
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
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י-ם  ברחובות
ב"ב
פ"ת

17:25
17:42
17:22

18:36
18:38
18:38

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת נח

בנך מתקשה 
בישיבה ???

הבשורה הזו 
בשבילך !!

עמוד 19

בס"ד

עמוד 6

לחברה המובילה בארץ
במתן מענה טלפוני אנושי

לעסקים במגוון תחומים

דרושים/ות
נציגי/ות

שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות 

בפ"ת )קרית מטלון(

העבודה
במשמרת

בוקר
פרויקט ייחודי עבור

חברת ביטוח גדולה במשק
* הסעה מאלעד תלויה בכמות העובדים היומית

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

jobs@callbiz.co.il

קייטרינג בטעם ביתי

052-7170302

כולל מע"מ

למוסדות

מנה מושלמת - 14&

כולל שינוע והובלה עד המקוםכולל שינוע והובלה עד המקום

על בסיס ארוחת צהריים יומיתעל בסיס ארוחת צהריים יומית

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

שלא  בגבאי  כשצופים  חדשני,  ואפילו  יפה  משהו  יש   
את  שמאכלס  המתפללים  להרכב  בהתאם  טעמו  את  משנה 
בית הכנסת בו הוא מתפקד. בראיון ל'קו עיתונות' זרק יו"ר 
מתן  של  מהפכני  רעיון  האוויר  לחלל  גבאי  אבי  העבודה 
בלי  בכך,  שיחפוץ  ישיבה  בן  לכל  וללמוד  לשבת  אפשרות 
הגבלות ובלי מכסות, תוך תגמול, במקביל, של יוצאי צבא 
בשכר מינימום ובהטבות נוספות. גבאי הפתיע כשהשמיע את 
אותן אמירות בזכות לומדי התורה – גם לאוזניים חילוניות.

גבאי כלבבנו

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

צילום: אבי אוחיון, לע"מ 

דבריו של יו"ר העבודה ל'קו עיתונות' על האפשרות לפטור בחורי ישיבות מגיוס, גררו 
מתקפה חריפה של יו"ר 'יש עתיד'  גבאי: "צריך להיות פרקטיים" / עמ' 8 

בעקבות ראיון החג: 
עימות בין לפיד לגבאי

צילום: אבי אוחיון, לע"מ 
צילום: שלומי כהן 

ללא פוליטיקאים: הרבנים מקדמים את 'השלום הספרדי'
נשיא מועצת החכמים מרן הגר"ש כהן שלח בחג את בנו לראש ישיבת 'כסא רחמים' 

הגר"מ מאזוז עם הקדשה אישית על ספרו החדש / עמ' 8

ח"כ מלכיאלי בראיון: 
"השלום תלוי 
בהחלטת המועצת"
/ עמ' 10

החלטה: דשא 
סינטטי במקום 

ארגז חול
/ עמ' 4

/ עמ' 6

אחרי תקרית 
מביכה, השוטרים 
חזרו לבקש ברכה
נכנסו  ששוטרים  לאחר  יום 
תלונות  בעקבות  ל'טיש', 
וגרמו  רעש,  על  שכנים 
קצינים  הגיעו  לסערה, 
  האדמו"ר  מפי  להתברך 
דו"ח שניתן ביום אחר - בוטל 
"לא  בקרעטשניף:  גורמים   
במרקם  לפגוע  לבודדים  ניתן 
לחרדים  חילונים  בין  העדין 
שנוצר בעמל ובתבונה על ידי 
לסובלנות  שמחנך  האדמו"ר 

ולקבלת האחר"
/ עמ' 4

הגרב"צ קוק מסר שיעור פתיחה
/ עמ' 6

סטודנטים, עולים ואברכים, 
בסוכת הרב שוורץ



התקשרו
ספרו לנו

03-3739999
 למה בבית שלכם 

בוחרים תנובה

בשובר בשווי ₪250 ותוכלו לזכות
לקניית מוצרי תנובה

בשבילי
לבחור תנובה זה... 

לאכול עם מי שאנחנו אוהבים 
את מה שאנחנו אוהבים

בלומי מבני ברק

 ,03-6133555 BSD בכפוף לתקנון הפעילות הנמצא במשרדי גל אורן 
הפעילות בין התאריכים כ״ח בתשרי תשע״ח עד י״ח בחשוון תשע״ח )18.10.17-7.11.17(.
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הבחירה של הבית
תנובה

500 זוכים
 בשובר בשווי  250 ₪ 
לקניית מוצרי תנובה



התקשרו
ספרו לנו

03-3739999
 למה בבית שלכם 

בוחרים תנובה

בשובר בשווי ₪250 ותוכלו לזכות
לקניית מוצרי תנובה

בשבילי
לבחור תנובה זה... 

לאכול עם מי שאנחנו אוהבים 
את מה שאנחנו אוהבים

בלומי מבני ברק

 ,03-6133555 BSD בכפוף לתקנון הפעילות הנמצא במשרדי גל אורן 
הפעילות בין התאריכים כ״ח בתשרי תשע״ח עד י״ח בחשוון תשע״ח )18.10.17-7.11.17(.
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ה 
ש

מח
לה

ה 
מונ

הת

הבחירה של הבית
תנובה

500 זוכים
 בשובר בשווי  250 ₪ 
לקניית מוצרי תנובה
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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

ביטן מתברך
הקואליציה  יו"ר 
הכנסת  חבר 
ערך  ביטן,  דוד 
מיוחד  חג  ביקור 
במרכזו  ברחובות, 
בית  לשמחת  הגיע 
בחצר  השואבה 
דז'יקוב,  הקודש 

שם התקבל בחביבות על ידי כ"ק האדמו"ר, שהעניק 
לו מברכותיו. לאחר מכן, הגיע ביטן לסוכה מקומית, 
למפגש עם פעילים חרדים, אורחים ומקומיים, להם 

כוח והשפעה רבה במרכז הליכוד.

 ה'ושמחת' של 'לשבוע'
ארגון  מתנדבי 
'לשבוע'  החסד 
לא  מרחובות, 
השאירו את שמחת 
החג לעצמם בלבד, 
בן  למסע  ויצאו 
שעות ארוכות בבית 
החולים 'קפלן', על 

משפחותיהם.  ובבני  בחולים  שמחה  להכניס  מנת 
וחילקו  המפורסמת,  עגלתם  עם  עברו  המתנדבים 
שפעו  ובעיקר,  מתוקה,  ושתייה  לרוב  ממתקים 
חיוכים, מילות עידוד, ברכה, וחיזוק. יצוין כי ארגון 
מהודרת,  סוכה  החולים  בבית  הקים  אף  'לשבוע' 
בימי  ומבקרים  חולים  של  רבות  מאות  ששימשה 

החג.

שמחת המתנדבים
ת  ו ר ש ע
ההצלה  אופנועי 
בשעת  שחנו 
חול  של  ערב 
ברחוב  המועד 
לא  הרוא"ה, 
אירוע  על  העידו 
כי  נפגעים,  רב 
רב  אירוע  על  אם 

'איחוד הצלה' בשמחת  חוגגים, בו שמחת מתנדבי 
יוני  והסביבה,  רחובות   43 צוות  יו"ר  בסוכת  החג, 

רוטנברג.
ארוחה  המלך,  כיד  ערוכים  שולחנות  בתכניה: 
"זה  מוזיקה.  והרבה  וחריפה,  קלה  שתייה  בשרית, 
כבר הפך למסורת ואני שמח על כך מאוד, זוהי עוד 
הזדמנות להצדיע ולהודות למתנדבים על כל הנתינה 
ובחינם",  בהתנדבות  האזור  תושבי  למען  שלהם 

אמר רוטנברג.

 הפנינג והופעה במתנ"ס
עשרות אירועי חג, במרכזים קהילתיים וברחבות 
המתנ"סים, נערכו במהלך כל ימי הסוכות, ובהקפות 
שניות שבמוצאי שמחת תורה. חגיגה עירונית גדולה 
משה,  קריית  שכונת  של  חוויות  במתנ"ס  נרשמה 
לכל  ססגוני  הפנינג  נערך  שני,  יום  כל  לאורך  בו 
הופעה  המרכזי:  האירוע  הגיע  שבסופו  המשפחה, 

של גדול הזמר המזרחי חיים ישראל.

 גנבת - נתפסת
 42 בן  גבר  נגד  השבוע  הוגש  אישום  כתב   
של  תחילתה  בעיר.  לבית  פריצה  בגין  מרחובות, 
החקירה, בדיווח שהתקבל במשטרה על גבר שפרץ 
ידי הבעלים של  ונתפס על  לבית ברחוב לוע הארי 

הבית.
על פי כתב האישום, הנאשם התפרץ לבית לאחר 
שפתח את חלון המרפסת ונכנס פנימה. בעל הבית 
התעורר משנתו והבחין בנאשם עומד בביתו ותפס 
אותו, בעוד אשתו הזעיקה משטרה. לאחר שנתפס, 
לקח אותו בעל הבית לבית אחיו ושם הצליח הנאשם 
להימלט מידיו ולברוח, סריקות הביאו לאיתורו של 
החשוד ולמעצרו, כשבכיסו נמצאים מיכל גז מדמיע.

החדשות המקומיות של    רחובות
על המקום

מאת: משה אברהמי

חסידות קרעטשניף שמרכזה במזרח העיר, מושכת אליה מדי שנה 
קצותיה,  מכל  הבאים  העיר,  מתושבי  רבות  מאות  הסוכות,  חג  בימי 
בעת  ערב  מדי  המתקיימים  השואבה  בית  שמחות  באירועי  להשתתף 
וכן בעת מעמד ההקפות השניות  כ"ק האדמו"ר,  עריכת שולחנו של 

המסתיימים לרוב בשעות הקטנות של הלילה.
בחסידות כבר התרגלו מדי שנה, כמעט בכל ערב מימי חג הסוכות, 
תלונות  בעקבות  וזאת  'הטיש'  בזמן  הקבועה  המשטרתית  לנוכחות 
שכנים על הרעש שנוצר מההמולה הרבה וכן מהתזמורת המלווה את 
המעמדים מדי ערב. הריטואל חוזר על עצמו, מתקבלת קריאה בתחנת 
המשטרה, ניידת שעוצרת כעבור זמן )לרוב עם סיום האירוע( בסמוך 
לבית הכנסת ושוטרים היוצאים ממנה ודורשים להנמיך את הדציבלים 

שאכן מונמכים לשביעות רצונם וחוזר חלילה.
אלא שהשנה התרחש תקדים שהצליח לחולל סערה. היה זה כאשר 
לקראת  החסידות  של  הגדולה  הסוכה  תוך  אל  שנכנסו  שוטרים  שני 
סיום ה'טיש', אחד השוטרים שלא הצליח משום מה לאתר את בימת 
התזמורת ולהביא להפסקת השירה והנגינה, החל מנופף בידיו אל מול 

האדמו"ר, לאמור 'האירוע הסתיים', 'הפסיקו את השירה'.
נוחות מפני תגובת ההמון, מיהר יחד עם חברו  השוטר שחש באי 
להסתלק מן המקום. יצוין כי באחד הלילות אף הנפיק אחד השוטרים 
דו"ח בסך 350 שקלים שבוטל בסופו של דבר בעקבות הידברות עם 

המשטרה.
אלא שלאירוע נרשם המשך מפתיע ביום המחרת. המדובר בקצינים 
החסידות  של  הגדולה  בסוכה  שהופיעו  רחובות  ממשטרת  בכירים 
מבקשים  כשהם  ערב,  מדי  כאמור  הנערכת  השמחה  של  בעיצומה 

ללחוץ את ידו של האדמו"ר ולקבל את ברכתו.
בסדר  שהכל  לרב  להגיד  באנו  אך  רעש,  על  קריאה  בשל  "הגענו 
ולבקש את ברכתו לקראת השנה החדשה", אמרו הקצינים שהתקבלו 

בלבביות ובזרועות פתוחות וזכו לברכת השנים מאת האדמו"ר.

המשטרה  ונציגי  החסידות  נציגי  בין  שנערכה  בפגישה  כי  יצוין, 
ביקשה  תורה,  שמחת  במוצאי  שניות'  ה'הקפות  מעמד  לקראת 
המשטרה מהחסידים לנקוט בשלושה צעדים בכדי למזער את הרעש 

הצפוי ובעקבותיו את תלונות השכנים.
מנת  על  יפעלו  הכנסת  בית  גבאי  כי  המשטרה  ביקשה  ראשית 
שחלונות בית הכנסת יוותרו סגורים לכל אורך האירוע, בנוסף נדרשו 
האחראים לפעול על מנת למנוע את התקהלות ההמונים ברחבת בנין 

בית הכנסת וכן להנמיך במעט את הדציבלים של התזמורת.
ואכן לקראת חצות הופתעו חוגגי ההקפות השניות לגלות כי הדלת 
הראשית של בית הכנסת נחסמה וכי שלט מאיר עיניים שהוצב עליו 
בישר כי לאור דרישת המשטרה, הכניסה והיציאה להיכל בית הכנסת 

הגדול הנו אך ורק והכניסות המשניות והצדדיות. 
המיותרת  "התקרית  כי  ברחובות',  ל'השבוע  אומר  בחסידות  גורם 
מהעובדה  ונובעת  לחריגה  נחשבת  האחרון  הסוכות  בחג  שהתרחשה 
שבשנים האחרונות הגיעו להתגורר בסמיכות לשכונה החסידית שכנים 
חדשים שאם לא ניתמם, ידעו מראש שהם עוברים להתגורר בסמיכות 
בית  איננה  רחובות  תוססים,  קהילה  חיי  עם  פעילה  חרדית  לשכונה 

שמש ולא ניתן לגרור את רחובות למלחמות דת".
לדברי הגורם, "לא ניתן לאנשים בודדים לפגוע במרקם העדין בין 
שמחנך  האדמו"ר  ידי  על  ובתבונה  בעמל  שנוצר  לחרדים  חילונים 
עצמו  את  מוכיח  הדבר  כאשר  האחר,  ולקבלת  לסובלנות  אותנו 
ב-במשך למעלה מיובל השנים בהם קיימת הקריה החסידית ועומדת 
על רגליה. דו הקיום בשכונה המזרחית ברחובות מהווה סמל ודוגמא 

לכלל הערים המעורבות".
"קרית קרעטשניף מעניקה שירותי דת ותנאי קהילה ועזרה הדדית 
לכלל תושבי האזור חילונים וחרדים כאחד, אין תושב אחד באזור שלא 
מתוך  הקהילה,  שמציעה  המגזרים  לכלל  החברתית  לפעילות  נחשף 
365 ימים בשנה אנחנו מדברים בסך הכל על 9 ימים במצטבר בשנה 
בהם מתקיימים אירועים עד השעות המאוחרות, 4 ימים בחג הסוכות, 

מוצאי שמחת תורה ויומיים נוספים בהם מציינים את חג הפורים".

מאת: משה אברהמי

בכל  החול  שטחי  כי  נקבע  השבוע,  שהתקבלה  בהחלטה 
וחצרותיהם  משמעותי  באופן  יצומצמו  ברחובות  הילדים  גני 
יוצא  הילדים  בגני  החול  שטחי  לצמצום  הפרויקט  ישודרגו. 
לדרך בשיתוף פעולה בין סגני ראש העיר מתן דיל וזהר בלום, 
הגנים  כל  את  יכלול  הפרויקט  רלוונטיים.  באגפים  המחזיקים 

בעיר ואת הגנים שייבנו בעתיד.
במסגרת הפרויקט שיתקיים בשיתוף של אגף לוגיסטיקה ואגף 
החינוך והנוער, ייכנסו צוותי העירייה לכ-360 גני הילדים ברחבי 
ביצוע  באמצעות  בהם,  החוליים  השטחים  את  ויצמצמו  העיר 
דשא סינטטי בחצרות, זאת לצד פיתוח החצרות באמצעות אבנים 

משתלבות, מתקני משחק ועוד. במסגרת הפרויקט, ישודרגו החצרות 
בגני הילדים בעיר לרווחת הילדים.

ביותר  קפדנית  הכנה  עבודת  נעשתה  הפרויקט,  טרם 
הנכונים,  החומרים  בחירת  על  מושכלת  החלטה  שכללה 
הליך  ביצוע  האישורים,  כלל  קבלת  מתאים,  קבלן  איתור 
למיפוי צרכים ועוד. הליך המיפוי נעשה באמצעות המחלקה 
גני  כל  את  מפתה  אשר  והנוער,  החינוך  באגף  הרך  לגיל 
הדשא  סוג  מהו  ובדקה  ובטיחות  צרכים  לפי  בעיר  הילדים 
כולו  ההליך  הילדים.  בגני  לשימוש  ביותר  הראוי  הסינטטי 

אושר על ידי משרד החינוך. 
שנים  כ-3  במשך  שיתקיים  מתמשך  בפרויקט  מדובר 
גנים,  כ-60  הכוללת  הראשונה  הפעימה  פעימות.  ובמספר 
הגדולים  היתרונות  אחד  סיום.  בשלבי  אלה  בימים  נמצאת 
של הפרויקט הוא בחיסכון לאורך זמן, שכן עד כה הושקעו 
לעשות  יצטרכו  לא  ומעתה  בגנים,  החול  וסינון  בניקיון  עתק  תקציבי 

זאת יותר.

בעבודות שיימשכו 3 שנים ויגיעו לכ-360 גני ילדים עירוניים, יצומצמו שטחי החול, לטובת דשא סינטטי ומתקני 
משחקים  סגן ראש העיר זהר בלום: "אנו יוצאים למהלך מורכב ובעל חשיבות אסטרטגית למערכת החינוך 

לגיל הרך"

החלטה: דשא סינטטי במקום ארגז חול

הקפות שניות בקרעשניף. 
צילום: מתוך סרטון של יוסי זליגר 

אחרי תקרית מביכה, השוטרים 
חזרו לבקש ברכה

תלונות  בעקבות  ל'טיש',  נכנסו  ששוטרים  לאחר  יום 
שכנים על רעש, וגרמו לסערה, הגיעו קצינים להתברך 
  - בוטל  אחר  ביום  שניתן  דו"ח    האדמו"ר  מפי 
גורמים בקרעטשניף: "לא ניתן לבודדים לפגוע במרקם 
העדין בין חילונים לחרדים שנוצר בעמל ובתבונה על 

ידי האדמו"ר שמחנך לסובלנות ולקבלת האחר"



למחירים הזולים בישראל
התחייבות

פתוח רצוף בין השעות 09:30-22:00  | התחייבות למחיר זול יותר מכל הצעה 
רשמית כתובה של אותו היבואן, מינימום 2 פריטים בכל רכישה, תקף ליום ראשון בלבד 22.10.17

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

במוצרי החשמל שאתם 
מעוניינים לקנות בוחרים 1

מצטיידים בסקר שוק
והצעות מחיר משווים 2

מגיעים ביום א
 לסניפי 
הרשת וחוסכים בענק חוסכים 3

איך משתתפים?

למחירים הזולים בישראל
התחייבות

1

2

3

קונים יותר ממוצר אחד?

יריד ענק
יום ראשון 22.10.17

בכל סניפי הרשת

של רכישה מרוכזת 

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
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מאת: משה אברהמי

ברחובות:  התורה  גבולות  את  מרחיבים 
לקחו  כוללים,  ואברכי  ישיבות  בחורי  מאות 
הזמנים  בין  לישיבת  הפתיחה  בשיעור  חלק 

ברחובות  הגדולה 
לימי תשרי.

שיעור  את 
הוזמן  הפתיחה 
רבי  הגאון  למסור 
קוק,  הכהן  ציון  בן 
הוראה  בית  ראש 
ירושלים.  הכללי 
השיעור עסק במצות 
בסוכה.  אכילה 
הפתיחה  בשיעור 
כיבד בנוכחותו ראש 

ישיבת מאור התלמוד הגאון רבי אברהם יצחק 
הכהן קוק.

יצוין כי בפתיחת בין הזמנים של חודש ניסן, 
מסר את השיעור הפותח ראש ישיבת סלבודקה 

חבר המועצת הגאון הגדול רבי דב לנדו.
בישיבת בין הזמנים לומדים בחורי ישיבות 
החוגים,  מכל 
והקהילות,  העדות 
לחסות  זוכה  והיא 
העיר  ראש  מצד 

רחמים מלול.
בליל  כך,  ובתוך 
רבה,  הושענא 
קוק  הגרב"צ  נצפה 
שר  מרן  בסוכת 
רבי  הגאון  התורה 
קנייבסקי,  חיים 
כשהוא רוכן לעבר הסטנדר של הרב, ומקיים 

עימו דיון הלכתי מעמיק.

מאת: ישראל פריי

השנים  רבת  מסורת  נמשכה  זו,  בשנה  גם 
רבה  ותנועה  רחובות,  בעיר 
חג  ימי  כל  לאורך  הורגשה 
הסוכה  עבר  אל  הסוכות 
של  והמפוארת  הגדולה 
בעיר,  לאחים'  'לב  ראש 

הרב צבי שוורץ.
הסוכה המרשימה, בנויה 
לביתו  הסמוכה  רחבה  על 
והופכת  עזרא,  שברחוב 
עלייה  ומוקד  שואבת  לאבן 
לרגל בימי החג, לכל מבקש 
לחוש  שרוצה  ומי  ה'  דעת 
בשמחתה וטעמה של החג. 

מפי  בסוכה  שנאמרו  וועדים  שיחות  לצד 
חג  מסיבות  גם  בסוכה  נערכו  שוורץ,  הרב 
השותפים  העיר  באוכלוסיית  קבוצות  למגוון 

לפעילות השוטפת של הארגון. 
ראשון,  ביום  נערכה  המרכזית  המסיבה 
חלק  בה  ונטלו  סוכות,  המועד  דחול  ג' 
סטודנטים  עשרות 
ה  ט ל ו ק פ ה מ
בנות  לחקלאות, 
מגיד  ועוד.  המדרשה 
ברוך  הרב  המישרים 
את  ריתק  רוזנבלום 
משך  המשתתפים 
סביב  ארוכות  שעות 

עניני ומהות החג. 
מיוחדת  מסיבה 
עבור  גם  נערכה 
קבוצת פעילי עולי ברית המועצות שהתארחו 
בליווי  השואבה  בית  ושמחת  החג  לסעודת 

תזמורת ופעילות לילדים.

סטודנטים, עולים ואברכים, 
בסוכת הרב שוורץ

האושפיזין של 'לב לאחים': כמדי שנה, הפכה סוכת הרב 
צבי שוורץ למוקד עליה לרגל של תושבים רבים, ונערכו בה 
שיעורי תורה ושיחות יהודיות-ייעודיות, למגוון אוכלוסיות

מאות  בפני  שיעור  מסר  קוק  הכהן  ציון  בן  רבי  הגאון 
בחורים ואברכים, לקראת פתיחת ימי בין הזמנים  כיבד 

בנוכחותו: הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק

הגרב"צ קוק מסר שיעור פתיחה

 צילום: מאיר אלפסי 

בנכם מתקשה

בישיבה ???

אל תוותרו כל כך מהר!
הורים יקרים:

מי כמוכם יודע שלא כל אחד "זכה להיות" מתאים ומסוגל 

ללמוד במסגרת ישיבתית סטנדרטית ולהתאים את עצמו 

לקצב הישיבתי הרגיל.

הבשורה הזו בשבילכם
ישיבת עמל התורה- תל אביב, במתכונת משפחתית תומכת של "חנוך לנער על פי דרכו" 

הלימודים מתקיימים באווירה עוטפת ומחבקת. בלא לחץ, בניהול צוות מקצועי פדגוגי מנוסה, 
בקידום אישי ע"י חונכים לכל אורך הדרך, טיולים והפעלות.

והכל בנשיאות והדרכת הגרב"ד דיסקין שליט"א

לפרטים והרשמה הרב שטיבל 052-7600786
הרב ניסים עודד 054-8459008

על טהרת הקודש

בישיבת 'עמל התורה' מנסים להדביק את קצב הרישום: פנימייה נוספת נפתחת!

בישיבת 'עמל התורה' שהוקמה בצפון תל אביב עבור בחורי ישיבה שלעת עתה אינם בנויים למסגרת ישיבתית רגילה, פתחו לפני חודשים ספורים 

פנימייה המאפשרת לצרף לישיבה בחורים מכל רחבי הארץ. הביקוש עלה על הציפיות והפנימייה התמלאה. בישיבה לא שקטו על השמרים ועוד לפני 

תחילת החורף כבר מודיעים על הקמת אגף חדש שיקלוט בחורים נוספים בתנאי פנימייה.   
ישיבת 'עמל התורה' הוקמה לפני כשנתיים בשכונת 'רמת החייל' 
ראו  הדור  גדולי  ובהכוונתם.  ישראל  גדולי  בברכת  אביב  שבתל 
ומענה לצורך הדחוף של בחורים, בוגרי  'חובת השעה'  בהקמתה 
אך  בתורה,  נפשם  שחשקה  תורניים,  ספר  ובתי  תורה  תלמודי 
מסיבות שונות בשלב זה אינם מתאימים למסגרת ישיבתית רגילה.

ולהכשירם  אלה  מעלה  בעלי  בחורים  לקדם  נועדה  להשתלב בעתיד בישיבות המקובלות.  הישיבה 
הישיבה עומדת בנשיאותו של מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א ותחת 
הגאון  תורה',  'אורחות  ישיבת  ראש  של  האישית  והכוונתו  פיקוחו 
שטיבל  מאיר  הרב  של  בראשותו  שליט''א,  דיסקין  דב  ברוך  והמשגיח הרב ניסים עודד.רבי 

הישיבה שמה לה למטרה לתת לכל תלמיד יחס אישי ולקדמו לפי 
חווייתי  ללימוד  הבחורים  את  להביא  חותר  הישיבה  צוות  יכולתו. 
מתוך סיפוק והנאה וללא אווירה של לחץ מצד ההנהלה או החברה. 
ומשחקים  אטרקציות  גם  תורמים  המיוחדת  האווירה  ליצירת 
המשולבים בקביעות בשעות ההפסקה והמנוחה של הבחורים, כמו 
גיוון באמצעות שיעורי מוסר נ''ך ומשניות.     גם ההקפדה על שיעורים קצרים יותר מהמקובל בישיבות, ותוספת 

בעלי  אברכים  לשלב  דאגה  הישיבה  הנהלת 
המדרש  בבית  היושבים  עשיר,  חינוכי  ניסיון 
לכל  אישי  יחס  המעניקים  כחונכים  ומשמשים 

בחור. 
דגש מיוחד ניתן על שימור רמה רוחנית גבוהה 
ככל  שמורה  חברה  ויצירת  הישיבה  ללומדי 
הכרוכים  ומהמפגעים  הרחוב  מפגעי  בתקשורת המקוונת בפרט. האפשר 

שום  אין  התורה'  'עמל  בישיבת  כי  לציין  יש 
טהרת הקודש בלבד. תערובת של לימודי חול, וכל הלימודים הינם על 

והורים  חינוך  אנשי  ולבקשת  למרחוק  יצא  הישיבה  של  שמעה 
לבחורים המתגוררים מחוץ לאזור המרכז, הורה הגאון רב"ד דיסקין 
שליט''א לראש הישיבה לפתוח פנימייה שתאפשר לתלמידים מכל 
נטלו  הישיבה  רבני  הישיבה.  תלמידי  על  להימנות  הארץ  עליהם את העול הכספי הכבד הכרוך בזה.רחבי 

של  בשורה  היוותה  האחרון  אלול  זמן  בתחילת  הפנימייה  הקמת 
ממש עבור בחורים מכל רחבי הארץ הזקוקים להווי החינוכי הייחודי 

שבועות  ותוך  ההזדמנות  את  לנצל  מיהרו  אלו  כל  הישיבה.   ספורים התמלאה הפנימייה עד אפס מקום. של 
הבחורים  של  הגדול  למספר  המודעים  הישיבה  בהנהלת  כאמור 
לפני  ועוד  השמרים  על  שקטו  לא  זו,  ייחודית  למסגרת  הנצרכים 
הרב ניסים עודד 0548459008לפרטים ורישום הרב שטיבל 0527600786 נוספים בתנאי פנימייה. תחילת החורף כבר מודיעים על הקמת אגף חדש שיקלוט בחורים 
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נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

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

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

סדרת Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922669



קבלת הקהל תתקיים 
ביום שני ג' בחשון תשע"ח )23.10.17(

בלשכה לפניות הציבור 
של הרב פנחס הומינר, רחוב חיש 3, רחובות

במסגרת מערך המידע הארצי לזכויות רפואיות
שמפעילה החברה המרכזית למימוש זכויות
תתקיים קבלת קהל לתושבי העיר רחובות

ע"י צוות החברה המרכזית למימוש זכויות

בנושא זכויות רפואיות

ביטוח לאומי     מס הכנסה     חברות הביטוח

בראשות הרב שמאי שזירי הי"ו

החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

בתיאום מראש בלבד בטלפון:

*5700

אל תשלם דמי 

פתיחת תיק

לא קיבלת

לא שילמת

אשדוד
ר' מאיר בעל 

הנס 24

ירושלים
יפו 216

ביתר עילית
ישמח ישראל 1

מודיעין עילית
רשב"י 38

חיפה
רח' השילוח 1

בית שמש
נהר הירדן 34

רמת גן
ז'בוטינסקי 5

נתניה
ברחוב המלאכה 

8, כניסה ב'

בני ברק
ז'בוטינסקי 160
ז'בוטינסקי 12



כ"ט בתשרי תשע"ח 19/10/17ברחובות8

בעקבות ראיון החג: 
עימות בין לפיד לגבאי

ללא פוליטיקאים: הרבנים 
מקדמים את 'השלום הספרדי'

דבריו של יו"ר העבודה ל'קו עיתונות' על האפשרות לפטור 
'יש  יו"ר  של  חריפה  מתקפה  גררו  מגיוס,  ישיבות  בחורי 

עתיד'  גבאי: "צריך להיות פרקטיים" 

נשיא מועצת 
החכמים הגר"ש 
כהן שלח בחג 
את בנו לראש 
ישיבת 'כסא 

רחמים' הגר"מ 
מאזוז עם 

הקדשה אישית 
על ספרו החדש

מאת: ארי קלמן

בראיון החג ל'קו עיתונות', פתח יו"ר מפלגת 
בני  גיוס  נושא  את  גבאי  אבי  הנכנס  העבודה 
הכנסת  חברי  של  לפתחם  שנמצא  הישיבות 
ושרי הממשלה בעקבות ביטול החוק הקיים על 
ידי בג"ץ ובמענה לשאלתם של אבי בלום ואבי 

גרינצייג. 
חברי  יעדרו  הפעם  גם  האם  נשאל  גבאי 
מפלגת העבודה מההצבעה על חוק הגיוס, כפי 
שעשו בקדנציה הקודמת בעת שעבר החוק של 

לפיד, ויאפשרו לחוקק את החוק מחדש? 
"אני לא יוצא מהמליאה, אני בעד או נגד כל 
עמדה",  והבעת  מהחלטות  מתחמק  לא  דבר, 
אמר גבאי, "צריך לשים לב שבג"ץ אמר שלא 
שוויון  לפיד,  של  בחוק  גם  בנטל  שוויון  היה 
לא יכול להיות עם מכסות ויש גם את הערבים 
שלא מתגייסים. אני אומר דבר פשוט, אני שואל 
את עצמי פרקטית, אנחנו כבר 70 שנה בוויכוח 
גדול  חלק  צבא,  עושים  שלנו  הילדים  הזה, 
מהחרדים לא עושים והערבים בכלל לא עושים. 
שכר  יקבל  לצבא  שהולך  שמי  בעד  "אני 
ילכו  חרדים  שיותר  רוצה שכמה  אני  מינימום. 
לשירות  או  לישיבה  שהולך  מי  אבל  לצבא, 
צבא  שעושה  מי  אבל  גמור,  בסדר  זה  אזרחי 
יקבל יותר. אני לא מאמין בלהמשיך את הוויכוח 
הזה עוד 70 שנה. אני אומר שמי שרוצה ללמוד 
ולומד יוכל לעשות זאת והשאר יצטרכו לעשות 

ורוצה  שלומד  מי  וגם  אזרחי,  שירות  או  צבא 
לצאת לעבוד יעשה שירות אזרחי".

ח"כ יאיר לפיד, יו"ר יש עתיד, מיהר להגיב 
לדברים בדף הפייסבוק שלו ובהודעה ששיגרה 
בראיון  איך  לראות  "עצוב  המפלגה:  דוברות 
יסוד  ערכי  על  מוותר  גבאי  אבי  עיתונות'  ל'קו 
הציבור  של  לעבודה  ויציאה  לצה״ל  גיוס  כמו 
שילמד',  בישיבה,  ללמוד  שרוצה  'מי  החרדי. 
ללכת  שמח  היה  שלי  הבן  גם  שם.  אומר  הוא 
ללמוד במקום להתגייס, אבל אותו אף אחד לא 

שאל", תקף לפיד.
יסכנו  שלנו  שהילדים  סיבה  שום  "אין 
תתמוך  העבודה  ומפלגת  יום  יום  חייהם  את 
היה  כי  רק  לו  מתחשק  שלא  מי  כל  בשחרור 
המתווה  אפילו  חרדי.  להיוולד  המזל  את  לו 
רחוק  כך  כל  הלך  לא  הנוכחית  הממשלה  של 
נשכח,  לא  ובואו  התורה.  ליהדות  בוויתורים 
גם  האלה  שהצעירים  פירושו  מהצבא  שחרור 
שכל  חושב  גבאי  אבי  אם  לעבודה.  ייצאו  לא 
מי שרוצה ללמוד בישיבה אינו צריך לפרנס את 
עצמו, מי אמור לפרנס אותם? אני קורא לגבאי 

לחזור בו מדבריו", סיים לפיד את דבריו.
ובמהלך  חייב,  נשאר  לא  מצדו  אלא שגבאי 
החג הגיב ללפיד ואמר: "לפיד תקף אותי כאילו 
להיות  צריך  הספר...  בבית  ילדים  איזה  אנחנו 
למי  נדאג  כל  קודם  הגיוס,  בעניין  פרקטיים 

שעושה צבא".

מאת: ארי קלמן

במהלך ימי החג, הגיע הגאון רבי יעקב כהן 
ראש ישיבת ״נזר התלמוד׳ בשליחות אביו מרן 
לביתו  כהן  הגר"ש  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 
של ראש ישיבת ׳כסא רחמים׳ הגאון רבי מאיר 
תורה  בדברי  לשוחח  כדי  ברק,  בבני  מאזוז 

ובעניינא דיומא. 
ספרו  את  מאזוז  לגר״מ  הגיש  כהן  הגר״י 
החדש של אביו - ׳דובר שלום׳ חלק ראשון על 
בכתב  מאזוז  לגר״מ  הקדשה  ועליו  המועדים, 
המועד  קדושת  בשל  אשר  מרן,  של  קודשו  יד 

נכתבה בערב חג הסוכות. 
ליכוד  בנושא  הרבנים  דנו  הפגישה  במהלך 
כהן  שהגר״י  תוך  האחדות,  וחשיבות  השורות 
מציין כי תנועת ש״ס הייתה מאז ומעולם הבית 
להימשך  צריך  וכך  הספרדי  הציבור  כל  של 
כאיש אחד בלב אחד למען אחדות עם ישראל 

ולמען עולם התורה הספרדי. 
למחרת, הגיע הגאון רבי יעקב כהן לתפילת 
דרעי  אריה  השר  ש״ס  יו״ר  בסוכת  שחרית 
כמסורת של שנים, ועדכן אותו לאחר התפילה 

בדבר הפגישה ותוכנה. 
הכיפורים  יום  טרם  ספורים  ימים  כי  יוזכר, 
ישראל  גדולי  אחת  לאכסניה  ובאו  התכנסו 
בראשות מרן ראש הישיבה הגר״ש כהן, חברי 
מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני, 
הגאון רבי ראובן אלבז, הגאון רבי מאיר מאזוז, 
הראשל״צ ורבה של ירושלים הגאון הגדול רבי 
שלמה משה עמאר, הגר״י קנייבסקי, הגאון רבי 
יעקב כהן ועוד למעמד היסוד לעמותת ״אורם״ 
בראשות  בארה״ק  טהרה  מקוואות  לבניית 
הנגיד ר׳ אייל משיח, כינוס אשר הפך ל״מעמד 
אחדות״ בעם ישראל ולשמחה של ממש לקראת 

היום הקדוש והשנה החדשה הבעל״ט.

עמ' 14 בני ברק וירושלים, לצרף תמונת הראיון מתוך מוסף 
החג ותמונת לפיד לשימוש מהארכיון

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

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

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

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667

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

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף

www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















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

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-
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ח"כ מיכאל מלכיאלי מצהיר בראיון פתוח: "חד משמעית ש"ס תגדל לדו 
הנציגות  על    בש"ס"  ונשאר  בש"ס  "היה  גואטה:  על    ספרתי" 
המקומית: "יהיו פנים חדשות. הסיעה בירושלים מאוחדת"  על חברותו 
ושאלת    יופסקו"  בשבת  העבודות  כל  ממש  "בקרוב  הארבעה:  בועדת 

השאלות, מה יעלה בגורל 'השלום הספרדי'?

הראיון המלא יפורסם בסוף השבוע ב-

פרסום

ראשון

ארי קלמן

הכוח  מלכיאלי,  מיכאל  ח"כ  עם  שוחחנו  החרדים,  הכנסת  חברי  עם  הראיונות  סדרת  במסגרת 
הצעיר של ש"ס ומי שמסומן על ידי רבים כמטאור שעתידו הפוליטי לפניו.

השאלה הראשונה התייחסה כמובן למצבו של יו"ר התנועה, השר דרעי, והאם החקירות התכופות 
בעניינו פוגעות בתפקודו. מלכיאלי שולל נחרצות: "אני רואה את הפעילות של אריה, מי שאומר את 
זה או שהוא מיתמם או שהוא לא מכיר את הפעילות. אני מכיר גם את הצוות של הלשכה שלו שמספר 
לי שמ-6 בבוקר ועד השעות הקטנות של הלילה הוא עובד ואין אצלו הפסקה. היה לי נושא מורכב 

באיזה חוק ובשעה 5 וחצי התכתבתי אתו והאיש ענה לי והכל רהוט, אני לא רואה שום עייפות".
אתה לא חושש מהחקירה שמתנהלת נגדו? 

"אנחנו לא חוששים מכלום, וכמו שרבי אריה אמר שהוא מדבר עם החוקרים ועונה על הכל, אנחנו 
בטוחים שגם מועצת חכמי התורה עומדים מאחוריו, הוא ינהיג את התנועה גם עוד חמישים שנה".

בוא נדבר קצת על המצב של ש"ס, הירידה בסקרים...
"אני נמצא בפגרה כמעט כל יום בעיר אחרת ואני רואה אש בעיניים של הפעילים והנציגים. אני 
אומר לך שיש תנועה תוססת וקהלים חדשים שמצטרפים וכל עולם התורה הספרדי שרואה בש"ס 
כבית היחידי שיש לו ואפשר לראות את זה בחקיקה שדואגת לכל הקהלים ואני אומר לך חד משמעית 

ש"ס תגדל לשתי ספרות". 
חה"כ מרגי אמר לאחרונה בראיון ל'קו עיתונות' כי הסיבה לירידה בסקרים היא שש"ס מתעסקת 

יותר עם הציבור החרדי ופחות בציבור הכללי...
"בוא נדבר במעשים, ש"ס לקחה כסף קואליציוני להנחות בתח"צ, למחירי המים, קרן הארנונה 
ועוד שלל דברים שזה לעם ישראל, לאו דווקא הציבור החרדי. מי שיסתכל על הפעילות של ש"ס, על 
החוקים של כלל חברי הכנסת שלנו, יראה שש"ס נמצאת בכל מקום ומשם גם אני לומד שש"ס רק 

תגדל. אני לא יודע להסביר סקרים, אני יודע להסתכל בשטח, בשטח אנחנו דו ספרתי".
בוא נדבר על פרישת יגאל גואטה, מעבר לזה שהפסדתם חבר כנסת פעיל, אין פה איזה מסר 

ש'אנחנו לא רוצים כמו יגאל'?
אלא  כנסת  כחבר  היום  מכהן  לא  שהוא  להיות  יכול  אז  בש"ס,  נשאר  ויגאל  בש"ס  היה  "יגאל 
בתפקידים אחרים, בעזרת ה' מה שחשוב זה שהציבור שלנו, הציבור שנאמן לדרכו של מרן הרב 
עובדיה, נשאר בבית הזה כי הוא מבין שזה הבית היחיד שיכול לשרת אותו ולדאוג ליהדות ספרד".

גואטה פינה תפקיד די משמעותי, בפרט שאנחנו נכנסים לשנת בחירות מוניציפאליות, מזכ"ל 
התנועה, זה תפקיד שהיית רוצה לקחת על עצמך?

"אנחנו חונכנו שכל מה שמועצת חכמי התורה מטילה על כל אדם הוא צריך לעשות. אני ברוך 
ה' טוב לי בתפקיד שלי היום, אני מרגיש שאני בהליך של למידה ומקדם דברים ומצליח. מקווה 

שאמשיך להתקדם בתפקיד של חבר כנסת ולקדם חוקים למען בני התורה".
בזירה המוניציפאלית, אתה אומר שאתה מסתובב בשטח...

"ש"ס ערוכה לבחירות".
יש תחושה שצריך לעשות ריענון של רוב הנציגים שלכם...

"כל קדנציה יש ריענון וכמו שהיו"ר אמר שיהיו פנים חדשות. בסך הכל הציבור מרוצה מהתפקוד 
של הנציגים בכל הארץ, אבל תמיד יש מה לשפר".

את ירושלים אתה מכיר היטב. מה צפוי שם?
"ש"ס תגדל בירושלים".

למרות שאלי ישי צפוי לרוץ שם?
"לא יודע מי זה אלי ישי, אני יודע שש"ס תגדל בירושלים".

איך אתה מסביר את זה?
"בפילוח קולות 18.000 הקולות של מפלגת יחד בירושלים היו עם מרזל, ש"ס איבדה רק 5,000 
ש"ס  בעיר.  מצוינים  נציגים  חמישה  לנו  יש  בעירייה.  אחד  נציג  לא  אפילו  וזה  בירושלים  קולות 
התרחבה בשכונות, במוסדות ובבתי כנסת, זו קדנציה מופלאה ביותר, רואים את זה בשטח וזה ייתן 

את אותותיו. תרשום את זה ותחזור אלי אחרי הבחירות: ש"ס תגדל בירושלים".
והמריבות הפנימיות שיש שם לא יזיקו?

"אני לא מכיר שום דבר כזה, הם נמצאים בטוקבקים של אנשים שמנסים ללבות את האש, אני 
מכיר את כל מועצת העיר ירושלים אין עוד סיעה שכולם מאוחדים תחת דעה אחת ויו"ר ברור לסיעה 

כולה ובהכוונה אחת, כמו ש"ס".
לאן אתה שואף להגיע?

"להמשיך להיות חבר כנסת טוב ולהצליח בתפקיד הזה".
איזה תפקיד היית רוצה, שר דתות או סגן שר אוצר?

"טוב לי איפה שאני".
אתה חבר וועדת הארבעה, היה סיכום שעד אחרי החגים לא יהיו עבודות, מה יהיה עכשיו?

"אני יכול לחשוף בפניך שאנחנו כל הזמן בדיונים. העבודות צומצמו אבל לא נעלמו, יש הרבה 
יותר גיוס של עובדים שאינם יהודים. תהיה התקדמות גדולה מאוד בקרוב. ידינו על ההדק ואנחנו 

ערניים בהכל, תראו שבקרוב ממש כל העבודות בשבת יופסקו".
יש סיכוי שדגל התורה תרוץ יחד עם ש"ס?

"אם זה מה שהמועצת תורה לנו אז מי אנחנו... אני חושב שיש ייחודיות שש"ס רצה לבד, משום 
שיש ציבור ענק שמצביע לש"ס בגלל שיהדות התורה לא נמצאת. אני חושב שהלובי היפה שש"ס 

ויהדות התורה עובדות יחד בכנסת הוכיח את עצמו".
בעקבות מהלכי השלום בש"ס, יש סיכוי שנראה את אלי ישי יושב לצד דרעי בכנסת?

"יש לנו הנהגה שהיא מורה לנו הכל, הכל, הכל. אם ה'מועצת' תחליט כך אז מי אנחנו..." 

"ש"ס תגדל בירושלים, השלום תלוי בהחלטת המועצת"

אלי כהן

בסיפור הזה מעורבים ת"תניקים, מאכערים ישיבתיים ושאינם, זמרי חתונות שונים ובעיקר הרבה 
כסף. הסיפור מתחיל כשישראל הירשמן, מפיק בכיר בתחום "מנהג ירושלים" )פויקער בלע"ז(, חבר 
לאחרונה לאיש העסקים ישעיהו בקרמן, מנכ"ל משרד ההפקות "יחד הפקות" והשניים פנו לשורה 

של אמנים בכירים בענף והציעו להם להתאגד יחד. 
לאחר שהצליחו לאגד יחד את רוב האמנים המבוקשים בתחום, הם יצאו לדרך בשקט ועכשיו אחרי 
כמה חודשים נחשף הסיפור לראשונה. לטענת השניים, יש חלוקה לא הוגנת בתוך מרכיבי התזמורת 
בירושלים, כשבסיסט סטנדרטי מקבל ממש משכורת רעב, ומאידך הזמר המוביל יכול לקבל עד פי 

10 ממנו. 
"שינינו את הנוסחה קצת, שיפרנו תנאים לאלה שמגיע להם ובמקום פערי התיווך העצומים שהולכים 
בדרך כלל למאכערים, הכסף כולו ילך באופן ישיר לאמן, שמונגש מעתה והלאה לכל דורש תחת 
בירושלים  סטנדרטית  תזמורת  ביותר,  פשוט  "החשבון  הירשמן,  מסביר  ויציב",  גדול  אחד  משרד 
עולה כיום באזור ה-6,000 ש"ח כשהעוגה מתחלקת בין עוד כמה שלפעמים גם גוזרים קרוב ל-30% 
מהסכום בלי לעשות דבר, במהלך הזה אנחנו גורמים להם לא להרוויח כמעט אבל האמנים יוצאים 

נשכרים".
נותרו  כי  ומציין  כי מדובר בסוג של מונופול, אבל בקרמן דוחה את הטענות  בשוק הועלו טענות 
עדיין כמה אמנים שאינם חתומים אצלם, ובנוסף, "עד כה, כשבחור ניסה להזמין תזמורת שלא דרך 
האחראי, הוא היה מקבל איומים שהבחורים יחרימו את החתונה ולא יהיה מי שירקוד לו. המחדל 

הזה צעק הצילו, פנינו לאמנים הבכירים בשוק שבחלקם כבר היו חתומים אצל ישראל שפועל בתחום 
כבר שנים והצענו להם לחולל שינוי, להנגיש את האמן ללקוח בלי פערי תיווך בכלל, תוך תקופה לא 

ארוכה של הרבה שיחות שקטות ודיבורים השינוי יצא לדרך".
ממזמן  הזמן  "הגיע  עיתונות':  ל'קו  אומר  בענף,  מהטובים  וסאונדמן  בסיסט  קירשבוים,  שייקי 
שהדברים האלה ייעשו, נמאס מכל המסחרה שסביב העניין, לא יתכן שאנשים שלא עושים שום דבר 
כדי לארגן את האירוע מעבר לכמה טלפונים וחפיסת סיגריות מידי פעם לסוכן המקומי בישיבה, הם 
אלה שירוויחו יותר מהאמנים עצמם בלי לעשות כלום ועל הגב שלהם, ההתאחדות הזאת זה צעד 

ענק וממש מתבקש".
גם נחמן פראנק, מהמתופפים הבכירים בענף, מברך על הצעד ומציין כי "נתקלתי בעשרות מקרים 
שאנשים סיפרו לי שרצו שאנגן להם בחתונה ואמרו להם שאני או תפוס או שכנעו בכל דרך לקחת 
הרגע  עד  תמיד  מחכים  הם  כי  במחיר  מוריד  כמובן  והוא  עבורם,  יותר  זול  ההוא  כי  אחר  מישהו 
המחיר  את  להשיג  כדי  לפעמים  החופה  לפני  שעה  ממש,  האחרון  ברגע  אליך  פונים  ואז  האחרון 
המינימלי, זה פשוט לא הוגן, למזלי ברוב המקרים זה לא צולח להם כי ה'עוילם לא גולם' ובחורי 
ישיבה יודעים מה הם רוצים ופונים בדרכים אחרות, אבל אז מופעל עליהם טרור ולחץ חברתי לקחת 

את מי שהמגה מאכער חפץ ביקרו.. אבל כל זה מסתיים עכשיו".
מנגד, גורם בכיר בענף מאשים בשיחה עם 'קו עיתונות' כי הצעד לא הוגן ולא יביא תועלת, "כל 
מונופול בסופו של דבר גורם לעליית מחירים שתגולגל לכיסו של הצרכן. במובן הזה לא ייחסך כלום 

ללקוח, שבמקום לשלם למאכערים ישלם יותר לזמרים עצמם".

 המאכערים נגד מונופול 
ה'פויקערים'

מאבק עז בשוק התזמורות הירושלמיות: איגוד מפתיע של מרבית האמנים 
יותר  הוגן  ותשלום  התזמורות,  מחירי  הוזלת  היעד:    השוק  את  זעזע 

לבסיסטים  מנגד, חשש לעליית מחירים עתידית
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אמור  תורה,  שמחת  של  חג  באסרו  האחרון,  סופהשבוע 
שמונה  אחרי  הממשלה.  ראש  של  שמחתו  זמן  להיות  היה 
שנים במהלכן הושמץ על ידי כל עיתונאי זב דיו וסומן כמי 
שקורא תיגר על כל העולם – חוץ מאשתו, דף המסרים של 
ראש הממשלה הוקרא, מילה במילה, בנאום לאומה של מנהיג 

העולם החופשי.
יום  את  רדיופוני  בראיון  השבוע  הגדירה  שקד  איילת  אם 
הממשלה,  ראש  חגה,  כיום  הדיאטטי  הג'ובים  חוק  העברת 
בהשוואה, יכול היה להכריז על הרגע המכונן כיום עצמאותו. 
שהשתלמה,  לסבלנות  שחלחלה,  לעקשנות  ומופת  אות 
למנהיגות שהוכיחה את עצמה, חרף כל המשמיצים והלעגנים.

כמטאפורה,  החג  הושבת  רגעים,  באותם  שדווקא  אלא 
חוללה השבת כמציאות, בעוד הדלפה סתמית ולא חדשותית, 
בהדלפה  החגים.  אחרי  לו  שמזומנות  נוספות  חקירות  על 
לא  וגם  חדש  היה  לא  השבת,  מחללת  במהדורה  שפורסמה 
עם  והחתימה  בחקירה  ההתפתחויות  הפתעה.  של  ממד  כל 
זולת  ארי הרו על עד מדינה, לא אפשרו שום תוצאה אחרת 
נתניהו אחרי החגים. כשחומרים מהסוג  נוספות של  חקירות 
לנחקר  מלקרוא  מנוס  אין  המשטרתי,  לדסק  מתווספים  הזה 

ולהתחיל מבראשית. 
משגיח  כהכרזת  שגרתית,  הייתה  החדשותית  ההדלפה 
בישיבה על מועד פתיחת זמן חורף בר"ח חשוון. השאלה אם 
נתניהו ייקרא לחקירה בשבוע הראשון או השני של החודש, 
דרמטית כמידת השאלה האם הזמן ייפתח ביומו הראשון או 
השני של ראש חודש. אלא שדווקא בגלל היותה של ההדלפה 
כה צפויה, הכותרת הישראלית שגנבה את ההצגה מהאמירה 
מיקומו  הממשלה.  ראש  של  חמתו  את  עוררה  האמריקאית, 

בעת פרסום הידיעה - ליבה את הבערה.
שרי  רגוע.  היה  לא  פעם  אף   – נתניהו  אצל  סופשבוע 
שחוזר  ראש-ממשלה  על  לספר  תמיד  יודעים  הממשלה 
בעלת  קיסרית  קרב  רוח  עם  המשפחתי,  ממעונו  לירושלים 
לפני  בקיסריה  שבנה  הורדוס  למלך  היסטוריים.  ניחוחות 
למעלה מאלפיים שנה את הנמל הימי הגדול באזור, ציפורים 
המנהיג  גם  מלך'.  הורדוס  מלך,  'הורדוס  באוזניים  צייצו 
העבותים  התנ"כיים  השורשים  בעל  הנוכחי,  הישראלי 
ציוצים  בקיסריה  שומע  העמוקה,  ההיסטורית  והתודעה 

וירטואליים שתוכנם דומה: 'ביבי מלך, ביבי מלך'.
על הרקע הזה, התגובה של נתניהו להדלפה שיוחסה לגורמי 
החקירה, נראית במבט לאחור, פחות מתלהמת מכפי שתוארה 
בתקשורת. "כשהמפכ״ל אלשיך נכנס לתפקידו", כתב נתניהו 
שלא  חשובות:  החלטות  שתי  קיבל  "הוא  הפייסבוק,  בדף 
של  המלצות  יותר  יהיו  ולא  מהחקירות  הדלפות  יותר  יהיו 

המשטרה. 
חיצוני  ליועץ  מונה  חורב  ליאור  הפוליטי  שהיועץ  "מאז 
של המשטרה בעלות של מיליונים על חשבון משלם המיסים 
וללא מכרז, ההדלפות הלא חוקיות הפכו לצונאמי וההחלטה 
מזמן  כבר  הציבור  הייתה.  כלא  נעלמה  מהמלצות  להימנע 
הבין שיש כאן מסע ציד תקשורתי שקוף נגד ראש הממשלה 
נתניהו. כפי שקרה תמיד בעבר גם הפעם כל הטענות נגד ראש 

הממשלה יתבררו כמופרכות, ולכן לא יהיה כלום״.
וכשלוקחים  להיות,  אמורות  שהיו  בכותרות  בהתחשב 
ביבי  רגעים,  באותם  בסביבתו  ששהו  האנשים  את  בחשבון 
עוד הגיב בטון מינורי, קריר יחסית לחום הלוהט של סביבתו. 
מקבלים  שריו   – משפחתו  בני  בחברת  שגרתי  סופ"ש  אחרי 
לפיכך, שאחרי  כל פלא  אין  הבית.  חזרה בטמפרטורת  אותו 
למעלה משבוע של שהות משפחתית בחיק המשפחה, נתניהו 

חזר לעבודה במצב הרתחה. 

עברה  ההסטה  הזה,  בסופ"ש  נתניהו,  משפחת  מבחינת 
בהסטת  כמובן  ומדובר  בטית.  אלא  בתיו  לא  גבול.  כל 
החדשות האמיתיות מארצות הברית, לטובת חדשות מזויפות 

ישראליות, שמכפישות את ראש-הממשלה. 

כיפה אדומה
שני מינויים בכירים שאין קריטיים מהם, חמקו לביבי מתחת 
לכיפה, בפרפרזה להתבטאותו של נתניהו על התאגיד שחמק 
שנייה,  במחשבה  איתן.  צוק  מבצע  בעת  לרדאר  מתחת  לו 
ובכיפותיהם,  ובהתחשב בעובדה שנתניהו בדק בציציותיהם 
מדויק יותר לומר ששני הממונים, עשו לנתניהו כיפה אדומה. 
הראשון הוא מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך, שנתניהו ראה 
בו איש כלבבו ולפי פרסומים זרים עטף אותו בהבטחה ארוכת 
טווח של מינוי לראש השב"כ הבא. השני הוא היועץ המשפטי 
לממשלה אביחי מנדלבליט, מזכירו הצמוד ושליחו המיוחד 
ערך  ראה  בהצלחה.  תמיד  לא  כי,  )אם  רגישים  למשברים 

פרשת מתווה הכותל(. 
בעיוורון,  שלקה  כמי  חש  ביבי  התאגיד  בפרשת  אם 
יוסף  הגר"ע  מרן  של  העיוורת  העז  למשל  מלאה  בהתאמה 

נתניהו  הללו,  השניים  של  המינויים  שבפרשת  הרי  זצ"ל, 
בן  מעין  במנדלבליט  ראה  ביבי  פקוחות.  בעיניים  בהם  בחר 
טיפוחים, איש אמונים, אחד כזה שלעולם לא יתקע סכין. או, 
שאריה  מה   - הצר  ברחובנו  למתרחש  בהשוואה  תרצו,  אם 

דרעי ראה ביגאל גואטה.
תעבור,  לא  שלעולם  מורחבת  במתכונת  ג'ובים  חוק  גם 
בהזמנה  למינויים  ערובה  ממשלה  לראשי  לספק  יוכל  לא 
לשני תפקידי המפתח של מפכ"ל המשטרה והיועץ המשפטי 
לממשלה. אפרופו חוק ג'ובים, אי אפשר שלא להתפעל מכך 
שאת הג'וב שלה - שרת המשפטים ממלאת בהצלחה יתירה. 
לא מדובר רק במישור המשפטי אלא בעיקר בזה התקשורתי. 
שנחשבים  שופטים,  עשרות  מונו  שקד  איילת  של  בקדנציה 
כסוג   - תקשורתית  הוצגו  אך  המערכת  של  מבשרה  לבשר 
ימניים  כמשפטנים   - המשפט  למערכת  איברים  השתלת  של 

ודתיים לאומיים. 
החוק שגיבשה שרת המשפטים אשר קיבל השבוע אור ירוק 
התקשורתי,  החן  לשקר  משקפת  בבואה  עוד  הוא  ממשלתי, 
והבל היופי העיתונאי. מדובר בחוק מצומצם ומהודק למינוי 
משנה למנכ"ל במשרדים ספורים - שכמעט לא ישפיע מעשית 
על המשילות של השר. וראו זה פלא, למרות שבקרב השרים 
רווחת הדעה שלחוק תהיה השפעה זניחה על תפקודם, ההצעה 

לא מפסיקה לספק כותרות מחמיאות לשרה הממונה. נתניהו, 
ובלשון רבים, יכלו רק לקנא השבוע בהצלחתה התקשורתית 
של שרת המשפטים. בעוד מנתניהו נגזלות כותרות אמיתיות, 

לשקד מוצמדות מחמאות מופרזות.
שני  ביבי,  של  חייו  משוש  שהם  הג'ובים  לשני  נחזור 
הבלתי  במחיר  גם  למענם  להילחם  ששווה  התפקידים 
בשני  כמובן  ומדובר  המשפטים,  לשרת  מחמאה  של  נסבל 
המשפטי  והיועץ  המשטרה  מפכ"ל  לתפקידי  המפתח  מינויי 
לממשלה. והנה, דווקא בקדנציה שבמהלכה נתניהו מסמן וי 
על שני התפקידים, הוא חוטף פגיעה ישירה משני הממונים. 

של  והמדופרסת  המודאגת  המבט  מנקודת  זאת,  ובכל 
לאלשיך.  מנדלבליט  בין  גדול  הבדל  יש  נתניהו,  משפחת 
היועמ"ש המכהן אומנם מעורר בקרבם געגועים עזים לסנגורם 
ירושלמית  אבן  הניח  שלא  וינשטיין,  יהודה  ישראל,  של 
במקומה טרם שאישר חקירת ראש ממשלה. מנדלבליט, לפי 
אותה השקפת עולם מגובשת, נגרר יותר משהוביל, נלחץ ולא 

לחץ. מעין יועמ"ש שנשבה, והכל כמובן לתפארת המליצה.
המעבר  דקה.  מכל  שנהנה  כמי  נראה  לעומתו,  אלשיך 
מסגנות ראש השב"כ לתפקיד הבכיר במשטרה, עשה משהו 
זכות  על  שהשמירה  בארגון  שנים  ששירת  לאיש  טוב  לא 
מתפקיד  הרשמית.  מדיניותו  היא  התקשורתית,  השתיקה 
קפץ אלשיך  בעשייה,  נמדד   – היחיד  בכיר שמבחנו  בארגון 
נדמה  הצד  מן  למתבונן  ולהג.  בברברת  שמתפאר  לארגון 
בניגוד  הזאת,  הניגודיות  לתפקיד,  כניסתו של אלשיך  שמאז 
לציפיות, רק הועצמה. כאילו חסך תקשורתי של שנים בחשכת 
שהצטרף  ברגע  והתפרץ  לפתע  ניעור  השב"כ,  מסדרונות 

לכחולי המדים. לו רק ניתן היה לעשות לו 'לייק'.
המשטרה  הקצרה,  שבתקופתו  מכך  להתעלם  אפשר  אי 
הגיבוי  למדד  בהתאם  ברחובות,  מדיניותה  את  קובעת 
גם   – שבוע  מדי  כמעט  חסרות,  לא  דוגמאות  התקשורתי. 
מהמגרש החרדי. במדינה דמוקרטית הפגנה היא הפגנה ללא 
קשר לפופולריות המפגינים ואהדת או שנאת המטרה. חסימת 
ציר תנועה אמורה להיות חסימה שוות התייחסות משטרתית, 
או  מאיר  התקשורתי  הזרקור  האם  בשאלה  התחשבות  בלי 
אלשיך  השב"כניק  שתחת  במשטרה  המפגינים.  את  מחשיך 
אנו רואים איך מתעצמת לה מדיניות האיפה ואיפה. דין אחד 
לחשוך לבוש השחורים שחוסם את רחובות מאה שערים ודין 
בנתיבי  המדינה  של  התנועה  עורק  את  שחוסם  למפגין  אחר 
איילון במסגרת מחאת הנכים. הראשון יטופל באגרופן, השני 

בכפפות של משי.
הקהל  לדעת  מודע  שאלשיך  בטוחים  רה"מ  של  בסביבתו 
דקה,  מכל  ונהנה  בישראל,  והפרשנים  הכותבים  מרבית  של 
את  מזכירים  הרדופה  בלשכה  החקירה.  של  הראשון  מהרגע 
לתדרך  מיהר  אלשיך  הראשונים  בשלבים  שכבר  העובדה 
לא  הם  קצרה.  תקופה  בתוך  תגובש  שהמלצה  ולהעריך 
מסוגלים להתעלם מהכותרות שמרקדות מול עיניהם, בקצב 
ובהקפות  השואבה  בית  בשמחות  המפכ"ל  של  הפיזוזים 
ראש  של  ביותר  הקרובה  בסביבה  שרווחת  התזה  שניות. 
ומכין  שאחרי,  היום  אל  מכוון  שאלשיך   – היא  הממשלה 
את הקרקע להתמודדות פוליטית עתידית. מעללי הרמטכ"ל 
ביבי  של  לתחושות  קדימון  רק  היו  ברק,  בתקופת  אשכנזי 
מכיוונו של  הגורפות  להכחשות  להתייחס  מיותר  רוני.  כלפי 
מה  וגם  שיאמר,  מה  כל  ובסיטואציה שכזאת,  היות  אלשיך, 
שלא, ישמש אוטומטית לרעתו בלשכת רה"מ חורשת הטובה. 
סרוג  לאף  היה  שלא  מה  כל  את  לאלשיך  יש  תיאורטית, 
שהכומתה  לפניו,  ביותר  הבכיר  הביטחוניסט  לו.  שקדם 
אפשרה לו להשתלט על המפלגה סרוגת הכיפה, היה תא"ל 

בית ספר לפוליטיקה

די להסטה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

במעמד של גבאי מוסכם. יו"ר העבודה בראיון החג לקו 
עיתונות. צילום: פישל רוזנפלד
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המעבר מסגנות 
ראש השב"כ 

לתפקיד הבכיר 
במשטרה, עשה 

משהו לא טוב 
לאיש ששירת 
שנים בארגון 

שהשמירה על 
זכות השתיקה 
התקשורתית, 
היא מדיניותו 

הרשמית. כאילו 
חסך תקשורתי 

של שנים בחשכת 
מסדרונות 

השב"כ, ניעור 
לפתע והתפרץ 

ברגע שהצטרף 
לכחולי המדים

גבאי הפתיע 
כשהשמיע את 

האמירות בזכות 
לומדי התורה 
– גם לאוזניים 

חילוניות. 
החרדים יוסיפו 

לתמוך ביו"ר 
הליכוד כשליח 

הציבור בעמדת 
ראש הממשלה, 
אך בחג האחרון 

גילינו שאנו 
יכולים להסתדר 

גם עם יו"ר 
העבודה. אם כי, 

לעת עתה, רק 
בעמדת הגבאי

)במיל.( אפי איתם. לאלשיך רזומה עשיר ובכיר בהרבה, הן בשב"כ והן 
במשטרה, אם כי מידת ההצלחה בפרק הגלוי מעוררת תהיות לגבי הפרק 
העלום. אם רק ירצה, יוכל בקלות לדלג לכל תפקיד פוליטי בכיר שיתפנה 
– מרצון או בכפייה, בתום תקופת הצינון האכזרית החלה על יוצאי מערכת 

הביטחון. 
בסביבת נתניהו בטוחים שאלשיך חפץ בכך בכל מאודו, ומרגע שזוהי 
יגלה  עוד  אלשיך  לעצמו.  מייחל  אלשיך  מה  חשוב  באמת  לא  התפיסה, 
רה"מ  בבית  שסומן  למי  לעולם.  להשתחרר  אפשר  אי  הזאת  שמההקפה 
– יש יום יום חג. כל אמירה היא סיבה למסיבה, וגם שתיקה, היא עילה 

למתקפה. אם אינכם מאמינים, לכו תשאלו את שרת המשפטים.

בשידור חוזר
המשפטי  בניסוח  להשתמש  אם   - מקלות  נסבות  בהחלט  יש  לנתניהו 
הרלוונטי - שהובילו למתקפתו נגד גורמי החקירה, אך אי אפשר להתעלם 
נגד  המתקפה  לעיל.  כאן  דובר  עליו   - לשיגרון  שנלווה  מההיגיון  גם 
המשטרה היא חלק מאסטרטגיה מלחמתית, שעד עכשיו עובדת לנתניהו 
דתי-ימני  גם  להפוך  מצליח  העולמי  הטראמפיזם  ה'בייס'.  בקרב  רע  לא 

כמפכ"ל אלשיך, למעין נוני מוזס החדש. 
יש שר בישראל שיושב מול נתניהו בשולחן הממשלה, שלמד על בשרו 
כי גם טקטיקה שעובדת תקשורתית, לא בהכרח מועילה משפטית. מקמפיין 
'הוא זכאי' של שנות התשעים, שנתניהו מודל 2017 מעתיק ומשחזר אחד 
לאחד, דרעי יצא זכאי בקלפי הבוחרים, ומורשע בכל הערכאות - בפתקי 
ההכרעה של השופטים. למרות שהוא מצוי בסיטואציה דומה ונתון תחת 
נמוך,  תקשורתי  פרופיל  על  לשמור  מעדיף  הלקח,  למוד  דרעי  חקירה, 
כשהדבר האחרון שהוא מעוניין בו זה לשחזר את אותה הצלחה מוכחת. 
לפחות לפי הסקרים, נתניהו, עד כה, מצליח להעתיק בהצלחה את המודל. 

נחיה ונראה אם גם במסלול המשפטי – התוצאה תהיה דומה.
מה שדרעי לא הפיק, לפחות נכון להשבוע, זה את הלקח השני מאירועי 
להתעסק.  לא  עדיף  הישראלית,  התקשורת  שעם   – והוא  שנים,  אותם 
ראשי  ישיבת  במהלך  מתוכננת,  בספונטניות  שלף,  שדרעי  ההצעה  את 
במאות  שמתוחזק  בעליל  נצפה  הבלתי  התאגיד  את  לסגור  המפלגות, 

מיליוני שקלים – אפילו נתניהו עצמו התקשה לאמץ רשמית.
לפני שנה בדיוק, היה זה דרעי שישב בסוכתו ובתשובה שנתן לראיון 
הקמת  את  למנוע  נתניהו  בהצעת  תתמוך  לא  ש"ס  כי  הבהיר  רדיופוני 
התאגיד הציבורי. אז מה קרה מאז ועד היום ששינה דעתו מקצה הסקאלה 

לקצה השני?   
חייבים להודות שעניינית, ההצעה שהעלה דרעי מוצדקת בכל קנה מידה. 
אם רק היה מדובר בכסף שמוזרם למוסדות חרדיים, כבר מזמן היינו רואים 
את התקשורת הישראלית כולה דורשת מעל כל במה, להפסיק את חגיגת 
הבזבוזים. אין היגיון לשפוך ים של מזומנים, על תחנת שידור – שהציבור 

בישראל מדיר את עיניו ממסכיה, כמו שילד חרדי מחונך ומתודרך, נבעת 
ממסכי האייפון. אם לזאת ייקרא שידור ציבורי, שידור פרטי מהו?

במה שקורה  להתבונן  בלי  לצפות,  אפשר  אי  הזאת  בסצנה  שגם  אלא 
כשהמסך מורם. מבחינתו של דרעי, רגע ההודעה על מינויו של התחקירן 
מוטי גילת לפרשן הבכיר של התאגיד, היה נוראי עוד יותר משעת פרסום 
ביבי.  של  בעיניו  אבן-סער,  גאולה  המגישה  של  מינויה  על  ההודעה 
ולמינויים  כשמצרפים לזה את מסמוס כל ההבטחות לרדיו חרדי-ספרדי 
לתפקידים  ומיוחד(  אחד  בחכם  מסתפק  היה  )דרעי  וחכמים  נבונים  של 
בכירים, מקבלים תוצאה די צפויה, של השתלחות בתאגיד הציבורי, חרף 

לקחי שנות התשעים, שנצרבו בבשרו.

גבאי כלבבנו
יש משהו יפה ואפילו חדשני, כשצופים בגבאי שלא משנה את טעמו 
מתפקד.  הוא  בו  הכנסת  בית  את  שמאכלס  המתפללים  להרכב  בהתאם 
בערב החג, התיישב יו"ר המחנה הציוני אבי גבאי, לראיון מרתק מהזווית 
שניפק  הכותרות  ומולי.  גרינצייג  אבי  מול   – כאחת  והכללית  החרדית 
ברמה הכללית, כמו הצהרתו שלא יישב בממשלה עם הרשימה הערבית 

המשותפת, נותרו בכותרות גם לאחר החגים.
החרדיות.  הכותרות  אלה  הבדלנית,  כדרכנו  אותנו,  שמעניין  מה  אבל 
וללמוד  רעיון מהפכני של מתן אפשרות לשבת  האוויר  זרק לחלל  גבאי 
תגמול,  תוך  מכסות,  ובלי  הגבלות  בלי  בכך,  שיחפוץ  ישיבה  בן  לכל 

במקביל, של יוצאי צבא בשכר מינימום ובהטבות נוספות.
'קו עיתונות' בערב החג, מיהר יאיר  עוד בטרם יבשה הדיו מגיליונות 
לפיד לחוג את חגו. הוא התקיף את גבאי על אמרתו, והתייחס כמובן אך 
ורק לחלק הרלוונטי למתן האפשרות לכל מי שחפץ בכך לשבת וללמוד. 

למרבה ההפתעה, על אף שלפיד ירה, גבאי שמר על שגרה. 
הייתה זו הפעם הראשונה שבה חרג לפיד ממנהגו והתקיף בכל הכלים 
שעמדו לרשותו את מי שניצב לשמאלו. הכותרות באתרים ובעיתונים חגגו 
הפוליטיקאים  של  לדרכם  ובניגוד  במפתיע,  אבל  גבאי,  של  חשבונו  על 
שכולנו מכירים )ביבי והתאגיד בשבוע זה, כמשל(, הוא לא מיהר לחזור 
בו ואפילו לא להבהיר שהדברים הוצאו מהקשרם וצוטטו חלקית בלבד. 
מאמין  הדברים,  מאחורי  עומד  שהוא  מטעמו,  הוסבר  רקע  בשיחות 
להתנצלויות.  להיגרר  מתכוון  ואינו  לקופסה,  מחוץ  במתווה של חשיבה 

מאוחר יותר, הוא חזר על עמדתו גם בפני פורומים חילוניים. 
גם   – התורה  לומדי  בזכות  אמירות  אותן  את  הפתיע כשהשמיע  גבאי 
עיוורת במשל  עז  נכון שהחרדים כדרכם, כאותה  אז  חילוניות.  לאוזניים 
שהוזכר כאן קודם, יוסיפו לתמוך אוטומטית ביו"ר הליכוד כשליח הציבור 
שבמערכת  לגלות,  הופתענו  האחרון  בחג  אך  הממשלה,  ראש  בעמדת 
העבודה  יו"ר  עם  גם  רע  לא  להסתדר  יכולים  אנו  הנוכחית  הפוליטית 

הנבחר. אם כי, לעת עתה, רק בעמדת הגבאי. 

רוקד על הדיו. מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך בהקפות שניות
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

יֵָאֵכל  ֲאשֶׁר  ַמֲאָכל  ִמכָּל  ְלָך  ַקח  "וְַאתָּה 
ְלָאְכָלה"  וְָלֶהם  ְלָך  וְָהיָה  ֵאֶליָך  וְָאַסְפתָּ 
)יומא  רבותינו  דרשו  כ"א(.  ו,  )בראשית 
ג ע"א(, ַּקח ְלָך משלך, ומבאר הכלי יקר )ד"ה 
ולא  הפרטי  מממונו  רק  לקחת  צּוָוה  נח  שגם  לך( 
את  מכר  עשה,  וכך  הגזל.  מן  ולא  אחרים  משל 
ביתו ואת כל החפצים שברשותו וקנה מזון ומשקה 
במשך  בתיבה  עמו  שהיו  והבהמות  החיות  עבור 
נס שהמעט הכיל את  ונעשה בתיבה  שנה שלימה, 
המאכל  כל  את  לתיבה  להכניס  והצליח  המרובה, 
והמשקה, הבהמות והחיות, ואת כל בני משפחתו. 

)שיחות  זצ"ל  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון 
עמ'  הבריות,  אהבת  ו',  תשל"ב-מאמר  שנת  מוסר 
את  יתברך  ה'  שציווה  שהטעם  מבאר  כ"ב-כ"ה( 
מכספו  המזון  כל  את  ויקנה  התיבה  את  שיבנה  נח 
האישי, כדי שיהיה לנח חמלה ורחמים כלפי החיות. 
האדם  נעשה  לזולת  והענקה  הנתינה  ידי  לפי שעל 
למסור  ומוכן  לו  שנתן  אדם  לאותו  ומחובר  קשור 

נפש בעבורו. 
שהוא  למי  מטיב  שאדם  לחשוב  רגילים  העולם 
ההיפך  אך  עמו,  המטיב  האדם  את  ואוהב  אוהב, 
הוא הנכון, על ידי הנתינה והענקה נוצרת האהבה 
הוא  כך  לשני  ונותן  מעניק  שאדם  וככל  והאחווה, 
)מסכת  רבותינו  וכן שנו  ויותר.  יותר  אוהבו  נעשה 
דרך ארץ זוטא פ"ב( 'אם חפץ אתה להידבק באהבת 
שבנתינה  לפי  בטובתו',  ונותן  נושא  הוי  חבירך, 
והענקה לחבר נוצר אצל הנותן אהבה ואחווה כלפי 
ומוכן  ילדיו  את  אוהב  וזוהי הסיבה שהאב  החבר. 
למסור נפשו בעבורם, כיון שהוא השקיע בהם, נתן 
והעניק להם מממונו ועמלו )וכן כתב בספר אורחות 

צדיקים בשער אהבה(. 



יוצאת  בצורה  הברואים  כל  עבור  נפשו  מסר  נח 
הנפשות  כל  את  פרנס  תמימה  שנה  ובמשך  דופן, 
שדרשו  וכפי  קל  היה  לא  זה  ודבר  בתיבה,  שהיו 
רבותינו )תנחומא נח אות ט'(: שכל אותן י"ב חודש 
שהיו  לפי  בניו,  ולא  נח  לא  שינה  טעם  טעמו  לא 
החיות  הבהמות,  את  ולהשקות  להאכיל  זקוקים 
והעופות, וכל בהמה אוכלת את מאכלה בזמן שונה 

ובשעה מסוימת ביום.
התעכב  אחת  שפעם  ומספר  המדרש  וממשיך 
אחת  ושבר  ברגלו  והכישו  האריה,  את  מלזון 
מצלעותיו, וזהו שנאמר "ַוִיָּׁשֶאר ַאְך נַֹח" )בראשית 
עם  רק  שנשאר  ללמד   ,21 בגימטרא  'אך'  כג(,  ז, 
עשרים ואחת צלעות שלימות, וכל הזמן היה גונח 

וצועק מכאב )יעוי' בדברי רש"י שם(. 
להגיע  והרצון  הכוחות  את  לנח  שיהיה  וכדי 
כל  את  לקנות  הקב"ה  ציווהו  זו,  נפש  למסירות 
הכלל,  דזה  הפרטי,  מכספו  בתיבה  הנצרך  המזון 
ככל שאדם מתמסר לדבר ומשקיע עבורו, כך גודלת 

אהבתו וחיבתו לאותו דבר.



וְַרב ֶחֶסד וֱֶאֶמת

בשבוע הבא )יום ב'- ג' מר חשוון( ימלאו ארבע 
שנים לפטירת מורנו ורבינו, עטרת ראשנו, הראשון 
לציון מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. אחד הדברים 
הגדולים שזכה בהם מלבד שקידתו העצומה בתורה 
שעשה  החסדים  הם  כולו,  העולם  בכל  והפצתה 
למשפחות  דואג  היה  תמיד  ולאלפים,  לעשרות 
היה  רבות  ופעמים  וליתומים,  לאלמנות  נצרכות, 

תומך בהם מכספו האישי. 
אביו  הללו,  המשפחות  מאחת  אדם  לי  סיפר 
ושבעה  אלמנה  אחריו  והשאיר  צעיר  בגיל  נפטר 
את  לשלם  כסף  היה  לא  אלמנה  לאותה  יתומים, 
ולכן רצו הבעלים להוציאה משם,  שכירות הדירה 

מרן זצוק"ל, לפני ארבעים ושבע שנה, היה מקבל 
משכורת מבית דין שבה פרנס שלוש עשרה נפשות 
בביתו, ובכל זאת לקח על עצמו בכל חודש לשלם 
חודש  וכל  אלמנה,  אותה  של  הדירה  שכירות  את 

היה שולח צ'ק על סך השכירות.
זצוק"ל  למרן  אדם  ניגש  שפעם  מסופר  ועוד 
והודיעו שיש בשכונה משפחה עניה שלא מצליחה 
אם  ושאלו  בניזרי  שלמה  לרב  מרן  קרא  להסתדר, 
מכיר את המשפחה, אמר לו הרב שהוא מכיר אותם 
ובקו החסד הם עוזרים להם ושולחים להם מוצרי 
רוצה שבכל חודש  "אני  לו מרן:  וכדו', אמר  מזון 
תזכיר לי לאחר שאני מקבל את המשכורת לתת צ'ק 
על סך 1,000 ש"ח למשפחה הזאת", וכך היה עושה 
ַוְיִהי ָּדִוד עֶֹׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה  מידי חודש בחודשו. 
)שמואל ב ח, טו(, כל הזמן דוד המלך היה עושה 
משפט, כתפקידו כמלך, אך מאידך גיסא היה עושה 
גם חסדים. כך היה מרן זצוק"ל, ולכן זכה לממדים 

גדולים מאוד.
מורנו  מותו,  אחרי  מעשיו  כך  בחייו  וכמעשיו 
גם  ישראל  כלל  עם  חסדים  לעשות  ממשיך  ורבינו 
להוציא  רצו  שנים  כשלוש  לפני  העליון,  בעולם 
באפשרותה  היה  שלא  לפי  מביתה  אחת  אישה 
לשלם את שכירות הדירה, בצר לה הלכה לציון מרן 
זצוק"ל והתפללה שם מעומק הלב, ומרן בא אליה 
בחלום ואמר לה: "תלכי לפלוני אלמוני, תראי אותו 
שביקשתי  לו  ותגידי  אלבז,  הרב  עם  בברית  מחר 

שיטפל בבעיה שלך".
אותו  את  שם  מצאה  לברית,  באה  אישה  אותה 
אמר  הרב  כלום,  יודעת  לא  "אני  לו:  ואמרה  אדם 
ואותו  הבית",  את  לי  לקחת  רוצים  אותי,  שתציל 
אדם סידר לה את כל העניין. מדהים לראות איך מרן 

ממשיך לחיות אתנו ולפרוס כנפיו עלינו. 



אין חיים בלי תורה 
)מקורו  בספרו  כותב  הקדוש  החיים  אור 
מהזוה"'ק פרשת משפטים דף קיח: ברעיא מאימנה 
על פי פירוש נר למאור(: "והתענוג הרוחני שיבוא 
מהשגות אלו )של לימוד התורה( הוא חיי החיים כי 

בלעדם אין טעם בחיים". 
בלעדי התענוגות האלו אין טעם בחיים, זה ממש 
עוד  לאחר שידע שאין  זצוק"ל,  מרן  את  לי  מזכיר 
ברירה, וייסורי התופת אשר פקדו אותו לא אפשרו 
לו ללמוד בשום פנים ואופן, אמר מרן למקורביו: 
"אם כך אין טעם בחיים, אין טעם לחיות, ולכן הוא 

מבקש כבר לעלות לעליונים".
זצוק"ל, ממש מזעזע,  על מרן  נורא  סיפור  ישנו 
בת  למרן  נולדה  שנים  וחמש  כחמישים  לפני 
שביעית, אך לדאבון לב היא נולדה עם חולי בלב, 
היו  לחיות  סיכוייה  אך  לרפואתה,  התפללו  כולם 

קטנים מאוד ולאחר כמה ימים נפטרה. 
מסירת  באמצע  היה  זצוק"ל  מרן  העת  באותה 
אחד  ניגש  השמועה  וכשפשטה  הקבוע,  שיעורו 
את  לו  ובישר  זצוק"ל  למרן  השיעור  ממשתתפי 
הבשורה המרה, מרן סגר את הספר באנחה, ולאחר 
מכן קרא לאותו אדם ואמר לו בלחש: "מדוע עשית 
לי כך? לא חבל על השיעור תורה? לא היית צריך 

להודיע לי זאת אלא רק בסוף השיעור!"
נורא, היכן הראש של מרן זצוק"ל נמצא בשעה 
"חבל  הרבים,  בזיכוי  תורה!  בלימוד  קשה?  כה 
של  גדולה  אלא  זו  אין  השיעור",  את  שאיבדתי 
כי  כדוגמתה,  שאין  בתורה  ודביקות  העולם,  גאון 
טעם  אין  ובלעדיהם  החיים,  'חיי  הם  התורה  דברי 
בתורה  והתעלות  לעלות  שנזכה  רצון  בחיים'. יהי 
ויראת שמים טהורה, וזכות מורנו ורבינו תעמוד לנו 

שנראה בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן.

הנתינה מרבה אהבה ואחווה
   הרה"ג ראובן אלבז 

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

מציעא  בבא  במסכת  בירושלמי 
דור  אנשי  על  נאמר  ובמדרש  )יב( 
המבול: "א"ר אחא כי מלאה הארץ 
הווא  חמסן?  היה  ומה   - מפניהם  חמס 
תורמוסין  מלאה  קופה  טעין  נפיק  נש  בר 
ונוטלין פחות משווה פרוטה,  והיו מתכוונין 
דבר שאינו יוצא בדיינין". כלומר, כל חטאם 
של אנשי דור המבול היה בגניבה של פחות 

משווה פרוטה. 
מובאות  בחז"ל  הרי  הנשאלת  השאלה 
המבול  דור  שבני  ביותר  חמורות  עבירות 
חטאו כמו עריות, חמס ועוד ואיך ניתן לומר 
גניבה של פחות משווה  שכל העבירה היתה 
פרוטה? ובכלל, איך ניתן להעלות על הדעת 
והכרית  הארץ  על  מבול  הוריד  שהקב"ה 
משווה  פחות  של  גניבה  בגלל  חיה  נפש  כל 

פרוטה?
הפני  בעל  מגור  האדמו"ר  כ"ק  שאל  עוד 
מנחם זצוק"ל על מה שנאמר במשנה במסכת 
בבא מציעא: "נתן לו מעות ולא משך הימנו 
פירות יכול לחזור בו. אבל אמרו: מי שפרע 
מאנשי דור המבול ומדור ההפלגה הוא עתיד 
מדוע  בדיבורו".  עומד  שאינו  ממי  להיפרע 
פי  על  הנוהג  האדם  את  קללו  ז"ל  חכמינו 
מן  לחזור  לו  מתירה  כשההלכה  הדין  שורת 
המקח כל עוד לא נעשתה קניין של "משיכה" 
בקללה כה איומה וקשה של עונשים חמורים 
ומדור  המבול  דור  מאנשי  שפרע  "מי   –
הימנו"? אמנם,  להיפרע  עתיד  הוא  ההפלגה 
על האדם לנהוג לפנים משורת הדין, אך מה 
פשעו וחטאו של הנוהג על פי דין תורה, עד 
דינו  שהושווה  כזו,  נמרצת  קללה  לו  שמגיע 
ההשוואה  ובכלל   ? וההפלגה  המבול  לדור 
ההפלגה  ודור  המבול  דור  לאנשי   – הזו 
דווקא  ! מדוע בחרו חכמינו  דרשיני  אומרת 
ודמיון  השוואה  מצאו  ולא  אליהם  בדמיון 

אחרים?
מנחם  הפני  הרבי  פירש  אלו  דברים  ביאור 
זצ"ל על פי דברי חז"ל בילקוט שמעוני בפתח 
ספר תהילים, שהגדירו את דור המבול - "דרך 
של  בפתחה  נאמר  "דרך"  תאבד".  רשעים 
למטרה  וכיון  הכנה  היא  )ב(  קידושין  מסכת 
לדרך  ובכניסה  הראשונים  במעשים  ולייעוד. 
לאחרת,  זו  דרך  בין  להבחין  תמיד  ניתן  לא 
אולם הרצון, הדרך שאדם ניצב בה, והכוונה 
שקבע  למטרה  לבסוף  אחד  כל  מובילים 
היה  מה  להבחין  ניתן   באמצעותם  לעצמו. 
היעד. ואז פעמים שסופה של הדרך טוב הוא, 

ופעמים שאחרית הדרך שאול ואבדון.
דור  אנשי  של  חטאם  שמהות  חכמינו  סברו 
טובה  לא  דרך  על  עמידתם  הייתה  המבול 
המונע  תלול,  למדרון  אותם  הובילה  אשר 
ומובילם  בהידרדרותם,  והאטה  עצירה 
שאול.  ולאחרית  ביותר  חמורות  לעברות 
דרכן  את  התחילו  המבול  דור  אנשי  אמנם 
ובתחילה  פרוטה,  משווה  פחות  של  בגניבה 
הם  אדרבה  בחטאם.  להבחין  היה  ניתן  לא 
על  הגונים  אנשים  בגדר  ההלכה  לפי  נראו 
ה'"  "לפני  רק  היה  שחטאם  כך  התורה,   פי 
הכתוב  כדברי  ותעלומות,  נסתרות  היודע 
הקב"ה  רק  האלוקים",  לפני  הארץ  "ותשחת 
ראשיתה  הייתה  זו  הם.  מושחתים  כי  הבין 
רשעים  ל"דרך  בסופה  שהביאה  הדרך  של 
תאבד". כהמשך הכתוב "ותמלא הארץ חמס" 
שאול  עדי  וגזל  לרשע  שהביאה  הדרדרות   –
תחתית, כמו מה שמתואר בפי חז"ל במדרש.

מסופר על אחד מגדולי הדור שהתגורר בבית 
הדר  נטולי  מיושנים,  רהיטים  ודל.  פשוט 
חיצוני. למרות או בגלל זאת היה הבית מאיר 
באור נגוהות. פני הגאון הפיקו תמיד זהרורי 
שרויה  הייתה  עילאית  ושמחה  אור,  של  זיו 
יפה  שלט  נכדיו  לו  רכשו  פעם  בבית.  תמיד 
דלת  על  לתליה  המשפחה  שם  חרוט  ועליו 
שהייתה  ידו  בכתב  המדבקה  במקום  ביתו, 

בלבביות  הודה  הגאון  דלתו.  על  דבוקה 
לנכדים, אך סירב לתלות את השלט המהודר 

על דלתו.
בפליאה.  הסבא  את  הנכדים  שאלו  למה? 
יפה  רואים שלט  פשוט, השיב הגאון. כאשר 
כל כך מיד אומרים: לא מתאים ששלט כל כך 
צריך  פשוטה,  כך  כל  דלת  על  יתלה  יוקרתי 
ואז מחליפים את הדלת.  להחליף את הדלת. 
אחרי זה אומרים: לא מתאים שפותחים דלת 
כל כך יפה והקירות צבועים בלבן פשוט. ואז 
צובעים את הקירות. נו הקיר כל כך יפה, מה 
עם  מה  והותיקים?  הפשוטים  הרהיטים  עם 
המרצפות בנות שישים השנים? כך נכנס אדם 
לסחרור, קונה עוד ועוד, לווה כספים, משקיע 
ומה  נצחיות.  להם  שאין  בשטויות  ראשו  את 
עצרתי  לכן  החיים?  שליחות  עיקר  עם  יהיה 
זאת מיד בהתחלה, לא תולים את השלט היפה 

הזה. און מ'גייט לערנען – הולכים ללמוד.
כך דרכו של היצר הרע, וזה מה שקרה לאנשי 
דור המבול. שהרי השאלה הנוקבת איך הגיעו 
כליל  להשחיתם  שהוצרכו  עד  כזו  להשחתה 
עולל וטף, וגם ג' טפחים שבתוך האדמה? זה 
מה שמשיבים חז"ל )ב"ר לא'( בתחילה גזל כל 
אחד פחות משווה פרוטה, וכדרכו של היצר 
הרע שאינו מתחיל לפתות עם עבירות גדולות 
אלא שחיקה איטית. בהתחלה הוא בודק את 
הגבולות והתגובות, וכך מתקדם באיטיות, עד 

שהגיעו לעבירות חמורות ונוראיות.
הפסוק  את  חז"ל  דרשו  נח  על  זה  לעומת 
)תהילים א,א( "אשרי האיש... לא הלך בעצת 
רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים 
לא ישב". ובגמרא )עבודה זרה יח, ב( הקשו 
על פסוק זה וכי מאחר שלא הלך, היכן עמד? 
שלא  ומאחר  ישב?  היכן  עמד,  שלא  ומאחר 
הלך  שאם  לך,  לומר  אלא  לץ?  היכן  ישב, 
ואם  לישב,  סופו  עמד  ואם  לעמוד,  סופו   –
של  שבחו  עיקר  כלומר  ללוץ.  סופו   – ישב 
יש  כי  רשעים.  בעצת  'עמד'  לא  שאפילו  נח 
כדי  סקרנות  מתוך  קצת  עומדים  שרק  כאלו 
להיות בענינים כשברור להם שבכוונתם מיד 
לחזור ללימוד. ועל זה צווח הפסוק שאם עמד 

לבסוף יישב וסופו ללוץ.
אם אמרנו שויתור קל של 'שלט' יכול לגרום 
יש  אם  מרובה.  טובה  מידה  להתדרדרות, 
לאדם מידה טובה אחת חיובית, צריך לפתח 
לך  יש  תראה  לעצמו:  לומר  צריך  זה.  את 
'שלט' כזה יפה, לא מתאים כזו דלת, תחליף 
את הדלת. תחליף את הקירות, את הרהיטים, 

תחליף את עצמך. 
סיפר מרביץ תורה חשוב שכשהיה קטן נבחן 
מגדולי  אחד  אצל  פה  בעל  משניות  פרק  על 
הדור. למחרת ראה אותו הגאון שותה משקה 
אליו:  פנה  עיר.  של  ברחובה  קשית  עם  קל 
"ס'פאסט נישט. לא מתאים שילד שיודע פרק 
משניות בעל פה, ישתה ברחוב עם קשית?!" 
המילים נכנסו עמוק בליבי, נבחנתי עוד פרק 
וויל  קשית,  ועוד  קשית  עוד  עזבתי  משניות, 

ס'פאסט נישט. והגעתי עד הלום.
זו השוואת חז"ל בין מי שלא עומד בדיבורו 
לאנשי דור המבול ודור הפלגה. כשם שאנשי 
דור המבול התחילו בהתנהגות על פי התורה 
יודע  אולם  פרוטה,  משווה  פחות  וגזלו 
לא  דרך  על  התייצבותם  את  ראה  תעלומות 
טובה שהובילתן לאבדון, כך מי שאינו עומד 
רשאי  תורה  דין  פי  שעל  למרות   – בדיבורו 
משיכה,  קנין  נעשה  שלא  זמן  כל  בו  לחזור 
מבחינים  הדברים  ראית  מתוך  חז"ל  אולם 
כי  המבול.  דור  כאנשי  ח"ו  עתידו  ואומרים: 
מתייצב על דרך לא טובה, ואחריתו כדור זה 
בן  בבחינת  הימנו.  להיפרע  עתיד  שהקב"ה 

סורר ומורה. 
ונעלה  הטובה  דרך  על  כולנו  שנתייצב  יה"ר 
בסולם המוצב ארצה שראשו מגיע השמימה.

דרך ה'

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



צרכנות 
תכשיר לטיפול בסימני ההזדקנות

הטיפוח  מותג 
משיק  קליניק 
תכשירים  סדרת 
 C ויטמין  מבוססי 
דרך  המהווים  טהור, 
פשוטה להמרצה של 
העור  טיפוח  שגרת 

או  ויטמין  שנטילת  כפי  בדיוק  ההזדקנות.  בסימני  ולטיפול 
שתיית מיץ תפוזים סחוט טרי בבוקר מסייעות לשמירה על 
תוכננה לשמש  זו  סופר-עוצמתית  בריאות מבפנים, שיטה 
 NEW  .כתוסף יומי להצערה ניכרת לעין של העור מבחוץ
Clinique Fresh Pressed™ System רותמת את עוצמתו 
הקיים  ביותר  הגבוה  בריכוז  טהור  סי  ויטמין  של  המלאה 
בתכשירים להבהרת העור, להאחדת הגוון ולחידוש מרקמו. 
ויטמין סי הוא חומר המתפרק באופן טבעי עם הזמן ונמצא 
לשמירה  ייחודית  אריזה  "טרי".  הוא  כאשר  עוצמתו  בשיא 
על "טריות" מבודדת את הוויטמין סי הטהור עד להפעלתו 
לתוצאות  המלאה  עוצמתו  ועל  "טריותו"  על  בכך  ושומרת 
ימים בלבד. כעת תוכלו לחוות   7 יוצאות מגדר הרגיל תוך 

עור בוהק וקורן יותר כבר מהמשיחה הראשונה. 

קולקציה חדשה במהדורה מוגבלת 
את  משיקה  איקאה 
 .YPPERLIG קולקציית 
חדשה  קולקציה 
מוגבלת,  במהדורה 
עם  יחד  פותחה  אשר 
הדנים  המעצבים  זוג 
בעלי   Roy ו-   Mette
מותג העיצוב הבינלאומי 
הידוע HAY. הקולקציה 
החדשה, עונה על הצורך 
לריהוט  הקהל  של 

ואבזור איכותיים, ומחזקת את הקו אותו מובילה איקאה, כי 
התמחות  הכלל.  נחלת  להיות  יכול  ואסתטי  מוקפד  עיצוב 
איקאה ביצירת ריהוט פרקטי ואיכותי, לצד מומחיות העיצוב 
אופנתיים,  תיקים  המכילה  לקולקציה  הובילה   ,HAY של 
מוצרים המשלבים פונקציונאליות ופשטות , וזאת לצד ערך 

עיצובי ייחודי ושונה. 

אופטלגין גם לשבת
חברת  של  אופטלגין 
במגוון  מוצעות  טבע, 
טיפות,  שונות:  מינון  צורות 
 50 וכן  קפליות,  טבליות, 
פלסטיק  בבקבוק  קפליות 
המתאים  לנשיאה,  נוח 
ללא  בשבת  לשימוש 
התכשיר  אותיות.  קריעת 

חום  ולהורדת  חזקים  עד  בינוניים  כאבים  לשיכוך  מותווה 
גבוה שאינו מגיב לאמצעי טיפול אחרים. הטבליות והקפליות 
מיועדות למבוגרים ולמתבגרים מעל גיל 15 שנים. הטיפות 
 3 מגיל  החל  לשימוש  וניתנות  מהירה  להקלה  מיועדות 
חודשים )מעל 5 ק"ג(, בהתאם למינון המופיע בעלון לצרכן. 
ניתן לרכוש את התכשיר ללא מרשם רופא בבתי המרקחת 
דיפירון.  פעיל  חומר  בישראל.  הפארם  וברשתות  הפרטיים 

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

בדיקות מרוכזות
מאות רבות של תלמידי 
סמינרים  ובנות  ישיבות 
האחרונים  בימים  ערכו 
ההתאמה  בדיקות  את 

הבדיקה  מבצעי  במסגרת  ישרים',  'דור  של  הגנטיות 
הקבועים שעורכת אגודת 'דור ישרים' פעמיים בשנה, לאחר 
השבוע  התקיימו  הבדיקות  הפסח.  חג  ולאחר  הסוכות  חג 
על ידי צוות רפואי מקצועי בירושלים, בני ברק, בית שמש, 
אשדוד, מודיעין עילית וביתר עילית – בשעות נפרדות לבנים 
עדות  בכל  גנטית  להתאמה  ישרים"  "דור  בדיקות  ובנות. 
לזריזים  נערכה  המזרח,  עדות  בני  בקרב  כולל  ישראל, 
למנוע  כדי  השידוכים  תקופת  טרום  להיבדק  שהקדימו 
עוגמת נפש מיותרת. רבים מהנבדקים ביקשו להוסיף  גם  

את סל הבדיקות המורחב.

ביצועים טובים יותר
מומחי אבוט: מחקר ראשון 
צריכת  כי  מצא  כי  מסוגו 
רמות לוטאין גבוהות בקרב 
הוביל  צעיר,  מגיל  ילדים 
טובות  תוצאות  להשגת 
משימות  בביצוע  יותר 
מאתגרות.  קוגניטיביות 
"לוטאין, רכיב תזונה חשוב, 

ידוע כקשור  ילדינו,  בעיני  ידי התבוננות  על  הניתן למדידה 
לבריאות העין", מסבירה רונית דוייב, מנהלת מדעית אבוט 
יצרנית סימילאק למהדרין. "לוטאין קריטי להתפתחות העין 
ילדים עם רמות  כי  עולה  תינוקכם. מהמחקרים  והמח של 
לוטאין גבוהות יותר בעין נוטים להגיע לביצועים טובים יותר 
את  להגדיל  כדי  לימודיים".  ובהישגים  קוגניציה  במבחני 
חוקר  קוצ'אן,  מאט  ד"ר  הילדים,  בתפריט  הלוטאין  רמות 
למידה  לתזונה,  למרכז  אבוט  בין  השותפות  את  ומוביל 
וזיכרון בארה"ב, ממליץ לשלב מזונות עשירים בלוטאין כגון: 
ילדינו,  של  היומיומי  בתפריט  וביצים  אבוקדו  כרוב,  תרד, 
וממליץ: "ככל שנחשוף את ילדינו מוקדם יותר למזונות אלו, 

כך יהיו רגילים לצרוך מזון בריא במשך חייהם הבוגרים".

מתמודדים עם הררי כביסה?
המועד  חול  ימי  במהלך 
הררי  לכם  הצטברו 
כביסה? אין צורך להילחץ. 
עוד   - אוקסיג'ן  סנו  עם 
 - סנו   מבית  מנצח  מוצר 
תנצחו בקלות את הכתמים 
הקשים שהצטברו במהלך 
סדרת  המועד.   חול  ימי 
כבר  מובילה  אוקסיג'ן  סנו 
את  ברציפות  שנים  כמה 

סטורנקסט,  מנתוני  עולה  כך  הכתמים.  מסירי  קטגוריית 
סנו  סדרת  השיווק.  ברשתות  הנעשה  על  מידע  המספקת 
אוקסיג'ן להסרת כתמים קשים נלחמת בכתמים עקשניים 
הסדרה  להסיר.  יכולות  לא  הרגילות  הכביסה  שאבקות 
לבנה  מכביסה  קשים  כתמים  המסיר  פעיל  חמצן  מכילה 
את  ומחזירה  לבנים  בגדים  ומלבינה  מחטאת  צבעונית.  או 
בקטריאלי  אנטי  כתמים  מסיר  צבעוניים,  לבגדים  הזוהר 

וקוטל 99.9% מהחיידקים אינה מכיל אקונומיקה.

להתפתחות התקינה של התינוק
וההנחיות  ההמלצות  שלל  בין 
שמקבלים ההורים בעת הביקור 
הראשון בטיפת חלב, ניתנת גם 
 D ויטמין  לתינוק  לתת  הוראה 
עד שימלאו לו שנה. שנת החיים 
בגדילה  מתאפיינת  הראשונה 
של  והתפתחות  בבניה  מואצת, 
השדרה  עמוד  ושל  העצמות 
בגוף  המערכות  יתר  ושל 

התינוק. שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ממליצים 
על מתן ויטמין D3 במינון אחיד של 400 יחידות בינלאומיות 
שהם  המזון  לסוג  קשר  ללא  התינוקות  לכלל  טיפות(   2(
מקבלים, החל מהלידה ועד לתום השנה הראשונה לחייהם. 
ויטמין D של טיפטיפות מותאמות במיוחד לתינוקות מהיום 
ללא  משמרים,  חומרים  ללא  שמן,  בסיס  על  הוא  הראשון, 

צבעי מאכל, ללא חומרי טעם וריח וללא ממתיקים. 

הכתמים נעלמים ב- 30 שניות
מאחורייך,  הסוכות  חג 
הכביסה  ובערימות 
מחכים  הגבוהות 
בגדים  המסור  לטיפולך 
יפים שהוכתמו בכתמים 
הספיקו  שגם  קשים 
במשך  עליהם  להתייבש 
עם  החג,  ימי  שבעת 
אבקה  גולד,  קליה  וניש 

כאלה  גם   - קשים  כתמים  שמנצחת  כתמים  להסרת 
שהתייבשו על הבגד במשך 7 ימים, תסירי את הכתמים ב – 
30 שניות. איך? מלאי בתוך הכף הוורודה המצורפת לאריזה 
אבקה בכמות הנדרשת, מהלי במעט מים, שפשפי במשך 
30 שניות והכניסי את הבגד למכונת הכביסה. הכתמים יהיו 

מאחורייך.

כך תלבישו את הילדים בחורף

שיודעים  אלה  קדס,  הילדים  בגדי  רשת  של  המומחים 
שלנו,  הילדים  את  ולהלביש  יפיפיות,  קולקציות  לנו  להביא 
מעניקים  לנו את המדריך הראשוני להלבשת ילדים בחורף: 
 .2 והרגליים.  הידיים  כפות  את  בדקו  לו?  שקר  חושבים   .1
גיל חודש אכן חשוב להקפיד על שתי  לכו על שכבות. עד 
שכבות, שימו לב, עומס שכבות יוצר את יכולת התזוזה של 
השאירו  מדי,  צמודים  בגדים  תבחרו  אל   .3 שלנו.  הקטנים 
לתינוק  חובה  אביזר  הוא  כובע   .4 לגוף.  הבגד  בין  מרווח 

חוטים  בו  ואין  מדי,  צמוד  אינו  שהכובע  לב  שימו  שנולד. 
 .5 הראש.  את  לו  לאוורר  פעם,  מידי  אותו  הורידו  שברחו. 
כובע ישמש את הילדים הגדולים יותר הן בהגנה מפני הקור, 
והן תוספת יפה לביגוד. 6. והעצה הכי חשובה: נכון, חייבים 
לתת כבוד לסבתא, ועדיין, תקשיבי לחוש הפנימי שלך, הוא 

מד הטמפרטורה הטוב מכולם. לב של אמא. 

מותג התכשיטים הנוצץ
חנות תכשיטי היוקרה מאירה 
T בקניון גינדי בתל אביב, היא 
הראשונה  הקונספט  חנות 
ההיכרות  בארץ.  המותג  של 
עם  הישראלי  הקהל  של 
בחודשים  רק  החלה  המותג, 
האחרונים כשנפתחה החנות 
החדשה, אך למעשה שורשיו 
ישראליים.  הם  המותג,  של 

מאחורי המותג עומדת מאירה טוגנהפט, ישראלית לשעבר 
שמתגוררת במנהטן. את דרכה כמעצבת תכשיטים, החלה 
בחברת היהלומים של בעלה, משם התפתחה עד שהפכה 
הוא  שלה,  הייחודי  החותם  עצמאית.  תכשיטים  למעצבת 
בקולקציה.  מהתכשיטים  ברבים  שבולט  האסימטריות 
מכירה  נקודות  מ-100  בלמעלה  שנמכר  הנחשק  המותג 
לכל  שיתאים  פריט  למצוא  אחת  לכל  מאפשר  בעולם, 
של  הזכייניות  קיימים.  תכשיטים  עם  גם  וישתלב  אאוטפיט 

המותג בארץ הן רעות גינדי ומורן פייביש.

מה עושים כשקר בחוץ וגשום? 
המותג  כאן,  כמעט  כבר  החורף 
 Blundstone האוסטרלי הנחשב
אופנתיים  יעילים,  פתרונות  מציע 
ובעיקר פרקטיים. מותג 'בלנסטון' 
בלתי  ואיכות  נוחות  משלב 
קולקציית  ומציג  מתפשרת, 
המספקת  חורפית  נעליים 
של  ונעימה  אופנתית  חוויה 
ומגפיים  וגבוהות  סגורות  נעליים 
בסגנון  המשפחה  לכל  איכותיים 
אלגנטיים.  ובגוונים  ועדכני  צעיר 

בלנסטון  של  הפוך  מעילי  המעילים:  את  גם  תפספסו  ואל 
המעילים  ואופנתיים.  מעוצבים  מבודדים,  מחממים,  הם 
עם  נמוך,  ומשקל  מעולה  בידוד  בין  מושלם  באיזון  עשויים 
המעיל  פרימיום.  ובאיכות  במיוחד  קלות  ונוצות  פלומה 
5°. גם אחסון המעיל,  מתאים לטמפרטורות קרות של עד 
ייחודית  בשיטה  מיוצרים  בלנסטון  מעילי  במיוחד:  נוח 
המאפשרת לקפל את המעיל באופן קומפקטי ולדחוס אותו 
ברשת  להשיג  ניתן  ייעודית.  אחסון  לשקית  מזערי  לנפח 

חנויות WeShoes  מבית קרוקס & מור.

ניחוח של בושם באוויר 
לסנו יש פתרון מצוין ההופך ריח רע לניחוח נעים 
של בושם. סנו מוד- סדרת מבשמי אוויר נטולי גז 
מנטרל  המכילים  מפורסמים  בשמים  בניחוחות 
בחדרי  נעים  ניחוח  מפיץ  מוד  סנו  רעים.  ריחות 
ובמשרד.  בבית  ושירותים  אמבטיות,  מגורים, 
בנוסף תוכלו לאחסן בקבוק בישום בתא הכפפות 
וליהנות מניחוח הבושם גם במכונית המשפחתית. 

להשיג במגוון ניחוחות בשמים מפורסמים.

עושה לכם עור בעיניים
רהיטי ומוצרי עור זקוקים לטיפול מקצועי 
ועדין. סנו לניקוי וטיפול במוצרי עור מציע 
מוצרי  על  לשמור  מבריקה  דרך  לכם 
מנקה  עור  במוצרי  לטיפול  סנו  העור. 
מעור,  ואביזרים  בגדים  רהיטים,  ומבריק 
וגמישות.  ברק  לעור  ומעניק  אבק  דוחה 
יש  על מנת להגיע לתוצאות אופטימליות 
רכה  מטלית  באמצעות  העור  על  למרוח 

או סופגת, לנגב ולהבריק במטלית יבשה.

עושים שוק בסטייל 
'סולתם' יצרנית כלי המטבח המובילה 
בישראל, משיקה קולקציה חדשה של 
ומלאות  אופנתי  בעיצוב  שוק  עגלות 
עגלות  סדרת  תשווק  החברה  בשיק. 
ועמידות  מרהיבות  אופנתיות,  שוק 
מנהלת  רובין  מיטל  זמן.  לאורך 
"השקיות  מסבירה:  ב'סולתם'  שיווק 
לענות  דאגנו  ולכן  כסף,  עולות  כבר 
לדרך  לקוחותינו  של  הצורך  על 
את  שתהפוך  ואיכותית  אופנתית 
סטייל  ומלא  לנוח  הקניות  מסע 
ושיק".  הסדרה כוללת שלושה דגמים 
קלה  חזקה,  אלומיניום  מסגרת  להם: 

תרמי  בידוד  בעל  חיצוני  תא  זמן.  לאורך  ועמידה  לנשיאה 
ALUMINUM FOIL לשמירה על חום וקור לזמן ממושך. 
ווי תלייה בגב העגלה, לתלייה על גבי עגלת סופר. תא אחורי 
 199 מחירים:  וכו'.  מטבעות  נייד,  טלפון  לאחסון  רוכסן  עם 

₪ עד 380 ₪

עשרות זכו ב'קיץ מחשמל' 
משפחות  אלפי 
במבצע  השתתפו 
של  מחשמל"  "קיץ 
עוף  מבית  לבן'  'הוד 
המהדרין  מותג  טוב- 
של  המהודרת  בכשרות 
במסגרת  רובין.  הרב 
עשרות  זכו  המבצע, 
משפחות במוצרי חשמל 
מקרר,  במתנה:  שווים 
מיקסרים,  מקפיאים, 

מייבשי  אבק,  שואבי  כביסה,  מכונות  תנורים,  מזון,  מעבדי 
כביסה, מכונות קפה ועוד. "אנו שמחים להעניק מוצרי חשמל 
ובכך  לזוכים המאושרים שהשתתפו במבצע  אטרקטיביים 
המשובחים  ובמוצרים  לבן'  'הוד  במותג  אמונם  את  הביעו 
השיווק  סמנכלי"ת  קירש,  טרופ  ענבל  הגב'  אומרת  שלנו", 
מגוון  החרדית  למשפחה  מציעים  "אנו  טוב'.  'עוף  בחברת 
טעימות  גיוון  אפשרויות  לה  שמעניקים  מוצרים  של  רחב 

מבלי להתפשר על הידור בכשרות ברמה הגבוהה ביותר".

בטיחות תקופתית למערכת הגז 
היא  בביתנו  הגז  מערכת 
אנו  חיינו.  משגרת  חלק  כבר 
הביתי  בגז  להשתמש  רגילים 
וסומכים על הידידותיות שלו. 
מכל  לתשתיות  בדומה  אך 
נדרשת  הגז  תשתית  גם  סוג, 

לעמוד בתקן הישראלי. מדובר באנרגיה שיש להשתמש בה 
בהתאם לתקני הבטיחות שקבעה המדינה. כדי להבטיח את 
בטיחות המערכת ואת בטיחותם של בני הבית, חשוב להיות 
ערניים לריח של גז, וכמובן לבצע בדיקת בטיחות תקופתית, 
חל  כי  לדעת  חשוב  המערכת.  תקינות  את  להבטיח  כדי 
איסור על שימוש במערכת גז שלא עברה בדיקת בטיחות 
תקופתית בהתאם לתקן, ורק מתקיני גז מוסמכים רשאים 
לפרטים  קיימת.  גז  במערכת  שינויים  לבצע  או  להתקין 
נוספים בנוגע לבטיחות השימוש בגז ותיאום בדיקת בטיחות 

תקופתית חייגו לכוכבית פזגז )9636*(

לראשונה בשרונה: בשרית מהדרין
משמחת  בשורה 
הכשרות:  לצרכני 
המסעדות  טרנד 
למהדרין,  הכשרות 
גם  סוף  סוף  מגיע 
שרונה,  למתחם 
בשרית  מסעדה  עם 
למהדרין  כשרה 
במתחם  יחידה 
לאחרונה  שקיבלה 
מהודרת:  כשרות 
'קיטשן  מסעדת 
המסעדה,  גרג'.  ביי 
בבעלות  שהיא 
גרג,  קפה  רשת 
בהשקעה  נפתחה 

בשרי  ביסטרו  היא  החדשה  המסעדה   .₪ מיליון   2.5 של 
שממוקם בלבה ההומה של תל אביב. מבנה המסעדה שוכן 
בבית טמפלרי עתיק ויפהפה, ומציעה חוויה של מסע בזמן 
אווירה  טעמים,  שלל  עם  מרתקת,  היסטורית  תקופה  אל 

אינטימית ואירוח ברמה אירופאית.

שוקולד לבריאות!
לשוקולד?  מכורים 
לשתות  מסוגלים  לא 
הדבר  בלי  הקפה  את 
ובכן,  הזה...?  המתוק 
כדאי שתדעו שלשוקולד 
פולי  רבים:  יתרונות 
מכילים  הקקאו 
אוקסידנטים,  אנטי 
הטובים  חימצון  נוגדי 

יותר,  לבריאות. לכן, ככל שאחוזי הקקאו בשוקולד גבוהים 
וכלי הדם, לבריאות  כך גדלה התועלת שבו לתפקוד הלב 
המוח, לאיזון רמות הסוכר בדם, להפחתת לחצים, לשיפור 
עם  מעודן  מריר  שוקולד  לשמרלינג'ס  ועוד.  האינטליגנציה 
אם  אז  קקאו.   72% עם  מעודן  מריר  ושוקולד  קקאו    55%
במקום  ששמרלינג'ס  ספק  אין  שוקולדים,  על  דיברנו  כבר 

הראשון, גם בגלל האיכות וגם בגלל הטעם.

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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קצרצרים
חדש מג'אמפ: נקטר תות בננה ונקטר אפרסק 
פרי, עם מרקם  בפחיות המכילים לפחות 40% 

ובעלי  עשיר 
מרענן,  טעם 
פירותי ומפנק

הדגים  מעדני  את  להפיץ  מתחילה  זוגלובק  קבוצת 
ם  י נ ש ו ע מ ה
פיש"  "קראון 
חברת  של 
קולקשן  פוד 
פעילות  בהיקף 
כ-20  של  מוערך 
לשנה   ₪ מיליון 
בד"צ  ובכשרות 

אגודת ישראל

רשת קפה גרג משדרגת עבורכם את החורף 
ומשיקה בסניפיה מגוון רחב של חליטות תה 

ללא קופאין

טורא  יקב 
מספר  מציג 
ייחודיים  יינות 
 : ם י י ג י ג ח ו
מרלו  שיראז, 
ה  נ ר ב ק ו
 . ן ו י נ י ב ו ס
מחיר: 129 ₪ 

את  מרחיבה  תנובה, 
סדרת משקאות החלבון 
ומשיקה   ,GO תנובה 
משקה  לראשונה 
טבעי  ממתיק  עם  חלבון 
קפה.  בטעם  מסטיביה, 
יעיל ביותר להתאוששות 
לאחר  השריר  ובניית 

פעילות גופנית
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לאישה
חוזרים לשגרה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

עלי גפן ממולאים בטונה 

טיפים

1 קופסא טונה 5% עשבי תיבול
6 עלי גפן טריים
1 כף מיץ לימון

טריים:  תיבול  עשבי  תערובת  חופן 
קצוצים  ושמיר,  עירית  פטרוזיליה, 

דק
מלח ופלפל שחור לפי הטעם

"אחרי החגים" 
כבר כאן

 

מסביב...  אוכל  והרבה  בחופש  ילדים  טיולים,  מנוחה,  מאחורינו,  החגים 
זהו הזמן לסדר את החיים    יכול להוביל להתרופפות  כל שינוי בשגרה 
 איך לחזור אחרי החגים לסדר ולהוריד חצי  ולהוריד חצי קילו בשבוע 

קילו בשבוע?

טעימה

רכיבים:

ומנהלת קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא  חלי ממן, כוהנת הדיאטות 
מעניקה טיפים חשובים לאימוץ הרגלי אכילה וחשיבה נכונים ובריאים 
שיעזרו לחזור לשגרה לאחר החגים ולהוריד את הקילוגרמים המיותרים 
החג  עד  לפחות  ארוך,  לטווח  רזים  להיות  לנו  שתעזור  נכונה  בצורה 
זה כשיורדים 0.5-1 ק"ג בשבוע", אומרת ממן, "אז  הבא. "הכי טוב 

הנה הדרך":

1. מודעות, מודעות, מודעות – קחו דף ועט, רשמו במשך יומיים את כל 
מה שאתם אוכלים. זו נקודת פתיחה מצוינת למודעות ולשליטה

תהליך ההרזיה מושפע מגורמים רבים אך הגורם המשמעותי ביותר אינו 
האכילה, אלא דרך החשיבה שלנו, המצב הרגשי שלנו ובעיקר הדיאלוג 
הפנימי שלנו עם עצמנו. חשיבה חיובית מעניקה מוטיבציה לאכילה נכונה 
מהמסלול.  אותנו  מסיטים  שלילים  רגשות  זאת  לעומת  פעילים.  ולחיים 
עשו שינוי קטן, הוא יכול להביא לשיפור גדול. כדי להתחיל את השיפור, 
אוכלים  שאתם  מה  כ-ל  כתבו  הקרובים  היומיים  ובמשך  ועט  דף  קחו 

ושותים. תרוויחו פעמיים: תדעו 
ותוכלו  באמת מה אתם אוכלים 
מה   – בהתאם  החלטות  לקבל 
אפשר להוריד מהיום-יום שלנו, 
בלי להרגיש רעבים מידי. ברגע 
ולמה  לעצמנו  מודעים  שאנחנו 
ההרגשה  אוכלים,  שאנחנו 
השליטה,  כליל.  משתפרת 

בידינו!
ארגנו   – ובפשטות  לבשל!   .2
לכם  שיהיו  כך  המזווה  את 
עם  לכו  הרצויים.  הפרודוקטים 
מזון  שאומר:  המנצח  הכלל 
מאיתנו  רבים  עדיף  תמיד  ביתי 
כדי  ארוחות  על  לדלג  מנסים 
בפועל,  אבל  קלוריות,  להפחית 
הוא  לעשות  יותר  הטוב  הדבר 
ביום.  קטנות  ארוחות   6 לאכול 
ארוחות   3 מאשר  יותר  יעיל  זה 

גדולות. רעבים בין לבין? פרי תמיד עדיף על חטיף. בפרי ממוצע יש כ- 60 
קלוריות וחטיפים רבים הם לפחות 100 קלוריות למנה, ולא רק שהם לא 

משביעים - הם ממש מרעיבים.
כאשר האוכל שאתם מבשלים הוא פשוט, קל להכנה ואינו דורש זמן בישול 
ותתמידו במקום לקנות מזון מוכן, עולה  רב, הסיכוי שתבשלו לעצמכם 
מאוד. חשוב לדאוג שמצרכים בריאים יהיו זמינים על מנת שלא "להיתקע" 
בלעדיהם, מה שמזמין קניית אוכל מוכן עתיר שומנים וקלוריות. שתייה 
מתוקה? כל כוס קטנה, 200 מ"ל – מכילה כ 4- כפיות סוכר! 80 קלוריות. 
בינינו – מי שותה כוס קטנה...אז הקץ לשתיה המתוקה. גם לזו הסחוטה 

טבעי. מים לשתיה זו הבחירה הכי טובה והכי טבעית.
3. גיוון – שימו לב שבצלחת יש לכם מגוון צבעים, ושלא בכל צהריים 
אתם בוחרים שוב בשניצל הנצחי ובאורז, חברו הטוב. זהו כנראה העיקרון 
החשוב ביותר. כאשר אנו אוכלים מגוון של מזונות, עולים מאוד הסיכויים 
זקוק,  הוא  להם  המזון  מרכיבי  כל  את  מקבל  הגוף  כך  לרזות.  שנצליח 
ומחפשת  "אומללה"  מרגישה  ולא  מקבלת  אותנו  שמפעילה  הנפש  וגם 
וגם אפונה באותה ארוחה. להחליט  פיצויים. לא צריך גם אורז גם לחם 
כי כשיש מבחר טועמים מכל אחד  ו/או חלבון אחד.  על פחמימה אחת 
ומגיעים לכמויות. שימו לב – תירס, אפונה, תפוח אדמה ובטטה הם לא 

ירקות, הם פחמימות.
4. גבולות ברורים – לשולחן הגישו לעצמכם רק את גודל המנה שתכננתם 

ומדדתם. את השאר שימו במקרר חזרה לפני הארוחה.

הירידה במשקל לטווח ארוך  ישנה התמקדות במטרה התחלתית,  כאשר 
מצליחה יותר. שימו לעצמכם מטרה התחלתית: 10% פחות במשקל, כך 
אנו מאמצים לעצמנו הרגלי בריאות טובים יותר. זכרו, תמיד למדוד את 
כמות השמן שאתם מוסיפים לסלט, לתבשיל ולטיגון הבצל. תמיד עם כף. 
לא 'לפי העין'. כך תחסכו הרבה קלוריות שלא ידעתם עליהם בכלל. לא 
רק את השמן צריך למדוד. גם את כמות הקוטג', האורז והלחם שאוכלים. 
כשמודדים – מודעים לכמות ואוכלים פחות. 2 כפות קוטג' 5% מכילות 
40 קלוריות ואילו כל הקופסא מכילה יותר מ- 200. ואצל כולנו, אם לא 
מודדים – אז בקלות אוכלים את כל הקופסא. גם את הלחם – לפרוס ולא 
לבצוע ואת האורז – למדוד. 3 כפות רגילות זה כמו פרוסה של לחם. בחרו 
מוצרי חלב דלי שומן. כוס חלב 3% שומן תתרום 120 קלוריות וכוס חלב 
9% שומן  גבינה צהובה  88 קלוריות. פרוסת    - 1% שומן תתרום פחות 
וכן  קלוריות   90 מכילה   28% צהובה  גבינה  ואילו  קלוריות,   60 מכילה 

הלאה...
5. ארוחה בחוץ- מאוזנת ושקולה! קבעו לה זמן, שלא תהיה בשגרה ובקשו 
תוספות  על  לוותר  מהמלצר 
המנה  הגדלת  ועל  מיץ  כמו 
 – לאמיצים  וטיפ  באגורה. 
לכם  לארוז  מהמלצר  בקשו 
בטוח  היא  מהמנה.  חצי 
לכם  שיהיה  וטוב  גדולה 
ממנה גם לאחר כך... באופן 
על  עדיף  ביתי  מזון  כללי, 
קנוי. כשמכינים אוכל בבית, 
של  כמויות  למדוד  יותר  קל 
ושאר  שמן  מלח,  סוכר, 
לדוגמא,  במנה.  המרכיבים 
יכול  קנוי  ציפוי  עם  שניצל 
להכיל 220 קלוריות ל- 100 
גרם, ואילו חזה עוף מתובל 
טוב וצרוב על המחבת בבית 
יכול להכיל 175 קלוריות ל- 
במסעדות  סלטים  גרם.   100
יכולים להכיל גם קרוטונים, 
גם גבינות שמנות, גם זיתים ועוד הפתעות שמקפיצות את כמות הקלוריות 
בסלט שנראה תמים וירוק ובריא. אם תכינו לבד ובבית הכל יהיה מבוקר 
ומדוד יותר. ואם אתם כבר אוכלים בכל זאת במסעדה, את כל התוספות 
של הסלט תבקשו בצד. ותוסיפו לבד. אתם הקובעים, אתם השולטים – 
בקשו  במסעדה,  ערב  לארוחת  יוצאים  כשאתם  בנוסף,  מרזים.  אתם  וכך 

מהמלצר לארוז לכם חצי מראש. כך תאכלו פחות ותרגישו נפלא.
ואימונים. כשאתם אוכלים, אתם  כבדו את עצמכם עם הרגלי תזונה   .7
קלילים  אימונים  לאמץ  חשוב  מסיחים.  ובלי  מסכים  בלי  אוכלים.  רק 
טיפוס  הלב.  קצב  את  מעלים  אתם  בו  ביום  דקות   30-45 בין  יומיומיים. 
ועוד.. אל תאכלו מול  מדרגות, רכיבה על אופניים, הליכה קלה, שחייה 
מסך המחשב או הטלפון. זה יוריד משמעותית את כמות הקלוריות שאתם 
אוכלים ביום. אוכלים – כבדו את האכילה והתייחסו אליה. ליד השולחן, 
מעל לצלחת כשהמחשב סגור ואתם מודעים לכך שאכלתם, ולמה וכמה 
אכלתם. כשאתם מרוכזים באכילה תוכלו להפעיל בקלות שיקול דעת:  4 
כפות אורז עדיפים על פיתה. משולש עוף ללא עור עדיף על שניצל מטוגן, 

סנדוויץ' עם גבינ"צ וזיתים עדיף על משולש פיצה שהזמנתם.
תאכלו  וגם  במשקל  תורידו  גם  פעמיים.  לכם  יעזרו  הטיפים  סיום:  לפני 
משמעותית  לכמות  היום  בסוף  מצטבר  בקלוריות  חסכון  כל  יותר.  בריא 
שתעזור לכם לרדת במשקל. אז אל תזלזלו בכוס מיץ, בכף שמן ובחטיף 

קטן. כבר אלו יכולים להגיע לפחות ל- 320 קלוריות. 
ההתמדה משתלמת...המאמץ שווה!

אופן ההכנה:
בקערה מפוררים את נתחי הטונה, מוסיפים 
המלח  התיבול,  עשבי  הלימון,  מיץ  את 
כפית  בעזרת  היטב.  מערבבים  והפלפל. 
הטונה,  בתערובת  הגפן  עלי  את  ממלאים 

מגלגלים ומקפלים.

אז "אחרי החגים" שחשבנו שלא יגיע, הגיע! 
מהשגרה,  יוצאים  בה  תקופה  הינה  החגים 
אינו  היום  וסדר  רבות,  בארוחות  מתארחים 
ויועצת  קלינית  דיאטנית  רותי אבירי,  קבוע. 
מציינת  סטארקיסט,  טונה  לחברת  תזונה 
המעברת  על  להקל  שיכולים  טיפים  מספר 
העבודה  לשגרת  והחגים,  החופש  משגרת 

והלימודים.
 

החגים,  באמצע  עוד  מתחילה  הבעיה 
שכשתסתיים  בעיה  הם  שהחגים  כשחשבנו 
יותר  הבריאה  החשיבה  בפועל  בה.  נטפל 
משגרת  חלק  בחגים  גם  לראות  היא  לאמץ 
אבל  אמנם,  יום  כל  לא  שחוזרת  החיים 
כדאי  אז  גם  חודשים.  כמה  כל  בהחלט 
והשובע  הרעב  לתחושות  להקשיב  לנסות 
הטבעיות שלנו ולהשתדל ברב הזמן לאכול 
אוכל בריא. נכון שיהיו יותר פיתויים בחגים 
ובחופשות, ונכון שיהיו יותר מקרים בהם זה 
המחשבה  ואופן  השאיפה  אבל  יתרחש,  לא 
הבריאים כדאי שיישארו זהים, וכך גם קרוב 
לוודאי החזרה לשגרת החיים בסיומם תהיה 

פחות קשה.

להלן כמה טיפים שיכולים להקל על המעבר 
משגרת החופש לשגרת העבודה והלימודים:

  החשוב ביותר זה לנסות להקשיב ולחדד 
הקודים  לפי  לאכילה  ההקשבה  את  יותר 
שקצת  שיתכן  והשובע  הרעב  של  הטבעיים 
שעמדו  הרבים  הפיתויים  לאור  היטשטשו 
שיתקן  הגוף  על  לסמוך  נסו  בחגים.  בפנינו 
לו  היו  )אם  "הטעויות"  את  טבעי  באופן 
כאלה( שעשה ויחזור למקום בו הוא חש נח 

ונינוח.

 נסו לחזור לשגרת כל הפעילויות המוכרות 
לכם מלפני החופשות. החזרה לעבודה כבר 
גם  יגרור  וזה  תעשה חלק מזה באופן טבעי 
האכילה  והרגלי  הפעילות  לשגרת  חזרה 
וכמויות  המנות   גודל  המזון,  סוגי  גם  כמו 
הפיתויים שהיו טרום החגים. אל תשכחו את 
גדולה  חשיבות  להם  יש  הביניים,  ארוחות 
מידיי  רעבים  להגיע  לא  עלינו  בשמירה 
לארוחה הבאה ולאכול בה יותר מידיי. כריך 
וירק,  גבינה  או  טונה  עם  מלא  מלחם  בריא 
יוגורט עם פרי או שייק פירות מרענן יכולים 

לשרת מצוין את המטרה.

השינה  לשעות  שתוכלו  ככל  מהר  חזרו   
שאתם רגילים בשגרת עבודה. עייפות גורמת 
עלול  וזה  רעב  של  לאשליה  פעמים  הרבה 
לכו  הגוף.  לצרכי  מעל  לאכול  לנו  לגרום 
מספיק  לגוף  ותנו  סבירות  בשעות  לישון 

שעות שינה.

מאכלים  של  שאריות  בבית  נשארו  אם   
לא בריאים וחטיפים שלא נמצאים בביתכם 
לחלק,  מהם:  להיפטר  דרך  מצאו  כשיגרה, 
עם  לזרוק..  פשוט  או  לעבודה  להביא 
תוכלו  לא  הבית  בכל  מפוזרים  שוקולדים 
לתחושות  ולהקשבה  לשגרה  חזרה  לנהל 
רעב אמתיות. )מחפשים לנשנש משהו? נסו 
נשנוש בריא כמו עלי גפן ממולאים בטונה, 

לפי המתכון המופיע למטה( 

 ולבסוף- נועו! הניעו את הגוף בכל דרך 
שתגרום הנאה. פעילות מהנה בריאה לא רק 
ושמחה  בריאה  ונפש  לנפש,  גם  אלא  לגוף 
בריא  לאכול  שרוצה  למי  פחות  לא  חשובה 

ולהרגיש טוב.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת נשק וכלי נשק במקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. הפרזה,תאור דבר בצורה מופרזת.
"אמר רבא ____" )חולין צ: (

6. פקודה,צו. "את ____ המלך" )אסתר א טו(
7. תואר כבוד לאיש,אדון. "אמר ____ משעה שהכהנים 

נכנסין לאכול" )ברכות ב: (
8. כנוי ליהודים יראי שמים המדקדקים במצוות וזריזים 

לקיימן. "____ היו גומרין" )ברכות ט: (
10. בתו הצעירה של לבן הארמי ואשתו של יעקב.

)בראשית כט טז( )בהיפוך אותיות(
11. מקום מוקף גדר לצאן או לבקר או לאיחסון 

תבואות. "עושה ____לבית " )שביעית ג ד(
13. הסיר,שלף. "וכשהוא ___   ____ של ראש ואחר 

כך ____ של יד" )מנחות לו.( )הווה(
14. דיבור של אזהרה,שלא,לבלתי.

"השמרו לכם ____ תשכחו" )דברים ד כג(
15. בגד,לבוש. "ולבש הכהן ____"

)ויקרא ו ג( )לא בלשון סמיכות(
16. נגישה,דחיקה,דכוי.

"שבתה ___" )ישעיה יד ד(

1. שכר שילומים בעד מעשה. "השב ____ על גאים" )תהלים 
צד ב(

2. מפרשיות השבוע.
3. עונת גידול הפרי על זמורות הגפן.

"עת ה____ הגיע" )שיר השירים ב יב(
4. ניקה,טיהר.

"ל____ אכילה ושתיה שבמעיו" )יומא ד: (
5. כנוי כבוד והערצה למנהיג או למלך.

"____ ישראל" )שמואל ב כא יז(
7. מנהיג,מדריך.

"אין ____ לה מכל בנים ילדה" )ישעיה נא יח(
9. יסוד,בסיס. "מזמור שיר ____ בהררי קדש"

)תהלים פז א( )לא בלשון סמיכות(
12. בת איה,פילגש שאול. )שמואל ב ג ז(

13. חן,יופי,דבר המעורר חמדה בלב.
"בחורי ___ כלם" )יחזקאל כג ו(

14. לוח קורה צרה.
"עושין ____ לביראות" )עירובין ב א( )בלשון יחיד(

מאונך מאוזן

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

מצאו לפחות 10 הבדלים בין התמונות! חידת השבוע

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

מקל, אלה, גרזן, חרב, רומח, חנית, קשת, קלע, חץ, אשפה, מגן וצינה, קובע, מצחה, 
שריון קשקשים, איל מצור, אבני הקלע, איל הברזל, תלי, כידון

תגצתאלקמשאמקנעסנד

דחדתדאגשיישצשאלאנ

תאנגתנגתשלסנחתתקת

סשואויאקנהשתשהתדת

שידצגששגאברסשסנתי

תגיאתקנבשרוונשאאנ

דנכסנארתגזמאצתסשח

התשואחדאעלחגאמאנס

תדישישישרבתגרנלתנ

דרסשאתדתגשונגזתיש

שיששדיאשיעלקהינבא

שספאנתנלגלתדישרתא

תהאנאסתדהשתתתגתגא

מקרר  יש  ומבודד  סגור  בחדר 
מחובר לחשמל, עם דלת פתוחה. 
מה יקרה לטמפרטורה של החדר 

לאחר זמן רב?

תשובה:

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 

המקרר בחדר הסגור צורך חשמל ולכן 
החדר יתחמם! גוף החימום מאחורי המקרר, 
יחמם את החדר במידה רבה יותר מהאוויר 

הקר מתוך המקרר אשר יקרר את החדר.
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      הפרזה,תאור דבר בצורה מופרזת.            .1

 "אמר רבא ____" )חולין צ: (
                                               שכר שילומים בעד מעשה.   .1

 "השב ____ על גאים" )תהלים צד ב(
 מפרשיות השבוע. .2 פקודה,צו. "את ____ המלך" )אסתר א טו( .6
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 בתו הצעירה של לבן הארמי ואשתו של יעקב. .10
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 תבואות. "עושה ____לבית " )שביעית ג ד(
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 "אין ____ לה מכל בנים ילדה" )ישעיה נא יח(
הסיר,שלף. "וכשהוא ___   ____ של ראש ואחר  .13

 נחות לו.( )הווה(כך ____ של יד" )מ
   יסוד,בסיס. "מזמור שיר ____ בהררי קדש"              .9

 )תהלים פז א( )לא בלשון סמיכות(
דיבור של אזהרה,שלא,לבלתי.                    .14

 "השמרו לכם ____ תשכחו" )דברים ד כג(
 בת איה,פילגש שאול. )שמואל ב ג ז( .12

"                   בגד,לבוש. "ולבש הכהן ____ .15
 )ויקרא ו ג( )לא בלשון סמיכות(

חן,יופי,דבר המעורר חמדה בלב.                                .13
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כ”ח - ל’ בתשרי
תשע”ח           

18-20/10/2017

 ברח' יהושע, 
בפרוייקט גן העיר, 5 חד', 
חדשה + מ. שמש וסוכה 

גדולה, ק"ב, חזית לגן 
העיר, כולל מחסן וחניה, 
2,950,000 גמיש. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■








■









■







■















דלתון

■









■









■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
ם

אי
קור

 1,000,000
0

3
-6

1
6

2
2

2
8

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

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

■ 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(_____________________________________________

אלעד

■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

 בנחמיה, דופלקס, ק"ג 
ו- ק"ד, 6 חד', לא מעלית, 

משופצת, עורפית, 
2,100,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 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)42-42(_____________________________________________

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,260,000 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42(תיווך יעקב, 054-4901948

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, 
2,370,000. 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(_____________________________________________

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק
 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(_____________________________________________

 באזור חזוון איש 
בעש"ט, 3 חד', ק' 2.5, 
אפשרות להרחבה ובניה 

על הגג, אפשר להגיע 
ל- 270 מ', ניתן לפצל 

ולעשות טאבו משותף, 
2,220,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

 דירה חדשה ברחוב חזו"א 
פינת עזרא, 150 מ"ר עם 
אפשרות ליחידה נפרדת, 

2,730,000 ש"ח,
050-5854525)38-42(_____________________________________________

 בבלעדיות בחזו"א, 
5 חד', כ- 130 מ"ר, 

ק"ג, משופצת, יפיפיה 
+ מעלית + חניה, 

2,450,000 גמיש. "רוזנר 
_____________________________________________)38-42(נכסים" 054-3978367

וילות ובתים

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 )66 מ"ר(, 

ממוזגת, 850,000 ש"ח.
_____________________________________________)42-42(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

 בבלעדיות, וילה בעליון, 
9 חד', מושקעת ויחודית. 

ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)42-42(_____________________________________________

 וילה ענקית ומפוארת 
שטרם הכרתם + 2 יח' 
המכניסות 5,000 ש"ח, 

מחיר מיוחד! "אלעד 
נכסים והשקעות"

03-9088872)42-42(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות! 
ד.גן, 3 חד', חצר מוגבהת 

120 מ' + הרבה אופ', 
רק 1,500,000. "אלעד 

נכסים והשקעות"
03-9088872)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גן 3 חד' + גינה 190 

מ"ר, אופ' נרחבות,
054-9422194)42-42(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 מציאה!!! בשמעיה 
החרדי, 5 חד', סלון גדול, 

רק 1,620,000 ש"ח. 
"אלעד נכסים והשקעות"

03-9088872)42-42(_____________________________________________

 דירת 4 חד' + גינה 
בעליון, 1,950,000 ש"ח. 

ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)42-42(_____________________________________________

 חדשה!! בבן עוזיאל 
חסידי/ליטאי - 4 חד', רק 
1,520,000 ש"ח. "אלעד 

נכסים והשקעות"
03-9088872)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות, 3 חד' בעליון, 
רק 1,220,000 ש"ח. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן,
052-3251213)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד', מרווחת + מחסן, אופ' 

להרחבה, 1,320,000 ש"ח, 
052-5752500)42-42(_____________________________________________

 במינץ, 3 חד', 76 מ"ר, 
ק"ב, מרווחת במיקום מצויין, 

בהזדמנות 580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42(אור-לנכס, 050-9500075

 בתלמוד, 3 חד', משופצת 
מדהים, מושכרת ב- 2,400 

ש"ח, מרוטהת קומפלט, ק"ג, 
585,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)42-42(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בלעדי, בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת לחלוטין, 1,240,000. 

_____________________________________________)42-42(תיווך יעקב, 054-4901948

 בלעדי הפרויקט החדש 
של שינפלד בז'בוטינסקי, 

מול סוקולוב, דירות 
3/3.5/4 ח' ועוד... חזית 
ועורף + מרפסות. שיווק 
בלעדי לתיווך אלטרנטיב, 

תוכניות במשרד,
054-5500263)42-42(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברביעיות, 150 
מ"ר, מחולקת ל- 4 חד' + 
דירת 2 חד' + חצר גדולה, 

ק"ק, משופצת, 2,900,000 
_____________________________________________)42-42(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בתיווך בנע"ם, מבחר 
ענק של דירות למכירה בתוך 

ב"ב ופ"כ, 2-3-4 חדרים, 
במחירים טובים לקונים 

רציניים, ליווי עד חתימת 
_____________________________________________)42-42(החוזה, 050-5765449, דוד

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)42-42(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

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

4,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 בחולדה הנביאה, 
משופצת, מחולקת, בטאבו 

משותף. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 במימון, פנטהאוז 
מחולקת ל- 2 יחידות, 
מפוארת 80/80 מ"ר, 

אופציה לטאבו משותף. 
'אפיקי-נדל"ן'

052-3500040)42-42(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 

במגרש, מפתחות
ב"אביחי-מתווכים"

03-5701010)42-42(_____________________________________________

 בהר שלום דו 
משפחתי, 6 מפלסים, 
500 מ"ר, 12 חדרים, 

כניסה פרטית עם 
אפשרות לחלוקה, פלוס 

4 חניות, 6,500,000 
ש"ח. חמד נכסים,

053-3357316)42-42(_____________________________________________

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

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

"מקסימום נדלן"
054-4340843)42-42(_____________________________________________

 במימון, 3 ח' + חצר 
+ מחסן, 1,600,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)42-42(_____________________________________________

 בשיכון ה', פנטהאוז 
מפואר, מעל 200 מ"ר + 

אפשרות ליחידה.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)42-42(_____________________________________________

 בהבנים, דירת-גן, חדשה 
מקבלן + חניה, מיידית, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 בטבריה, דופלקס מפואר, 
6 חד' + חניה, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 במנחם, דופלקס 6 
חדרים )5+1( + מרפסת 
שמש 90 מ"ר + מעלית, 

חניה ונוף מדהים! רק 
ב- 2,950,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)42-42(נכסים, 050-4177750

 בבלעדיות, ברבי חייא 16, 
טריפלקס, 7 חדרים, קומה 2, 

200 מ"ר + מרפסת שמש, 
חניה. דוד גרוס רימקס,

072-3263850)42-42(_____________________________________________

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

חזית, משופצת, 116 מ"ר. דוד 
_____________________________________________)42-42(גרוס רימקס, 072-3263850

 בלעדי! במנחם-בן 
גוריון, דופלקס כ- 190 

מ"ר, ק"ד, 5 חדרים, 
4 חדרים למטה + 
1 למעלה וגג ענק, 

חזית, 3 כ"א + מעלית 
+ חניה, 2,380,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)42-42(_____________________________________________

 דופלקס, 8 חד' + גג 
ענק! באזור בן דוד. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן,
052-3251213)42-42(_____________________________________________

 דופלקס ליד העיריה, 8 
חדרים, 230 מ"ר, קומה 

3 עם מעלית, מרווחת 
מאוד עם נוף פתוח 
למערב, 2,390,000 

ש"ח. חמד נכסים,
053-3357316)42-42(_____________________________________________

 בשיכון ג', דופלקס 4 
חד', 105 מ"ר, אופםציה 

להרחבה, משופצת 
מהיסוד. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)42-42(בועז' 052-3500040  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 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)42-42(_____________________________________________

 בלעדי! בבעלי מלאכה, 
דופלקס 5 חד' )3+2( 145 

מ"ר, ק"ג + מעלית + חניה, 
משופצת, 3 כ"א, 2,400,000 
_____________________________________________)42-42(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות!! ברחוב אליהו 
הנביא, 7 חד' כ- 180 מ"ר 

כולל יחידה מושכרת, משופץ, 
ק"ג, חזית #בשבזי, 6 חד', 
כ- 140 מ"ר, מעלית, ניתן 

_____________________________________________)42-42(לחלוקה. תיווך, 050-4144602

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

+ יחידה מושכרת + חניה, 
ק"ג + מעלית + נוף, 

3,200,000 ש"ח.
_____________________________________________)42-42("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)42-42("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהמכבים, דופלקס 4 
חד' + סוכה, ק"ד ללא, 
110 מ"ר, 1,550,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)42-42(_____________________________________________

 בברטנורא, דופלקס, 
4.5 חד', כ- 100 מ"ר, קומה 

ג' ואחרונה ללא גג בטון, 
2,490,000. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)42-42(_____________________________________________

 באזור דבורה-הנביאה, 
ד.גג ענקית, 110 מ"ר למטה 
+ שתי יחידות-דיור מושכרות 

למעלה, 3,220,000 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42("אפיק-נכסים" 03-5791514

 דופלקס בבן דוד, 200 
מ"ר, 7 חד', סלון ענק, אופציה 
ל- 2 יח', רק 2,800,000. יאיר 

חדד - הראשון בתיווך,
054-3050561)42-42(_____________________________________________

 מציאה!! בלעדי 
בשלוש השעות, 5 חד', 
180 מ"ר, ק"ג, מעלית, 

2 חניות, 3 כ"א, רק 
1,980,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)42-42(נכסים, 052-7684074

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

2,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 מציאה במנחם/
טבריה, 5 חדרים, 

ענקית, 120 מ"ר + 
סוכה גדולה, ק"א, 

מטופחת, 2,100,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)42-42(_____________________________________________

 בהזדמנות! פרנסה 
טובה! מחולקת!! 

באבוחצירא, 5 חד', 
1,590,000 ש"ח, גמיש, 

מפתחות ב"אביחי-
_____________________________________________)42-42(מתווכים" 03-5701010

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

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

_____________________________________________)42-42(א.פנחסי, 03-5799308

 באברבנאל, 6 חד', 145, 
משופצת מהיסוד, חצר ענקית, 

2,340,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)42-42(_____________________________________________

 בשיכון ג'! 5 חד' חדשה!! 
ק"ב, חזית, מעלית, מיידי! 

2,480,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)42-42(_____________________________________________

 בעזרא חזו"א! 6 חד' 
ענקית, 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)42-42(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות, 5 חד', 
ק"ב + מעלית, 3 כ"א, מיידי! 

2,200,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)42-42(_____________________________________________

 בכהנמן - עזרא, 5.5 חד', 
מחולקת, ק"ב, חזית, מעלית, 

2,280,000 ש"ח.
_____________________________________________)42-42("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בראשונים בבנין 
חדש, דירת נכה 4 

חדרים + יחידת דיור 2 
חד', 130 מ"ר סה"כ + 
אופציה להרחבה, רק 

ב- 2,190,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)42-42(נכסים, 050-4177750

 5 חד' בבניין חדש, 
ברח' אלישע, ק"א, 

מרפסות, מפתח בתווך 
_____________________________________________)42-42(אשכנזי, 03-5791770

 בשכון-ג' בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5 מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק 
_____________________________________________)42-42(נכסים" 03-5791514

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

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

_____________________________________________)42-42(א.פנחסי, 03-5799308

 ברשב"ם, 5ח', מרווחת, 
ק"ב, חזית, סלון ומטבח 
גדולים, 2,650,000 ש"ח, 

גמיש. "אפיק-נכסים"
03-5791514)42-42(_____________________________________________

 בחגי, 4 חדרים, כ- 95 
מ"ר בבנין חדש, משורה 

ומטופחת + מעלית 
וחניה, 3 כיווני אויר, ב- 

1,950,000 ש"ח, גמיש. 
להב נכסים,

050-4177750)42-42(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור הראשונים, בבנין 

חדש, 4 חדרים + מרפסת 
שמש + מרפסת סוכה 

ומחסן, רק ב- 1,850,000 
ש"ח, גמיש. להב נכסים, 

050-4177750)42-42(_____________________________________________

 בשלוש השעות, 
4 חדרים, משופצת 

מהיסוד, כ- 100 מ"ר + 
אופציה לסוכת מרפסת 

מרלסים 20 מ"ר + 
מעלית, ב- 1,820,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)42-42(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

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

1,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 במימון, 4.5 חד' + 
מעלית, מרפסת שמש, 

מרווחת, 2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 בלעדי! בדב-גרונר, 
בבנין-חדש, 4 חדרים, כ- 

90 מ"ר, ק"ד, נוף-מדהים 
+ מעלית, 1,670,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)42-42(_____________________________________________

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

גדול, מושקעת ברמה.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)42-42(_____________________________________________

 בגינחובסקי, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, מרווחת, 

מעולה + נוף. 'אפיקי-
נדל"ן-בועז'

052-3500040)42-42(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' באבוחצירא, 
מסודרת מאוד ומושקעת, 

כ- 75 מטר, 1,350,000. תיווך 
_____________________________________________)42-42(אלטרנטיב, 054-5500263

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת כחדשה + 
חצר גדולה, 1,780,000, גמיש. 

_____________________________________________)42-42(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4.5 חד', 104 
מ"ר + מרפסת סוכה, קומה 
נוחה ללא, משופצת מהיסוד, 

2,200,000 גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)42-42(הקריה, 050-3000121

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)42-42(אדוארד

 באזור אלישע, כ- 4ח', 
משוקעת, סלון גדול, ק"ב, 

חזית + מעלית, 1,900,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)42-42(_____________________________________________

 בשיכון ג' המבוקש, 4 
חד', בנין חדש, ק"ב, מושקעת 

ברמה גבוהה, 2,180,000 
ש"ח. יאיר חדד - הראשון 

_____________________________________________)42-42(בתיווך, 054-3050561

 בלנדא! 4 יפהפיה, 
מטופחת, מאווררת + מ.שמש 

+ י.הורים, ק"ד + מעלית 
)אפשרות למחסן(. "אפיק-

_____________________________________________)42-42(נכסים" 03-5791514

 באזור אלישע, 4, ענקית, 
יפיהפיה, 115 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2,150,000 ש"ח.
_____________________________________________)42-42("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884)42-42(_____________________________________________





03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כ”ח - ל’ בתשרי תשע”ח  18-20/10/2017

 

 

 

דופלקסים

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

דלתון

 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 

_____________________________________________)12-39(- "צימר דן" 058-7736573

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

בגרנות הגליל, מרווחת + חצר 
גדולה, בריכה, מרפסות, נופים 
מרהיבים בקרבת אטרקציות. 

_____________________________________________)25-51(052-4015816, הראל.

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

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

טבריה

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)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 

_____________________________________________)42-44/17(נוחים! 050-8818678

 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(_____________________________________________

 2 ח' גדולים, סלון 
גדול, דירה ממוזגת, בבריכה 

מחוממת, נדנדה, טרמפולינה, 
_____________________________________________)34-42(חצר גדולה, 052-6920506

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(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-02/18(_____________________________________________

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

לגברים וס"ת במקום, 
050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

 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(_____________________________________________

 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

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית, 
מטבחון, שירותים, מקלחת, 

פינת ישיבה ופינת מנגל, 
לזוגות, קבוצות ומשפחות, 
פרטיות מוחלטת, 25 ש"ח 
לאדם לשעה, מחיר מיוחד 

_____________________________________________)37-40(לקבוצה, 052-3135105

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

■ 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

 שלוש יחידות דיור עם חצר 
מתקנים, דשא, גג עם נוף, גם 

לקבוצות ויחידים. 
054-8450432)39-43(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

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

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

 וילת נופש מפוארת+ 
בריכה בכפר חב"ד 

)ל- 12 איש(, ליומי ושבתות. 
054-6207770)39-42(_____________________________________________

כפר חב”ד

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

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

עסקים

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

contact@konim.biz
050-2860217 | 02-9998291   

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

 במשפחה חרדית חמה 
ומקצועית בב"ב התפנה חדר 

עבור נערה/אישה הזקוקה 
לסיוע נפשי, 052-7659259, 

03-6182063)38-41(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

מגרשים

חנויות

 דירה 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, 
2,370,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 למכירה ברח' ירושלים 
ליד גן העיר, חנות 22 מ' 
עם גלריה, 800,000 ש" 

או להשכרה 3,800 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 למכירה חנות 20 
מ' ברח' בן גוריון מול 

השלישות בזול 600,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

 להשכרה משרד / 
חנות בב"ב בהרב קוק, 

80 מ"ר, ממוזג, אופציה 
_____________________________________________)38-42(לחלוקה, 058-7169409

מחסנים
 להשכרה מחסן לאחסנה 

כ- 15 מ"ר, ברוזובסקי ב"ב, 
גישה לרכב. יוסף,

052-7140101)38-42(_____________________________________________

מבנים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-47/17(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-04/18(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

משרדים

אור הגנוז

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

מציאה
להשכרה 28 מ', משרד מפואר, 
ק"א כניסה נפרדת, בבנין יפה, 

משופץ כחדש,  מתאים למשרד, 
אדריכל, לקוסמטיקאית, אולם 
הרצאות, בהרב קוק ליד חברון, 

2,500 ש"ח.

050-5308742

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)38-50/17(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-25/18(לקייטרינג, 054-5747012

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(_____________________________________________

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

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

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

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

בר יוחאי

 במלצר 21, דירות ארוח 
מפוארות, מאובזרות, דירת 
חדר + חצר מרוצפת, ק"ק 

מתאימה לנכים, דירת 2 ח' + 
ג'קוזי + סוכה, מפוארת 

ק"ד + מעלית )אפש' גם על 
בסיס חודשי( ודירת 3ח', ק"ג 

_____________________________________________)38-13/18(+ מעלית, 052-7613554

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים. ע"י 
_____________________________________________)39-44(גן ורשה- 052-7623544

השקעות

 עבור פטנט, דרושים 
משקיעים שותפים 

רציניים, הפטנט נמצא 
בשלבים מתקדמים 

_____________________________________________)32-39(ביותר, 054-6970525

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-39/18(סולידית, 055-9989772

 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(_____________________________________________

פתח תקווה

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 יח"ד ברח' ירושלים, 
חדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממזוגת + דוד"ש + מעלית, 
_____________________________________________)42-46(מיידי, 050-9375052

 דירת חדר ליחיד, משופצת 
ומרוהטת, במרכז ב"ב, מיידי! 
050-5749262 ,03-6197286)38-42(_____________________________________________

 בחפץ חיים, 4 חד' + 
מרפסות, ק"א, מסורגת, 3 

כ"א, ממוזגת + ריהוט חלקי 
+ דוד"ש, 3,800 ש"ח,

054-8598418)38-42(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בקרית הרצוג דירת 2 
חדרים יפה ומרווחת, כיורים 

כפולים, דוד שמש. טל': 
052-2899085)39-43(_____________________________________________

 3 חדרים בחתם סופר, 
מוארת וממוזגת, 2 מזגים 

כחדשה, קומה א' + 
מרפסת סוכה, מיידי, 

4,300 ש"ח,
052-7617711)40-42(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 2 חד', 
ענקית!!! חדשה מקבלן, 

מרוהטת קומפלט, ממוזגת, 
053-3104856)40-44(_____________________________________________

 יח' דיור, 2 חד', בעוזיאל, 
ק"ה + מעלית, חדשה, 

ממוזגת ומרוהטת, יפיפיה, 
054-3455437)40-44(_____________________________________________

 בזכרון משה, 3.5 חד', 
מעלית, מיזוג מרכזי, לל"ת, 

4,000 ש"ח. יהודה,
050-7334030)42-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דופלקס בשיכון ה', 4 
חדרים + גג גדול, קומה ג', 

4,800, כניסה מיידית,
050-6561610)42-45(_____________________________________________

 להשכרה בהלפרין,
9 חד', משופצים כחדש, 

ק'1.5, מיידי, 7,500 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)42-42(_____________________________________________

 בהושע, 4 חד', 100 מ"ר, 
ק"א חזית, מיידי, 5,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)42-42(_____________________________________________

 חדשה מקבלן בנדבורנא, 
4 חד', מטבח מושקע, גדולה 

ויפה, רק 5,500 ש"ח. יאיר 
חדד - הראשון בתיווך,

054-3050561)42-42(_____________________________________________

 בלעדי!! במוהליבר, 
4 חדרים, בבנין חדש, 
ק"ד + מעלית, 5,200 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)42-42(_____________________________________________

 בבורוכוב, 3.5 חד' בנין 
מטופח, קומה ב', חזית, 

ממוזגת לטווח ארוך,
050-4119420 ,050-8676410)42-45(_____________________________________________

 בחתם סופר, בבנין 
חדיש, 3 חד', ק"ב + מעלית 
+ חניה, מיידי, 3,800 ש"ח, 

055-6670477)42-43(_____________________________________________

 בלעדי בביאליק, 3 חד', 
מעלית, חניה, 3,700 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)42-42(אדוארד

 בתחילת ר'-עקיבא, 3, 
מרווחת, סלון גדול + סוכה 

גדולה, ק"ב, חזית + מעלית, 
4,200 ש"ח. "אפיק-נכסים" 

03-5791514)42-42(_____________________________________________

 3 חד', רק 3,500 ש"ח. 
יאיר חדד - הראשון בתיווך, 

054-3050561)42-42(_____________________________________________

 בלעדי! במנחם, 3.5 
חדרים, ק"ב, משופצת, 

חזית + חניה, מיידי, 
4,200 ש"ח. בבן-

פתחיה, 3 חדרים, ק"ב 
+ מעלית, חניה, 4,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)42-42(_____________________________________________

 נדיר! בנורוק! 3 חד', 
משופצת, 76 מ"ר, חזית, 
מעלית. "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)42-42(_____________________________________________

 בירמיהו, 3.5 חדרים, 
שמורה, ב- 4,500. חמד 

_____________________________________________)42-42(נכסים, 053-3357316

 בשיכון ה', רח' שח"ל 17 
יח"ד מרוהטת וממוזגת, 2 חד' 

_____________________________________________)42-43(לזוג צעיר, 054-2268800

 במלצר! 2.5 חד', 50 מ"ר, 
ק"כ הכל חדש, מיידי, 3,900 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514 ,053-3128884)42-42(_____________________________________________

 להשכרה דירת 2 חד' 
גדולים, כ- 60 מ' ברח' 

הרצוג, בבנין חדיש, 
בקומה 1- עם חלונות 
אנגליים. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)42-42(_____________________________________________

 באמרי חיים דירת חדר 
ליחיד או לפעילות שקטה,

כ.נפרדת, ממוזגת ומרוהטת, 
052-3632080)42-45(_____________________________________________

 בשיכון ה' רח' שח"ל 17, 
יח"ד מרוהטת וממוזגת, 2 חד' 

_____________________________________________)42-45(לזוג צעיר, 054-2208800

 יח"ד לזוג צעיר, חדשה, 
מרוהטת וממוזגת ברמב"ם, 

054-8452555 ,054-8432995)42-43(_____________________________________________

 אברבנאל, 1.5, קו' קרקע, 
2,500 ש"ח כולל ארנונה.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)42-42(אדוארד

 בלעדי בטרומפלדור, דירת 
1 חד', קומה א', עורפי, 1,800 

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

_____________________________________________)42-42(אדוארד

 תיווך. 1.5 חדרים, כ- 50 
מ"ר, קומה נמוכה, לדתיים 
בלבד, 2,400 ש"ח, מיידי, 

הקודם זוכה, 050-5765449, 
_____________________________________________)42-42(דוד

 דירת חדר + מטבח + 
שרותים, כ- 33 מ"ר, משופצת, 

ברח' יגאל, 2,200 ש"ח. נאור 
_____________________________________________)42-42(נכסים, 054-4566453

 בקיבוץ גלויות, יח"ד כ- 
27 מ"ר, מפוארת, מרוהטת, 

2,350. נדל"ן הקריה, -050
3000121)42-42(_____________________________________________

 יח"ד בא.דסלר, יפה 
וממוזגת, מטבח נפרד + 

מ.שירות + גנרטור, 2,350 
_____________________________________________)42-43(ש"ח, 050-4126569

 מציאה! במהרשל, 
1.5 חד', כחדשה, מרוהטת 

קומפלט, ממוזגת, 2,800 כולל 
_____________________________________________)42-45(הכל, 054-8435119/7

 להשכרה יח"ד ברח' 
הרב קוק 23, ק"א, 

חדשה, 28 מ', כניסה 
נפרדת, 2,400 ש"ח. 

054-6506501)42-42(_____________________________________________

 יח' דיור, בשיכון ה', 2.5 
חד', גדולה, חדשה, יפה, 

מרוהטת קומפט + נוף וסוכה, 
052-7652638 ,050-4121125)42-43(_____________________________________________

FOX  נדל"ן בגני הדר, 
דירת 5 חד' נהדרת, סוכה 

_____________________________________________)42-42(וחניה, מיידי. 050-6925400

+5 חדרים

FOX  נדל"ן. בעמישב, 
דירת 3 חד', יפה ומשופצת, 

050-6926400)42-42(_____________________________________________

 3 חד' גדולה 96 מ"ר 
מרווחת מרוהטת וממוזגת 
כניסה עורפית 3,500 ש"ח

052-2777087)42-45(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)42-43ח(לל"ת, 052-7396092

השקעה בטוחה

054-8562079

הזדמנות של 
פעם בחיים!!

 להשקעה ענקית, 2 
דירות שרשומות כדירה אחת 
לבינתיים, אחת דירת גן 4.5 
חד' + דירה ק"א, 3 חד' + 
מרפסת, רק 1,280,000 - 
מחיר מצחיק!! תיווך ארץ 

_____________________________________________)42-42(הצבי, 052-5253470

 השקעה שלא תחזור 
- בבלעדיות, משרדים ברחוב 

בר כוכבא 23, קומות 19 
ו- 20, כולל ריהוט ומיזוק, רק 
450,000 ש"ח, שווי השכירות 

יהיה בסביבות 3,500 ש"ח. 
תיווך "ארץ הצבי"

052-5253470)42-42(_____________________________________________

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי עקיבא, 1,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקיבא, 31 

מ"ר, חזית. תיווך-ישוב-הארץ,
 ,052-7168090 ,03-8007000

052-3344721)42-42(_____________________________________________

 בק.אתא, 2 חנויות, רק 
425,000 ש"ח מציאה! - תיווך 

_____________________________________________)42-42(אלפסי, 04-8441111

 להשכרה לחברה רצינית 
במרכז ר'-עקיבא! חשיפה 
מקסימלית! חנות חזיתית 

עד 270 מ"ר! "אפיק-נכסים" 
03-5791514)42-42(_____________________________________________

 להשכרה בניין בבני-ברק 
בקרית-הרצוג, 1,500 מ"ר בנוי, 

65,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)42-42(_____________________________________________

 בק.אתא מבנה בקומת 
קרקע של 345 מ"ר, קרוב 

לאיקאה! תיווך אלפסי,
052-2790370)42-42(_____________________________________________

 מגרש עם היתרים ביד 
לתחנת דלק בחיפה, 750,000 

מליון. פולטוב נכסים,
052-3646632)42-44(_____________________________________________

 עסקה עם היתר, ברמת 
גן, 21 דירות, 20 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)42-44(נכסים, 052-3646632

 עסקה עם היתר ביפו, 
6 דירות, 10 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)42-44(נכסים, 052-3646632

 בק.אתא לבניה רוויה 
מגורים, מגורים ומסחר, אזורים 

נחשקים! - תיווך אלפסי, 
04-8441111)42-42(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-21/18(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-37/18(_____________________________________________

 צימר, 2 חדרי שינה + 
סלון לזוגות עד 12 מיטות, 

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

מדהים, ממוזגת,
052-7655177)18-42(_____________________________________________

 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/18(_____________________________________________
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לפרסום
03-6162228

 שידוכי "זיווג הגון בקרוב" 
לרווקים/ות ופרק שני, מגיל 18 

ומעלה ובוגרים, )מטפלים גם 
בקשיי שידוך(, מ- 10:00 בבוקר, 

052-3340338)49-48/17(_____________________________________________

  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(_____________________________________________

שיפור הראייה

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

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק

 נמצאו אופניים תלת אופן 
בק.הרצוג ברח' חיי טייב ביום 

חמישי ט"ז באלול,
_____________________________________________)38-39ח(077-3004705, 052-7650984

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט-חיפה, פאלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(055-6701554

 נמצא כובע חסידי בקו 
402 מב"ב לירושלים בכ"א 

_____________________________________________)38-39ח(אלול, 02-5711020

 נמצאה טבעת במלון 
מרגוע בערד, המאבדת תוכל 

לקבלה עפ"י סימנים,
_____________________________________________)38-39ח(052-7126692

 נמצאה מצלמת קנון 
לבנה בתחנה המרכזית 

ירושלים, לפני כחודש, בטלפון: 
_____________________________________________)37-38ח(058-3228895

 דוד שיפוצים- כל עבודות 
השיפוצים, הריסה, בניה, טייח, 
צבע. 0522-784729 המלצות 

_____________________________________________)39-43(בשפע מהמגזר החרדי!

שיפוצים

 "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(_____________________________________________

 נמצא נגן באזור פארק 
גהה דרום בכ"ד אב. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8410467

 מהמכירה בווגשל ביום 
חמישי פרשת ניצבים וילך 

_____________________________________________)39-40ח(054-8466860

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט- חיפה. 

_____________________________________________)39-40ח(055-6701554

 דרוש סוכה מעץ/ ברזלים 
בתרומה/ סמלי וגם סכך 

_____________________________________________)39-40ח(לאברך. 054-7432011

 אם ברשותכם סוכה/ סכך 
שאינכם צריכים, בן תורה 

_____________________________________________)39-40ח(ישמח לקבלם. 054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/ במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)39-40ח(תורה. 054-8432271

 רוכש במזומן אלבומי 
מדבקות שונים כגון אלבומי 

_____________________________________________)39-40ח(תמונות רבנים. 054-2509001

 דרושה סוכה בתרומה 
למשפחת אברך בן תורה. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון 3/4 כח 
ג'וניור אלקטרה. 

_____________________________________________)39-40ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)39-40ח(אלקטרה. 052-3595314

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)39-40ח(מקרר קטן. 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)39-40ח(בב"ב. 050-6651365

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
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-48/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 למכירה מקרר צבע לבן, 
beko )בקו( 450 ליטר 800 

ש"ח במצב מצוין. 
052-3548715)39-45(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 מציאת השבוע מיידי! 
שולחן משרדי גדול מאד, 

במחיר מדהים! 200 ש"ח. 
050-4171813)39-43(_____________________________________________

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

הלוואות ומשכנתאות
בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

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(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

המרת קלטות
 המרת קלטות אודיו 

)שמע( לקבצים דיגיטלים 
ואפשרות לעריכה- 

 054-4934001
Jacodkov@gmail.com)39-43(_____________________________________________

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

₪

₪

₪

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 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(

מחשבים

■ 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(_____________________________________________

מטבחים

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

אחריות, מסך דק, 700 
_____________________________________________)38-51(ש"ח, 054-4543701

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

אחריות, מסך דק, 700 
_____________________________________________)39-51(שקל. 054-4543701

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)39-47(050-2340973 - אילן

נגרות

יעוץ ועזרה

 דירה + מלונית )15-50 
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

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

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

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

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

טיולי ג’יפים

 נמצא ספר תהילים של 
מלכות וקסברגר בחודש אלול, 

בקו 161 ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)40-41ח(050-4103801

 נמצא סידור כיס בב"ב, 
052-7109715 באין מענה ניתן 

_____________________________________________)40-41ח(להשאיר הודעה

 נמצא מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט-חיפה, פלאפון: 

_____________________________________________)40-41ח(055-6701554

 נמצא שנה שעברה 
מצלמה באחת הפארקים 

_____________________________________________)40-41ח(בחיפה, 055-6701554

 נמצאה עגלת תינוק 
מחברת בייבי ג'וגר בר"ה בבני-

_____________________________________________)40-41ח(ברק, 03-6743356

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)40-41ח(בתרומה, 054-8432271

 נמצא נגן בבן יעקב בב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(054-8442460

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה בכד' אב, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7606640

 מעוניינים לקנות פלאפון 
כשר, תקין לחלוטין, עד 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-8454536

 דרושה מכונת כביסה 
גדולה וכן מייבש כביסה 
למשפחה ברוכת ילדים 

_____________________________________________)40-41ח(בירושלים, 052-7140922

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש ארון 3-4 דלתות וכן 
מיטת הי-רייזר, בירושלים,

_____________________________________________)40-41ח(052-7140922

 דרושה סוכה מעץ/ברזלים 
בתרומה/סמלי וגם סכך 

_____________________________________________)40-41ח(לאברך, 054-7432011

 למשפחת אברך דרושים 
מיטה וארון בגדים,

_____________________________________________)40-41ח(058-3242551

 מעוניין לקנות 
פאקטים של סיגריות 

מאוקריינה עד 160 ש"ח, 
054-8419714)40-42(_____________________________________________

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מחשב פנטיום 4, 
בהזדמנות, ב - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-2421622

 מיקרוגל דיגיטלי - שארפ, 
33 ליטר, לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-2727474

 מיני מקרר כחצי מטר 
גובה ורוחב, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 03-6032660

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולבת 

פקס, צילום, מסמכים ועוד, 
מסך גדול מגע, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 052-2437292

 מחשב נייד וינדוס 10 + 
תוכנות, 500 ש"ח,

03-6187374 או
_____________________________________________)40-41ח(053-3179093

 מחשב נייח וינדוס 10 + 
תוכנות, 500 ש"ח,

03-6187374 או
_____________________________________________)40-41ח(053-3179093

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
שנתיים וחצי בשימוש, ב- 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי חב' 
"וריפולי" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' עליון, 7 
קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-5823874

 מזגן חב' תדיראן, 3 כ"ס, 
מפורק ע"י מתקין עם הגז, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-5823874

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)40-41ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 מחליק שיער חדש 
PRITECH, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 אורגן קומתיים דגם 
YAMAHA + כסא )דרוש 

תיקון קל(, 300 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 בלוטוס חוט נשלף, חדש, 
_____________________________________________)40-41ח(55 ש"ח, 052-7663458

 "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

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-16/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

052-7153475)32-39(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

פיז’ו

פיאט

קרייזלר

 הונדה ג'אז היברידית, 
2012 יד שניה מפרטית, 

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

עד 1/18, מרחובות,
054-4447613)42-45(_____________________________________________

 פז'ו 206 אוטומטי מודל 
2001, שמור ומטופל, חסכוני 

מאוד, 5,500 ש"ח,
054-9919718)42-42(_____________________________________________

 פיאט דובלו 2016, 
אוטומט, 4 אלף ק"מ, 7 

מקומות, אפשרות למעלית 
_____________________________________________)42-43(נכה, דיזל, 052-7652953

 קרייזלר וואגר 2006 
אוטומטי 7 מקומות יד שניה 
125,000 ק"מ במצב חדש, 

37,000 ש"ח, ניתן להחלפה 
_____________________________________________)42-42(על רכב קטן, 054-7514784

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 

14,16,20 מקומות, שרות 
אמין, מחירים זולים

052-7101020)47-47/17(_____________________________________________

 ייעוץ רפואי ונפשי 
בתפקוד חיי המשפחה 

וקדושת הבית, עזרה 
דסקרטית ומקצועית, 

באישור הרבנים. יהודית 
גרוס, 055-6786818, 

מענה טלפונים בין 6-7 
_____________________________________________)42-42(בערב

 "משכנתא יועצים" - 
אישור וייעוץ למשכנתאות 

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

www.mashkanta-
yoatzim.co.il

,058-4305321
02-5646563)42-1/18(_____________________________________________

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע, מטבח 

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

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח, 
052-7297530)42-46(_____________________________________________

פטרת הציפורן
 האבקה שנמכרת בחו"ל 

מחוללת פלאים, מרפאה 
לגמרי מפטרת הציפורניים, 

055-6610818)42-45(_____________________________________________

 נמצא שנה שעברה 
מצלמה באחת הפארים 

_____________________________________________)42-43ח(בחיפה, 055-6701554

 נמצא צמיד גולדפילד 
חישוק עם 2 שורות אבנים 

קטנטנות בצבע שקוף ברח' 
ראב"ד ליד "גינת ראב"ד, 

ביום רביעי יז' בתשרי בלילה, 
_____________________________________________)42-43ח(לפרטים: 053-3101666

 אבדו תפילין בבין הזמנים 
תשע"ז בקבר חוני המעגל, 

_____________________________________________)42-43ח(054-5595559

 דרוש לקניה פלאפון כשר 
תקין לחלוטין, עד 100 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8454536

 דרושה סוכה לבן תורה/
אפשרי גם אחרי חג הסוכות, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)42-43ח(תורה, 054-8432271

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
ג'וניור אלקטרה,
_____________________________________________)42-43ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)42-43ח(אלקטרה, 052-3595314

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)42-43ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה, למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)42-43ח(בבני-ברק, 050-6651365

 מחשב פנטיום 4, מצב 
חדש, 450 ש"ח, טל':

_____________________________________________)42-43ח(054-7561146

 מחשב רגיל )לא נייד( 
פנטיום 4, מצב מעולה, 400 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 052-8401909

 מקרוגל דיגיטלי שארפ, 
33 ליטר לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(052-2727474

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

_____________________________________________)42-43ח(054-8412903

ZM- שלט חדש דגם 
9067N, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 שואב אבק עומד 
לשטיחים, ספות ורצפה, שנה, 

_____________________________________________)42-43ח(390 ש"ח, 052-6784969

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

 מצלמה חברת HP זום 
_____________________________________________)42-43ח(56, 350 ש"ח, 053-3171077

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

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7396092

 כירה חשמלית בודד, 
חדש באריזה, 90 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(054-7561146

 מזגן 1 כ"ס, מצוין + 
שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(055-6786451

 מחשב נייד HP בצבע 
 XP אפור, 14 אינץ, תוכנת

במצב טוב, מתאים לסרטים 
וורד ועוד, 450 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 לפורים!! רמקול מוגבר 
איכותי, 3 כניסות, 100 וואט, 

מתאים עד 100 איש, קל 
לנשיאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים 16 ערוצים, איכותי, 

500 ש"ח, הקודם זוכה,
_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)42-43ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה כולל מקרופון עם 

חוט, במחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 מחשב נייד לעבודה 
וצפייה במצב טוב, רק 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טלפון: 052-4054469

 מקרר מיני )3 מדפים + 
מדף מקפיא( כחדש ממש, 

חברת LG ב- 450 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-6337121

 חלקים של מקרר אמקור 
XL 500, ב- 180 ש"ח, מצב 

_____________________________________________)42-43ח(מצוין, 054-3419552

 אוזניית בלוטוס לנגן - רק 
40 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)42-43ח(02-6521736

 אוזניות בלוטוס כחדש, 
באריזה, 40 ש"ח, טל':

_____________________________________________)42-43ח(050-4147729

 מכונת אוברלוק לתפירה 
מעולה, רק 400 ש"ח,

058-3245685 - אפשרות 
_____________________________________________)42-43ח(להובלה

 תנור ספירלות עומד 
מסתובב, 85 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

 מיקרוגל לבן כשר 
למהדרין, בשרי, כחדש ממש, 

_____________________________________________)42-43ח(100 ש"ח, 054-6337121

 בהזדמנות!!! מכונת 
תפריה מרדיקיס )חשמלית( 

עובדת בפ"ת, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-2786557

 שולחן לפינת אוכל, צבע 
חום 110X70 ס"מ, נפתח 

40 ס"מ מכל צד, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 220 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 מכתביה מהודרת, 170 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגלים( 
,79X59 :מתקפל, מידות

ב- 130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)42-43ח(052-3073826

 ספה פינתית עגולה 
תכלת, 240X210, ב- 500 

ש"ח, 8 מקומות ישיבה,
_____________________________________________)42-43ח(050-6658234

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-5705546

 שתי כורסאות בצבע 
כחול עם רגליים מעץ בוק - 

_____________________________________________)42-43ח(500 ש"ח, 050-6658234

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 כורסאת צפיה נפתחת 
עם הדום לרגליים )מצב 

מצויין(, 300 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-2430258

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנות עתיק חום כהה, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-4135002

 שולחן סלוני מפואר 
1.35X0.75, צבע וונגה 

כחדש ממש! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)42-45(גמיש, 054-6337121
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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!!!
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"אצל בתיה"
קולקציה מהממת לחגים

חיסולי קיץ!!

הקודם זוכה!

50-150& &

10-20& &

רח' ירושלים 52, ב"ב

טל: 03-5792841
פתוח רצוף: 10:00-21:00, כולל יום ו' וערבי חג: 10:00-14:00

 נטסטיק דור 3 וחצי כחדש 
120 ש"ח. בב"ב. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8426180

 אופניים לילד גיל 8-12 
120 ש"ח. ק. הרצוג

_____________________________________________)39-40ח(052-7157077

 מעיל פרווה מהמם לנשים 
מידה 38-40 70 ש"ח.

_____________________________________________)39-40ח(052-7157077

 תליונים כסף טהור 
לשרשרת, 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)39-40ח(052-7157077

 צמיד כדורים ליזר 50 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(כסף טהור. 052-7157077

 נעלי קדס נערות, שחור 
מידה 39-40, 50 ש"ח.

_____________________________________________)39-40ח(052-7157077

 סוכה מברזל עם דפנות בד 
_____________________________________________)39-40ח(450 ש"ח. 054-7938941

 מזוודה גדולה צבע שחור, 
במצב מצוין 100 ש"ח בי-ם. 

_____________________________________________)39-40ח(054-2633790

 בית מנורה יפה לשתי 
פלורוסנטים, צבע נחושת 80 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. בי-ם 054-2633790

 משקפת מקצועית, 
הגדלה פי 20 של חברת 

Bushnell האיכותית, 400 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. י-ם 054-2633790

 סוכת ברזלית 350 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-7432014

כללי

 למכירה, חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מהיצרן לצרכן, 
מבחר ענק שמתחדש בכל יום 

,050-5274348
03-6884123)40-44(_____________________________________________

 למכירה זוג כנרים רגילים 
+ 3 גוזלים ב- 450 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7175776

 ג'ק לרכב 50 ש"ח. שטיח 
_____________________________________________)39-40ח(גדול 100 ש"ח. 054-4273857

 אופנים לילדים 100 ש"ח 
גמיש. כסא לרכב 100 ש"ח 
גמיש. כסא לרכב 100 ש"ח 

גמיש. סיר לחץ 50 ש"ח 
גמיש. מפזר חום 25 ש"ח. 
קשתות לרכב 100 ש"ח. 

קסדה לאופנוע 50 ש"ח טלית 
כחדשה תמני 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 50 
ש"ח. חדש! מאוורר טורבו 

"20 200 גמיש. צידנית ענק 
כחדשה 250 ש"ח גמיש. 

סקטים וסקט בורד 100 ש"ח. 
רימונים לספר תורה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 למכירה קפוטה פרחוני 
חדש מידה 20 ב- 250 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8480077

 תוכי דררה מטופח כולל 
כלוב גדול + כל האביזרים, 

_____________________________________________)39-40ח(170 ש"ח. 03-5740868

תקשורת

 טלפון אופטימוס LG ב- 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 052-2421622

 ,TELEGO X9 טלפון 
חדש מהקופסה, כולל מצלמה 

ו- MP3 ו- MP4, ב- 160 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4146467

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)38-39ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מיחם לשבת 100 ש"ח. 
מכונת תפירה 200 ש"ח גמיש. 
מנשא אופניים לרכב 100 ש"ח 
גמיש. תמי 4 200 ש"ח. ג'קסו 
מסור מקיטה 100 ש"ח גמיש. 

גיטרה קלאסית 200 ש"ח 
כחדשה. טוסטר אובן חדש 

40X60 ב- 160 ש"ח גמיש. 
קטלן יתושים 150 ש"ח גמיש. 

כסאות משרד 100 ש"ח. 
מאוורר עמוד חדיש 50 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל 
100 ש"ח גמיש. רמקולים 
ומערכת 200 ש"ח גמיש. 

סולם 100 ש"ח גמיש ברזל. 
תמי 4 דיגיטלי 400 ש"ח. 

כיריים חשמלי 70 ש"ח גמיש. 
ציוד לדייג באגרות 5 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 אופני BMX לילד בגיל 
_____________________________________________)39-40ח(4-7 150 ש"ח. 052-7148004

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מידות 210X70 ב- 

_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח. 052-7966786

תינוקות

 למכירה עגלת טיולון 
לתינוק, בייבי סייף במצב מצוין 
בצבע ירוק, בפ"ת, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-7716364

 משאבת חלב ידנית של 
אוונט מהדגם החדש ב- 190 

ש"ח בלבד, מלאי מוגבל. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7647637

 למכירה טיולון 
QUINNY כמו חדש ב- 240 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 MAX מציאה! עגלת 
כחדשה! 450 ש"ח.

052-7146087)39-42(_____________________________________________

 טיולון מקלרן, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(053-3120620

 עגלה, 2 מצבים, מצב 
מצויין, אפור/שחור, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4171813

 ,X-MAX עגלת תינוק 
במצב מצוין, 3 חלקים, 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-4195888

 עגלת תאומים במצב 
מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(050-9089110

 מכשיר אוקי טוקי ע"י 
מיטת התינוק, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-9089110

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-8432271

 טלפון פנסוניק כולל מטען 
)כמה שנים בשימוש(, 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, לפרטים: 052-7690080

 כינורות עתיקים עבודת יד, 
מקצועיים איכותיים בהזדמנות, 
053-9005113 ,052-7603730)40-42(_____________________________________________

 מעוניין לקנות 
פאקטים של סיגריות 

מאוקריינה עד 160 ש"ח, 
054-8419714)40-42(_____________________________________________

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-8454536

 בקבוק מזכוכית לעשיית 
יין, 50 ליטר, 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(03-6749806

 מציאה!!! למכירה 
משחק הרכבה "ביזי-ביץ", 500 
חלקים, מצבו כחדש, ב- 150 

ש"ח, טל': 03-6161917, 
_____________________________________________)40-41ח(050-4123325

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-2421622

 מוט סלפי לצילום, מתאים 
ליד אחת בהזדמנות, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-2421622

 אקדח גלוק c-17 שמור, 
דגם החדש, 500 ש"ח, 

 ,052-7161617 ,02-5711456
_____________________________________________)40-41ח(הזדמנות נדירה

 זיכוי 400 ש"ח בברון 
כובעים, ב- 250 ש"ח, -052
_____________________________________________)40-41ח(7196432 )להשאיר הודעה(

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(65 ש"ח, 052-4831449

 משחק הרכבה תחנת 
משטרה + רבב ממונע, 90 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7663458

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)40-41ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)40-41ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים, 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 תיק נסיעות על גלגלים, 
חדש ממש - 120 ש"ח, פלא':

_____________________________________________)40-41ח(052-7690080

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)40-41ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין כ"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(050-8135002

 סוכת ברזלים, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-7432012

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-5705546

 גגון מודל ישן לרכב - 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טל': 052-7667000

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 190 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)40-41ח(054-9784433

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)40-41ח(160 ש"ח, 052-3463482

 נעלי ספורט לבנות 
כחדשות, מידה 31, חברת 

API, ב- 60 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(03-6161917, 050-4123305

 זוג תוכי פינקים מטילים, 
רק 75 ש"ח )ללא כלוב(, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8442627

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת, מידה XL )למחותנת( 

_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש, לגבר תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 להשכרה שמלת ארועים 
יוקרתית מידה L, ב- 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-8487627

 תוכונים מטופחים+ כלוב 
גדול+ אוכל וכל האביזרים 170 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 03-5740868

 עלוני פרשת )22 שנה( 
מבחר גדול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 תוכי קוואקר האכלת יד+ 
כלוב גדול+ אוכל ומתקנים 

ב- 500 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7175927

 סוכה ממסגרת ברזל 
350 ש"ח + בד 150 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 למכירה ברט של הט 
פוינט חדש ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8480077

 למכירה חלוק קטיפה 
חדש תוצ"ח מידה L ב- 290 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 054-8480077

 תג תורה מפורשה 120 
ש"ח חדש. סידורים תורת 
אבות 25 ש"ח חדש. ארגז 

לספר תורה 250 ש"ח גמיש. 
טלפון אלחוטי 50 ש"ח גמיש. 
טלפון אלחוטי 50 ש"ח גמיש. 

מסך "24 200 ש"ח גמיש. 
שולחנות 100 ש"ח גמיש. 

פלטה לשבת 50 ש"ח גמיש. 
ש"ס טלמן 400 ש"ח גמיש. 
רדיאטור חימום 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 דלת עץ+ משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, 80 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7600336

 ארון אמבטיה+ כיור 60 
ס"מ כחדש, צבע וונגה 390 

ש"ח בלבד בב"ב. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7148004

 אופני כושר במצב טוב 
150 ש"ח בב"ב.
_____________________________________________)39-40ח(052-7148004

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 טורנדו כחול- אפור ב- 
_____________________________________________)39-40ח(290 ש"ח. 054-4327919

 כלוב לתוכים כחדש צבע 
שחור 130 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 למכירה כיורים 
באריזה, חדשים 

AQUATOP , התקנה 
שטוחה 60 ס"מ וכן 

 DEMIXA ברזים
נשלפים בהזדמנות, זולים 

במיוחד. בבני ברק, גיל, 
054-6506901)37-37(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 ספפה נפתחת לשתיים, 
_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח, 053-3120620

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-5705546

 שידה חדשה לגמרי + 
מראה ענקית ומגירות, 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 02-5371677

 ספת נוער משולשת, צבע 
ירוק זית במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 02-5371677

 ספריית נוער צבע ירוק 
זית במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(טל': 02-5371677

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת , 170 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(פלאפון: 050-9089110

 ארון 2 דלתות, גובה 160, 
יפה וחזק, 200 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(050-9089110

 מציאה בב"ב, 6 כסאות 
ריפוד מלא, עץ חזק, 200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8447917

 מיטת עץ נפתחת לשניים, 
צבע ירוק פסטוק בהיר בשילוב 
שמנת, מצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 ספריה לתלמיד - 500 
ש"ח, צבע עץ כולל כוננית, 3 

_____________________________________________)40-41ח(מגירות, 052-6140800

 כוורת מחולקת לארבעה 
כולל שידת 4 מגירות - 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-6140800

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(050-3286875

 מיטת "אלונקה" כחדשה, 
100 ש"ח, פלא':

_____________________________________________)40-41ח(052-7690080

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנון עתיק, חום כהה, 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-4135002

 למכירה ממש כמו 
חדש, עגלת סילבר קרוס 

היוקרתית, ייבוא מאנגליה עם 
שלדת אלומניום יצוקה ובולם 

זעזועים, רק 1,800 ש"ח, 
052-7773526)42-43(_____________________________________________

 מיטת תינוק 400 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-7676969

 עגלת טיולון במצב מצוין, 
צבע כחול + בז', 120 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 לול מעץ לתינוק + מזרון, 
מצב טוב, 120 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 טיולון ציקן 80 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 שידת החתלה, צבע לבן 
כמו חדש, שווה לראות, 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-5737813

 מיטת תינוק לבנה בחולון 
+ ירוק פיסטוק, כחדשה, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג-פגל, בחולון, 

_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 050-5206337

 מוניטור נשימתי לתינוק 
baby sense 4, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-6651365

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)42-43ח(052-8380655

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן, 
4 מגירות, מצב מעולה, 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-5737813

 מוניטור נשימתי חדש 
באריזה, 200 במקום 600 עם 

_____________________________________________)42-43ח(אינטרקום, 058-3245685

 עגלת טיולון אינפנטי 
כחולה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 עגלת מוצי, שלדת 
אלומיניום, גלגלים מוקצפים 

במצב מצויין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-4751352

 עגלת מוצי, שלדת 
אלומיניום, גלגלים מוקצפים 

במצב מצויין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-4741842

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-8432271

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-8454536

 נעלי בית קרוקס 
כחדשות, מידה 35 בצבע ורוד 
לילדות, יפות מאוד, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-6337121

 כסא ישיבה עם גלגלים 
+ שידת מגירות + שואב אבק 
חזק + מזוודה, כל דבר רק 80 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מזרון יחיד + מסך מחשב, 
מצב מצוין, 80 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)42-43ח(בני-ברק, 052-5737813

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה 

1.24 - רוחב 1.19 - 100 ש"ח, 
050-4147729 אחרי השעה 

_____________________________________________)42-43ח(15:00

 סט ג' ספרים רפואות תימן 
- 180 ש"ח, 050-4147729 
_____________________________________________)42-43ח(להתקשר אחרי שעה 15:00

 אופני הילוכים מידה 
 CHINSTAR 20 תוצרת
כחדשות - 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(050-4147729

 טלפון חוגה ישן, 150 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7154392

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(052-2727474

 מטפחת מעוצת של 
רייצ'ל, מהממת, עיצוב 

בסטייל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(058-3225661

 סיגריה אלקטרונית חברת 
istik במצב מצוין במחיר 200 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7168576

 שטיח פרסי עתיק, 500 
ש"ח, 054-4630756,

_____________________________________________)42-43ח(054-4474795

 הליכון יורק במצב מעולה, 
500 ש"ח, 054-4630756, 

_____________________________________________)42-43ח(054-4474795

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)42-43ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין, ע"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(050-4135002

 סוכה ממסגרת ברזל, 
350 ש"ח + בד 150 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-6651365

 כינור גודל חצי במצב 
חדש, 500 ש"ח במקום 2,000 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 058-3245685

 ש"ס עוז והדר חדש 
לחתנים באריזה,

_____________________________________________)42-43ח(054-8496093

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)42-43ח(160 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד אין(, 4 
להבות, כחדשות, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 190 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)42-43ח(054-9784433

 הוברבורד בצבע כחול 
נקנה לפני 4 חודשים, 450 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בפל': 054-8471038

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7154392

 תנור נפט + ארובה + 
מיכל דלק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-4630756, 054-4474795

 כסא בטיחות לרכב, 
לילד, במצב מצוין, 300 ש"ח, 

אפשרות לשני כסאות, ב- 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 054-4751352

 הוברבורד למכירה בבני-
ברק, נקנה לפני שבועיים, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-4142171

 מכונות ממתקים של 
שקל, 280 ש"ח בבני-ברק, 
_____________________________________________)42-43ח(רווחי מאוד, 050-4111837

 נטסטיק דור 3 וחצי 
כחדש, 120 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)42-43ח(054-8426180

 אופני שטח חברת מרידה 
מס' 27.5, מעצורי דיסק שמן, 

הילוכי שומנו, במצב מצוין, 
_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח, טל': 058-4001480

 אופני ספישלייזט קפיץ 
קדמי במצב מצויין, ב- 450 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בפל': 054-8471038

 אופני הרים במצב כמעט 
חדש - 320 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(050-9340317

 בסיס לתליה למזגן )סטנד( 
חדש!!! בהזדמנות!!! -052

_____________________________________________)42-43ח(2786557 )בפ"ת(

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים מפרסקס )נדירים(, 

250 ש"ח )פ"ת(,
_____________________________________________)42-43ח(052-2786557

 נעליים לנער שבתיות 
שחורות לק אופנתיות, 

שרוכים, מידה 38, ב"ב, 120 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 054-3132330

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית, גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)42-43ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מתקן אופניים אחורי 
להרכבת ילד, 50 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 גלאי גז קטן לבית, 150 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 058-3245685

 טושו"ע בודדים פרידמן 
- 65 ש"ח, בירושלים - טל': 

_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

 תיק של ליטל מרסל 
חדש באריזה, 180 ש"ח 

)יכול להתאים גם לעגלה וגם 
_____________________________________________)42-43ח(ללימודים(, 050-4176776

 מטען לאופניים חשמליות, 
48 וואט חדש, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(058-3268891

 פלטת שבת בינונית 
שחורה במצב מצויין, 50 ש"ח. 

כסא מחשב עם גלגלים, 70 
ש"ח. כלוב תוכים עגול, 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח. 054-3132330. ב"ב.

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

 אופני BMX, מצב מצויין, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 שטיח, מצב מצוין, 
2.35X165, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-5705546

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
מזוודה + צעצועים, כל אחד, 
_____________________________________________)42-43ח(80 ש"ח בלבד, 052-5737813

 דשא סינטטי היה 
 ,6X2 בשימוש רק שבוע אחד
ב- 150 ש"ח, 03-6161917, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4123325

 דשא סינטטי היה 
 ,6X1 ,בשימוש רק שבוע אחד

ב- 100 ש"ח, 03-6161917, 
_____________________________________________)42-43ח(050-4123325

 אופניים לילדים 16 אינץ, 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 054-5385013

 אופניים הילוכים, 20", ב- 
_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח, 054-5385013

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 נגן סאן דיסק חדש באריזה 
ברמה ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-8776286

 שעון יד לבחורה, חדש, 
איכותי עם תאריך, חברת 

"סווס" ב- 70 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-8776286

 משקפי שמש טייס 
חברת "ארוקה" ברמה ב- 120 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 050-8776286

 חוברות סכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח כל 

חוברת. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 ארון 180X75X50 ב- 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 054-4273857

 נברשת לסלון 100 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 שידת טואלט במצב 
מצוין! סגנון עתיק חום כהה 

_____________________________________________)39-40ח(300 ש"ח. 050-4135002

 ספסל מרופד צבע חום 
105 ס"מ+ ארגז )בעומק 8 

ס"מ( 150 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 מסך דק למחשב 120 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. ק. הרצוג 052-7157077

 מסך דק ענק למחשב 500 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 053-8248862

 מטען לאופניים חשמליים 
)36 וולא( 120 ש"ח. בירושלים 

_____________________________________________)39-40ח(052-8318303

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
במצב טוב מאד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בירושלים. 050-4154208

 ברה"ע למכירה מקרוגל 
משולב עם גריל חברת ליוונט 

_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח. 054-4327919

 מכונת כביסה כחדשה 
500 ש"ח. מדיח כלים קינג 
גדול 250 ש"ח. מחמם מים 
זק"ש 100 ש"ח. מגפון 100 

ש"ח גמיש. פרוזקטור 50 ש"ח 
גמיש. מנגל חשמלי 30 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(חדש.  054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח.
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857



כ”ח - ל’ בתשרי תשע”ח  618-20/10/2017 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
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-49(_____________________________________________

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-09/18(_____________________________________________

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

 דרושים נהגים, רשיון 
אוטובוס, תנאים מעולים ציפי, 

052-3821702)30-42(_____________________________________________

 טלפנים/ות לטלמרקטינג 
בב"ב, עבודה במשמרת בוקר: 

09:30-15:30, נסיון חובה, 
בסיס + עמלות + בונוסים 
)35-46(קו"ח לפקס 077-2204728

 למעון פרטי ברמת גן 
דרושות מטפלות עם נכונות 
למשרה מלאה בלבד. שכר 

טוב למתאימות. 
054-6622142)39-43(_____________________________________________

למעון בשיכון ה'
דרושה מטפלת

050-4158147

משרה מלאה/חלקית
אווירה נעימה + בונוסים

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)40-44(בייגל בגאולה, 02-5375516

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

 לישיבה בגני הדר פ"ת 
* טבח/ית * עובד/ת נקיון 

052-7640276)38-42(_____________________________________________

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

 לחברת שקל הקודש, 
דרוש מפיץ באזור. שכר גבוה 

_____________________________________________)38-42(+ בונוסים 03-5050222

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

 למרכז הטיפולי בבת 
ים, דרושות קלינאית, 

מרפאה בעיסוק, מטפלת 
רגשית, לשליחת קו"ח: 

yad1700502750@
 gmail.com

050-2644995)38-43(_____________________________________________

 דרושה סייעת רצינית, 
אחראית וחרוצה ל"גן חנה" 

בגבעת שמואל 10:00-16:30. 
_____________________________________________)42-44(תנאים טובים 052-3651355

■ 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

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 למשרד ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות, שכר הולם! 

052-4751951)38-42(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
צבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)39-43(לניסיון. 054-7771118

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ. בב"ב 

052-4003742
054-2421996)39-43(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/ 
ב"ב מנה"ח סוג 3 / 
יועצת מס וחשבת 

שכר מקצועית ואמינה, 
עצמאית עד מאזן, נסיון 

במשרד רו"ח ובשע"מ 
חובה, אפשרות למשרה 

חלקית. קו"ח- 
 oded@oded-cpa.co.il

_____________________________________________)39-43(פקס: 03-7511199

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות, משמרת בוקר/ 
אחה"צ. 052-360-8065

054-6684323)39-43(_____________________________________________

 דרושים/ות מתנדבים/ות 
לאיסוף עוגות מהמתנדבים/ות 

_____________________________________________)39-44(ב"ב. 055-6610818

 דרושים רכבים מתנדבים 
לאיסוף עוגות לבית חולים, 

לכבוד שבת קודש.
055-6610818)39-42(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת נסיון 
במכירות יתרון! העבודה 

במשמרות בוקר/ ערב, שכר 
בסיס+ בונוס ת. טובים.

_____________________________________________)39-43(נוי- 054-6504449

 חברה צעירה מגייסת 
רציניים/יות לעבודה מהבית 

באינטרנט- בזמנם! משכורת 
_____________________________________________)39-43(מכובדת. 054-2569492

 דרושה סייעת לגן 
שפתי בפתח תקוה 

חרוצה ואוהבת להשקיע, 
בעלת הכשרה בחינוך 
מיוחד. לפרטים: קו"ח 

בפקס 03-9048221 או 
בנייד בין 8:00-15:00 

050-6528522)39-43(_____________________________________________

 מתפנה מנהל פרסום 
ושיווק, מומחה למגזר דתי 

_____________________________________________)39-40ח(חרדי. 050-4160390

 מחפש עבודה כפקיד 
הנה"ח משרדי ברחובות.

054-4934001)39-40(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבורסה 
בר"ג, דרושה/ה מנהל/ת 

חשבונות, נסיון חובה 
בחברות, משרה מלאה.
info@accountants.co.il
_____________________________________________)40-44(או לפקס: 03-7511511

 למשרד רו"ח במגדלי 
ב.ס.ר. דרושה מנה"ח עד מאזן, 

נסיון בעמותות חובה! קו"ח 
_____________________________________________)40-44(לפקס: 03-6183345

 הכשרה אוניברסיטאית 
למקצוע משתלם: רכזת גיוס 

כח-אדם, הכנסה גבוהה, 
054-4226077)40-42(_____________________________________________

משפחות דתיות

הודיה-050-4945111

לארוח לבחורה צעירה 
יתומה לחגים ושבתות

דרושות

 למעון פרטי, במרכז פ"ת, 
דרושה עובדת למ.מלאה, 

תנאים מעולים למתאימה, 
058-4457040)40-44(_____________________________________________

 דרושה פקידה וסייעת 
עם נסיון בתוכנת אופטימה, 

בעבודה מול קופ"ח,
054-7867311)40-44(_____________________________________________

 דרושה עובדת משק בית 
לנקיון ובישול בגבעת שמואל, 

4-5 ימים בשבוע
050-7206648)40-44(_____________________________________________

 לחברת ייבוא בקריית 
שדה התעופה דרושה 
מנה"ח+נסיון.משרה 

חלקית/מלאה סביבה דתית
קוח לפקס:03-9733994
m.l@asyah.co.il:40-44(מייל(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8130931 / 

גננים/ות / סייעים/ות

לצהרון בגני ילדים באזור רמת אביב 
דרושים/ות

 לפרטים התקשרו לנגה: 053-2507546
ramata-r@bezeqint.net :מייל

גננים/ות: בעלי/ות מוטיבציה, מסוגלות ורצון לעבוד עם 
ילדים, כריזמטים/ות שרוצים/ות לעבוד בארגון מעצים ותומך 

תנאי שכר טובים
סייעים/ות: בעלי/ות יכולת הכלה, הקשבה, שמחת חיים, 

ללא רישום פלילי, המלצות ממעביד קודם

 שעות עבודה: 13.45-16.30

ֹלבי"ס�ֹלחינוך�מיוחִד�בב"ב
ֹלתֹלמיִדים�עם�ֹלֱקויות�מורכבות

ִדרושות�סייעות
14:30-18:00 ֹלעבוִדה�בין�השעות

ש”ח�ֹלשעה 35 בשכר�שֹל

ֹלפרטים:  052-7697291

לחברה המובילה בארץ
במתן מענה טלפוני אנושי

לעסקים במגוון תחומים

דרושים/ות
נציגי/ות

שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות 

בפ"ת )קרית מטלון(

העבודה
במשמרת

בוקר
פרויקט ייחודי עבור

חברת ביטוח גדולה במשק
* הסעה מאלעד תלויה בכמות העובדים היומית

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

jobs@callbiz.co.il

לאופנת נשים

אלגנט פריז

אחראית 
משמרת 

מנוסה

054-4347954

ומוכרות לסניפי 
בני ברק

 לבית אבות דרושים עובדי 
נקיון למטבח ועובדים כלליים, 

תנאים מצויינים,
050-4112580 ,050-5256522)42-43(_____________________________________________

 למשרד בבני-ברק, דרושה 
מזכירה + גביה לשעות 

אחה"צ, קו"ח לפקס:
052-3174174 ,03-6165110)42-43(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מזכיר/ה 
לעבודה מהבית לניהול המשרד 

והנה"ח בסיסית, 4-5 שעות 
ביום, 50 ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)42-42(_____________________________________________

 לארגון בירושלים, רכז/ת 
פרסום, א-ה, 9:00-13:00, 

4,000 ש"ח + קרן השתלמות, 
לא נדרש נסיון. קריירה,

072-22-222-62)42-42(_____________________________________________

 עובדי/ות נקיון לאיזור 
בני-ברק והסביבה,

050-4516516)42-45(_____________________________________________

 מול ב"ב נהג ב' הילוכים, 
לחלוקה, תנאים מצויינים, 

משרה מלאה, 5 ימים, עבודה 
_____________________________________________)42-43(קבועה ומיידית, 052-6364614

 דרושה מטפלת/גננת 
אחראית ומנוסה למשרה 

מלאה/חלקית, תנאים טובים 
_____________________________________________)42-43(למתאימות, 054-8487716

 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(_____________________________________________

 לחברה בנס ציונה פקידת 
שיווק לעבודה מול לקוחות 

חו"ל + כתיבת תכנים 
באנגלית, קו"ח:

Ayelet@agasconcept.com)42-45(_____________________________________________

 למשרד סמוך לבני-ברק, 
מזכיר/ה לניהול תיק לקוחות, 
עבודה משרדית, שעות נוחות, 

7,000 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)42-42(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-
ברק דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ 15.00 
עד 20.00 בלבד, תנאים 

טובים, לפרטים:
052-7652801)42-42(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחנות צילום בבני-ברק 
עובד/ת, ידע בגרפיקה לשעות 

הערב, 03-6199392,
054-5793174)42-43(_____________________________________________

 לחנות בגאולה דרוש עובד 
חרוץ ובעל מוסר עבודה גבוה, 

_____________________________________________)42-42(לפרטים: 052-3297537

 דרוש עובד רציני לצרכניה 
בבני-ברק, למשרה מלאה, 
תשלום נאות למתאימים, 

050-4133430)42-43(_____________________________________________

 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

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי, לפרטים: 

03-6714809, להתקשר מ- 
10:00-15:00)42-43(_____________________________________________

 דרוש עובד מוסר ומוצלח 
למעדנייה מוצלחת בבני-ברק, 

_____________________________________________)42-43(לפרטים: 052-7144101

 למפעל תפילין בירושלים, 
דרוש עובד למשרה מלאה, 

_____________________________________________)42-45(לפרטים אריה, 052-6572442

 למכבסה בירושלים, דרוש 
עובד + רשיון, לעבודה במשרה 

_____________________________________________)42-43(מלאה, 054-3090601

 דרוש נהג הנוסע בכל 
בוקר מקרית הרצוג לקיבוץ 
גלויות, לילד, בין 7:30-8:30, 

_____________________________________________)42-43(טל': 058-3265326

 למעון בעמישב פ"ת, 
סייעת לשעות לפנה"צ, 
מחנוכה עד פסח )רצוי 
בוגרת סמינר( וסייעת 

קבועה לחלקית לצהרון, 
052-6420120, גן חמוד, 

_____________________________________________)42-43(תנאים טובים

 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

 לצרכניה בהדר גנים פ"ת, 
דרושה קופאית למשמרת ערב, 

תנאים מצויינים!
052-7620537)42-42(_____________________________________________

 לצרכניה בהדר גנים פ"ת, 
דרושה קופאית למשמרת 

בוקר, תנאים מצויינים!
052-7620537)42-42(_____________________________________________

 למעון מוביל ואיכותי 
מאוד בפתח-תקווה, דרושה: 
האחת והיחידה!!! בין 8-16, 
תנאים מצויינים למתאימה, 

050-4144711/2)42-43(_____________________________________________

 למוקד קשרי לקוחות 
בבני-ברק דרושות נציגות 

למשרת אם, מוקד מהדרין!!! 
שכר גבוה ותנאים מעולים, 

לפרטים: 073-2590300
JOBS@bereshit-hr.co.il)42-42(_____________________________________________

 לבוגרות סמינר איכותיות, 
הזדמנות לעבודה זמנית ללא 
התחייבות! למעוניינות ניתן 

להיקלט כעובדת קבועה 
בסביבה נפרדת בחברת ביטוח 

בקרבת ב"ב )לא מכיורת(, 
שכר גבוה. לפרטים:

073-2590300
JOBS@bereshit-hr.co.il

_____________________________________________)42-42(הכרת המחשב חובה

 דרושה נציגת גיוס 
משאבים לקרן הילד ב"ב, 

_____________________________________________)42-45(לפרטים: 072-2288602

 לישיבה בב"ב דרוש עובד 
נקיון למטבח, למשרה מלאה, 

_____________________________________________)42-43(קו"ח לפקס: 03-6776958

 עובדת לגן בגבעת שמואל 
למשרה מלאה, 8:00-16:30 

וכן מ"מ לשעות 8:00-12:00, 
3 פעמים בשבוע,

050-4806060)42-43(_____________________________________________

 דרושה מנקה לבית 
בגבעת שמואל לפעמיים 

בשבוע, חרוצה ויסודית,
054-4474449)42-43(_____________________________________________

 למרכז גריאטרי בב"ב, 
לרגל התרחבות, דרושים: 1. 
כוחות עזר, 2 מטפלים/ות 
סיעודיים. 2. אחיות, תנאים 

נוחים למתאימים,
052-3292358)42-43(_____________________________________________

 לעבודות משק בית 
ובייביסיטר, בקרית הרצוג 

_____________________________________________)42-45(בב"ב, 054-4314029

 עוזרת לטבחית למעון 
בב"ב + שטיפת כלים, 

תנאים טובים למתאימה,
03-6338888)42-45(_____________________________________________

 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

 דרוש/ה סוכן/ת מכירות 
למשרה מלאה + רכב, 

ת.טובים למתאימות, קו"ח: 
hsacollshoshi@gmail.com)42-43(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת חמה ומנוסה 
לימי שישי, 052-8530061, 

052-8226582)42-45(_____________________________________________

 קופאיות לחנות צעצועים 
בת"א, מנוסה, משכורת 

מעולה, מ- 11:00-18:00, 
054-6379400)42-45(_____________________________________________

 דרושה עובדת משק בית 
לנקיון ובישול בגבעת שמואל, 

4-5 ימים בשבוע,
050-7206648)42-43(_____________________________________________

 לזמן חורף הבעל"ט 
התפנה מס' מקומות בודדים 

בכולל הלכה בת"א, עדיפותת 
לאברך עם רכב,
058-3233307)42-43(_____________________________________________

 במיידי!!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירולשים, 
052-6580906)42-45(_____________________________________________

 מטפלת מעוניינת לטפל 
בתינוקות בביתה אזור רח' 

חברון - ירושלים,
_____________________________________________)42-43ח(054-3902446

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)42-43ח(בכירה, 050-4160390

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
מצב טוב, 200 ש"ח. בי-ם 

_____________________________________________)39-40ח(054-2633790

 למכירה כורסא עם 
מסאז' 5 מנועים במצב טוב 

צבע שחור, בפ"ת, 200 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-7716364

 כורסא מעור במצב טוב ב- 
_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח. 052-3763582

 כורסאת צפיה נפתחת 
עם הדום לרגליים במצב מצוין, 

_____________________________________________)39-40ח(400 ש"ח. 052-2490258

 ארונות אמבטיה כחדשה+ 
כיור+ מראה+ אפשרות לברז 

רוחב 60 ס"מ, 390 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7148004

 מיטת עץ נפתחת לשניים 
צבע ירוק פסטוק בהיר בשילוב 
שמנת במצב מצוין, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(052-6140800

 ספריה לתלמיד 500 
ש"ח. צבע עץ כולל כוננית 3 

מגירות. כוורת מחולקת ל- 
ארבעה כולל שידת 4 מגירות 

_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח. 052-6140800

 מסך דק למחשב 90 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-7432035

 מקרר 450 ליטר ללא 
קרח, עוד מעולה, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8428037



המבצעים בתוקף 
מיום ראשון 

ב' בחשון 22.10.17
עד יום שישי 

ז' בחשון 27.10.17

מתקררר?

מרכך כביסה
בדין

שימורי אפונה/
אפונה וגזר 'מעולה'

חמישיית 
מגבות נייר טאצ'טישו טאצ'

  

₪

750 גר'
טרה

גבינה

990

1 ליטר
טרה

חלב בקרטון

בשר X7 בלדיפתית

16901690 ₪₪

אבקת כביסה שעועית לבנה
קולון

5 ק"ג
1 ק"ג

מיה
בצק עלים/

בורקס תפו"א

זוגלובק 330-335 גר'

סוגים שונים
תלמה

שוקו/וניל
שטראוס

מארז שמיניית
מיני דני

₪

קוד:4062599/
7953597

שטראוס

מארז שמיניית
גמדים

1590₪

שוקולית

400-600 גר'
רוגעלך/

עוגיות בדלי 

בד"ץ בני ציון
בלדי

שמן קנולה
בריא עץ הזית

750 מ"ל

790

1990פודינג/ג'לי
1 ק"ג
אסם

נשנושים/דגדג

300-400 גר'
בייגל&בייגל

1690
2 ב-

850 גר'
עלית

מארזי 
תן צ'אפ/פופסים

2 ב-מיה
1190

דייסת מטרנה

200 גר'
סוגים שונים

20
2 ב-

דג סטייק 
סלומון פרוס

קוד: 3451111
בלדי

2490
לק"ג

שלישיית 
1790קפה טורקי

3*85 גר'
עלית

עוגיות 
סנדויץ גטניו

4 ב-
10

220 גר'

ליח'

890אבקת מרק
1 ק"ג
אסם

 רחובות: פרץ 8 08-6491854
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שניב שניב
960 מ"ל'מעולה'

כולל בייבי 2 ב-

מטרנה שלבים
700 גר' 

100
2 ב-

10
31190790 ב- 990

2590

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

31090 ב- 690

10

990

כוסות קרטון/
יהלום/צבעוני 

מיכלי איחסון 1/4 ליטר

790
ליח'

290 גר'
אסם

רוטב צ'לי מתוק/שום/
אלף האיים/טריאקי

לק"ג
2990

2 ב-2 ב-2 ב-2 ב-
1020 ₪

סלט חצילים/
כרוב/טחינה/

מטבוחה

חומוס עם
תוספות

400 גר'
אחלה

400 גר'
אחלה

890
ליח'

בלעדי לחברי מועדון!

אצלנו יש מבצעים חמים!

ליח'

1490
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