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בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי כ"ו בחשון תשע"ח  15/11/17 גיליון מס' 1058בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי    י"ג בטבת תשע"ז  11/1/17 גיליון מס' 1013

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:03
16:19
13:59

17:16
17:17
17:17

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת תולדות

"גזענות נגד 
ספרדים במסדרונות 

העירייה"
הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

1077
ו‘- ט‘ בטבת -24-27/12 
!&

052-6550629

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

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

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

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

לתשומת לבכם!

במידה ולא יתקבלו

 היום תיקונים עד סוף היום

תחשב המודעה

 כמאושרת!

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

23/1110:50
מייל

שירה יעל
1

נא לבדוק היטב את הכתובות ומספרי הטלפונים!!

tamar-travel.co.il “
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שעות רחצה נפרדות

סדנת פרלינים
 מקצועית!

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

D E L I C E S

c h

o c o l a t s

חגיגת מחולות!
עם יעל עמוס

מופע יחודי של
האמנית חדוה לוי

רקודי עם
עם יעל עמוס

החל מ-

י"ב-י"ד שבט 28-30/1/18

 הרקדה סוחפת
עם האמנית רויטל שמחי

חופשה וואוו
חדרים אחרונים!בס"ד

החרדים  הכנסת  חברי  איך  להבין  קשה   
תפקיד  על  קרב-רב  כמו  בזוטות  מתעסקים 
אפילו  הקלטות.  ומלחמות  הכנסת  יו"ר  סגן 
העברת  שכל  ביטן  כדוד  מושבע  אופטימיסט 
בעיניו  שקולה  טרומית,  בקריאה  חוק  הצעת 
כנדוניה של בת הגביר, הודה השבוע בפה מלא 

שבנושא הגיוס – אין תזוזה.

סיבוב מסוכן

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

"יש בעיות בתיקון חוק הגיוס עם כל המפלגות"
גם  כולנו  מלבד  כי  טוען  ביטן  דוד  ח"כ 
מקשים  עצמם  והחרדים  ביתנו  ישראל 
שבסופו  משוכנע  אבל  החוק,  תיקון  על 
של דבר יימצא נוסח מוסכם  מחלוקת 
להתעקש  האם  התורה'  ב'יהדות  פנימית 
גורם    על פסקת ההתגברות מול בג"ץ 
את  לתקן  בעד  "אנחנו  כחלון:  בסביבת 

החוק באופן מידתי" / עמ' 14

יו"ר הקואליציה ל'קו עיתונות':

כאב רב: "רוצה שיבדקו גם אותי"
אחרי  המרים,  המאבקים  של  בשיאם 
בדיקה  לוועדת  ודרישה  נגדו  תחקיר 
מטעם משרד הדתות, כתב 'קו עיתונות' 
רבי  הגאון  עם  כפפות  נטול  בראיון 
סיני מאיר פרנקל, רב המושבה יבנאל 

/ עמ' 15

חשש מהחלטת בג"ץ

לא פחות משבעה שופטי בג"ץ ידונו בעתירתן של 
'נשות הכותל' נגד ביטול מתווה הכותל, שנעשה 
על ידי הממשלה לדרישת המפלגות החרדיות 

/ עמ' 15 

הרכב מורחב ידון ב'מתווה הכותל'

קרב בליפתא: 
ישיבה חרדית 
נגד אב שכול

/ עמ' 6 

/ עמ' 21

/ עמ' 10

/ עמ' 10/ עמ' 10

 בש"ס דורשים את תפקיד הסגן 
שפינה ברקוביץ. קלרמן: "חישובים 

קואליציוניים מזכים אותנו"
שטח מוניציפאלי

חגיגה לילדים: 28 דונמים 
של פארק חדש

3 שנים לטבח: ילדים 
לומדים לזכר הנרצחים



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

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

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



חליפות         מכנסיים         חולצות         עניבות         חגורות         חפתים

ש. פתיחה: גאולה: א‘ - ה’ 12:00-20:30 | יום ו' 10:00-13:30 רמות: א‘ - ה’ 19:00-22:00 | יום ו‘ 10:30-13:30

‘ ג , רמות   17 רח‘ אידלסון  סניף רמות:   |  10 4 פינת יעקב מאיר  סניף גאולה: רח' האמרכלים 

S
A

LE
SALE

חליפה לילדחליפה לגבר

חולצות
100% כותנה

אל קמט

2 מכנסיים

סריגים
100% כותנה

נעליים
עור אלגנט

חגורות עור
עניבות, צעיפים

וחפתים 

חליפה
שניה

חליפה
ראשונה

& 180

& 170 & 190

& 220

חליפה
שניה

חליפה
ראשונה

& 200 & 280

1+1 

&220 
חולצות 3 ב-

100% כותנה
 285&ללא גיהוץ

 3 ב-

&100 
 2 ב-

בהתחייבות

בהתחייבות

למחיר הזול ביותר

ת
ם בכל ע

מבצעי
ת ה

סיק א
ת/ להפ

שנו
תנו ל

שו
ח בר

ט.ל.
 *

מחסלים מלאי

נוספים לחברי מועדון 
ומצטרפים חדשים הנחה5% 

&400 בקניה על 

ואתם מרוויחים



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

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



אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול



על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

כ"ו בחשון תשע"ח 1215/11/17 בירושלים6 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 

אבי רבינא, ישראל פריי, ארי קלמן, 
חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 הרב, ואב הרבנית
רבי  הגאון  טובה  בשיבה  לעולמו  הלך  ראשון  ביום 
שכל  איש  וגן,  בית  תושב  זצ"ל,  רוטשילד  נתן  אלי 
המנוח  וחסד.  תורה  חינוך,  של  אחת  מקשה  היו  ימיו 
נולד בציריך, להוריו שהיו מראשי הקהילה המקומית, 
חיים  הרב  בת  ע"ה,  לרעייתו  נישא  לפרקו  ובהגיעו 
רפאל שושנה זצ"ל, מחשובי מחנכי ודייני מרוקו, עד 

לעלותו ארצה.
ה',  ברך  זרע  אחריו  הותיר  זצ"ל  אליהו  נתן  הרב 
המפורסמת בהם היא בתו הרבנית ימימה מזרחי. בן 93 

היה בפטירתו, יהי זכרו ברוך.

 הבו קוגל לדיכטר
שישי  ימי 
המתקצרים, 
לא הרפו את 
חה"כ  ידי 
דיכטר  אבי 
 , ומשפחתו
ו  ע י ג ה ש
ר  ו י ס ל

בתכנית:  ירושלים.  של  החרדיות  בשכונות  צבעוני 
לשבת  הקניות  מוקדי  בין  סיור  תושבים,  עם  שיחות 
מצ'ולנט  טעימות  דייטש,  יוסי  העיר  ראש  סגן  בליווי 
והרינגים, וגם: שירת 'מיין שטעטעלע בעלזא' יחד עם 

ח"כ אייכלר, במרכז החסידות.

 מתאחדים ומתברכים
קיבל  )ש"ס(  עזרא  פיני  המועצה  שחבר  אחרי  שבוע 
חברי  גם  עלו  קנייבסקי,  הגר"ח  מרן  של  ברכתו  את 
מועצת העיר ירושלים אברהם בצלאל )ש"ס( ואליעזר 
ראוכברגר )דגל התורה(, למעונו של מרן שר התורה, 

לעצה ולברכה.

 זה אמיתי: הצצה לרכבל
חולם  הוא  העתיקה  לעיר  הרכבל  שפרויקט  חשבתם 
הרשות  השבוע  שפרסמה  הדמיה  סרטון   – רחוק? 
התחבורתי  המהלך  את  ממחיש  ירושלים,  לפיתוח 
והופך אותו לקרוב בהרבה למציאות. בסרטון, נראים 
הצצה  וניתנת  העלייה,  תחנות  המתוכנן,  המסלול 

לקרונות הרכבל.
גרנדיוזי  פרויקט  הנו  העתיקה  לעיר  הרכבל  תכנית 
הנאלצים  המבקרים,  אלפי  למאות  מענה  לתת  שנועד 
כיום לנוע על תשתיות מוגבלות ביותר, בעיר העתיקה. 
תיירותית  לאטרקציה  להפוך  מיועד  הוא  בנוסף, 
שתסחוף תיירים נוספים לאזור, ותעניק מבט פנוראמי 

על יופייה של ירושלים.
מוכן  יהיה  תכנון,  בשלבי  כרגע  שנמצא  המיזם, 
מיליוני   200 הוקצו  ולהקמתו   ,2021 בשנת  לפעילות 
מידע  מרכז  התחנה,  במתחם  נחנך  באחרונה  שקלים. 

ושיתוף הציבור בנושא פרויקט הרכבל.

מאת: ישראל פריי

המשקיף  ליפתא,  בפאתי  נאה  מבנה 
ירושלים,  הרי  של  הפסטורליים  נופיה  אל 
עומד בלב מאבק שליטה מכוער, שהידרדר 
בשבועות האחרונים לתגרות מביכות. מצד 
ואב  ישראל  גיבור  שהקים  עמותה  אחד: 
לטיפול  חרדית  עמותה  שני:  מצד  שכול, 

בנוער בסיכון.
ישי'  'נצח  עמותת  רקע:  מעט  ותחילה, 
סגן  של  לזכרו  מעשור,  יותר  לפני  הוקמה 
הי"ד, שנפל בעת חזרה ממארב  ישי שכטר 
אביו,  ידי  על  הוקמה  העמותה  בלבנון. 
בקרבות  גבורתו  על  רבים  עיטורים  זוכה 
לפני  והכותל.  התחמושת  גבעת  שחרור  על 
כעשור, שיפצה העמותה מבנה עירוני נטוש 
והפכה  ליפתא,  בשכונת  עבריינים  ששימש 
לפעילויות  והעשרה  העצמה  למרכז  אותו 

שונות.
הרב  בראשות  עומדת  ה''  'נעם  עמותת 
נוער  בשיקום  ומתעסקת  אפרתי,  יהודה 
בית  משמשת  היא  חרדיים.  מבתים  נושר 
ומעניקה  ממסגרות,  שנפלטו  נערים  לכ-20 
ופעילויות,  חוגים  שיעורים,  פנימייה,  להם 

ועוטפת אותם באהבה ובתמיכה.
המועצה  חברי  חיברו  וחצי,  כשנה  לפני 
'נצח  אנשי  בין  קינג  ואריה  אפשטיין  חיים 
מתמודד,  לנוער  הישיבה  אנשי  לבין  ישי' 
והצדדים הגיעו להסכם, לפיו המוסד לנוער 
אלא  בליפתא.  העמותה  של  במבנה  יפעל 
סוער,  מאבק  החל  האחרונים  שבשבועות 
חמורות,  האשמות  באחר  מטיח  צד  כשכל 
אותו  לנשל  מנסה  שכנגד  הצד  כי  וטוען 

מהמקום.
אנשי  הישיבה,  מנהל  אפרתי,  לטענת 
פעילותו,  על  להתלבש  ניסו  העמותה 
מנת  על  בה  ולהשתמש  אליהם  אותה  לנכס 
להצדיק את קיומם, בשעה שהם לא מבצעים 
כל פעילות, והתשלומים נופלים על כפתיו. 
העמותה  מנכ"ל  מסוים,  בשלב  לטענתו, 

חודשיים של אלפי  דמי שכירות  דרש מהם 
קופת  את  להעשיר  מנסה  ולמעשה  שקלים, 
העמותה, על גבו. "נצח ישי מנסה להשתמש 
ודרישות,  כספים  של  סחיטה  לצורך  בי 
כשחרב הגירוש מונפת עלינו", טוען אפרתי.

לא  עמותה  בו  המצב  אפרתי,  לטענת 
מנת  על  עירוני  בנכס  משתמשת  פעילה 
להיבנות  מנסה  ועוד  קופתה,  את  להעשיר 
על גבם של נערים בסיכון, היא עוול נוראי. 
בנוסף, טוען אפרתי כי העמותה השכירה את 

המקום לשבתות ולאירוח, תמורת תשלום.
טוענים  ישי'  'נצח  עמותת  אנשי  מאידך, 
את  ואירח  רבות,  פעיל  היה  המרכז  כי 
פרויקט מיל"ה, תכניות של חטיבה לקידום 
חרדיות  מסגרות  עם  פעולה  שיתופי  נוער, 
לדבריהם,  נערים בסיכון מתיכונים.  ואירוח 
של  המרכז  כי  היה  הסיכום  מלכתחילה 
יתנהל  והכל  העמותה,  תחת  יפעל  אפרתי 
דרכה, ועל כן אף דרשו שהוראות הקבע של 

הורי התלמידים יגיעו ישירות לעמותה. 
לקחו  לא  מעולם  כי  מתעקשים  הם 

פרוטה מאפרתי, וכל הדיון היה על תשלום 
הישיבה  הסיכום  פי  על  כאשר  החשבונות, 
שבועיים  לפני  "עד  לדאוג.  הייתה  אמורה 
מעולם  ה'',  'דרך  זה  מי  בכלל  ידענו  לא 
מול  היה  הכל  עמותה,  כזו  שיש  ידענו  לא 
אפרתי, בסיכום ברור שכל הפעילות עוברת 
דרך העמותה והיא חלק ממנה", אומר אודי, 

מנכ"ל העמותה.
הלכו  העניינים  מכאן, 
חבר  שערך  בסיור  והידרדרו. 
מועצת העיר מאיר תורג'מן עם 
אנשי מחלקת הנכסים בעירייה, 
לטענת  כך   – תורג'מן  התייצב 
הנוער  לצד   - ישי  נצח  אנשי 
החרדי, והודיע לאנשי העמותה 
ואסור  חוקית  לא  נוכחותם  כי 
להם להתקרב. לטענת 'נצח ישי', 
אנשי הישיבה החליפו מנעולים 
והסירו את שלט ההנצחה, טענה 
ימים  נמרצות.  שאפרתי מכחיש 
לאחר מכן, הגיעו אנשי נצח ישי 

קינג, החליפו  מלווים בחבר המועצה אריה 
את  להשיב  בניסיון  מחדש,  המנעולים  את 

החזקה במקום לידיהם.
מדגיש  בירושלים',  'השבוע  עם  בשיחה 
באי  כלל  תומך  לא  הוא  כי  תורג'מן  מאיר 
מי מהצדדים, וכי בעקבות מידע שנצח ישי 
המקום  כי  התברר  המקום,  את  משכירה 
דעת  חוות  פי  ועל  הקצאה,  הליך  עבר  לא 
משפטית, הוא הורה לכולם לצאת מהמקום. 
עתידית,  בהקצאה  יתמוך  במי  השאלה  על 
ההקצאות  שוועדת  "מי  תורג'מן  אומר 
תחליט, ל'נצח ישי' אין שום פעילות במקום, 

אנחנו  וכו',  שכול  אב  על  הצער  כל  ועם 
עוסקים בחוקים ויש כללים ברורים".

יצוין כי אנשי 'נצח ישי' מציגים מסמכים 
מלבד  במבנה,  שימוש  אישור  המוכיחים 
המקום,  בשיפוץ  עתק  להשקעת  טענתם 

לאורך שנים.
מביכים  ותיעודים  העימותים  בעקבות 
תלונות הדדיות במשטרה,  הוגשו  מהשטח, 

וחלק מהגורמים הקשורים בדבר נחקרו.
חיים  העיר  מועצת  חבר  עם  בשיחה 
הוא  הסוגיה,  את  היטב  שמכיר  אפשטיין, 
מי  לטובת  ולהתייצב  צד  לתפוס  מסרב 
מהצדדים, ומעדיף לראות את כולם יושבים 
פעולה.  ובשיתוף  באחווה  מבנה,  באותו 
"אני מאמין שכולם פועלים ממניעים טובים, 
ושבסופו של דבר שניהם יוכלו לפעול יחד 

במבנה".
רבה  את  לקחת  בצדדים  דוחק  אפשטיין 
או  כבורר  עמאר  הגרש"מ  ירושלים  של 
ויפשר  הקורה  לעבי  שייכנס  מוסכם,  מגשר 

בין הצדדים.
למרות האופטימיות שנושבת מדבריו, כל 
הגורמים – ורבים הם – הבוחשים בפרשה, 
אחד  מצד  כאן  "יש  לחלוטין.  סקפטיים 
נושר ומצד שני עמותה  ישיבה לנוער חרדי 
בין  הפערים  שכול,  לאומי  דתי  אב  של 
הצדדים תהומיים, וגורמים בכירים בעירייה 
כבר תפסו צד בקרב. נראה שאנחנו הולכים 
לראות פה לצערנו הרבה מאד דם", אומרים 

בצער.

קרב בליפתא: ישיבת 
חרדית נגד אב שכול
עמותה לזכר חלל צה"ל, ישיבה לנוער בסיכון, חברי מועצה, פריצות 
וחקירות משטרה, הם רק חלק מהרכיבים של מאבק נפיץ, המאיים לצאת 
משליטה  בלב המאבק: מבנה רחב ידיים המשקיף אל הרי ירושלים
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מאת: ישראל פריי

חבר  של  מפתיעה  אמירה  קרב?  בלי  נכנעים 
כלל  לפיה  ראוכברגר,  אליעזר  העיר  מועצת 
חרדי,  עיר  לראש  זקוקה  שירושלים  בטוח  לא 
מעוררת תמיהה במסדרונות כיכר ספרא, וגוררת 
ביקורת נוקבת של חבר מועצת העיר פיני עזרא, 
שאומר ל'השבוע בירושלים': רק ראש עיר חרדי 
יוכל לתקן את העוולות שנגרמות לציבור החרדי.
התייחס  חי',  ל'קול  השבוע  שהעניק  בראיון 
באריכות חבר המועצה ויו"ר דגל התורה בעיריית 
החרדים  למצב  ראוכברגר,  אליעזר  ירושלים, 
ולסוגית  הפנים-חרדי,  הפוליטי  למצב  בבירה, 
ההיערכות לבחירות הקרובות לעירייה, שייערכו 

עוד כשנה.
כשנשאל איך מביאים לבחירת ראש עיר חרדי, 
אמר ראוכברגר: "אני לא בטוח שעדיף לירושלים 
עיר  ראש  צריכה  שהיא  ברור  חרדי,  עיר  ראש 
לצרכים,  שקשוב  החרדי,  הציבור  את  שמבין 
שהוא קרוב לא רק בשכלו, גם בהשקפת עולמו, 
שיהיה לו לב חם למסורת ולקדשי ישראל, אבל 
אני לא בטוח שירושלים במצבה הנוכחי וביחסי 

הכוחות שיש בה כיום, צריכה את זה".
סיכויי  של  מתמטי  בחישוב  רק  מדובר  ואין 
בה  נשימה  באותה  סיכונים.  מול  אל  היתכנות 

וויתר בקלות על ראש עיר חרדי, אמר ראוכברגר 
החרדי  הציבור  וכל  במידה  ריאלית,  כי  נחרצות 
ספק"  של  צל  "אין  אחד,  מועמד  סביב  יתאחד 
סייג  דבריו  את  מעולים.  בחירה  סיכויי  לו  שיש 
ישראל  גדולי  של  הכרעתם  בקבלת   – כנהוג   –
שהיא  כפי  תיוותר  המתמודדים  ומפת  ובמידה 

היום.
העיר  מועצת  חבר  מתקומם  הדברים,  לשמע 
פיני עזרא )ש"ס(, וטוען כי מלבד חוסר ההיגיון 
ובוויתור  מוקדם,  כה  בשלב  הקלפים  בחשיפת 
החרדים  לחיי  הקריטי  התפקיד  על  מראש 
בירושלים, הרי שמדובר בטעות פטאלית שתגרום 

נזק לתושבי העיר.
"זו התרפסות מוחלטת", אומר עזרא ל'השבוע 
בירושלים', "הציבור החרדי בירושלים מתמודד 
עם עוולות נוראיות, יש מצוקה עצומה של דיור, 
מחסור במבני חינוך, בעיות תקציביות, ברור שמי 
שיוכל לטפל בזה הכי טוב אלו החרדים בעצמם".

עזרא, שקובל לא פעם על חוסר האחדות של 
להישגים  לדבריו,  האחראית,  החרדים,  הנציגים 
רואה  החרדי,  הציבור  נציגי  של  כבירים  הלא 
ראש  כס  לכבישת  המפתח  נקודת  את  באחדות 
העיר ולמילוי צרכי הציבור. "לגבי ראש עיר חרדי 
זו החלטה של גדולי ישראל אבל הבסיס של זה 

הוא אחדות".

ראוכברגר: "לא צריך ראש עיר "גזענות נגד ספרדים במסדרונות העירייה"
חרדי", עזרא: "התרפסות" את  מפרה  העירייה  סנהדרין  תורה  תלמוד  של  ההורים  ועד  לטענת 

בניין  חצי  לגטו,  "הפכנו  לדרעי:  נואשת  פנייה    והסיכומים  החוק 
מגודר, חסמו אותנו מכל כיוון"

בירושלים  התורה  דגל  יו"ר 
מפתיע: "לא בטוח שעדיף ראש 
המועצה  חבר    חרדי"  עיר 
בזעם:  מגיב  )ש"ס(  עזרא  פיני 

"התרפסות מיותרת"

מאת: ארי קלמן וישראל פריי

חוזר  סנהדרין  תורה  תלמוד  על  המאבק 
ועד  ששיגר  חריף  במכתב  העצמה:  במלוא 
ההורים של בית הספר ליו"ר ש"ס השר אריה 
נואשת שיעמוד  פונים ההורים בבקשה  דרעי, 
"התנהגות  מכנים  שהם  מה  מול  לצידם 
הסכמים  והפרת  העירייה,  של  בריונית" 
לרחוב,  להיזרק  הת"ת  לילדי  לגרום  שעלולה 

ללא מענה.
תלמוד  בין  מתנהל  הקשה  המאבק  כזכור, 
שהנהלת  לאחר  וזאת  הישן,  לסמינר  התורה 
 – הת"ת  למבנה  בסמוך  השוכן   – הסמינר 
המבנה,  את  תקבל  היא  לפיו  מהלך  יזמה 
חדש  מקום  תקצה  שהעירייה  לכך  בתמורה 
לתלמוד תורה. לאחר מאבק עיקש ומתוקשר, 
יוקצו  קומות תחתונות   2 לפיה  סוכמה פשרה 
לת"ת,  חדש  מבנה  להקצאת  במקביל  לסמינר 

ולהישארותו בקומה השלישית של המבנה.
אך על פי גרסת ועד הורי תלמידי 'סנהדרין', 
העירייה מנסה לבצע מחטף, והיא אינה עומדת 

בכל סיכום אליהם הגיעו הצדדים.
את  ההורים  מאשימים  חריף,  במכתב 
ובפריצה  בריונית,  בהתנהגות  העירייה 
כל  נגד  השלישית,  בקומה  לשירותים 
לאחר  כי  כבודו,  את  ליידע  "הננו  הסיכומים. 
ההבנות והסיכומים, ההתחייבויות וההבטחות 
נציגי  באוזני  הצהירה  ירושלים  שעיריית 
ש"ס, הרי שבפועל היא מוליכה אותנו בכחש 
בצורה  מפרה  בשטח  והתנהגותה  ובמרמה, 
גסה ובוטה את כל ההבנות המדוברות", כתב 

הועד לדרעי.
לדבריהם, "העירייה פרצה את הגדר שהוקם 
נתח  וכבשה  הנותר,  הספר  בית  שטח  לכיוון 

נוסף מהקומה השלישית שעל פי כל הסכומים 
הת"ת,  בחזקת  להישאר  אמור  תרחיש  בכל 
של  השירותים  מתחם  על  משתלטת  כשהיא 
לטענתם,  בריונית".  בצורה  הכיתות,  קומת 
גדול,  שנותרו  השירותים  חדרי  על  העומס 

ועלול להיות מפגע תברואתי חמור.
שהקרבנו  מה  כל  "לאחר  הוסיפו:  עוד 
לזלזול  זוכים  שאנו  הרי  שגילינו,  והנכונות 
'סופרים'  לא  כי  התברר  העירייה,  מצד  בוטה 
על  לנו  ובזים  בנו  מתחשבים  לא  אותנו, 
הארץ  תזדעזע  זה  על  הלוא  ספרדים,  היותנו 
כשרוח של גזענות כנגד הספרדים שוטפת את 
מסדרונות העיריה ומנחה את פעולות מנהליה. 
אסור לנו לשתוק, לא ניתן את כבודנו למרמס. 
הפכנו לגטו, חצי מבניין הת"ת מגודר, חסמו 
אותנו מכל כיוון אפשרי, והנכונות שלנו לבוא 
כחולשה,  דווקא  בעיניהם  התפרשה  לקראת 

והיווה עבורם כתמריץ להמשיך ולפגוע בנו".
ההורים מאיימים כי אם מתחם השירותים לא 
משפטיות.  לערכאות  יפנו  הם  לידיהם,  יוחזר 
כובד  את  להפעיל  מדרעי  דורשים  הם  בנוסף, 
נשקלו על מנת להוריד את הנושא מסדר היום 

של וועדת ההקצאות, עד לקבלת מענה הולם.
כל  בתגובה:  נמסר  ירושלים  מעיריית 
סנהדרין  הספר  בבית  שנעשות  הפעולות 
מתואמות היטב בין הנהלת בית הספר, הנהלת 
בירושלים,  הרבנים  והנהגת  העצמאי  החינוך 
יש  מחלוקת.  שום  וללא  הדדיות  בהסכמות 
אינו  ההורים  מועד  שחלק  כך  על  להצטער 
פועל במסגרת ההסדר שהושג ובניגוד לטובת 
להניח  בכולם  מפצירה  העירייה  התלמידים. 
את השיח המלחמתי ולוותר על הטרמינולוגיה 
הדברות  תהליכי  לאמץ  ולהמשיך  המיותרת 

לפתרון הבעיות.

בדקו את זכאותכם לסיוע בשכר דירה 
ולדיור ציבורי
התקשרו 5442* 

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

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

סטטוס הטיפול מועד תפוגת זכאות

מסמכים נחוציםמיקומכם בתור לדיור

מועדי תשלום

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

מענה בעברית, 
בערבית וברוסית

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

אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
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חורף חם באשפר

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

מבצעים ולהיטם

לק"ג

טרי קפוא

קפוא

כרעיים/ירכיים/חזה מכסה הצלע (מס' 7)

שריר (מס' 8)
97 2980

3990

3 ק"ג ב- לק"ג

לק"ג

קפוא פילה מושט (אמנון) 

2190
לק"ג

קרטון עוף טרי

2190
לק"ג מוגבל ל-4 ק"ג

קפוא צלי כתף (מס' 5)

6490

טריטרי כרעיים/ירכיים/חזה

97

לק"ג



רדיו ’קול ברמה' יחד עם כל בית ישראל שותפים באבלו 

ובצערו של גאון ישראל, פאר הדור והדרו, מורה דרכנו ומאיר 

נתיבותינו, עטרת ראשנו וצניף תפארתנו,

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול

שנסתלקה לבית עולמה

לאחר עשרות שנות יסורים קשים ומרים.

נשגר בזאת ’כסא דנחמתא‘ קדם מורנו ורבנו מרן שליט“א, 

שלא יוסף לדאבה עוד וימשיך להנהיגנו ולהתוות לנו את 

הדרך הישרה, מתוך בריאות איתנה לאורך ימים ושנים טובות. 

ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולו. אכי“ר.

החותמים בצער רב

הנהלת הרדיו, עובדים
וקהל המאזינים

אבל יחיד עשי לך

רבנו מאיר מאזוז 
שליט“א.

על פטירת בתו

מרת גאולה מאזוז ע“ה

אריאל דרעי
מנכ"ל

צבי עמאר
בעלים
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מאת: משה אברהמי

'פארק הסנהדרין', המשתרע על פני עשרות 
ביום חמישי האחרון בטקס חגיגי  נחנך  דונם, 
בטקס  בירושלים.  סנהדריה  בשכונת  ומיוחד, 
השתתפו כ-1,200 מילדי השכונה וסביבותיה. 
הייחודיים  הגנים  אחד  הוא  החדש  הפארק 
בירושלים, וכולל מבנים ארכיאולוגיים עתיקי 

יומין, וגן משחקים פעיל.
מ-10  למעלה  הושקעו  הפארק  בהקמת 
מהמשרד  הגיעו  מתוכם   6 שקלים,  מיליון 
ראש  סגן  גייס  אותם  ומורשת,  לירושלים 
העיר יוסי דייטש, ויתר הכסף הועבר מעיריית 
שיקום  המקום,  חידוש  במסגרת  ירושלים. 
מתקנים  והתקנת  הידיים  רחבות  המדשאות 
מיוחדים לכלל הגילאים תוך שילוב מתקני עץ 
מיוחדים, ושימור מערות הקבורה ההיסטוריות.
יוסף דייטש בדברים שנשא  סגן ראש העיר 
בטקס לציין לשבח את השר זאב אלקין וראש 
פינדרוס  הרב  לסיעה  ועמיתו  ברקת  ניר  העיר 
וכן את מר דביר כהנא מנכ״ל משרד ירושלים 
לשעבר אשר התגייס והתניע את תהליך שיפוץ 
הגן יחד עם יו״ר הרל״י מר אייל חימבסקי, ומר 
לאנשי  וכן  מוריה  מנכ''ל חברת  נובירט  דורון 
המנהלת  בראשות  אשכולות  קהילתי  המינהל 
זייבלד אשר לאורך כל הדרך הובילו  ל.  הגב׳ 
את הליך שיתוף הציבור ומעורבות התושבים. 
על  האמון  פינדרוס  יצחק  העיר  ראש  מ"מ 
העובדה  מלבד  כי  ציין  העיר  פני  שיפור  תיק 

ילדים  לאלפי  בטיחותית  תעסוקה  ייתן  שהגן 
התיירות  להגברת  יביא  הוא  האזור,  תושבי 
עבודה  נעשתה  לא  שנים  "הרבה  לירושלים. 
שכזו באזורים החרדיים בבירה. בסופו של יום, 
הפארק הפך  מאתר מוזנח שהביא למקום כל 
מיני מרעין בישין, לאחד האתרים היפים ביותר 
בירושלים. אין ספק כי גם לציבור החרדי מגיע 
תושבי שאר  ברמה שמקבלים  לקבל שירותים 

השכונות בעיר וכך עשינו".
גם  נוצל  חורשה  של  אופי  בו  שיש  הפארק 
שליווה  המרכזי  הרעיון  רבות.  ישיבה  לפינות 
את התכנון של הגן המחודש הוא חיבור החדש 
עם הישן בהתאמה של גשר בין התקופות, תוך 
כדי ניצול לחוויה מושלמת של הגן בו צפויים 
לבקר אלפי מבקרים במגוון גילאים ולכל אורך 

השנה.

מאת: ישראל פריי

במלאות  הנרצחים:  לזכר   – תורה  מרבים 
של  הכנסת  בבית  הרצחני  לפיגוע  שנים   3
קהילת בני תורה בהר נוף, התכנסו 800 ילדים 
הנרצחים  לזכר  משותף,  ללימוד  ואבותיהם 
ולעילוי נשמותיהם. בנוסף, רבני השכונה יצאו 
לחיזוק  שיוקדש  כסף  סכום  לתרום  בקריאה 
שיעורי תורה. מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 

הצטרף לקריאה במכתב נדיר.
מיוחד  לימוד  סדר  התקיים  שבת,  במוצאי 
במסגרת 'אבות ובנים', שהוקדש לזכר נשמות 
אריה  הרב  גולדברג,  אברהם  הרב  הנרצחים 
חיים  הרב  טברסקי,  משה  הרב  קופינסקי, 
רוטמן, והרב קלמן לוין ה' יקום דמם, שנרצחו 
ותפילין,  בטלית  עטורים  בתפילה  בעומדם 

ורס"מ זידאן סייף שנפל בעת מילוי תפקידו.
מכל  ילדים   800 חלק  לקחו  הלימוד  בסדרי 
סיום  כשלקראת  נוף,  הר  בשכונת  הכנסת  בתי 
פינקל,  בנימין  ר'  הגאון  הרב  לדרוש  הגיע 

משגיח ישיבת מיר.
בדרשת ליל שבת, נשא רב קהילת 'בני תורה' 
דברי  רובין,  הכהן  מרדכי  יצחק  הגאון  הרב 

הנכונה  "הדרך  כי  ואמר  וכיבושין,  התעוררות 
להנציח את הקדושים היא בתוספת של לימוד 

התורה ואבות ובנים וברוב עם והדרת מלך". 
האירוע עצמו אורגן ע"י כולל עטרת קדושים 

המונה 200 אברכים.
במכתב מיוחד, פונה מרן שר התורה הגר"ח 
"הנני  בקריאה:  הקהילה,  לבני  קנייבסקי 
מושלכים  קדושים  זכרון  לעת  ידיכם  לחזק 
באש, ולעורר שתראו לעשות להסיר חרון אף 
תורה  כמאחז"ל  תורה  הוא  הכל  ותחילת  ה'.  
חלק  לו  שיהיה  חייב  אחד  וכל  ומצלא,  מגנא 
שתקבעו,  כפי  תורה  בריבוי  בממון  ושותפות 

ויהיה זה שמירה מעליא".

צילום: שלומי כהן

צילום: יולי שוורץ, באדיבות רשות העתיקות

3 שנים לטבח: 
ילדים לומדים לזכר הנרצחים

תורה',  ב'בני  לפיגוע  שנים   3 במלאות 
יוצאת שכונת הר נוף בפרויקט הנצחה: 
האחרון,  במוצ"ש    ובנים'  'אבות 
הגיעו ללימוד 800 ילדים  מרן הגר"ח 
להסיר  לעשות  "תראו  נדירה:  בקריאה 

חרון אף ה'"

חגיגה לילדים: 28 דונמים של פארק חדש
נחנך  החרדיות,  השכונות  בלב 
בהשקעת עתק פארק שיהפוך למוקד 
למשפחה החרדית  פארק סנהדרין 
עתיקות,  אתרי  בין  ישלב  החדש 
מוצלים,  אזורים  נעימות,  חורשות 

ומתקנים משוכללים לכל הגילאים צילום: ששון תירם

Founded by Maran Rav
Shlomo Zalman
Auerbach Zt''l

Lead by Rav Yizchak Lorencz

For appointments:

1-700-556-300
office@binathalev.org

Head of Department:
Mrs. R. Kook

(London-israel)

now offering 
in israel

Mental Health 
Counseling  
For English 
speakers 

 Young Women/Teens
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בן 4 שיחק בגפרורים, 
ושרף את ביתו

באישון ליל: 
פשיטה על צ'יינג'

שילד  לאחר  כליל,  נשרפה  רמות  בשכונת  מגורים  דירת 
  שנותר בבית ללא השגחת הורים, שיחק עם גפרורים

הדירה ניזוקה קשות, ואשה נפגעה קל

חנות  בעל  בהם  חרדים,  שלשה 
להמרת כספים מוכרת מאד בגאולה, 
בסכומי  הון  להלבנת  בחשד  נעצרו 
עתק  מאוחר יותר התברר: המעצר 

מאת: משה אברהמיהנו חלק מחקירה רחבת היקף

שבת,  בבוקר  פרצה  שריפה 
ברחוב  מגורים  דירת  וכילתה 
יחזקאל קויפמן בשכונת רמות. 
שהוזנקו  והצלה  כיבוי  צוותי 
למקום, הצליחו בחסדי שמים 
ללא  הלהבות,  על  להשתלט 

שהיו נפגעים בנפש.
שהגיעו  כיבוי  כוחות 
בשריפה  הבחינו  למקום, 
הראשונה  בקומה  גדולה 
קומות,  שלוש  בן  בבניין 
ולשונות אדירות של אש ועשן 
הדירות  מאחת  המיתמרים  רב 

בקומה הראשונה.
של  בפיקודו  האש  לוחמי 
אל  חדרו  אדרי,  אלי  רב-רשף 
הדירה הבוערת ואפופת העשן, 
ביצעו כיבוי של השריפה, מנעו 
לכלל  האש  התפשטות  את 
לכודים,  אחר  סרקו  הבניין, 
מהעשן  הבניין  את  ואווררו 

שהצטבר  והסמיך  הרעיל 
בו. בחסדי שמים, לא נפגעו 
אישה  למעט  הבניין,  דיירי 
לאחר  קלות  שנפגעה  אחת 

שנכוותה מהאש.
נגרם  שנשרפה,  לדירה 
מקרינת  מאוד  כבד  נזק 
נזקי  וכן  והעשן,  החום 
במקומות  נגרמו  ופיח  עשן 

נוספים בבניין.
ראשונית  מחקירה 
החלה  השריפה  כי  עולה 
ילד  של  משחק  בעקבות 
בזמן  בגפרורים   4 כבן 
שהלה נשאר עם אחיו לבד 
מהמשחק  כתוצאה  בבית. 
להתלקח  החלו  בגפרורים, 
זמן  ובתוך  לבוש  פריטי 
קצר מאוד, התפשטה האש 
וכילתה את כל  לכלל הבית 

תכולתו.

מאת: משה אברהמי

כוחות  חדשה:  הסתבכות 
ליל  באישון  פשטו  משטרה 
המרת  מחנויות  אחת  על  שישי 
והפעילות  המוכרות  המט"ח 
גאולה,  בשכונת  ביותר 
ובמקביל עצרו את בעליו ושני 
מסמכים  נוספים.  חשודים 
רבים הוחרמו ומעצר החשודים 

הוארך.
לאחר מספר שעות של חוסר 
התמונה  התגלתה  וודאות, 
שלושת  מעצר  המלאה. 
המוכרות  החרדיות  הדמויות 
היקף  רחבת  מחקירה  חלק  הנו 
שמנהלים מזה שנה וחצי חוקרי 
כוח משימה מיוחד בלה"ב 433 
- יאח"ה, יחד עם רשות המיסים 

והרשות לאיסור הלבנת הון.
לפשיטה  שקדם  שני  ביום 
החקירה  הפכה  הלילית, 

לגלויה, וכוחות משטרה פשטו 
16 חשודים מכל  על ביתם של 
רכוש,  החרימו  הארץ,  רחבי 
את  והובילו  נכסים,  חילטו 
ולהארכות  לחקירות  החשודים 

מעצר.
יעדי  מרבית  שנגד  בעוד 
האשמות  עומדים  החקירה 
חוקי  בלתי  סחר  של  כבדות 
בהיקפי ענק, הרי שנגד שלשת 
עומדים  המעורבים,  החרדים 
הון,  הלבנת  של  חשדות 
מדינות  בין  כספים  והעברת 
בסכומי עתק, על מנת לטשטש 
מתשלום  ולהימנע  מקורם  את 

מסים.
מעצר,  ימי  חמשה  בתום 
ואברך  הצ'יינג'  בעל  שוחררו 
רב  השלישי,  העצור  נוסף. 
בישיבה, הובא להארכת מעצר 

הדירה השרופהנוספת.

רח׳ שטראוס 17 ירושלים
02-6222210

 רוכשים מקצוע פרקטי ומתפרנסים בכבוד

של

לגברים בלבד!

מקומות אחרונים | סבסוד גבוה במיוחד

ההרשמה בעיצומה | מלגות לזכאים

מקומות אחרונים | סבסוד גבוה במיוחד

טכנאי סלולאר ומחשבים ניידים
מעבדת שירות כולל סטאז' לבוגרים במעבדת שירות סמוכה

טכנאי מכשירי חשמל ביתיים, קירור ומיזוג אויר
מעבדה ייחודית נוספת מצוידת ומרווחת להתמחות במיזוג אויר. 

אבטחת מידע ולוחמת סייבר
 קורס מוסמך מבדקי חדירה

)הקורס המתקדם בעולם ההאקינג והגנת סייבר מיועד למנהלי רשתות תקשורת(

 קורסי החורף החמים

לומדה
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אלי כהן 

בירושלים נפטרה השבוע בשיבה טובה אשת 
החסד, אוד מוצל מאש, ניצולת שואה ששרדה 
בכוחות  השתקמה  משפחתה,  מכל  לבדה 
על  הניצחון  את  בחייה  לראות  וזכתה  איתנים 

הנאצים ימ"ש - מרת מינדל שוורץ ע"ה.
נפש  כוחות  עליה  ראו  בצעירותה  כבר 
להינצל  זכתה  ניסים  בניסי  כאשר  מיוחדים 
מכל  בודד  כשריד  מאושוויץ  האחרון  ברגע 
משפחתה החשובה והענפה שהוכחדה על ידי 

הנאצים ימ"ש בשואה האיומה רח"ל.
אליהו  חיים  להרב  נישאה  המלחמה  לאחר 
מתוך  חדש  דור  הקימה  ואיתו  זצ"ל,  שוורץ 
הרגשת שליחות מיוחדת להנציח את משפחתה 
שניסה  המר  האויב  על  ניצחת  וכהוכחה 

להשמיד את עמה. 
ב"דיר-יאסין" – כפר ערבי נטוש ליד גבעת 
והקימה  שורשים  נטעה  בירושלים,  שאול 
זצ"ל.  שוורץ  אליהו  חיים  הרב  עם  ביתה  את 
יציבים  עקרונות  של  ואמונה,  תורה  של  בית 

ועמידים, שהוקם בנחישות ובעוז רוח.
עד שנותיה האחרונות ממש תפקדה המנוחה 
ע"ה בתפקוד מלא, והייתה סמל ודוגמא לאם 
על  בביתה  שלמה  'ממלכה'  ניהלה  מסורה. 
עובדת  ובאה,  יוצאת  והייתה  המשתמע,  כל 
מתוך  והכל  והתקופה  הצורך  כפי  ומתנדבת 
לא  מעולם  זאת  ולמרות  ומכאובים  קשיים 
ותוך  בשמחה  תמיד  מפניה,  החיוך  מש 
הודאה לקב"ה על הדור שזכתה להקים לאחר 

המלחמה.
הן  פעילה  הייתה  חייה  שנות   98 לאורך 
לו, עזרה לכל פונה  והן מחוצה  בענייני הבית 
כרוך  שהיה  הגדול  הנפשי  הקושי  ולמרות 
תמיד  -השתדלה  השואה  מאורעות  בזיכרון 
בכדי  ימ"ש  הצוררים  ועל  המלחמה  על  לדבר 
את  אחריה  הבאים  לדורות  ולהשריש  להעביר 
הניסים  ואת  עולם  בבורא  והביטחון  האמונה 

הגלויים שחוותה.
שנירר  שרה  של  מורשתה   – יעקב"  ב"בית 
בקושיצה  המחנכות  מראשונות  הייתה 
שבצ'כוסלובקיה. ב"יד ושם" גבו ממנה עדויות 
שניצלו  בארץ  מהיחידות  הייתה  כי  מיוחדות, 
מאושוויץ אחר שהות של שנה שלמה – וזאת 
בדרכים פלאיות. את קורותיה בשואה העלתה 
בספר "חוטים של אש". נקמתה בנאצים ימ"ש 
בספר  שהועברה  הרוחנית  המורשת  הייתה 
והדורות  במעש  הגדושים  חייה  גם  כמו  זה, 

שהקימה על מורשת בית אביה.
אותה  הכירו  צדק"  "שערי  החולים  בבית 
מקום  ובכל  המאוחרות  בשנותיה  כמתנדבת 
בו הייתה הקרינה איפוק, נכבדות שלווה וקור 

רוח.
משה  יעקב  הר"ר  בנה,  את  אחריה  הותירה 
הי"ו, ושלוש בנות: הגב' קילא שפיצר שתחי', 
שוורץ  ציפי  והגב'  שתחי'  אסטרייכר  רבקה 
נינים  נכדים,  ממאתיים  למעלה  ועוד  שתחי', 
את  ומשמרים  בדרכה  ההולכים  נינים  ובני 

מורשתה. 
יהי זכרה ברוך.

מאת: משה אברהמי

של  ציונו  את  השבוע  פקדו  אלפים  עשרות 
מזווהעיל  משה  גדליה  רבי  האדמו"ר  כ"ק 
של  ציונו  מקום  פטירתו.  יום  ,לרגל  זצוק״ל 

נודע  הצדיק 
לישועה,  כמסוגל 
סגולת  בזכות 
שני, חמישי ושני. 
ימות  בכל  כאשר 
השנה פוקדים את 
המונים  המקום 
בתפילה  להעתיר 

בציון הצדיק.
ך  ל ה מ ב
חולקו  ההילולא, 
את  לפוקדים 

ארגון  ע״י  ושתייה  אוכל  מנות  אלפי  הציון 
ירט,  משפחת  שבניהול  הישועות'  'פועל 
לרווחתם של האלפים. בין הפוקדים את הציון 

נצפו גם אישי ציבור ובהם חבר מועצת עיריית 
ירושלים מאיר תורג׳מן.

ביום  נערך  חלה  הפרשת  טקס  בנוסף, 
ההילולא, בהשתתפות מאות נשים, כשהחלות 
בהן בוצעה המצווה 
קלה  שעה  נאפו 
המעמד,  קודם 
המיוחד  במטבח 
במתחם  שהוקם 

הציון.
הסגולות  כאמור, 
במהלך  שפורסמו 
אודות  השנים 
בציון,  התפילה 
למשכן  סמוך  ג'ארח,  שייח  בשכונת  השוכן 
הכנסת, התפרסמו בכל העדות והחוגים, ורבים 

המעתירים תפילה לישועת הכלל והפרט.

עם סגולה: המונים פקדו את 
ציון הישועות

אלפים רבים פקדו השבוע את ציון הרה"ק רבי גדליה משה 
מזווהעיל זצ"ל, סמוך למשכן הכנסת, לרגל יום פטירתו

 נכדיה ונינה מלווים אותה
בדרכה האחרונה

מיטתה  אחר  הלכו  צאצאים  ממאתיים  יותר 
של המנוחה, שניצלה בגפה מזוועות השואה 
ופעלה כל חייה להשריש לדורות הבאים את 

הניסים הגלויים שחוותה 

כמאה שנות חיים: 
מרת מינדל שוורץ ע"ה

הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

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

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח



אל תתעלמו 
מהכאב

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

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

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי  וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים
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יו"ר הקואליציה: "יש בעיות בתיקון 
חוק הגיוס עם כל המפלגות"

ח"כ דוד ביטן טוען כי מלבד כולנו גם ישראל ביתנו והחרדים 
עצמם מקשים על תיקון החוק, אבל משוכנע שבסופו של 
דבר יימצא נוסח מוסכם  מחלוקת פנימית ב׳יהדות התורה׳ 
גורם    בג"ץ  מול  ההתגברות  פסקת  על  להתעקש  האם 
בסביבת כחלון: "אנחנו בעד לתקן את החוק באופן מידתי"

מאת: ארי קלמן

ממשיכה  המתוקן  הגיוס  חוק  חקיקת 
להתקדם, חודשיים לאחר שהחוק הקודם נפסל 
על ידי בג"ץ. הוועדה המקורית שזומנה לשם כך 
לא מתכנסת, אך חברי הכנסת החרדים עסוקים 
בעניין במרבית סדר יומם, הם נפגשים עם כלל 
בכדי  הרלוונטיים  הגורמים 
להגיע לבסיס של הסכמות, 
כדי להכין נוסח חוק אותו 
יוכלו להעביר תוך חודש 
ומשם  ראשונה  לקריאה 

חוץ  לוועדת 
וביטחון 
ך  ר ד ב

לקריאה שניה ושלישית. 
מתקשים  המוסכם,  הניסוח  אל  שבדרך  אלא 
היועצים  להסכמות,  להגיע  הכנסת  חברי 
המשפטיים חלוקים כיצד לסכם את פסקת בג״ץ 
בתוך  שהיו  הדעות  חילוקי  בשל  המורכבת, 
בנושא,  שניתנה  בהחלטה  השופטים  הרכב 
ובכך מתקשים להציג מסמך מסודר שימנע שוב 

מבג"ץ לפסול את החוק. 
בתוך  התלבטות  היא  העיקרית  הבעיה  אך 
יהדות התורה, האם ליישם את פסקת ההתגברות 
הקואליציוני  שבהסכם  למרות  הגיוס.  בחוק 
כחלון  משה  'כולנו'  ויו"ר  האוצר  שר  מחויב 
ומתנגד,  שלו  על  עומד  הוא  בסעיף,  לתמוך 
וליצמן  גפני  הכנסת  לחברי  השבוע  הודיע  כך 

שפגשו אותו ביום שני בנושא החוק. 
עיתונות'  ל'קו  אומר  כחלון  בסביבת  גורם 
כי ״אנו חושבים שנכון לתקן את החוק באופן 

מידתי, אבל זה רק בתנאי שיש לכך הבנה ורצון 
בקואליציה״. 

מלבד זאת, גם בתוך הסיעות החרדיות ישנה 
התלבטות בעניין זה. בדגל התורה מבהירים כי 
סעיף ההתגברות לא מוכרח בתיקון חוק הגיוס 
ולטענתם ניתן לפתור את הבעיות שהציב בג״ץ 

בדרכים פשוטות יותר מבחינה קואליציונית. 
כך למשל מסביר גורם בכיר בדגל כי ״לטענת 
החלטת  נעביר   - אפליה  ישנה  כי  השופטים 
ואז  עליון  ערך  הוא  תורה  לימוד  כי  ממשלה 
להחלטת  בניגוד  אפליה  על  לטעון  יוכלו  לא 
ממשלה, ולדברי הנשיאה נאור כי לשר הביטחון 
יש כוח רב מידי להעניק פטור ללומדי תורה לפי 
שיקולו - ניתן להעביר סמכות זו לכנסת כולה״, 
אך מנגד יש מי שטוען כי פסקת ההתגברות היא 
הכרחית ״כדי לשמר את מעמד בני הישיבות״, 
כך טוען גורם ב'שלומי אמונים' שמספר בשיחה 

עם ׳קו עיתונות׳ כי סגן השר מאיר פרוש מתעקש 
כדי לפתור את הסוגיה המורכבת אחת  בעניין, 

ולתמיד. 
ביטן,  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו״ר  במקביל, 
חושף בשיחה עם ׳קו עיתונות׳ כי ״בחוק הגיוס 
ישראל  עם  כולל  המפלגות,  כל  עם  בעיות  יש 
עצמם״.  והחרדים  כחלון  עם  וכולל  ביתנו 
במענה לשאלה האם יש חשש ממשי לשלמות 
הקואליציה בעקבות חילוקי הדעות אומר ביטן 
לא  אני  אבל  מחלוקות,  ״יש  עיתונות׳  ל׳קו 

חושש, מקווה שיגיעו להסכמות״.
נדחה  שהשבוע  השבת  חוק  עם  קורה  מה 

שוב?
"יש עוד כמה דברים שצריך לעבד, וזה ייקח 
בנושא  חוקים  כמה  יש  שבועיים.  שבוע  עוד 
גפני  של  הרטרואקטיבי  החוק  אבל  המרכולים 

אין סיכוי שיעבור".

התקינו בבית גלאי עשן במחיר נמוך 
ותהיו בטוחים שהבית בטוח. 

שרפות פורצות 
בגלל טעויות!

רוצים לישון 
בלילה בשקט?    בלילה בשקט?    

רוצים לישון 
בלילה בשקט?    

רוצים לישון 

יחד, נמנע את השרפה הבאה.

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש
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ארי קלמן

בג"צ הוציא אתמול )ג'( צו על תנאי בעתירה 
ישראל,  משטרת  נגד  הכותל'  'נשות  שהגישו 
למורשת  והקרן  רבינוביץ'  הגר"ש  הכותל  רב 
הכותל, בו הוא מורה להם להשיב תוך 30 יום 

על שתי טענות מרכזיות.
השאלות עליהן נדרשים לענות הן: מדוע לא 
להתפלל  הכותל  נשות  של  זכותן  את  יבטיחו 
הכותל  של  הצפונית  ברחבה  הנשים  בעזרת 
את  ינקטו  לא  ומדוע  הפרעות,  ללא  המערבי 
המנסים  הגורמים  כנגד  הדרושים  הצעדים  כל 
לשבש את התפילות של נשות הכותל, ובכלל 
זה מדוע לא ירחיקו את 'הגורמים המפריעים' 
מגיעות  הכותל  שנשות  בזמן  הכותל  מרחבת 

למקום.
הוא  כי  המשפט  בית  הודיע  כך  בתוך 
מרחיב את הרכב השופטים משלושה לשבעה 
)לפחות( בעתירת נשות הכותל ושורת ארגונים 

נגד המדינה בעניין ביטול מתווה הכותל.
ל'קו  אומר  החרדיות  במפלגות  בכיר  גורם 

מדוע  להגיב  הדרישה  "עצם  כי  עיתונות' 
עם  פעולה  הכותל  ורב  המשטרה  ישתפו  לא 
חוצפה.  היא  הללו  הנשים  של  הפרובוקציות 
ובדרך  מאחר  רעות,  מבשרת  ההרכב  הרחבת 
כלל היא הקדמה לפסיקה 'ליברלית' בעייתית".

ואורלי  רוזנברג  שפירא  ריקי  הדין  עורכות 
הכותל  נשות  את  המייצגות  לחובסקי  ארז 
כי המסר המועבר למדינה  "יש לקוות  הגיבו: 
לפיו עליה להרחיק את כל הגורמים המפריעים 
מימוש  את  ומונעים  הכותל  נשות  לתפילת 
זכותן החוקתית לפולחן ברחבת הכותל יופנם, 
וכבר בראש חודש כסלו תוכלנה נשות הכותל 

להתפלל ברחבה הצפונית ללא הפרעות".
רוזנברג  שפירא  הדין  עורכות  הוסיפו  עוד 
את  להרחיב  בג"ץ  "החלטת  לחובסקי:  וארז 
מצביעה  הכותל  מתווה  בביטול  הדן  ההרכב 
בית  לפתחו של  העומדת  הסוגיה  על חשיבות 
בישראל  נשים  של  זכותן  שעניינה  המשפט, 
על  והשפעתה  בכותל  פולחן  וחופש  לשוויון 

זכותן לשוויון בכל מרחב ציבורי בישראל".

אבי רבינא

השבוע  גזר  אביב  בתל  השלום  משפט  בית 
על  מאסר  חודשי  חמישה  של  עונש  )שני( 
תנאי על הגאון רבי אברהם יוסף, לשעבר רבה 
עונש  מלבד  אמונים.  הפרת  בגין  חולון,  של 
 75 בסך  קנס  גם  יוסף  הרב  על  הוטל  המאסר, 

אלף שקלים. 
"בית  בד"ץ  את  שקידם  בכך  הורשע  הרב 
רב  בתפקיד  שכיהן  בעת  משפחתו  של  יוסף" 
העיר חולון, וכך בעת שכיהן כממלא מקום הרב 
הרב  חייב  המשפט,  בית  לפי  יהודה.  אור  של 
בעלי עסקים המעוניינים לקבל תעודת כשרות 
"מהדרין" של הרבנות, לעבוד רק עם בד"צים 
מסוימים ובהם בד"ץ "בית יוסף". כאשר בעל 

עסק שסירב - נשללה ממנו התעודה.
הנאשם  כי מעשיו של  נקבע  הדין  בהכרעת 
"הביאו לקידום גוף אחד שיש לו אינטרס לגביו 
המדוברות,  בערים  חופשית  תחרות  ולמניעת 
הפרטיים  הכשרות  בגופי  הן  פגעו  ומשכך 
האחרים, הן בבעלי העסקים והן בציבור צרכני 
חובת  הנאשם  חב  בעיקר  לו  אשר  הכשרות, 

נאמנות מתוקף תפקידו".
רבי  שהגאון  בעובדה  התחשב  השופט 
במסגרת  הסכים,  ה-68  בן  יוסף  אברהם 

ולא  הציבוריים  מתפקידיו  להתפטר  ההסדר, 
לשוב לזירה הציבורית במשך שבע שנים.

ובאופן  באשמה  כפר  עצמו  הרב  כי  יצוין 
תפיסתו  לפי  פעל  כי  וטען  הדברים,  הצגת 
ההלכתית ועל פי צו מצפונו, בהתאם למקובל 
הוא  העניינים  ניגוד  הדין.  בהוראות  ברבנות 
לביטול האישום  בלבד. ההגנה טענה  פורמלי 
בטענה להגנה מן הצדק, בין היתר בשל אכיפה 
בררנית, כביכול. אבל סגן נשיא בית המשפט, 
השופט צחי עוזיאל, דחה את הטענות והרשיע 

את הרב בשתי עבירות של הפרת אמונים.
נציגי  הודיעו  הדין,  הכרעת  לאחר 
טל  עו"ד  יוסף,  הרב  של  וסנגורו  הפרקליטות 
שבמסגרתו  טיעון  להסדר  הגיעו  כי  שפירא, 
מתחייב הנאשם להתפטר ממשרתו כרב העיר 
חוזר  בלתי  באופן  עצמו  להשעות  חולון, 
עד  הראשית  הרבנות  מועצת  כחבר  מתפקידו 
שלא  והתחייבות  הנוכחית  הקדנציה  לסיום 

להתמודד שוב על תפקיד זה. 
שלא  הרב  מתחייב  ההסדר,  במסגרת  עוד 
 7 למשך  כלשהו  ציבורי  תפקיד  על  להתמודד 
שנים מיום חתימת ההסדר. בכפוף לכך, הוסכם 
תנאי  על  מאסר  יכלול  לרב  שיינתן  העונש  כי 

וקנס של 75 אלף שקל.

חשש מהחלטת בג"ץ

ידונו  בג"ץ  שופטי  משבעה  פחות  לא 
ביטול  נגד  הכותל'  'נשות  של  בעתירתן 
ידי הממשלה  מתווה הכותל, שנעשה על 

לדרישת המפלגות החרדיות

יוסף התפטר מתפקידו   לאחר שהגאון רבי אברהם 
עליו  נגזרו  טיעון  הסדר  ובמסגרת  העיר  כרב 
קנס  שקל  אלף  ו-75  תנאי  על  מאסר  חודשי   5

הרכב מורחב ידון 
ב'מתווה הכותל'

מאסר על תנאי וקנס 
לרבה של חולון

כאב רב: "רוצה שיבדקו גם אותי"
בשיאם של המאבקים המרים, אחרי תחקיר שפורסם נגדו 
ודרישה לוועדת בדיקה מטעם משרד הדתות, כתב 'קו 
עיתונות' בראיון נטול כפפות עם הגאון רבי סיני מאיר 
פרנקל, רב המושבה יבנאל, המסכם ארבעים וחמש שנה 

לכהונתו, אך גם עשרים שנות מאבקים ורדיפות נגדו

מאת: יענקי קצבורג

העיתון "מעריב" בישר לקוראיו לפני עשרות 
 – במדינה  ביותר  הצעיר  "הרב  מונה  כי  שנים 
כרב  שנתקבל  מחיפה,  פרנקל  מאיר  סיני  הרב 
המושבה הוותיקה יבנאל, ורוצה לעסוק בחינוך 

הנוער".
ארבעים וחמש שנה אחרי שמונה כרב הצעיר 
ביותר, עוד בהיותו תלמיד ישיבה בן  18, יצא 
כתב 'קו עיתונות' למושבה הקטנה יבנאל, וגילה 
מאיר  סיני  רבי  הגאון  מבפנים.  קרועה  היא  כי 
פרנקל, מזקני רבני הצפון, מסכם אמנם 45 שנות 
עשרים  גם  מסכם  התושבים  לדברי  אך  כהונה, 
המועצה  מול  וקשים  מרים  מאבקים  שנות 
הדתית, חסידי ברסלב וגורמים מקומיים שעשו 

יד אחת כנגדו.
השיא לדברי התושבים היה בשבוע האחרון, 
הרב  לביתו של  הגיע  הערוצים  "כתב של אחד 
לנישואין,  להירשם  וביקש  נסתרת  מצלמה  עם 

מלרשום  מנוע  הרב  המאבקים  שבשל  בזמן  בו 
נישואין. הרב פרנקל משקיע לא רק כמה שעות 
שעות  וארבע  עשרים  אלא  התושבים  למען 
וביתו  למעננו,  בשבוע  ימים  שבעה  ביממה, 
ועדת  דורשים  אנחנו  דבר.  לכל  תמיד  פתוח 
הדת  בענייני  הנעשה  על  תלויה  בלתי  חקירה 
לנו  אומר  האחרונות",  שנים  בעשרים  ביבנאל 
פעולה  וועד  שהקים  המושבה  תושב  עובדיה, 

למען כבודו של הרב.
שמעלה  בתחקיר  מדובר  כי  לציין  חשוב 
שאלות נוקבות על תפקודו של הרב, ובין היתר 
אחרי  למעקב  יכולת  חוסר  נישואין,  רישום  אי 

הכשרות והיעדר קבלת קהל בלשכת הרבנות.
רבה של יבנאל עצמו לא נואש מן המאבקים 
בראיון  עיתונות'  ל'קו  ואומר  והמלחמות, 
'כל  במוסף  השבוע  בסוף  במלואו  שיפורסם 
ישראל': "בסיני מאיר פרנקל אפשר לפגוע, אבל 
ברבנות העיר, בתפקידו של הרב, לא אתן לפגוע 

בשום אופן, והאמת תנצח, זה ברור לי". 

כאשר הרב הגיע ליבנאל, היו יהודים חרדים 
במושבה?

"היה רק מניין אחד ביום של תפילת מעריב, 
וגם המניין הזה לא היה קבוע אלא היינו מחכים 
והיו מתאספים  הפרות,  את  לחלוב  שיגמרו  עד 
ומתפללים. לא היה מה לדבר על תפילת שחרית 
לפני  שוממים.  כנסת  בתי  שישה  היו  ומנחה, 
השם  ברוך  שוחט,  רק  רב,  היה  לא  שהגעתי 

נעשתה מהפכה רוחנית שאי אפשר לתאר".
מהו תפקידו של רב בישראל?

"אני שואל מה לא תפקידו של רב בישראל, 
 – שמש  דוד  מתפוצץ  לתושב  הכל,  הכל  הכל 
קודם כל מגיעים לרב. אני לא מסיים את השעות 
שלי והולך – אני כל הזמן עם התושבים. הדלת 
זה  אם  תליט"א  הרבנית  ואצל  אצלי  פתוחה, 
שלום בית, עניים שאין להם מה לאכול. הכל זה 

הרב".
ברסלב  חסידי  רב  נפטר  שנים  כמה  לפני 
ביבנאל מוהרא"ש שיק זצ"ל, במשך שנים היו 

מאבקים קשים, אלו אותם מאבקים שנמשכים?
לא  "קיבלתי על עצמי לא לדבר שום מילה, 
תשמע ממני מילה רעה על הקהילה של ברסלב 
לבקש  יבואו  אם  ליבנאל,  אגב  הבאתי  שאני 
לאלו  גם  שלם,  בלב  להם  מוחל  אני  מחילה 

שירקו עליי וניסו לפגוע בי".
מהרבנות  הדרישה  על  מהתושבים  שמענו 
בדיקה  ועדת  להקמת  הדתות  ומשרד  הראשית 
במשך  ההתנהלות  את  לבדוק  תלויה,  בלתי 

עשרים השנים האחרונות...
קשר  אין  לי  הזו,  ההתארגנות  על  "שמעתי 
גם  שיבדקו  שרוצה  הראשון  אני  אבל  לזה, 
לנצל  שהגיעו  יעשה  שלא  מעשה  נעשה  אותי, 
על  לעשות תחקיר  וכאילו  אליי  את ההתנכלות 
שלא  בזמן  לנישואין,  לרשום  מסרב  שאני  כך 
מאפשרים לי להתנהל כרב, לא מאפשרים לרב 
בישראל למלאות את תפקידו, אין לזה אח ורע, 
איך ארשום לנישואין אם אינטרסנטיים לקחו לי 

את האפשרות?"

הראיון המלא והכואב בסוף שבוע במוסף שבת של



OUTLET

מוצרי חשמל ‰ סטריאו ‰ אביזרי ספורט ‰ מחשבים ‰ אופניים ‰ בשמים

דולהאנגר העודפים
הג

אליפטיקל חדשני  vo2סטפר הידראולי  vo2אופני ישיבה vo2אופני כושר vo2מסלול ריצה והליכה 

₪990₪99₪490₪490₪490 במקום 1,400 ₪במקום 1,200 ₪במקום 1,200 ₪במקום 650 ₪במקום 3,500 ₪

בעל מנוע 6.5 כ"ס 
רציף בשיא
שיפועים לבחירה, 18 
 ,LED תוכניות, תצוגת
בולמי זעזועים

תצוגה דיגיטלית, 
דרגות אימון, 
קומפקטיות וקלות 
לאחסון

גלגל תנופה 7 ק"ג,
צג דיגיטלי,

8 רמות, התנגדות 
מגנטית, מדידת 
דופק בידיות

כולל חיישני דופק 
בידיות,  עבודה 
מושלמת על שרירי 
הרגליים, צג דיגיטלי

מגנטי, גלגל תנופה 
במשקל 10 ק"ג

צג דיגיטלי, 8 רמות קושי, 
מדידת דופק בידיות 

ט
ור

פ
ס

OU
TL

ET

סמסונג
Note 4
32GB

₪999₪485₪1,850 ₪444₪444 במקום 2,990 ₪במקום 1,999 ₪במקום 1,999 ₪ במקום 1,049 ₪במקום 999 ₪
מחודשמחודשמחודש מחודשמחודש

 LG G4
BEAT

LG G2

לר
לו

ס
OU

TL
ET

מחשב בתוך מסך "20
HP  All in one

i3 \ 4GB \ 500GB \ WINDOWS 7

מחשב בתוך מסך "23
(All in one) לנובו

I5 \ 4GB \ 500GB \ WINDOWS 7

מחשב נייד לנובו "14
I5 \ 4GB \ 500 \ WINDOWS 7

מחשב נייד לנובו "12.5
I5 \ 4GB \ 500 \ WINDOWS 7

מסך מחשב "19
VIEWSONIC

₪1,198₪1,390₪799₪799 ₪49 במקום 1,999 ₪
מתצוגהמתצוגהמתצוגהמתצוגה מחודש

במקום 1,990 ₪במקום 1,990 ₪במקום 2,500 ₪ במקום 400 ₪ ב
שו

יח
מ

OU
TL

ET

טלפון אלחוטי פיליפס
d4501b דגם

אוזניות אלחוטיות
sch1300 דגם

אוזניות DJ פיליפס
shl3000 דגם

פיליפסדיבורית אוזניות  מקצועית למסיבותמערכת סטראו 
ntrx100 דגם

בידורית קריוקי ניידת 
+ 2 מיקרופונים ואורות לד

b15l דגם

₪99₪88₪49₪39 ₪990 ₪555 במקום 99 ₪במקום 199 ₪במקום 199 ₪במקום 199 ₪ במקום 2,190 ₪ במקום 1,290 ₪

סאב וופר יוקרתי
אינפיניטי
oreus דגם

מערכת סטריאו מקצועית
cbx100 דגם

מערכת רמקולים יוקרתית 
לקולנוע ביתי אינפיניטי

tss500 דגם

 מערכת רמקולים יוקרתית 
am10 לקולנוע ביתי דגם

רסיבר אונקיו
דגם 509

מערכת רמקולים יוקרתית 
JAMO לקולנוע ביתי

a101 דגם

₪490₪199₪690₪990 ₪590 במקום 3,990 ₪במקום 4,990 ₪במקום 1,999 ₪במקום 2,990 ₪

במקום 3,990 ₪

במקום 1,490 ₪
במקום 2,990 ₪

או
רי

סט
ת 

לק
מח

OU
TL

ET

אברקומבי פירסט אינסטינקט דיפ אופוריה אדפ 100 מ"ל לאישהנרסיסו אדפ 100 מ"ל לאישהקלואה אדפ 75 מ"ל לאישהמונט בלאן לג'נד אדט 100 מ"ל לגבר
אדט 100 מ"ל לגבר

ועוד...

₪109₪215₪235₪119 ₪109במקום 299 ₪במקום 545 ₪במקום 545 ₪במקום 299 ₪ במקום 299 ₪ ם
מי

ש
ב

OU
TL

ET

רמקול בודד ₪299

סאב  ₪790

סמסונג
Galaxy S3
16GB

 iPhone 6s
Plus
16GB

כתובת: רח� השר חיים משה שפירא 2, ראשון לציון מתחם אלקטרה שעות פעילות: א�-ה� 10:00-20:00,  יום ו�  9:00-14:30

ראשון-שישי  19-24.11  ראשון לציון מערב מתחם אלקטרה
מכונת כביסה סמסונג

 7 ק"ג
₪1,190במקום 2,190 ₪ ₪999 במקום 1,690 ₪

מכונת כביסה פתח עליון
ווירלפול

מכונת כביסה 6 ק�ג
אלקטרולוקס

₪1,290במקום 2,290 ₪
מכונת כביסה מילה  

7 ק"ג
₪2,499במקום 4,499 ₪

מכונת כביסה בוש
₪999במקום 2,390 ₪

כיריים קרמיות       
סאוטר

₪599 במקום 1,399 ₪

כיריים גז  4 להבות
תוצרת איטליה

₪299 במקום 499 ₪

תנור משולב        
סאוטר

₪999במקום 2,499 ₪
כיריים קרמיות       

קונסטרוקטה
₪499 במקום 1,490 ₪

מעבד מזון
₪99 במקום 199 ₪

מדיח כלים מילה 
₪1,880₪799במקום 4,490 ₪

תנור בנוי ווירלפול

במקום 1,799 ₪ ₪1,490במקום 2,490 ₪
מדיח כלים רחב אינטגרלי 

AEG  מלא
תנור בנוי קונסטרוקטה

₪880 במקום 1,490 ₪
מדיח כלים בוש

₪1,290במקום 2,490 ₪

מקרר 4 דלתות שארפ

₪3,990 במקום 7,990 ₪

מקפיא ליבהר 
5 מגירות

₪1,490 במקום 2,490 ₪

מקרר סמסונג

₪1,790במקום 5,990 ₪
מקרר הפוך מקפיא תחתון 

סמסונג
₪2,890במקום 4,990 ₪

מקרר 3 דלתות זכוכית 
לבנה היטאצ�י

₪2,990 במקום 5,790 ₪

מוט בלנדר סאוטר
₪49 במקום 199 ₪ במקום 199 ₪149₪

מיקרוגל סאוטר
20 ליטר

₪249 במקום 199 ₪

מיקרוגל דיגיטלי 
סאוטר 26 ליטר

החל מ- ₪29 במקום 79 ₪

חיסול מפזרי חום 

₪199 במקום 699 ₪

בלנדר כוס נירוסטה 
800 וואט 

₪49 במקום 199 ₪

טוסטר-אובן סאוטר
28 ליטר

₪49 במקום 149 ₪

קומקום סאוטר
אדום + נירוסטה

החל מ- ₪49

חיסול מלאי רדיאטורים 
במקום 199 ₪

מכונת תספורת
חשמלית פיליפס

₪49 במקום 199 ₪

מייבש כביסה 
7 ק�ג אלקטרולוקס

₪799 ₪1,299במקום 1,199 ₪
מייבש כביסה 7 ק�ג

+ קונדנסור
במקום 1,999 ₪

+ קונדנסור
החל מ- ₪990 במקום 1,490 ₪

IROBOT חיסול מלאי

קורקינט חשמלי A3אופנים חשמליים

החל מ- ₪590 החל מ- ₪1,690במקום 2,990 ₪במקום 999 ₪

ים
פני

או
OU

TL
ET

הוברבורד מיני סגאויי

החל מ- ₪990 החל מ- ₪333במקום 599 ₪במקום 1,990 ₪ החל מ- ₪1,690 במקום 2,500 ₪

אופני הרים
שלדה אלומיניום
21 הילוכי שימנו

המוצרים והמחירים מתייחסים להאנגר העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 24.11.17 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המוצרים הינם תצוגות, 
עודפים, מחודשים וסוג ב� | מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות | המוצרים ומחיריהם 
ומבצעים הנחות  כפל  אין   | הובלה   כוללים  אינם  המחירים   | יומיים  לפחות  בתוקף  היה  שבמבצע  המוצרים  של  הקודם  המחיר   | בסניף  מוצגים 

הנחה70ב-10:00ביום ראשוןהפתיחה  פריט אחד ללקוחעד%
כל הקודם זוכה



OUTLET

מוצרי חשמל ‰ סטריאו ‰ אביזרי ספורט ‰ מחשבים ‰ אופניים ‰ בשמים

דולהאנגר העודפים
הג

אליפטיקל חדשני  vo2סטפר הידראולי  vo2אופני ישיבה vo2אופני כושר vo2מסלול ריצה והליכה 

₪990₪99₪490₪490₪490 במקום 1,400 ₪במקום 1,200 ₪במקום 1,200 ₪במקום 650 ₪במקום 3,500 ₪

בעל מנוע 6.5 כ"ס 
רציף בשיא

שיפועים לבחירה, 18 
 ,LED תוכניות, תצוגת
בולמי זעזועים

תצוגה דיגיטלית, 
דרגות אימון, 
קומפקטיות וקלות 
לאחסון

גלגל תנופה 7 ק"ג,
צג דיגיטלי,

8 רמות, התנגדות 
מגנטית, מדידת 
דופק בידיות

כולל חיישני דופק 
בידיות,  עבודה 
מושלמת על שרירי 
הרגליים, צג דיגיטלי

מגנטי, גלגל תנופה 
במשקל 10 ק"ג

צג דיגיטלי, 8 רמות קושי, 
מדידת דופק בידיות 
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ס
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סמסונג
Note 4
32GB

₪999₪485₪1,850 ₪444₪444 במקום 2,990 ₪במקום 1,999 ₪במקום 1,999 ₪ במקום 1,049 ₪במקום 999 ₪
מחודשמחודשמחודש מחודשמחודש

 LG G4
BEAT

LG G2

לר
לו

ס
OU

TL
ET

מחשב בתוך מסך "20
HP  All in one

i3 \ 4GB \ 500GB \ WINDOWS 7

מחשב בתוך מסך "23
(All in one) לנובו

I5 \ 4GB \ 500GB \ WINDOWS 7

מחשב נייד לנובו "14
I5 \ 4GB \ 500 \ WINDOWS 7

מחשב נייד לנובו "12.5
I5 \ 4GB \ 500 \ WINDOWS 7

מסך מחשב "19
VIEWSONIC

₪1,198₪1,390₪799₪799 ₪49 במקום 1,999 ₪
מתצוגהמתצוגהמתצוגהמתצוגה מחודש

במקום 1,990 ₪במקום 1,990 ₪במקום 2,500 ₪ במקום 400 ₪ ב
שו

יח
מ

OU
TL

ET

טלפון אלחוטי פיליפס
d4501b דגם

אוזניות אלחוטיות
sch1300 דגם

אוזניות DJ פיליפס
shl3000 דגם

פיליפסדיבורית אוזניות  מקצועית למסיבותמערכת סטראו 
ntrx100 דגם

בידורית קריוקי ניידת 
+ 2 מיקרופונים ואורות לד

b15l דגם

₪99₪88₪49₪39 ₪990 ₪555 במקום 99 ₪במקום 199 ₪במקום 199 ₪במקום 199 ₪ במקום 2,190 ₪ במקום 1,290 ₪

סאב וופר יוקרתי
אינפיניטי
oreus דגם

מערכת סטריאו מקצועית
cbx100 דגם

מערכת רמקולים יוקרתית 
לקולנוע ביתי אינפיניטי

tss500 דגם

 מערכת רמקולים יוקרתית 
am10 לקולנוע ביתי דגם

רסיבר אונקיו
דגם 509

מערכת רמקולים יוקרתית 
JAMO לקולנוע ביתי

a101 דגם

₪490₪199₪690₪990 ₪590 במקום 3,990 ₪במקום 4,990 ₪במקום 1,999 ₪במקום 2,990 ₪

במקום 3,990 ₪

במקום 1,490 ₪
במקום 2,990 ₪

או
רי

סט
ת 

לק
מח

OU
TL

ET

אברקומבי פירסט אינסטינקט דיפ אופוריה אדפ 100 מ"ל לאישהנרסיסו אדפ 100 מ"ל לאישהקלואה אדפ 75 מ"ל לאישהמונט בלאן לג'נד אדט 100 מ"ל לגבר
אדט 100 מ"ל לגבר

ועוד...

₪109₪215₪235₪119 ₪109במקום 299 ₪במקום 545 ₪במקום 545 ₪במקום 299 ₪ במקום 299 ₪ ם
מי

ש
ב

OU
TL

ET

רמקול בודד ₪299

סאב  ₪790

סמסונג
Galaxy S3
16GB

 iPhone 6s
Plus
16GB

כתובת: רח� השר חיים משה שפירא 2, ראשון לציון מתחם אלקטרה שעות פעילות: א�-ה� 10:00-20:00,  יום ו�  9:00-14:30

ראשון-שישי  19-24.11  ראשון לציון מערב מתחם אלקטרה
מכונת כביסה סמסונג

 7 ק"ג
₪1,190במקום 2,190 ₪ ₪999 במקום 1,690 ₪

מכונת כביסה פתח עליון
ווירלפול

מכונת כביסה 6 ק�ג
אלקטרולוקס

₪1,290במקום 2,290 ₪
מכונת כביסה מילה  

7 ק"ג
₪2,499במקום 4,499 ₪

מכונת כביסה בוש
₪999במקום 2,390 ₪

כיריים קרמיות       
סאוטר

₪599 במקום 1,399 ₪

כיריים גז  4 להבות
תוצרת איטליה

₪299 במקום 499 ₪

תנור משולב        
סאוטר

₪999במקום 2,499 ₪
כיריים קרמיות       

קונסטרוקטה
₪499 במקום 1,490 ₪

מעבד מזון
₪99 במקום 199 ₪

מדיח כלים מילה 
₪1,880₪799במקום 4,490 ₪

תנור בנוי ווירלפול

במקום 1,799 ₪ ₪1,490במקום 2,490 ₪
מדיח כלים רחב אינטגרלי 

AEG  מלא
תנור בנוי קונסטרוקטה

₪880 במקום 1,490 ₪
מדיח כלים בוש

₪1,290במקום 2,490 ₪

מקרר 4 דלתות שארפ

₪3,990 במקום 7,990 ₪

מקפיא ליבהר 
5 מגירות

₪1,490 במקום 2,490 ₪

מקרר סמסונג

₪1,790במקום 5,990 ₪
מקרר הפוך מקפיא תחתון 

סמסונג
₪2,890במקום 4,990 ₪

מקרר 3 דלתות זכוכית 
לבנה היטאצ�י

₪2,990 במקום 5,790 ₪

מוט בלנדר סאוטר
₪49 במקום 199 ₪ במקום 199 ₪149₪

מיקרוגל סאוטר
20 ליטר

₪249 במקום 199 ₪

מיקרוגל דיגיטלי 
סאוטר 26 ליטר

החל מ- ₪29 במקום 79 ₪

חיסול מפזרי חום 

₪199 במקום 699 ₪

בלנדר כוס נירוסטה 
800 וואט 

₪49 במקום 199 ₪

טוסטר-אובן סאוטר
28 ליטר

₪49 במקום 149 ₪

קומקום סאוטר
אדום + נירוסטה

החל מ- ₪49

חיסול מלאי רדיאטורים 
במקום 199 ₪

מכונת תספורת
חשמלית פיליפס

₪49 במקום 199 ₪

מייבש כביסה 
7 ק�ג אלקטרולוקס

₪799 ₪1,299במקום 1,199 ₪
מייבש כביסה 7 ק�ג

+ קונדנסור
במקום 1,999 ₪

+ קונדנסור
החל מ- ₪990 במקום 1,490 ₪

IROBOT חיסול מלאי

קורקינט חשמלי A3אופנים חשמליים

החל מ- ₪590 החל מ- ₪1,690במקום 2,990 ₪במקום 999 ₪

ים
פני

או
OU

TL
ET

הוברבורד מיני סגאויי

החל מ- ₪990 החל מ- ₪333במקום 599 ₪במקום 1,990 ₪ החל מ- ₪1,690 במקום 2,500 ₪

אופני הרים
שלדה אלומיניום
21 הילוכי שימנו

המוצרים והמחירים מתייחסים להאנגר העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 24.11.17 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המוצרים הינם תצוגות, 
עודפים, מחודשים וסוג ב� | מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות | המוצרים ומחיריהם 
ומבצעים הנחות  כפל  אין   | הובלה   כוללים  אינם  המחירים   | יומיים  לפחות  בתוקף  היה  שבמבצע  המוצרים  של  הקודם  המחיר   | בסניף  מוצגים 

הנחה70ב-10:00ביום ראשוןהפתיחה  פריט אחד ללקוחעד%
כל הקודם זוכה
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איש גדול בתורה ורב בשנים גם מיתר חבריו למועצות חכמי 
מהאמירות  אחת  את  שנים  מספר  לפני  ניפק  התורה,  וגדולי 
שערכים  ככל   – הפוליטית  לעסקנות  בנוגע  הערכיות 

ופוליטיקה יכולים בכלל ללכת ביחד, שלובים זה בזה.
כשהוצגו בפניו נתונים ערוכים ומגמתיים נגד נציג ציבור, 
את  ולא  המתעד  את  דווקא  מהתנועה  להרחיק  ביקש  הוא 
הגראי"ל,  מרן  הסביר  אחד,  כל  עלול   – להיכשל  המתועד. 
אבל ללכת ולהכפיש את השני, להוציא נגדו הקלטות ולהלבין 
את פניו – זו כבר שחיתות פנימית מובנית שאינה מאפשרת 

כהונה ציבורית.
הדברים הנוקבים הללו, יפים גם לפרשת ההקלטות שמלווה 
להתייחסות  השבוע  וזכתה  האחרון,  השבוע  מאז  אותנו 
דרעי.  אריה  ש"ס  יו"ר  המוקלט,  של  מפיו  ראשונה  פומבית 
וכבר  בכך,  שנחשד  השיח  בן  דיוק  ליתר  או  עצמו,  המקליט 
)שמופנה,  אזהרה  ומכתב  תלונה  ולהגיש  להכחיש  הספיק 
ולא בכדי כנראה, לכל מאן דבעי(, הרב יעקב כהן, טרם דיבר 
בציבור. מסרים של פיוס שהועברו ליו"ר התנועה, טרם נענו 
הרב  הכחיש  חודשים  מספר  במשך  מדוע.  גם  להבין  וניתן 
כשהתפרסמה  שמסתובבות.  קלטות  על  השמועות  את  יעקב 
לבסוף ההקלטה, הוכלמו גם פני המקליט-המכחיש, אולי אף 

יותר מהמוקלט. 
דרעי, הוא זה שדיבר לראשונה, בישיבת התנועה, והפתיע 
של  רשמית  בעילה  כונסה  התקשורת  מקורביו.  את  אפילו 

הכרזה בסוגיית מרכולי השבת ומינוי הפקחים מטעם משרד 
ראשונה  רשמית  התייחסות  עם  הפתיע  דרעי  אולם  הפנים, 
להקלטות המביכות. התזמון לא היה מקרי, עם נחיתתו בארץ 
דרעי  עמאר.  הרב  ירושלים  של  רבה  הרכילות,  נשוא  של 
התנצל-התנצל-התנצל )בפני הגרש"מ עמאר, ח"כ יעקב מרגי 
וכל מאן דשמע...( ומעבר לזה הוא לא מתכוון להוסיף מילה. 

היה לו די והותר, וגם לנו.
בבני  הישיש  הישיבה  ראש  דברי  בין  אנלוגיה  נעשה  אם 
טען  דרעי  כי  לומר  שניתן  הרי  המשפטית,  למציאות  ברק 
שלדבריו בשיחה לא היה "היסוד הנפשי", של עבירת הזלזול 
בגדול בישראל. אם שיחותיהם של חברי הכנסת החרדים היו 
אישים  על  בחלחלה  נשמעים  היו  דומים  דברים  מוקלטות, 

אפשר  שאי  היה,  דרעי  של  הסאב-טקסט  מגוונים.  תורניים 
להפוך תוכן של שיחה פנימית, לזלזול פומבי בגדול בישראל. 

ימים וסקרים יגידו אם הטיעון הזה שכנע גם את המצביעים.
לביצוע  מכוון  כוונת  של  הנפשי  היסוד  היעדר  טיעון 
המעשה, רלוונטי לא רק למישור הציבורי, ותקף בימים אלה 
גם במישור המשפטי. הכתבה המרתקת והייחודית עם עו"ד 
בשרתים  כדבעי  סינון  אחרי  צפייה  )שווה  ב'עובדה'  וינרוט 
הכשרים למהדרין( שיקפה כמה יסודות נפשיים-פסיכולוגיים 
של בני הזוג נתניהו, אך טמנה בחובה גם את הטיעון המשפטי 
המסתמן של ראש-הממשלה. וינרוט סיפר שם, כביכול בדרך 
משפטית  דעת  חוות  מעשה  בשעת  לנתניהו  שהעניק  אגב, 
שמאפשרת קבלת מתנות. העניין הפעוט הזה, לכאורה, עומד 
בבסיס טיעוניו של ראש-הממשלה בתיק 1000 – ומבסס את 
גרסתו שלמעשיו לא היה יסוד נפשי של כוונת מכוון לביצוע 

העבירה.
שלו  השיא  בשנות  וינרוט  של  משפטיים  סיבובים  בכמה 
בשלום  חילצו  הללו  הטיעונים  המדינה,  )נבחרי(  כפרקליט 
טיעון  בגין  זכאי  יצא  מאיר שטרית  ציבור.  אישי  וכמה  כמה 
חשבוניות  בפרשת  נגדו  שהוגש  האישום  מכתב  דומה 
ההסתדרות. גם אהוד ברק שנחלץ בשעתו מפרשת העמותות, 
חוות  סמך  על  נעשו  שהפעולות  כך  על  השאר  בין  הסתמך 
כמו  והוחמרו,  הלכו  מאז,  הנורמות  מתירה.  משפטית  דעת 
בתחומים אחרים שמושתקים בעיתונות החרדית – וכל שניתן 

לומר בעניינם הוא, שבעטיים הלכו לעולמם )הציבורי( כמה 
וכמה שדרנים עוינים. כפי שהיסוד הנפשי של דרעי ייבחן רק 
בעיני המצביעים, כך טיעוניו של נתניהו יעמדו לבסוף למבחן 

החוקרים והפרקליטים.

דם במים 
יום חמישי שעבר, בשעה שמונה. יו"ר הקואליציה ח"כ דוד 
ביטן שסועד דרך קבע ארוחות בוקר, צהריים וערב באולפנים 
לערוצים  נוספים  בראיונות  לבין,  בין  חטיפים,  ומנשנש 
השונים, עלה לשידור )בתוכנית פילפוליטיקה, בהגשת יעקב 
ריבלין והחתום מעלה(, והופתע בשאלה שהוא לא מורגל בה.

ציטטנו בפניו שר בכיר בליכוד שאמר לנו בשיחה סגורה כי 
ההגנה על ראש הממשלה תיפסק ברגע שיוגש כתב אישום. 
ללא  הקלטה  כל  להגדיר  המבקש  החוק  את  שמריץ  ביטן 
אישור הצד השני לשיחה כ"האזנת סתר" אסורה, ניסה לדלות 

מידע באשר לזהות הפיגורה – ולא נענה. 
חלפו כמה שעות, ובכיר שרי הליכוד, לפחות בעיני עצמו, 
השר ישראל כץ, השמיע אמרה שעד לפני שבועות ספורים, שר 
בליכוד שהיה מעז להעלותה על דל שפתיו, היה נדון לתגובה 
בסגנון לו זוכות עוזרות הבית בבית ראש-הממשלה )לכאורה, 

לפי כתב התביעה של המועסקת החרדית האחרונה(.
קונצנזוס  סביבו  שנוצר  ראש-ממשלה  לא  הוא  "נתניהו 
רחבה  הסכמה  סביבם  שהייתה  בעבר  מנהיגים  היו  לאומי. 
יותר", אמר השר ישראל כץ. אחריו דיבר גם השר לביטחון 
להצטרף  נמוכה,  בעצימות  כי  אם  שסירב,  ארדן  גלעד  פנים 

למסע הציד נגד המפכ"ל אלשיך – שהגיב בעצמו, בעוצמה.
כאשר קול אורלוגין יקרא חצות והמלצת המשטרה, בעתה 
גיליונות  או מזורזת, בעקבות חקיקה חפוזה, תיפרש על פני 
העיתונים, הקולות הללו רק ילכו ויתעצמו, יוסיפו ויהדהדו. 
כל שר שהושפל על ידי נתניהו וחושב להיבנות בלכתו – יידה 

אבן אחר הנופל, ייתן עוד בעיטה בדרך למדרון.
רשימת  מתנגדיך.  מיהם  לך  ואומר  תומכיך  מי  לי  אמור 
המתייצבים להגנה אוטומטית על משפחת המלוכה, מלמדת 
יותר על קאדר הנעדרים, המתחמקים והממתינים ליום פקודה. 
בראיון ל'עובדה' תיאר הפרקליט-פסיכולוג עו"ד יעקב וינרוט 
איך בפעם הקודמת, כשגורלו הוכרע בהקראת המלצת היועץ 

המשפטי לממשלה, נותר ביבי לבדו. הוא ועורך דינו.
ההרגשה בקדנציה הנוכחית היא שהבדידות הזאת התעצמה 
שבעתיים. בשנות התשעים התמודד נתניהו אחרי שהות של 
כשנה על כס ראש הממשלה והתחושה הייתה שצריך לתת לו 
צ'אנס פוליטי, בטרם תיגזר עליו הכרעה משפטית. אחרי יותר 
מעשרים שנה ולמעלה משמונה שנות כהונה רצופות בראשות 
מיצה  שהאיש  היא,  הפוליטית  במערכת  האווירה  הממשלה, 

ומוצה. איש לא יזיל דמעה בלכתו או ינוד למר גורלו.

בדד אלך
אלא  הפוליטית  בזירה  רק  לא  ניכרת  נתניהו  של  הבדידות 
עבר,  חקירות  אפופת  כולה  לשכתו  התפקודית.  ברמה  גם 
סכנה.  באזור  לעבודה  הפכה  בקרבתו  השהות  ועתיד.  הווה 
עורכי דינו, מקורביו, אנשי לשכתו ועוזריו, צועדים בסך אל 
חדרי החקירות. חלקם נחלצים כששיניהם בעורו )של ביבי( 
חשבונו.  על  טיעון  עסקאות  סגירת  אחרי  ממאסר  ונמלטים 
אחרים שצועדים עמו עשורים רבים, עדיין שומרים לו אמונים.

קשה לראות פוליטיקאי, גם שחיין במים עמוקים כבנימין 
מכל  עליו  שסוגרות  ממלתעות  פגע  ללא  שנחלץ  נתניהו, 
ימאי  לא  ואף  כרישים  עדת  חגה  סביבו  כאשר   – הכיוונים 
מריחים  הפוליטיים  הכרישים  באופק.  נראה  לרפואה  אחד 
הפוליטית  במערכת  התחושה  בבשר.  לנגוס  ומתחילים  דם 
היא שהפור נפל וכתב אישום יוגש, גם אם בעוד כשנה פלוס. 
במישור  ההאשמות  רמת  תהא  מה  הן,  היחידות  השאלות 

הפלילי, ומה תהא התוצאה במישור הציבורי. 
את  יקבל  לא  מנדלבליט  אביחי  לממשלה  היועמ"ש  אם 
כתיק   1000 תיק  את  להגדיר  המסתמנת  המשטרה  המלצת 
אמונים,  והפרת  מרמה  של  הסל  בסעיפי  רק  ויסתפק  שוחד, 
הביטנים והאמסלמים ימשיכו לדרוש את הישארותו של ראש 
בטוח  לא  הפוליטיים.  רק  ולא  התיקים,  מרובה   – הממשלה 
ששרי הליכוד שממתינים על הקווים, יוסיפו לסבול בדומייה.

חקירת  של  המטבל  את  הזה  הסלט  לכל  מוסיפים  כאשר 
הצוללות – במסגרתה יועציו האינטימיים ביותר ננעלים בחדרי 

בית ספר לפוליטיקה

היסוד הנפשי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

נחיתת התנצלות. שר הפנים דרעי בישיבת סיעת ש"ס
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"כחלון הורגל שכל מה שהוא מבקש 
בקואליציה הזאת – מתקיים", אומר 
דרעי, "הוא צריך להבין שגם לנו יש 

קווים אדומים ולקדם עבורנו את 
פסקת ההתגברות לחוק הגיוס. 

צריך להתחיל לדבר איתו, בשפה 
הרבה יותר ברורה, בנחרצות ולא 

בשתדלנות"

בכמה סיבובים משפטיים של וינרוט 
בשנות השיא שלו כפרקליט )נבחרי( 

המדינה, טיעון היעדר הכוונה 
הפלילית חילץ בשלום כמה וכמה 

אישי ציבור. כפי שהיסוד הנפשי של 
דרעי ייבחן רק בעיני המצביעים, 

כך טיעוניו של נתניהו יעמדו לבסוף 
למבחן החוקרים והפרקליטים

החקירות, החששות )או הציפיות, תלוי בעיני המתבונן(, רק 
הולכים ומעצימים. בליכוד חשים זאת, גם בקרב השותפים 
הקואליציוניים שלא תלויים כשריו בחסדיו - ולפיכך חשים 

הרבה יותר בנוח בממשלה. 
משטרה  המלצת  ארוכה.  הדרך  אישום  כתב  שיוגש  עד 
אפשרית  חקיקה  כל  תקדים  משטרתיים,  מקורות  פי  )שעל 
כתב  הגשת  על  יועמ"ש  החלטת  לאחריה  תגרור  מגבילה(, 
לפחות שנה  להימשך  – מה שצפוי  לשימוע  בכפוף  אישום 
יוסיף  וידעך,  ילך  רק  נתניהו  הזאת,  בשנה  מהיום.  תמימה 
רצונו,  נובע  ומכאן  ממנו,  טוב  זאת  מי שמבין  אין  וייחלש. 

המאוד לא כמוס, ללכת לבחירות, טרם הבשלת החקירות.

סיבוב מסוכן
הכנסת  חברי  איך  להבין  קשה  הזאת,  השבירה  במציאות 
החרדים מתעסקים בזוטות כמו קרב-רב על תפקיד סגן יו"ר 
הכנסת ומלחמות הקלטות. אפילו אופטימיסט מושבע כדוד 
שקולה  טרומית,  בקריאה  חוק  הצעת  העברת  שכל  ביטן 
מלא  בפה  השבוע  הודה  הגביר,  בת  של  כנדוניה  בעיניו 

שבנושא הגיוס – אין תזוזה.
ההצעה להחיל את פסקת ההתגברות באופן פרטני על חוק 
שטוען  כחלון,  משה  ידי  על  הסף  על  נדחתה  בלבד,  הגיוס 
העת  הקואליציוני.  ההסכם  במסגרת  לכך  התחייב  לא  כי 
מלא-מלא  כלים  לסל  ייחל  כשכחלון  אז,  הייתה  להחתים 
לפתרון מצוקת הדיור, ולצורך כך גייס את כל משאביו. אבל 
לא בוכים על חלב שנשפך, אם כי על דיו שניגר כדם בהחלט 
החרדי  הקצין  השבוע  שהוכיח  כפי  הדין,  את  לתת  אפשר 

יהודה גליקמן.
חברי  לפני  עומדות  משהו,  לא  ושתיהן  אפשרויות,  שתי 
ושימור  ההתגברות  פסקת  העברת  האחת,  החרדים.  הכנסת 
מחדש  וגלגולו  מתוקן  חוק  העברת  האחרת,  שנפסל.  החוק 
לפתחו של בג"ץ, שמן הסתם יפסול אותו שוב בשל פגיעה 
בערך השוויון. הסכנה באופציה השנייה שהועדפה בתחילה 
ודאות  כל  שאין  היא  התורה  יהדות  מח"כי  כמה  ידי  על 
שההליך בבג"ץ יימשך כשנה ומחצה. בהסתמך על פסיקות 
העבר עלול בג"ץ להכריע במהירות, ולפסול את החוק בתוך 
תהיה  במליאה. המשמעות  אישורו  מיום  חודשים  כשלושה 

– הליכה למערכת בחירות שסוגיית הגיוס עומדת במרכזה.
כאשר  קורה  מה  קדנציות  שתי  לפני  לראות  נוכחנו  כבר 

חקיקת הגיוס נגררת עד לישורת האחרונה. יאיר לפיד שלא 
ומפזר  סיבוב  באותו  מחכה  ייעודי,  להיות  זה  מה  שכח 
מסמרים ושמן על הכביש. כל יום שעובר ומקרב את מועד 
לאותו  הגעתנו  את  מאיץ  נתניהו,  נגד  האישום  כתב  הגשת 

סיבוב מסוכן. 
כחלון  חסומות.   – החוק  לתיקון  הדרכים  כל  להיום  נכון 
מסרב להרים יד בעד פסקת ההתגברות, ליברמן מעדיף את 
פסקת ההתגברות ומסרב לניסוח מתוקן של חוק גיוס מעודכן 
שיציג אותו כמי שנכנע לדרישות החרדים עוד יותר מקודמו 
יעלון. היה לו די והותר מהעובדה שבתקופתו הוחלו תקנות 

עדיפות.
השיגה  לא  השבוע,  לכחלון  וליצמן  גפני  של  המשלחת 
את מטרתה, לעת עתה, אולי גם בשל העובדה שניתן פומבי 
לפגישה עצמה וגם לתוכנה. מי שלא הצטרף למשלחת היה 
צריך  כחלון  מול  שההליך  שסבור  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
להתנהל אחרת. הוא הציע השבוע לא לשלוח למשרד האוצר 
חברים מהמליאה ומשולחן הממשלה, אלא לשגר את אריאל 
תיקון  שהליך  יבין",  שהוא  "ככה  לכחלון  שיסביר  אטיאס 
מזורז ללא פסקת הגבלה, עלול להביא לפסילה מהירה של 
בג"ץ ומיקוד מערכת הבחירות בסוגיית הגיוס – מה שישרת 

במישרין את היריב הגדול על קולות המרכז, יאיר לפיד.
אם  לכחלון.  גם  כך  אם  רלוונטית  הנפשי  היסוד  שאלת 
ידי חבריו בליכוד,  "הכייס המנומס", כפי שכונה בעבר על 
על  יפלו  ההסברים  אז  כי  גיוס,  חקיקת  לקדם  מעוניין  אכן 
אוזניים קשובות. אלא שישנה גם ההיתכנות שכחלון, בדרכו, 
מעוניין להגיע לבחירות מעמדת האיש שלא נתן לחרדים את 
בהסברה  ולא  ברורה  בהבהרה  להגיב  יש  ולכך   – מבוקשם 

נעימה.
ולנהל  להפסיק  יש  כחלון  מול  המגעים  סבור שאת  דרעי 
מבקש  שהוא  מה  שכל  הורגל  "כחלון  שתדלנות.  מעמדת 
בקואליציה הזאת – מתקיים. הוא צריך להבין שגם לנו יש 
לחוק  ההתגברות  פסקת  את  עבורנו  ולקדם  אדומים  קווים 
יותר  הרבה  בשפה  איתו,  גם  לדבר,  להתחיל  צריך  הגיוס. 
אריה  ש"ס  יו"ר  אומר  בשתדלנות",  ולא  בנחרצות  ברורה, 

דרעי.
איך אתה יכול ללכת עד הסוף, כאשר הליכה על הסף עוד 
עשויה להוביל לבחירות – בשעה שש"ס מתנדנדת על אחוז 

החסימה, שאלתי.
קצר.  במשפט  דרעי  השיב  בירור",  שייעשה  "אדרבה, 

אדרבה, תן בליבנו.

"ככה שהוא יבין". כחלון. צילום: אוהד צויגנברג 
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

 עימות במועצה: "משדלים 
ילדים לשמור שבת"

המועמד מסית: "לא נהפוך לבית שמש"

הרצליה

נתניה

סערה במועצת עיריית הרצליה: חבר מועצת 
השבוע  העלה  פישר  יריב  מרצ  מסיעת  העיר 
חב"ד  חסידי  יורשו  לא  לפיה  לסדר  הצעה 
העיר.  ברחבי  תפילין  להנחת  דוכנים  להעמיד 
פישר טען ל"שידול" ילדים קטנים לשמור שבת 
החינוך  את  הולם  לא  זה  וכי  תפילין,  ולהניח 
החרדים  המועצה  חברי  לילדיו.  מעניק  שהוא 
חבר  הגיב  בהרצליה",  תגור  אל  "אז  הזדעקו, 

המועצה מש"ס אבי ברדה.
הצעתו של פישר נדחתה כמעט פה אחד על 
העיר  ראש  בראשות  העירונית  הקואליציה  ידי 
משה פדלון. מאבקי הדת בעיר צצים בכל ישיבת 
יריב  המעוצה  חברי  של  נוכחתם  בשל  מועצה 
דרך  מסיעת  סטרוגו  תמיד  ועו"ד  ממרצ  פישר 
הנפיצים  הנושאים  את  מעלים  השניים  חדשה. 

לסדר היום, אך אלו נדחים לרוב.
סגירת  על  העיר  ראש  של  דרמטית  החלטה 
נזעמות  תגובות  גררה  בשבת  טעם'  'טיב  סניף 
העיר  מועצת  ובישיבת  החילוני,  הקול  מצד 
חופשית"  "הרצליה  של  פעילים  מספר  הגיעו 
בשבת  כן  כמו  העיר.  ראש  החלטת  על  למחות 
מול  חילונים  פעילים  הפגנת  נערכה  האחרונה 

טיב טעם נגד החלטת ראש העיר.

פיירברג  מרים  נתניה  עיריית  ראשת  בעוד 
כמה  ישנם  מורכב,  משפטי  בהליך  נמצאת 
הטוענים לכתר בבוא היום. מועמד בולט שהחל 
מוטי  אל"מ  הוא  מהרגיל  מוקדם  הקמפיין  את 

הוד, לשעבר מנכ"ל העירייה.
החרדים  תמיכת  את  לקבל  שמצפה  הוד, 
השבוע  פלט  תתמודד,  לא  ופיירברג  במידה 
לקבל  בסיכוייו  פגעה  הנראה  שככל  הצהרה 
נתניה  את  להפוך  אתן  לא  "אני  תמיכתם:  את 
הללו  הדברים  לא".  אופן  בשום  שמש,  לבית 
באים ללא תקרית חריגה או תלונות כל שהן על 
התחרדות העיר, כך שגורמים חרדים תוהים מה 
הוביל את מוטי הוד לפתוח את הנושא הרגיש 

ללא סיבה מוצדקת. 
נוספים:  למועמדים  התייחס  אף  הוד  מוטי 
בגלל  להודיע  החוששים  מועמדים  "ישנם 
אני  תנאי!  על  מועמדים  הם  פיירברג,  הגברת 
נילחם מלחמת חורמה  ואנשיי  ואני  לא חושש, 
בשחיתות הציבורית. איני חושש מאף אחד, לא 
בכירים  עובדים  ולא  עבריינים,  לא  על,  קבלני 
אשלח  אותם  וגם  פיירברג  הגברת  סביב  שהיו 
הביתה, כל מי שהיה שם בצמרת. הם לא ראו? 
לא שמעו? התרכזו סביבי אנשים חדשים לגמרי, 
ישרים, בעלי כושר ביצוע, ויחד אתם נחזיר את 
נתניה לימיה הטובים ונפזר את העננים הקודרים 

מעל נתניה".

לפיה  דרעי,  אריה  ש"ס  יו"ר  של  הודעתו 
רשות העיר בית שמש תינתן פעם נוספת לראש 
הוציאה   - ש"ס  נציג  אבוטבול  משה  העיר 
ראשי  משלוותם.  התורה'  ב'דגל  בכירים 
להצהרתו  בפומבי  הגיבו  לא  אמנם  התנועה 
השבוע  אמר  מהם  אחד  אך  ש"ס,  יו"ר  של 
ל'קו עיתונות': "הצהרות לחוד ומעשים לחוד, 
כוחה המספרי של 'דגל התורה' מצדיק תמיכה 
חרדית מלאה במועמד התנועה לראשות העיר, 
המועמד  'דגל'  איש  מכריז  כעת,  יהיה".  וכך 
הרוחות:  את  המלהיטה  הצהרה  מונטג  משה 
משה!"  או  משה  יהיה  הבא  העיר  "ראש 

)אבוטבול או מונטג(
ממתינה  התורה'  'דגל  ראשי  של  לפתחם 
המועמד.  זהות  בדבר  הקשות  ההכרעות  אחת 
שני בולדוזרים טוענים לכתר, מן הצד האחד 
תיק  מחזיק  גרינברג  שמואל  העיר  ראש  סגן 
תחבורה, מנגד משה מונטג מחזיק תיק תכנון 

של  מרשים  עבר  מציגים  השניים  ובניה. 
העיר.  תושבי  למען  ענפה  ופעילות  עשייה 
חשיפת 'קו עיתונות' על כוונתו של אבוטבול 
לפרוש מהמרוץ במידה ומשה מונטג יתמודד 
התורה'  'דגל  בין  הקרב  את  פתחה  לראשות, 
לש"ס. היה זה ח"כ יעקב אשר שזעם בשיחה 
'קו עיתונות' על התערבותו של אבוטבול  עם 

בעניינה הפנימיים של 'דגל התורה'.
למרות זאת, יוצא השבוע מונטג ומחזק את 
דברי ראש העיר: "בשנים האחרונות נוצרה ביני 
לבין אבוטבול מערכת יחסים מצוינת על בסיס 
אמון הדדי. אבוטבול, כרה"ע, נתן לי סמכויות 
באמון מלא וללא הגבלה, כל מי שעובד אתו 
באמונה מרגיש את זה, להבדיל מכאלה שלא 
עושים כלום. אני מודה לאבוטבול על האמון 
לא  ואני  בי בעצם הצהרתו. מאחר  נתן  שהוא 
איש פרטי, ב'דגל התורה' יוחלט מי יהיה נציג 

התנועה כמועמד לראשות העיר". 

"ש"ס  מונטג:  אמר  נט'  ל'שמש  בראיון 
לאבוטבול  שיש  למרות  קטנה,  מפלגה  היא 
כי  אני מאמין  הקואליציה,  סיעות  תמיכה של 
לאבוטבול מכלול שיקולים ואחריות ציבורית 
אתמודד  אני  אם  ולתפיסתו,  מכהן  כרה"ע 
האוכלוסיות  כלל  על  אשמור  העיר,  לראשות 
אני  שאם  היא  שלו  ההצהרה  משמעות  בעיר. 
אתמודד הוא לא יתמודד ואם גרינברג יתמודד 

צריך לשאול אותו". 
ההחלטה  שאמרתי,  "כפי  הוסיף:  מונטג 
והפוליטיקאים  התורה  גדולי  אצל  תתקבל 
בקרב  יודעים  שאנחנו  כמו  הארצית,  ברמה 
עד  מתקבלות  ההחלטות  החרדי  הציבור 
עדיף  אולם,  הרשימות.  הגשת  לרגע  וסמוך 
שההחלטות יתקבלו מהר בכדי שהעיר תמשיך 

בעשייה וישכון שקט".

בחיפה  החרדית  הנציגות  ראשון:  פרסום 
יוכל  העת  שבבוא  משמעותי  מועמד  מחפשת 
יונה יהב בראשות  להחליף את ראש העירייה 
ליהב  התורה'  'דגל  בין  הנתק  חיפה.  העיר 
נראה כאל חזור, ובמפלגה הליטאית שואפים 
לצרף את ש"ס ו'אגודת ישראל' לחזית אחידה 
בכירים  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו  מולו.  במאבק 
ב'דגל התורה' נפגשו עם דמויות משמעותיות 
שמבין  לאחר  יהב,  את  להחליף  שבכוחן 
המועמדים שהוצגו עד כה טרם נרשם מועמד 

בעל סיכוי גבוה המיוחד.
אלפר  מיכי  העיר  מועצת  חבר  עם  בשיחה 
היושב כיום באופוזיציה בשל נתק ממושך מול 
יהב, הוא מאשר כי רק המועמד בעל הסיכויים 
הגבוה יקבל את תמיכת החרדים. לדבריו, גם 
עד  הצטרף  שלא  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
יצטרף למועמד  יהב,  'דגל' ביונה  כה למאבק 
העיר  ראש  את  לנצח  בכוחו  יש  כי  שיוכיח 

המכהן: "יש כמה שמות על הפרק, אלו יודיעו 
כמה  בעוד  רק  להתמודדות  הצטרפותם  על 

חודשים", אומר אלפר.
ממפלגתו  העיר  ראש  מ"מ  הודיעה  השבוע 
תוצב  ולא  במידה  כי  אלמוג  חדווה  יהב  של 
של  ברשימתו  השלישי  או  השני  במקום 
על  מולו  תתמודד  כי  סיכויים  שיש  הרי  יהב, 
על  אמרה  היא  הדברים  את  העיר.  ראשות 
רקע השמועות על קרע בין ראש העיר לבינה, 
אותה  להציב  בכוונתו  שאין  כך  בעקבות 

במקומות הראשונים ברשימה.
ממקורביו  עציוני,  דוד  המועמדים:  ובזירת 
צפוי  כחלון,  משה  האוצר  שר  של  הבולטים 
האוצר  את משרדו של שר  אלו  בימים  לעזוב 
החיפאית.  הבחירות  למערכת  כניסתו  לקראת 
שר  תמיכת  את  ולקבל  להתמודד  צפוי  עציוני 

האוצר, תושב חיפה בעצמו. 
עציוני החל את מסע הבחירות עוד בהיותו 

עם  שיחות  בסדרת  החל  כאשר  השר,  עוזר 
השריפות  גל  לאחר  בחיפה.  וגורמים  תורמים 
הקשר  לאיש  עציוני  את  כחלון  מינה  בחיפה 
של תושבי העיר עם המשרד, ובהמשך אף ניתן 
נוף  יפה  בחברת  כדירקטור  לשמש  אישור  לו 
תאוצה  תצבור  מועמדותו  אכן  אם  החיפאית. 
– הוא עשוי לקבל את תמיכת החרדים ולזכות 

בראשות העיר.
את  להחליף  המאבק  את  שמוביל  אלפר, 
טובת  "אם  עיתונות':  ל'קו  אמר השבוע  יהב, 
הראוי  מן  היה  ליהב,  חשובה  הייתה  העיר 
שהיה מודיע כי לא יתמודד וכי הוא מעביר את 
ורענן, אתה מכיר חברה  השרביט לכוח צעיר 
שמחזיקה מנכ"ל בן 75 יותר מ-14 שנה? יהב 
הילדים  עם  קצת  להיות  הביתה  ללכת  צריך 
ולהשאיר את העיר לכוח צעיר ורענן, אין רב 
יהב  יונה  של  הפתק  את  לשים  שיתיר  אחד 

בקלפי".

ת שמש
בי

חיפה

מונטג: "ראש העיר הבא - משה או משה"

 'דגל' נגד יהב: "המועמדים שהוצגו אינם רלוונטיים"

בעוד בש"ס מחשקים את ראש העיר משה אבוטבול, לאחר שהודיע כי הוא עשוי לוותר 
על ההתמודדות לטובת משה מונטג מ'דגל', מונטג ממשיך באותו קו ומודיע: "מודה 

לאבוטבול על האמון, אם אני אתמודד הוא לא יתמודד"

הנציגות החרדית פועלת לאיחוד השורות ולאיתור מועמד שיביס את יהב  אלפר: "אין רב שיתיר 
לשים את הפתק של יהב בקלפי"  כפי שפורסם לראשונה ב'קו עיתונות', מועמדות מקורבו של 
שר האוצר, דוד עציוני, צוברת תאוצה, והוא עשוי לזכות בתמיכת החרדים  גם חדווה אלמוג 

ממפלגתו של יהב שוקלת להתמודד

נציג ש"ס יערוק וירוץ ברשימתו של יוני מזרחי
פרסום 

ראשון

פרדס חנה
בחירות בשבוע הבא

ביום  להיערך  צפויות  מוקדמות  בחירות 
בשל  כרכור,  חנה  פרדס  במועצת  הקרוב  ראשון 
חיים  המועצה  ראש  של  הפתאומית  התפטרותו 
וההתפטרות  במידה  בריאותיות.  מסיבות  געש 
נערכות  שלא  הרי  לבחירות,  שנה  בתוך  נעשית 
אחד  בוחרים  המועצה  וחברי  מיוחדות,  בחירות 

מביניהם שיחליף את ראש המועצה המתפטר.
המועצה,  חברי  בקרב  המיוחדות  הבחירות 
–במסגרת  הבא  ראשון  ביום  להתקיים  צפויות 
חברי   15 יצביעו  אז   – כאמור  מיוחדת  ישיבה 
רוצים  שהם  למועמד  חנה-כרכור  פרדס  מועצת 
עד  המועצה,  בראשות  הקרובה  בשנה  לראות 
בעוד  שייערכו  המקומיות  לרשויות  הבחירות 

כשנה.

עין עילית
מודי

 יו"ר ש"ס יוחלף בפעיל התנועה

עילית  מודיעין  העיר  שידעה  השקט 
בשלושת מערכות הבחירות הראשונות, הופר 
על  העיב  לא  הדבר  אמנם   ,2013 בבחירות 
העיר  למועצת  אך  העיר,  ראש  של  בחירתו 
אז  עד  היו  שלא  רשימות  שלוש  התמודדו 
חרדים  היהודי,  הבית  העיר:  החרדי של  בנוף 
תורה'  'בני  אנשי  הצליחו  מתוכם  תורה.  ובני 
כי  חושפים  אנו  כעת  העיר,  למועצת  להיכנס 
'חרדים'  רשימת  את  שהריץ  מי  מזרחי,  יוני 
וכמעט זכה במנדט, צפוי להריץ שוב רשימה, 
העירייה,  מתוך  משמעותי  כוח  עם  הפעם  אך 
שתיים  מספר  חסידי,  גולן  העיר  מועצת  חבר 

ברשימת ש"ס שיצטרף לרשימתו.
מאבק  את  שנים  במשך  הוביל  מזרחי  יוני 
מאבק  לצד  עילית,  מודיעין  בעיר  האפליה 
במהלך  גוטרמן.  יעקב  העיר  בראש  עיקש 

המרא  מצד  בצורה  בחומה  נתקל  אף  השנים 
דאתרא הגאון רבי מאיר קסלר שניסה בכל דרך 
העיר.  למועצת  מזרחי  של  ריצתו  את  לבלום 
מועמדותו  את  מזרחי  הסיר   2008 בבחירות 
ברגע האחרון בשל לחצים ואיומים, ובבחירות 
2013 הצליח לגרוף כמה מאות קולות, אך אלו 

לא הספיקו על מנת להיכנס למועצת העיר.
ש"ס  נציג  כי  עיתונות'  'קו  חושף  כעת, 
מהתנועה  יערוק  חסידי  גולן  העיר  במועצת 
העיר  במועצת  החדשה.  הרשימה  לטובת 
סגן   – ש"ס  מטעם  נציגים  שני  כיום  חברים 
ל'קו  חסידי.  וגולן  עמר  אבנר  רה"ע  ומ"מ 
למועצת  תתמודד  הרשימה  כי  נודע  עיתונות' 

העיר ותתמוך ביעקב גוטרמן לראשות העיר.
מפלגת 'יחד' של אלי ישי שקיבלה בבחירות 
עילית,  במודיעין  קולות  כ-800  הארציות 

העיר.  למועצת  רשימה  הנראה  ככל  תריץ  לא 
למרות זאת, רשימתו של מזרחי תהיה עצמאית 
גולן חסידי משמש  'יחד'.  ללא קשר למפלגת 
התורה'  'אוהל  תורה  תלמוד  כמנהל  במקביל 
בעיר ונחשב לדמות מוכרת. מקורביו אומרים 
כי מדובר באיש עשייה ואת כוחו בש"ס הוא 

לא ממצה כפי יכולתו.
בשיחה עם גולן חסידי הוא מכחיש וטוען כי 
זה הוא מרשה  היו דברים מעולם". לצד  "לא 
זה  "בשלב  ש"ס:  על  ביקורת  למתוח  לעצמו 
אני ממתין שמישהו מש"ס יתייחס אליי". יוני 
"אני כפוף לרבני העיר  מזרחי הגיב לדברים: 
ואעשה מה שיורו לי. מבחינתי המצב הנוכחי 

הוא המועדף והטוב ביותר".

חיזוק משמעותי לרשימה העצמאית של הלוחם באפליה, אליו צפוי להצטרף 
מספר 2 בסיעת ש"ס המקומית, גולן חסידי  מזרחי: "אעשה מה שיורו לי 

רבני העיר"
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מסתמן: שניים יתמודדו מול גנדלמן

ראש העיר למתמודד מולו: "לא 
תנצח אותי גם בגלגול הבא"

טבריה

חדרה

בית שאן

מאת: אבי רבינא ar0544335347@kav-itonut.co.il

להיערך  צפויות  טבריה  לרבנו  הבחירות 
ביום שני הקרוב. קרב הרבנות הפך עד מהרה 
במועצת  היהודי'  'הבית  נציג  פוליטי.  לקרב 
לבג"ץ  השבוע  עתר  טרבלסי  רפאל  העיר 
ועדת  פסילת  בשל  זאת  הבחירות,  הליך  נגד 
הבחירות את מועמדותו של הרב שלמה דידי, 
שהיה  ומי  טבריה  בעיר  המוכרים  מהרבנים 
מועמד בולט לתפקיד רב העיר, לטענת ועדת 
העובדה  בשל  נפסלה  מועמדותו  הבחירות, 

שאינו מחזיק בתעודת כושר לרב עיר.
תיפסל  דידי  הרב  של  ומועמדותו  במידה 
גם בבג"ץ, הרי שהרב משה בוחבוט מועמדה 
לבעל  יהפוך  התורה  חכמי  ומועצת  ש"ס  של 
הבחירות.  את  לנצח  הגדולים  הסיכויים 
צפוי  לבג"ץ  העתירה  את  שהגיש  טרבלסי 
טבריה  בעיר  הפגנה  הקרוב  במוצ"ש  לערוך 
נגד הליך הבחירות ובעד מועמדותו של הרב 

דידי.
לפסול  הבחירות  ועדת  להחלטת  בתגובה 
טרבלסי:  אמר  דידי  הרב  של  מועמדותו  את 
את  חיזקה  שרק  מראש  ידועה  החלטה  "זו 
טענותיי בתביעת הבג"ץ שהגשתי  דרך עו"ד 
אשי דל. מדובר בוועדת בחירות מכורה מראש 
ומזוהה פוליטית. לא סביר שאחרי חוות הדעת 
של פרופסור עו"ד אביעד הכהן שקבע שהרב 
להתמודד  התנאים  בכל  עומד  דידי  שלמה 
ותחליט  הועדה  תבוא  העיר  לרב  ולהיבחר 

בניגוד לחוות הדעת של פרופ' הכהן".

העיר  מועצת  חבר  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
העיר  ראש  של  מהקואליציה  שהודח  דרי  יניב 
להכריז  שוקל  האחרונה  בעת  גנדלמן  צביקה 
ניהלו  השניים  העיר,  לראשות  התמודדותו  על 
הסמכויות  לנטילת  עד  ברשת  מתוקשר  עימות 
כי  ואמר  דרי עצמו לא הכחיש  והתיקים מדרי. 
אכן מופעלים עליו לחצים מתושבים להתמודד: 

"כשיהיה לי מה להצהיר אצהיר", אמר.
הפוליטית  עתידה  את  השוקל  נוספת  דמות 
היא אורלי יחזקאלי, תושבת העיר, אשת ליכוד, 
במשרדים  בכירים  בתפקידים  שכיהנה  ומי 
והגליל,  הנגב  הבריאות,  הקליטה,  שונים: 
לא  עדיין  דרי  כמו  היא  ועוד.  פנים  ביטחון 
כי  הכחישה  לא  אך  התמודדותה,  על  הכריזה 
אשקול  להתמודד,  לחצים  עליי  "יש  תתמודד: 

זאת ואכריז". אמרה.

עם  החל  שאן  בית  העיר  לראשות  המרוץ 
נצחונו של רפי בן שטרית שניצח את סגן השר 
קמפיין  מנהלים  אופוזיציה  אנשי  לוי.  ז'קי 
מאסיבי נגד ראש העיר ומכהן ומכריזים כי בעוד 
שנה יחליפו אותו. כפי שנחשף ב'קו עיתונות', 
הליכוד  של  בפריימריז  לנצח  שסיכוייו  לוי, 

קלושים, יתמודד מול בן שטרית.
יו"ר  הוא  נוסף  פוטנציאלי  מתמודד 
חזי חריב. כעת, מכריז ראש העיר  האופוזיציה 
"כבר  ליריביו:  ועונה  מלחמה  שטרית  בן  רפי 
יו״ר  חריב,  חזי  מולי?  מתמודד  מי  החלטתם 
האופוזיציה מבין כבר היום שראש עיר הוא לא 

יהיה, גם לא בגלגול הבא".
בן שטרית הוסיף לעקוץ את יריביו: "כל מי 
הדרמטית  המהפכה  את  רואה  בראשו  שעיניו 
בכל התחומים בעיר. חריב, שכבר 4 שנים מבכה 
את מר גורלו, לא רואה לא שומע לא מבין ולא 
ושלח  פטרונך  ואת  אותך  הקיא  הציבור  יודע. 
באוקטובר  ב-30  הביתה.  פנים  בבושת  אתכם 
אתכם  נצחנו  השנאה.  חומות  את  לכם  נרסק 

בעבר וננצח אתכם גם בעתיד".

 אוהד: "אם אפסיד בסקר אפרוש מהמרוץ", 
גרינברג: "אתמודד עד הסוף"

שני מועמדים פוטנציאלים הודיעו עד כה על 
שאיפתם להחליף את ראש העיר פתח תקווה 
העיר  מועצת  חבר  גרינברג  רמי   – המכהן 
מי  אהד  ואורי  הליכוד,  וחבר  מהאופוזיציה 
שכיהן לתקופה קצרה כראש עיר והיום משמש 
תקוואית  הפתח  האופוזיציה  מועצה.  כחבר 
איחוד  כדי  עד  ברוורמן,  את  להחליף  נחושה 

מועמדים למען המטרה.
לא  שהכריז  אהד  אורי  העיר  מועצת  חבר 
אחת כי יתמודד לראשות העיר, הודיע השבוע 
כי ייערך סקר בקרב חברי האופוזיציה מי בעל 
הסיכויים הגבוה להחליף את ברוורמן: "אוותר 
במירב  יזכה  וגרינברג  במידה  מועמדותי  על 
הקולות", אמר אהד. "החשיבות של להחליף 
את ברוורמן יותר חשובה מהאגו הפרטי שלי", 

הוסיף.
טלפוני  סקר  להיערך  צפוי  הקרוב  בחודש 
נשאלים,  כ-500  עם  אהד  של  ביוזמתו 
חברי  מבין  עליהם  המועדף  המועמד  מי 
פנימיים  מסקרים  העיר.  לראשות  האופוזיציה 
רמי  המועצה  חבר  כי  נראה  כה  עד  שפורסמו 
גרינברג מוביל מבין השניים בקרב והוא מגיע 
לתוצאה עדיפה יותר מול ברוורמן. בשיחה עם 
'קו עיתונות' מצהיר גרינברג כי הוא הולך עד 

הסוף ואין בכוונתו לפרוש.
בין המועמדים שצריך להתאחד  "יש הבנה 
להחליף את ברוורמן", אומר גרינברג. לדבריו, 
מקרב  ראשית  דו  ומועמדות  פיצול  יהיה  "לא 
ומתקדם  מוביל  רץ,  אני  האופוזיציה,  חברי 
בקמפיין קדימה וכולם מצטרפים אליי לעשות 

חזקה  אלטרנטיבה  ולהציב  בעיר  מהפכה 
להתנהלות הקלוקלת של ברוורמן".

במועמדותו,  החרדית  לתמיכה  באשר 
ויהדות  ש"ס  מודאג.  להיות  אמור  גרינברג 
ולדברי  מברוורמן,  תופינים  קיבלו  התורה 
רבים  בתפקידים  מדובר  בעירייה  גורמים 
ביחס לגדלם המספרי: "ברוורמן מנסה לקנות 
על  אתם  ולסגור  מוקדם  בשלב  החרדים  את 
גרינברג  אך  הגורם,  טוען  מוקדמת",  תמיכה 
לי אינטרס לפצל  לא מתרגש מהדברים: "אין 
את הכוח החרדי, יש לי אינטרס אחד לשרת את 
כי  יוכיחו  התושבים  אמת  ובזמן  העיר  תושבי 

אני האלטרנטיבה האמיתית לברוורמן".

מחזיק  מי מהם  סקר  ייערך  כך  ולצורך  קולות,  מפיצול  להימנע  מקווים  האופוזיציה  מועמדי  שני 
בסיכוי גבוה יותר להדיח את ברוורמן  גרינברג ל'קו עיתונות': "אין לי אינטרס לפצל את הכוח 

החרדי. לא יהיה פיצול באופוזיציה"

ירושלים

קווה
פתח ת

רמלה

אמנם  ירושלים  העיר  לראשות  הבחירות 
'התעוררות'  סיעת  יו"ר  הודעת  אך  בתחילתן, 
עופר ברקוביץ על פרישת הסיעה מהקואליציה 
והתמודדותו לראשות העיר, פתחה את מערכת 
הבחירות הנפיצה מוקדם מן הרגיל, ובמקביל 
סיפקה סיבה לעימות בין מפלגות הקואליציה 
בשאלה: "מי יירש את תפקיד הסגן בשכר" בו 

החזיק עופר ברקוביץ.
לאחר מתיחות ממושכת ומריבה מתוקשרת 
עופר  לסגנו  ברקת  ניר  העירייה  ראש  בין 
השכונות  הסכם  עמד  שבמרכזה  ברקוביץ, 
סיעת  כי  ברקוביץ  הודיע  לחרדים,  ברקת  בין 
כי  והכריז  מהקואליציה  פורשת  התעוררות 
יתמודד לראשות העיר. ברקוביץ הוא המועמד 
יתמודד  כי  שהודיע  סלמן  אבי  אחרי  השני 
אך  יתמודד,  וברקת  במידה  גם  לראשות 
שמחזיק  הראשון  המשמעותי  המועמד  הוא 
יחד  ירושלמים.  אלפי  בקולותיהם של עשרות 
החרדים  תמיכת  את  לקבל  סיכוייו  זאת,  עם 
שניהל  הקמפיין  לאור  זאת  במיוחד,  קלושים 

נגד הסכם השכונות עם החרדים.
החזיק  ברקוביץ  הסגן.  לשאלת  וכעת, 

לאופוזיציה,  מעברו  עם  בשכר.  סגן  בתפקיד 
אך  הנכסף.  לתפקיד  עיניים  לוטשים  רבים 
בתפקיד  להחזיק  יכול  אחד  רק  כי  מתברר 
המלא בשכר באופן חוקי, לאחר שסגן בשכר 
ניתן למינימום זמן של 28 חודשים. כך שחבר 
המועצה ישראל קלרמן )יהדות התורה( שכיהן 
בתפקיד במחצית הראשונה של הקדנציה, הוא 

היחיד שזכאי לקבל את התפקיד. 
את  לקבל  דורשים  בש"ס  זאת,  למרות 
התפקיד גם לו זה יהיה סגן בתואר בלבד. גורם 
"יהדות  עיתונות':  ל'קו  אומר  במפלגה  בכיר 
סיבה  שום  אין  סגנים,  בשני  מחזיקה  התורה 
שהיא תקבל את התפקיד, ש"ס מחזיקה בסגן 
אחד, כעת אנו דורשים לקבל את הסגן השני". 
לראש  דרעי  ש"ס  יו"ר  בין  הקשר  לדבריו, 
להוביל  עשוי  לאחרונה  ברקת שהתהדק  העיר 

להחלטה כי ש"ס תקבל את התפקיד.
מנגד, חבר מועצת העיר ישראל קלרמן מציג 
"מטבע  לסיעה:  חבריו  של  לזו  זהה  דרישה 
דורשים  כולם  שמתפנה  תפקיד  כל  הדברים 
התורה'  ל'יהדות  מגיע  הסגן  תפקיד  אותו, 
בת  סיעה  אנחנו  קואליציוניים.  מחישובים 

כך  בלבד,  חמישה  עם  ש"ס  בעוד  מנדטים   8
שהתפקיד מגיע לנו".

אחת  כל  טוענות  החרדיות  המפלגות  בעוד 
"שלי הוא". בכיכר ספרא עדיין לא בטוחים כי 
התפקיד יוענק לאחד מחברי הקואליציה. גורם 
וראש  ייתכן  כי  עיתונות'  ל'קו  מסר  בספרא 
המונה  ירושלמים  סיעת  את  לצרף  ירצה  העיר 
שלושה מנדטים ולהעניק לחברת המועצה פלר 
ל'קו  הגיבה  עצמה  חסון  התפקיד.  את  חסון 
האגו של  מריבות  כזה,  דיבור  "אין  עיתונות': 
ברקת וברקוביץ מזיקות לעיר, אנחנו המבוגר 
האחראי. אם תגיע בקשה להצטרף לקואליציה, 

נשקול אותה".
יהיה ח"מ  האם מי שיחזיק בתפקיד הנכסף 
של  לקואליציה  שהצטרף  ליאון  משה  העיר 
לפי  נשפוט  אם  הקדנציה?  באמצע  ברקת 
בעבר  הזדמנויות  כמה  לי  "היו  לא.  דבריו, 
מעוניין בתפקיד של  אינני  אבל  סגנות  לדרוש 
סגן ראש עיר בתשלום, אני מעוניין רק בעשייה 
תפקיד  בשום  מעוניין  ולא  ירושלים  למען 

אחר", מסר ליאון ל'קו עיתונות'.

 יו"ר ש"ס יוחלף בפעיל התנועה
פעיל התנועה מאור אשש קיבל הודעה על קידומו לתפקיד יו"ר הסיעה בעיר, במקום 

מיכאל דרעי  היו"ר המודח הודיע כי לעת עתה יישאר בש"ס
'קו  חשיפת  החלה?  הראשים  עריפת 
דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  לפיה  עיתונות' 
יקצץ בסמכויותיהם של נציגים בש"ס לקראת 
החלוצה  אותותיה.  נותנת   2018 בחירות 
בהפתעה  שם  רמלה,  העיר  היא  הראשונה 
הודעה  אשש  מאור  ש"ס  פעיל  קיבל  גמורה 
מהבחירות  החל  בעיר  ש"ס  ליו"ר  ימונה  כי 
היו"ר  דרעי  מיכאל  של  במקומו  הבאות, 

הנוכחי.
בכוונתו של יו"ר ש"ס דרעי להחליף נציגים 
בקדנציה  הסחורה  את  סיפקו  לא  אשר  רבים 
מתפקידו  ויפוטרו  יוחלפו  חלקם  האחרונה. 

והיתר ישובצו במקומות שונים ברשימה לפי 
רמת העשייה. מאור אשש שפעל רבות לטובת 
לטובת  הקדנציה  באמצע  בבחירות  ש"ס 
מיו"ר  מכתב  קיבל  וידל  מיכאל  של  בחירתו 

ש"ס המודיע לו על קידומו בתפקיד. 
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר אשש כי את 
המכתב קיבל באלול האחרון אחרי הבחירות 
כוחו:  בכל  לטובת ש"ס  פעל  אז  להסתדרות, 
את  לפרסם  החלטתי  אישיים  "משיקולים 

המכתב רק אמש". 
הסגן  תפקיד  את  לקבל  צפוי  אשש  מאור 
לא  זה  בשלב  במועצה.  כחבר  ולכהן  בשכר 

כחבר  לכהן  יישאר  דרעי  מיכאל  האם  ברור 
מועצה, אך לדבריו יישאר בתנועת ש"ס.

אשש הוסיף בדבריו ל'קו עיתונות': "לאחר 
8 שנים כפעיל התנועה והציבור בעיר שבהם 
שירתי את הציבור באמונה, התבשרתי שיו"ר 
חכמי  מועצת  עם  יחד  דרעי  אריה  התנועה 
התנועה  ליו"ר  אותי  למנות  החליטו  התורה 
בידי את  ולתת  עליי  ידיהם  ולסמוך את  בעיר 
כל הכלים והסמכויות הנדרשות להיות שליח 

ציבור בעיר באמונה שלמה".

 בש"ס דורשים תפקיד הסגן שפינה ברקוביץ. 
קלרמן: "חישובים קואליציוניים מזכים אותנו"

בעוד שני המועמדים החילוניים לקבל את תפקיד הסגן בשכר שפינה ברקוביץ מודיעים 
ל'קו עיתונות' כי אינם מעוניינים בו - הזירה החרדית גועשת  קלרמן דורש את התפקיד 

בהתאם לגודל הסיעה, אך עזרא בש"ס טוענים כי גם כך הם מקופחים

חשש: בג"ץ ידחה את הבחירות לרבנות
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"ְוֵאֶּלה ּתוְֹלדֹת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הוִֹליד 
ֶאת ִיְצָחק" )בראשית כה, יט(.

יצחק(:  את  הוליד  אברהם  )ד"ה  פירש"י 
"על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, הוזקק 
לומר אברהם הוליד את יצחק, לפי שהיו ליצני הדור 
נתעברה שרה. שהרי כמה שנים  אומרים מאבימלך 
עשה  מה  הימנו,  נתעברה  ולא  אברהם  עם  שהתה 
יצחק דומה לאברהם,  פניו של  הקב"ה, צר קלסתר 
שכתב  וזהו  יצחק,  את  הוליד  אברהם  הכל  והעידו 
שאברהם  יש  עדות  שהרי  אברהם,  בן  יצחק  כאן 

הוליד את יצחק".
"מלמד  רש"י  כתב  מדוע  הרי"ם  החידושי  והקשה 
לומר  צריך  היה  ליצנים?  למה  הדור",  ליצני  שהיו 
"רשעי הדור", רשעים גמורים, הולכי רכיל, מספרי 
לשון הרע ומוציאי שם רע על אברהם אבינו שיצחק 
אינו בנו, הם רשעים ומדוע קורא להם רש"י הקדוש 

רק "ליצנים"!
אלא, רבותינו אומרים )ב"ק צב ע"א( שכל המתפלל 
על חבירו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה- 
לדוגמא, אדם שלא זכה לפרי בטן, ובכל זאת מבטל 
מעליו  להקל  חבירו  על  ומתפלל  הפרטי  עניינו  את 
את  הקב"ה  שומע  בטן,   לפרי  גם  שיזכה  צערו 

תפילתו ומזכה אותו עצמו להיפקד בבנים.
על  אבינו  אברהם  שהתפלל  כתוב  וירא  בפרשת 
אבימלך ואנשי ביתו לאחר שסגר הקב"ה את רחמם 
ַאְבָרָהם  ַוִּיְתַּפֵּלל  שרה,  את  אבימלך  שלקח  כיוון 
ִאְׁשּתוֹ  ְוֶאת  ֲאִביֶמֶלְך  ֶאת  ֱאֹלקים  ַוִּיְרָּפא  ָהֱאֹלקים  ֶאל 

ְוַאְמהָֹתיו ַוֵּיֵלדּו )בראשית כ, יז(.
והרי אברהם אבינו גם היה צריך לאותו דבר, ששרה 
תלד, ולכן מיד "ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה")בראשית ל, כב(, 
נמצא שמי שגרם  כיון שהתפלל על האחר תחילה. 
ששרה תלד זו התפילה שהתפלל אברהם אבינו על 

בית אבימלך שילדו.
ואם כן ליצני הדור היו אומרים: "מה ששרה ילדה זה 
בזכות תפילתו של אברהם על אבימלך", לא הייתה 
אלא  חלילה,  מאבימלך  התעברה  ששרה  כוונתם 
אבימלך.  על  תפילתו  בזכות  מאברהם  נולד  יצחק 
נמצא שאין בדבר זה רשעות אלא רק ליצנות! )וכ"כ 
גם מרן החיד"א בספרו ערבי נחל בשם זקנו הרב ר' 

ישעי' ז"ל(

   

יש מפרשים בדרך נוספת מדוע נקראו 'ליצני הדור'.
ולא  שרה  נתעברה  שמאבימלך  אמרו  הדור  ליצני 
מאברהם, שהרי לא יתכן  שאברהם אבינו יוליד בגיל 
מאה שנה, שלא כדרך הטבע. וזו התלוצצות, שהרי 
גם שרה שהייתה בת תשעים שנה לא יכולה הייתה 
להוליד, ְוִאם ָׂשָרה ֲהַבת ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד )בראשית 
יז, יז(, הרי שרה איילונית הייתה )יבמות סד ע"ב(, 
ולא היה שייך אצלה בכלל אפשרות להוליד, ֵהן ֲאִני 
ֵעץ ָיֵבׁש )ישעיה נו, ג(, ְוִהְפַרְחִּתי ֵעץ ָיֵבׁש )יחזקאל יז, 

כד(- זו שרה )בראשית רבה נג, א(.
הבורא  רצון  שזהו  כיון  הולידה,  שרה  זאת  ובכל 
יתברך, וא"כ לא יפלא מה' דבר שגם אברהם אבינו 
דברי  אלא  זה  שאין  הרי  שנה!  מאה  בגיל  יוליד 
התלוצצות, שאם לשרה אמנו יכול להיעשות נס כה 
גדול שתלד בת תשעים שנה, גם לאברהם אבינו יכול 

להיעשות נס שיוליד בגיל מאה שנה.
גם  ה'  ברצות  החכמים,  אחד  אמר  שכבר  וכמו 
מטאטא יכול להוליד! אם ה' יתברך חפץ גם שרה 
אמנו בגיל תשעים שנה וגם בהיותה איילונית תלד 
והוא  היוצר  הוא  הבורא,  שהוא  כיון  בן,  ותחבוק 

השולט על כל הבריאה.
מעשות  וחווינו  שמענו  השנים  שבמשך  ובאמת 
רבות שהרופאים אמרו שאין סיכוי שיולידו ילדים, 
ובכל זאת נולדו להם ילדים שלא על פי דרך הטבע. 

כיון שהבורא יתברך הוא מנחה אותנו ונותן לנו את 
האמונה הזאת בליבנו להעמיק ולהבין שכל החיות 

והקיום שלנו בצורה ניסית ולא על פי דרך הטבע.

   

מידת הרחמים עלינו התגלגלי

ָׂשֶדה  ִאיׁש  ַצִיד  יֵֹדַע  ִאיׁש  ֵעָׂשו  ַוְיִהי  ַהְּנָעִרים  "ַוִּיְגְּדלּו 
ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים. ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי 
ַצִיד ְּבִפיו ְוִרְבָקה אֶֹהֶבת ֶאת ַיֲעקֹב" )בראשית כה, א(. 
ידועה ומפורסמת השאלה כיצד יצחק אבינו ע"ה לא 
הכיר ברשעותו של עשו ואהבו אהבה גדולה, ַוֶּיֱאַהב 

ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו )בראשית כה, כט(.
הרי מיד כשגדל עשו עזב את הכל, עזב את התלמוד 
תורה והלך להיות צייד, עזב את דרך התורה והמצוות 
החמורות  העבירות  את  עבר  רעה,  לתרבות  ויצא 
בתורה של גילוי עריות ושפיכות דמים, כפר בתחיית 

המתים וביזה את הבכורה! )בבא בתרא טז ע"ב(.
איך יכול להיות שיצחק אהב את עשו, ִּכי ֹלא ְלָפָניו 
ָחֵנף ָיבוֹא )איוב יג, טז(, וכי יעלה על הדעת שיצחק 
עשו  של  להחנפותיו  אוזנו  והטה  שמע  ע"ה  אבינו 
הרשע שהיה מחניף לו ועושה עצמו לפניו כצדיק? 

רשעותו  את  ידע  ידוע  שיצחק  הוא  הביאור  אלא 
ומחנך  יצחק פדגוג  היה  גיסא  של עשו, אך מאידך 
דגול, וידע שאם ידחה את עשו ויזרוק אותו מביתו, 
יהפוך עשו להיות רשע יותר גדול ואולי אפילו יגדיל 

לעשות וינקום בהוריו בהריגת בנם האהוב יעקב.
בנו  עשו  את  לקרב  עת  בכל  יצחק  השתדל  לכן 
ולהראות לו אהבה, ידידות וחיבה יתרה כדי שחלילה 

לא יתרחק יותר ויתנקם ביעקב אחיו. 
שאחד  מפרמישלאן,  מאיר  רבי  הגאון  על  מסופר 
לתרבות  ויצא  והמצוות  התורה  מדרך  סר  מבניו 
הבנים,  כאחד  עמו  מתנהג  הרב  היה  ואעפ"כ  רעה, 
גם  נתן  בניו  ומה שנתן לשאר  בביתו  לגור  השאירו 

לו, והשתדל תמיד להראות לו אהבה וחיבה.
כך  כל  אותו  אוהב  הרב  מדוע  מתפלאים  היו  כולם 
וסר  ברשעות  מתנהג  הוא  הרי  מביתו,  מסלקו  ולא 
ומדוע הרב ממשיך לקרבו  והמצוות,  מדרך התורה 
הסובבים  בקושיית  שהרגיש  הרב  אותו?  ולאהוב 
בביתי  בני  את  משאיר  אני  לכם,  "דעו  ואמר:  פתח 
ומראה לו אהבה וידידות כדי שאוכל להתפלל לפני 

בורא עולם ותהיה לי טענה חשובה מאוד! 
אני יכול להתפלל לפניו יתברך ולומר: "ריבונו של 
במידת  בניך  עם  שתתנהג  מלפניך  רצון  יהי  עולם, 
זה  בבני  נוהג  הקטן  שאני  כפי  והרחמים  החסד 
אני  הדרך,  מן  וסר  ברשעות  מתנהג  שהוא  שאע"פ 
שסר  אע"פ  וברחמים,  בחמלה  בחסד  עמו  מתנהג 
בעבותות  מקרבו  אלא  אותו,  דוחה  איני  הדרך  מן 
בניך  על  רחם  וחנון,  רחום  מלך  אתה  כך  האהבה, 
ואע"פ שסרו מן הדרך, תתנהג עמהם בחסד ורחמים 
וקרבם אליך יתברך, ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש 

ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם )איכה ה, כא(". 
ויערה  ברחמים  עלינו  יתמלא  יתברך  שה'  רצון  יהי 
ישראל  בית  כל  את  להחזיר  ממרום  טהרה  רוח 
יחזקאל  הנביא  וכהבטחת  לפניו,  שלימה  בתשובה 
ַמִים  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי  כ"ח-כ"ט(  פסוקים  ל"ו  )פרק 
ִּגּלּוֵליֶכם  ּוִמָּכל  ֻטְמאוֵֹתיֶכם  ִמּכֹל  ּוְטַהְרֶּתם  ְטהוִֹרים 
ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן 
ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי ָלֶכם 
ֵלב ָּבָׂשר. ובזכות כך נזכה בקרוב בקרוב לראות פני 

משיח צדקנו ובגאולת עם ישראל ברחמים, אמן.

נענה תחילה

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

הפרשה:  שבתחילת  הפסוק  על 
אשתו  לנוכח  לה'  יצחק  "ויעתר 
כי עקרה היא, ויעתר לו ה' ותהר 
כא(  כה,  )בראשית  אשתו"  רבקה 
ולא לה. שאין דומה  מפרש רש"י: "לו 
בן  צדיק  לתפילת  צדיק,  בן  צדיק  תפילת 

רשע, לפיכך לו ולא לה". 
רש"י,  מדברי  עולות  תמיהות  שתי 
ראשית מדוע היו צריכים לתלות את יתרונו 
ולא  צדיק,  בן  צדיק  בהיותו  יצחק  של 
הגדולות  העצמיות  במעלות  זאת  לתלות 
עמד  הוא  הרי  להן.  דומה  שאין  לו  שהיו 
כן  ואם  נפש,  במסירות  העקידה  בניסיון 
יש לו מעלה עצמית ויתרון על רבקה שלא 
עברה ניסיון כזה, ודי היה לתלות בכך את 

דרגת תפילתו המיוחדת? 
ועוד, איך ניתן לומר שתפילת "צדיק בן 
רשע",  בן  "צדיק  מתפילת  גדולה  צדיק" 
להיפך,  להיות  צריך  היה  לכאורה  והלא 
ובוחר  דרך השקר  שכן הרשע שעוזב את 
מזה  בערכו  גדול  התורה,  בצל  להסתופף 
וכמו  הצדיקים,  אבותיו  בדרך  שהולך 
שבחה,  להגיד  רבקה:  על  רש"י  שמפרש 
ומקומה  רשע  ואחות  רשע  בת  שהייתה 
וכבר  ממעשיהם".  למדה  ולא  רשע  אנשי 
תשובה  שבעלי  שבמקום  חכמינו  אמרו 

עומדים אין צדיקים יכולים לעמוד?
של  כוחו  שסוד  מקלם,  הסבא  פירש 
היותו  שלמרות  בכך,  היה  אבינו  יצחק 
בדרך  לצעוד  יכול  והיה  צדיק,  בן  צדיק 
בחר  החסד,  עמוד  שהיה  אברהם  אביו-  
ה',  לעבודת  משלו  דרך  יגיעה  לאחר  לו 
והתעלה להיות עמוד גבורה ויראת שמים, 
כפי שהוא מכונה בתורה 'פחד יצחק'. וזו 
מעלתו הגדולה של צדיק בן צדיק בפרשה 
זו, שתפילתו הייתה עדיפה על פני תפילתה 
של רבקה, שעל אף שיכול לעבוד את ה' 
בדרך הסלולה לו על ידי אביו, חיפש הוא 
בצימאון גדול ובעמל לעבוד את ה' בדרכו 
המיוחדת לפי כוחו. לעומת זאת, צדיק בן 
כיתרון  האמת  דרך  את  לפניו  רואה  רשע 
האור מן החושך, לכן קל לו יותר להתנתק 
חדשה  דרך  לו  ולבחור  השקרי  מעברו 

ולהסתפח בנחלת ה'.
של  הגדולה  מעלתו  איפוא  הייתה  זו   
יצחק אבינו, שמפני כך "ויעתר לו ה'" – לו 
ולה. שעבודתו העצמית הייתה קשה  ולא 
הייתה  בתפילה  ועמידתו  ומאומצת,  יותר 
בכוח עצמו, מתוך עמל ויגיעה משלו כדי 
להכיר את בוראו בדרכו. וגדולה מעלה זו 
של אדם שאינו סומך רק על זכות אבותיו 
ואינו מתפלל כמצות אנשים מלומדה כפי 
יותר מאשר אדם שלא  שהורגל מנערותו, 
זו גדולה מניסיון  ידע תפילה מהי. מעלה 
העקידה, כי ניסיון העקידה היה חד פעמי, 

לעומת "צדיק בן צדיק" שהיה דרך חיים.
המגיד  כשהיה  כי  מספרים  חסידים 
נפלה  חמש,  בן  ילד  זי"ע,  ממעזריטש 
אמו  את  ראה  הוא  אביו.  בבית  דליקה 
כלום  "אמא,  אותה:  ושאל  בבכי  ממררת 
יש להצטער כל כך על אבדן בית?". "לא 
על הבית אני מקוננת" השיבה האם, "אלא 
על שריפת מגילת שלשלת היוחסין שלנו. 
הסנדלר".  יוחנן  רבי  בתנא  מתחילה  היא 
"אין בכך כלום" אמר הילד, "אני אמציא 

לך שלשלת יוחסין חדשה, שתתחיל בי".
זי"ע,  מרופשיץ  נפתלי  רבי  על  ]מסופר 
הלר  פייבוש  משולם  רבי  את  פעם  שפגש 
זי"ע בעל היושר דברי אמת, ושאל אותו: 
"וכי לעבודת ה' צריך יחוס"? ורבי נפתלי 
הסביר: "הבה ואסביר לך לשם מה הייחוס 
הלילה,  בחצות  קום  משכים  מר  חשוב. 
עורך תיקון חצות ועוסק כל הלילה בתורה. 
עם עלות השחר הוא מתפלל שעה ארוכה 
וייחודים,  בכוונות  והתלהבות,  בדביקות 
ולאחר התפילה כאשר הוא סועד את ליבו, 
חש הוא בקורת רוח, שכן אבותיו לא צעדו 
אולם  בסילודין.  ה'  עבודת  של  זו  בדרך 
אני  כאשר  שכן  הפוכים,  הדברים  אצלי 
תפילה  הייתה  אם  גם  תפילתי,  את  מסיים 
מהי  שהרי  ונוקפני,  לבי  עומד  כהלכה, 
תפילתי לעומת תפילתם היוקדת של אבותי 

ואבות אבותי?[
אדמוני"  הראשון  "ויצא  הפסוק:  על 
)כה', כה'( שואל הבן איש חי בספרו עוד 
עשו  את  הכתוב  מכבד  מדוע  חי,  יוסף 
ראוי  עשיו  האם  הראשון?  בתואר  וקראו 
מעשיו  כל  לאחר  שכזה  בתואר  להיקרא 
בחז"ל  מצינו  ועוד  זאת  המושחתים? 
בכך  והתפאר  התגאה  עשו  של  שזרעו 
שרק  בכך  יתרון  יש  שלהם  ישראל,  על 
כך  אם  ראשון.  התואר  נכתב  אביהם  על 

שבעתיים קשה מדוע נתנו לו תואר זה?
ותירץ, שבאמת התואר 'ראשון' במקרה 
זה הוא לגנאי ולא לשבח. וכדי לבאר את 
העניין  את  חי  איש  הבן  ממחיש  דבריו, 
על פי סיפור המובא בדברי הימים למלכי 
ערב: בעיר קרטבא חלה הדיין למות, והיה 
הקצב.  של  בנו  אחד,  ותלמיד  אחד  בן  לו 
ולכן  לדיינות,  ראוי  היה  לא  בנו  אולם 
לתלמידו  הרמה  משרתו  את  הדיין  הוריש 
 - הדיין  בין  מריבה  הייתה  לימים,  ההגון. 
בנו של הקצב, לבין בנו של הדיין המנוח, 
בן  "הלא  בזלזול:  הדיין  לעבר  קרא  והוא 
כן,  "אמנם  הדיין  לו  השיב  אתה".  קצב 
החכמה  ויחס  משפחתי  חשיבות  אבל 
פרק החשיבות  אתה,  ואילו  ממני.  מתחיל 
שהיה  החכמה  ויחס  נגמר,  משפחתך  של 
בה הסתיים אצל אביך. ואתה הוא שהפכת 
את משפחתך למשפחה נקלה, ופתחת פרק 

חדש של יחס מזלזל כלפיה".
עשה  אילו  עשו.  לגבי  הדברים  גם  כך 
של  דרכם  את  והמשיך  והטוב  הישר  את 
היה  לא  הוא  ויצחק,  אברהם   – אבותיו 
דרכם.  ממשיך  רק  שהוא  מפני  ראשון, 
והסיבה שקיבל את התואר 'הראשון' היא 
אבותיו,  של  דרכם  את  שקלקל  מפני  רק 
והלך בדרך הרע והכסילות, ולדרך זו אכן 
ראשון הוא. כך שאין בזה שום תואר כבוד, 
אלא אדרבה, תואר של קלון וחרפה הוא, 
ראשון  והוא  הקדושים,  מאבותיו  שנבדל 
יעקב,  כן  לא  החוטאת.  אדום  למשפחת 
אינו  ולכך  אבותיו,  במורשת  שהמשיך 
נושא את התואר 'ראשון', מפני שאכן אינו 

ראשון, אלא ממשיך דרך אבותיו.
יצחק אבינו מלמד אותנו שעל כל אחד 
אך  שלו.  הקודש  בעבודת  חידוש  ליצור 
בכפוף לזה שהוא רואה את עצמו ממשיך 

את דרך אבותיו – צדיק בן צדיק.

צדיק בן צדיק

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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כיצד תזהו שילדכם לוקה בלקות קריאה?
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מרק עדשים

טיפים

כפות שמן זית
1 בצל חתוך לקוביות קטנות

2  גזרים חתוכים לקוביות קטנות
3  גבעולי סלרי חתוכים קטן

1/4 כרישה קצוצה דק
1 שורש סלרי קצוץ קטן

1 תפוח אדמה חתוך לקוביות קטנות

 1 כוס עדשים ירוקות
 2 ליטר מים

 1 כוס שימורי עגבניות שלמות
1  כף רסק עגבניות איכותי

1  כף אבקת מרק עדשים 
1  זר כוסברה קצוץ גס

1  כוס פסטה צדפים קטנים מבושלת 

איך שומרים
על איכות

התרופות בבית?

לצערנו זיהוי לקות למידה או קריאה 
נעשית לאחר תקופה קשה ומתסכלת 
שבה  ולהוריו,  למוריו  גם  אך  לילד 
הוא  בעצם  כאשר  הילד  כלפי  האשמות  עולות 
אינו שולט בלקות ונגרם סבל מיותר ודיכוי הערך 
העצמי שלו  אז מה כן ניתן לעשות? שאלנו את 

המומחה בתחום

אי אפשר להעביר חורף בלי מרק עדשים טוב • לרגל הרחבת 
סדרת מרקי התיבול, החטיבה הקולינרית של אסם בהמלצה 

למתכון חובה לחורף

זיהוי מוקדם של לקות למידה יכול לחסוך את הסבל המיותר לילד 
ולייצר ילד המודע לערך עצמו, מצליח בלימודים ומבחינה חברתית. 
ליאור דגן, מומחה ללקויות למידה ובעצמו בעל לקות למידה פחות 
מוכרת מסוג "זמן מרחב", מעלה את הסימנים שצריכים לעורר אצלנו 
האבחון  את  ולהתחיל  למידה  בלקות  שמדובר  החשש  את  ההורים 
והטיפול הנכון )לאו דווקא תרופתי( לפני שהילד חווה תסכול וסבל. 
כך למשל ניתן למנות את הסימנים הבאים המעוררים חשד ללקויות 

שונות בגילאי חמש שש של לקות למידה בתחום השפה:

• אוצר מילים דל
• קושי בחריזה או אי הבנת חריזה

• איבוד עניין בהאזנה לסיפורים
• קושי בזכירת שמות הצבעים, שמות הספרות

• קושי בזכירת תבניות ובהטיית מילים
• כמו כן קשיים תחביריים כמו: השמטת מילת יחס או שימוש במילת 
יחס לא נכונה )"נסענו אוטובוס" או "נסענו על אוטובוס"( או שימוש 
במקום  חולצה"  מתלבש  )"אני  תחבירית  מבחינה  נכונה  לא  במילה 

"אני לובש חולצה", או "אני לובש" במקום "אני מתלבש"(.
• לקות למידה בתחום תפיסת הכמות  )מוביל לקשיים במתמטיקה(

• קושי בתפיסת כמות – למשל, אם כדי לדעת שיש חמישה פריטים 
הילד צריך לספור אותם אחד-אחד

• קושי בשימור כמות )שימור כמות – ההבנה שמספר הפריטים אינו 
תלוי בגודלם ובצורתם(

• קושי בסידור על פי גודל. קושי בכתיבת מספרים ובזיהוי מספרים.

לקות בתפיסת המרחב: 
• הילד נוטה ליפול

• מסורבל
• נתקל בדברים

• מניח חפצים קרוב מדי לקצה השולחן
• מתקשה למזוג בלי לשפוך

• מתקשה ברכיסת כפתורים או בקשירה והתרה של שרוכים
• לא מבחין בין ימין ושמאל

• לא זוכר את הדרך, למשל הולך אל הגננת וכשצריך לחזור למקום - 
מהסס, מסתכל לצדדים.

מגורמים  נובעים  שלעיל  שהדברים  ייתכן  להדגיש:  מאוד  חשוב 
אחרים – למשל בעיה בראייה או בשמיעה ויש לבדוק זאת במקביל.

מהי לקות קריאה?
נחשב  ומי  תקינה  קריאה  מהי  נבהיר  קריאה,  לקויי  על  שנדבר  לפני 
קורא תקין. קריאה מוגדרת כקריאה תקינה, אם הקורא מפענח מילים 
הליך  אוטומטי.  באופן   – ולמעשה  ומדויק,  מהיר  באופן  כתובות 

אוטומטי מתאפיין בתכונות הבאות:
• נעשה באופן לא מודע

• אינו צורכים מאמץ מנטלי )או קשב(
• אינו ניתן לשליטה רצונית

• מרגע שהוא מתחיל אי אפשר לקטוע אותו מתבצע עד לסיומו ללא 
הפרעה.

על מנת להבהיר את הדברים, אבקש מכם שתתבוננו בפסקה הבאה, 
ולא תקראו אותה:

לקויי  )או  תקינים  קוראים  ואתם  שלכם,  האם  שפת  היא  עברית  אם 

קריאה במידה קלה( – סביר להניח שאתם לא מצליחים... כלומר, לא 
מצליחים שלא לקרוא, שהרי הקריאה היא עבורכם תהליך אוטומטי, 
ואין לכם שליטה עליו. אם הצלחתם – כלומר, אתם מתבוננים במילים 
ולא קוראים אותן – אז, במידה ועברית היא שפת האם שלכם, ייתכן 

שאתם לקויי קריאה.

מדוע "ייתכן"? מכיוון שישנן עוד סיבות אפשריות לכך, ולא נתעכב 
יוכל לקבוע  על מנת שאיש מקצוע   – אופן  זו. בכל  עליהן במסגרת 

האם מישהו הינו לקוי קריאה, עליו לבצע אבחון של ממש.

הקורא התקין, אם כן, צריך להשקיע קשב מועט ביותר בפענוח מילים 
בודדות, כך שמתאפשרת לו השקעת קשב רבה יותר בתהליכי עיבוד 
מורכבים, שאינם אוטומטיים – הבנת משפט, הבנת פסקה, קישור בין 
חלקים שונים במשפט, הסקת מסקנות... כל הרכיבים של מה שאנו 

מכנים "הבנת הנקרא".

מרובים  קשב  משאבי  מבזבזים  הקריאה  לקויי  הקריאה?  ולקויי 
בפענוח המילים, כך שלא נותר להם קשב רב להשקיע ברכיבי הבנת 
הדבר  שקראו.  הקודמות  המילים  בזכירת  לא  גם  ולעיתים  הנקרא, 
ברור,  לא  בכתב  שכתוב  טקסט  לקרוא  המנסה  תקין,  לקורא  דומה 
קוראים  אתם  אם  מילה.  כל  בזיהוי  מאמץ  להשקיע  נאלץ  שהוא  כך 
תקינים, אתם מוזמנים לנסות זאת – ודאי תמצאו לאחר כמה שורות 
שאתם מתקשים להבין את המשמעות של מה שאתם קוראים, וייתכן 

שאחרי זמן קצר, פשוט יימאס לכם.

לפי מחקרים, מרבית הילדים הלומדים במסגרות חינוך רגילות מגיעים 
למצב של קריאה אוטומטית עד כיתה ג', ומיעוטם רק בכיתה ד'. מצב 
זה נכון לגבי מגוון שיטות כתב אלפביתיות: עברית, ערבית, אנגלית, 

איטלקית, גרמנית וכו'.

ככל לקויות הלמידה, גם לקות קריאה אינה קשורה בשום פנים ואופן 
חכם,  היותך  לבין  קריאה  לקוי  היותך  בין  קשר  אין  לאינטליגנציה. 
יצירתי, מוכשר וכו'. דברים אלה נכונים לגבי כל לקות למידה. דווקא 
זה עלול לגרום לבעיות – שּכן, יש פער בין מה שלקוי הקריאה יודע 
שהוא מסוגל, לבין מה שהוא מצליח. לקרוא ולא להבין מה שאתה 
לאי-הבנות  וגורם  להסתדר  עליך  מקשה  שזה  בלבד  זו  לא   – קורא 
לעצבנות,  תסכול,  לרגשות  גורם  גם  זה  ודאות,  חוסר  של  ולמצבים 
עלול להמאיס על הילד )והמבוגר( כל דבר שקשור בלמידה ולפגוע, 

לעיתים באופן קריטי, בביטחונו העצמי. 

למנוע  עשויים  עמה,  נכונה  והתמודדות  הלקות  של  מוקדם  זיהוי 
הצטברות של אותם רגשות תסכול בלתי רצויים ולמנוע את הפגיעה 
בביטחון העצמי. חשוב לציין, כי גם בשלב מאוחר, ולמעשה אף בגיל 
חווה  המבוגר,  או  הילד,  אם  וגם  הלקות,  את  לאבחן  אפשר  מבוגר, 
תסכולים חוזרים ונשנים, וגם אם בטחונו העצמי נפגע קשות, אפשר, 
בעזרת אבחון מקצועי ועבודה נכונה ומסורה, לקדם אותו ולשקם את 

בטחונו העצמי ואת אמונתו בעצמו וביכולותיו.

הכנה )1:00 שעה(
1. חותכים את כל הירקות לגודל הרצוי.

2. מחממים סיר, שמים 2 כפות שמן ומטגנים את הירקות 
עד להזהבה.

עד  דקה  ומטגנים  עדשים  מרק  אבקת  כף  מוסיפים   .3
שהטעמים נפתחים.

מים  עגבניות,  שימורי  עגבניות,  רסק  מוסיפים   .4
ומביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ללהבה הכי נמוכה.

5. מתבלים במלח, פלפל ומבשלים כחצי שעה. 
הפעל טיימר )30 דקות(

6. מוסיפים כוסברה קצוצה, קונכיות פסטה ומגישים.

את  להחזיק  נוהגים  אתם  גם  האם 
האמבטיה?  בחדר  בארון  בבית  התרופות 
למרות שכך נהוג בבתים רבים, זהו למעשה 
אחד המקומות הגרועים לאחסון עקב תנאי 
בתרופות.  פוגמים  אשר  והלחות  החום 
מומחי טלפארמה, הפארם המקוון המוביל 
שיסייעו  טיפים  כמה  נותנים  בישראל, 
נכונה  בצורה  בבית  התרופות  את  לאחסן 

ובטוחה:

באמבטיה:  בארון  תרופות  תאחסנו  אל   .1
להתחמם  נוטים  האמבטיה  בחדרי  ארונות 
לפירוק  לגרום  העלולים  לחות,  ולאגור 
עוד  וקפסולות,  ובמיוחד טבליות  התרופות 
מקום  ואין  במידה  התפוגה.  תאריך  בטרם 
אחסון אחר, יש להקפיד כי האריזות סגורות 

היטב.

שאיננה  ויבשה  קרירה  נקודה  בחרו   .2
חשמלי  מכשיר  מעל  לא  אך  לאור,  חשופה 
נשמרות  התרופות  מרבית  חום.  פולט 
15-25מעלות  )כ-  החדר  בטמפרטורת 
צלסיוס(, אלא אם צוין אחרת, לדוגמא, ישנן 

תרופות אשר יש לשמור בקירור.

הקופסה  בתוך  התרופות  את  שימרו   .3
בלבול  למנוע  ניתן  זו  בדרך  המקורית: 
אחר  ולעקוב  שונים,  ומינונים  תרופות  בין 
יש  השימוש.  והוראות  התפוגה  תאריך 
להימנע  מאיחוד תרופות מקופסאות שונות 

לתוך מיכל אחד.

הפנימי  הגפן  צמר  כיסוי  את  הסירו   .4
במידה שישנו- לאחר פתיחת הקופסה, כדור 
באיכות  פוגע  אשר  לחות  סופח  הגפן  צמר 

התרופה. 

את  ששינתה  תרופה  לקחת  אין  לעולם   .5
אם  אפילו  ריח,  או  מרקם  המקורי,  צבעה 
טבליות  תבלעו  אל  תוקפה.  פג  לא  עדיין 
דבוקות או שהינן בעלות מרקם שונה מיתר 

הטבליות בקופסה. 

התרופה  תוקף  את  לבדוק  הקפידו   .6
המוטבע על האריזה לפני השימוש: תרופות 
שפג תוקפן מאבדות מיעילותן ואף עלולות 

במקרים חריגים לגרום לנזק. 

7. אל תשאירו תרופות במכונית: התחממות 
המכונית עלולה לפגום באיכות התרופה. 

הקפידו תמיד לשמור על תרופות מחוץ   .8
להישג ידם של ילדים. ניתן לדוגמא לאחסן 
יכולים  לא  ילדים  אליהם  גבוהים  במדפים 
ולהקפיד  התרופות  ארון  את  לנעול  להגיע, 
שימנע  פתיחה  מנגנון  בעלי  פקקים  על 

פתיחה קלה. 

מצרכים )6 מנות(:
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת צמחים ועשבים
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בפועל,במציאות,כמשמעו.                            
"כי תפגע יכול פגיעה ____" )בבא מציעא לג.(

4. ענו,צנוע מאוד. "ושפל ____" )תענית טז.(
6. נועם הקול,ניגון. "____ וקולו ערב")תענית טז.(

8. הריק,החריב. "____ הארץ ובולקה"           
)ישעיה כד א( )בלשון הווה( )בהיפוך אותיות(

9. בו קבור אהרן הכהן. "___ ההר")במדבר לג לח(
10. מעונם של צדיקים. "ואהל ____" )משלי יד יא(

12. אור,זוהר. "ואל תופע עליו ____" )איוב ג ד(
15. קבוצה,מחלקה. "ארבע כיתות אין מקבלות פני 

שכינה ___ ליצים ו___ חניפים"  )סוטה מב.(
16. עודף,נוסף,שיש בו יותר מן הרגיל או מן הראוי. 

"____ בידיו וברגליו" )בכורות ז ו(
17. שן של מפתח או כל זיז במכשיר.                   

"כדי לעשות ממנו ____" )שבת ח ו(
18. רווחה,חופש,ישועה.                                    

"ויצא ל___ אתי" )שמואל ב כב כ(

1. אחד מכלי המערכת שהיו על שולחן הפנים 
במשכן       ובבית המקדש. "וקשותיו ו____"                                         

)שמות כה כט( )לא בלשון סמיכות( )בלשון יחיד(
2. מקום לא ישר. "לאור ו___" )ישעיה מב טז( )בלשון 

יחיד(
3. שארית,מה שנשאר. "מפרשות ומה ____" )כריתות ב ה(
4. תן,הבה. "לעלוקה שתי בנות ___   ____" )משלי ל טו(

5. אומן היוצר כדים. "כגון הכד מבית ה____" )פסחים 
נה: (

7. נבון. "נוצר תורה בן ____" )משלי כח ז(
11. חרוץ וזריז להוציא משפט צדק.                                 

"ו___ צדק" )ישעיה טז ה( )בכתיב מלא(
13. נתח בשר שרתח,תבשיל רותח.                                

"_____ רתחיה" )יחזקאל כד ה(
14. מזהירה כשמש.                                                               

"____ כחמה" )שיר השירים ו י( )בהיפוך אותיות(
15. כפפה,כסיה. "____ לוקטי קוצים" )כלים כו ג(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ון 
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אזוב, הנעצוץ, לענה, אחו, ואגמון, קוץ, אטד, ודרדר, קיקיון, באבי, והפשתה, קנה, גמא, חדק, שית, 
דשא, חוח, שמיר, הברקנים, חציר, הסנה, הדס, ירק

תשיתישרהנעלנבאביא

סנסשרסתתדחתבוגשסנ

נמאיאשנציתצשומדגא

תגמשפיאושאניאזגדג

ישרהישאקתאטשרגאאנ

דנובגאנישצאדיגנוו

ינירשהאחגדותתגמחא

שודקיקתדוסשצאנתאת

שיאנאגדשאחידעאאנא

נקשיאמאחאישרשנדגת

סירמיתדתיגשהתאהתא

שקאמאודרדרגידששאג

סנישראנתהנסהדסשדא

1. מי ביקשה לשנות את שמה ל-מרה?
2. מי כונה "דמשק"?

3. מי נחבא אל הכלים?
4. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?

5. "מענה רך ישיב..."
6. אביו של הנביא יחזקאל.
7. מי ישבה תחת התומר?

8. בן כמה היה יצחק כשנשא את רבקה לאישה?
9. האדמה בלעה אותם חיים.

10. מי קרא למקום בשם מחניים?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. נעמי 2. אליעזר עבד אברהם 3. שאול 4. יששכר 5. חימה 6. בוזי 7. דבורה 8. בן 
ארבעים 9. קורח ועדתו 10. יעקב



צרכנות 
שבוע המחול היהודי  יוצא לדרך

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

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

בתוכן ומסרים מרתקים המתאימים להווי עליו אנחנו גדלים.

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

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

בד"צ העדה החרדית.

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

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

במחירים משתלמים המיוחד.

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

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

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

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

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

מפני נזקי הסביבה. מחיר: 200 ₪

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

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

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

אשר יעקב ועסטהיים.

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

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

ועוד, ומעניקה להם טעם מצוין ומרקם משובח במיוחד.

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

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

ניתן להשיג ברשתות השיווק המובחרות ברחבי הארץ.

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

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

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

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

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

ודרמטולוגית ומתאים לשימוש לעור רגיש.

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

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

לצבע החיצוני אמייל שחור/אמייל כסוף.

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

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

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

מיידי של כתמי לכלוך ושומן משטיחים ובדי ריפוד.

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

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

ובבתי המרקחת הפרטיים.

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

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

כדוגמת סופרקריל.

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

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

ניחוח לימון, ניחוח אוקיינוס וניחוח פריחה ורודה.

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

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

לשימוש ובבקבוק חסכוני 1.5 ליטר.

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

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

בין השעות 17:00-10:00 .

מגיע לכם ליהנות 
ם  ת ט ל ח ה
את  לנצל 
השגרה  תקופת 
לאכילה מאוזנת 
רוצים  ובריאה? 
באתגר  להצליח 
מבלי להתפתות 
ת  ו ב ר ה ל
זה  בסוכרים? 
קל,  לא  אמנם 
אבל עם שוקולד 

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

שווייצרי מסורתי ובכשרות המעולה של בד"צ ציריך.

פרס ראשון 25,000 ₪
חיבורים  תחרות 
השביעית  תורניים 
הפיס,  מפעל  של 
לדרך  שיצאה 
כחודשיים  לפני 
ם  ת נ ו ו כ ה ב
גדולי  של  ובברכתם 
מתקרבת  ישראל, 
במסגרת  לסיומה. 
נקרא  התחרות 

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

מידע ומענה אנושי על הפרויקט במספר *65327.

מונע התפשטות ריחות רעים
מעיד  סנו  חברת  עבור  לאחרונה  שנערך  מחקר 
שיישארו  מהריחות  מוטרדים  מהאנשים   83% כי 
אחריהם לאחר יציאה מהשירותים שאינם בביתם 
*. מרבית האנשים מעדיפים להמתין עד להגעה 
סנו  פיתחה  ואחרים  אלה  צרכנים  עבור  לביתם. 
את "מספר 2" - פתרון אופטימלי לבעיות המבוכה 
והריח, הלוכד את הריחות הרעים בתוך האסלה. 
התרסיס  את  מתיזים  בשירותים  השימוש  לפני 
על  מגן  שכבת  יוצר  התרסיס  האסלה.  תוך  אל 
פני מי האסלה, אשר כולאת את הריחות הרעים 
בתוך המים וחוסמת את יציאתם. שכבה זו עשויה 

משילוב שמנים אתריים, אשר מונעים התפשטות ריחות רעים 
רשתות  בכל  להשיג  האוויר.  לחלל  עדין  ניחוח  ומשחררים 

השיווק

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

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

.headstart בפלטפורמת מימון ההמונים של

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח

קצרצרים
עוגיות  עלית,  של  חדשה  צ’יפס  שוקולד  סדרת 

שוקולד צ’יפס עם שוקולד עלית ב-3 
טעמים: עוגיות שוקולד צ’יפס עם 

עוגיות  חלב,  שוקולד  תחתית 
שוקולד צ’יפס עם תחתית 

ובטעם  לבן  שוקולד 
שוקו  עוגיות  החדש: 
תחתית  עם  צ’יפס 

שוקולד לבן

טונה  המסיק  עונת  לרגל 
ט  ס י ק ר א ט ס
נתחי  מציעה: 
טונה בשמן זית 
מעולה.  כתית 
מומלץ  מחיר 

 26.90 לצרכן: 
)רביעיית   ₪

מוצרים(

שסטוביץ משיקה את סדרת חטיפי קראנצ’וס עם ערכי 
בהתאמה  בקטגוריה,  ביותר  הנמוכים  ונתרן  רווי  שומן 
פחות   40  %  .2020 לשנת  הבריאות  משרד  לדרישות 
נתרן ו- 60% פחות שומן רווי ב- 5 טעמים: גריל, ברביקיו, 

פלאפל, בצל ופיצה. מחיר מומלץ לצרכן: 3.90 ₪

לייף  נתרן:  ופחות  רווי  פחות סוכר, פחות שומן 
הוא המותג הראשון שמתאים את מוצרי סדרת 
הסימון  להמלצות   Wellness הבריאות  מזון 
משרד  של  בישראל  בריאה  תזונה  לקידום 

הבריאות

פיינסט,  בלנטיינ’ס 
 1 מספר  הוויסקי 

מגיע  באירופה, 
במהדורה  לישראל 
המעניקה  ייחודית 
אביב  תל  לעיר  במה 
זוכה  של  עיניו  דרך 
פרס ישראל בצילום, 
מחיר  ליבק.  אלכס 
מומלץ לצרכן: 89 ₪  

25 בירושלים כ"ו בחשון תשע"ח 15/11/17



כ”ו - כ”ח בחשון
תשע”ח           

15-17/11/2017

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל מחסן 
וחניה, 2,950,000 גמיש. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

בית שמש

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

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

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

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

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

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

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

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)45-46(_____________________________________________

באר שבע

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

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

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

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

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

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

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

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

וילות ובתים

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

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

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

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

03-5797756)24-24(_____________________________________________

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

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

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

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

850,000 ש"ח.
_____________________________________________)45-46(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

אשדוד

אשקלון

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)44-46(יותר זולה, 054-8402332

0548-420081

ׂ(MP3) במהירות לקבצים דיגיטליים

תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

0527-677625

וילה יוקרתית ומפוארת
400 מ"ר, 3 מפלסים

עם מעלית
סלון ענק, חדרים מרווחים

מרפסות ענק וגינה יפה
7.000.000 ש"ח

למכירה בבני ברק
בהר שלום היוקרתי

בלעדי

 זכות לדירה בפרוייקט, 3 
חד', בליווי שכטר אופטקנה 

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

אחיסמך

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבר אילן, 4 חד' 
+ משופצת, מושקעת, 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)45-46(_____________________________________________

 ברח' הגפן, 3 חד', גדולה 
)מושכרת(, 890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46(תיווך יעקב, 054-4901948

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

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

אלעד

2-2.5 חדרים

 בשיכון ה' מחולקת 
ל-3 דירות אופציה לבניה 

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

058-3322772)45-48(_____________________________________________

 בקובלסקי, דופלקס 6 ח' 
+ מרפסת סוכה ענקית + 

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

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

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

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

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

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

יח' הורים, נוף מרהיב, 
054-9422194)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

052-5752500)46-46(_____________________________________________

 מציאה, דירה חדשה 
ברובע ו' עם היתר בניה לפני 
בניה 4 חד', ב- 1,150,000, 

דירה 100 מ"ר דרוש הון עצמי 
_____________________________________________)46-46(גבוה, 054-8413551

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

מצוין, ברח' הפלמ"ח, אשדוד. 
א.למגורים/השקעה, 

054-6233776)46-47(_____________________________________________

 רובע ג', 3.5 חדרים, יפה 
ומסודרת, מזגנים, מטבח, 

שירותים ואמבטיה משופצים, 
1,050,000 ש"ח, בנין לפני 

היתרי בניה מוסיפים לדירה עוד 
37 מ"ר )ממד מרפסת סוכה(, 

_____________________________________________)46-46(לפרטים: 054-8413551

 בד-יוסף, 3 חד', ק"ד, 
משופצת ומושכרת, טובה 

לחלוקה, קרובה ללגרנד-קניון, 
595,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)46-46(_____________________________________________

 במגדלי-גילת, 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, משופרת, מעליות, 

שומר, קרובה לאוניברסיטה, 
520,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)46-46(_____________________________________________

 ברחוב-הצבי, 2 חד', 
מדהימה, ק"ד, 54 מ"ר באזור 
מבוקש מאוד, 550,000 ש"ח, 

_____________________________________________)46-46(אור-לנכס, 050-9500075

3-3.5 חדרים

 בבן אליעזר, 4 ח', 
מושקעת לחלוטין, משופץ. 
_____________________________________________)46-46(תיווך יעקב, 054-4901948

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

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

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

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

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

052-4834706)46-47(_____________________________________________

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

מיידית, 930,000 ש"ח. 
אדר נכסים, 

052-4834706)46-47(_____________________________________________

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

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

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

 ברח' הנשלט, דירת 2 ח', 
50 מ"ר, משופצת, 720,000 

)מושכרת(. תיווך יעקב, 
054-4901948)46-46(_____________________________________________

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

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

052-4834706)46-47(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 במרכז העיר, מחולקת 
ל- 3, תשואה גבוהה. 
חמד נכסים - ישראל, 

052-7741000)46-46(_____________________________________________

 ביואל 2 + חצי, 
משופצת. **ביהודה 
הנשיא, 3, משופצת. 

**ביהודית, 2 + 
חצי, משופצת. 

**בז'בוטינסקי, 2.5, 
עורפית ושקטה. 
**"אלוני נכסים" 

052-7610603)46-46(_____________________________________________

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

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

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

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בלעדי-מציאה, 
בבן-פתחיה, 100 מ"ר, 

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

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

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בהזדמנות!! 
בגניחובסקי, 3 חד' עם 

היתר בניה בגג + אופציה 
להרחבה במעטפת, 130 
מ"ר + מחסן + אפשרות 

לטאבו משותף, רק 
1,540,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)46-46(_____________________________________________

 באזור דבורה הנביאה, 
דופלקס 5.5ח' + יחידה 

מושכרת, 170 מ"ר בנוי, ק"ג, 
חזית, 3,000,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)46-46(_____________________________________________

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

2,500,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)46-46("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור רמב"ם, ד.גג, 
מטופחת, 5.5ח' + מרפסת + 

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

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)46-46(_____________________________________________

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

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

053-3128884)46-46(_____________________________________________

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

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

03-8007000 ,054-2545420)46-46(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

מוצמד בטאוב. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בחולדה הנביאה, 4 חד', 
משופצת בטאבו-משותף, 

1,300,000. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בתיווך בנע"ם מבחר ענק 
של דירות למכירה בתוך ב"ב 
ופ"כ, 2-3-4 חדרים, במחירים 
טובים לקונים רציניים, ליווי עד 

חתימת החוזה, 
 ,054-7477054/0505765449

_____________________________________________)46-46(מוטי

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

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

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

והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בהר השלום דו משפחתי, 
4 חד', 125 מ"ר, ק"א + חניה, 

מושקעת, 2,390,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

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

נכסים - חיים, 
050-6452128)46-46(_____________________________________________

 בשיכון ה', דופלקס 
5 חד', מושקע ביותר 

+ מרפסת גדולה, 
2,800,000 ש"ח. תיווך, 

 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 במימון, ד.גג ענקית, 200 
מ"ר, למטה 4 ענקית, למעלה 

2 + מרפסת סוגרה, ק"ג, 
חזית + מעלית, 2,890,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
,03-5791514
053-3128884)46-46(_____________________________________________

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

+ חניה, מצב טוב. א.פנחסי, 
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 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)46-46(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס 
8 חד', קומה שלישית + 
מעלית, משופצת, 240 
מ"ר, 3,390,000 ש"ח. 

חמד נכסים - חיים, 
050-6452128)46-46(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 ברבינו תם, פנטהאוז 5 
חד', 120 מ"ר, 4 כ"א + 

מעלית + אופציה גדולה, 
2,750,000 ש"ח. תיווך, 

 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 באזור מינץ, פנטהאוז 
חדש, ק"ד + נוף מדהים, 5ח' 
+ מרפסת גדולה, 2,800,000 

ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים" 
03-5791514)46-46(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 3 חד', 90 
מ"ר, ק"א + חצר, 4 כ"א, 
שמורה, 1,790,000 ש"ח, 

_____________________________________________)46-46(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בהרצוג, 3 חד', 80 
מ"ר, קומת קרקע + חצר 

כ- 30 מ"ר )לא בטאבו(, 
1,500,000 ש"ח. 

חמד נכסים ישראל, 
052-7741000)46-46(_____________________________________________

 דירת נכה: בקרית 
הרצוג בבנין לקראת 

אכלוס, דירת נכה ענקית, 
5 חדרים + גינה גדולה 

בבנין מפואר ואיכותי, רק 
ב- 1,750,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)46-46(_____________________________________________

 בבנין חדש, פנטהאוז 
מפואר ונדיר באהרון-דב, 6 

חד', 200מ'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)46-46("אפיק נכסים" 03-5791514

 באברבנאל, 6 חד', 
145 מ"ר, משופצת 

מהיסוד + חצר, 
2,200,000 גמיש. 

נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא, 5 
חדרים, 120 מ"ר, חזית, 

מ' שמש מושקעת + 
סוכ,ה ק"ד + מעלית, 

2,620,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)46-46(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46("אפיק נכסים" 03-5791514

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

ש"ח. "אפיק נכסים" 
,03-5791514
053-3128884)46-46(_____________________________________________

 באזור אלישע, 5ח', 
גדולה כ- 120 מ"ר, משופצת 

ומושקעת מאוד + סוכה, 
2,500,000 ש"ח. 

תיווך B.D.A, פלאפון: 
054-8449423)46-46(_____________________________________________

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

3 כ"א + מחסן + חניה 
מקורה, משופצת, 2,450,000 
_____________________________________________)46-46(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

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

+ חניה, 3,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות! פרנסה 
טובה! מחולקת!! 

באבוחצירא, 5 חד', 
1,550,000 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)46-46(מתווכים" 03-5701010

4-4.5 חדרים

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 באזור נורוק, 4.5 חד', 
ק"ב, 4 כ"א, כ- 110 מ"ר, 
משופצת, יפה + מרפסת 
סוכה ענקית + אופציה, 

רק 1,780,000 ש"ח. 
תיווך, 052-7131147, 

050-9777755)46-46(_____________________________________________

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

מושקעת מאוד. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)46-46(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 100 
מ"ר, ק"ב, 4 חד' + 

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

052-3500040)46-46(_____________________________________________

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

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

052-3500040)46-46(_____________________________________________

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

+ סוכה משופצת. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)46-46(_____________________________________________

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

)אפשרות למחסן(. 
_____________________________________________)46-46("אפיק נכסים" 03-5791514

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

חזית, 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברמב"ם, 4 גדולה + 
מרפסות, ק"ב, חזית + 

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

03-5791514)46-46(_____________________________________________

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

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

"אפיק נכסים" 03-5791514,
053-3128884)46-46(_____________________________________________

 באזור נחמיה, 4.5 
חדרים, גדולה, כ- 145 מ"ר, 

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

תיווך B.D.A, פלאפון: 
054-8449423)46-46(_____________________________________________

 4 ח' + חצר סוכה, 
103 מ' בעמק יזרעאל, 

ק"ב, מעלית, חניה 
בטאבו, מרפסת-שמש, 

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

050-4156080)46-46(_____________________________________________
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 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ירושלים 

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

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

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

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

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

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

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

052-7103979)37-49(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנחל סורק, 3 חד', 
ק"1 ואחרונה, גג בטון, 

אופ' להרחבה בצד ובגג, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

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

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

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-508742)39-39(_____________________________________________

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

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

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

 ברח' ר' עקיבא/ 
הראשונים בבנין חדש 

עם מעלית וחניה ק"א, 
עורפית, 1,650,000 

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

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

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 המחיר הוזל רש"י/ 
שפת אמת, 4 חד'+סוכה 

ענקית 105 מ' משופץ 
ק"א עורפית, 1,900,000 
ש"ח גמיש, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 4 חד' גדולים יפהפיים 
ברח' חברון/הרב קוק, 

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

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

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

דימונה
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

 דירת 3 חדרים, קומה 2, 
מושכרת במחיר מציאה.

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

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

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

054-3255667)43-43(_____________________________________________

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

052-7134905)43-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

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

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

וילות ובתים

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

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

 4 חדרים ברחוב שאול חדד 
12 100 מטר עם 2 מרפסות 

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

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

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

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

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

ק"ד, נוף-מדהים + 
מעלית, 1,660,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652081)45-45(_____________________________________________

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

054-8416078)45-48(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

 בישמח משה, 4 
חדרים כ- 110 מ"ר, 

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

050-9575555)45-48(_____________________________________________

גני תקוה
4-4.5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

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

+ מעלית, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

חדש, 2,290,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

חניה, 1,890,000 ש"ח, גמיש. 
א.פנחסי, 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 בקרית משה - חזון איש, 
4.5 חד', 105 מ"ר, ק"ד, 

מעלית, מרפסת, סוכה, חניה, 
2,300,000 ש"ח. בלעדי תיווך 

_____________________________________________)46-46(עוצמה, 052-7654346

 בדב גרונר, חדשה 
מהקבלן, 90 מ"ר, 
נוף מרהיב, 4 חד', 
1,650,000 ש"ח. 

חמד נכסים ישראל, 
052-7741000)46-46(_____________________________________________

 בהבנים 21, 4 חד', 
חניה, מעלית, אכלוס 

בעוד 3 חודשים 87 
מ"ר + מרפסת 14 

מ"ר, חדשה מקבלן, 
2,080,000 ש"ח. 

חמד נכסים - הלל, 
054-6215521)46-46(_____________________________________________

 ביצחק שדה, 4 חד', 
יחודית ומעוצבת, בבנין 

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

054-6215521)46-46(_____________________________________________

 מציאה! הקודם 
זוכה! ברבי עקיבא 

אזור הראשונים, בבנין 
חדיש, 4 חדרים + מחסן, 
מרפסת שמש וסוכה, רק 

ב- 1,750,000 ש"ח. 
להב נכסים, 

050-4177750)46-46(_____________________________________________

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

מעלית חניה, 1,800,000 
ש"ח. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בברטנורא, 4.5 חד', 
104 מ"ר + מרפסת 

סוכה, קומה נוחה ללא, 
משופצת מהיסוד, 
2,150,000, גמיש. 

נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

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

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

נכסים והשקעות" 
052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! בבירנבוים, 
מחולקת, 4.5 חדרים, 90 

מ"ר, ק"א + 3 יחידות 
דיור 35 מ"ר כל אחת, 
משופצות, ומושכרות, 

מיידי, 2,590,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)46-46(_____________________________________________

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

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

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

 דחוף!!! באיזור הרב 
שך, 4 חד' + מעלית + 
חניה כחדש. **בקרית 

משה, 4 חד' + מעלית + 
חניה + מרפסת שמש. 
**בחנה סנש, דירת גן, 
5 חד' יוקרתית ביותר. 

**"אלוני נכסים" 
052-7610603)46-46(_____________________________________________

 באזור אברבנאל, 3 
חד', כ- 75 מ"ר, ק"ד, 3 

כ"א, שמורה + אופציות, 
1,540,000 ש"ח. תיווך, 

 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 בקפלן, 3 חד', משופצת 
+ אופציה בגג 60 מ"ר, אישור 

בניה, 1,780,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46(058-7111860, פאר הנדל"ן

 בעלי הכהן, 3 חד', חזית, 
מעלית, מיידי, 1,520,000. 
_____________________________________________)46-46(03-8084242, פאר הנדל"ן

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

052-3500040)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות ביגאל 
אלון המבוקש, 3.5 חד', 
ק"ב, חזית, כ- 72 מ"ר, 

משופצת ברמת בית מלון 
+ מעלית + אישורי בניה, 

רק 1,640,000 ש"ח. 
תיווך, 052-7131147, 

050-9777755)46-46(_____________________________________________

 בדנגור, כ- 3 חד', 60 
מ"ר, ק"ב, משופצת + 

אופציה, רק 1,260,000 
ש"ח. תיווך, 

 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 באזור העירייה, 3 חד', 
100 מ"ר, ק"א, משופצת 
מהיסוד + יחידת הורים + 

אופציה, רק 1,760,000 
ש"ח. תיווך, 

 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 בחלוצים 3 חד', ק"ב, 
חזית, 75 מ"ר, שמורה + 
אופציה, רק 1,470,000 

ש"ח. תיווך, 
 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 באבוחצירא, 3 חד', 
ק"ב, 3 כ"א, 60 מ"ר, 

מטופחת מאוד + 
אופציה, רק 1,350,000 

ש"ח. תיווך, 
 ,052-7131147
050-9777755)46-46(_____________________________________________

 במרום שיר בלנדאו, 
3.5 חד', גדולה ומטופחת 

+ יחידת הורים, מחסן, 
מושכר וחניה, רק ב- 

1,850,000 ש"ח. 
להב נכסים, 

050-4177750)46-46(_____________________________________________

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

1,700,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)46-46(_____________________________________________

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

"אפיק נכסים" 03-5791514,
053-3128884)46-46(_____________________________________________

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

+ חניה, 1,570,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)46-46(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3.5, כ- 90 
מטר + אופציה להרחבה 50 

מ', יפה ומסודרת, 2,200,000. 
תיווך B.D.A, פלאפון: 

054-8449423)46-46(_____________________________________________

 בדוד המלך, ליד 
העיריה, ק"א, עורפי, 

מטופח, 75 מ' + אופ' 
ממשי של 15 מ', 

 .1,600,000
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בר' עקיבא קרוב לרח' 
ישעיהו, 2 דירות של 

3 חד', טאבו משותף, 
1,150,000 ש"ח כל 

אחד, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות! במנחם 
בגין, דירת 3 ח', 

משופצת, 70 מ"ר, 
חזית + חצר, אופציה, 

1,410,000 ש"ח. 
"פנחס נכסים" 
055-6789653)46-46(_____________________________________________

 תיווך. 3.5 חדרים, קומה 
א' + אופציה להרחבה כ- 70 
מ"ר באזור השניים, שמורה, 

בהזדמנות, 1.41 מיליון, גמיש, 
הקודם זוכה, 

052-7198407/054-7477054)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 3 חד', 
שמורה ומסודרת, אופציה 

ענקית להרחבה. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)46-46(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 3 חד', 80 
מ"ר, ק"ג, אופציה ממשית 
בצד )כבר בנו מתחת( ובגג 
)ביטון(, 2,150,000 מתאים 

לטאבו משותף, בלעדי תיווך 
_____________________________________________)46-46(עוצמה, 052-7654346

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

להרחבה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)46-46(_____________________________________________

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

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

03-5701010)46-46(_____________________________________________

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

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

03-5791514)46-46(_____________________________________________

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

1,800,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)46-46(_____________________________________________

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

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

"אפיק נכסים" 03-5791514,
053-3128884)46-46(_____________________________________________

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

"אפיק נכסים" 03-5791514,
053-3128884)46-46(_____________________________________________

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

קומה א', 1,390,000. 
נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

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

1,280,000 ש"ח. 
נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בברטנורא, 3.5 חד' 
+ גג בטון בנוי חלקי, 

2,450,000 ש"ח. 
נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חדרים, מסודרת 

ושמורה, ק"ד, מוארת, 
נוף + אוחפ' בגג )בטון( 
ובצד )חתימות-שכנים(, 

1,350,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

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

ומושקעת מהיסוד, ק"א 
+ אופ' להרחבה בצד 

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

והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בבן-פתחיה, 3.5 חד', 
שמורה + אופציה בגג, 

1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000
)46-46(_____________________________________________

 ביהודה הלוי, 3.5 
חדרים ענקית, 100 מ"ר, 
ק"ב ואחרונה )גג בטון(, 

4 כ"א, שמורה, מאווררת 
+ נוף, 2,100,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 
03-5799308)46-46(_____________________________________________

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

ענקית, משופצת חלקית, 
1,360,000 - גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)46-46(הקריה, 050-3000121

 בטרומפלדור, 2 חד', 
קרקע, כ- 45 מ"ר, 
משופצת כחדשה, 

1,100,000 שח. 
נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

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

1,250,000 ש"ח. 
נדל"ן הקריה, 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

054-2545420 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בדנגור, 2 חד' + אופציה 
להרחבה ובניה על הגג, 

1,230,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)46-46(_____________________________________________

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

אופציה לגג רעפים, 
 .1,180,000

"פנחס נכסים" 
055-6789653)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
ברמב"ם, 80 מ', 2.5 חד' + 2 
מרפסות גדולות, אחת לסוכה, 

_____________________________________________)46-46(בנין בוטיק, 054-9422194

 בבלעדיות! בברוט, 2 
חד', משופצת מהיסוד 
+ 20 מ"ר משטח מוכן 
להרחבה + סוכה, רק 

1,240,000 ש"ח. מ.כהן 
_____________________________________________)46-46(נכסים, 052-7684074

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

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

053-3128884)46-46(_____________________________________________

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

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

053-3128884)46-46(_____________________________________________

 בדמי-מפתח, 
בזכרון-מאיר, 2 גדולה, ק"א, 

1,000,000 ש"ח )לא ללוקחי 
משכנתא(. "אפיק נכסים" 

03-5791514)46-46(_____________________________________________

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

שמורה, אזור טרומפלדור, 1.35 
מיליון, גמיש, הקודם זוכה, 

052-7198407/054-7477054)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

03-8007000 ,054-2545420)46-46(_____________________________________________

 ברשותינו מבחר של דירות 
מעולות בבלעדיות בגבעת 

זאב וברמות, מושקעות מאוד. 
תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)46-46(_____________________________________________

 מבצע בבלעדיות בלבד 
לתושבי גבעת זאב/רמות/

גבעת שאול/קרית משה/הר 
נוף, מוכר/משכיר לא משלם 
דמי תיווך, דירתכם תפורסם 
ב- 27 עיתונים בארץ, יש לנו 

מאגר גדול של לקוחות. תיווך 
_____________________________________________)46-46(ארץ הצבי, 052-5253470

פתח תקווה

מגדל העמק

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברמות ג': קוטג' 5 + 
חצר פרטית 25 מ"ר, חלל 45 

מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 
2,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 
)155 מ"ר( משופץ, נוף, גישה 
נוחה, 2 כ"פ, חצרות פרטיות, 

2,490,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

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

נוחה, 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

 דירת 4 חד', שכונת 
הבעש"ט, מרפסת סוכה, 

צמוד לשטיבל. FOX נדל"ן, 
050-6925400)46-46(_____________________________________________

 ברוטשילד/חיים כהן, 
4ח', גדולה מאוד + מעלית 
+ חניה, 1,500,000 ש"ח - 

_____________________________________________)46-46(מיידית!! 050-4811122

 מציאה! בעיר גנים, 3 
ח', כ- 50 מ"ר, מטבח חדש, 

מושכרת, נוף, 1,120,000, 
_____________________________________________)46-49(גמיש. 050-4108855/4, לל"ת

 בקטמונים: 2 חד' + 
מרפסת סוכה, ק"א, קרוב 
לחנויות ולתחבורה, מציאה 

1,090,000 ש"ח בלבד! תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

2-2.5 חדרים

 200 אלף ש"ח פחות 
ממחיר שוק, הזדמנות שלא 

יחזור, דירת 5 חדרים, מחולקת 
חוקית )2 חד' מושכרת ב- 

2,800( ו- 3 חד' למגורים, בניין 
עם מעלית, ממ"ד ומרפסת 

סוכה, רק ב- 1,410,000, 
054-8413551)46-46(_____________________________________________

 מציאה, דירת 3 חד', 
קומה נוחה, מושכרת, 1,850, 
משופצת, רק 488,000 ש"ח, 

053-3154818)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברשותינו מבחר גדול 
מאוד של דירות בבלעדיות 

בקהילה ובכל נתיבות, דירות 
חדשות ודירות יד שניה. תיווך 

_____________________________________________)46-46(ארץ הצבי, 052-5253470

נתיבות

 מציאה במרכז העיר, דירה 
ענקית עם אפשרות לחלוקה 

ל- 3, רק ב- 710,000 ש"ח 
)שכירות 6,600(, 

053-3154818)46-46(_____________________________________________

 בחרדים, ק"ב, רק 
485,000 ש"ח, דירה מסודרת 

_____________________________________________)46-46(מאוד, 053-3154818

עפולה

 מציאה בעפולה, 3 חד', 
ק"ב ניתן לחלק ל- 2, רק 

540,000 ש"ח 
)שכירות 4,200(, 

053-3154818)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה במרכז העיר, 2 
חד', ק"ב, רק 455,000 ש"ח 

)שכירות 1,800(, 
053-3154818)46-46(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בקיש, דירת גג 3 חדרים, 
85 מטר + 85 מטר גג, 

כניסה נפרדת לגג, קומה 3, 
1,450,000. אתי,

 054-3320655 דרים טרגט 
_____________________________________________)46-46(נדלן
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  מגוון הצעות שידוך 
למגזר החרדי והדתי רווקים/ות 
ופרק שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

הובלות והסעות

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

055-6688870)50-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

מכירת רכבים
הונדה

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

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

השכרת רכב

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

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

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

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

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

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

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

צילום אירועים

שידוכים

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

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

מטבחים

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)39-47(050-2340973 - אילן

נגרות

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

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

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

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

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

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-46(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

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

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

סובארו

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע, מטבח 

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

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-05/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

יבניאל
 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

כלנית
 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

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

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

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

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

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

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

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

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

ספסופה

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

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

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

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

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-46/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

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

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

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

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

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

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

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

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

מצפה יריחו

 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים! מזוג ועד 35 

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

todatoda.co.il)43-46(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-02/18(_____________________________________________

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

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

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 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

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

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

טיולי ג’יפים

סיטרואן
 סטרואן c4 - במצב מצוין, 

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

הלוואות ומשכנתאות

 "משכנתא יועצים" - 
אישור וייעוץ למשכנתאות 

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

,058-4305321
02-5646563

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

יעוץ ועזרה

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

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

 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לטיפול וייעוץ 

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

מחשבים
 נייח מחודש, 

משחקים, סרטים, 
אחריות, מסך דק, 700 

_____________________________________________)39-51(שקל. 054-4543701

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

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

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

נקיון

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

053-9318155)43-50(_____________________________________________

"חברת ניקיון העיר"
אזור המרכז
מנקים הכל:

בתי כנסת, גני ילדים, בתי ספר, 
בנייני מגורים

כולל
חומרים

המלצות בשפע! עובדים מסורים!
נסיון מעל 5 שנים

050-9275777 | 073-7320899

קורסים
 קורס להכשרת יועצי 

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

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

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

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

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

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

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

מוסך. חסכוני. גמיש אך ורק 
במעמד קניה. יעקב

058-6000419)44-47(_____________________________________________

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

 "הסעות יאיר" עד 20 
מקומות בכל רחבי הארץ, 

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

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

חסד
 למשפחה נזקקת מאור 

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

054-6339801)44-47(_____________________________________________

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

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ כולל מע"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

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

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

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

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

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

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

058-3237570)45-45(_____________________________________________

 יחידת נופש יפהפיה 
בעתיקה, מאובזרת וממוזגת 

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

ברי מים
 מתארגנת קבוצה 

לרכישת ברי מים במחיר 
מוזל במיוחד, כל החברות + 

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

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

055-6786818, מענה טלפוני 
_____________________________________________)45-04/18(בין 6-7 בערב

 נקיון ואחזקת בניינים 
משותפים איכות, אמינות 

ומקצועיות גבוהים,
053-6296399)45-48(_____________________________________________  חדרי ארוח מפוארים 

להשכרה עד 20 מיטות 
בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 

_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

_____________________________________________)45-48(מרפסות, 050-7667248

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

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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

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

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

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

050-5990545)46-49(_____________________________________________

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

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

 מיציבושי אאוטלנדר, 
סוף 2011, ראשונה, שמורה + 
טסט לשנה + כל השכלולים, 

צבע כסף, מטופלת במוסך 
_____________________________________________)46-46(החברה, 053-3100301

מיצובישי

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

סוזוקי

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

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

פג’ו

רנו
 בהזדמנות! רנו קנגו 

2008, 1,600 אוטומט )בנזין( 
_____________________________________________)46-46(לבנה, שמורה, 054-8402332

 מכירת פאות חדשות 
ואיכותיות, שיער מעולה, 

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

גמ”חים

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

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

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

052-6809242)46-49(_____________________________________________

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

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

סולר
 סולר הבירה. סולר 

למקוואות, גנרטורים, הסקות, 
ועד בתים, בריכות, משאיות, 

במחירים הכי זולים בארץ, 
055-9248444)46-46(_____________________________________________

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 אבדה שקית עם תפילין 
שרקום עליה: "דוד שמואל" 

_____________________________________________)44-45ח(לפני ר"ה, 02-6518699

מעוניין לקנות

054-6420392

ספרי תורה, 
מגילות אסתר, 

נביאים,
גם במצב גניזה

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

שיפור הראייה

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

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

 אבד שעון יד יקר בקו 148 
מביתר או ברמה א' 

_____________________________________________)45-46ח(בבית-שמש, 058-3218163

 נמצא תכשיט בשבת 
פרשת וירא באזור ויז'ניץ, ניתן 

לקבלו ע"פ סימנים, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7691269

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 

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

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

 לביכנ' פעיל דרוש תורם 
_____________________________________________)46-47ח(לשיפוץ, 052-7614662

 זקוק לתרומה אפילו 
סמלית לאיגרת התורה ממרן 

הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, 
אפשרות לרפואה, לע"נ, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7176547

 מחפש לרכוש במזומן, 
קלפי רבנים )חולקו 

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

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

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

_____________________________________________)46-47ח(054-8462603

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

 דרוש כסא אוכל לתינוק 
במחיר סמלי/תרומה, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7616750

 דרוש תוכי + כלוב 
בתרומה/מחיר סמלי, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7616750

 דרושה מדחיפות מכונת 
כביסה וכן מייבש כביסה 
למשפחה ברוכת ילדים 

_____________________________________________)45-46ח(בירושלים, 0527-140922
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

תינוקות

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

ריהוט

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-05/18(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 שולחן סלוני מפואר 
1.35X0.75, צבע וונגה 

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

 שולחן וכסאות לסלון, 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

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

כללי

תקשורת

 למכירה כיורים 
באריזה, חדשים 

AQUATOP , התקנה 
שטוחה 60 ס"מ וכן 

 DEMIXA ברזים
נשלפים בהזדמנות, זולים 

במיוחד. בבני ברק, גיל, 
054-6506901)37-37(_____________________________________________

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

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

 נפה חשמלית - חדש 
באריזה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-7139395

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)45-46ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)45-46ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

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

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

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

050-5894918)45-18/18(_____________________________________________

 מציאה עגלת תינוק 
אמבטיה בצבע טורגיז ב- 350 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 050-4116799

 עגלת טיולון + אמבטיה 
צבע שחור ואדום "פג" מצב 
כמו חדש, 390 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 טיולון, 220 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)45-46ח(מצב מצוין, 052-5737813

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטת תינוק כולל מזרון 
חדש, מצב מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-6140800

 כרית הנקה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-8421867

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"בייבי סנס", 200 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(050-6651365

 עגלה חדשה של תינוק 
באריזה, מחיר 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(לפרטים: 052-7625772

 עגלת מוצי
)טיולון-ואמבטיה( במחיר 350 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח בלבד, 052-7625772

 עגלת תאומים גרקו, ב- 
_____________________________________________)45-46ח(300 ש"ח, 052-7625772

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון, 320 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(0545-385013

 מיטת תינוק מעץ 
כחדשה, כולל מזרון אורטופדי, 

_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח, 052-6140800

 כסא תינוק לרכב, 50 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, ב"ב, 058-3245685

 עגלת טיולון אינפינטי 
כחול + ניילון גשם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 מיטת תינוק מעץ 
כחדשה, כולל מזרון אורטופדי, 

_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח, 052-6140800

 טיולון וורוד חברת "איזי 
בייבי" במצב שמור, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8478688

 עגלה קומפלט )אמבטיה 
+ טיולון(, ב- 250 ש"ח. כסא 

האכלה, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(058-7754354

 מיטת תינוק, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 אמבטיית תינוק, 70 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח. 054-2626408

 מובייל, 70 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 מעודד זחילה, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 משטח פעילות, 30 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 סלקל, 60 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 טרמפולינה, 60 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 לול לקמפינג, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)45-46ח(054-2626408

 טלפון LG אופטימוס 
ומטען, במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-2421622

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)45-46ח(149 ש"ח, 054-4783220

 סטוק של 100 
חולצות מכופתרות 

מהמותגים ראלף לורן, 
טומי הילפינגר, נאוטיקה, 
צבעוניות ולבנות, מידות 
L, XL,XXL, ב- 15,000 

_____________________________________________)45-46(ש"ח, 055-9894908

 משאבות חלב ידניות 
אוונט נטורל, דגם אחרון, 

חדשות באריזה, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46(מלאי מוגבל, 052-7647637

 מסקרה חדשה בקופסה 
"לוריאל" 50 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 כינור גודל חצי במצב 
מעולה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 מובאה מעוצבת עם 
ספוטים, מתאימה לאמבטיה/
לקליניקה, במצב מצוין, 250 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-8478688

 65X40 ארונית אמבטיה 
+ מראה + כיור מעוצב 

)א.לברז(, 340 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7148004

 ברז מפלסטיק במצב 
מצוין, כמעט חדש, 50 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בלבד, 052-7181034

 ילקוט "אקסלפור" מדהים 
ביופיו, ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(בב"ב, 052-7600336

 תמונת נוף לסלון גודל 
110X80, ב- 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8491154

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)45-46ח(400 ש"ח, 052-7139395

 2 שמלות ערב חדשות, 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)45-46ח(80 ש"ח, 054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4514210

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-4831449

 חליפות לבנים, 3 חלקים, 
כחדשות, בהזדמנות )מצב 
מעולה(, 100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)45-46ח(פ"ת, 052-8833975

 תמונות ממוסגרות של 
גדולי ישראל, 30-300 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8421867

 פאזל חדש באריזה, 3,000 
חלקים, 200 ש"ח, איכותי 

_____________________________________________)45-46ח(ביותר, 054-8421867

 זוג שלוים + כלוב, 80 
ש"ח. זוג תוכים + כלוב, 

האכלת יד, 180 ש"ח. פרטים 
_____________________________________________)45-46ח(בטל': 03-6160120

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מעוניין בכיסוי לנייד מסוג 
_____________________________________________)45-46ח(נוקיה c-5, טל': 050-7656408

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרושה מיטת "היירייזר" וכן 

שולחן וכסאות לסלון,
_____________________________________________)45-46ח(052-7140922

 פקס מכונת צילום משולב, 
120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

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

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 שואב אבק טורבו זינג, 
_____________________________________________)46-47ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מכונת גילוח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מגהץ קיטור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מקרוגל קנדי כחדש, 80 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר גדול, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 קטלן יתושים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

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

 תנור טוסטר אובן חדש 
ממש, בשרי מהדרין, 250 

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

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

_____________________________________________)46-49(ממש, 054-8527470

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

054-8527470)46-49(_____________________________________________

 מאוורר עמוד כחדש, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 4 רמקולים קטנים, 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 תמי 4 דיגיטל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מיקרוגל דיגיטלי שארפ, 
33 ליטר לבן, 190 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(052-2727474

 תנור לחימום ביתי, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3 - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-8412903, 03-9074725

 מדיח כלים LG גדול, 500 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-8435872

 פקס במצב מצוין - 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-8527470

 שואב אבק לשטיחים, 
מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8527470

 דיבורית קבועה לרכב 
במצב מצויין, חברת אורנג', ב- 

_____________________________________________)46-47ח(200 ש"ח, 055-6777117

DVD  לרכב במצב מצויין, 
כולל משובים אחוריים, ב- 250 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 055-6777117

 זוג רדיאטורים חדשים 
באריזה, 12 צלעות, סלמור, 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח, 050-4100013

 מחשב לבית, זיכרון 300 
GB, ווינדוס XP, תוכנת 

כתיבת מסמכים, מצוין, 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ש"ח, 

אור חזק כחדש, 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)46-47ח(050-2897977

 מערכת רמקולים למחשב 
או לפלאפון לשמיעת מוזיקה, 
צלול, מעולה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(050-2897977

 בר מים, אפור כהה, 
מרז למים חמים + קרים - 

דיגיטאלי, מצוין, 350 ש"ח, ל': 
_____________________________________________)46-47ח(050-2897977

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 180 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8433730

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

 תנור חימום נתלה על 
הקיר ומסתובב, במצב חדש, 

_____________________________________________)46-47ח(100 ש"ח, 055-6777117

 טוסטר אובן גדול מאוד! 
)כמו תנור(, חדש לגמרי - 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 050-9340317

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

03-6187374 או 
_____________________________________________)46-47ח(053-3179093

 אוזניות סמסונג חדשות, 
_____________________________________________)46-47ח(25 ש"ח, 052-7167995

 ממיר קלטות לדיסק 
אונקי, 150 ש"ח, -054

_____________________________________________)46-47ח(8404243

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)46-47ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן, 26 ליטר, 
 ,1503T דגם ,DAVO חברת

_____________________________________________)46-47ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 מצלמת kodak בטריות 
רגילות, 100 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)46-47ח(טל': 052-7608113

 ,fujifilm מצלמת 
ב- 100 ש"ח, ב"ב, בטריות 

_____________________________________________)46-47ח(רגילות, 052-76081113

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה, 

חדש בקרטון, 370 ש"ח, בטל': 
_____________________________________________)46-47ח(054-8485026

 ספות 2+3 עור תעשייתי, 
ספה 3 קצת קרוע, בחולון, 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4783220

 שידת 6 מגירות מעץ 
חזק, בירושלים - מקור ברוך, 

_____________________________________________)46-47ח(400 ש"ח, 058-3245345

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

_____________________________________________)46-47ח(054-5705546

 שולחן סלון נמוך, צבע 
חום, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
כמו חדש, חזק ויציב, 200 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסאות כתר, 40 ש"ח עם 
ידדיות, מצב חדש, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 שולחן קפה חדש, צבע 
שחור, 350 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)46-47ח(054-8458605

 ארון בגדים, 6 דלתות, 
גובה 260. ארונות מטבח 

עליונים. 500 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7115420

 שולחנות, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 שולחן מתקפל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

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

שולחנות כתיבה וארונות 
ספרים. מאירוביץ, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 כסאות למשרד כחדש, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 כסאות פשוטים, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 שולחן מזוודה, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מיטה לקוסמטיקה, 500 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-8435872

 שידה בצבע לבן עץ מלא, 
1.50 ס"מ רוחב, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(במצב מצויין. 050-7832389

 ספה לסלון מבד בצבע 
בורדו משולב לבן - 500 ש"ח 

+ 2 כורסאות כ"א - 500 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 050-9340317

 מזנון קטן לסלון בצבע 
שחור - 300 ש"ח, גמיש, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(050-9340317

 פינת אוכל בצבע בוק 
מתומן + 6 כסאות מחברת 

שומרת הזורע, נפתח ל- 3.20 
מ', כחדש, 500 ש"ח כ"א,  

_____________________________________________)46-47ח(טלפון: 054-8485026

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצאים וזמרון בנפרד, 190 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד, 90 ש"ח, מצב 
אורטופדי, מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצויין, 
150 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

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

 מכשיר בייבי סיטור עם 
מוניטור נשימתי, באריזה, 200 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 058-3245685

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסא לרכב, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 עגלת תינוק, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח בפ"ת, טל': 
_____________________________________________)46-47ח(052-8380655

 עגלת תינוק אמבטיה 
נשלפת מהבסיס, תוצרת 

גרמניה, מגיל לידה, כחדשה, 
_____________________________________________)46-47ח(450 ש"ח, טל': 050-2897977

 מובייל עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7167995

 עגלת טיולון + אמבטיה 
"pergo" מצב כמו חדש, 390 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טיולון 210 ש"ח בלבד, 
britax מצב מצויין,

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 מיטת תינוק כמעט 
חדשה + מזרון + גלגלים, 
צבע חום בהיר, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-6539056

 עגלת ד"ר בייבי במצב 
מצוין, בצבע אפור/שמנת, 
_____________________________________________)46-47ח(250 ש"ח, 050-4191988

 לול מעץ, 200 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)46-47ח(מצוין, 055-6777117

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7167995

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבעו לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7966786

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - מהקופסא, 149 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4783220

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

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

 טלפון אלחוטי חדש, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 פלאפון LG טאצ', ב- 200 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 פלאפון סי 2 כחדש, 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-8162617

 טלפון נייד חברת יורקום, 
רק 30 ש"ח, מעולה, 

_____________________________________________)46-47ח(052-8162617

 2 חולצות פורור, תווית 
סגולה, מידה 15, סגור באריזה, 

100 ש"ח כל אחד, 
_____________________________________________)46-47ח(054-8439901

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

_____________________________________________)46-47ח(054-8454536

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-5705546

 אופניים גודל 14 לבנות 
עם גלגלי עזר, ורוד, ב- 120 

ש"ח, 054-5339488 להתקשר 
_____________________________________________)46-47ח(אחרי 16

 אופני ילדים BMX, מצב 
מצוין, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(052-2727474

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)46-47ח(054-8458605

 בהזדמנות, מציאה, נמכר 
עקב פינוי בינוי תמ"א 38, 

הכניסה של הבנין, למכירה 
במצב חדש: 2 מטבחים, 

חלונות, דלתות, יח' הורים, 
פרגולה עץ מלא, מזגן מרכזי, 
דוד"ש, משומש כחדש, הכול 
- 13,000 גמיש, הקודם זוכה, 

052-2097000)46-47(_____________________________________________

 בהזדמנות, מציאה, 
נמכר עקב פינוי בינוי תמ"א 
38, הכניסה של הבנין: 150 

מ"ר פאנל מבודד על עובי 15 
ס"מ, איכות א"א של חברת 

עילית עם ציפוי אלומניום משני 
הצדדים, מיוחד לבניית וילות, 

שמור כחדש, 6,500 ש"ח, 
052-2097000)46-47(_____________________________________________

 שטיח לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(פל': 054-8458605

 כלי נחושת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 סט סירים נרוסטה, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 סיפולוקס + בלון, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 אופנים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 סירי לחץ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 אופנים "24, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 טלית תימנית כחדשה, 
_____________________________________________)46-47ח(200 ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענקית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 תורה מפורשה חדש, 
_____________________________________________)46-47ח(120 ש"ח, 054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 סולם ברזל, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 כלי דייג, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 סקט בורד, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 סקטים לילדים, 100 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(כחדש, 054-4273857

 למכירה/להשכרה, 2 
שמלות ערב תואמות, חדשות 

)40-42( בהירות יפהפיות, 
_____________________________________________)46-47ח(350/500 ש"ח, 054-8415306

 ספר תאוריה ללימוד נהיגה 
2017 במחיר 50 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7637592

 מדפים מפלסטיק לכל 
מטרה, 100 ש"ח,  

_____________________________________________)46-47ח(054-8527470

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, צבעים אדום/ירוק/
_____________________________________________)46-47ח(לבן, 30 ש"ח, 052-7167995

 ארגז לאופנוע, ב- 270 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-7167975

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק נשיאה חדש, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7167995

 בלאק לייבל 1 ליטר, חדש 
לגמרי, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7167995

 כינור חדש מהחנות, 
מקצועי ויפהפה, רק 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-8404243

 קלרינט מעולה למתחילים 
ומתקדמים, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8404243

 סט שולחן ערוך "הבהיר" 
מצב כחדש, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8404243

 נוסטלגיה: פרימוס גדול, 
180 ש"ח. פרימוס קטן, 100 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 10 תרנגולות ללומדי 
שחיטה, ב- 40 ש"ח לאחת, 

_____________________________________________)46-47ח(בהזדמנות, 052-7175927

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח, -052
_____________________________________________)46-47ח(4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 זוג מגיני מיטה )מעץ(, 25 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 נעליים ניין ווסט 36/7 
חדש, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8470667

 למסירה כרכים רבים יתד 
שלנו וקצת מרווה לצמא, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7616750

 כלוב אוגרים מפואר + ציוד 
+ אוגרים, 200 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7608113

 שטיח שאגי לסלון 
בצבע חום מוזהב, גודל כ- 

2X1.80מ', 350 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)46-47ח(054-8485026

 שטיח לחדר ילדים, דמויות 
דיסני )מקורי(, חסין אש, 70 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טלפון: 054-8485026

 אופניים לילד לגילאי 4-8, 
שנים במחיר הזדמנות - 130 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 050-9340317

 שלושה עציצים 
מלאכותיים יפים ובמצב חדש, 
80 ש"ח ליחידה במקום 140 
ש"ח המחיר המקורי, בב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7600336

 פוך יחיד פריד חדש באריזה 
נוצות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(050-4100013

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות, פולו וכו', חדשות 

לחלוטין, ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(055-6777117

 מזוודה + שידת מגירות, 
כל דבר רק 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5737813

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 150 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)46-47ח(054-9784433

 תיק גב למחשב נייד עם 
7 תנאים נוספים בצבע חום/
אדום + תיק נשיאה כחדש, 
_____________________________________________)46-47ח(40 ש"ח, טל': 050-2897977

 למסירה פקס של קנון, 
_____________________________________________)46-47ח(תיקון קל, 052-7616750

הקודם זוכה!
רק השבוע
מנקים מדפים

חורף מעבר וקיץ  10-29 &
אצל בתיה ירושלים 52 ב“ב
רצוף 10:00-20:00

שישי סגור

”אצל בתיה“

03-5792841054-5792841

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 מיטת תינוק בצבע לבן + 
מזרון במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 מוניטור נשימתי + 
אינטרקום, חדש באריזה, 200 

ש"ח, במקום 600,
_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ליוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4514210

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)46-47ח(150 ש"ח, 052-7966786

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)46-47ח(19 ש"ח, 054-4783220

 גמ"ח מאגר הלוואות 
ללא ריבית, תורמים, רפואי, 

הכנסת-כלה, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7633316

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ש"ס טלמן כחדש, 400 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא לאופנים, 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-4273857

 סיר סולתם 12 ליטר, חדש 
באריזה, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8470667

 נעליים שחורות, מידה 34, 
_____________________________________________)46-47ח(ב- 35 ש"ח, 054-8470667

 חליפה לילד )3( במצב 
מעולה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8470667

 בגדים לילדים במצב מצוין 
_____________________________________________)46-47ח(10-50 ש"ח, 054-8470667

 מעיל שחור מידה L, חדש, 
מחמם מאוד, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-3548715

 למסירה עלונים "מטעמים 
לשולחן שבת" לא כרוך - 3 

_____________________________________________)46-47ח(שנים, 052-7655954



כ”ו - כ”ח בחשון תשע”ח  615-17/11/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

  

 

 

 

 לקונדטוריה בגאולה 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור, מעל גיל 24, 
053-3133344)44-47(_____________________________________________

 לנגריה איכותית 
בהנהלה חרדית, דרוש 

עוזר נגר, אופציה ללימוד 
_____________________________________________)44-47(המקצוע, 054-8408764

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - 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(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 טלפנים/ות לטלמרקטינג 
בב"ב, עבודה במשמרת בוקר: 

09:30-15:30, נסיון חובה, 
בסיס + עמלות + בונוסים 
_____________________________________________)35-46(קו"ח לפקס 077-2204728

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

דרושים
שוחטים ובודקים 

לעבודה במשחטות 
בקר ברחבי ארה”ב.
עדיפות לבעלי ניסיון, 

עדיפות לבעלי 
אזרחות אמריקאית 

או גרינקארד ולבוגרי 
ישיבות.

 עבודה בצוותים
 מגורים לעובדים

עבודה 
בארה”ב

קו”ח לפקס.
073-2865440

קו”ח למייל.
Kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון:
054-6661728

4
6
8
4
0

לרשת גני ילדים חרדית 
גדולה ומבוססת בפ”ת

קו"ח לפקס :03-9048221
או לפרטים בין השעות 

0506528522 8:00-15:00

גננות וסייעות 
חרוצות לקבוע 

/מ”מ  בוקר/
צהרונית

תנאים טובים 
למתאימות!

דרושות

 לחברת יעוץ משכנתאות 
בב"ב דרושים/ות נציגים/ות, 

מכירה טלפונית, תנאים טובים 
_____________________________________________)43-46(למתאימים. שי, 054-6954531

 דרושים סייעות וגננות + 
נסיון למשפחתון בב"ב גבול 

רמת-גן למשרה חלקית/
_____________________________________________)43-46(מלאה. 050-8938869, חן

 לפרפרים ב"ב מנהלות 
למשמרות ערב, שכר גבוהה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)43-46(_____________________________________________

 למוסד תורני
בבני-ברק, דרוש נהג 

אוטובוס, תנאים טובים 
מאוד! 054-8474605,

03-6714801)43-46(_____________________________________________

 לגן איכותי דרושה סייעת 
לגילאי שנה וחצי, שכר גבוה! 
052-7130006 ,052-7643131)43-46(_____________________________________________

 דרוש נהג אוטובוס פנסיונר 
לעבודה לשעות בודדות מאזור 

_____________________________________________)44-47(המרכז, 050-9894422

 סוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה, נסיון בעבודה 

_____________________________________________)43-46(ממוחשבת, 054-5965153

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

 לתותקידס בגדי ילדים 
בב"ב, דרושות מורשות 

לעבודה במשמרות,
054-7694962)43-46(_____________________________________________

 למפעל יצור ואריזה 
בירושלים דרושים עובדים 

בוקר/צהרים, לפרטים:
052-7633612)43-46(_____________________________________________  ל"פרפרים" דרושות 

מנהלות ע"י נסיון שכר גבוה 
למתאימות + בונוסים, 

למשמרות. 050-8266772, 
_____________________________________________)43-46(רחלי

 מנה"ח וחשב/ת שכר 
נסיון ממשרד רו"ח, ידע 

במיכפל ופריוריטי, לעבודה 
בב"ב. קו"ח ל- 

jobs@rachip.com
Jb-218 - 44-47(משרה(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני ואחראי 
למטבח, משרה מלאה, שעות 

הבוקר, תנאים טובים,
053-9011315)44-47(_____________________________________________

 לצרכנייה בבת ים דרוש/ה 
קופאי/ת סדרנ/ית למשמרת 
בוקר משרה מלאה, אחה"צ 

קופאית אפשרי למשרה 
חלקית, שכר נאה,

052-6732122)44-47(_____________________________________________

 לבית הבראה "אם 
וילד" דרושות מטפלות 

לתינוקיה לעבודת 
משמרות, קו"ח לפקס: 
03-5791918 או למייל:
gmail.com@6172222)44-47(_____________________________________________

 דרושים עובדי אריזה 
חרוצים לקייטרינג בפ"ת, 

בשעות הבוקר המוקדמות, 
עדיפות לבעלי נסיון, שכר נאה 

_____________________________________________)44-47(למתאימים, 050-3505002

 דרושים/ות פקידים/ות 
ללא צורך בניסיון קודם! 

למשרד עו"ד בב"ב המתמחה 
בגבייה דרושים/ות פקידים/ות 

לעבודה מלאה/חלקית
מתאים לבחורי ישיבה 

ולבנות סמינר סביבת עבודה 
נפרדת ומבוקרת. שכר כולל 

+בונוסים: 35 ש"ח
רק פניות מתאימות תענינה, 

זמינות מיידית! קו"ח למייל:
morans@aeh.co.il

או לפקס:03-6180638
_____________________________________________)43-46(בציון משרה: 2020

 לצרכניה בירושלים, 
דרושים: מנהל/סדרנים/

קופאיות, באזור סורוצקין, 
050-2044031

hr@barcol.pw)43-46(_____________________________________________

ltbm6@enativ.com
קו"ח ל -

 ידע בסיסי  
 שכר נאות למתאימים

דרוש/ה
אחראי/ת על ניקיון 
באולמות בבני ברק 

+ תחזוקה

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)44-47(בייגל בגאולה, 02-5375516

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת ערב 

בעמותה גדולה בב"ב דרושים 
טלפניות מקצועיות, נסיון 

שנה, שכר גבוה למתאימות 
+ בונוסים, אווירה חרדית, 

תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות, לפרטים:

054-5319192)44-14/18(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק, עובדים חרדים רציניים 

מאזור המרכז, אפשרות 
כהכנסה נוספת, אין צורך 

בנסיון, הדרכות ע"ח החברה, 
058-4115265)44-47(_____________________________________________

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
053-3135772)44-1/7(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 מחפשת אישה חמה 
למשפ' חרדית ברענה לנקיון 
בית ובישול, בימים ראשון עד 
חמישי משעה 10:00-11:00 

עד 5:00-6:00 אחה"צ, 
ת.טובים. רחלי, 

054-2391308. יונתן, 
054-2071417)45-46(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית וגננת וכן 

לצהרון גננת וסייעת, תנאים 
_____________________________________________)45-52(טובים!! 050-7884864

 הצעה נדירה! דרוש נהג 
אחראי, ראש גדול, בעל רשיון 

ג' להובלות קלות + ידיים 
טכניות לשותפות, רכב צמוד, 

054-9919263)45-48(_____________________________________________

 לרשת צהרונים חרדית 
בפ"ת, דרושים גננות וסייעות 
לעבודה קבועה/מילוי מקום, 

_____________________________________________)45-46(מיידי, 052-8467709

 לחנות צילום בב"ב עובד/
ים ידע בגרפיקה לשעות 

אחה"צ - ערב, 03-6199392, 
054-5793174)45-46(_____________________________________________

 למרפאת שיניים 
בירושלים דרושים רופאים, 

פקידה וסייעת עם נסיון 
בתוכנת אופטימה בעבודה מול 

_____________________________________________)45-48(קופ"ח, 054-7867311

 דרוש קופאי למכולת 
בב"ב, לשעות 15:00-23:00 

שכר טוב למתאימים,
050-2044066)43-46(_____________________________________________

 דרושים אנשים 
הגונים למכירת מוצרי 

ואביזרי בריאות בביתם. 
*ללא השקעה, סודיות 

מובטחת, קו"ח, עיר 
ושכונת מגורים לפקס: 

02-6760896)45-48(_____________________________________________

לאופנת נשים

אלגנט פריז

דרושות 
עובדות 
לעבודה במשמרות 
תנאים טובים + בונוסים

054-5547954
לפרטים

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 לת"ת בב"ב דרוש נהג 
+ רשיון להסעת ילדים + 

ידע באחזקה, קו"ח לפקס: 
03-5794257)45-47(_____________________________________________

 דרושה אישה מנקה לבית 
פרטי בג.שמואל, ימי ראשון 
בבוקר למשך 6 שעות, 50 
ש"ח לשעה, ביטוח לאומי 

_____________________________________________)45-46(חובה, 054-4628683

 הוסטל דתי לאוטיסטים 
ברצף הגבוה בראש העין מגייס 

מדריכים למשמרות צהריים 
ולילה. קו"ח למייל:

shlomi05271@gmail.com)45-46(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בת"א, 
דרוש/ה פקיד/ת הנה"ח, נדרש 

ידע במחשבים ובאנגלית, 
03-5616466)45-48(_____________________________________________

 דרוש מורה ללימודי חול 
בת"ת של רשת החינוך, 

_____________________________________________)45-46(פרטים בטל': 054-8440210

 דרוש תורם לאבות ובנים 
בביהכנ"ס בירולשים, ניתן 

_____________________________________________)45-48(להקדיש לע"נ, 058-6000419

 לחנות תשמישי קדושה 
בב"ב, דרוש עובד רציני כ- 6 

שעות, במשמרות, קו"ח: 
 @gmail.com)44-46(_____________________________________________8754444

 לחברה לבנית אתרים 
בב"ב, דרושה מזכירת 

סטודיו לטיפול בלקוחות 
החברה, ידע בגרפיקה - 

חובה! 
072-3902280

jobs@kidumplus.co.il
_____________________________________________)46-49(פקס: 074-7174070

 לחברה גדולה לבניית 
אתרים בב"ב: איש 

מכירות שכר 6,000 + 
בונוסים גבוהים

jobs@kidumplus.co.il
072-3902280

_____________________________________________)46-49(פקס: 074-7174070

 לחברה מובילה לבניית 
אתרים בב"ב, דרושה 

גרפיקאית עם נסיון וידע 
בעיצוב אתרים

jobs@kidumplus.co.il
072-3902280

_____________________________________________)46-49(פקס: 074-7174070

 לחלוקת עיתון גלובס 
6:00-8:00 - בערב, חמישה 

ימים בשבוע, שכר גבוה. גיל, 
054-2204060)46-49(_____________________________________________

 לארגון תורני דרוש/ה 
קלדן/ית לעבודה קבועה 

מהבית, 2-3 שעות ביום, 45 
ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)46-46(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)46-46(עדיפות לנסיון, 054-7771118

 לטרום חובה פ"ת, 
גננת משמעת חזקה, מ- 

13:00-17:00, תנאים 
טובים למתאימה, 

 ,050-7877853
_____________________________________________)46-47(03-9160700 - בבוקר

 האבקה שנמכרת בחו"ל 
מחוללת פלאים, מרפאה 

לגמרי, מפטרת הציפורנים, 
055-6610818)46-01/18(_____________________________________________

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

12:30-16:30, קו"ח: 
Riki@tlp-ins.co.il)46-49(_____________________________________________

 לחברה סמוכה לבני 
ברק, מנהל/ת חשבונות, 3 
ימים בשבוע, 6 שעות ביום, 
לא נדרש נסיון, 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(קריירה, 072-22-222-62

 לחברת השמה פקיד/ה 
לעבודה מהבית, עבודה 

פקידותית נוחה, שעתיים ביום, 
4,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)46-46(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בתל-אביב, משרה מלאה, שכר 

הולם למתאימה, 
052-5456295)46-49(_____________________________________________

 לישיבת בית דוד, רח' בן 
זכאי 46, דרוש טבח לארוחת 

ערב, 150 תלמידים, 
050-4113417)46-46(_____________________________________________

 למשרד תיווך 
בבני-ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ, 15.00 
עד 20.00 מ א' עד ה' 

כולל, תנאים טובים 
למתאימות, לפרטים: 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 משרת אם א-ה 
8:30-15:00! שיחות נכנסות 

בסביבה מותאמת בחברת 
ביטוח מובילה בקרבת ב"ב, 

שכר גבוה וקליטה ישירה 
לחברה! אינטרנט חסום, 

שליטה במחשב חובה, 
073-25-90-300)46-46(_____________________________________________

 "בק אופיס", משרה 
מלאה, עבודה משרדית 

לא טלפונית בקרבת ב"ב, 
אינטרנט חסום! שליטה 

במחשב חובה, 
073-25-90-300)46-46(_____________________________________________

 קשרי לקוחות בב"ב 
בשעות הבוקר הנוחות, 

שכר גבוה, מענקים וקרן 
השתלמות, חופשה בחוה"מ, 
תשלום ימי מחלה כבר מהיום 

הראשון, אינטרנט חסום, 
_____________________________________________)46-46(לפרטים: 073-25-90-300

 למעון חרדי בפתח-תקווה 
*מטפלת + יום חופשי + 
בונוסים וכן מ"מ/סבב/ימי 

שישי, 30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)46-49(_____________________________________________

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושה מתאמת פגישות, 
8:30-15:30, 31 ש"ח + 

בונוסים, נסיון בשרות לקוחות 
_____________________________________________)46-46(חובה, 050-2436777

 למוסד חינוכי לבנות בב"ב, 
דרוש עובד כלליל, למ.מלאה, 
_____________________________________________)46-47(6 ימים בשבוע, 054-8443453

למעון בב“ב
מטפלת למשרה מלאה 

וכח עזר לבוקר
052-7660483

דרושה

אווירה נעימה

 למעון בב"ב, דרושה 
מטפלת, ת.טובים למתאימים, 

_____________________________________________)43-46(לפרטים: 050-4146984

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה עם נסיון 

בעבודה ממוחשבת, שכר נאה,
054-5965153)43-46(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ.מלאה/חלקית, אווירה 

_____________________________________________)43-46(טובה, לפרטים: 052-7686713

 לסופרמרקט בבסר, דרוש 
עובד רציני לשעות הערב, 

תנאים מצויינים למתאימים, 
050-3235555)44-48(_____________________________________________

 דרושים עובדים לסמי 
הכל בשקל באזור פ"ת ובאזור 
_____________________________________________)44-47(אלעד, לפרטים: 054-6171490

 מטפלות לגן בפ"ת/גבעת 
שמואל, מיידי, תנאים מעולים 

_____________________________________________)44-47(למתאימה, 054-8461589

 מעוניינת לטפל בתינוק 
אחד או שניים בביתו באיזור 

_____________________________________________)46-47ח(הדר גנים, טל': 054-8423688

 מנכ"ל רב מנהל עמותה, 
גיוס כספים, תקציב משרד 

_____________________________________________)46-47ח(החינוץ, 052-7633316

 קלדנית מהירה, עימוד, 
עיצוב גרפי ועריכת תמליל, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7633316

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7633316

 אברך מעונין בעבודה 
בהנה"ח - כלכלה, מקום 

_____________________________________________)46-47ח(תורני, 052-7681292

 מעוניין לטפל בקשישים 
בביתם בבני-ברק עם אפשרות 

_____________________________________________)46-47ח(לינה, 052-7122279

הוראת חרום
מכ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א

ליצני הדור עושים צחוק 
מהרבי (חב"ד) ולכן "השמדה 

המונית" ואפילו "השמדת הכל" 
מתעצמות יותר ויותר עד (ועד 

בכלל) שכולם, כולל אומות 
העולם, יתנו לי יד כי כבר הרבי 
ציין שאי אפשר בלי חב"ד כמו 

בזמן מרדכי היהודי.

058-327-5870
לפרטים:

 במיידי!!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)46-49(_____________________________________________

 דרוש סוכן-נדל"ן, ברשיון 
בלבד!! למשרד תיווך מרכזי 

בבני-ברק, שעות עבודה 
_____________________________________________)46-46(גמישות, 050-4156080

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות כל בו ברחוב רש"י 

בבני-ברק, עבודה במשמרות, 
052-3608065)46-49(_____________________________________________

 דרושה עובדת 
לעזרהבעבודות משק בית, 60 

_____________________________________________)46-47(ש"ח לשעה, 054-3607420

 באזור המרכז לחברה 
בתחום הבנקאות 

דרושים נציגי גביה 
ושרות לקוחות, תנאים 

סוציאליים מעולים. 
לפרטים: 050-7675805 

_____________________________________________)46-49(החל מ- 20:00



קונים 10 מוצרי תנובה*

למוצרי החלב במקרר

 *המוצרים המשתתפים במבצע בקטגוריות:
חלב, גבינה לבנה, קוטג׳, גבינת עמק • עד גמר המלאי
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