.  
גורמת  הלחות  בו  אמבטיה  בחדר  לא  ולעולם  מאוורר,  בחדר  מייבש  מיקום   •
לחלודה בחלקי מתכת ועל גבי המעגלים האלקטרונים של לוח הפיקוד. בנוסף, 
כאשר האוויר באמבטיה רווי באדים, זה מקשה על תהליך הייבוש .                                                                        
• ניקוי מסננים ומעבים לאחר כל מחזור ייבוש. יש להקפיד על שטיפתו לניקוי מוך 

ואבנית שמצטברים באופן סמוי.
בהוראות  כמוסבר  הכביסה  וכמות  לסוג  הייבוש  תכנית  בהתאמת  להקפיד  יש   •

ההפעלה.
• יש לוודא כי נעשית סחיטה מספקת על ידי מכונת הכביסה לפני ההכנסה למייבש.

• הוצאת האוויר הלח מהמכונה, כפי שרשום בחוברת ההפעלה. מדובר על תיעול 
צינור האוויר ה-""jumv  באופן מסודר.

מזגנים
מכשיר זה עובד שעות נוספות בחורף. למעשה, אנו מדליקים אותו שעות ארוכות 
בלי הפסקה, ולעיתים אפילו משאירים אותו פועל בכל שעות הלילה ולכן כדאי 

להקפיד על מספר כללים שימנעו תקלות:
כשמפעילים מזגן יש לוודא שהחלל בו הוא מופעל סגור ומבודד ולהפקיד לסגור 

את החלונות, על מנת שלא לגרום לו להתאמץ לשווא. 
כמו כן, כדאי לכוון את השלט על טמפרטורה על 25 מעלות על מנת לשמור על 
תגרום  במזגן  אחת  מעלה  של  העלאה  או  הורדה  כל  בבית.  נעימה  טמפרטורה 
לעלייה של כ 5% בצריכת החשמל שלו ותגרום למכשיר לעבוד במאמץ רב יותר.

להתאמץ  למזגן  גורמים  סתומים  פילטרים  במזגן.  הפילטרים  של  תקופתי  ניקוי 
יותר על מנת לחמם את הבית ולעלייה בצריכת החשמל.  

בסביבת  אם  לדוגמא  לאזורי המגורים.  יכולה להשתנות בהתאם  הניקוי  תדירות 
המגורים יש אתר בנייה או כביש ראשי, יהיה צורך לנקות את הפילטרים בתדירות 
גבוהה. כנ"ל לגבי מיקום הדירה. מזגנים בבתי קרקע או בדירות בקומות נמוכות 

פילטרים  ניקוי  דורשות 
יותר  גבוהה  בתדירות 
בדירות  מזגנים  מאשר 

בקומות גבוהות.
עכשיו שיש בידיכם את כל 
לשמירה  הדרוש  המידע 
המכשירים  על  נכונה 
שלכם, אתם מוכנים לעביר 
את החורף הקרוב בחמימות 

וללא תקלות.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת צבעים וצבעי לבוש מכובדים במקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. אם לא תסתפק במועט ותרדוף אחרי רבות 
וגדולות לא תשיג ולא כלום.  "_____ מרובה לא 

_____" )ראש השנה ד: (
5. כפוף. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט(

7. התקרבות,גישה.                                      
"משעת _____ שלשה" )סנהדרין ג: (

9. דיבור פה,אימרה. " ___ שפתים" )ישעיה נז יט(
10. שגיאה,שגגה.  "על ה____" )שמואל ב ו ז(

12. מפואר,נהדר. "____ בלבושו" )ישעיה סג א(
14. בן הבן,נכד. "רבה ___  ___ חנה" )ברכות יג: (
16. אחרי הזמן הזה,אחרי כן,ואילך.                  

"ומיום השמיני ו____" )ויקרא כב כז(
19. עמוד,חומר ערפילי בצורת עמוד זקוף.            

"דם ואש ו____ עשן" )יואל ג ג( )בלשון יחיד(
21. נרגז,מפוזר ברוחו. "מר ו___" )כתובות סט: (
22. קהל רב. "כל ה____ הגדול" )מלכים א כ יג(

1. תיקון,תרופה לדבר,שינוי לטובה.                           
"שנשברו יש להם ____" )חגיגה טו.(

2. יונה,בן יונה או בת יונה. "אפלו ___" )מנחות יב ה(
3. זרם חזק של מי נהר המתהווה במקום מסוים,מערבולת, 

שטף מים. "ו___ שטפתני" )תהלים סט ג( )בכתיב מלא(
4. כנוי בדברי הנביאים לעם היושב בירושלים או לכל עם 

יהודה. "ל____ ציון" )ישעיה סב יא( )בהיפוך אותיות(
6. זריז,ער,פעיל. "איש ____ רב פעלים" )שמואל ב כג כ(

8. משל לתועה ואובד דרך.                                          
"כ___ אבד" )תהלים קיט קעו( )בהיפוך אותיות(
11. רכות,רחמנות. "____ בשר" )יחזקאל לו כו(

13. הוכחה,מופת.                                                             
"אף על פי שאין ____ לדבר" )שבת ח ז(

15. ברור. "____ לי שבילי דשמיא"                               
)ברכות נח: ( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

17. שיבר,ניצץ. "ו____ גלגל עגלתו" )ישעיה כח כח(
18. מש,נע מעט הצידה. "הגדול שאיני ____" )תענית ג ח(
20. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה:206

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

אדום, אדמדם, אדמוני, אמוץ, ארגמן, ברוד, חום, חור, חכלילי, חמוץ, טלוא, ירוק, ירקרק, כחול, כרמיל, 
לבן, נקוד, עקוד, פארור, צהוב, צח, צחור, קודר, שרד, שרוק, שחור, שחרחר, שני, ששר, תכלת

סנגתששרוקגדרשסנתא

תאנחינאתאאנגאחתדג

אדמונייתרנריבנראת

דגגמרשגגתדואשרוחצ

וגאקאנמאותרגשנוגר

קדרידנשקשיאירחידת

עקרתלנישרמפשמנאגא

תויואינסואיונושאד

קדחאנתלצשסצשלימרכ

תכגמאשתכלתגטתדאנא

צהובחגראחיתנמגבגצ

תדאונואנאתתדאלאחא

אתרשחנקודאאתגסנתא

1. עיר שנכבשה לאחר הנפת כדון.
2. מי ישבה תחת התומר?

3. מי אמרה "אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה"?
4. עם שבא למלחמה בהיות ישראל ברפידים.

5. חודש שלם שאיו אומרים בו "תחנון".
6. הכלל "כבתה אין זקוק לה" קשור ל____.

7. במילה "אעלה" רמז למצווה מסויימת. מיהי?
8. שימש ברבנות ירושלים כ-60 שנה.

9. מיהו מחבר "ידיד נפש"?
10. באיזו עיר חי הרמ"א?

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. העי 2. דבורה 3. חנה 4. עמלק 5. ניסן 6. נרות חנוכה 7. ארבעה מינים. ראשי-
תיבות: אתרוג, ערבה, לולב, הדס 8. ר' שמואל סלנט 9. ר' אליעזר אזכרי 10. קראקא

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7    8   

9    10 11  

12   13  14 15 

 16   17   

18  19   20  

21   22    

 
 מאונך                                                        מאוזן

 
רי רבות וגדולות אם לא תסתפק במועט ותרדוף אח .1

"_____ מרובה לא _____" ולא כלום.   לא תשיג
 )ראש השנה ד: (

תיקון,תרופה לדבר,שינוי לטובה.                            .1
 "שנשברו יש להם ____" )חגיגה טו.(

 ה(יונה,בן יונה או בת יונה. "אפלו ___" )מנחות יב  .2 כפוף. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט( .5
התקרבות,גישה.                                       .7

 "משעת _____ שלשה" )סנהדרין ג: (
זרם חזק של מי נהר המתהווה במקום מסוים,מערבולת, שטף  .3

 מים. "ו___ שטפתני" )תהלים סט ג( )בכתיב מלא(
לעם היושב בירושלים או לכל עם  כנוי בדברי הנביאים .4 דיבור פה,אימרה. " ___ שפתים" )ישעיה נז יט( .9

 יהודה. "ל____ ציון" )ישעיה סב יא( )בהיפוך אותיות(
 זריז,ער,פעיל. "איש ____ רב פעלים" )שמואל ב כג כ( .6 שגיאה,שגגה.  "על ה____" )שמואל ב ו ז( .10
משל לתועה ואובד דרך.                                           .8 מפואר,נהדר. "____ בלבושו" )ישעיה סג א( .12

 "כ___ אבד" )תהלים קיט קעו( )בהיפוך אותיות(
 רכות,רחמנות. "____ בשר" )יחזקאל לו כו( .11 בן הבן,נכד. "רבה ___  ___ חנה" )ברכות יג: ( .14
אחרי הזמן הזה,אחרי כן,ואילך.                   .16

 שמיני ו____" )ויקרא כב כז("ומיום ה
הוכחה,מופת.                                                              .13

 "אף על פי שאין ____ לדבר" )שבת ח ז(
    עמוד,חומר ערפילי בצורת עמוד זקוף.         .19

 "דם ואש ו____ עשן" )יואל ג ג( )בלשון יחיד(
דשמיא"                                ברור. "____ לי שבילי .15

 )ברכות נח: ( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(
 שיבר,ניצץ. "ו____ גלגל עגלתו" )ישעיה כח כח( .17 נרגז,מפוזר ברוחו. "מר ו___" )כתובות סט: ( .21
 __" )תענית ג ח(מש,נע מעט הצידה. "הגדול שאיני __ .18 קהל רב. "כל ה____ הגדול" )מלכים א כ יג( .22
 206רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה: .20  

 



י”ט - כ”א בחשון
תשע”ח           

8-10/11/2017

 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(_____________________________________________
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3.5-3 חדרים
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-45/17(_____________________________________________

בית שמש

לפרסום
03-6162228

אופקים

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

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

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

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

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

דופלקסים

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

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

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

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

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

מחולקת ל- 2 יחידות, 
תשואה 4,700 ש"ח לחודש, 

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)45-45(_____________________________________________

באר שבע

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

ר"ג, בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מ' בק"ג עם מעלית 
וכן דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,320,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

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

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

03-5797756)24-24(_____________________________________________

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 לרציניים! באזור פרל 
140 מ"ר מחולקת ל- 4 חד' 
ו- 3 חד', מושכר ב- 9,000 

ש"ח + גג, 140 מ"ר מוצמד 
בטאבו, חניה + מעלית + נוף, 

2,850,000 ש"ח,
052-4480924)42-45(_____________________________________________

דופלקסים

אשדוד

אשקלון

 למכירה/השכרה קוטג' 
ברובע ט', מיקום מעולה, 4 

כ"א, גינה גדולה, מיידי. תיווך, 
050-4123771)43-46(_____________________________________________

 ביהודה הלוי, 3 ח', 
מסודרת, ממוזגת, אפשרות 

לתוספת, מושכרת,
054-4966637)43-46(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 1 
מבצע עובדה, מושכרת 3,700 

נטו, מחיר 750 אלף. תיווך 
אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור, שכונה ד', מושכרת בטו 
3,800, מחיר 720 אלף ש"ח. 

תיווך אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

 מבחר דירות מושכרות 
ומעולות לחלוקה במחירים 

שפויים בבאר שבע, התקשרו 
עוד היום. תיווך אבני דרך, 

_____________________________________________)43-43(משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, 72 מטר, 
רחבת הראל, מושכרת ב- 

1,800 ש"ח, מעולה לחלוקה, 
מחיר 570 אלף ש"ח. תיווך 

אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)44-45(יותר זולה, 054-8402332

0548-420081

ׂ(MP3) במהירות לקבצים דיגיטליים

תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

0527-677625

וילה יוקרתית ומפוארת
400 מ"ר, 3 מפלסים

עם מעלית
סלון ענק, חדרים מרווחים

מרפסות ענק וגינה יפה
7.000.000 ש"ח

למכירה בבני ברק
בהר שלום היוקרתי

בלעדי

 זכות לדירה בפרוייקט, 3 
חד', בליווי שכטר אופטקנה 

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

אחיסמך

וילות ובתים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בבר אילן, 4 חד' + מחסן, 
משופצת לחלוטין, הכול חדש, 
1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)45-45(_____________________________________________

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

 בטאבו משותף, 85 מ"ר 
בנחל שורק, ק"ב, 1,280,000 

ש"ח 053-3111238
03-6765524)44-45(_____________________________________________

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

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

אלעד

 דירת 80 מטר מחולקת 
לשתי יחידות, מניבה 3,150 

מהשכירויות, ב- 685,000 
ש"ח, למהירי החלטה!!
עומרי: 054-7313344.

_____________________________________________)45-45(צחי: 054-6644232

 למשקיעים!!! 
הזדמנות שלא תחזור, 

בהרחבה לאלעד, 
קרקעות פרטיות בטאבו 
פרטי, רק 160,000 ש"ח 

)הקרקע אינה זמינה 
כרגע לבניה(, לפרטים 
מלאים לקבוע פגישה 

במשרד! "אלעד נכסים 
_____________________________________________)45-45(והשקעות" 03-9088872

 בבלעדיות בעליון, דירת 
גן, 6 חד', מושכרת, מושקעת 
מאוד! ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)45-45(הנדל"ן, 052-3251213

 דירת גן 5 חד', מושקעת 
מאוד, אופ' לחפירה. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)45-45(_____________________________________________

 דירת גן 5 חדרים 
בעליון מרווחת + אופציה 

לשני יחידות דיור עם 
כניסה פרטית + פרטיות 
מלאה, רק 2,100,000. 

"אלעד נכסים והשקעות" 
03-9088872)45-45(_____________________________________________

 דירת גן 4.5 חדרים 
ליד כיכר אלעד נכסים, 

בניין בוטיק, מטבח חדש, 
רק 1,850,000. "אלעד 

נכסים והשקעות" 
03-9088872)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות, דופלקס ענק, 
5 חד' + אופ' ממשיות + נוף, 

רק 2,050,000 ש"ח. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)45-45(_____________________________________________

 דופלקס 5 חד', מושקע 
ברמה גבוהה. ישראל אלבלינק 

_____________________________________________)45-45(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 דופלקס 5 חדרים 
באזור ר' מאיר/

רש"י בניין איכותי + 
מדרגות חיצוניות + 

אופציה ליחידת דיור, 
רק 1,860,000. "אלעד 

נכסים והשקעות"
03-9088872)45-45(_____________________________________________

+5 חדרים
 דירת 5 חדרים 

בשמעיה החרדי, מרווחת 
מאוד, רק 1,650,000. 

"אלעד נכסים והשקעות" 
03-9088872)45-45(_____________________________________________

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

יח' הורים, נוף מרהיב, 
054-9422194)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3 חד' + מחסן + אופ' 
להרחבה, רק 1,320,000 ש"ח, 

052-5752500)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות, דירת 3 
חד' בעליון, מציאה! ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)45-45(_____________________________________________

 חרדים חסידי ליטאי 3 + 
אישורים בעירייה, ל- 3 נוספים, 
רק 1,420,000 ש"ח. 'הראשון 

_____________________________________________)45-45(בתיווך' 054-30-50-561

 מעלה הגת באשקלון, 
דירה בברנע החדשה 

והיוקרתית, דירה בסטנדרט 
גבוהה מאוד, מחיר 1,300,000 

מחיר מציאה!!
עומרי: 054-7313344.

_____________________________________________)45-45(צחי: 054-6644232

 מבחר וילות איכותיות 
באשקלון, קרובות לים, פשוט 
להגשים חלום כולל תמונות 

לכל דורש.
עומרי: 054-7313344.

_____________________________________________)45-45(צחי: 054-6644232

 5 חדרים ממוקרמת 
במרכז העיר, מצויינת 

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

עומרי: 054-7313344.
_____________________________________________)45-45(צחי: 054-6644232

 ברחוב ביאליק, 5 חדרים, 
יפה ומרווחת, ב- 1,100,000 
ש"ח.עומרי: 054-7313344.

_____________________________________________)45-45(צחי: 054-6644232

 מיני פנטהאוז מהמם 
במרכז העיר ברחוב ניסן 

המבוקש, 160 מטר, בית 
מושקע בכל טוב, 1,720,000 
ש"ח. עומרי: 054-7313344. 

_____________________________________________)45-45(צחי: 054-6644232

 דירות יפות וגדולות, 
ארבע חדרים, 120 מטר, כולל 

חניה ומחסן, בית משופץ, 
1,280,000 ש"ח.

עומרי: 054-7313344.
_____________________________________________)45-45(צחי: 054-6644232

 דירת 3 חדרים, משופצת, 
770,000, מיועדת להשקעה. 
עומרי: 054-7313344. צחי: 

054-6644232)45-45(_____________________________________________

 שלושה חדרים להשקעה, 
690, מיועדת לפינוי בינוי, 

לרציניים בלבד.
עומרי: 054-7313344.

_____________________________________________)45-45(צחי: 054-6644232

 דירה להשקעה, 740,000, 
שלושה חדרים, משופצת 
ומהממת ביופייה, מניבה 
תשואה של 2,700 ש"ח. 

עומרי: 054-7313344.
_____________________________________________)45-45(צחי: 054-6644232

 במרינה באשקלון, 
890,000!!! להשקעה 

מצויינת, שלושה חדרים. 
עומרי: 054-7313344.

_____________________________________________)45-45(צחי: 054-6644232

 בהזדמנות דירת 5 חד', 
כניסה פרטית, גינה, סלון גדול, 

ו- 4 יפיפיה + נוף מרהיב. 
"לזר נדל"ן והשקעות" אבי, 

054-2158005)45-45(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 2 חד', 55 מ"ר, ק"א 

+ אופ' לתוספת 40 מ"ר, 
משופצת, 780,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45(תיווך יעקב, 054-4501948

 בשיכון ה' מחולקת 
ל-3 דירות אופציה לבניה 

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

058-3322772)45-48(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בתחילת בנייה בהזדמנות!!! 3 

חד', 1,180,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)45-45(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ 
מחולקת ל- 4 + גג מוצמד 
בטאבו. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בחולדה הנביאה, 4 חד', 
משופצת בטאבו משותף, 

1,300,000. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בנדבורנא, 4 חדרים + 2 
יחידות להשכרה, בנין חדש, 

רק 2,850,000 ש"ח. 'הראשון 
_____________________________________________)45-45(בתיווך' 054-3050561

 בז'בוטינסקי, מחולקת 
ומושכרת ל- 2 יחי"ד, 

ק"א, חזית, מעולה 
להשקעה, מיידי. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)45-45(_____________________________________________

 בלעדי!! בחברון, 
ענקית, 137 מ"ר, ק"א, 

חזית, 4 כ"א, מסודרת + 
חניה, 2,290,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652081)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! בהר שלום, 
בבנין חדש, 220 

מ"ר במפלס אחד, 
מרפסת, כניסה פרטית 

בבנין בוטיק, דירה 
בקומה, 3,500,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652081)45-45(_____________________________________________

 לזריזים! באיזור הרב 
שך! 4 חד' + מעלית + 
חניה כחדשה. *בקרית 
משה )חזון איש(, 4 + 
מעלית + חניה. *ברבי 

עקיבא, 4 חד' + מעלית, 
כחדשה. *למשקיעים 
בז'בוטינסקי, עורפית 

ושקטה, 2.5 חד'. 
*ביהודה הנשיא, 3 

חד', משופצת. *"אלוני 
_____________________________________________)45-45(נכסים" 052-7610603

 באזור צייטלין, ק"ב, חזית, 
סלון ענק, דר' מע', 100 מ"ר, 

1,900,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)45-45(_____________________________________________

 בהר השלום 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

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

050-6452128)45-45(_____________________________________________

 בלעדי בהר-השלום, 
בית פרטי, 4 מפלסים, 

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

מיידי, 5,900,000 ש"ח, 
"סלומון-נכסים-והשקעות" 

052-7652081)45-45(_____________________________________________

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

חד' )כולל יח"ד(, כניסה-
פרטית + חצר 100 

מ"ר. "מקסימום נדל"ן 
054-4340843)45-45(_____________________________________________

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, ק"7, 105 מ"ר 
בנוי + 160 מ"ר גג, עם 
נוף מדהים עד הים!! + 

חניה. "מקסימום" 
054-4340843)45-45(_____________________________________________

 באזור מינץ, פנטהאוז, 
חדש, ק"ד + נוף, 5ח' + 

מרפסת גדולה, 2,800,000 
ש"ח, מיידי. "אפיק-נכסים" 

03-5791514)45-45(_____________________________________________

 בזכרון מאיר בבנין 
חדש, פנטהאוז 5 חדרים, 
יחיד בקומה! כיווני אויר 

+ גג מרפסת שמש 
מרוצף ומגודר, רק ב- 

2,700,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)45-45(נכסים, 050-4177750

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

200 מ'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בשיכון-ה', פטנהאוז 
מפואר, מעל 200 מ"ר. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420 )45-45(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בקובלסקי, דופלקס 6 ח' 
+ מרפסת סוכה ענקית + 

_____________________________________________)45-46(מעלית + חניה, 03-5700597

 באזור יהודה הנשיא, 
דופלקס 5.5 חד', ענקית, 

180 מ"ר, חדשה, מושקעת, 
ק"ג + מעלית +  חניה + 

יחידת דיור למטה 35 מ"ר, 6 
דיירים, 3,000,000. א.פנחסי, 

03-5799308)45-45(_____________________________________________

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

שלישית + מלעית, 
משופצת, 3,390,000 

ש"ח. חיים, 
050-6452128)45-45(_____________________________________________

 באזור מימון/רמב"ם, 
ד.גג, ק"ג + מעלית, 200 

מ"ר, חזית, מתאים לחלוקה, 
2,900,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)45-45(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר, ד.גג, 5.5ח' 
+ מרפסת, ק"ג, חזית )בלי(, 

2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור רמבם, ד.גג 
מטופחת, 5.5ח' + מרפסת + 

יחידה מושכרת + חניה, ק"ג 
+ מעלית + נוף, 3,200,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)45-45(_____________________________________________

 באזור מימון, ד.גג, 
מושקעת ומטופחת, 5 ענקית, 
יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45("אפיק נכסים" 03-5791514

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

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

_____________________________________________)45-45("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבן דוד המבוקש, דופלקס 
7 חדרים אופציות לחלוקה, 

רק 2,800,000 ש"ח. 'הראשון 
_____________________________________________)45-45(בתיווך' 054-30-50-561

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

3 כ"א + מחסן + חניה 
מקורה, משופצת, 2,450,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות! פרנסה 
טובה! מחולקת!! 

באבוחצירא, 5 חד', 
1,550,000 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)45-45(מתווכים" 03-5701010

 5 באזור רמב"ם, 
מושקעת, מעלית, ללא 

משכנתא, 1,800,000. "מאור 
_____________________________________________)45-45(נכסים" 052-7681123

 5 בנורדאו, דופלקס, 
משופץ, ק"ג, אחרונה, 

1,580,000. "מאור נכסים" 
052-7681123)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! במרכז רייסדור 
בלנדא, 5 חדרים, 120 
מ"ר, חזית, מ' שמש, 

מושקעת + סוכה, ק"ד 
+ מעלית, 2,620,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)45-45(_____________________________________________

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

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בבניה במיקום מעולה 
ליד לנדא! בבנין יוקרתי וקטן! 

6ח', חזית + מ.שמש, ק"ה 
+ מעלית, 3,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באזור ויז'ניץ, 
5 חד', 125 מ"ר, משופצת, 
ק"א, חזית + יחידה בק"ק 

33 מ"ר מושכרת. א.פנחסי, 
03-5799308)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! בסיום בנין בפרל, 
5 חד' + מרפסת שמש, 

130 מ"ר, ק"5 + מעלית, 
חזית, נוף, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45(א.פנחסי, 03-5799308

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

מעלית + חניה + מרפסת 
שמש, גדולה, 2,300,000 

_____________________________________________)45-45(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' במיקום שקט!! 
5 חד', ק"ב, חזית + מעלית, 

חדשה! מיידי!! 2,480,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

 ,03-5791514
053-3128884)45-45(_____________________________________________

 בעזרא חזו"א! 6 חד', 
עקית ק"ה + מע' + תשתית 

לחלוקה, 2,900,000 ש"ח. 
*פנטהאוז, ק"ז, 260 מ"ר, 

3,450,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)45-45(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________
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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 
 בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/
השכרה 2-3-4-5 חד' + 

אישורי בניה להרחבה!!! 
דירות בפסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-44(נכסים" 02-6763740

 ירד המחיר! בהרב קוק 
2.5 חד' עורפית ק"א 

אופציה לסוכה 8 מ"ר, 
לא משופצת 1,240,000 

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

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000,

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(_____________________________________________

 בעזרא קרוב לוויז'ניץ, 
3 חד', 70 מ' עם אופ' 

להרחבה של 35 מ' 
)השכנים כבר הרחיבו(, 
ק"ק, 1,800,000 ש"ח, 
מפתח במשרד. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברח' ר' 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(_____________________________________________

 4 חד' יפיפיה בקרית 
שמואל, ק"ג בלי, מרפסת 

סוכה ענקית + נוף לכינרת 
_____________________________________________)42-45()קו ראשון(, 050-3340014

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

גבעת שמואל

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דימונה
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 4 חדרים, משופצת 
ויפה, קומה 4 במחיר מציאה, 
רק 350 אלף ש"ח. תיווך אבני 

_____________________________________________)43-43(דרך, משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, קומה 2, 
מושכרת במחיר מציאה.

תיווך אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים, משופצת 
ויפה, קומה 1 מושכרת 1,400 

ש"ח במחיר 335 אלף ש"ח. 
תיווך אבני דרך, משה,

054-3255667)43-43(_____________________________________________

 במיקום מבוקש, 3 חד', 
משופצת מהיסוד, ממוזגת, 
לל"ת, ק"ג, 550,000 ש"ח, 

052-7134905)43-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ירוחם 
 מבחר בתי קרקע במחירים 

שפויים ודירות 3 ו- 4 חדרים 
במחירים של מציאה. תיווך 

אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דירת חדשה מקבלן, 

כניסה מיידית, 4 חדרים באזור 
הדתי במחיר מציאה, רק 680 

אלף ש"ח. תיווך אבני דרך, 
_____________________________________________)43-43(משה, 054-3255667

4-4.5 חדרים

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

 באיזור הראשונים, 4 
חד', 100 מ"ר, בנין חדש, 

1,650,000 ש"ח. תיווך ישוב 
_____________________________________________)44-45(טוב, 053-3145403

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 ברד"ק )ליד התנאים(, 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
104 מ"ר + מ.שמש 

10 מ"ר, קומה ב', חזית 
+ יח' הורים מהממת 

+ מעלית וחניה. 
"מקסימום-נדלן" 

052-2452820)45-45(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד' + 
סוכה, ק"א, משופצת 

קומפלט, 80 מ"ר. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)45-45(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 100 
מ"ר, ק"ב, 4 חד' + 

יחי"ה + סוכה, מושקעת. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)45-45(_____________________________________________

 מציאה! בהמכבים, 
110 מ"ר, 4 חד' + סוכה, 

30 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)45-45(_____________________________________________

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

מחסן + נוף. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)45-45(_____________________________________________

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

נוף מרהיב, 1,650,000 
ש"ח. ישראל, 
052-7741000)45-45(_____________________________________________

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

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)45-45(אדוארד

 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(_____________________________________________

 בלעדי באזור רמבם, 6.5 
חד', מפלס אחד, 170 מ"ר 

נטו, ק"ג + מעלית + מחסן + 
מרפסת שמש. ביהודה הנשיא, 
2 חד', 50 מ"ר, ק"ב, אחרונה, 
א.בצד ובגג, חזית, 1,550,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

03-5791514)45-45(_____________________________________________

 4 חדרים ברחוב שאול חדד 
12 100 מטר עם 2 מרפסות 

לל"ת 1,760,000 ש"ח בנין 
_____________________________________________)45-46(חדש דירה יפה 052-7505847

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

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

ש"ח. הלל, 
054-6215521)45-45(_____________________________________________

 ביצחק שדה, 4 חד', 
יחודית ומעוצבת בבנין 

חדש, 2,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45(הלל, 054-6215521

 בעמק יזרעאל, 4 חד', 
קומה א', גדולה ויפה + 
אופציה, רק 1,760,000 

ש"ח. תיווך, 
 ,052-7131147
050-9777755)45-45(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
ק"ד, חזית! בבניה מתקדמת, 

1,730,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)45-45(_____________________________________________

 באזור בן-דוד, 4 גדולה, 
ק"ב, חזית + מעלית, 3 

כ"א, סלון ומטבח גדולים, 
2,180,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)45-45(_____________________________________________

 4 ח' בז'בוטינסקי, ק"ג, 
משופצת, מפוארת א שקט, 
יח"ה, 1,530,000, גג בטון. 

_____________________________________________)45-45("מאור נכסים" 052-7681123

 באזור הנביאים, 4ח', 
משופצת ומושקעת, חזית, 
1,950,000 ש"ח, 90 מטר. 

תיווך B.D.A, פלאפון: 
054-8449423)45-45(_____________________________________________

 באזור דבורה הנביאה, 4 
חדרים, גדולה, 140 מ', אופציה 

להרחבה 50 מ', 2,650,000 
ש"ח. תיווך B.D.A, פלאפון: 

054-8449423)45-45(_____________________________________________

 באזור מינץ, 4, חדשה, 
100 מ"ר, סוכה גדולה, 

י.הורים, חניה בטאבו, 3 כ"א + 
נוף, 1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45("אפיק-נכסים" 03-5791514

 מציאה! באזור ר"ע/
הראשונים, בבנין חדש, 4 
חדרים + מרפסת שמש 

+ סוכה + מחסן, רק 
ב- 1,750,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)45-45(נכסים, 050-4177750

 במכבים, 4 חד', 73 מ"ר, 
ב"ב, משופצת קומפלט, 

אופציה גדולה, 1,395,000, 
גמיש. "תיווך פנחס נכסים" 

055-6789653)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! אחרונה!! 
בגוטמכר בגמר בניה 

)כניסה בקרוב(, 4 חדרים, 
100 מ"ר + מ.שמש, 

קבלן אמין, רמה 
גבוהה, ק"א + מעלית 

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

והשקעות" 
052-7652081)45-45(_____________________________________________

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

_____________________________________________)45-45(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' אזור חזו"א 
בבניין חדש, 4.5 חד', 100 

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

חדש, 2,290,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)45-45(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך בבנין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר, ק"ג 

+ מעלית + חניה, מושקעת 
ביותר, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45(א.פנחסי, 03-5799308

 בעזרא, 4 חד', 90 מ"ר 
מחולקת ל- 3 + יחידה 

מושכרת, משופצת כחדשה, 
ק"א, חזית. א.פנחסי,

03-5799308)45-45(_____________________________________________

 ביהושוע, 4 חד', גדולה, 
100 מ"ר, ק"א, חזית, 

1,780,000 ש"ח. *באזור 
הרב שך בניין חדש, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"א + מעלית + 

חניה, 1,890,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)45-45(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

נכסים-והשקעות" 
052-7652081)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה 
בדב-גרונר בבנין-חדש, 
4 חדרים, כ- 90 מ"ר, 

ק"ד, נוף-מדהים + 
מעלית, 1,660,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652081)45-45(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! 
באנילביץ היוקרתי, דירות 4 
חד', גדולות,ח 2,200,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בלנדא! 4 יפהפיה 
מאווררת + מ.שמש + 
י.הורים, ק"ד + מלעית 

)אפשרות למחסן(. "אפיק 
_____________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

 בבניה במיקום מעולה, 
ליד לנדא! בבנין יוקרתי וקטן! 
4ח' חזית + חצר, 2,500,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)45-45(_____________________________________________

 באזור טבריה/הרצוג, 4, 
ענקית ויפה + מרפסות, ק"ג, 

חזית, 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברמת-אהרון באזור 
הוילות, 3ח' + א.בניה, ק"ב, 

חזית, 3 כ"א, 1,750,000 ש"ח, 
מפתח ב- "אפיק נכסים" 

03-5791514)45-45(_____________________________________________

 באזור בן-זכאי/דסלר, 3.5, 
משופצתצ + יחידה מושכרת! 

2,500,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)45-45("אפיק נכסים" 03-5791514

 בטאבו משותף לאנ"ש, 
3 יפהפיה מיוחדת + מרפסת 
+ מעלית, 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

קרקע, מיידי. "רי/מקס" - 
_____________________________________________)45-45(משה דסקל, 050-5926021

 במרום שיר, 3.5 חד', 
גדולה עם נוף מדהים! 
+ חניה ומחסן מושכר 
+ יחידת הורים, רק ב- 

1,896,000 ש"ח, גמיש. 
להב נכסים, 

050-4177750)45-45(_____________________________________________

 ברחוב אנילביץ 
המבוקש, דירת 3 חדרים, 

70 מ"ר עם אופצייה 
להרחבה, 610,000 ש"ח. 

שניר-נכסים,
052-2888181)45-45(_____________________________________________

 מציאה! ברח' 
שפרינצק המבוקש, 

דירת 3 חד', משופצת 
ומרווחת, חרדי, נוף, 

560,000 ש"ח. 
שניר-נכסים,

052-2888181)45-45(_____________________________________________

 דירת 3 חד' משופצת, 
מרפסת 30 מ"ר, אופציה 

להרחבה 80 מ"ר, נוף, 
מתחרד, 640,000 ש"ח. 

שניר-נכסים,
052-2888181)45-45(_____________________________________________

 בהרצוג, 3 חד', ענקית 
ויפיפיה, חזית, ק"ב + מחסן 
+ אופציה, 1,700,000 ש"ח, 

054-8416078)45-48(_____________________________________________

 באזור השלושה בטאבו 
משותף, 3 חד', 74 מ"ר + 

היתרים ל- 25 מ"ר, ק"ג, חזית, 
משופצת, 1,320,000 ש"ח, 

_____________________________________________)45-45(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' ירושלים, 3 חד', 
90 מ"ר, ק"א + חצר, 4 כ"א, 

שמורה, 1,800,000 ש"ח, 
_____________________________________________)45-45(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 במימון/שמעיה, 
בבניה, 3 חד', 80 מ"ר, 

ק"ג, חזית + סוכה + 
מ.שמש - בית פתוח! 

למבקרים במשרדנו 
)הבנים 27 ר"ג( 

ביום-שישי כ"ב חשוון 
)11.11.17( בשעות 

10:00-11:00 - לל"ת! 
"מקסימום-נדלן" 

052-2452820)45-45(_____________________________________________

 באברבנאל, 3 חדרים 
+ סוכה, קומה ב', 60 

מ"ר - במצב מצוין, מחיר 
מציאה -"מקסימום נדלן" 

054-4340843)45-45(_____________________________________________

 בצייטלין, 3 חד', 
ק"א, 65 מ"ר + סוכה, 

1,450,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)45-45(_____________________________________________

 בהרצוג, 3 חד', 80 
מ"ר, קומת קרקע + 

חצר, כ- 30 מ' )לא 
בטאבו(, 1,500,000 

ש"ח. ישראל, 
052-7741000)45-45(_____________________________________________

 באזור גן-ורשא, 3 חד', 
מרווחת, ק"ב + סוכה גדולה, 

1,550,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)45-45(_____________________________________________

 במימון, 3 חד', 75 מ"ר + 
חצר, 1,580,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)45-45(_____________________________________________

 באזור בעלזא, 3ח', 
חדישה, ק"א, חזית + מעלית 

+ חניה, 1,640,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)45-45(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)45-45(מתווכים" 03-5701010

 כ- 3 ברש"י, 2 חדרים, 
2 מרפסות סגורות, משופצת 

חלקי, 1,650,000, גמיש. 
_____________________________________________)45-45("מאור נכסים" 052-7681123

 באזור זכרון מאיר, 
3.5 ח', יפה ומטופחת + 

אופציה להרחבה כ- 50 מ', 
B.D.A .2,200,000 תיווך, 

_____________________________________________)45-45(פאלפון: 054-8449423

 בלעדי!! בדוד-המלך, 
3.5 חדרים, ק"א, 80 

מ"ר, משופצת-מהיסוד + 
חצר 35 מ"ר, 1,780,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652081)45-45(_____________________________________________

 בלעדי בבן פתחיה, 
100 מ"ר, מחולקת ל- 3 
חדרים + חדר )מושכר(, 

ק"ב + מעלית )טאבו-
משותף(, 1,1450,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652081)45-45(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חדרים, מסודרת 

ושמורה, ק"ד, מוארת, 
נוף + אופ' בגג )בטון( 

ובצד, 1,360,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652081)45-45(_____________________________________________

 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" 
052-7652081)45-45(_____________________________________________

 בהרב קוק, 3.5 חד', 
שמורה + מעלית + חניה, 

מיידית, 1,900,000. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בדנגור כ- 3 חדרים, 
60 מטר, ק"ב, משופצת 

מהיסוד + אופציה 20 
מטר, פינוי גמיש, רק 

1,260,000 ש"ח. תיווך, 
 ,052-7131147
050-9777755)45-45(_____________________________________________

 באזור העירייה, 3 חד', 
100 מטר, ק"א, משופצת 

מהיסוד + יחידת הורים 
+ ש"כ + אופציה, רק 

1,750,000 ש"ח. תיווך, 
 ,052-7131147
050-9777755)45-45(_____________________________________________

 באזור החלוצים, 3 
חד', ק"ב, 75 מטר, 

שמורה, חזית, 2 כ"א + 
אופציה, רק 1,470,000 

ש"ח. תיווך, 
 ,052-7131147
050-9777755)45-45(_____________________________________________

 בעלי-הכהן, 3 חד', 3 כ"א 
+ מעלית, מיידית, 1,490,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בר' עקיבא בטאבו-
משותף, 3 חד', גדולה, 

1,250,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

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

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

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

ק"ג ואחרונה, גג רעפים 
עם אפשרות לבניה על 
הגג, 1,600,000 ש"ח. 

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

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

 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(_____________________________________________

 באזור ראב"ד, גג עם רשיון 
בניה, בטאבו משותף )בניה ב- 
400,000 ש"ח( 690,000 ש"ח, 

052-7632114)45-46(_____________________________________________

 בבלעדיות, בפלמ"ח, 
2 חד', 60 מ"ר + מחסן, גג 

רעפים. "פנחס נכסים" - 
055-6789653)45-45(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 2 חד', 50 
מ"ר, ק"ג, גג בטון + אופציה 

בצד ובגג בטון, חתימות 
שכנים, חזית, 1,250,000 

_____________________________________________)45-45(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
ברמב"ם, 2.5 חד', + 2 

מרפסות אחת לסוכה, כ- 80 
מ"ר, בנין קטן, קומת כניסה, 

054-9422194)45-45(_____________________________________________

 בטבריה, 2.5, משופצת 
קומפלט!! קומה נוחה, 

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

053-3128884)45-45(_____________________________________________

 בלעדי!! בטבריה, 
2.5 חדרים + מרפסת, 

ק"א, 60 מ"ר, משופצת 
ומושקעת, 1,430,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652081)45-45(_____________________________________________

 בהנגב, 2.5 חד', מרווחת, 
משופצת מהיסוד, חזיתית, 

1,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

054-2545420 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בדנגור, 2 חד' + אופציה 
בגג-בטון, חזיתית, 1,250,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)45-45(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 2.5 חד', 
משופצת + אופציה עם 

היתרים, 1,220,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)45-45(_____________________________________________

 ביונתן, 3 חד', ענקית, 
ק"א, חזיתית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)45-45(_____________________________________________

 בדמי-מפתח בזכרון-מאיר, 
2 גדולה, ק"א, 1,000ל,000 

ש"ח )לא ללוקחי משכנתא(. 
_____________________________________________)45-45("אפיק נכסים" 03-5791514

 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 

_____________________________________________)45-45(אדוארד

וילות ובתים

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

_____________________________________________)45-45(משה דסקל, 050-5926021

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

ממ"ד. "רי/מקס" פ"ת - משה 
_____________________________________________)45-45(דסקל, 050-5926021

 ברימון, קומה 12, 4 חד', 
הכי גדולה, 118 מ"ר + נוף. 
"רי/מקס פ"ת, משה דסקל, 

050-5926021)45-45(_____________________________________________

 ברמות 02 בבנה ביתך, 
וילה דו משפחתית, 3 מפלסים 

+ תוספות ונוף בלעדי 
_____________________________________________)45-45(ל"צימוקי" 02-5638221

פנטהאוזים ודירות גן
 בהזדמנות אמיתי ברמות 

ברחוב קדימה, 6 חדרים, 
מפלס 1 + חצר וגינה + יחידה 

נוספת, לפרטים "צימוקי" 
02-5638221)45-45(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברמות א' קומה 2.5, 5 
חדרים, משופץ קומפלט + 

מחסן, 2,210,000 ש"ח, פינוי 
חצי שנה. תיווך ארץ הצבי, 

052-5253470)45-45(_____________________________________________

 בישמח משה, 4 
חדרים כ- 110 מ"ר, 

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

050-9575555)45-48(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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לפרסום
בלוח

03-6162228

  מגוון הצעות שידוך 
למגזר החרדי והדתי רווקים/ות 
ופרק שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-46/17(_____________________________________________

הובלות והסעות

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

055-6688870)50-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

מכירת רכבים
הונדה

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

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

השכרת רכב

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

0722-777-200)50-03/18(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

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

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

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

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

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

צילום אירועים

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-46/17(ירושלים(

מטבחים

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)39-47(050-2340973 - אילן

נגרות

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

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

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

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

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

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-46(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

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

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

סובארו

 הונדה ג'אז היברידית, 
2012 יד שניה מפרטית, 

תצרוכת דלת 1:20, 
74,000 ק"מ, רכב שמור 

מאוד, טסט עד 1/18, 
מרחובות,

 "מטבחים יעקב" - _____________________________________________)42-45(054-4447613
מטבחים במבצע, מטבח 

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

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

טבריה

 "חופשה במרומים" צימרים 
לזוגות + בריכה מחוממת 

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

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!

3 לילות סופ"ש,
1,500 ש"ח בלבד,

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

 "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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

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

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

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

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

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

052-7772913)52-52/17(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

■ "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(_____________________________________________

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

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

כלנית
 סוויטות מפוארות

רק 10 דקות מטבריה !!! עם 
ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 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 ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

050-4153074 052-3540874)35-50(_____________________________________________

מושב גורן

 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 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

 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

 "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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

 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(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-46/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

 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

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)37-37/18(_____________________________________________

 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)42-45(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים! מזוג ועד 35 

נפש, ברכה, ג'קוזי, 250 
ללילה, 055-6697474

todatoda.co.il)43-46(_____________________________________________

 "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,
 דירה + מלונית )15-50 _____________________________________________)42-41/18(054-8042119, 04-6989119

מיטות( + אולם + חצר 
משחקים, נקי במיוחד,

052-7613501/2)47-50/17(_____________________________________________

 "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

סיטרואן
 סטרואן c4 - במצב מצוין, 

2013, 7 מקומות,
054-4502787)43-46(_____________________________________________

הלוואות ומשכנתאות
 "משכנתא יועצים" - 

אישור וייעוץ למשכנתאות 
והלוואות, חסכון ממוצע 

של 100,000 ש"ח.
,058-4305321

02-5646563
www.mashkanta-
yoatzim.co.il)42-2/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

יעוץ ועזרה

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

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

 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לטיפול וייעוץ 

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

מחשבים
 נייח מחודש, 

משחקים, סרטים, 
אחריות, מסך דק, 700 

_____________________________________________)39-51(שקל. 054-4543701

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

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

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

נקיון

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

053-9318155)43-50(_____________________________________________

"חברת ניקיון העיר"
אזור המרכז
מנקים הכל:

בתי כנסת, גני ילדים, בתי ספר, 
בנייני מגורים

כולל
חומרים

המלצות בשפע! עובדים מסורים!
נסיון מעל 5 שנים

050-9275777 | 073-7320899

קורסים
 קורס להכשרת יועצי 

משכנתאות ייחודי לנשים 
_____________________________________________)43-46(בלבד! 050-7626979

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
עבור גילאים 30-40 למגזר 

הדתי והחרדי, 050-5559877, 
03-9643668)43-46(_____________________________________________

■ 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

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

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

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

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

מוסך. חסכוני. גמיש אך ורק 
במעמד קניה. יעקב

058-6000419)44-47(_____________________________________________

B-4 , מודל 2000, במצב 
מצוין, 7,000 ש"ח, טל' 
בעבודה: 08-9272909, 
_____________________________________________)44-47(במסרון: 058-4058420

 "הסעות יאיר" עד 20 
מקומות בכל רחבי הארץ, 

רכבים מפוארים.
_____________________________________________)44-46(יאיר: 054-7420580

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

חסד
 למשפחה נזקקת מאור 

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

054-6339801)44-47(_____________________________________________

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

 בס"ד "שידוכי הפסגה" 
פותחים שנה חדשה

_____________________________________________)44-45(במזל-טוב, 050-4149200

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ כולל מע"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 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

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 052-7646764
,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

 מקום מדהים בב"ב לשבת 
חתן, אולם + 55 מיטות, 
התפנה לפרשת תולדות, 

050-4198070)44-45(_____________________________________________

 להשכרה דירת נופש 
בטבריה על בסיס יומי או 

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

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

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

058-3237570)45-45(_____________________________________________

 יחידת נופש יפהפיה 
בעתיקה, מאובזרת וממוזגת 

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

ברי מים
 מתארגנת קבוצה 

לרכישת ברי מים במחיר 
מוזל במיוחד, כל החברות + 

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

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

055-6786818, מענה טלפוני 
_____________________________________________)45-04/18(בין 6-7 בערב

 נקיון ואחזקת בניינים 
משותפים איכות, אמינות 

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

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

תינוקות

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

 ,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(_____________________________________________

מוצרי חשמל

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

 שולחן סלוני מפואר _____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974
1.35X0.75, צבע וונגה 

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

 מדיח כלים חדש 
מהאריזה גם לסירים, 

חברת בוש, 1,500 ש"ח 
_____________________________________________)43-45(+ אחריות, 03-6196629

 שולחן וכסאות לסלון, 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

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

 עגלת בוגבו קמליון, מצב 
מצוין, )ורוד(, 1,900, ב"ב, 

052-7146087)43-45(_____________________________________________

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

 אבדה שקית עם תפילין 
שרקום עליה: "דוד שמואל" 

_____________________________________________)44-45ח(לפני ר"ה, 02-6518699

 אבד צמיד יהלומים לפני 
ראש השנה בירושלים בשכונת 

עזרת תורה או דברי חיים, 
_____________________________________________)44-45ח(058-3279822

 נמצאה עגלת ילדים ברח' 
הרב קוק ב"ב בתקופת שמחת 

תורה + ספר תורה לילדים 
ועוד פריטים, 03-6190382, 

054-8427557)44-45(_____________________________________________

 דרוש בדחיפות מכסה חום 
לקוצץ ירקות ממיקס קנווד - 

מיג'ור, לפרטים:
_____________________________________________)44-45ח(054-8448008

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)44-45ח(בבני-ברק, 050-6651365

מעוניין לקנות

054-6420392

ספרי תורה, 
מגילות אסתר, 

נביאים,
גם במצב גניזה

 הליכון חשמלי "הורייזן 
פיטנס" כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(054-9784433

 מייבש כביסה "אינדסיט" 
כמו חדש, רק 300 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(בהזדמנות, 052-5737813

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 500 ש"ח, טל':
_____________________________________________)44-45ח(052-8401909

 כירה חשמלית בודדת, 
חדש באריזה, 90 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)44-45ח(054-7561146

 טאבלט איכותי 7, מצב 
חדש כולל נרתיק, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(טל': 054-7561146

 מקרוגל משולב עם גריל 
חברת ליוונט, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7966786

 מיקרוגל דיגיטלי - שארפ, 
33 ליטר, לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)44-45ח(052-2727474

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון, דגם 4380, חדש 

חדש באריזה, 300 ש"ח, נייד:
_____________________________________________)44-45ח(052-2437292

 מקרר, מכשיר הליכה 
וריצה, מצב טוב מאוד, 500 

_____________________________________________)44-45ח(כ"א, 054-8452231

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 180 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)44-45ח(054-8433730

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, 
ב- 40 ש"ח במקום 100, 

_____________________________________________)44-45ח(050-4196197

 דיסקמן כחדש, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(052-3805386, 02-6522251

 שעון חכם הכולל: נגן, מד 
צעדים, יומן, שעון מעורר ועוד, 

_____________________________________________)44-45ח(199 ש"ח, 058-3263264

 שואב אבק חזק, 130 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מצנן במצב מצוין, תריסים 
מתכוונים, חשמלי, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7651383

 תנור + גז במצב מצוין, 
350 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)44-45ח(054-8428615

 מקרר אמקור, מצב 
מעולה, 500 ש"ח, גמיש,

050-4133049, או:
03-6187590 - ניתן להשאיר 

_____________________________________________)44-45ח(הודעה

 ספה מצויינת 2 מושבים, 
240 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 120 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצוין, 170 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח, 
מצב כמו חדש, חזק ויציב, 

_____________________________________________)44-45ח(140 שח בלבד, 052-5737813

 שולחן מרובע לסלון מעץ 
מלא - 250 ש"ח, טל':

_____________________________________________)44-45ח(054-2819921

 מזנון קטן במצב טוב - 
500 ש"ח, צבע שחור, טל': 

_____________________________________________)44-45ח(054-2819921

 מיטת מעבר מעץ מלא 
_____________________________________________)44-45ח(450 ש"ח, 050-9089110

 שידת 2 מגירות מעץ 
מלא, מיוחדת, רק 160 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(050-9089110

 כסא משרדי עם גלגלים 
+ משענת לידיים במצב טוב, 

צבע ירוק כהה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(03-9307308

 שולחן לסלון מרובע עץ 
מלא, צבע אגוז, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(פ"ת, 054-2455797

 סלון 2+3 עור איטלקי 
אורגינל, חרדל, מצב טוב, 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, פ"ת, 054-2455797

 ארון פורמיקה 2 דלתות, 
גובה 160, ב- 200 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)44-45ח(050-9089110

 ספה - מיטה לסלון במצב 
נהדר - 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)44-45ח(054-2819921

 שולחן לפינת אוכל, צבע 
חום, 160X100, נפתח בכל 
צד 40 ס"מ + כסאות, 450 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 054-4578091

 שולחן סלוני מיוחד לפינת 
ספות עץ מלא, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(בב"ב, 054-8447917

 טיולון צ'יקו, 80 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בלבד, 052-5737813

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 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(_____________________________________________

כללי

תקשורת

 למכירה כיורים 
באריזה, חדשים 

AQUATOP , התקנה 
שטוחה 60 ס"מ וכן 

 DEMIXA ברזים
נשלפים בהזדמנות, זולים 

במיוחד. בבני ברק, גיל, 
054-6506901)37-37(_____________________________________________

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

 פלאפון כשר המתאים 
לכל החברות, חדש באריזה, 

_____________________________________________)44-45ח(250 ש"ח, 052-7167777

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

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

האדמו“ר מפרס שליט“א
קבלת קהל אצל כ“ק

מומלץ בקבוצה, אלה שעדיין לא קיבלו 
את הדולר של הרבי בבקשה להזדרז 
כי מפורסם וידוע הסגולה שלו לבטל 

ואפילו להפוך גזירות כהשמדה המונית 
ואפילו השמדת כל שונאי ישראל.

לתאום:058-3275870
 אבד שעון יד יקר בקו 148 

מביתר או ברמה א' 
_____________________________________________)45-46ח(בבית-שמש, 058-3218163

 נמצא תכשיט בשבת 
פרשת וירא באזור ויז'ניץ, ניתן 

לקבלו ע"פ סימנים, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7691269

 מעוניין בכיסוי לנייד מסוג 
_____________________________________________)45-46ח(נוקיה c-5, טל': 050-7656408

 דרושה מדחיפות מכונת 
כביסה וכן מייבש כביסה 
למשפחה ברוכת ילדים 

_____________________________________________)45-46ח(בירושלים, 0527-140922

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרושה מיטת "היירייזר" וכן 

שולחן וכסאות לסלון,
_____________________________________________)45-46ח(052-7140922

 נפה חשמלית - חדש 
באריזה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-7139395

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)45-46ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)45-46ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש, 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(052-4831449

 4 מנורות פלורסנטיות 
עגולות צמודות תקרה, כל 

אחת 50 ש"ח כולל המנורות, 
_____________________________________________)45-46ח(054-6801333

 1 מנורה למטבח עם 4 
פלורוסנטים, 50 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-6801333

 מחשב נייד וינדוס 10 + 
תוכניות, 500 ש"ח,

03-6187374 או
_____________________________________________)45-46ח(053-3179093

 שואב אבק עומד 
לשטיחים, ספות, שימוש 

כשנה, 390 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(052-6784969

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
מצב טוב מאוד, 400 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בירושלים, 050-4154203

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 150 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-3463482

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

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

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

050-5894918)45-18/18(_____________________________________________

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N, מתאם למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 450 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-3463482

 מסחטה למיצים קשים, 
חדשה באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-3466398

 נגן סאנדיסק מדגם קליפ 
)הישן והטוב(, 4 ג'יגה + חריץ 

הרחבה, כחדש! 140 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(בלבד! בב"ב, 052-7101450

 מגהץ קיטור טפאל, חדש, 
סגור באריזה, ב- 400 במקום 

_____________________________________________)45-46ח(ב- 520, 052-7642425

 מחשב נייח DELL מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-2421622

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מקרר דלת ליד דלת + 
מיני בר בחזית, צבע ניקל, 500 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 050-6559441

 מגהץ קיטור, 200 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(בלבד, טל': 052-7641515

 מכשיר אדים קרים, 80 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח בלבד, 052-7641515

 מיקרוגל דיגיטלי - שארפ, 
33 ליטר, לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)45-46ח(052-2727474

 בהזדמנות מסור חשמלי 
ביתי - ג'קסון, תוצרת יונדאי, 

כמעט ללא שימוש, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(03-9307308

 מקרר תדיראן במצב מצוין 
למוסד תורני בלבד, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(03-6185785

 מדיח כלים LG גדול, 500 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-8435872

 תנור גז משולב בלרס 
כשר למהדרין, 2 תאים, 

_____________________________________________)45-46ח(050-7789515

 מחשב רגיל )לא נייד( 
פנטיום 4, מצב מעולה, 400 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, טל': 052-8401909

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

_____________________________________________)45-46ח(טל': 054-7561146

 טאבלט כשר "ווין דת" 
צבעוני כחדש, 500 ש"ח, נקנה 

_____________________________________________)45-46ח(ב- 1,000, 054-8421867

 מכונת קפה "נספרסו" 
במצב מצוין, 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)45-46ח(1,500 ש"ח, 054-8421867

 בהזדמנות, מקרוגל 
סמסונג ענק כשר לא היה 

בשימו אפשרי לבשל בו גם 
)יפני מקורי(, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-8410290

 אורגן קסיו מקצועי 
+ מעמד כחדש, לא היה 
בשימוש, בהזדמנות, 500 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-2743987

 ספת עור תלת מושבים, 
צבע שחור, שמורה מאוד, 500 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-8478688

 ארונית למטבח, דלתות 
ומדפים + מקום למקרוגל, 

1.50X70, ב- 200 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(052-7148004

 ארגז מצעים עץ מלא 
במצב מצוין, 150 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-7684605

 בהזדמנות! 6 כסאות 
סלוניות במצב מצוין, כל כסא 

_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח, 050-4160457

 ספה ריפוד בד בלגי, 
חזקה, גווני החום 1.80/80, 

400 ש"ח, גמיש, פלאפון:
_____________________________________________)45-46ח(054-9446320

 סטנדר מתכוון חדש 
לגמרי, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7139395

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 100 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-3463482

 מיטה לקוסמטיקה, 500 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-8435872

 כסא "כתר" עם ידיות, נוח 
ויציב, כל אחד 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 מראה גדולה ויפה, מידות 
106X96 ס"מ, מסגרת צבע 
_____________________________________________)45-46ח(חום, 120 ש"ח, 03-9307308

 ספות 2+3 עור תעשייתי, 
ספה 3 קצת קרוע, בחולון, 

500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)45-46ח(054-7561146, גיא

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4783220

 מיטת יחיד, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצויין, 
150 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
כמו חדש, חזק ויציב, 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מזרון )אורך 1.82 רוחב 
64(, צבע כחול כהה, כחדש, 
לחדר ילדים, 100 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)45-46ח(052-8833975

 ספה פינתית 2+3 צבע 
שחור ובז', 500 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8421867

 שולחן סלוני ו- 6 כסאות, 
_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח, 054-8421867

 ספת יחיד צבע בז', 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-8421867

 שולחן מעץ לילדים ו- 4 
כסאות, פלסטיק, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8421867

 עגלה חדשה של תינוק 
באריזה, מחיר 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(לפרטים: 052-7625772

 עגלת מוצי
)טיולון-ואמבטיה( במחיר 350 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח בלבד, 052-7625772

 עגלת תאומים גרקו, ב- 
_____________________________________________)45-46ח(300 ש"ח, 052-7625772

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון, 320 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(0545-385013

 מיטת תינוק מעץ 
כחדשה, כולל מזרון אורטופדי, 

_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח, 052-6140800

 מיטת תינוק בצבע לבן + 
מזרון במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 מוניטור נשימתי + 
אינטרקום, חדש באריזה, 200 

ש"ח, במקום 600,
_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 כסא תינוק לרכב, 50 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, ב"ב, 058-3245685

 עגלת טיולון אינפינטי 
כחול + ניילון גשם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 מיטת תינוק מעץ 
כחדשה, כולל מזרון אורטופדי, 

_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח, 052-6140800

 טיולון וורוד חברת "איזי 
בייבי" במצב שמור, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8478688

 למכירה עגלת סילבר 
קרוס כחדשה ממש, 
יוקרתית ביותר, יבוא 

מאנגליה כולל כל הציוד 
הנלווה, רק ב- 1,800 
_____________________________________________)45-45(ש"ח, 052-7773526

 עגלה קומפלט )אמבטיה 
+ טיולון(, ב- 250 ש"ח. כסא 

האכלה, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(058-7754354

 מיטת תינוק, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 אמבטיית תינוק, 70 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח. 054-2626408

 מובייל, 70 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 מעודד זחילה, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 משטח פעילות, 30 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 סלקל, 60 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 טרמפולינה, 60 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 לול לקמפינג, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 מציאה עגלת תינוק 
אמבטיה בצבע טורגיז ב- 350 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 050-4116799

 עגלת טיולון + אמבטיה 
צבע שחור ואדום "פג" מצב 
כמו חדש, 390 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 טיולון, 220 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)45-46ח(מצב מצוין, 052-5737813

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטת תינוק כולל מזרון 
חדש, מצב מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-6140800

 כרית הנקה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-8421867

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"בייבי סנס", 200 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(050-6651365

 שידת החתלה, צבע לבן, 
כמו חדש, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)44-45ח(שווה לראות, 052-5737813

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)44-45ח(052-8380655

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 עגלת תאומים צבע שחור 
וירוק, מצב מעולה, 360 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת פג פרמט נפתחת 
לאמבטיה, מצב מצוין, 350 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 054-8491943

 שק שינה בוגבו בי, שחור, 
חדש בניילון, 400 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(054-8491943

 שק שינה בוגבו בי, חאקי, 
_____________________________________________)44-45ח(200 ש"ח, 054-8491943

 מיטת תינוק בצבע לבן + 
מזרון במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(058-3245685

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה + טיולון 
במצב חדש, 300 ש"ח. לירון, 

_____________________________________________)44-45ח(054-2626408

 טרמפולינה, 80 ש"ח. 
_____________________________________________)44-45ח(לירון, 054-2626408

 סלקל, 80 ש"ח. לירון, 
_____________________________________________)44-45ח(054-2626408

 משחקים לתינוק, 15 
ש"ח למשחק. לירון,

_____________________________________________)44-45ח(054-2626408

 ביגוד לתינוק, 15 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(לפריט. לירון, 054-2626408

 מוניטור נשימתי לתינוק 
baby sense 4, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(050-6651365

 טלפון LG אופטימוס 
ומטען, במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-2421622

 פלאפון סמסונג טאצ' - 
c3300, לאורנג', כשר, שמור 

מאוד, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7611354

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)45-46ח(149 ש"ח, 054-4783220

 סטוק של 100 
חולצות מכופתרות 

מהמותגים ראלף לורן, 
טומי הילפינגר, נאוטיקה, 
צבעוניות ולבנות, מידות 
L, XL,XXL, ב- 1,500 

_____________________________________________)45-45(ש"ח, 055-9894908

 משאבות חלב ידניות 
אוונט נטורל, דגם אחרון, 

חדשות באריזה, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46(מלאי מוגבל, 052-7647637

 מסקרה חדשה בקופסה 
"לוריאל" 50 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 כינור גודל חצי במצב 
מעולה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 מובאה מעוצבת עם 
ספוטים, מתאימה לאמבטיה/
לקליניקה, במצב מצוין, 250 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-8478688

 65X40 ארונית אמבטיה 
+ מראה + כיור מעוצב 

)א.לברז(, 340 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7148004

 ברז מפלסטיק במצב 
מצוין, כמעט חדש, 50 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בלבד, 052-7181034

 ילקוט "אקסלפור" מדהים 
ביופיו, ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(בב"ב, 052-7600336

 תמונת נוף לסלון גודל 
110X80, ב- 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8491154

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)45-46ח(400 ש"ח, 052-7139395

 2 שמלות ערב חדשות, 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)45-46ח(80 ש"ח, 054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4514210

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 75 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-4831449

 אופני הילוכים 20" 250 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, ב"ב, 0545-385-013

 14 מארזים של זוג 
קלטות, שירי סוכות "והיית 

אך שמח" חדשות וארוזות, 13 
ש"ח לזוג בב"ב, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 כלוב פנורמי גדול ויפה + 
2 תוכים קוקטייל מהממים ע 
םכתר על הראש, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(02-5868095

 כרטיס "דרים כארד" טעון 
ב- 550 ש"ח, למכירה ב- 480 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, ב"ב, 052-7157077

 נעליים "רוקפורט" דגם 
11270 חדשות בקופסא 

ב- 320 ש"ח, הקודם זוכה! 
_____________________________________________)45-46ח(054-8445520

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(052-4831449

 שיטה מקובצת גדול 
כחדש, 200 ש"ח. חידושי 

המאירי גדול, 200 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(050-6599942

 סט ערוך השולחן כחדש, 
200 ש"ח. משניות קהתי, 250 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 050-6599942

 סט יביע אומר, 250 ש"ח. 
רמבם גדול כחדש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(050-6599942

 סט ספר עלינו לשבח, 
חדש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(050-6599942

 קרם יום אבסלו פרימיום 
של לנקום, 15 מל' - 40 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(050-9742004

 אופני ילדים מצב מצוין, 
160 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)45-46ח(054-5656149

 B.M.X אופניים 
למבוגרים, 26, ב- 80 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-7145348

 כלוב לתוכים החל מ- 15 
_____________________________________________)45-46ח(עד 80 ש"ח, 052-7145348

 נעליים "ניין ווסט" מידה 
36/7, חדשות, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8470667

 נעליים שחורות מידה 34 
)שבת(, 30 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-8470667

 זקט כחול + מכנס יורו 
קידס, מידה 5, במצב מצוין, 

_____________________________________________)45-46ח(100 ש"ח, 054-8470667

 חליפה לילד בן 3, מצב 
מצוין, 100 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-8470667

 כינור מקצועי ויפה, חדש 
באריזה, רק 500 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-8404243

 קלרינט מעולה, חדש 
באריזה, רק 500 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-8404243

 סט שולחן ערוך הבהיר, 
מצב מעולה, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8404243

 שעון יד לבחורה, חברת 
"סווס" חדש ברמה, איכותי, ב- 

_____________________________________________)45-46ח(100 ש"ח, 052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש ברמה, ב- 120 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-5918474

 שרשרת זהב ברמה, יפה 
וחזקה, ב- 400 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-5918474

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי - 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)45-46ח(052-2727474

 סיר סולתם חדש באריזה, 
16 ליטר, 380 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)45-46ח(052-3466398

 כסא ישיבה עם גלגלים 
+ שידת מגירות + מזוודה, 
כל דבר רק 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 פוך, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שחור, מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)45-46ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786



י”ט - כ”א בחשון תשע”ח  68-10/11/2017 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 - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-49(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 טלפנים/ות לטלמרקטינג 
בב"ב, עבודה במשמרת בוקר: 

09:30-15:30, נסיון חובה, 
בסיס + עמלות + בונוסים 
_____________________________________________)35-46(קו"ח לפקס 077-2204728

 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

 לחברה בנס ציונה פקידת 
שיווק לעבודה מול לקוחות 

חו"ל + כתיבת תכנים 
באנגלית, קו"ח:

Ayelet@agasconcept.com)42-45(_____________________________________________

 עובדי/ות נקיון לאיזור 
בני-ברק והסביבה,

050-4516516)42-45(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש סוג 
3, נסיון בחשבשבת, 

מכפל, וורד, קו"ח: 
ml1264@015.net.il)42-45(_____________________________________________

 לסוכני ביטוח 
ופיננסים, דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)42-45(_____________________________________________

 דרוש עובד נמרץ למאפיה 
+ רשיון לאופנוע,

054-2146510)42-45(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות:

*גננת לגילאי 1.5-2
*סייעת למשרה חלקית/

מלאה 
*סייעת צהרון -14:30

17:00
שכר גבוה!

052-7177524)42-45(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בב"ב העוסק 
בגבייה בתחום הרשויות 
המקומיות, דורשים/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: 
_____________________________________________)42-45(03-6186181 בציון משרה 998

 למפעל תפילין בירושלים, 
דרוש עובד למשרה מלאה, 

_____________________________________________)42-45(לפרטים אריה, 052-6572442

 לבייבי שיק מוצרי 
תינוקות בגבעת שמואל, 

דרושים עובד ועובדת 
לעבודה במשמרות, טל': 

,052-4252288
052-4254111)42-45(_____________________________________________

 למפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 
לעבודת יד, למשרה מלאה, 
קו"ח לפקס: 072-2555631

_____________________________________________)42-45(או בטל': 03-5447262

 דרושה נציגת גיוס 
משאבים לקרן הילד ב"ב, 

_____________________________________________)42-45(לפרטים: 072-2288602

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת חמה מנוסה 

ומסורה לימי שישי וכן סייעת 
למשרה מלאה 052-8530061, 

052-8226582)42-45(_____________________________________________

 קופאיות לחנות צעצועים 
בת"א, מנוסה, משכורת 

מעולה, מ- 11:00-18:00, 
054-6379400)42-45(_____________________________________________

 במיידי!!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירולשים, 
052-6580906)42-45(_____________________________________________

דרושים
שוחטים ובודקים 

לעבודה במשחטות 
בקר ברחבי ארה”ב.
עדיפות לבעלי ניסיון, 

עדיפות לבעלי 
אזרחות אמריקאית 

או גרינקארד ולבוגרי 
ישיבות.

 עבודה בצוותים
 מגורים לעובדים

עבודה 
בארה”ב

קו”ח לפקס.
073-2865440

קו”ח למייל.
Kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון:
054-6661728

4
6
8
4
0

לרשת גני ילדים חרדית 
גדולה ומבוססת בפ”ת

קו"ח לפקס :03-9048221
או לפרטים בין השעות 

0506528522 8:00-15:00

גננות וסייעות 
חרוצות לקבוע 

/מ”מ  בוקר/
צהרונית

תנאים טובים 
למתאימות!

דרושות

 לעבודות משק בית 
ובייביסיטר, בקרית הרצוג 

_____________________________________________)42-45(בב"ב, 054-4314029

 למשרד מוביל בתחומו 
בב"ב במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

מזכירה בעל/ת שליטה טובה 
באופיס, שכר ממוצע 6,000 

ש"ח, אפשרויות לקידום מהיר, 
jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)42-45(משרה 1010

 לחברת יעוץ משכנתאות 
בב"ב דרושים/ות נציגים/ות, 

מכירה טלפונית, תנאים טובים 
_____________________________________________)43-46(למתאימים. שי, 054-6954531

 דרושים סייעות וגננות + 
נסיון למשפחתון בב"ב גבול 

רמת-גן למשרה חלקית/
_____________________________________________)43-46(מלאה. 050-8938869, חן

 לפרפרים ב"ב מנהלות 
למשמרות ערב, שכר גבוהה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)43-46(_____________________________________________

 למעון בב"ב, דרושה 
מטפלת, ת.טובים למתאימים, 

_____________________________________________)43-46(לפרטים: 050-4146984

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה עם נסיון 

בעבודה ממוחשבת, שכר נאה,
054-5965153)43-46(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ.מלאה/חלקית, אווירה 

_____________________________________________)43-46(טובה, לפרטים: 052-7686713

 דרוש קופאי למכולת 
בב"ב, לשעות 15:00-23:00 

שכר טוב למתאימים,
050-2044066)43-46(_____________________________________________

 למוסד תורני
בבני-ברק, דרוש נהג 

אוטובוס, תנאים טובים 
מאוד! 054-8474605,

03-6714801)43-46(_____________________________________________

 לגן איכותי דרושה סייעת 
לגילאי שנה וחצי, שכר גבוה! 
052-7130006 ,052-7643131)43-46(_____________________________________________

 סוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה, נסיון בעבודה 

_____________________________________________)43-46(ממוחשבת, 054-5965153

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

 לתותקידס בגדי ילדים 
בב"ב, דרושות מורשות 

לעבודה במשמרות,
054-7694962)43-46(_____________________________________________

 למפעל יצור ואריזה 
בירושלים דרושים עובדים 

בוקר/צהרים, לפרטים:
052-7633612)43-46(_____________________________________________

קו“ח:
michal@maayanpt.co.il

אשת דיגיטל ושיווק
ניהול אתר והזנת תכנים
הכרת רשתות חברתיות

למעין החינוך התורני 
פתח תקוה

דרושה :

או פקס: 9048221

 ל"פרפרים" דרושות 
מנהלות ע"י נסיון שכר גבוה 

למתאימות + בונוסים, 
למשמרות. 050-8266772, 

_____________________________________________)43-46(רחלי

 מנה"ח וחשב/ת שכר 
נסיון ממשרד רו"ח, ידע 

במיכפל ופריוריטי, לעבודה 
בב"ב. קו"ח ל- 

jobs@rachip.com
Jb-218 - 44-47(משרה(_____________________________________________

 לסופרמרקט בבסר, דרוש 
עובד רציני לשעות הערב, 

תנאים מצויינים למתאימים, 
050-3235555)44-48(_____________________________________________

 דרושה בפ"ת, פקידת 
הנה"ח סוג 2/3, ידע בהנה"ח 

ספקים, נסיון בגביה, קו"ח:
secretary@marzevit.ci.il)44-45(_____________________________________________

 לנגריה איכותית 
בהנהלה חרדית, דרוש 

עוזר נגר, אופציה ללימוד 
_____________________________________________)44-47(המקצוע, 054-8408764

 דרושים עובדים לסמי 
הכל בשקל באזור פ"ת ובאזור 
_____________________________________________)44-47(אלעד, לפרטים: 054-6171490

 לקונדטוריה בגאולה 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור, מעל גיל 24, 
053-3133344)44-47(_____________________________________________

 למאפיית מצות בארה"ב, 
דרושים: 1. פינרים. 2. עובדי 
שולחן עם נסיון, בעלי ויזה 

בתוקף, להתקשר בין
054-8474734 ,18:00-21:00)44-45(_____________________________________________

 מטפלות לגן בפ"ת/גבעת 
שמואל, מיידי, תנאים מעולים 

_____________________________________________)44-47(למתאימה, 054-8461589

 לרשת מעונות וגני-ילדים 
ברמת-השרון, דרושות סייעות, 
תנאים מצוינים, הסעה מב"ב 

_____________________________________________)44-45(הלוך ושוב, 050-4137918

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק, עובדים חרדים רציניים 

מאזור המרכז, אפשרות 
כהכנסה נוספת, אין צורך 

בנסיון, הדרכות ע"ח החברה, 
058-4115265)44-47(_____________________________________________

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
053-3135772)44-1/7(_____________________________________________

 דרוש נהג פנסיונר לעבודה 
לשעות בודדות מאזור המרכז, 

050-9894422)44-47(_____________________________________________

 למכבסה בירושלים דרוש 
עובד למשרה מלאה + רשיון 

_____________________________________________)44-45(נהיגה. אייל, 054-3090601

 לצרכנייה בבת ים דרוש/ה 
קופאי/ת סדרנ/ית למשמרת 
בוקר משרה מלאה, אחה"צ 

קופאית אפשרי למשרה 
חלקית, שכר נאה,

052-6732122)44-47(_____________________________________________

 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת לגילאי 
203, למלאה/חלקית, תנאים 

טובים למתאימות,
050-6675898)44-45(_____________________________________________

 לבית הבראה "אם 
וילד" דרושות מטפלות 

לתינוקיה לעבודת 
משמרות, קו"ח לפקס: 
03-5791918 או למייל:
gmail.com@6172222)44-47(_____________________________________________

 דרושים עובדי אריזה 
חרוצים לקייטרינג בפ"ת, 

בשעות הבוקר המוקדמות, 
עדיפות לבעלי נסיון, שכר נאה 

_____________________________________________)44-47(למתאימים, 050-3505002

 לגן חובה פ"ת, גננת 
חזקה מ- 13:00-17:00, 

ידע בסיסי באנגלית, 
תנאים טובים, אפשרות 

לקידום בוקר,
,050-7877853

03-9160700)43-45(_____________________________________________

 דרושים/ות פקידים/ות 
ללא צורך בניסיון קודם! 

למשרד עו"ד בב"ב המתמחה 
בגבייה דרושים/ות פקידים/ות 

לעבודה מלאה/חלקית
מתאים לבחורי ישיבה 

ולבנות סמינר סביבת עבודה 
נפרדת ומבוקרת. שכר כולל 

+בונוסים: 35 ש"ח
רק פניות מתאימות תענינה, 

זמינות מיידית! קו"ח למייל:
morans@aeh.co.il

או לפקס:03-6180638
_____________________________________________)43-46(בציון משרה: 2020

 לצרכניה בירושלים, 
דרושים: מנהל/סדרנים/

קופאיות, באזור סורוצקין, 
050-2044031

hr@barcol.pw)43-46(_____________________________________________

 האבקה שנמכרת בחו"ל 
מחוללת פלאים, מרפאה 

לגמרי מפטרת הציפורניים, 
055-6610818)42-45(_____________________________________________

ltbm6@enativ.com
קו"ח ל -

 ידע בסיסי  
 שכר נאות למתאימים

דרוש/ה
אחראי/ת על ניקיון 
באולמות בבני ברק 

+ תחזוקה

 דרושה מטפלת/גננת 
אחראית ומנוסה למשרה 

מלאה/חלקית, תנאים טובים 
_____________________________________________)44-45(למתאימות, 054-8487716

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי, לפרטים:

 050-5304424 ,03-6714809
_____________________________________________)44-45(להתקשר מ- 10.00-15.00

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)44-47(בייגל בגאולה, 02-5375516

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת ערב 

בעמותה גדולה בב"ב דרושים 
טלפניות מקצועיות, נסיון 

שנה, שכר גבוה למתאימות 
+ בונוסים, אווירה חרדית, 

תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות, לפרטים:

054-5319192)44-14/18(_____________________________________________

 עובדת לגן בגעת שמואל, 
למשרה בשעות 8:00-12:30 
כל השבוע ועובדת למשרה 3 

פעמים בשבוע 8:00-16:00 
ופעמיים מ- 12:00-16:30, 

050-4806060)44-45(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למרפאת 
שיניים בין השעות

12:00-19:00 מעל גיל 30, 
_____________________________________________)44-45(קו"ח: לפקס: 03-6310203

 לגנים בפ"ת דרושות 
סייעות לצהרון, תנאים 

טובים ושכר טוב 
למתאימות, לפרטים: 

,054-8456594
052-3624965)44-45(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני ואחראי 
למטבח, משרה מלאה, שעות 

הבוקר, תנאים טובים,
053-9011315)44-47(_____________________________________________

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

 פקידת "בק אופיס" ללא 
טלפונים סמוך לב"ב, משרה 
מלאה + שעות נוספות לפי 

הצורך, שליטה במחשב חובה, 
073-2590300)45-45(_____________________________________________

 לנשים חרדיות קשרי 
לקוחות בב"ב, שעות נוחות 

לאמהות, תנאי העסקה 
מעולים, שכר גבוה, מענקים, 

קרן השתלמות, 25 ימי חופשה 
בשנה, חופשות בחוה"מ, 

תשלום מחלה מהיום הראשון, 
אינטרנט חסום, לפרטים: 

073-2590300)45-45(_____________________________________________

 מחפשת אישה חמה 
למשפ' חרדית ברענה לנקיון 
בית ובישול, בימים ראשון עד 
חמישי משעה 10:00-11:00 

עד 5:00-6:00 אחה"צ, 
ת.טובים. רחלי, 

054-2391308. יונתן, 
054-2071417)45-46(_____________________________________________

 לארגון חינוכי תורני רכז/ת 
תפעול לעבודה מהבית, עבודה 

מול הצוות החינוכי, 5 שעות 
ביום - גמיש, 7,000 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45(קריירה, 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח סמוכה 
לבני-ברק פקיד/ה, משרת 

בוקר, שכר גלובאלי, 8,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 לחברה בירושלים מנהל/ת 
מחסן, שעות נוחות, 11,000 

_____________________________________________)45-45(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 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(_____________________________________________

 לרשת צהרונים חרדית 
בפ"ת, דרושים גננות וסייעות 
לעבודה קבועה/מילוי מקום, 

_____________________________________________)45-46(מיידי, 052-8467709

 לחנות צילום בב"ב עובד/
ים ידע בגרפיקה לשעות 

אחה"צ - ערב, 03-6199392, 
054-5793174)45-46(_____________________________________________

 למרפאת שיניים 
בירושלים דרושים רופאים, 

פקידה וסייעת עם נסיון 
בתוכנת אופטימה בעבודה מול 

_____________________________________________)45-48(קופ"ח, 054-7867311

 לת"ת בב"ב דרוש נהג 
+ רשיון להסעת ילדים + 

ידע באחזקה, קו"ח לפקס: 
03-5794257)45-47(_____________________________________________

 דרושה אישה מנקה לבית 
פרטי בג.שמואל, ימי ראשון 
בבוקר למשך 6 שעות, 50 
ש"ח לשעה, ביטוח לאומי 

_____________________________________________)45-46(חובה, 054-4628683

 הוסטל דתי לאוטיסטים 
ברצף הגבוה בראש העין מגייס 

מדריכים למשמרות צהריים 
ולילה. קו"ח למייל:

shlomi05271@gmail.com)45-46(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בת"א, 
דרוש/ה פקיד/ת הנה"ח, נדרש 

ידע במחשבים ובאנגלית, 
03-5616466)45-48(_____________________________________________

 דרוש מורה ללימודי חול 
בת"ת של רשת החינוך, 

_____________________________________________)45-46(פרטים בטל': 054-8440210

 לחנות תשמישי קדושה 
בב"ב, דרוש עובד רציני כ- 6 

שעות, במשמרות, קו"ח:
gmail.com@8754444)44-45(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ 15.00 עד 
20.00 מ א' עד ה' כולל, 

תנאים טובים למתאימות, 
_____________________________________________)45-45(לפרטים: 052-7652801

 דרוש תורם לאבות ובנים 
בביהכנ"ס בירולשים, ניתן 

_____________________________________________)45-48(להקדיש לע"נ, 058-6000419

 דרושים אנשים 
הגונים למכירת מוצרי 

ואביזרי בריאות בביתם. 
*ללא השקעה, סודיות 

מובטחת, קו"ח, עיר 
ושכונת מגורים לפקס: 

02-6760896)45-48(_____________________________________________

 לחברת הייטק מובילה 
באזור המרכז, דרושים 

מפתחי תוכנה ללא נסיון 
וידע מוקדם, לעבודה 

מתגמלת הכוללת 
הכשרה ע"ח החברה, 
מיועד לבוגרי ישיבות 

וכוללים, הקבלה מותנית 
בעמידה בציון גבוה 

בתנאי קבלה הכוללים 
הוכחת יכולות חשיבה 

_____________________________________________)45-45(אנליטיות, 073-2590350

 משרת אם ללא 
התחייבות בסביבה חרדית 

ליד ב"ב, חידושי פוליסות ללא 
מכירות, 34 לשעה, מענקי 
התמדה, אינטרנט חסום, 

אופציה לקבועה! ידע במחשב 
_____________________________________________)45-45(חובה, 073-2590300

לאופנת נשים

אלגנט פריז

דרושות 
עובדות 
לעבודה במשמרות 
תנאים טובים + בונוסים

054-5547954
לפרטים

■ 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



קונים 10 מוצרי תנובה*

למוצרי החלב במקרר

 *המוצרים המשתתפים במבצע בקטגוריות:
חלב, גבינה לבנה, קוטג׳, גבינת עמק • עד גמר המלאי
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