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י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:18
17:35
17:15

18:30
18:31
18:31

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת לך לך

 ייעוץ ראשוני 

ללא התחייבות

מדור משפטי

הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

לחברה המובילה בארץ
במתן מענה טלפוני אנושי

לעסקים במגוון תחומים

דרושים/ות
נציגי/ות

שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות 

בפ"ת )קרית מטלון(

העבודה
במשמרת

בוקר
פרויקט ייחודי עבור

חברת ביטוח גדולה במשק
* הסעה מאלעד תלויה בכמות העובדים היומית

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

jobs@callbiz.co.il

רוצה שהכסף שלך 
יעבוד בשבילך?

קבל פרטים על

השקעה 
סולידית

03-7542233

1077
ו‘- ט‘ בטבת -24-27/12 

בס"ד

!&
052-6550629

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

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

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

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

לתשומת לבכם!

במידה ולא יתקבלו

 היום תיקונים עד סוף היום

תחשב המודעה

 כמאושרת!

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

23/1110:50
מייל

שירה יעל
1

נא לבדוק היטב את הכתובות ומספרי הטלפונים!!

tamar-travel.co.il “
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10

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

ביתו  לבני  הגר״ש  מרן  אמר  הדברים  את 
שהתקיימה  ש״ס,  סיעת  ישיבת  בתום 
החורף  מושב  פתיחת  לקראת  במעונו 
של הכנסת ו״ברכת הדרך״ לשרים וחברי 
ישי  של  המתקפות  רקע  על    הכנסת  

נגד תנועת ש״ס השיב מרן: ״הוא שימש את רבו על 
מנת לקבל פרס. לא פעל לשם שמים״ / עמ' 16 

מרן נשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן על אלי ישי

״גורם צער למרן בשמים״

הנציגים החרדים טוענים כי בעקבות ההסכם הקואליציוני אין צורך בועדה, 
והם מעוניינים להגיע להסכמה מול הליכוד בלבד  "אם יהיו לנו שינויים 
בחוק שלא סוכמו בהסכם הקואליציוני, נכנס את ראשי המפלגות ואם יהיה 
צורך גם את הצוות הקואליציוני"  חשיפה: נציג שר הביטחון ח"כ פורר 
דרש לשלב בחוק גם גיוס חובה לערבים  גם ח"כ בן ארי מ'כולנו' ערערה 
על הדרישה לשלב את פסקת ההתגברות שתמנע מעורבות בג"ץ / עמ' 14

עמ' 12 עמ' 20

הדרישה החרדית: ביטול ועדת הגיוס
ראשי  בישיבת  נתניהו  ביקש  מהר",  "מהר,   
מפלגות הקואליציה ערב פתיחת המושב. "תביאו 
מהר את חוק הגיוס המתוקן", הוא האיץ בחברים, 
בעיקר החרדים – וסימן את היעד להעברת החוק: 
לפני  מהר-מהר,  המושב.  פתיחת  מיום  חודש 

שייגמר. 

מהר לפני שייגמר

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

פרסום 

ראשון

 חשיפת

 'קו 
עיתונות'

וייצמן: 
"עדיף מועמד סרוג", 

מקורבי ליצמן: 
"יודח בקדנציה הבאה"

שטח מוניציפאלי

משעשע: פשקווילים 
מזמינים לעצרת 

בכיכר רבין

רבבות בציון מרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל

עמ' 6

עמ' 10



התקשרו
ספרו לנו

03-3739999
 למה בבית שלכם 

בוחרים תנובה

בשובר בשווי ₪250 ותוכלו לזכות
לקניית מוצרי תנובה

בשבילי
לבחור תנובה זה... 

לאכול עם מי שאנחנו אוהבים 
את מה שאנחנו אוהבים

בלומי מבני ברק

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

500 זוכים
 בשובר בשווי  250 ₪ 
לקניית מוצרי תנובה
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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



סדרת מפגשי אמנות שפותחים אופקים

עיריית ירושלים, אגף מורשת מן המזרח, מזמינה
את נשות ירושלים להנות מאירועי חשוון בפרוייקט:

אופק נושק למיתר
צליל בסמטא נסתר

ירושלים שבלב...

טיפ טופלהקת קולות
רבקי ראב

שלי קרמר
ותזמורת אביבים

נוגעת בך ירושלים
אהובה כהן

הנני
מלי פרידלנדר

מיכל ירושלמי
ואסתי ליסיצין
ביהכנ"ס ברח' עידו הנביא
ב' בחשוון בשעה 20:30

אולם ברח' אהל משה 42
ג' בחשוון בשעה 20:30

בית מרים, רח' הטורים 23
ד' בחשוון בשעה 20:00

מעלה רמות שד' גולדה 474 
ה' בחשוון בשעה 20:30

אולם בי"ס מדעי טכנלוגי
רח' השישה עשר 17

כניסה מרח' משטרת היישובים
יום ג' י"א בחשוון בשעה 20:15

בית וגן רח' תורה ועבודה 2
י"א בחשוון בשעה 20:15

אולם בית מלכה בוכרים
ט"ז בחשוון בשעה 20:30

מכוונת גבוה
פדות רוטנמר

₪

למופע

בלבד

חוברת אירועים מפורטת מחכה לכן במינהלים הקהילתיים
קו המידע של
מורשת מן המזרח:
077-2298-000



על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

ה' בחשון תשע"ח 1225/10/17 בירושלים6 1210//10 תש"ע ב " 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, 
שמעון ליברטי, אבי רבינא, ישראל פריי, ארי 

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 עשרות אלפים במערה
ת  ו ר ש ע
ם  י פ ל א
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ליום הילולת התנא, בערב ראש חודש חשוון. לאחר 
היערכות ביטחונית ותחבורתית של משטרת ישראל 
החלו  אורחים,  הכנסת  ארגוני  של  אחרונות  והכנות 
ילדי  עשרות  ביניהם  הציון,  את  לפקוד  ההמונים 
ברחבת  בנוסף,  המסורת.  כמיטב  נרגשים,  חלאק'ה 
הילולא  וסעודת  מסורתית  'הדלקה'  נערכה  המערה 

בראשות המשפיע הרה"צ אלימלך בידרמן.

  כולם מתייצבים
אדמו"רים, 
ישיבות,  ראשי 
ערים,  ראשי 
כנסת,  חברי 
ם  י ד י ג נ
נהרו  ונכבדים, 
שלישי  ביום 
'בנות  לאולמי 

דוד  הרה"ג  בן  של  המצווה  בר  לשמחת  הדסה', 
רובינשטיין, ראש כולל 'תהלה לדוד' ונאמן ביתו של 
האדמו"ר מצאנז. בין נבחרי הציבור, ניתן היה לצפות 
ופרוש,  רובינשטיין  גוטרמן,  הערים  בראשי  במקום 
ומנחם  רוזנשטיין  קלרמן,  דייטש,  המועצה  חברי 

שפירא, והח"כים מוזס ופרוש.

 למה בכה הגר"ע עטיה?

מאות השתתפו במעמד חיזוק לבני עליה השוקדים 
המתמידים  בישיבת  ושבת  שישי  בימי  בלימודם 
סימן  חי  יוסף  הרה"ג  בראשות  'צופיוף',  בבהמ"ד 
עם  המעמד  את  פתח  אשר  יוסף'  'כרם  מח"ס  טוב, 
יוסף',  'פורת  ישיבת  מחנוכת  עוצמתי,  אישי  זיכרון 
"רבותי,  ואמר  בבכי  זצ"ל  עטיה  עזרא  רבי  פרץ  אז 
הוקרה  ערב  עושים  למה  בגלות,  אנו  שרויים 
הממיתים  הישיבה  לבני  ולא  ונדיבים  לעשירים 
"ועתה מתגשם  סיים:  הגרי"ח  על התורה?",  עצמם 
חזונו כאשר גדולי התורה באו להוקיר באופן אישי 
מנוכחותם  האירוע  את  כיבדו  התלמידים".  את 
ובדבריהם: הראשל"צ הגר"י יוסף והגאון רבי יהושע 

כהן, בעל ה'כרם יהושע'.

מאת: ישראל פריי

שמונה נדבכים מהכותל המערבי, שהיו קבורים תחת שכבת עפר בעובי 
במנהרות  העתיקות  רשות  בחפירות  באחרונה  נחשפו  מ',  כ-8  של 
הכותל שבירושלים. נדבכי אבן אלה, שהשתמרו בצורה מלאה, בנויים 

בכך  אך  בנייתם.  באיכות  ומצטיינים  ענק  אבני 
לא די: לאחר הסרתה של שכבת העפר, הופתעו 
הארכיאולוגים לגלות כי היא כיסתה, למעשה, 
שרידים של מבנה מיוחד במינו, דמוי תיאטרון.

מתחת  שני  ביום  שנערכה  עיתונאים  במסיבת 
בהשתתפות  הכותל,  שבמנהרות  וילסון  לקשת 
רבינוביץ, מנהל רשות  רב הכותל הרב שמואל 
למורשת  הקרן  מנכ"ל  חסון,  ישראל  העתיקות 
הכותל מרדכי )סולי( אליאב, הארכיאולוג ד"ר 
לראשונה  הוצגו  החפירה,  ומנהלי  ברוך  יובל 
נדבכי הכותל שנחשפו ושרידיו המרהיבים של 

והוא  רבים  משאבים  בבנייתו  הושקעו  כי  שנראה  התיאטרון,  מבנה 
הכיל כ-200 מקומות ישיבה.

מה שמוכר לנו היום כקשת וילסון, הוא למעשה המבנה השלם היחיד 
שנותר ממתחם הר הבית של ימי הבית השני כשהוא גלוי לעין. הקשת, 

שהרכיבו  אבן  קשתות  של  בסדרה  האחרונה  היא  ענק,  אבני  הבנויה 
תלויה  הקשת  מערב.  מכיוון  הבית  הר  אל  הוביל  אשר  עצום,  גשר 
היתר,  בין  אפשרה,  והיא  המערבי,  הכותל  ליסודות  מעל  רב  בגובה 
מעבר של אנשים לתוך מתחם הר הבית ולמקדש. על הקשת אף עברה 

אמת מים גדולת מימדים. 
מנסים  האחרונות,  השנים  של  במחקרים 
הארכיאולוגים למצוא שרידים למבנים נוספים 
וספרות התקופה, מחקרים  שהוזכרו במקורות 
היסטורית.  דרך  לפריצת  כאמור,  שהגיעו, 
הייתה  התגלית  מחקרית.  בסנסציה  "מדובר 
לחפירה  כשניגשנו  ממש.  של  הפתעה  בגדר 
תיארנו  לא  וילסון,  קשת  את  לתארך  במטרה 
לתעלומת  צוהר  לנו  תפתח  שהיא  לעצמנו 
אומרים  ירושלים",  של  האבוד  התיאטרון 

החוקרים.
שמואל  הרב  הקדושים  והמוקמות  הכותל  רב 
אבנים  הכותל,  מאבני  אבנים  עוד  חושפים  "אנחנו  אמר:  רבינוביץ, 
שמסמלות את ההתרפקות על כותל הדמעות, האבנים האלה ספוגים 
בהיסטוריה של עם ישראל, אנחנו לא באים לגלות אבנים, אנחנו באים 

לגלות שורשים".

מאת: ישראל פריי

של  החרדיות  בשכונות  המודעות  לוחות  של  הנאמנים  הקוראים 
ירושלים, מכירים היטב את הניסוחים והטקסטים רושפי האש וחוצבי 
הלהבות, המשמשים את מנסחי הפשקווילים למיניהם, אלא שהשבוע, 
למרבה התדהמה, הפשקווילים שימשו דווקא למטרה פחות שגרתית: 
הזמנה להשתתף בעצרת הזיכרון לראש הממשלה הנרצח יצחק רבין 

ז"ל.
"כ"ב שנה חלפו מאז אותו לילה מר ונמהר", פותח הפשקוויל בתיאור 
יד  שלח  עוולה  בן  "בו  וממשיך:  מקומית,  בשפה  הפוליטי  הרצח 
בנפשו של יהודי שעמד בראש השלטון וביקש להידבק במידותיהם 
השלום  דרך  את  ביקשו  ומעולם  מאז  אשר  ויצחק,  אברהם  בני  של 
בני  בין  לפיוס  ולהביא  העולם  באומות  להתגרות  לבלתי  והשלווה 
עוולה  בני  ידי  מעשי  והנה  שכניהם.  לבין  בציון  היושבים  ישראל 
ומחרחרי מלחמה ומדון - גדעו את דרך ההשתדלות למען שלום ופיוס 

למען פיקוח נפש".
בניגוד מוחלט ל'תזה' הימנית הרווחת, לפיה הסכמי אוסלו הם אלו 
שהביאו את האינתיפאדות וגלי הטרור הרצחניים, במודעות מייחסים 
למעלה  חלפו  הרצח  ליל  "מאז  השלום.  תהליך  להיעדר  דווקא  זאת 
נהרגו  ישראל  מבני  ואלפים  כמים  נשפך  יהודי  דם  עשורים,  משני 
העם  חלקי  בין  והפירוד  השנאה  איומים,  טרור  במאורעות  ונפצעו 
נתייצב  כן  על  באים?! אשר  אנו  אנה  ואנו  טובה  כל חלקה  אוכלים 

כולנו כאיש אחד בלב אחד, במוצש''ק פר' וירא, ט''ו חשון תשע''ח, 
לסדר 'רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני' ברחבת כיכר מלכי 
את  להביע  המונים  לעצרת  בת''א,  ראבין  כיכר  היא  הלוא  ישראל, 
דעתנו בריש גלי ולהתוודע ולהיגלות: ידינו לא שפכו את הדם הזה".

למרות שהמודעות אנונימיות, בירור לא מסובך העלה כי מי שעומד 
תנועה  'דרכנו',  תנועת  היא  רבין,  לכיכר  החרדים  הזמנת  מאחורי 
חברתית-פוליטית שהפכה לדומיננטית בשנה האחרונה, ואשר חרטה 
על דגלה את החיבור בין האוכלוסיות בישראל, ומציאת מכנה משותף.
היא  ב'דרכנו',  חרדים  תחום  אחראית  פויפר,  פנינה  עם  בשיחה 
מסבירה כי הרצון להזמין חרדים הנו חלק מתבקש בפעילות התנועה, 
מטרתה  וכל  פוליטיים  גורמים  נטולת  העצרת  היות  את  שמדגישה 
של  נהירה  שנראה  חושבת  ולא  נאיבית,  לא  "אני  וללכד.  לאחד 
אוטובוסים ממאה שערים לעצרת לזכרו של רבין, אבל אני כן רוצה 

לעורר מודעות, ולהזמין גם את אחיי החרדים לאירוע של אחדות".
מה היו התגובות למודעות?

אלו  את  גם  יש  שצחקו,  אחרים  שנהנו,  אנשים  היו  אוהדות,  "חלק 
מנסים  אנחנו  איכפת,  למי  אבל  הזויה,  שאני  ואמרו  שהתעצבנו, 

להשפיע טוב..."
לחילולי  עד  היה  השורות  כותב  בהן  עברו,  לשנים  בניגוד  כי  יצוין 
מבטיחים  השנה  אביב,  בתל  בכיכר  הזיכרון  לאירועי  בהכנות  שבת 
מיטבי,  באופן  תאורגן  במוצאי שבת  כי העצרת שתיערך  המארגנים 

וההכנות לא יהיו כרוכות כלל בחילולי שבת.

חשיפה היסטורית: נדבכים חדשים לכותל
אחרי 1,700 שנה בהם היו נסתרים מהעין, נחשפו בחפירות ארכיאולוגיות נדבכים חדשים לכותל המערבי 

 החוקרים: "מדובר בסנסציה"  רב הכותל: "לא באנו לגלות אבנים, באנו לגלות שורשים"

של  צעקנית  כותרת  הייתה  הדם",  את  שפכה  לא  "ידינו 
פשקוויל מנוסח היטב כמנהג ירושלים, שמזמין חרדים ל...

עצרת זיכרון ליצחק רבין, בתל אביב  מי עומד מאחורי 
הקמפיין? ומה התגובות ברחוב?

צילום: יניב ברמן, רשות העתיקות 

משעשע: פשקווילים מזמינים 
לעצרת בכיכר רבין

 מעתירים בתפילה במערה 

הגר"י אפרתי, יהושע פולק 
ובעל השמחה. 

צילום: משה גולדשטיין 

הבהרה:
 - התמונות  לאחת  בסמוך  נכתב  החג  במוסף 
מדובר  כי  מובן  מאליו  זצ"ל,  מקאליב  האדמו"ר 
כ"ק  הנו  המצולם  האדמו"ר  וכי  הקלדה,  בטעות 
שוטחת  המערכת  שליט"א.  מקאליב  האדמו"ר 
ברכתינו שכ"ק  יבין.  מי  ושגיאות  את התנצלותה 
האדמו"ר ימשיך בבריאות איתנה להרבות ולהפיץ 

תורה וטהרה בישראל.
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מאת: י. אידלשטיין

אירועי  אל  נהרו  ישיבות  בחורי  הקיץ, כשמאות  בעיצומו של 
קוי המיתאר של תכנית  מינהל "אשכולות", שורטטו  השיא של 
גרנדיוזית, כמעט הזויה, ל"בין הזמנים" סוכות. צוות יחידת הנוער 
של המינהל, בהנהלת הרב א.סומך, 'הלך על גדול', ופנה למחלקת 
ספורט חרדי בעירייה בבקשה להשתתפות בתכנית אטרקטיבית 
בהיקף  ישיבתיים,  שיא  אירועי  עם  אתגריים  טיולים  שמשלבת 

תקציבי עצום.
במחלקת ספורט חרדי קיבלו את התכנית בהתפעלות, והציעו 
למנהל יחידת הנוער של 'אשכולות' להוביל את התכנית בפריסה 
עירונית, כך שתכלול גם שכונות נוספות: רמת שלמה, נווה יעקב, 
ירושלמיים  בחורים   1,500 זכו  כך  ברוך.  ומקור  גאולה  נוף,  הר 

לחווית 'בין הזמנים' מסעירה.
צפון  טיול  הבחורים:  בפני  עמדו  מובחרות  אופציות  שתי 
שנפתח במסלול הרטוב בנחל אכזיב, ועבר להילוך אקשן גבוה עם 
שייט טורנדו וספינת מירוץ בחוף עכו ופארק אקסטרים חדשני. 
הבחורים עמדו המומים מול הבנג'י הגדול ביותר במזרח התיכון 
וקיר הטיפוס הגבוה ביותר – שחיכו רק להם. מדובר בטיול יוצא 
קיבל  הבטיחות  נושא  גם   – ובמקביל  האתגריות,  ברמת  דופן 
התייחסות רצינית. תיאום טיולים מול משרד החינוך, ביטוחים, 
מע"רים, אספקת מים והקפדה על כל כללי הבטיחות הרלוונטיים. 
המינהל דאג גם לחלוקת כיבוד קל ונשנושים על הדרך, ולארוחת 

ערב מכובדת בסופו של יום. 
דרום.  לטיול  בחירתם,  פי  על  בחורים,  מאות  יצאו  במקביל, 
הטיול כלל מסלול הליכה אתגרי במצפה משואה, שתי אטרקציות 
"חמי  במתחם  סיום  ו'זיץ'  טורנדו,   + בננות  בחור:  לכל  שייט 
יחודי  חידון  לצד  אנגל,  יענקי  והאורגניסט  שלר  ישי  עם  יואב" 

נושא פרסים וארוחת ערב חגיגית.
אברהם  הרב  בראשות  בעירייה,  חרדי  ספורט  אגף  בתמיכת 
שקלים  חמישים  של  סמלי  מחיר  בחור  כל  שילם  הי"ו,  בצלאל 

לטיול צפון ושלושים לטיול דרום. סכום שלא מכסה 
אפילו את עלויות הנסיעה... ואכן, הורים רבים הודו 
לצוות המינהל על האפשרות להעניק לבחורים טיול 

'בין הזמנים' ברמה, למרות מצבם הכלכלי הדחוק.
פעילות  התקיימה  עצמו  החג  בימי  גם 
אטרקטיבית: שמחת בית השואבה עם הרב טוביה 
ישראל"  "עטרת  בישיבת  משגיח  שליט"א,  פולק 
עשיר  כיבוד  לצד  הס,  אבי  הפופולרי  והזיצינצר 
בית  שמחת  התקיימה  במקביל,  מרווחת.  בסוכה 
לנוער  שליט"א  לסרי  מיכאל  הרב  עם  השואבה 
לשחייה  כרטיסים  מאות  חולקו  כן,  כמו  בשכונה. 
בבריכת נוות ישראל בהשתתפות עצמית של עשרה 

שקלים לבחור. 
במינהל קהילתי "אשכולות" מסכמים את אירועי 
המנהלת,  זייבלד,  גב'  עצום.  בסיפוק  הזמנים'  'בין 
מציינת: "הסוד הגדול של ההצלחה הוא היערכות 
גדול'  'בראש  חשיבה  כאן  יש  מושלמת.  לוגיסטית 

על כל פרט קטן."
ההנהלה  וחברי  זאבי,  נפתלי  הרב  המינהל,  יו"ר 
קידמו את העדכונים מהשטח בקורת רוח. "יחידת 
ואנו  מדהים,  בקצב  ומתרחבת  מתפתחת  הנוער 

מברכים על כך."
המושלם,  מהביצוע  התרשמו  ירושלים  בעיריית 
וסוכם שכל  פעילות "בין הזמנים" עתידית לבחורי 
הישיבות בירושלים תתבצע על ידי יחידת הנוער של 

המינהל, לאור היכולות המיטביות שהוכיחה.
כבר  "אשכולות"  של  הנוער  ביחידת  ובינתיים, 

אוחזים עמוק בחורף. בימים אלו מתפרסם מערך רחב של חוגים, 
מוזיקה  הביקוש שעלה מהשטח:  פי  ועל  לב,  בתשומת  שתוכנן 
חיים  כישורי  ונגרות,  אלקטרוניקה  ואופניים,  ספורט  ופיוט, 

ומנהיגות. נעשה מאמץ לאזן בין רמה גבוהה למחיר עממי. 

קודש,  ביומן האישי את מוצאי שבת  ולסיום, מומלץ לשריין 
לזוכים בתחרות  יתקיים אירוע חלוקת מלגות  בו  ויגש –  פרשת 
עדיין  המלאה  התכנית  תורה.  חידושי  לכתיבת  כותב"  "מלאכת 
יהיה ערב גדול ומיוחד לכבודה של תורה  לא לפרסום, אבל זה 

ולומדיה. מילה של אשכולות.

'בין הזמנים' בטעם אשכולות
כ-1,500 בחורי ישיבות נהנו מ'בין הזמנים' משודרג, הודות לפעילות אטרקטיבית מבית יחידת הנוער של מינהל קהילתי "אשכולות" 

 היקף תקציבי חסר תקדים לצד עלויות השתתפות מינימליות  תמיכה יחודית של עיריית ירושלים, אגף ספורט חרדי 

בס"ד
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מאת: משה אברהמי

זאב  משה  רבי  של  נשמתו  האמת:  דיין  ברוך 
ללא  שנמשה  לאחר  בטהרה,  יצאה  ז"ל  דרור 
אבן  ברחוב  סאטמר  מקווה  ממימי  חיים  רוח 

האזל. 
ומתנדבים  כוננים 
ארוכות  דקות  המשיכו 
החייאה,  במאמצי 
השבר  זעקות  לקול 
בני  של  והתפילות 
שהתאספו  המשפחה 
בסמוך, אך למגינת לב, 
נאלצו לקבוע את מותו.
הטראגי  המקרה 
יום  בבוקר  התרחש 
שנוכחים  לאחר  שני, 
אינו  מה  דבר  כי  הבינו 
כשורה, ומיהרו למשות 

את  שהזעיקו  כדי  תוך  מהמים,  הנפטר  את 
נתקלתי  למקום  "כשהגעתי  ההצלה.  כוחות 
החייאה  פעולות  בביצוע  שהחלו  באזרחים 
לאחר שמשו אותו מבריכת המקווה. הצטרפתי 
מתקדמות  החייאה  פעולות  בביצוע  אליהם 

בניסיון  נוספים,  מתנדבים  בסיוע  וממושכות 
מאיחוד  יוזביץ  נחום  סיפר  חייו",  את  להציל 

הצלה.
ובמכריו  המשפחה  בבני  אחזה  ותדהמה  הלם 
דבר  היוודע  עם  ז"ל,  דרור  הרב  של  הרבים 
בחטף  לכתו 
השבר  לעולמו. 
שבעתיים,  גדול 
המנוח  באשר 
ללא  אחריו  הותיר 
משפחה  משען, 
ענפה ומבורכת, עם 

11 ילדים.
חמישי,  ביום 
התורה  בעול  ייכנס 
אחד  והמצוות 
המנוח,  של  מבניו 
המצווה.  בר  שמחת  בנו  עם  לחוג  יזכה  שלא 
בעוד חודשיים, צפויה להתקיים שמחת נישואי 
אחת מבנותיו המאורסת, וגם את הנחת הזאת, 

יראה המנוח ממרומים. יהי זכרו ברוך.

מאת: ישראל פריי

בראשות  ובניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
תורג'מן,  מאיר  העיר  ראש  וסגן  מקום  ממלא 
ד',  ביום  הקרובה  בישיבתה  לאישור  תביא 

בניינים   13 בניית 
 176 המכילים 
דיור  יחידות 
ציון  נוף  בשכונת 
הממוקמת  בבירה, 
לשכונה  בצמידות 
ג'בל  הערבית 

מוכבר.
הדיור  יחידות 
מהוות  החדשות 
של  ב'  שלב  את 
והן  השכונה, 
א'  לשלב  יתווספו 
בניינים   7 הכולל 
יחידות  כ-90  עם 

דיור.
את  יכפילו  יותר  החדשות  הדיור  יחידות 
למעשה  אותה  ויהפכו  ציון,  נוף  של  שטחה 
במזרח  ביותר  הגדולה  היהודית  להתיישבות 

ירושלים.
 ,1994 בשנת  כבר  אושרה  לשכונה  התב"ע 
לאחר  שנים  מספר  לפני  בה  נבנה  א'  ושלב 

שהתקבלו היתרי הבניה.
העיר  ראש 
ניר  ירושלים, 
כי  ציין  ברקת 
ממשיכים  "אנחנו 
את  ולחזק  לבנות 
בשנת  ירושלים. 
לאיחוד  ה-50 
אנחנו  העיר 
את  מאחדים 
במעשים  ירושלים 

בשטח".
פרסום  בכל 
ראוי  הזה,  מהסוג 
עד  כי  להזכיר 
להנחת ה'בלוק' הראשון בשטח, רצופה הדרך 
בירוקרטיים  באתגרים  מדיניים,  במכשולים 
 – ירושלים  ובבניין  יח"צ,  הודעות  ובמסכת 

האמיתית, לא התכנונית – ננוחם.

טרגדיה במקווה: טבע 
לפני הבר מצווה לבנו

בקרוב: יותר שכנים יהודים 
לג'בל מוכבר

3 ימים לפני שבנו נכנס בעול תורה ומצוות, הלך לעולמו 
באורח טראגי הרה"ג משה זאב דרור זצ"ל, והוא בן 47 

בלבד  הותיר אחריו 11 ילדים, בהם בת מאורסת

דיור  יחידות   167 בניית  תאשר  ובניה  לתכנון  הוועדה 
העוינת  הערבית  לשכונה  הצמודה  היהודית  בשכונה 
להיאחזות  והפיכתה  התושבים  שילוש  המשמעות:   

היהודית הגדולה במזרח העיר

 הדמיית תכנית הבנייה 

מאת: מירי שבתאי

בין  לארח  זכה  אברהם"  חזון  "שובו  ת"ת 
כתליו את חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי 
ירושלים  עיריית  מועצת  חבר  ואת  שליט"א, 
באו  אשר  שליט"א,  אברהם  בצלאל  הרב 

לביקור רשמי ולהכרת המוסד.
ת"ת "שובו חזון אברהם" שוכן ברח' רש"י 
תלמידים  לומדים  בת"ת  ברוך".  שב"מקור 
צוות  העיר.  רחבי  מכל  מצוינות  ממשפחות 
מקצועית.  הכשרה  ובעל  מנוסה  הת"ת 
והאוירה בת"ת היא של מצוינות ורמה גבוהה, 

לצד חום ותחושת משפחתיות.
כאמור, הרב מיכאל מלכיאלי שליט"א והרב 
הת"ת  את  כיבדו  שליט"א  בצלאל  אברהם 

מנהל  בנוכחותם, 
אברהם  הרב  הת"ת 
שריקי שליט"א קיבלם 
והובילם  פנים  במאור 
הם  הת"ת.  ברחבי 
הכירו  בכיתות,  ביקרו 
את הרבנים ובירכו את 
התלמידים. הם שוחחו 
המנהל  עם  ארוכות 

ממנו  ושמעו  שליט"א  שריקי  אברהם  הרב 
והקו  אותו  המרכיבה  האוכלוסיה  הת"ת,  על 
על  לשמוע  התפעלו  הם  החינוך.  של  המנחה 
הרבים  הערבים  על  להורים",  המדרש  "בית 
ועל  והמשפחה  ההורים  עבור  המתקיימים 
הם  ומשפחותיו.  הת"ת  בין  הרציף  הקשר 
המשפחתיות  מאווירת  עמוקות  התרשמו 
התפשרות  ואי  הגבוהה  הרמה  לצד  בת"ת, 
בשום תחום שהוא. הם ציינו כי הרמה והחינוך 
העדינים  התלמידים  של  פניהם  על  ניכרים 
הם  סיירו  הביקור  בהמשך  והממושמעים. 
ישנו מחסור  כי  ונוכחו לדעת  בחצרות הת"ת 
במקומות משחק לשחרור התלמידים וחילוץ 
העצמות בהפסקות. הם הבטיחו לפעול בענין 
להעניק  מנת  על  שיוכלו  ככל  לעזור  ולנסות 
צרכם.  כל  לתלמידים 
אברהם  הרב  המנהל 
הודה  שליט"א  שריקי 
מיכאל  הרב  לח"כ 
שליט"א  מלכיאלי 
ולחבר מועצת העיריה 
אברהם  בצלאל  הרב 
הביקור  על  שליט"א 

ונפרד מהם לשלום.

ביקור וסיור בת"ת שובו 
חזון אברהם

באשפר

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 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

נגמרו
החגים?

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קפוא קרטון כנפיים עוף

890
לק"ג

קרטון עוף

מוגבל ל-2 קרטונים

קפוא קרטון חזה עוף

2290

1790

לק"ג מוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל ל-2 קרטונים

המבצעים ממשיכים

לק"ג

קפוא

המבצע עד יום שישי, י"ד חשון, 3.11
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אלי כהן

משרד התחבורה ועיריית ירושלים באמצעות 
שוקדים  ירושלים  לתחבורה  אב  תוכנית  צוות 
הציבורית  בתחבורה  מתמיד  שיפור  על  יום 
ומבצעים מדי פעם שינויים ושדרוגים בהתאם 
ועכשיו  בשטח.  והנתונים  התושבים  לבקשות 
נהנים  הרובע  ותושבי  זאב  גבעת  תושבי  גם 

משירות טוב יותר.
האיילות  אגן  שכונת  לתושבי  הבשורה 
 ,133 קווי  תגבור  היא  זאב  בגבעת  החרדית 
החדש  הלו"ז  לירושלים.  זאב  גבעת  בין   134
האיילות  אגן  תושבי  את  יחבר  יותר,  והתדיר 
לירושלים עם נסיעות נוספות ותדירות גבוהה 
בשעות  העומסים  על  יקל  הזה  השדרוג  יותר. 

השיא וישפר את השירות בשעות השפל. 
כך יוכלו תושבי אגן איילות להגיע במהירות 
ובנוחות לכל עניין בירושלים ולשוב באמצעות 

התחבורה הציבורית.
היהודי  הרובע  לתושבי  נערך  נוסף  שיפור 
קווים  שני  להם  הוצע  היום  שעד  ומבקריו 
במסלול  העיר  ממרכז   38 וקו   ,8 קו  נפרדים, 

בשל  לעיתים  סבלו  הנוסעים  ומפותל.  ארוך 
ארוכים  המתנה  וזמני  אמין  לא  משירות  כך 

ובתדירות נמוכה. 
מעתה אוחדו הקווים והרובע היהודי ישורת 
מעתה על ידי קו אוטובוס אחד, תחת המספר 
38, שיסע במסלול מקוצר מהרובע, דרך שער 
האשפות, החאן, רחוב קרן היסוד, רחוב אגרון, 
ככר צה"ל, שער יפו ובחזרה לרובע, וידלג על 

מרכז העיר העמוס. 
קו האוטובוס הקצר יהיה אמין יותר ויבטיח 
בדרך  יותר  קצרים  המתנה  וזמני  סדיר  שירות 
חזרה אל הרובע, כך גם בזכות השינוי יתאפשר 
לתגבר משמעותית את השירות מהרובע ואליו 
– במקום 61 נסיעות יומיות, 80 נסיעות. תושב 
לעשות  יוכל  לשוק  להגיע  שירצה  הרובע 
נוסף  לרכבת הקלה.  משיפור  שימוש במעבר 
לאזור  שייכנס   23 בקו  קרית  תושבי  ייהנו 

המגורים החדש בדרך כרמית. 
 *8787 קו  כל  למוקד  פנו  נוספים  לפרטים 
או למוקד העירוני 106 ועקבו אחרי ההודעות 

בכלי התקשורת.

אלי כהן

העיר  ראש  בהשתתפות  חגיגי,  בטקס 
הרב  העיר  ראש  סגני  ברקת,  ניר  ירושלים 
מנכ''ל  פינדרוס,  יצחק  והרב  דייטש  יוסי 
העיריה אמנון מרחב, מנכ''ל חברת עדן אלון 
ברדור,  ליאור  מר  למנכ''ל  והמשנה  שפייזר 
הקהלתי  המינהל  יו''ר  העיריה,  אגפי  מנהלי 
גינת  נחנכה  המינהל,  וחברי  גאולה  בוכרים 

במעלה  המשחקים 
רחוב שטראוס. 

שנבנתה  הגינה 
מהמסד,  מחדש 
במסגרת  שוקמה 
הרבים  הפרויקטים 
במע''ר  המבוצעים 
של  בהובלתו  החרדי 
המע''ר  על  הממונה 
יוסי  הרב  החרדי 
דייטש סגן ראש העיר. 
הייחודי  האירוע 
הגן המצטרף  בחנוכת 

במהלך  הושלמה  שבנייתם  נוספים  לגנים 
התקופה האחרונה במע''ר החרדי, נובע מכך 
כי גן שטראוס הוא מקום היסטורי, מאחר ובין 
עם  מוילנא  הגאון  תלמידי  הקימו  הזית  עצי 
ירושלים  הקודש  בעיר  והתיישבותם  עלייתם 
את אוהל משיח בן יוסף, ומזהים את המקום 
עם ראש הר אשר על פני גיהינום הכתוב בספר 

יהושע. 

הגן נחנך בטקס שלווה עם כלי זמר ורקדנים 
העיר  ראש  נשא  האירוע  במהלך  ירושלמים. 
דברים וציין כי חנוכת הגן מסמלת עבר עתיק 
של  לעתיד  הציפיה  את  שני  ומצד  ורחוק 
חונכים  שאנו  הזה  ו"הגן  וגאולה,  התחדשות 

משקף ומסמל את שניהם יחדיו". 
כי  אמר  דייטש  יוסי  הרב  העיר  ראש  סגן 
גינת  "לחנוך  במיוחד,  שמח  זה  יום  בשבילו 
הצפופות  השכונות  של  ליבן  בלב  משחקים 
ולראות  בירושלים 
האחרונים  בימים 
הילדים  מאות  את 
בשמחה  משתובבים 
יום  בהחלט  זה  בגן 
מרגש ושמח במיוחד, 
את  מגיע  כך  ועל 
העיר,  לראש  התודה 
עדן  חברת  לראשי 
לראשי  ומוריה, 
הקהילתי  המינהל 
וכל  גאולה  בוכרים 
הצוות בצוות המע''ר 

החרדי שמלווה אותי בפרויקטים הרבים". 
פינדרוס  יצחק  הרב  גם  השמיעו  ברכות 
סגן ר''ע ומנהל המינהל הקהילתי הרב מנחם 
אייזן ששיבח את שיתוף הפעולה עם הגורמים 
המרשימה  התפתחות  על  ובירך  העירוניים 
השכונות,  ברחבי  והפיזי  האורבני  בתחום 
החיים  באיכות  משמעותי  שיפור  שהביאו 

בשכונות הוותיקות בעיר ירושלים.

שדרוגים בתחבורה 
הציבורית בעיר

בתחבורה  יותר  תדיר  לשירות  יזכו  האיילות  אגן  תושבי 
לרובע  בשירות  משמעותי  שיפור    לירושלים  הציבורית 

היהודי עם השקת קו 38 החדש 

נחנכה גינת המשחקים 
במעלה רחוב שטראוס
המשחקים  גן  בחנוכת  מיוחד  אירוע 
במיקום  השוכן  שטראוס,  ברחוב 
תלמידי  בעליית  שתחילתו  היסטורי 

הגאון ארצה

.B.A בהפרעות בתקשורת - קלינאות תקשורת )אור יהודה(
.B.A בריפוי בעיסוק )אור יהודה(

.L.L.B במשפטים

.B.A במנהל עסקים בהתמחות בחשבונאות - ראיית חשבון )אור יהודה(
.B.A במנהל עסקים בהתמחות במשאבי אנוש )ירושלים(
.B.A במנהל עסקים בהתמחות בשיווק ופרסום )ירושלים(

  מסלולי לימוד לנשים

.B.A בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער במצבי סיכון
.B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בהדרכה והנחיית קבוצות

.B.A בחינוך וחברה במקביל ללימודי תעודה בהידרותרפיה
.B.A בחינוך השלמה למורות ולגננות

.B.A בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער במצבי סיכון
.B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בניהול ומנהיגות

.B.A בחינוך השלמה למורים )ירושלים(
חינוך

משפטים

מנהל 
עסקים

מנהל 
עסקים

בריאות

מכינות

משפטים

חינוך

.B.A במנהל עסקים  בהתמחות בחשבונאות - ראיית חשבון )אור יהודה(
.B.A במנהל עסקים בהתמחות במימון ושוק ההון )ירושלים(

.B.A במנהל עסקים בהתמחות במערכות מידע )ירושלים(

  מסלולי לימוד לגברים

.L.L.B במשפטים

מכינות קדם אקדמיות

למסלול ההצלחה שלך: 072-259-2843
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

בואו ללמוד בקמפוס האקדמי הכי גדול במגזר החרדי, מהמרצים הכי 
טובים* ועם הכי הרבה בוגרים חרדים שהשתלבו בשוק העבודה.

בעוד 3 שנים גם אתם תוכלו להיות
עם תואר אקדמי יוקרתי!

*לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה - תשע"ז )2014-2016(

אחרי החגים תשפ"א



ט"א
כ"ק האדמו"ר מפרס שלי

בי אדמו"רי דורינו שליט"א

א

הדולר של הרבי
כתבה פרסומית
מס' 3

אין המערכת אחראית לתוכן המודעה.

בשעה טובה ומוצלחת מבשרים לקהל הקדוש שליט"א כי החלוקה תתחיל בס"ד ביום פטירתה של רחל אימנו 
זכותה תגן עלינו, דהיינו, י"א מר חשוון )31/10/17 למניינם( יום שלישי מהשעה 14:00 בדיוק ותסתיים בשעה 

21:00 בדיוק.  בשכונת בית וגן )גבעת האנטנה( רח' ברגמן 26 -בית חב"ד.
הנני מבקש מכל הלב ומכל אחד ואחת שמקבל את הדולר לכוון )במחשבה, בדיבור, ובמעשה( שאין כאן 
שום פניות )נטו נטו(. לגבי ברכות )הן פרטי והן כללי( להביא מראש בכתב ברור שם פרטי ושם פרטי של 

האמא.
בדולר מצויינים שני דברים: א'- נשות דורנו הצדקניות הן גלגול נשמות של נשות יוצאי מצרים. ב- "חב"ד 

קונטרה לפצצת האטום".
המצב עכשיו מאד מכריע עוד לפני המשיח. מדובר על השמדה המונית ואפילו השמדת הכל של שונאי 

ישראל. מומלץ לא להרהר אחרי, כי אין לי שום פניות ואינטרסים.
הכי חשוב הוא לדעת )לא רק ללמוד ולהבין( שנתינת הדולר הוא ע"י אחד שהכי קשור לרבי ולא הרבי 

עצמו )עצמותו ומהותו ממש(.
כמו בזמן יהושוע בן נון ע"ה הלכו אחריו כל העם, אפילו שניסו להפריע, כך ילכו אחרי.

שנזכה במעמד חלוקת הדולרים לראות ולשמוע ניסים ונפלאות כמו אצל הרבי.
בברכה להצלחה מופלאה בנידון דידן ממני הקטן והיתום יואל בן מלכה נוסרתי.

עליכם לדעת )לא רק ללמוד ולהבין( שעושרכם הוא בזכות הרבי: 

שישה חודשים לפני המהפכה באיראן הזהרתי את העשירים שילך אש השם באיראן, אלו שהרהרו וצחקו עלי, לבסוף 

תלו אותם ולקחו את כל כספם ל"ע.

לכן הנני פונה ומזהירכם בפעם האחרונה והפעם לא רק בזכות תהילים אלא גם בזכות תורת הרבי ובעיקר בזכות הרבי 

עצמו-"עצמותו ומהותו ממש". 

מה שעכשיו הרבי דורש ותובע לפני שילך פה אש ה' הם שני דברים: 

1. בחוץ ברחובות ובכבישים לדאוג לרכבים מנגנים עם אורות וצבעים ססגוניים, 

ובפנים-בבניינים ובתוך הבית לקרוא, ללמוד, ולעסוק בתורת הרבי 
2. לתת לי דולרים )סינגלים( בשביל בשורות טובות. 

כי איזה פנים ישאר לי כאשר יהודי מחכה שעות בעמידה וכו' בשביל לקבל ממני את הדולר ואין לי אפשרות לתת לו...

פרטים: 054-3022825. 

בברכה להצלחה מופלגה בהנ"ל ממני היתום והקטן יואל בן מלכה נוסרתי.

החלוקה הראשונה

עשירים ובעלי אמצעים
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אבי רבינא

ציינו  המדרשות  ובבתי  התורה  בהיכלי 
השבוע )שני( את יום ההילולא הרביעי למרן 
הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל. 
בערב  ראשון  מיום  החל  לקברו  עלו  אלפים 
שני.  יום  של  המאוחרות  הלילה  לשעות  ועד 
בעצרת  מאות  השתתפו  היום  של  במרכזו 
בבית  דרכו  ממשיכי  בניו  בראשות  המרכזית 
המדרש "יחווה דעת", בראשות בנו הגאון רבי 

דוד יוסף חבר מועצת חכמי התורה.
המרכזי  בכנס 
בבית  שנערך 
המדרש יחוה דעת 
בניו  בהשתתפות 
הגר"ע  מרן  של 
אריה  השר  יוסף, 
וחברי  דרעי, 
חכמי  מועצת 
הכריז  התורה, 
ה'הלכה  בעל 
וחבר  ברורה' 
החכמים  מועצת 
כי  יוסף  הגר"ד 
של  ההלכה  פסק 
'שטחים  אביו 
שלום'  תמורת 
מבוטל, ואם אביו 
הוא  היום  חי  היה 

היה פוסק כך.
לציון  הראשון 
הגר"י יוסף שדיבר 
באירוע,  הוא  אף 
מורשתו  על  סיפר 
של  ההלכתית 
על  ודיבר  אביו 
בהמשך  הצורך 

והציות  ההלכתי  מפעלו  על  ההקפדה 
דעה  הייתה  לא  אבא  מרן  "אצל  לפסיקותיו. 
פוסקי  ספור  אין  הביא  הוא  בהלכה,  אחת 

הלכה בעד כל הלכה שיצאה תחת ידיו".
במקביל הוכרז על הקמתו של 'קו ההוראה 
טלפוני  במענה  ההלכה  לפסיקות  העולמי' 
רבנים,  עשרות  בהשתתפות  הרחב  לציבור 
יוסף  הגר"ע  מרן  של  מנכדיו  כמה  ביניהם 
זצוק"ל, אשר ייתן מענה הלכתי על פי משנתו 

ההלכתית של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.
מטרת  כי  מסבירים  החדש  ההוראה  בקו 
הקו לתת מענה לכל מי שחפץ במורשתו של 
מרן. "יש יהודים רבים חרדים ושאינם חרדים 
הלכתיות  בשאלות  פעם  מידי  נתקלים  אשר 
אך  מרן  של  להוראותיו  להיצמד  ומעוניינים 
למי  יודעים  ואינם  הרבנים  את  מכירים  אינם 
לפנות ומהיום יוכלו לקבל את המענה הנדרש 

בעזרת ה' בכל שעות היממה".
למקום  הגיעו  מתפללים  המוני  במקביל, 
סנהדריה  בבית החיים  זצ"ל  מרן  קבורתו של 
והפרט.  הכלל  לישועת  להעתיר  בירושלים 
של  רבים  כנסת  בבתי  נערכים  אלו  בימים 
יהדות ספרד עצרות התעוררות לזכרו. בכנסים 
מעלים הרבנים על נס את תרומתו ההיסטורית 
של מרן זצ"ל למען כלל ישראל בהיותו עמוד 

התווך של יהדות ספרד.
ש"ס  תנועת  קיימה  ההילולא  יום  לציון 
בנות   3,500 ל-  מצווה'  'בת  טקס  מעמד 
תלמידות  מצווה, 
"בני  החינוך  רשת 
שהגיעו  יוסף" 
האומה  לבנייני 
מכל  באוטובוסים 
רחבי הארץ. מלבד 
חברי  עלו  זאת 
ש"ס  של  הכנסת 
ברכתו  את  לקבל 
נשיא  מרן  של 
המועצת הגאון רבי 

שלום כהן.
של  קברו  על 
עצרת  נערכה  מרן 
בראשות  תפילה 
חכמי  מועצת  חבר 
הגאון  התורה 
אלבז.  ראובן  רבי 
פקדו  היום  במהלך 
בניו  קברו  את 
ממשיכי  הרבנים 
דרכו. מאות נוספים 
ביתו  את  פקדו 
ברחוב  מרן  של 
שנפתח  הקבלן 
הספרים  ארון  נמצאים  שם  הרחב.  לציבור 
הגדול ששימש את מרן במשך חייו, המצנפת 

והגלימה.
כינוס  ש"ס  סיעת  ערכה  ההילולא  ביום 
סיעת  חדר  אל  זצ"ל.  מרן  של  לזכרו  מיוחד 
הממשלה  ראש  היתר  בין  הגיעו  בכנסת  ש"ס 
נתניהו, יו"ר הכנסת אדלשטיין, השרים דרעי, 
כחלון, ליצמן, גלנט, בנט ואלי כהן, וגם חברי 

כנסת מש"ס ומיהדות התורה. 
נתניהו אמר במהלך המפגש כי הרב עובדיה 
יוסף היה מנהיג משכמו ומעלה. "הרב עובדיה 
רוחני  מנהיג  הפוסקים,  מגדולי  היה  יוסף 
ראשון במעלה שליכד מאחוריו ציבורים רבים 
זוכר את השיחות,  אני  והעדות.  מכל החוגים 
אני  אחד  דבר  הסטירות.  את  וגם  החום  את 
אבנר",  בני  את  אליו  הבאתי  שלא   - מצטער 

הודה ראש הממשלה.

צילום: יעקב כהן

רבבות בציון מרן הגר"ע 
יוסף זצ"ל

לפטירתו  שנים   4 במלאות  נערכו  זיכרון  כנסי  עשרות 
של מנהיג יהדות ספרד  ראש הממשלה הגיע לכינוס 

מיוחד שנערך בחדר סיעת ש"ס והדליק נר

  בס”ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

 הודעה בדבר מטרות שעבורן ניתן, בכפוף לאישור
התקציב, לבקש תמיכה לפי סעיף 3א'
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

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

נושאי התמיכה:                                                                                                                               יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
1. מוסדות ציבור העוסקים בשימור מורשתם והנצחתם של רבנים 

ראשיים בישראל
2. מוסדות ציבור המקיימים אירועים באתרים מקראיים בעלי ערך 

דתי והיסטורי לעם היהודי
בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא  א. 
למטרת רווח )להלן - המבקש(, ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה 
במוסדות ציבור ולדיון בהן )להלן-הנוהל(. התמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב, 

באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה.
עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד  www.dat.gov.il תמיכות 2018 ב. 

כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים וברשותו  ג. 
כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות "פורטל התמיכות 
הממשלתי" בכתובת  https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal. עד ליום שישי י"ג בכסלו 

תשע"ח )1.12.2017(
מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת 2018 למשרד לשירותי דת ואין ברשותו  ד. 
כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם למר אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות ועזבונות 
במשרד לשירותי דת באמצעות כתובת מייל: OrianZ@dat.gov.il או פקס-02-5311332.

יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2018 עם הגשת בקשת התמיכה. ה. 
בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים,  עלולות  ו. 

להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.
אישור התמיכה על ידי ועדת התמיכות במשרד מותנה בזמינות תקציבית. התקציב  ז. 
לסעיף התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן שהבקשה לא תיענה 
במלואה או בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה בשל כך. אין בפרסום מודעה 

זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.

יד מכוונת
ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

כדי שתבואו מוכנים לוועדות 
הרפואיות  אתם צריכים להרגיש 
בידיים טובות

מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי, ומופעל על ידי חברה פרטית.

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות 
יכולים להוביל להצלחה,

לכן יותר ויותר אנשים בוחרים 
לממש את זכויותיהם בביטוח 
הלאומי באמצעות יד מכוונת.

אנו מזמינים אתכם להגיע
למרכזי יד מכוונת ולקבל מרופאים 

מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 
התיק הרפואי והכל ברגישות 

ובמקצועיות ללא תשלום
וללא עלות.

יד מכוונת
ייעוץ והכוונה
לוועדות הרפואיות
של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*
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ארי קלמן

בטקס שהיה אמור להיות חגיגי נפתח השבוע )שני( המושב הרביעי של הכנסת ה-20, כאשר אחרי 
הבאה.  לפגרה  עד  חודשים  חמשה  שתימשך  לעבודתם  הכנסת  חברי  שבים  פגרה  חודשי  שלושה 

הטקס הפך עד מהרה לזירת קרב בין ימין ושמאל. 
נשיא המדינה לא היסס לתקוף את נתניהו: "אנו עדים היום לרוחות של מהפכה או הפיכה שניה. הפעם, 
שלטון הרוב - הוא השליט הבלעדי. במקום 'היקום השפיט' אנו מוצאים את ה'יקום הפוליטי'. ותחת 
המציאות שבה 'הכל שפיט', צומחת המציאות שבה 'הכל פוליטי'. התקשורת פוליטית, המוסדות 
הדמוקרטיים כולם פוליטיים, בית המשפט העליון פוליטי, כוחות הביטחון פוליטיים, ואפילו צה"ל 

פוליטי. במהפכה הזאת, השליט הוא גם הקורבן", האשים.
הנשיא ריבלין ציין בסוף דבריו כי "לממשלה, למחוקקים, עומדות הזכות והחובה לערוך שינויים 
של  בלגיטימיות  הפגיעה  לבין  זה  בין  מה  רבותיי,  אבל  ומתחייבים.  דרמטיים  לעיתים  מערכתיים, 
המוסדות עצמם? האם אין לנו עוד צורך בהם? האווירה הזאת של ה'דה לגיטימציה' מחלחלת היום 

אל הציבור, שמקבל את המסר, שאין עוד ממלכתיות, יש רק משילות ודמוקרטיה".
יודע שדווקא כאן, בבית פנימה – יש  'חמוצים': "אני  נתניהו מצדו תקף את מתנגדיו אותם כינה 
הזה  בבית  מכובדים  נציגים  לה  ויש  קיימת,  עדיין  הדכדוך  תעשיית  להשתכנע.  שצריכים  מי  עוד 
החמוצים.  ענף  הצמיחה  היא  חדש.  ענף  הצמיחה  אפילו  הדכדוך  תעשיית  לאחרונה  ובתקשורת. 
'יש תחושת חמיצות בציבור';  פעם טיפחו אתרוגים. היום הם עברו לחמוצים. היום הם אומרים: 
אלטרנטיבה, 'נתניהו מסתובב בפנים חמוצות', הם לא יכולים להחליט אם אני חמוץ, או זחוח, או 

שניהם; 'מחמיצים פה הזדמנויות היסטוריות'.
"יש לי כבוד רב למוסדות הדמוקרטיה – אין לי שום כבוד לצביעות! חמוצים עושים עוד משהו. 
זאת עונת המלפפונים אז יש גם מלפפונים חמוצים. כשאנחנו בשלטון הם תמיד, אבל תמיד, מתארים 
ָמקֹום ְדרֹוך'. מבחינתם כל עוד לא מפנים יישובים  את מצב המדינה כ'דשדוש מתמשך', 'קיפאון', 'בַּ
גם  חלחלה  לישובים  שהדאגה  שמח  אני  שלנו.  ההישגים  כל  חשובים  ולא  דשדוש,  –זה  יהודיים 
לאופוזיציה, זאת התקדמות. אני רוצה לתקן שאמרתי שהם תמיד אומרים רק מילים שליליות, זה לא 
נכון. לפעמים החמוצים גם נותנים איזו רבע מחמאה – טוב, לדבר הוא יודע, אבל מה הוא עושה?"

בהמשך התייחס נתניהו גם לחקירות נגדו, תוך שהוא מזלזל במתנגדיו שתוקפים אותו ללא הפסקה. 
"טוב, אז אין צוללות. אז מה נשאר? סיגרים! אבל אתם יודעים שבמקרה אחר, על קבלת אוסף עטים 
בשווי של 1.3 מיליון ש"ח – הוחלט אפילו לא לפתוח בחקירה. ואם לא סיגרים – אז חמגשיות, ואם 
לא חמגשיות – אז חוק 'ישראל היום'. אבל גם כאן אתם בוודאי יודעים את האמת; אתם יודעים איזה 
סיקור אוהד קיבלו  עשרות חברות וחברי- כנסת, שיזמו, הגישו וגם הצביעו בעד החוק השערורייתי 

הזה – לסגור עיתון בישראל. 
"אז מאין תבוא הישועה? אולי היא תבוא מההפגנות השמאל בפתח תקווה – מנסים להלך אימים 
על גורמי האכיפה להגיש כתב אישום בכל מקרה, אחרת הם יוקעו כמושחתים או כמשת"פים. ולזה, 
הם קוראים שלטון החוק ודמוקרטיה. עמוק בלב, אתם החמוצים יודעים שבבחירות דמוקרטיות – 

אנחנו ננצח".

ארי קלמן

סנהדרין  ת"ת  בניין  של  הקצאתו  על  המאבק 
בירושלים עבור הסמינר הישן חוזר לכותרות, 
כשל  בעירייה  מחטף  לבצע  שניסיון  לאחר 
יהדות  ונציג  ש"ס  נציגי  של  ערנותם  בעקבות 
התורה. לעת עתה נדחתה ההקצאה וסוכם כי 
היא תעלה לדיון שוב לאחר שיתוקנו הפרטים 

הבעייתיים.
בוועדת  סוער  דיון  התקיים  )שלישי(  אמש 
יוחנן  העיר  מועצת  חבר  בראשות  ההקצאות 
ובה  להצבעה  שעלתה  ההצעה  על  וויצמן, 
נכתב כי "הסמינר הישן יקבלו את הבניין של 
תישאר בחזקת  קומה אחת  אך  סנהדרין,  ת"ת 
ת"ת סנהדרין עד למציאת בניין חילופי או עד 

פברואר 2018 - המוקדם מביניהם".
נציגי ש"ס בוועדה נדהמו לראות סעיף זה, זאת 
יפונה  לא  שהת"ת  שסוכם  למרות  לדבריהם 
בשכונת  חילופי  בניין  למציאת  עד  מהמבנה 

 )2018 )פברואר  שניתן  התאריך  וכי  רוממה. 
מגיע כבר בעוד שלושה חודשים, מה שאומר 

שילדי הת"ת ייזרקו לרחוב ללא כל פתרון.
ש"ס  נציג  עזרא,  פיני  העיר  מועצת  חבר 
לקבל  העיר  ראש  ללשכת  פנה  בוועדה, 
בטעות  מדובר  כי  הסבירו  ושם  הבהרות, 
סופר וכי הדבר יתוקן. עזרא ביקש לשנות את 
הנוסח לנוסח שסוכם בין אמנון מרחב מנכ"ל 
העיריה לחברי וועד ההורים של סנהדרין, אלא 
זה  נוסח  לתקן  סירב  הוועדה  של  שהיועמ"ש 

באותו דיון. 
ההקצאות  בוועדת  נפלה  ההצבעה  לבסוף 
ושל  ש"ס  נציגי  של  התנגדותם  בעקבות 
ויצמן, וסוכם בין ש"ס לראש העיר כי ההצעה 
נוסח  עם  הבאה  בוועדה  כבר  מחדש  תעלה 
המבנה  את  יפנה  סנהדרין  "ת"ת  לפיו  מתוקן 
לטובת הסמינר הישן רק לאחר שימצאו מקום 

חילופי".

ארי קלמן

אברהם האס, צעיר חרדי שפרסם טור בעקבות 
'קו  'כל הזמן' מבית  ביטול חוק הגיוס באתר 
עיתונות', הכעיס את יו"ר יש עתיד חה"כ יאיר 

לפיד. 
"באופן כללי ועקרוני יש לי בעיה עם העתירה. 
העתירה נגד תיקון החוק בממשלה האחרונה 
היה  שבעברו  זה  לפיד.  יאיר  ידי  על  הוגשה 
'במחנה'.  בעיתון  ש'שירת'  וזה  מתאגרף 
להסתדר  אמורים  לא  שלכאורה  דברים  שני 
שאתה  סביר  אז  מתאגרף  אתה  אם  כי  ביחד, 
לשרת  כשיר  אתה  ואם  בקרבי;  לשרת  כשיר 
יכול לשרת בעיתון, שלפי  בקרבי – אתה לא 
בעלי  בפני  לשירות  פתוח  לא  הצבא  פקודות 
לפיד  כזה:  הוא  הסיפור  אז  קרבי.  פרופיל 
בזכות  אך  בקרבי,  לשירות  מיועד  היה  הבן 
בכירה  פוליטית  דמות   – שאביו  פרוטקציות 
לו  שינו  הפעיל,   – ימים  באותם  ומקושרת 
לא  ולכן,  ב'במחנה'.  לשירות  השיבוץ  את 
הגיוני בעיני שבחור שהשתמט משירות צבאי 
לטובת 'שירות' ב'במחנה' בזכות פרוטקציות 
אי-שירות  נגד  עתירה  יגיש  הפעיל,  שאביו 
בטור. נכתב  בצה"ל",  ישיבות  בני   של 
לפיד, שלא אהב את ההאשמה של האס כאילו 

 השתמט מצה"ל, מיהר להגיב לביקורת נגדו.
לכותב  לפיד  חה"כ  ענה  אברהם",  "שלום 
מאסטמה  סבלתי  ילדותי  "כל  הטור, 
בעיה  לי  אין  ונטולין.  עם משאף  והסתובבתי 
במקום  נעשה  זה  עוד  כל  ספורט  לעשות 
לך  שיסביר  כפי  אבל  אבק,  בו  שאין  סגור 
יש  בהם  במקומות  מאסטמה,  שסובל  מי  כל 
חמורים." אסטמה  התקפי  יש  ואובך   אבק 

הצבאית:  הסוגיה  לתמצית  לפיד  עובר  כאן 
והתגייסתי  מהצבא  הסתרתי  זה  כל  "את 
לטירונות קרבית בנ.מ. לקראת סוף הטירונות, 
אסטמה  התקפת  קיבלתי  בפלמחים,  שנערכה 
שם  השומר,  תל  החולים  לבית  ונשלחתי 
הורידו לי לצערי פרופיל צבאי ל-45 והודיעו 
על  מצר  אני  בקרבי.  לשרת  אוכל  שלא  לי 
יכולתי  כמיטב  עשיתי  אבל  היום,  עד  כך 
שלוש  ששרתתי  ומובן  אחרים  בתפקידים 
סמל." בדרגת  ושוחררתי  מלאות   שנים 
אגב  "זו  להסביר:  והמשיך  עצר  לא  לפיד 
לתרום  פשוט   – אחד  מכל  לנו  שיש  הציפיה 
ולשרת כמיטב יכולתו, הן בצה"ל והן בשירות 
שלא  משוכנע  אני  מקרה,  בכל  הלאומי. 
התכוונת להשמיץ או לשקר וברור לי שהטעו 

אותך."

 נתניהו בישיבת הממשלה
צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

לאסור  ויוזמת החקיקה  ראש הממשלה  חקירות  רקע  על 
חקירת ראה"מ, נפתח מושב החורף של הכנסת בסערה • 
הנשיא ריבלין נשא נאום אופוזיציוני תקיף ונתניהו הבריק 

עם נאום 'החמוצים'

סעיף מוטעה הביא לפיצוץ בסיכום בין ועד ההורים 
לוועדת  וגרם  העיריה,  למנכ"ל  סנהדרין  ת"ת  של 

ההקצאות להפיל את ההקצאה לת"ת סנהדרין

בעקבות טור שפורסם ברשת 'קו עיתונות', מיהר יו"ר 
'יש עתיד' לחשוף את הסיבה בגללה נמנע ממנו מלשרת 

בקרבי - אסטמה

בטעם חמצמץ: נפתח 
מושב החורף

נדחתה הקצאת ת"ת 
סנהדרין לסמינר

לפיד חושף: הסיבה שלא 
הייתי קרבי
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מפגן עוצמה למ"מ ראש עיריית בני ברק: המונים התייצבו לשמחת חתונת בת 
הרב אברהם רובינשטיין

מאת: עוזי ברק

ראש  מ"מ  בת  חתונת  התקיימה  האחרון  שישי  בליל 
אברהם  הרב  התורה  גדולי  מועצת  ומזכיר  ב"ב  עיריית 

רובינשטיין באולמי ארמונות חן בב"ב.
ראשי  ישראל,  גדולי  ורבנן  מרנן  השתתפו  בשמחה 
כשבראשם  וקהילות,  שכונות  רבני  ואדמו"רים,  ישיבות 

קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
באופן  רובינשטיין  את  המחבב 
הנאמן  נציגו  בו  ורואה  אישי 
בשמחה  השתתף  הגר"ח  ושלוחו. 
את  בירך  ארוכות,  דקות  במשך 
כל השבע ברכות ולאחמ"כ נעמד 
המחותן  עם  מצווה  של  לריקוד 
מפזז  כולו  ושושביניו, כשהציבור 

בהתרגשות לקול שירת "המלך".
מרנן  נראו,  המשתתפים  בין 
לנדו,  הגר"ד  פוברסקי,  הגרב"ד 
בעדני,  הגר"ש  הירש,  הגרמ"ה 
האדמו"ר  זילברשטיין,  הגר"י 

ממודזיץ, האדמו"ר מסטריקוב, הגר"ב ויסבקר, הגר"י רוזן, 
רוזנברג, הגרי"א  רוזנבלט, הגר"ש  גלאי, הגרש"צ  הגר"ש 
מישקובסקי,  הגר"ח  גרבוז,  הגר"א  מרמרוש,  הגר"י  דינר, 
זילברברג,  הגרמ"ב  קנייבסקי,  הגר"ש  שרייבר,  הגרי"ב 
הגר"צ פלמן, הגר"מ לובין, הגר"מ גרבוז, הגרי"מ שטרן, 
הגרמ"ח  לאו,  הגר"ד  דיאמנט,  הגר"צ  שטיינמן,  הגר"מ 
לאו, הגרמ"ל כהן, הגר"מ דומב, הגר"מ רבינוביץ, הגר"י 
מילר,  הגר"ד  ברמן,  הגרח"פ  ישראלי,  הגר"י  קולדצקי, 
הגר"י  כ"ץ,  הגר"י  דיסקין,  הגרב"ד  סטפנסקי,  הגר"י 
הגרש"א  שטיינמן,  הגר"מ  שטיינמן,  הגר"ש  קורנפלד, 

שטרן, הגרש"ב סורוצקין ורבים נוספים.
לקיר,  מקיר  התייצבות  נרשמה  הציבור  אישי  ברשימת 

בהם שרים, ח"כים, ראשי ערים, חברי מועצות, עסקני "דגל 
עולם  מנהלי  ארגונים,  ראשי  הארץ,  רחבי  מכל  התורה" 
התורה ומוסדות החינוך, נגידים תומכי תורה, גבאי קהילות 
האברכים ברחבי העיר, מנהלי חברות עסקיות בעיר, צמרת 
בני  בעיריית  ומחלקות  אגפים  מנהלי  במשטרה,  דן  מרחב 
התורה,  דגל  ראשי  המשתתפים,  בין  המונים.  וקהל  ברק 
יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, ח"כ אורי מקלב, וח"כ 
ליצמן,  יעקב  השר  אשר,  יעקב 
גדעון  פרוש,  מאיר  השר  סגן 
העצמאי  החינוך  מנכ"ל  סער, 
מודיעין  ר"ע  סורוצקין,  אליעזר 
בית  ר"ע  גוטרמן,  יעקב  עילית 
ר"ע אלעד  שמש משה אבוטבול, 
עילית  ביתר  ר"ע  פרוש,  ישראל 
שפירא,  מנחם  רובינשטיין,  מאיר 
צולק,  חנניה  בויאר,  ירחמיאל 
יצחק פינדרוס, אליעזר ראוכברגר, 
אברהם יוסף ליזרזון, צבי בוימל, 
רפי מנת, שמעון שר, רפאל מאיר, 
הרב יענקי קנייבסקי, מוטי פלאי, 
הרב משה יהודה שניידר, הרב שעיה אפשטיין, הרב אריה 
קנייבסקי, בן ציון קוגלר, ישראל משה פרידמן, מיכי אלפר, 
ד"ר משה ובנו שלמה רוטשילד, אייל משיח, משה שיפמן, 
משה פרוש, חיים כהן, ד"ר משה ליבוביץ, מנחם שוורץ, 
בלוי,  מרדכי  הרב  כהן,  צבי  נתן  רביץ,  יצחק  כהן,  בנימין 
יוסטמן,  חיים  בבציק,  מוטי  דרנגר,  ישראל  גישייד,  מנחם 
שלמה קופולוביץ, זאב שכטר, אליהו ברונר, שעיה גרנדש, 
יוסי  חפץ,  נתן  זייבלד,  אברהם  איזק,  נתי  פולק,  שלומי 
יצחק  מורגנשטרן,  משה  יפה,  יאיר  ברוכי,  משה  ערבליך, 
אופק,  אלעזר  וינברגר,  שיעלה  ארנד,  אליהו  אוסטרליץ, 

איציק שינפלד, ישראל רייסנר ועוד.

מאת: עוזי ברק

רב  עצב  האמת:  דיין  ברוך 
הבשורה  קבלת  עם  התפשט 
המרה בליל יום רביעי כ"ח תשרי 
יפת  הרב  הרה"ג  של  פטירתו  על 

מוגרבי זצ"ל.
סיוון  ב-ג'  נולד  מוגרבי  הגר"י 
דוד  הרב  לאביו  בתימן  תש"א 
ילד,  בעודו  לארץ  ועלה  זצ"ל 
שהתייתם  אחר  תש"ט,  בשנת 

מאמו יולדתו.
'אור  בישיבת  למד  בבחרותו 
זצ"ל  טורצ'ין  הגר"נ  אצל  יצחק' 
מרא דאתרא של יהוד. אח"כ למד 
בישיבת מקור חיים ודבק ברבותיו 
זצ"ל  זילבר  הגר"ב  המובהקים 
והגר"ש שבדרון זצ"ל, שעד ימיו 
האחרונים היה מתענג לשמוע את 

שיחותיו המוקלטות. 
עם  ביתו  את  שהקים  לאחר 
כרב  לשמש  עבר  תחי'  רעייתו 
בישוב אשתאול, שם הכניס הרבה 
תלמידים לחינוך תורני ולישיבות 
ימים  האריך  לא  אך  קדושות. 

בתפקיד זה עקב רצונו לשמור על 
לגור  ועבר  הילדים,  חינוך  טהרת 
מארבעים  יותר  למשך  ברק  בבני 

שנה.
זצ"ל  מוגרבי  הגר"י  כן  כמו 
ברק  בבני  וישיווא  בכולל  לימד 
והניקור  השחיטה  מלאכת  את 
והעמיד  גדולה,  במומחיות 
קודש  במלאכת  הרבה  תלמידים 
זו. כשכל המומחים בהלכות אלו 
שיבדלחט"א  מחותנו  ובראשם 
מביעים  מחפוד  הגר"ש 
התפעלותם ממומחיות התלמידים 
רבות  עוסק  היה  בנוסף  שהעמיד. 
ולחלקם  כספים  לאסוף  מאוד 

למשפחות במתן בסתר.
לפני כ-3 שנים נחלש גופו עקב 
אירוע מוחי שעבר, ומאז התייסר 
ביום  ומרים.  קשים  בייסורים 
מעייני  בביה"ח  אושפז  ראשון 
ובליל  הידרדר  מצבו  הישועה, 
לבוראה  נשמתו  את  השיב  רביעי 
סביב  משפחתו  כשבני  בטהרה 

מיטתו. ת.נ.צ.ב.ה.

על ראש שמחתו 

צילום: דוד זר

יפת אלוקים 
ליפת

זצ"ל,  מוגרבי  יפת  הרב 
בעברו רב הישוב 'אשתאול', 
בהלכה  מומחה  שוחט  היה 
תלמידים  שהעמיד  ובמעשה 

הגר"י מוגרבי זצ"להרבה במלאכת הקודש

הוא קרוב לחוט החשמל! 
אני מתחיל להילחץ

תקע,למה אתה בוהה בעץ?

אין מה לחשוש, מתכוננים לחורף מראש
אנחנו בחברת החשמל עושים הכל כדי להיות מוכנים לחורף: שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים 

צוותי גיבוי. גם אתם יכולים להתכונן, כל אחד בביתו ובסביבתו:

היערכות מקדימה תסייע לכולנו לעבור חורף חמים ובטוח

  התריעו מפני ענפים שקרובים לחוטי חשמל.
  דאגו לחיזוק דודים, קולטים, מתקנים לייבוש כביסה, אדניות וכל 
מה שעלול לעוף ברוח חזקה, לפגוע בקווי החשמל ולשבש את 

אספקת החשמל הסדירה.
  למכשירים רפואיים כדאי שתהיה תמיד סוללה זמינה ומלאה כגיבוי.

לטלפון  מלא  נייד  ומטען  חירום  תאורת  סוללות,  שמיכות,   הכינו 
הסלולרי ודאגו שיהיו במקום נגיש ומרכזי בבית.

  בבתים רבי קומות חובה להתקין גנרטור המגבה את פעולת המעליות 
בהיעדר חשמל. וודאו עם ועד הבית שהוא תקין ומתוחזק כראוי.

  וודאו כי שקעי החשמל במרפסות ובגינות הם שקעים מוגנים מפני 
חדירת מים.



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

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

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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מרן נשיא ה'מועצת' 

הגר"ש כהן על אלי ישי: 

״גורם צער למרן בשמים״

4 שנים לפטירת מרן הגר״ע יוסף זצ״ל

את הדברים אמר מרן הגר״ש לבני ביתו בתום 
ישיבת סיעת ש״ס, שהתקיימה במעונו לקראת 
ו״ברכת  הכנסת  של  החורף  מושב  פתיחת 

הדרך״ לשרים וחברי הכנסת • על רקע המתקפות של ישי 
נגד תנועת ש״ס השיב מרן: ״הוא שימש את רבו על מנת 

לקבל פרס. לא פעל לשם שמים״

ארי קלמן

הרביעי  השנה  יום  השבוע,  שני  ביום 
זצוק״ל,  יוסף  הגר״ע  מרן  של  להסתלקותו 
חסרת  במתקפה  ישי  אלי  'יחד'  יו"ר  יצא 
תקדים כנגד יו״ר ש״ס השר אריה דרעי, תוך 

שרבוב שמו של מרן הגר״ע יוסף זצ"ל. 
האזוריות,  הרדיו  מתחנות  לאחת  בראיון 
השר  ש"ס  יו"ר  את  בחריפות  ישי  תקף 
אריה דרעי על התנהלותו באחרונה בסוגיית 
לרב  שיקר  כי  טען  ואף  והכותל,  המרכולים 

עובדיה לא פעם. 
נציגי  כל  עלו  מכן  לאחר  ספורות  שעות 
מרן  של  למעונו  שנה  כמידי  ש״ס  תנועת 
נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן בעיר 
העתיקה, בכדי לקבל את ברכת הדרך לקראת 

פתיחת מושב החורף של הכנסת. 
יו״ר ש״ס השר אריה דרעי הציג בפני נשיא 
העומדים  הבוערים  הדברים  את  המועצת 
חוק  כמו  הקרוב  החורף  במושב  לפתחם 
וביקש  ועוד,  הגיור  חוק  השבת,  הגיוס, 
את  בירך  המועצת  נשיא  מרן  ברכתו.  את 
הנוכחים ויצא בהוראה גורפת לחברי הכנסת 
הישיבות  שבני  כדי  הכל  ״לעשות  והשרים: 

מכסות,  בלי  תורה,  וללמוד  להמשיך  יוכלו 
בנחרצות  הורה  סנקציות״,  ובלי  יעדים  בלי 
תחוקקו  להפריע,  ינסה  בג״ץ  ״ואם  והוסיף: 

חוק שהוא לא יוכל להתערב״. 
בחריפות  מרן  התייחס  הישיבה  בתום 
לדבריו של אלי ישי באוזני המשתתפים, אך 
את הדברים החריפים ביותר בחר לומר לאחר 
מקורבים  בחדר  נותרו  עת  הישיבה,  סיום 
יעקב כהן  ותלמידים בודדים ובהם בנו הרב 

ויו"ר ש"ס השר דרעי.
מרן נשיא המועצת ספק את כפיו בצער על 
והפטיר בכאב  ישי  אלי  רקע הדברים שאמר 
למרן בשמים.  צער  גורם  הזה  ״האיש  גדול: 
איך עושים כך למרן זצ״ל? מנסים לפגוע בו 
ובכל מה שהקים, בזמן שכולם מחפשים איך 
לעשות עוד ועוד נחת רוח למרן בהקמת עוד 
גורם  הוא  הרבים,  זיכוי  ועוד  תורה  מוסדות 

לו כזה צער״. 
דברי התנא באבות  והביא את  הוסיף  מרן 
על  הרב  את  המשמשין  כעבדים  תהיו  "אל 
מנת לקבל שכר", ותקף שוב את ישי: ״הוא 
שימש את רבו על מנת לקבל פרס. לא פעל 

לשם שמים״.

פרסום 

ראשון

רח׳ שטראוס 17 ירושלים
02-6222210

 רוכשים מקצוע פרקטי ומתפרנסים בכבוד

של

לגברים בלבד!

ההרשמה בעיצומה | סבסוד גבוה במיוחד

ההרשמה בעיצומה | מלגות לזכאים

ההרשמה בעיצומה | 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

בי
מכירת הכרטיסים 

בעיצומה!! 
הזדרזו להבטיח את מקומכם!
לרוכשות כרטיסים בכרטיס 

אשראי לפני המופע - 

כמו"כ ניתן לקנות כרטיסים 
בכניסה לאולם

כרטיסים והזמנות בכ. אשראי
מוקד ראשי: סנהדריה רח' אוריאל 7 | טל: 0527-7647080

בית וגן: מאור הטבע, רח' הפסגה 50 | טל: 6448139

אולם - 50 & | יציע - 45 &

5 & הנחה!

יום פטירת רחל אמנו
אי"ה יום שלישי י"א בחשון התשע"ח

31.10.17 בשעה 7:30 בערב

באודיטריום ע"ש ווינגרטן
ברח' העילוי 3 קרית משה ירושלים
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אם סיימתם את החגים עם מיחושים בבטן, כך ניתן להקל בדרך טבעית ויעילה

בריאות בליווי אישי

ושמחה  בחיוך  ארוחה  שמסיימים  אנשים  יש 
כי  למה?  כובד.  תחושת  תהיה  אחרים  ואצל 
מתחיל.  העיכול  מסתיימת,  שהארוחה  ברגע 
אם מערכת העיכול לא נמרצת, אם מיצי המרה 
לפירוק  ומסייעים  תקינה  בצורה  מופרשים  לא 
מערכת  של  התנועתיות  אם  שבמזון,  השומנים 
נפיחות  יווצרו  מספיק,  חזקה  לא  היא  העיכול 

ועצירות.
פתרונות  עם  המצב  על  להקל  לנסות  אפשר 
ביתיים של שתיית מים חמימים עם מיץ לימון 
בהם  שהושרו  מים  שתיית  בבוקר;  זית  ושמן 
יבשים  פירות  לפתן  אכילת  מיובשים;  שזיפים 
לשקול  כדאי  עזרו,  לא  אלה  כל  אם  וכיו'ב. 
מרשם  לתרופות  שעוברים  לפני  פעמיים, 

לעצירות.
תרופות כאלה יכולות לגרום לתגובה חזקה מדי 
המעיים.  של  ועצלות  להתרגלות  וגם  הגוף  של 
מתאימים,  מצמחים  מרוכזות  תמציות  לעומתן, 
ירככו את תוצרי הגוף, יעודדו תנועתיות עדינה 
של המעיים ויעזרו לגוף להתנקות מרעלים. ללא 
תופעות לוואי ומבלי להעמיס עבודה של פירוק 

רעלים על הכבד.
מרוכזות  צמחים  תמציות  משיגים  איך 
לאנשי  מתקשרים  מאד.  פשוט  ואיכותיות? 
המורכבת  ערכה  ומקבלים  המתאימים  המקצוע 
מצמחי  מרוכזת  ותמצית  צמחיות  מכמוסות 

מרפא.

ניקוי על בסיס צמחים

המשלימה,  הרפואה  מתחום  ישראלית  חברה 
וגדל  ההולך  הצורך  את  זיהתה   ,TTM בשם  
והיא  הגוף  לבעיות  ובטוח  טבעי  במענה 
ליווי,  של  חדשני  פיתוח  מאחורי  עומדת 
צמחים.  בסיס  על  והקלה  חיזוק   תמיכה, 
כי  שמוכיחים  מחקרים  על  מבוססים  המוצרים 
שנים,  אלפי  כבר  האדם  לבני  המוכרים  צמחים 
ויעילים להקלה על בעיות בריאות  הם בטוחים 
בדם,  גבוהות  שומנים  רמות  טחורים,  שונות: 
ציפורניים,  פטרת  מפרקים,  כאבי  פסוריאזיס, 

בעיות חניכיים ועצירות.
קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
ונטורופתית, מרצה בכירה ומטפלת בעלת ניסיון 
טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה את הפורמולות 
"הידע על צמחים  של מוצרי החברה, מספרת: 
ברחבי  המחקרים  אדיר.  הוא  לאדם,  המועילים 
הרפואה  את  מרפא,מקדמים  צמחי  על  העולם 
בצמחים  ההשקעה  יותר.  ובטוח  טבעי  למקום 
להיות  לגוף  גורמים  שהם  כיוון  משתלמת  היא 
החזק  למצב  אותו  ומחזירים  וחזק  עצמאי 

והמיטבי שלו.
"אנחנו ב- TTM מלקטים מבתי גידול מובחרים 
מכל קצוות תבל, את הצמחים המתאימים ביותר 

ובודקים אותם במעבדות איכות מובילות".
למי מתאימים המוצרים?

דיסקרטית  טלפון  שיחת  מקיימים  "אנחנו 
לדעת  כדי  פרטים  ומבררים  אלינו  הפונים  עם 
הרפואי  הרקע  מבחינת  מתאימים  הצמחים  אם 
ובמידה ויש תרופות שנלקחות באופן קבוע, אם 

ניתן לשלב".
איך משיגים את המוצרים?

ארוך  ההמתנה  זמן  למנוע  רוצים  "אנחנו 
מגיעה  המוצרים  ערכת  טוב.  מרגיש  שלא  ממי 
מדובר  זה  ומרגע  משלוח  עלות  ללא  הבית  עד 
שמלווה  ליועץ  המטופל  בין  הדדית  במחויבת 

אותו. 
לתזונה  המלצות  מספקים  היועצת,  או  היועץ 
ומוודאים  ועניין  שאלה  לכל  זמינים  מתאימה, 
שנטלתם את הכמוסות והמיצוי הנוזלי או מרחתם 
בהתאם  שקיבלתם,  בערכה  יש  אם  הקרם  את 
עד  בודקים שאתם מתמידים  וכמובן  להוראות. 

לגמר הטיפול. רק כך רואים תוצאות". 
אי  או  גירודים  כאבים,  עם  שמתמודד  מי 
חינם עם  ייעוץ  נוחות, מוזמן להתקשר לשיחת 
מהקלה  וליהנות   0723922680 מקצועי   יועץ 
לא  הכשרות  בנושא  גם  לדעת:  חשוב  וחיזוק. 
מהודרת.  כשרות  ולמוצרים   TTM-ב  התפשרו 
לאתר  היכנסו  נוספים  לפרטים 

ttmisrael.com  :החברה
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מפלגות  ראשי  בישיבת  נתניהו  ביקש  מהר",  "מהר, 
הקואליציה ערב פתיחת המושב. "תביאו מהר את חוק הגיוס 
את  וסימן   – החרדים  בעיקר  בחברים,  האיץ  הוא  המתוקן", 
היעד להעברת החוק: חודש מיום פתיחת המושב. מהר-מהר, 

לפני שייגמר. 
גרר רגליים,  נתניהו למוד לקח מר מהפעם הקודמת שבה 
במקום  ז"ל.  טל  חוק  את  פסל  כשבג"ץ  קדנציות,  שתי  לפני 
בליץ חקיקתי חלופי, מרח נתניהו את הזמן כשהקים ממשלת 
ספורים  חודשים  אחרי  אותה  ופירק   – קדימה  עם  אחדות 
הישיבות הבלתי מוסדר  גירושין מהיר. מעמד בחורי  בהליך 
שהביאו  הגורמים  בין  והיה  הפוליטי  האוויר  בחלל  ריחף 

לזינוקו של יאיר לפיד.
הפעם, מעוניין נתניהו בהליך חקיקה מהיר, כשהוא מודע 
תוספת  שבהיעדר  שותפיו,  היטב  לכך  שמודעים  כפי  לכך, 
של פסקת הגבלה, אין צורך בשינויים דרמטיים מנוסח החוק 
 – קבע'  ל'הוראת  הוראת השעה תהפוך  היותר  לכל  שנפסל. 
החביבה כל כך על העסקונה החרדית, ולזה יצורפו עוד כמה 

שינויים קוסמטיים, בלתי מהותיים. 
חקיקה  כל  ממילא  להזיע.  סיבה  אין  להשקיע,  טעם  אין 
שתקודם, פשרנית ככל שתהיה מבחינה חרדית, תיפסל לבסוף 
את  שמאדירה  בפסיקה  ועדיף   – קבועה  במחזוריות  בבג"ץ 
אחד מבכירי השופטים ביום חגו, עם פרישתו. פסיקה מהסוג 
המרכולים  בסוגיית  הנוכחי  בסופ"ש  לנו  צפויה  אגב,  הזה, 

בת"א.
אצל נתניהו כדרכו, הטווח הארוך חשוב, אך הקצר – דחוף. 
בחשבונאות  רק  מדובר  שלא  תחושה  הייתה  בחדר  לנוכחים 
שם  אי  לו  הנקוב  במועד  עתידיות  בחירות  לקראת  פוליטית 
קרובה.  יותר  הרבה  זמן  בנקודת  אלא  משנה,  למעלה  בעוד 
דקה  בכל  יוכל  והוא  אצלו  יהיו  שהמושכות  מעוניין  "ביבי 
לצאת לדרך ולהקדים את הבחירות, ברגע שהוא יריח המלצה 
על הגשת כתב אישום", העריך אחד היושבים בחדר, שהסביר 
מדוע האיש שמתמחה בהקמת ועדות וגרירת זמן, יוצא לפתע 
מכל  הנפיצה  החקיקה  את  דווקא  להעביר  ומבקש  מגדרו 

"מהר, מהר".
על  נעמד  ונתניהו  שעות,  וארבע  עשרים  להן  עברו  חלפו 
הדוכן כשהוא מאושש את התזה במלואה. "נאום החמוצים", 
אם  במשכן.  שנשמעו  הטובים  הבחירות  מנאומי  אחד  היה 
ליו"ר  השבוע  עצמו  שהכתיר  ריבלין,  ראובן  המדינה  נשיא 
האופוזיציה בפועל, לא היה גונב את ההצגה ב'נאום מקדים' 
שהפך ל'נאום המרכזי' – נתניהו היה יכול להגדיר את פתיחת 

המושב, כאחת המוצלחות בשנותיו כראש ממשלה.
במסכת ההשפלות  לנקום  שנים  כבר שלוש  ריבלין מחכה 
מוגשת  הנקמה  לנשיאות.  הדרך  כל  נתניהו  אותו  שהעביר 
ברגעיו  הרכה,  בבטן  בנתניהו  הלם  והנשיא  קרה  כשהיא 
בחבריו  המדינה  נשיא  סנט  פוליטי",  "הכל  ביותר.  הקשים 

לשעבר. וכבר לימדונו חז"ל כי כל הפוסל, במומו פוסל. 

מיסקלקולציה עכשיו
כהונה  שנות  משמונה  למעלה  שאחרי  מאמין  היה  מי 

יגיע  חקירות,  ובעיצומו של מסע  כראש ממשלה,  מצטברות 
נתניהו לפתיחתו של עוד מושב חורף ארוך – כשדווקא הוא, 

ולא שותפיו, מעוניין בהקדמת הבחירות.
היה מעדיף לפתוח בבליץ  נתניהו  הזה,  את מושב החורף 
של הליכה לבחירות מהירות, עוד בטרם יתגלגל, מרוט שערות 
סגלגלות, להמלצה הצפויה על הגשת כתב אישום – שתשחיר 
רק  ולא  נתניהו  גם בעיני  )בכיר  גורם בכיר בליכוד  פניו.  את 
בעיניו של הגורם(, העריך השבוע כי נתניהו יעשה הכל כדי 

שהמלצת הבוחר בעניינו תקדים את המלצת המשטרה.
מאלה  מנדטים  יותר  בסקרים  גורף  נתניהו  להיום,  נכון 
עשן  האחרונות.  הבחירות  ערב  המשאלים  כהני  לו  שניבאו 
עננת  ראשו  על  משרה  שיהיה,  ככל  ויקר  כחלחל  הסיגרים, 
קרירה  שמפניה  על  סיפורים  גם  שחיתות.  ולא  נהנתנות 
בידי אב הבית  מניקיונן  קריסטל, מבהיקות  לכוסות  שנמזגת 
התורן והמשרתים הממורמרים )חמוצים-חמוצים(, מעוררים 

יותר מבוכה מסלידה.
ריחפה  שלו  הקריירה  כל  שבמשך  לאולמרט  "בניגוד 
אבל  כנהנתן,  נתפס  אולי  נתניהו  שחיתות,  עננת  ראשו  על 
הפלא  תופעת  את  השבוע  ניתח  בו",  דבקה  לא  השחיתות 
"יכול  הראשון,  מיומו  נתניהו  את  שמלווה  הפוליטי  הגורם 
יפורטו  שבמסגרתו  אישום  כתב  לציבור  יוצג  שאם  להיות 
)לכאורה, לכאורה(, מלוא מעלליו של ראש הממשלה, המותג 
אחרי  חטף  אולמרט  שאהוד  חבטה  אותה  את  יספוג  נתניהו 
עדות טלנסקי. מהרגע שזה יקרה, נתניהו יוכל לחשב את קצו 

לאחור. ביבי יודע זאת, ולכן מחזיר מלחמה". 
מושב החורף שנפתח השבוע, יתנהל בצל המערכה הזאת 
שעשויה להתגלגל לאותה 'מיסקלקולציה' מפורסמת – מילים 
לא  למלחמות.  שהופכות  הצהרות  למעשים,  שמתגלגלות 

צבאית-מדינית, אלא פוליטית-פלילית.

האיום התוניסאי
יכולים לשנות  נתניהו  תיקי  שני שינויים בסטטוס-קוו של 
הגשת  על  המלצה  האחד,  בסקרים.  המתמשכת  איתנותו  את 
כריכתו  ואולי הראשון במדרג הפגיעה,  כתבי אישום. השני, 
שתמיד  בנתניהו,  שנכרכים  התיקים  מכל  הצוללות.  בעסקי 
אהב להחזיק בתיקים מרובים – פוליטיים ולא פליליים, סיפור 
הצוללות הוא שיכול לשנות את המגמה בסקרים. להפוך את 

החשדות, מרכילות קלילה להאשמות כבדות. 
ימים ספורים אחרי שעוד כותרת מפרשת הצוללות איימה 
לגרור את מה שנותר משמו הטוב של נתניהו למצולות, עמד 
וגילה כי עסקת הצוללות המחודשת  נתניהו על דוכן הכנסת 
הצוללות  על  לדבר  הקפיד  נתניהו  נחתמה.   – הגרמנים  מול 
ולסמן בכך שהחשדות הן כקצף על פני המים, וזאת למרות 
ואולי בגלל, שהחשדות האחרונות שהודבקו לו – הן בכלל 

מתחום הספנות. 
נוספים  אובייקטיביים  תקשורת  ובגופי  אחרונות  בידיעות 
במהדורה  ספורים,  ימים  לפני  פורסמה  יומרה,  מכל  החפים 
מדברי  ציטוטים  עם  ראשית  כותרת  שבת,  ערב  של  הנקראת 
שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון בנוגע למעורבותו של נתניהו 

ברכש הספינות. יעלון טען שנתניהו הפעיל עליו לחצים לבטל 
מנת  על  הגז,  אסדות  להגנת  לספינות  הבינלאומי  את המכרז 

שתאגיד טיסנקרופ יקבל את הפרויקט. 
עכשיו, בואו נחזור כמה חודשים לאחור, לכותרת ששחרר 
אריה מכלוף דרעי, שישב בקבינט באותה תקופה שבה כיהן 
העיד  דרעי  הרכישה.  בתהליך  מעורב  והיה   – הכלכלה  כשר 
אלא  ביבי  היה  לא   – הספינות  רכישת  לעסקת  שדחף  מי  כי 
בוגי, משיקולים ענייניים טהורים, כמובן. יש שרים, כמו יובל 
המבולבל שטייניץ, שגם אם יוטח בהם בוץ סמיך, הוא ינוער 

מבגדיהם בקלילות כמו גרגירי חול ים.  
"כשר כלכלה הייתי אחראי על התחום של רכש גומלין", 
קונים  אנחנו  אם  ההנחיות,  "לפי  עיתונות',  ל'קו  דרעי  גילה 
מגרמניה במיליארד וחצי, הם מחויבים לקנות מאתנו בשיעור 
של שלושים אחוזים מאותו הסכום. הממונה במשרד הכלכלה 
מסמכותי  וכי  כזה,  בשיעור  קונים  לא  שהגרמנים  לי  אמר 
בוגי  אך  הסנקציות,  את  הפעלתי  סנקציות.  עליהם  להפעיל 
הביטחון  לשר  שמאפשר  ביטחוני  סעיף  והפעיל  נגדי,  נלחם 

לוותר על הצורך ברכש גומלין משיקולי ביטחון".
"ביבי לא היה מעורב אז, ואני חייב לומר שאת כל הדיון 
ניהלתי מול בוגי", הדגיש דרעי והוסיף: "מבלי להיכנס לכל 
הוויכוח שאני לא מעורב בו, אני יכול רק לומר שהפרסומים 
שדחף  זה  הוא  וביבי  הספינות  לעסקת  התנגד  שבוגי  כך  על 
לעסקה מעל לראשו, לא עומדים במבחן המציאות שאני מכיר 

כשר הכלכלה באותה תקופה".
החתימה,  בקידום  מעורבותו  הוכחשה  לא  יעלון,  מלשכת 
משה  לשעבר  הביטחון  "שר  כי,  בתגובה  בשעתו  נמסר  אך 
יעלון, קיבל את המלצת גורמי המקצוע במשרד הביטחון ואת 
ונאלץ להפעיל את סמכותו  בנושא,  חוות הדעת המשפטיות 
החוקית על מנת לאפשר את חתימת עסקת רכש ספינות המגן 
עם המספנה הגרמנית, זאת מחשש לדחיית ההסכם, לפגיעה 
ביכולות המבצעיות של חיל הים ובנוסף, פגיעה במימוש רכש 
הגומלין העתידי של הגרמנים בישראל, באופן שיפגע קשות 
בתעשייה הישראלית. שר הביטחון ומשרד הביטחון עמדו על 
כך והתנו את חתימת ההסכם, בביצוע רכש גומלין בישראל 
ובהתחייבות חוזית, לפיה תשלם המספנה בכל הפרה של רכש 

גומלין פיצוי מוגדל, גם ביחס למה שסוכם בעבר".
הראשונה,  בפעם  ולא  החופשית,  הישראלית  בעיתונות 
בחרו להציג את גרסת יעלון מבלי לעמת אותה עם גרסאותיהם 
של שרי ממשלה נוספים שהיו מודעים לתהליך וצדדו דווקא 
בעמדתו של נתניהו. סביר להניח שבשבוע כזה, אחרי שחטף 
על ראשו חבטה מפטיש של שניים וחצי - אחוזים ולא קילו - 
דרעי היה מעדיף להישאר בצוללות ולא להגיח מעל פני המים 

ולהגן על ראש הממשלה.
דאג  יותר ממה שביבי  נתניהו  על  הגן  הוא  בשבוע שעבר 
להם  עברו  חלפו  התאגיד.  פירוק  רעיון  את  כששלף  לעצמו, 
שבעה ימים תמימים ונתניהו גמל לו, כדרכו, עם רעיון הקטנת 
יותר  למוחשי  הקיומי  האיום  את  שהופך  החסימה,  אחוז 
מתמיד. לא האיום האיראני, אלא האיום התוניסאי – של אלי 

ישי.  
נר  הדלקת  לטקס  היום  למחרת  ומיהר  שטעה  הבין  ביבי 

בית ספר לפוליטיקה

מהר לפני שייגמר 

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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מאז הניח את מכתב 
ההתפטרות, גואטה 

נוצר את לשונו. 
הוא מקפיד שלא 

לדבר סרה בראש 
המפלגה, כפי 

שחוקרי המשטרה 
מקפידים שלא 

להדליף נגד ראש 
הממשלה

ליצמן ששמר 
על שיח ושיג עם 

עסקני הפלג 
הירושלמי, מצהיר 

לראשונה שהוא 
חף מכל מגע, 

ניתק כל קשר, עם 
עסקני הפלג. "איני 
מכיר", רק בגרסה 

הפוכה

לזכרו  ש"ס  סיעת  בחדר  נשמה 
ביבי  של  המשגים  בקצב  מרן.  של 
כאקט  יידרש,  עוד  הוא  דרעי,  כלפי 

ניחומים, לחתום על מנוי ל'הדרך'.

אמונה וביטחון
במפכ"ל  נתניהו  של  ההשתלחות 
בתקשורת  מוצגת  ובגורמי החקירה, 
אסטרטגית  כתוכנית  הישראלית 
גם  אבל  סדורה,  ממשנה  הנובעת 
לגורמים התקשורתיים שדוחקים את 
לייחס  אפשר  התהום,  לקצה  נתניהו 
לי  אמור  הפוכים.  כמוסים  מאוויים 

מה כותרתך ואומר לך מי אתה.
כאן  שנכתבו  דברים  בעקבות 
גורמים  של  מפיהם  שעבר  בשבוע 
בצמרת  ביקשו  רה"מ,  בלשכת 
המשטרה להעמיד דברים על דיוקם, 
במשטרה  מקורן.  על  הדלפות 
נכנס  שאלשיך  מאז  כי  מספרים 
בשיטות  פועל  הוא  לתפקידו, 
את  לצמצם  כדי  ממש,  שב"כיות 
הפך  פוליגרף  ההדלפות.  תופעת 
לעניין שבשגרה, גם כלפי החוקרים 

שמפרסמי  כך,  על  מצביעים  המפכ"ל  בלשכת  הנחקרים.  כלפי  רק  ולא 
הכותרות מהחקירות הם לא כתבי הפלילים אלא כתבי המשפטים.

לו  אמרו  בחקירה,  לפתוח  לממשלה  המשפטי  מהיועץ  ביקש  כשארדן 
בלשכת אלשיך, אדרבה ואדרבה – אנחנו איתך. היחידים שהמשטרה לא 
להורות  שיכול  מי  הפרקליטות.  אנשי  הם  בהדלפותיהם,  לפשפש  יכולה 
על כך הוא אך ורק היועץ המשפטי לממשלה. אלא שמנדלבליט דחה את 

דרישת ארדן אחרי שעה קלה. 
אוזניים  על  נפלו  מהמשטרה  שיצאו  ההסברים  ממושך,  סופ"ש  למשך 
בידיעות  השבוע,  בראשית  הראשית,  הכותרת  הגיעה  שאז  אלא  קשובות, 
אחרונות )אלא איפה?( שיצאה בכינון ישיר מהמשטרה: "אם נתניהו לא 

יקבע מועד לחקירה – אנחנו נקבע", כיכבה הכותרת ב'נוניתון'. 
משטרתי  משפטי,  כותרות.  למלחמת  מזמן  כבר  הפך  החקירות  קרב 
יודע  ולכותרות  לחומרים  ונחשף  מהדלפות  שניזון  עיתונאי  כל  ופוליטי. 
לזהות מגמות. השבוע, הובאו בהבלטה דבריו של האלוף )במיל'( עמירם 
לוין נגד "הממשלה שגוררת אותנו למלחמה". לוין אובייקטיבי בביקורתו 
על נתניהו, כפי שיעלון חף משיקולים זרים בכותרות שהוא משגר בנוגע 

לעסקת הצוללות. 
גם בנושא הזה, לא מדובר בזליגה אלא בירי בכינון ישיר. אם יש תחום 
הביטחוני.  העניין  זהו   – הקהל  בדעת  מעמדו  על  שומר  נתניהו  שבגללו 
אויב  מדינות  שבה  בתקופה  לכהן  המזל,  שיחק  שלנתניהו  לומר  אפשר 
של  בקבינט  התנהלו  דור  שנות  במשך  זו.  אחר  בזו  מתפרקות  באזורנו, 
סוריה  המזרחית.  החזית  של  הייחוס'  'איום  על  הדיונים  ישראל  ממשלת 
הנוכחית של אסד יצאה מהמשוואה, וחיזבאללה מורתע מאז מלחמת לבנון 
השנייה, לא רק בשל הלקח שאולמרט צרב בנסראללה, אלא בעיקר בשל 

מעורבותו עד צוואר במלחמה בסוריה.
הישראלית  הספינה  ניווט  זהו   – בו  מוצלח  שנתניהו  משהו  יש  אם 
קורץ  במשורה.  ומאיים  במידה  מתקיף  הוא  שמפשירים.  הקרחונים  בין 
נשק  העברת  של  אדומים  קווים  קובע  הרוסים.  עם  ומתאם  לאמריקאים 
מדויק לידי סוריה וחיזבאללה – וגם דואג למימוש האיום כשהקו נחצה. 

הכל על פי פרסומים זרים בעבר, ופרסום רשמי אחד לאחרונה.
הן ראשי מערכת הביטחון והן שותפיו הפוליטיים - שהמכנה המשותף 
שהאיש  ומתוודים  מודים  לנתניהו,  בעיקר  לפרגן,  אוהבים  שאינם  לכולם 
מנהל את המערכה הלא פשוטה הזאת בתבונה יתירה ובניסיון שאין שני 
לו. כל זה לא מפריע לתקשורת הישראלית, למרוח דיו על הנייר ולהשחיר 
את פני נתניהו. המתינות נהפכת לפזיזות, קור הרוח לאגלי זעה. לא פלא 
קורא  הוא  הכותרות  את  משלו.  יום  סדר  לפתח  למד  הישראלי  שהציבור 
במהופך. את הפרשנויות האובייקטיביות, מהסוף להתחלה. החמוצים, הם 

מבחינתו מתוקים.

גוטה גואטה
הכנסת פתחה השבוע מושב חורף אפרורי למדי, ולא רק בגלל החורף 
הירושלמי המתקרב. מהזווית החרדית, היא איבדה ממניפת צבעיה אחרי 
המשכן  את  ועזב  הפגרה  במהלך  ההתפטרות  מכתב  את  הניח  שגואטה 
בגאווה. דמותו המתגלגלת במסדרונות, שולפת כאן בדיחה, שם עקיצה, 
השתלב  גואטה  רגב,  ומירי  ביטן  דודו  סטייל  בפוליטיקה  מהנוף.  נעלמה 

טוב יותר מכל חברי הכנסת הוותיקים. אולי גם בגלל זה, הוא כבר לא שם.
נסיבות עליהן נכתב כאן  מאז הניח את מכתב ההתפטרות, בעטיין של 
הוא  לשונו.  את  נוצר  גואטה  לא(,  )והוא  המקום  שמאפשר  ככל  בעבר 
מקפיד שלא לדבר סרה בראש המפלגה, כפי שחוקרי המשטרה מקפידים 
שלא להדליף נגד ראש הממשלה. אחותו הקיבוצניקית מגינוסר, התנאתה 
בסופ"ש האחרון בעמוד השער של מוסף מעריב, ופתחה פה על ראשי ש"ס 
בלשון רבים - כביכול אין רק אחד מכהן. המשפחה מדברת בשם עצמה, 

אך מיגאל עצמו לא נשמעת מילה.
זכות השתיקה לאורך  על  גואטה בעל הפה הגדול, לא מתכוון לשמור 
ימים. עם פתיחת העונה החדשה של שידורי 'עובדה', הוא מתכוון להפציע 
על המרקע ולקבל זמן מסך שח"כי ש"ס המכהנים לא קיבלו במשך שני 
וראיונות,  שיחות  של  שעות  עשרות  יחד.  גם  לכולם  במצטבר,  עשורים, 
תחקירים מהעבר וציפיות לעתיד, ובכל ים המלל הזה, הוא נשבע בנקיטת 
חפץ שנזהר מלהשמיע מילה רעה על המפלגה שפתחה בפניו את הדלת – 

בכיוון היציאה.
אחרים מדברים במקומו, ולא רק אחותו. מצביעים ברחוב, עמך משדרות 
לראשו.  הדוקה  שחורה  כיפה  חובש  שלא  מי  כל  בקיצור:  או  ומנתיבות. 
הציבורי  במישור  קלות,  לא  התמודדויות  הקרוב  במושב  נכונו  לדרעי 
והאישי כאחד, אך האתגר הגדול ביותר אינו ההתמודדות עם תהליך השלום 
הספרדי - שכמו השקט בקטלוניה, לא יושג כל עוד לא תינתן אוטונומיה. 

האתגר הגדול מכולם, לדרעי, לש"ס - וגם ליהדות החרדית האשכנזית 
שהפכו  מסורתיים  מצביעים  מקולות  עשורים  שלושה  במשך  שנהנתה 
לח"כים חרדים - הוא לנסות ולהחזיר את הציבור המסורתי שהתאדה. זלג 

לליכוד של ביבי ולכולנו של כחלון. רק לא ש"ס.
גואטה מוכן ומזומן להתגייס למערכה. להעמיד את הקרדיט שצבר על 
גבה של ש"ס - לטובתה. בתקופה שבה כל פוליטיקאי מסתובב עם סכינים 
תקועות בגב, כשעל הקת טביעות אצבעות של ידידים ומקורבים, הצהרת 
הנאמנות של גואטה היא תופעה מיוחדת במינה. כל שנותר הוא להמתין 

ולראות, האם בש"ס יהיה מי שירים את הכפפה.  

איני מכיר
חרדית,  פנים  מבחינה  הנפתח,  המושב  של  המשמעותית  האמירה  את 
השמיע השבוע שר הבריאות יעקב ליצמן. מי ששלח את פרוש, ועדה אחר 
מול  התורה  יהדות  של  הבכיר  כנציגה  להתמודד  גיוס,  אחר  גיוס  ועדה, 
גלי חוק הגיוס; מי שידע לשתף פעולה עם הפלג הירושלמי ולטרפד את 
בחירתו של משה ליאון; מי שנחשב לפני שתי מערכות בחירות לאדריכל 
שאפשר לאנשי הפלג לתמוך ברגע האחרון ברשימת יהדות התורה – במה 

שנראה כיום כמו חלום שמעולם לא אירע.
על  ששמר  למי  נחשב  התורה,  יהדות  ח"כי  שמכל  הזה,  האיש  ובכן, 
שיח ושיג עם עסקני הפלג הירושלמי, הצהיר לראשונה )בראיון לתוכנית 
פילפוליטיקה בהגשת יעקב ריבלין והחתום מעלה(, שהוא חף מכל מגע, 

ניתק כל קשר עם עסקני הפלג הירושלמי.
ניתוק  על  שמעידה  מכוונת  בהתבטאות  אלא  אמירה  בעוד  מדובר  לא 
יחסים מלא ומוחלט בין הפלג לבין כל חלקי יהדות התורה. "איני מכיר", 
רק בגרסה הפוכה. יש רגעים שגם יהודי כיענק'ל ליצמן חייב לקום ולומר: 

עד כאן. היפרדו נא מעלי. אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה.

חמוץ-מתוק. נתניהו בלשכתו אחרי נאום החמוצים, השבוע
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ברנז: "מחפשים אותי ברכילות 
זולה"

סגנית ראש העיר 
מתמודדת לראשות

בת ים

כרמיאל

מודיעין

ראש העיר מודיעין חיים ביבס הודיע השבוע 
כי ימשיך לקדנציה נוספת. ביבס נחשב לאחד 
מראשי הערים החזקים בליכוד. בכובעו השני 
המקומי.  השלטון  יו"ר  בתפקיד  מחזיק  הוא 
מול ביבס אין אף מועמד שהכריז כי יתמודד 

מולו בשלב זה.
ביבס מכוון גבוה לזירה הארצית, אך לדברי 
בעוד ארבע שנים,  רק  ייעשה  מקורביו הדבר 
אז ירגיש מיצוי בפוליטיקה המקומית ויעבור 
להתמודד במפלגת השלטון. ביבס לא חושש 
 2013 שבבחירות  לאחר  מולו  מהתמודדות 
"הסיכויים  מוחץ.  ברוב  הבחירות  את  ניצח 
מהסיכוי  קטנים  ביבס  את  יחליף  שמישהו 
אומרים  בליכוד".  ביבי  את  יחליף  שמישהו 

גורמים פוליטיים בעיר.
בוחניק  ברוך  היחיד  החרדי  המועצה  חבר 
המייצג את 'דגל התורה' היה חבר בקואליציה 
בין  היחסים  הקדנציה.  בתחילת  ביבס  של 
לאופוזיציה,  סולק  ובוחניק  החריפו  השניים 
בקדנציה הבאה לא מן הנמנע שהנציג החרדי 

ישתלב בקואליציה שוב.

אין מתמודדים מול ביבס

רפי  ים  בת  ר"ע  מ"מ  בין  פנימית  יריבות 
זו  היא  ים  בבת  הדתית  המועצה  לאנשי  ברנז 
שלכאורה הביאה לפרסומים שקריים על ברנז 
עבר  לא  אך  מחלתו.  בשל  מהשטח  נעלם  כי 
זמן רב עד להצהרת ברנז שהביאה לסתימת גל 
השמועות: "אנשים רעים מפרסמים שאני חס 
ושלום לא מרגיש טוב )בלשון המעטה(. אני 
שמח לבשר להם שברוך השם אני חי ונושם".
בשיחה עם 'קו עיתונות' אמר ברנז: "העלו 
עליי פוסט שאני חולה ושאי אפשר לספר למה 
להפסיק  אנשים  לאותם  מציע  אני  חולה,  אני 
עם המחלוקות ועם הרכילות הזולה, ולהתחיל 

להתעסק בלעשות טוב".
"סיעת ש"ס בעיר חזקה ותגדל במנדט נוסף 
בבחירות הבאות. יש לנו שיתוף פעולה מלא 
את  שיקבל  בכר  יוסי  המכהן  העיר  ראש  עם 
תמיכתנו בהתמודדותו בבחירות 2018". אומר 
מלאכה  צפויה  המקומית  ש"ס  לסיעת  ברנז. 
קשה בבחירות הבאות בשל אופוזיציה שקמה 
מוכרים  צעירים  פעילים  בדמות  מבית  לה 
שעתידים ללכת עם המועמד החזק שיתמודד 
"רבים  הפעילים:  אחד  לדברי  בכר.  יוסי  מול 
שתנגוס  אלטרנטיבית  לרשימה  יצטרפו 

בש"ס".

מסדרונות עיריית כרמיאל סוערים בימים אלו 
בשל הכרזתה המפתיעה של סגנית ראש העיר, 
העיר.  לראשות  התמודדותה  על  גרינברג,  רינה 
הודעתה מגיעה לאחר הדיווח על מתיחות בינה 
 – שנה  כ-25  מזה  המיתולוגי  העיר  ראש  לבין 

עדי אלדר.
ראש  כי  הדיווחים  רקע  על  היא  המתיחות 
יו"ר האופוזיציה משה  העיר מתכוון לצרף את 
היום  בבוא  כי  במטרה  לקואליציה,  קונינסקי 
גרינברג  העיר.  לראשות  ויתמודד  אותו  יירש 
טוענת כי אלדר הבטיח כי במידה ולא יתמודד, 
יעביר את תמיכתו אליה, דבר אשר לא התרחש 
התמודדות  על  הפומבית  להכרזתה  והוביל 

לראשות העיר בבחירות 2018.
אלדר עצמו אומר כי עדיין לא קיבל החלטה. 
את  מכין  הוא  כי  אומרים  לאלדר  מקורבים 
לאחר  הפוליטיים  מהחיים  לפרישה  הקרקע 

שנים רבות בהן עמד בראשות העיר. 

המספרים  ההבדלים  על  חולק  אין 
המשמעותיים בין 'יהדות התורה' לש"ס בבני 
הארציות  בבחירות  קיבלה  ש"ס  בעוד  ברק. 
ב'יהדות  קולות,  ל-19,000  קרוב  בעיר 
למרות  אך  קולות.  לכ-47,000  הגיעו  התורה' 
את  קיבלה  לא  שמעולם  המפלגה  נציגי  זאת 
ראשות העיר, תפקיד שקיפץ בין 'דגל התורה' 
רגליהם  על  כעת  עומדים  ישראל',  ל'אגודת 
האחריות ודורשים לא להיות מובנים מאליהם 
ההיסטורי  הרוטציה  להסכם  מחוץ  ולהישאר 

בין המפלגות האשכנזיות.
בקדנציות האחרונות בבני ברק התקיים מצב 
ייחודי, בו לא הייתה קואליציה או אופוזיציה. 
רשימת  בין  מוכר  הסכם  ישנו  מסורתי  באופן 
לפי  אשר  התורה',  ו'דגל  ישראל'  'אגודת 
כראש  ברוטציה  מכהן  מטעמן  נציג  ההסכם 
העיר. הבחירות האחרונות נערכו בשל דרישת 
היו  אלו  אך  בחירות,  לקיים  )עץ(  תורה'  'בני 
כי  ברור  היה  שלכל  לאחר  בלבד,  לראווה 
ראש העיר הפעם יהיה חנוך זייברט מ'אגודת 

ישראל'. 
קהילות  בקרב  נכבד  נתח  שמהווה  ש"ס 
בהסכם  להיכלל  דורשת  בעיר,  התורה  בני 
התנועה  מטעם  מועמד  ולהעמיד  הרוטציה 
המקומית  בש"ס  בכיר  הקרובות.  בבחירות 
אומר ל'קו עיתונות' כי הצבתו של מועמד חזק 
בין  רבות  פנימיות  בעיות  תפתור  ש"ס  מטעם 
'דגל התורה' ל'אגודה' וב'דגל' התורה עצמה, 
רובינשטיין  אברהם  בין  קשות  מתלבטים  שם 

למנחם שפירא.
השם המוביל שהונח על שולחנם של בכירי 
בני  העיר  בראשות  לעמוד  כאופציה  ש"ס 
גואטה. במשך  יגאל  ברק, הוא הח"כ לשעבר 
שנים היה גואטה חבר בעיריית בני ברק, ואת 
ולפנים.  לפני  מכיר  הוא  וחבריה  העירייה 
במידה ויסכים להצעה, עשוי גואטה לקחת את 

כל הקופה. 
בכיר  אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
קדנציות  שלוש  שיהיו  דורשים  "אנו  בש"ס: 
לחסידים  אחת  לליטאים,  אחת   — ברוטציה 

ואחת לספרדים, אם רק בגלל ההסדר המקובל 
במרוץ.  אנחנו  גם   — עירייה  ראש  מחליפים 
ודגל  ישראל  אגודת  של  הרבנים  אל  נפנה 
אם  מהרוטציה.  חלק  להיות  ונדרוש  התורה, 
ש"ס לא תוכנס להסכם הרוטציה ייתכן כי נריץ 

מועמד מטעמנו לראשות העיר".
"עדיף  כי  מציין  בעיר  נוסף  ספרדי  גורם 
כך  עצמאית,  ספרדית  ברשימה  ירוץ  שגואטה 
וספרדים  כץ  פרדס  תושבי  גם  אליו  יצטרפו 
שאינם מזוהים עם ש"ס כמו בני תורה ואנשי 

יחד".
בתגובה:  מסר  גואטה  יגאל  לשעבר  ח"כ 
נציג  יהיה  שלש"ס  הזמן  הגיע  משמעית  "חד 
תיכלל  שש"ס  או  דרישה  יש  העיר.  בראשות 
ישראל'  ל'אגודת  התורה'  'דגל  בין  ברוטציה 
חושב  לא  העיר.  לראשות  מועמד  שנריץ  או 
עם  מנדטים  משישה  יותר  שווה  ש'דגל' 

הפיצולים שלהם".

הארציות  בבחירות  קיבלה  'יחד'  מפלגת 
מעל אלפיים קולות בעיר אלעד. הקולות הללו 
'שווים' כשני מנדטים בבחירות הקרובות. אם 
להרצת  באשר  שאלה  סימן  עלה  עכשיו  עד 
כעת  הקרובות,  בבחירות  עצמאית  רשימה 
קיבלו  'יחד'  במפלגת  כי  עיתונות'  'קו  חושף 
מצבה  עצמאית.  ברשימה  להתמודד  החלטה 
הוא  העיר  ראש  מול  המפלגה  של  הפוליטי 

המצב הטוב ביותר אותו יכלו לדרוש.
מאיר  הרב  המפלגה  של  הרוחני  מנהיגה 
מאזוז שהגיע בשבוע שעבר לעיר להנחת אבן 
במילים  שיבח  המאיר,  אור  למוסדות  הפינה 
חמות את ראש העיר ישראל פרוש: "עד עכשיו 

העיר הייתה מוזנחת, עוברת מאחד לשני, 'ורגז 
ואין נחת', העיר מוזנחת. פתאום הגיע  ושחק 
והרגיע את העניינים. העיר  רבי ישראל פרוש 
יפה,  יותר  העיר  פעם  כל  במישרים.  הולכת 

יותר טובה, תענוג לראות את העיר".
הטובים,  מן  לא  המקומית  ש"ס  של  מצבה 
אמור  ספרדי  עיר  ראש  הדברים  מטבע  אם 
רוב תושבים  יש  לכבוש את ראשות העיר לה 
ספרדים. הרי שבדיקה בשטח האלעדי מלמדת 
הציבור  בקרב  גם  העיר  לראש  אהדה  על 
הספרדי, זאת מלבד החיבוק החם שהוא מקבל 

מאנשי 'יחד'. 
מי שיתמודד ברשימת 'יחד' בבחירות 2018 

הוא חבר מועצת העיר אבי דיין שפרש מש"ס 
בתחילת הקדנציה וחבר לקואליציה של ראש 
ב'יחד'  גורמים  לדברי  פרוש,  ישראל  העיר 
הרשימה  את  יצעיד  דיין  כי  סיכויים  קיימים 

למועצת העיר.
כי  דיין  מאשר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
העיר:  למועצת  רשימה  תריץ  'יחד'  מפלגת 
אברג'ל  והרב  מאזוז  הרב  לי  שיורו  "מה 
אעשה. לישראל פרוש יש תמיכה חזקה בעיר. 
פרוש  מול  בקשיים  ייתקל  ספרדי  מועמד  גם 
של  רשימה  מהקולות,  ב-70%  כעת  שמחזיק 
'יחד' מסוגלת לקבל שלושה מנדטים". אומר 

דיין.

ני ברק
ב

אלעד

השטח של ש"ס דורש: גואטה לראשות העיר

לאחר שפרש מש"ס: אבי דיין יתמודד ברשימת 'יחד'

למצביעי ש"ס נמאס להישאר מחוץ להסכם הרוטציה בין הליטאים לחסידים  בתנועה בוחנים 
  'אפשרות להריץ את הח"כ לשעבר, במה שעשוי לחסוך גם את חילוקי הדעות הפנימיים ב'דגל

גואטה ל'קו עיתונות': "הגיע הזמן שנהיה ברוטציה" 

חבר המועצה אומר בשיחה עם 'קו עיתונות': "מה שיורו לי הרב מאזוז והרב 
אברג'ל אעשה. רשימה של 'יחד' מסוגלת לקבל שלושה מנדטים"  הפיצול 

הספרדי יקשה על ש"ס להציב מועמד לראשות העיר

בעוד ב'דגל התורה' הירושלמית מצהירים 
על רצונם להיפרד מאגודת ישראל בבחירות 
במספר  שוויוניות  לחוסר  בטענה  הקרובות 
ישראל'  מ'אגודת  המועצה  חבר  הנציגים, 
תעזור  התפצלות  כי  חושב  וייצמן  יוחנן 
את  לא שווה  היא  אך  להגדלת הכוח החרדי 
צריך  טוב,  דבר  לא  זה  "מחלוקת  המחיר: 
לשאוף לריצה משותפת". אומר וייצמן בפתח 

דבריו ל'קו עיתונות'.
את  החל  המרכזית(  )הסיעה  וייצמן 
בקדנציה  ירושלים  העיר  במועצת  חברותו 
המועצה  מחברי  לאחד  והפך  האחרונה 
כך ששימש  בשל  בעיקר  הבולטים,  החרדים 
כאופוזיציה לראש העירייה ניר ברקת במאבקי 
השבת ובשל מתיחות עם שר הבריאות יעקב 
ליצמן. בעוד בכיר המקורב לשר אומר ל'קו 
מועצה  כחבר  יכהן  לא  וייצמן  כי  עיתונות' 
פעם נוספת, וייצמן עצמו לא מתרגש: "ככל 

שזה תלוי בי אני לא נשאר, אני רוצה ללכת 
שיחליטו  אלו  הם  ישראל  גדולי  הביתה! 
עבורי, הייתה לי פרנסה מצוינת לפני הכניסה 

לפוליטיקה".
את  לתקוף  וייצמן  מרבה  השיחה  לאורך 
האחדות  את  ולהדגיש  התורה'  'דגל  אנשי 
האחדות  של  "הנושא  ישראל':  ב'אגודת 
ב'אגודה'  ולא  ב'דגל'  תלוי  החרדי  ברחוב 
שהיא סיעה מאוחדת. צריך מועמד לראשות 
העיר שיכיר באנשי הרב אוירבך, ולא מועמד 
בבני  להם  עשתה  ש'דגל'  כמו  אותם  שינדה 
ש'דגל  בגלל  המחיר  את  נשלם  כולנו  ברק. 
התורה' מרחיקה אותם. בלי הפילוג הליטאי 
למה  הקודמת.  בפעם  בליאון  תומכים  היינו 
אנחנו צריכים ללכת איתם כשהם זורקים את 

אנשי הרב אוירבך?". הוא תוהה.
 2018 בבחירות  במועמד  לתמיכה  באשר 
היחסים  התחזקו  לאחרונה  כי  וייצמן  אומר 

החרדים  שבלי  הבין  "הוא  ברקת:  לבין  בינו 
שיכול  מועמד  צריך  לנצח.  יכול  לא  הוא 
לאחד ציבורים שלמים, לא משנה ליטאי או 
מאגודה, אולי אפילו עדיף מועמד עם כיפה 

סרוגה שיוכל לאחד ולהביא קולות רבים".
בתוך כך, סקר בקרב הציבור הדתי לאומי 
ניר  כי  מגלה  י-ם'  ב'ידיעות  שפורסם  בבירה 
ברקת מנצח בפער ניכר עם 62%, משה ליאון 
תורג׳מן  ומאיר   10% ברקוביץ  עופר   ,19%
ברקת,  לטובת  הפער  למרות  בלבד.   8% עם 
גרוע  מצבו  כי  מודים  בסביבתו  גורמים 
הקודמות  שבבחירות  לאחר   2013 מבחירות 
זה.  ציבור  בקרב  תמיכה  לכ-85%  זכה  הוא 
להיווכח  שמחים  הם  כי  ציינו  הם  זאת  עם 
זוכה  עדיין  העיר  ראש  מטעם"  "בסקר  שגם 

לתמיכה גדולה.

חבר המועצה מ'אגודה' מאשים את 'דגל התורה' בפילוגים הפנימיים ובאבדן קולות  מגיב 
לקולות בתוך הסיעה המרכזית הקוראים להדחתו: "אני רוצה ללכת הביתה! גדולי ישראל 

הם אלו שיחליטו עבורי"

וייצמן: "עדיף מועמד סרוג", 
מקורבי ליצמן: "יודח בקדנציה הבאה"

פרסום 

ראשון

ירושלים
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הגר"ח הגיע לאירוע של גוטרמן

כרמל שאמה לזינגר: "תפסיד 
לכל מועמד"

מודיעין עילית

רמת גן

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

גוטרמן  יעקב  עילית  מודיעין  עיריית  ראש 
אמנם בטוח בבחירתו לקדנציה נוספת בתמיכת 
גדולי ישראל, אך כבר החל להיערך לזמן אמת. 
גוטרמן עושה חריש בבתי גדולי ישראל ובדעת 
תזמורת  עם  תורני  כנס  אם  המקומית.   הקהל 
ממוצעת מספק את תושבי מודיעין עילית, הרי 

שמצבו של גוטרמן מעולה.
בשבוע האחרון ערך גוטרמן כנס לבני ישיבות 
חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  הגיע  לשם 
קנייבסקי. את מה שהובטח לגר"ח, יחזו לבטח 
תושבי מודיעין עילית בשנת הבחירות הקרובה, 
עד אז נראה כי גוטרמן מוסיף לחזק את מעמדו 
מההנהגה  ביקורת  לצד  ישראל,  גדולי  אצל 
כינוסי  'דגל התורה' על החרמת  הפוליטית של 
התנועה ומתיחות תמידית עם היו"ר משה גפני.

עימות חריף נרשם השבוע בין שני המועמדים 
ישראל  העירייה  ראש  גן.  רמת  העיר  לראשות 
שגריר  כי  האפשרות  על  תחילה  התבטא  זינגר 
יתמודד  הכהן  שאמה  כרמל  באונסק"ו  ישראל 
מולו: "קשה לי להאמין שהציבור התגעגע אליו 
או לשיטותיו. ולעצם העניין: אני מתכוון לרוץ 

ולהיבחר לקדנציה שנייה".
והגיב:  חייב  נותר  לא  הכהן  שאמה  כרמל 
שמרצה  עיר  לראש  לגעגועים  שגרם  מי  "אמר 
מאסר על עבירות שוחד. למזלו של כבוד ראש 
מוכשר  עיר  ראש  של  טעמו  טעמו  טרם  העיר 
וישר ואת הפרות שחיבור של אחד כזה עם עיר 

ותושבים כמו ר"ג".
ממש  אני  לי  "האמן  לתקוף:  הוסיף  שאמה 
לכל  תפסיד  אתה  שלך,  גדולה  הכי  הבעיה  לא 
מועמד שיתייצב מולך אפילו לאחד כמוני, והכי 
ולא  טובה  טיעון  עסקת  בלהשיג  תתרכז  חשוב 

להגיע לכלא בגיל מבוגר ולהתחנן לחנינה".

עייש: נרוץ עם ש"ס רק אם יהיו נאמנים לנו

הסיכוי  כי  נראה  צפת,  בעיר  לבחירות  שנה 
רחוק.  לא  'יחד'  לאנשי  ש"ס  בין  לשלום 
בבחירות הארציות קיבלה מפלגת 'יחד' 2,400 
בגדלה  השנייה  המפלגה  הייתה  ובכך  קולות 
המקומיות  'יחד'  'הליכוד'.  מפלגת  אחרי 
של  התשובה'  'יתד  מוסדות  תחת  מתאגדת 
 2018 בחירות  לקראת  כהן.  רפאל  רבי  הגאון 
מטעמם  נציגים  להכניס  שבכוחם  'יחד'  אנשי 
עם  אחת  ברשימה  לאחדות  שואפים  לעירייה 

ש"ס.
מיכאל עייש, מי שהתמודד ברשימה הארצית 
של 'יחד' ושובץ במקום השני, מבהיר בשיחה 
עם 'קו עיתונות' כי פניהם לשלום: "אם יהיה 
שלום למעלה בציבור הספרדי זה ישפיע גם על 

לרשימה  סיכוי  יש  ובכך  הרשויות המקומיות, 
נפרדת  שבריצה  למרות  צפת,  בעיר  מאוחדת 

אנחנו יכולים לתת פייט לש"ס".
הציבור",  את  לקרוע  עניין  לנו  "אין 
לאחדות  לחתור  היא  "השאיפה  עייש,  אומר 
ללכת  בעיר שנוכל  ברשימה אחת,  ולהתמודד 
ברשימה משותפת נעשה זאת". בעיריית צפת 
לחיאני  נהוראי  נציגים לש"ס,  כיום שני  ישנם 
של  בקואליציה  חברים  שניהם  גלנט.  ויוסי 
שוחט. לדברי עייש יש אכזבה מהנציגים והם 

לא מייצגים כיום.
מוסדותיו  את  השני  בכובעו  שמנהל  עייש, 
של הרב רפאל כהן, מספר כי נעשים מאמצים 
כולם,  את  אוהבים  "אנחנו  לשלום:  להגיע 

שתייצג  משותפת  רשימה  להריץ  שאיפתנו 
לנו,  נאמנים  יהינו  הנציגים  אך  ש"ס,  את  גם 
הנציגים הקיימים יוכלו לייצג אותנו בקדנציה 
שלהם".  בחשיבה  שינוי  יעשו  אם  רק  הבאה 

מסכם עייש.
המקומיים  ש"ס  נציגי  כי  נראה  כך,  בתוך 
כרתו ברית עם ראש העיר אילן שוחט לקראת 
תמיכה בו בבחירות 2018 לראשות העיר. בסוף 
מרן  של  לזכרו  טקס  הנציגים  ערכו  השבוע 
יוסף זצ"ל – קריאת רחוב ושכונה על  הגר"ע 
שמו. במהלך הטקס הרעיפו הראשל"צ הגר"י 
דרעי  אריה  השר  ש"ס  ויו"ר  הפנים  ושר  יוסף 
שבחים על ראש העירייה שוחט שנכח אף הוא 

באירוע.

מספר 2 של אלי ישי מצהיר: "אם יהיה שלום למעלה נרוץ ביחד", אבל דואג לסייג 
  "מיד: "שאיפתנו לרשימה משותפת עם ש"ס, אך רק אם הנציגים יהיו נאמנים לנו

מבקר את נציגי ש"ס במועצה: "צריכים לעשות שינוי בחשיבה"

בית שמש

חיפהצפת
סקר: רק 33% יצביעו יהב

ראשון  סקר  בוצע  בחיפה,  לבחירות  שנה 
עשרה  הוצגו  בסקר  חיפה.  רדיו  ידי  על  שהוזמן 
מועמדים לראשות העיר. ראש העיר המכהן, יונה 
יהב גורף 33% מול עינת קאליש עם 10%, יעקב 
גלבוע  איתי   ,3% צ'יזיק  איתמר   ,7% בורובסקי 
מזוז  ירון   ,1% עציוני  דוד   ,2% שוובר  ניר   ,2%
פחות  עם  אחד  כל  בנדר  ורן  עידו  ושמשון   ,1%
כוחו של  על  למדו   הסקר  מזמיני  בודד.  מאחוז 
מפתיעים.  לא  אך  צפויים  מועמדים  מול  יהב 
את  לשנות  עלול  יהב  מול  שיוצג  חזק  מועמד 

התמונה.
האוצר  שר  של  ב'כולנו'  'הליכוד',  במפלגת 
להציג  חותרים  התורה'  'יהדות  ובקרב  כחלון 
המפלגות  תמיכת  את  שיקבל  משותף  מועמד 
ירון  סגן השר  העיר המכהן.  ראש  מול  ויתמודד 
ובשבוע  מעט  נבהל  יתמודד  כי  שהצהיר  מזוז 
האחרון סייג כי יתמודד רק אם יקבל את תמיכת 

המפלגות הגדולות.
ידי  על  הוזמן  שלכאורה  הסקר,  פי  על  גם 
עדיין  כי  ציינו   31% יהב,  עם  המזוהים  גורמים 
לא  כי  וכן 9% שציינו  יצביעו  למי  יודעים  אינם 
נבדק  בנוסף,  מהמועמדים.  אחד  לאף  יצביעו 
חיפה  תושבי  של  הרצון  שביעות  מידת  בסקר 
העיר  מתושבי  כי 44%  ועולה  יהב  העיר  מראש 
עיר  כראש  מתפקודו  מאד  מרוצים  עד  מרוצים 
כך  כל  לא  ו27%  בכלל  מרוצים  לא   21% ואילו 

מרוצים. 7% לא יודעים.
יעקב בורובסקי שהתמודד מול יהב בבחירות 
2013 הגיב: "זה שבוע רע ליונה יהב! הוא סיים 
את תפקידו בחיפה, כשראש עיר מכהן מקבל רק 
33%, 67% אמרו לו 'אדוני עד כאן'. הסקר אומר 
כי יהב לא יהיה ראש העיר הבא. אני לא אתמודד 
שחיפה  כדי  הכל  נעשה  אך  הבאות,  בבחירות 

תזכה במנהיגות ראויה".

אופקים 

ירושלים

הקרב על ראשות העיר בית שמש רק החל, 
בעוד שאלת "מי בראש" - האם יהיה זה נציג 
'דגל התורה' או נציג ש"ס - ממשיכה להעסיק 
הרי  העיר,  ותושבי  המפלגות  קודקודי  את 
מכיוונה  הבאה  הדרישה  עולה  כבר  שבשטח 
של 'דגל התורה', לקבל בנוסף לראשות העיר 
את תפקיד הסגן בשכר. בשל היותה המפלגה 
החרדית הגדולה בעיר, מול 'אגודת ישראל', 

'כוח' וש"ס.
בכירי  של  לשולחנם  הגיעה  כבר  הדרישה 
ישראל  המועצה  חבר  פיה,  על  המפלגה. 
האחרונות  בבחירות  שתפקד  סילברסטין 
הלשכה  על  מופקד  והיה  מלאה  בהתנדבות 
לפניות הציבור, יקבל לידיו את תפקיד הסגן 

בשכר בקדנציה הבאה. 
את  יקבל  סילברסטין  כי  היא  הדרישה 
במידה  גם   – קונסטלציה  בכל  התפקיד 

ו'דגל התורה' לא תקבל את הראשות, או אז 
הדרישה תהיה לקבלת שני סגנים בשכר.

שמואל  הם  כיום  בתפקיד  המחזיקים 
גרינברג הרואה את עצמו כמועמדה של 'דגל 
התורה' לראשות העיר. וחבר המועצה מאיר 
זכאית  העיר  תהיה  הבאה  בקדנציה  בלעיש. 
לשלושה סגנים בשכר לאחר שעברה את סף 

ה-100 אלף תושבים. 
מנגד, ב'אגודת ישראל' המקומית לא אהבו 
כדבריהם.  התורה'.  'דגל  של  "היוהרה"  את 
גורם ב'אגודת ישראל' אומר ל'קו עיתונות': 
"לחזור על השקר כאילו 'דגל' הינה המפלגה 
הגדולה ביותר לא יהפוך את זה לאמת, אגו"י 
סיבה  ואין  מ'דגל'  יותר  גדולה  המאוחדת 

שהיא תחזיק בידה שני תפקידים בכירים".
הגיב  סילברסטין  ישראל  המועצה  חבר 
בשיחה עם 'קו עיתונות': "לאחר ארבע שנים 

של פעילות מול השטח ודאגה לצרכי הפרט 
בהתנדבות מלאה, הדרישה לקבל את תפקיד 
המפלגה  של  גדלה  לגיטימית,   בשכר  הסגן 
הבכירים  התפקידים  בשני  אותה  מזכה 
בבחירות הבאות, ראשות העיר וסגנות בשכר, 

או שני סגנים בשכר".
המפלגות  לכוונת  באשר  המדומה  השקט 
באשר לראשות העיר, מטעה. ב'דגל התורה' 
אם  גם  הראשות  על  להיאבק  מתכוונים 
בתמורה יצטרכו לוותר על ראשות העיר אלעד 
- שם נחתם הסכם בבחירות 2013 כי 'שלומי 
יוותרו על התפקיד ב2018 בתמורה  אמונים' 
לתמיכת 'דגל' בישראל פרוש לראשות בזמנו. 
יישלחו  מונטג  משה  או  גרינברג  שמואל 
אז  עד  הראשות.  על  להתמודד  'דגל'  מטעם 
להביא  יכול  השניים  מבין  מי  יבדקו  ב'דגל' 

קהלים נוספים מלבד הציבור החרדי.

סגן ראש העיר על הדחת נציגי ש"ס: 
"קשקשנים,  אנחנו כאן לקדנציה נוספת"

בש"ס מסרבים לאפשרות של ריצה משותפת, וסגן ראש העיר מגיב לשר דרעי ומצהיר כי 
חברי הרשימה הנוכחית יישארו גם בקדנציה הבאה  היעד: 8 נציגים חרדים במועצה

ראשים  עריפת  על  עיתונות'  ב'קו  הדיווח 
דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  מתכנן  אותה 
שלא  נציגים  אותם  בקרב  הקרובות  בבחירות 
עורר   - בקדנציה האחרונה  חיים  סימני  הראו 
סערה, ובעיקר הרבה ספקולציות בקרב נציגים 
רבים שתהו האם מקומם מובטח גם בקדנציה 

הבאה. 
יצא  עזרן  אופקים שלמה  עיריית  ראש  סגן 
'קו  עם  בשיחה  הדיווחים,  בעקבות  למתקפה 
עיתונות' הוא אומר: "אלו קשקשנים מבלבלים 
את המוח, אני נשאר לקדנציה נוספת יחד עם 

שני הנציגים הנוספים ברשימה".
אחת  כל  מחזיקות  התורה'  ו'דגל  ש"ס 
הרשימה  בראש  בעיר.  מנדטים  בשלושה 

הליטאית עומד אברהם דייטש סגן ראש העיר 
עזרן, אף  עומד  )בשכר(, בראש רשימת ש"ס 
נוספים  נציגים  )בשכר(.  העיר  ראש  סגן  הוא 
פילו.  וראובן  סופר  חי  שמואל  הם  ברשימה 
לטענת עזרן ש"ס גדולה יותר במספר הקולות 
מ'דגל התורה' וביכולתה להכניס מנדט רביעי 

בבחירות הבאות.
אומר  יודחו,  נציגים  שני  כי  האפשרות  על 
תמיד  מריבות,  ואין  מלחמות  "אין  עזרן: 
יש  המוח.  את  ומבלבלים  אותנו  מחפשים 
לנו שיתוף פעולה נדיר עם ראש העיר איציק 
דנינו, הוא עוזר לנו רבות – הוא יתמודד שוב 
בתמיכתנו. אנחנו מאוד מרוצים מההתנהלות 
להשיג  החרדים  הצליחו  באופקים  שלו". 

בשכר  עיר  ראש  סגן  משמעותיים.  תפקידים 
יו"ר  תפקיד  ובמקביל  ולאשכנזים,  לספרדים 

המועצה הדתית הנמצא בידי ש"ס.
אופקים,  העיר  במועצת  חברים  איש   15
מתוכם שישה חרדים. התקווה החרדית ב'דגל 
התורה' ובש"ס היא להגדיל את הכוח החרדי 
מפלגה.  לכל  מנדט  נוספים.  מנדטים  בשני 
כי  עיתונות'  ל'קו  אומרים  החרדית  בקהילה 
הדבר לא מופקע בשל אכלוס מאות משפחות 

חדשות בקדנציה האחרונה בעיר.
של  משותפת  לריצה  אפשרות  שולל  עזרן 
החרדי  הכוח  כי  בטענה  החרדיות  המפלגות 
יקטן על ידי כך. ורק ריצה נפרדת תביא לידי 

ביטוי את הכוח האמיתי של כל מפלגה.

'דגל' דורשת את ראשות העיר 
וסגנות בשכר

מלבד הקרב על ראשות העיר, דורש חבר המועצה ישראל סילברסטין תפקיד סגן ראש העיר 
בשכר  ב'דגל' מגבים את הדרישה וטוענים כי למפלגה מגיע ראשות העיר וסגנות בשכר או 

לפחות שניים מתוך שלושה סגנים בשכר  גורם ב'אגודה': "חוזרים על השקר"
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

שְֶׁמָך  וֲַאגַדְָּלה  וֲַאָבֶרְכָך  גָּדוֹל  ְלגוֹי  וְֶאֶעשְָׂך 
שנו  ב(.  יב,  )בראשית  בְָּרָכה  וְֶהיֵה 
בן  שמעון  רבי  אמר  ע"ב(  )קיז  רבותינו 
ָּגדֹול- זהו שאומרים אלוקי  ְלגֹוי  ְוֶאֶעְׂשָך  לקיש 
יצחק,  אלוקי  שאומרים  זהו  ַוֲאָבֶרְכָך-  אברהם, 
ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך- זהו שאומרים אלוקי יעקב. ממשיכה 
בכולן? תלמוד  יהיו חותמין  יכול  ושואלת  הגמרא 
ָמֵגן   - )באברהם  חותמין  בך  ְּבָרָכה-  ֶוְהֵיה  לומר 

ַאְבָרָהם( ואין חותמין בכולן. 
פי  על  ועוד(,  עמוקות  )מגלה  המפרשים  וביארו 
מה דאיתא באבות )פרק א' משנה ב'( "על שלשה 
ועל  על העבודה  על התורה,  עומד,  דברים העולם 
הם  אלה  עולם  עמודי  שלושת   חסדים",  גמילות 
במידת  דבק  אבינו  אברהם  האבות,  שלשת  כנגד 
החסד, ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל )בראשית כא, לג( אכילה, שתיה, 
ַאְבָרָהם  ָרץ  ַהָּבָקר  ְוֶאל  ע"א(,  י  )סוטה  לינה  לויה, 
אורחים  הכנסת  חסדים,  גמילות  ז(,  יח,  )בראשית 

ואהבת הבריות ללא גבולות. 
עבודת  גבורה,  העבודה-  במידת  דבק  אבינו  יצחק 
ה' במסירות נפש עד זביחת עצמו לעולה לפני ה'. 
ויעקב אבינו היה עמוד התורה, ִאיׁש ָּתם ֹיֵׁשב אָֹהִלים 
)בראשית כה, כז(, הוגה בתורה יומם ולילה באהלי 
אל  טז(,  כח,  )שם  ִמְּׁשָנתֹו  ַיֲעקֹב  ַוִּייַקץ  ועבר,  שם 
תקרא משנתו אלא ממשנתו )בראשית רבה סט, ז(. 

וסוף  שבחתימת  אבינו  לאברהם  הקב"ה  וגילה 
ישראל בזכות מידת החסד שבה  בני  יגאלו  הגלות 
דבק כל ימי חייו, ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה 
חתימת  בהם,  ולא  חותמים  בך  כז(,  א,  )ישעיה 
בזכות החסדים, אהבת הבריות  הגלות תהיה  וסוף 
ומידות הטובות שינהגו בהם בני האדם שהם יסוד 
ותכלית הבריאה, ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה ָׁשַמִים ָּתִכן 
ָבֶהם )תהילים פט, ג. וע"ע במדרש שוחר  ֱאמּוָנְתָך 
טוב- תהילים פרק ל"ז פסוק א' שלמד אברהם על 
חשיבות מידת החסד מנח שניצל ממי המבול בזכות 

החסד(. 
זצ"ל  מגור  האדמו"ר  כ"ק  של  שמחה  לב  בספר 
מובא מעשה באברך חשוך בנים שניגש לאדמו"ר 
בטן.  לפרי  שיזכה  כדי  לעשות  עליו  מה  ושאל 
חסדים,  בגמילות  לעסוק  שירבה  האדמו"ר  והשיב 
ָּתִמים  ַצִּדיק  ִאיׁש  נַֹח  התורה:  מדברי  לדבר  וראיה 
ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו )בראשית ו, ט(, ודרשו רבותינו )הובא 
ברש"י שם( ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים 
ששמע  ואמר  האדמו"ר  המשיך  טובים.  מעשים 
שבשמים  זיע"א  מפשיסחא  בונים  שמחה  מרבי 
ישנם היכלות רבים, וכמו שאנו מבקשים בתפילות 
לנו שערי היכלות  יפתח  הימים הנוראים שהקב"ה 
פריה  שערי  וחסד,  חן  שערי  ברכה,  שערי  אלו, 
הפריה  של  וההיכל  חסדים.  גמילות  שערי  ורביה, 

ורביה נמצא ליד היכל החסדים.
ולכן אם רואים שהשער של הבנים סגור, ולא זוכים 
אליו  הסמוך  השער  דרך  להיכנס  צריך  בטן,  לפרי 
התורה  שרמזה  וזהו  החסדים,  גמילות  שער  שהוא 
צדיקים  תולדותיהם של  עיקר  נח"-  תולדות  "אלה 
מעשים טובים, דעל ידי עשיית החסדים והמעשים 

הטובים זוכים לתולדות - בנים ובני בנים.



ִהְתַהלְֵּך ְלָפנַי וְֶהיֵה ָתִמים 
של  כליותיו  ששתי  א(  סא,  )ב"ר  אומרים  רבותינו 
אברהם אבינו היו נובעות חכמה ומורות לו את הדרך 
ה'  רוצה באמת,  ה'. ללמדך שכשאדם  העולה בית 
יתברך נותן לו את הפתח לצאת מהמבוכה הגדולה 

של העולם, ומהכפירה הגדולה של העולם. בדורו 
ע"ז  עובדי  כופרים,  היו  כולם  אבינו  אברהם  של 
משתחווים לפסלים ואלילים, אך אברהם אבינו עזב 

את הכל והתייחד בעבודת ה' יתברך.
ִהְתַהֵּלְך  א(  יז,  )בראשית  נאמר  אברהם  אצל  ולכן 
ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים, ולכאורה לא מובן מהי מילת לפני, 
מדוע לא אמר התהלך מאחורי, אלא ללמדך שאדם 
ללכת  חפץ  כשהוא  יתברך  ה'  את  להשיג  יכול  לא 
רק אחרי ה', אלא תמיד ללכת לפני, הבא להיטהר 

מסייעין בידו )מנחות כט ע"ב(.
את  לפתוח  צריך  בעצמו  שהוא  לדעת  צריך  אדם 
הפתח הראשון, ולקדם את הצעד הראשון בעבודת 
ה' יתברך, אם הוא לא יתקדם בעצמו הוא לא יקבל 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  משמים?  עזר  רוצה  אתה  עזרה,  שום 
אתה  תעשה  ג(,  כ,  )תהילים  ִיְסָעֶדָּך  ּוִמִּצּיֹון  ִמּקֶֹדׁש 
שאתה  רואה  יתברך  וכשה'  הראשון,  הצעד  את 
מתקדם לפניו אז הוא דוחף אותך מאחור, התהלך 
ְבִריִתי ֵּביִני  ְוֶאְּתָנה  לפניו ואהיה תמים.. ואל דאגה, 
ּוֵביֶנָך ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד )בראשית יז, ב( אני 

אתהלך איתך.
ָהֱאֹלקים  ֶאת  ט(  ו,  )בראשית  נאמר  נח  אצל  ואילו 
ִהְתַהֶּלְך נַֹח - הוא היה צריך סעד וסמך אך אברהם 
אבינו הלך כבר לפני ה' יתברך. יש אנשים שאומרים 
בליבם: "אם ה' יתברך היה רוצה שאעשה זאת, הוא 
על האדם  נכון,  לא  זה  אך  זה",  את  לי  היה מראה 
ללכת תחילה לפני ה' והוא יתברך ימלא את דבריו 

וילך אחריו וייתן לו את מלא העזר והסיוע.

ִלמַּד דַַּעת ֶאת ָהָעם
שלמה המלך קיבל חכמה עילאית וגדולה יותר מכל 
בני האדם, ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁשֹלמֹה ֵמָחְכַמת ָּכל ְּבֵני ֶקֶדם 
ּוִמּכֹל ָחְכַמת ִמְצָרִים: ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם )מלכים א' 
כל  עם  שאף  הייתה  ומעלתו  גדלותו  אך  י-יא(,  ה, 
חכמתו העצומה ידע לרדת אל העם וללמדם חכמה, 
ְוֹיֵתר ֶׁשָהָיה קֶֹהֶלת ָחָכם עֹוד ִלַּמד ַּדַעת ֶאת ָהָעם ְוִאֵּזן 

ְוִחֵּקר ִּתֵּקן ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה )קהלת יב, ט(. 
וזה היה מרן, רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שהשבוע 
חכמתו  אף  על  להסתלקותו,  שנים  ארבע  מלאו 
העם  אל  לרדת  איך  ידע  סופית  האין  והעמקּותֹו 
ַעל  ֶחֶסד  ְותֹוַרת  מבחינת  במתיקות  תורה  וללמדם 
ְלׁשֹוָנּה )משלי לא, כו(, ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְונֶֹפת צּוִפים 

)תהילים יט, יא(. 
לומר בדרשותיו שפרופסור  זצוק"ל  היה מרן  רגיל 
איינשטיין היה ידוע ומפורסם בעולם בחכמתו, אך 
הרצאותיו,  את  להבין  שהצליחו  אלו  היו  מעטים 
כיון שהיה מדבר בצורה עמוקה מאוד ולא הצליח 

לפשט את הדברים.   
קרוב  להיות  שזכיתי  שנים  יובל  לאחר  אומר,  ואני 
למרן זצוק"ל, ללמוד מדרכיו והנהגותיו ולהשתתף 
משיעוריו  אדם  יוצא  היה  ולא  שכמעט  בשיעוריו, 
שלא היה מבין אף את המהלכים העמוקים ביותר, 
קושיות רעק"א, נודע ביהודה וחתם סופר, מחלוקת 
בשילוב  והגר"א,  ומשיב  שואל  ביהודה,  הנודע 
סיפורים ומעשיות מרבותינו ז"ל במתיקות מיוחדת, 
וזאת מפני שמרן זצוק"ל הצליח לפשט את הדברים, 
כדי ללמד דעת את העם מבחינת משה רבינו שנאמר 
בו: ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם )שמות יט, יד(, משה 
רבינו למד תורה בשמים מפי הקב"ה והתגושש עם 
העם  אל  לרדת  התאמץ  זאת  ובכל  מעלה,  מלאכי 

וללמדם דעת ותבונה בפשטות וענווה. 
שנזכה  לנו  תעמוד  ורבינו  מורנו  שזכות  רצון  יהי 
בקרוב  ונראה  ולעשות,  לשמור  וללמד  ללמוד 

בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן.

עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה 
   הרה"ג ראובן אלבז 

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

האריכות והפירוט בצווי ה' לאברהם: 
 – אביך"  ומבית  מארצך  לך  "לך 
העסיקה רבות את חז"ל והמפרשים. 
מביא  זו  אריכות  להבנת  ההסברים  אחד 
כי  מפרש  והוא  הקדוש.  החיים  האור  רבינו 
גם  כלל  בית אביו,  לעזוב את  ה'  חלק מצווי 
אולם  אחיו.  בן  מלוט  להתנתק  ההוראה  את 
את  עדיין  קיים  לא  אבינו  אברהם  זה,  בשלב 
צווי ה', בגלל שלוט דבק בו מצד עצמו, וכמו 

שכתוב 'וילך אתו לוט', דהיינו שדבק בו. 
אברהם  "ויקח  נאמר:  הפסוק  בהמשך  והנה 
את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו". ממנו עולה 
שלא מדובר על חוסר ברירה, אלא על לקיחה 
לכאורה  מוחלט  באופן  שמנוגד  דבר  יזומה, 
ומיישב  בזה  מרגיש  החיים  האור  ה'?  לדבר 
פי  שעל  אמנם  ידע  שאברהם  מבהיל,  באופן 
בנקודת  אך  לוט,  את  להרחיק  עליו  ה'  צווי 
הזמן הזו לא מצא דרך להרחיקו באופן שלא 

יגרם ללוט השפלה וכלימה.
אברהם אבינו הבין שצווי הקב"ה על הרחקתו 
ולכן  פגיעה.  לוט צריך להיות במינימום  של 
ימצא  אשר  עד  ה',  צווי  עם  להמתין  העדיף 
לביישו.  בלי  מלוט  להיפרד  נאותה  הזדמנות 
שלא  המצאה  שימצא  עד  דחפו  "שלא 

יכלימהו" כלשון האור החיים הק'.
הרועים.  במריבת  ההזדמנות?  הגיעה  מתי 
עצמה  המריבה  החיים  האור  של  בעיניו 
מוחלטת  לפרידה  מדי  קטנה"  "סיבה  מהווה 
ואימינה  השמאל  אם  מעלי,  נא  "הפרד  של 
תמה:  שהוא  עד  ואשמאילה".  הימין  ואם 
"והדבר הוא כמעט זר שיאמר אליו הדברים 
בין  המריבה  לנוכח  הרחקה"  כך  בכל  האלה 
פי  על  זאת  מסביר  הוא  אולם  ה"רועים". 
להתנתק  הזדמנות  חיפש  שאברהם  האמור 

מלוט ולמלא בכך את צווי ה'.
מהמשך  זה  פירוש  לחזק  שרואה  ומוסיף 
הנאמר בפרשתנו: "וה' אמר אל אברם אחרי 
הפרד לוט מעמו שא נא עיניך..." )ל"ג י"ד(. 
כך שהקב"ה ישב וציפה מתי היפרד לוט כדי 
הארץ  "אל  לו  שאמר  הארץ  את  לו  להראות 
עד  אראהו  ולא  לך,  לך  בצווי  אראך"  אשר 
עתה שנפרד מלוט. וזהו מה שרמז בפסוק לך 
לוט,   – אביך  ומבית  וממולדתך  לך מארצך  

ואז אראך.
לכל  הק'  החיים  האור  כאן  שולח  ברור  מסר 
מחנך: גם אם חייבים להרחיק בן או תלמיד 
מינימום  מתוך  להעשות  הדבר  חייב  ח"ו, 

פגיעה וכלימה.
כאשר  פרשתנו,  בסוף  גם  זאת  רואים  אנו 
שרה לאחר שהכניסה את הגר לביתה וראתה 
שנפקדה נאמר: "ותענה שרה ותברח מפניה" 
אמנו  "חטאה  וז"ל:  הרמב"ן  כתב  ו'(.  )טו' 
כן,  לעשות  בהניחו  אברהם  וגם  הזה,  בעינוי 
ושמע ה' אל עניה ונתן לה בן שיהא פרא אדם, 

לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי". 
הבנה  שמץ  כל  לנו  אין  כי  לומר  צריך  אין 
ושרה,  אברהם   – קדושות  ואימהות  באבות 
שעבודם  עול  שכל  מלמדינו  הרמב"ן  אך 
של זרע ישמעאל שאנו סובלים עד היום בא 
בתכלית  היה  שהוא  אעפ"י  זה,  מ'עינוי'  לנו 
הצדק... כי הקב"ה אוהב את הנרדף, יהיה מי 

שיהיה. 
כך ביאר בעל ה'אמרי אמת' זי"ע את המשך 

ז'(: "וימצאה מלאך ה'".  הפסוק )שם, פסוק 
וכי  "וימצאה",  מהו  ביאור  צריך  ולכאורה 
חיפש אותה מקודם לכן שלא מצאה עד עתה? 
היה לו לומר 'ויראה מלאך ה''! אלא, מאחר 
ואלוקים  אמנו,  משרה  נרדפת  הייתה  שהגר 
והוסיפו  טו'(,  ג'  )קהלת  הנרדף  את  יבקש 
חז"ל )ויק"ר כז' ה'( אפילו צדיק רודף רשע, 
'נעלבין' וקרא לזה  לכן 'חיפש' המלאך אחר 
אם  אף  הנרדף,  מעלת  ללמדנו  "וימצאה". 
גם  אמנו.  משרה  הבורחת  הגר  היא  הנרדפת 
אם יש צורך להרחיק, צריך לעשות זאת בדרך 

מתונה ולא בהשפלה וכלימה.
שעברה  חזקיהו"  "כנסת  ישיבת  על  מסופר 
וחבלי קליטה עד הגיעה אל המנוחה  קשיים 
והנחלה בשנת תשט"ו בכפר חסידים, לימים 
רכסים שבצפון. דבר אחד התנהל כראוי יחסה 
ישובי  שבשאר  בעוד  לישוב,  המועצה  של 
מוסדות  של  צעדיהם  את  תדיר  הצרו  הארץ 
יוצא  זה  בתחום  היה  חסידים  כפר  התורה. 
המועצה  ראשי  היו  לא  שם  גם  אמנם  דופן. 
שומרי תורה ומצוות, אך מעולם לא הערימו 
קשיים בדרכה של הישיבה, ויהי הדבר לפלא.
לימים פגש משגיח הישיבה הצדיק רבי אליהו 
לופיאן זצ"ל את ראש המועצה, והביע בפניו 
הנדירה  התנהגותו  על  והערכתו  הוקרתו  את 

במחוזותינו.
האדיב  יחסי  על  מתפלא  אתה  "בוודאי 
"ובכן,  לרב,  המועצה  ראש  סח  לישיבה?" 
בפולין  הורי  בית  הדברים:  סיבת  לך  אספר 
של  הגדולה  שאיפתם  מאוד.  דתי  בית  היה 
הורי הייתה שאלמד בישיבתו של החפץ חיים 
מושפע  הייתי  אני  לעומתם,  ראדין.  בעירה 
ציונות  בעיירה,  שנשבו  הרוח  מהלכי  מאוד 

ובנין הארץ היו חשובים בעיני יותר.
נסעתי  להם,  לסרב  יכולתי  שלא  מכיוון 
לישיבה בראדין, שם קיבל אותי החפץ חיים, 
בחן אותי ושוחח עמי. כיון שתהה על קנקני, 
חשש שמא אשפיע מדעותי על בני הישיבה, 
מראדין  "רכבת  לישיבה.  לקבלני  סרב  והוא 
עלי  היה  ולכן  ביום,  פעם  רק  עוברת  הייתה 
למחרת.  ולנסוע  בישיבה,  ללון  להישאר 
איני  בביתו.  לישון  אותי  הזמין  חיים  החפץ 
יודע מתוך היותו בעל חסד גדול, או שפשוט 
לא רצה שאהיה אפילו לילה אחד עם תלמידיו 
בעצמו  לי  הכין  הוא  להם...  שאזיק  מחשש 
ארוחה והציע לי מיטה לישון, בעוד הוא יושב 

ללמוד ליד השולחן".
ומאוד  גדולות,  עליו  מדברים  כי  ידעתי 
כישן,  עצמי  עשיתי  מהתנהגותו.  התרגשתי 
אחרי  עקבתי  ה'עצומות'  לעיני  ומבעד 
התנהגותו. הוא ישב ולמד כל הלילה. בשעה 
מאוחרת חש החפץ חיים כי קר מאוד בחדר, 
וחשש כי קר לי. הוא הוריד את מעיל הפרוה 
שהיה על גופו, כיסה אותי ושב ללימודו. הוא 
הדור,  לגדול  ונחשב  מאוד  מפורסם  אז  היה 
ואילו אני הייתי נער צעיר שלא הכירו והולך 
בדרך אחרת ממנו. דבר שודאי כאב וחרה לו, 
האישי  במעילו  לכסותני  דאג  זאת  ולמרות 
החמימות  הרגשת  מקור.  אסבול  שלא  כדי 
שהשפיע עלי מעילו של החפץ חיים לא משה 
ממני עד היום. "לאנשים שמחנכים להתנהגות 
רק  יכול  "אני  המועצה,  ראש  סיים  כזאת" 

לעזור, וודאי לא להפריע".

שלום שלום 
לרחוק ולקרוב

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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תפריט חדש ומחמם 
והחורף  כאן,  כבר  החגים  אחרי 
החלונות.  על  מתדפק  מעט  עוד 
משיקה  הסתיו,  עונת  לרגל 
האיטלקית  ריקוטה,  מסעדת 
למהדרין  הכשרה  החלבית 
מלא  חדש,  תפריט   – בירושלים 
מנחמות  מחממות,  במנות 

ובריאות. התפריט החדש מתהדר במגוון רחב יותר וססגוני 
יותר של מנות ים תיכוניות, שבאופייניות ירושלמית מיוחדת 
משלב מזרח ומערב, עם מנות חדשניות ומודרניות לצד מנות 
שורשיות עם ניחוחות של בית וטעם של ירושלים של פעם. 
המרקים  בתפריט  גם  מורגשת  הסתוית-חורפית  האווירה 
אהובים  מרקים  של  מנחמים  ניחוחות  בו  למצוא  שתוכלו 
כמו מרק בצל צרפתי או מרק קרם אפונה ומרקים נוספים. 
אל  בירושלים,  חלבית  מסעדה  כשתחפשו  הקרוב,  בסתיו 
תוותרו על חוויה איטלקית באווירה פסטורלית, אל מול נוף 

ההרים של ירושלים.

להפוך את החפיפה לחוויה
את  להשיק  גאים  ג'ונסונס® 
סדרת 'טיפות של ברק' – סדרת 
טיפוח ייעודית לילדות, לשיער רך 
ומבריק לאורך כל היום. בסדרת 
מרכך  שמפו,  ברק'  של  'טיפות 
קשרים.  מתיר  מרכך  ותרסיס 
כל אחד מהמוצרים מכיל נגיעות 
של פרוטאין משי וטיפה של שמן 
ארגן, המסייעות להחזרת הברק 

הטבעי לשיער כבר מהשימוש הראשון. הניחוח הקסום של 
והשיער  הבריא  המראה  הברק,  עם  יחד  ברק',  של  'טיפות 
הרך והקל לסירוק, מאפשרים לך ולנסיכה שלך שעה של 
הנאה, ניחוח נעים ומראה מטופח, מבריק ומלא חיים לאורך 

כל היום.

איי קר - מוס 
לסדרת  מצטרף  מוס   EYE-CARE
בשמירה  המובילה   EYE-CARE
סדרת  כזכור,  העיניים.  היגיינת  על 
סדרה  הינה   EYE-CARE מגבוני 
על  המבוססת  מסוגה  מתקדמת 
פורמולה פטנטית ייחודית פרי פיתוח 
מעבדות ד"ר פישר, המומחים בפיתוח 
מ-  למעלה  סטריליות  עיניים  תרופות 
ד"ר  במעבדות  פיתחו  עתה  שנה.   50

במיוחד  ועדין  יסודי  לניקוי  חדשה  פורמולה  פיתח  פישר 
שומניות  מהפרשות  והריסים  העפעפיים  העיניים,  לאזור 
ודביקות. מומלץ להסרת איפור לעיניים רגישות. הפורמולה 
מכילה תמציות, שמנים וויטמינים. להשיג ברשתות הפארם, 
חולים  קופות  הפרטיים,  המרקחת  בתי  השיווק,  רשתות 

ובחנויות המובחרות.

מבצעים שיחממו לכם את החורף
הישיבות',  בני  'קרן 
שחרטה על דגלה במהלך 
את  פעילותה  שנות   15
חשמל  "מוצרי  הסיסמא: 

יוצאת במבצעי חורף  - במחירים הזולים ביותר",  איכותיים 
ענק  מהנחות  ליהנות  אתכם  ומזמינה  במיוחד,  משתלמים 
לדוגמא:  החורף.  את  לכם  שיחממו  משתלמים  וממבצעים 
מייבש כביסה איכותי 6 ק''ג מבית אלקטרה במחיר של 699 
899 ₪  ומייבש  7 ק"ג מבית אלקטרה ב-  ₪ בלבד. מייבש 
איכותי 8 ק"ג ב- 1290 ₪ גם הוא מבית 'אלקטרה'. כמו''כ זה 
הזמן לנצל את התקופה לרכישת מזגנים במחירים מוזלים. 

TLV הכירו את קניון
קניון האופנה TLV – הבשורה החדשה 
של עולם האופנה הישראלי. באמצעות 
תשוקה  אסטרטגי,  מיקום  בין  השילוב 
בקניון  חנויות,  של  עשיר  ומגוון  לאופנה 
אופנה  ממותגי  מקרוב  ליהנות  תוכלו 
תיהנו  מדהימות.  דגל  וחנויות  חדשים 
המשלבת  חושים  מעוררת  מחוויה 
הרשתות  למיטב  עילית  אופנת  בין 
יזמי  קוטור.  להוט  קאז'ואל  לבין 
החלומות  את  לקחו  והמתחם  הקניון 

חוויית  לכם  להעניק  בכדי  קדימה,  צעד  ביותר  האופנתיים 
קניות אירופאית. עבור המגזר החרדי הקניון מהווה בשורה 
של ממש. בלוקיישן אסטרטגי הממוקם על נתיב התחבורה 
קפה  בתי  גם  ללקוחות  מציע  חרדיים,  מריכוזים  הציבורית 
ובנוסף חנויות  כשרים למהדרין כמו רשת ביגה וקפה גרג, 
 ,  TLV Fashion mall קניון  בשבת.  סגורות  האופנה 

חשמונאים 96 תל אביב, חניה חינם ל-3 שעות ראשונות.

להתרפק על העבר – לחגוג את העתיד
 2018 החורף  קולקציית 
המשלבת  רנואר,  של 
המסחרי  הקו  בין 
ייחודיים  תצוגה  לפריטי 
העיצובי  החזון  להדגשת 
לעונה,  המותג  של 
האלגנטיות  את  בוחנת 
שליוותה  המוקפדת 
חיים  קצב  עם  תקופה 

מתוך  ולהתלבש  סביב  להתבונן  לעצור,  המאפשר  אחר, 
 savoir-מקום פחות ארעי, מתוך הערכה ומודעות לבגד, ל
faire המלווה את עשייתו ולמסר שהוא מעביר. אחרי שנים 
של הגמוניית ה-sport leisure הגיע הזמן לאמץ לחיקנו 
נונשלנטיות מסוג אחר, של פרופורציות חדשות-ישנות, של 
שליטה  יותר  במעט  אותנו  המלווה  קו  של  אגבית,  רשמיות 
שיא  היא  רנואר  של   2018 סתיו-חורף  קולקציית  ובטחון. 

החדשנות, אופנה אצילית עם המון סטייל ושיק.

חורף עם קולקציה חדשה 
אין כמו לקבל את מזג האוויר החורפי 
על  שמתבססת  חדשה  מלתחה  עם 
לקראת  בגיר.  של  החורף  קולקציית 
האופנה  רשת  מדפי  החורף,  עונת 
המובילה בגיר, מתחדשים בקולקציית 
להנות  מוזמנים  ואתם   ,2017/8 חורף 
מהופעה מושלמת בגזרות ודגמים הכי 
החדשה  החורף  קולקציית  אופנתיים. 
שואבת השראה מאופנת 'רטרו' הבאה 

וחלקים  כהים  גוונים  צבעי  של  עשיר  במנעד  ביטוי  לידי 
קולקציה עשירה. צבעוניות עשירה העונה של בורדו, כחול  
ובשילובים  וירוק  פטרול, תכלת, אפור בגוונים כהים, אדום 
אופנת  לצד  צבעונית.  הרמונית  חגיגה  היוצרים  מקוריים 
אלגנטי  עסקי  בסגנון  לבוש  פריטי  גם  למצוא  ניתן  הרטרו, 
מתרבויות  עסקים  מאנשי  מודרנית  השראה  השואבים 
העולם הגדול. מבצע החורף: מבחר סריגים החל מ- 119 ₪

מגבוני אף ברכות קטיפתית
ההצטננויות  ועמו  החורף  כשמגיע 
למלאי  זקוקים  אתם  התכופות, 
מציעה  סנו  אף.  מגבוני  של  איכותי 
איכותיים,  נייר  מגבוני  מגוון  לכם 
רכים ונעימים שיסייעו לכם להבריא 

בקלות ובנעימות. "סנו soft  - 270 מגבוני אף רכים במיוחד 
במארז שלישיה ", המארז מכיל 3 חבילות, כל חבילה מכילה 
90 מגבוני אף דו שכבתיים נשלפים אחד אחד, הממחטות 
עשויות מנייר איכותי ונעים למגע לתחושה מפנקת ברכות 
קטיפתית. מגוון מגבוני האף של סנו, כמו כל מוצרי החברה, 
במפעל  ומיוצרים  החרדית  העדה  בד"ץ  בהכשר  כשרים 
שומר שבת תוך הקפדה על שמירת שבת כהלכתה, וללא 

חשש וגניזה.

סטריליות בכל מצב
חיידקים,  מיליוני  מכילים  שסביבנו  המשטחים 
ואנו נוגעים בהם בלי סוף ואפילו לא שמים לב. 
כדי לשמור על הסטריליות, סנו מציגה את סנו 
מדיק לחיטוי משטחים. סנו מדיק הינו תרסיס 
חיטוי ידידותי למשתמש. כל מה שצריך לעשות 
הוא לרסס ולנגב – והמשטח מחוטא. התרסיס 
שולחן  סופר,  עגלת  משטחים:  למגוון  מתאים 
כתיבה, משטח החתלה, טלפון, מכשירי כושר, 
קרש חיתוך ועוד, ועוזר לכם להגן על עצמכם 

מדיק  סנו  את  להשיג  ניתן  מזוהמים.  חפצים  עם  ממגע 
לחיטוי משטחים באריזת TO GO של 100 מ"ל.

תגובות חמות למיקסר 
הנשים  לקהל  שעזרה  'סאוטר'  חברת 
ובישולים  לאפייה  כראוי  להיערך 
התקבלו  כי  מבשרת  גדולות  בכמויות 
מרוצות  מנשים  חמות  תגובות  אלפי 
החדש.  מהמיקסר  ונהנו  שרכשו 
 PROMIX  10 מדגם  שהינו  המיקסר 
 1800 של  במיוחד  חזק  הספק  בעל 
רעש  ובעל  במיוחד  שקט  הינו  וואט 

עבודה נמוך. בעל קערה ענקית בנפח של 10 ליטר שיוצרה 
כולל  בגודל מתאים עבור הפרשת חלה. המיקסר  במיוחד 
פעולה  מהירות  המבטיחה  אלקטרונית  מערכת  בנוסף 
קבועה בכל רמה של עומס. וכן רגליות גומי בבסיס לפעולה 
שקטה ויציבה. המיקסר בעל שמונה דרגות מהירות שונות 
ובעל תנועת ערבול היקפית מלאה בכל חלקי הקערה. כמו 
כן הכריזה 'סאוטר' על מבצע מיוחד – אותן אלו שהתחדשו 
מטחנת  אביזר  במתנה  קיבלו   החג  לכבוד  חדש  במיקסר 

בשר מדגם MG 22 במתנה.

ירושלים של פרטים
ישראל  במוזיאון 
אלו  בימים  נפתחה 
צילומים  תערוכת 
של  "ירושלים 
התערוכה  פרטים". 
על  המבוססת 
השנים  רב  מחקרו 
האדריכל  של 
קרויאנקר,  דוד 

להיחשף  בה  המבקר  את  מזמינה  ירושלים,   יליד  בעצמו 
את  ו"לוקחת"  מעולם  אותה  ראו  שלא  כפי  ירושלים,  אל 
המבקר למסע אל ההיסטוריה והסיפורים מאחורי הפרטים 
הקטנים והמשמעות הטמונה בהם. "שאו עיניים, הרימו ראש 
בפרטיה  הבחינו  צפונותיה,  את  גלו  העיר,  לרחובות  וצאו 
האדריכליים והעשירו את החוויה הירושלמית שלכם", אמר 
אירוע  משתתפי  אל  בפנייתו  ריבלין,  ראובן  המדינה,  נשיא 
הנדל.  דן  התערוכה:  אוצר  ישראל.  תושבי  ולכלל  הפתיחה 
באירוע הפתיחה השתתפו ראש העירייה ניר ברקת, מנכ"ל 
המוזיאון לשעבר ג'יימס סניידר, יו"ר מועצת המנהלים  יצחק 
מולכו, מ"מ מנכ"ל המוזיאון א. שילה-תמיר, אוצר התערוכה 

והאוצרת הראשית לאמנויות במוזיאון מ. לפידות.

250 ₪ לרכישת מוצרי תנובה
בפעילות  יוצאת  תנובה 
מתקשרים  ייחודית: 
 ,03-3739999 לטלפון 
בבית  למה  מספרים 
תנובה  בוחרים  שלנו 
מהמשתתפים  ו-500 
המרגשות  הסיבות  עם 
יזכו  ביותר  והמעניינות 
 250 בשווי  בשובר 
מוצרי  לקניית  שקלים 

י"ח   – בתשרי  כ"ח  התאריכים  בין  יתקיים  המשחק  תנובה. 
בחשון תשע"ח )7.11.17 – 18.10.17( כפוף לתקנון.

גידול בשיעור מיחזור בקבוקי השתייה 
צוותי תאגיד המיחזור אל"ה תגברו בשבועות האחרונים את 
בקבוקי  מיחזור  בשיעור  שנרשם  הגידול  לנוכח  פעילותם, 
לתאגיד  החגים.  בתקופת  בישראל  המשפחתיים  השתייה 
המחזור אל"ה למעלה מ-22,000 מיחזוריות המוצבות בכל 
רחבי הארץ וכמובן גם בריכוזים החרדיים, והוא אחראי על 

בקבוקי  מיחזור  עידוד 
המשפחתיים  המשקה 
מידי  וחצי.  ליטר  של 
תאגיד  אוסף  חודש 
עשרות  אל"ה  המיחזור 
מיליוני בקבוקים ריקים 
ירוק  תהליך  שעוברים 
מיחזור,  של  וסביבתי 
דבר  של  בסופו  כי 
נופלים  לא  בקבוקים 

בפח – רק במיחזורית!

בצורה  תינוקך  את  לגדל  כדי  הכול  עושה  את  כאימא, 
הטובה ביותר ולסייע לו להתפתח. מלבד גירוי מערכת 
החושים ומשחקים מפתחים, לתזונה של התינוק ושלך 
של  התקינה  ההתפתחות  על  מכריעה  השפעה  ישנה 

התינוק ועל הקשר ביניכם.

קשב  גבוה,  ריכוז  בעלי  להיות  לילדינו  לעזור  כדי 
מטלות  לבצע  יכולת  להם  ולהעניק  חברתיות  ויכולות 
יומיומיות בצורה מיטבית, עלינו לתת להם מגוון רכיבי 
תזונה  תקינים.  וגדילה  להתפתחות  הדרושים  תזונה 
נכונה בכמות הדרושה תומכת בשינויים התפתחותיים  

שהילד עובר ובתהליך הפיכתו מפעוט לילד צעיר.

המתמחה  חוקר  ידי  על  בבריטניה  שבוצע  מחקר 
בתזונת ילדים, גילה כי לתזונת האם והתינוק השפעה 
גדולה על התפתחות המוח גם לפני הולדת התינוק. יש 
חשיבות גדולה מאוד לצריכת חלבון וחומצות שומן רב 
בלתי רוויות LC-PUFA מסוג אומגה 3 ו-6, המשפיעות 
על התפתחות המוח, מערכת העצבים והראייה. מחסור 
בחומצות השומן החיוניות עלול להביא לירידה ביכולת 
תוספת  שקיבלו  תינוקות  הראייה.  ובתפקודי  השכלית 
שלוש,  אומגה  מסוג  רוויות  בלתי  שומן  חומצות  של 
רכיבים  יותר.  גבוהים  התפתחות  ציוני  במחקר  השיגו 
משמעותיים נוספים בתזונה הם חומצה פולית, ברזל, 

ויטמינים A, C ו-B12, אבץ וסלניום.

חשוב שהאם תאכל אוכל בריא ומגוון ותשים דגש על 
לתינוק.  במיוחד  החשובים  בתפריט,  מסוימים  פרטים 
מאכלים מומלצים הם: דגים העשירים בחומצות שומן 
מסוג אומגה 3 כמו טונה בהירה ועוד, אך מומלץ להימנע 
מאכילת דגים גדולים עקב תכולת כספית גבוהה; פרות 
וירקות המכילים אנטיאוקסידנטים המגנים על רקמת 
אוכמניות,  תרד,  עלי  כמו  מנזקים,  התינוק  של  המוח 
חמוציות, סלק ועגבניות. חשוב להקפיד על 6-5 מנות 

פרות וירקות ביום, בחמישה צבעים שונים.

חשוב לאכול מזונות עשירים בחלבון, בברזל ובוויטמין 
B12, כמו בשר בקר רזה או בשר הודו אדום, קטניות, 
עשירים  חלב  ומוצרי  ביצים  גם  שונים.  ואגוזים  טחינה 
בוויטמין B12. חשוב לצרוך כמות ברזל גדולה מהרגיל. 
ליטול  ולכן מומלץ  ויטמין C מגביר את ספיגת הברזל 
כרוב.  או  פלפל  מלון,  הדר,  פרות  עם  הברזל  את 
מאלכוהול,  וכן  קפה  של  מוגזמת  מצריכה  הימנעות 

משפיעה גם היא לטובה על התינוק.

יצרנית  ישראל,  אבוט  מדעית  מנהלת  דוייב,  רונית 
סימילאק למהדרין: "נוסף להקפדתך על תזונה נכונה 
חשוב  כי  להדגיש  יש  הנחוצים,  ברכיבים  המועשרת 
שחשובים  הרכיבים  בכל  התינוק  את  ולהזין  להמשיך 
להתפתחות המוח, בתחילה בהזנה טבעית או פורמולה 
לתינוק,  הדרושים  הרכיבים  כל  את  המכילה  איכותית 
בהתאם  מוצקים  מזונות  לשלב  גדילתו,  עם  ובהמשך, 
למהדרין  סימילאק  הבריאות.  משרד  ולהנחיות  לגיל 
ומייצר  התינוקות  תזונת  בנושא  גדולה  חשיבות  רואה 
פורמולה מתקדמת, עם הרכב שמנים ייחודי המועשר 

בחומצות  השלבים  בכל 
מסוג   LC-PUFA שומן 
אשר  ו-6,   3 אומגה 
כמקנה  מדעית  הוכח 
התפתחות שכלית דומה 
מתוך  יונק,  תינוק  לשל 
לתינוק  לתת  מטרה 
ולהוריו את הטוב ביותר."

כיצד התזונה משפיעה על 
התפתחות תינוקך?

עונת  לפני  הבית  גג  את  לאטום  כיצד  מעשיים  טיפים 
הגשמים

החגים כבר מאחורינו והחורף כבר נוקש בדלת, כולנו 
אולם  בגשמים,  מבורך  חורף  לנו  שיהיה  מתפללים 
גג הבית לא אטום  נעים, אם  לא  להיות  גם  יכול  חורף 
כמו שצריך, מפני רטיבות ונזילות, שעשויות להופיע עם 
מעניקים  טמבור  של  המומחים  הראשונים.  הגשמים 

לכם עצות חמות לחורף נעים:

הניקוז  בחורי  סתימות  שאין  וודאו  מרזבים  רוקנו 
להיסתם  עלולים  ניקוז  וחורי  מרזבים  ובגג-  במרפסת 
במהלך הקיץ מעלים יבשים ולכלוכים. התוצאה? המים 
לא זורמים וגורמים להיקוות של מים, שעלולים לחלחל 
למטה ולגרום לרטיבות. נקו היטב את המרזבים ודרכי 
ולכלוך  עלים  חול,  טאטאו  ובגג,  במרפסות  הניקוז 
שעלולים להגיע אל המרזבים או דרכי הניקוז ולסתום 
שהמים  לוודא  כדי  המרזב  תוך  אל  מים  שפכו  אותם. 

יורדים בחופשיות. 

של  המסננים  ניקוי  המזגנים-  של  המסננים  את  נקו 
חודשים,  כמה  כל  לפחות  להתבצע  צריך  המזגנים 
לנקות  מאוד  חשוב  עכשיו,  עד  אותם  ניקיתם  לא  ואם 
אותם מאבק אחרי שעבדו קשה כל הקיץ ולפני תחילת 
את  לחמם  כדי  נוספות  שעות  עובדים  הם  אז  החורף, 
וגם  ישמור על המזגן שלכם  גם  ניקוי המסננים  הבית. 
לנקות,  שסיימתם  אחרי  בחשמל.  לחסוך  לכם  יעזור 
עובד  שהוא  לוודא  כדי  חימום,  על  המזגן  את  הדליקו 

כמו שצריך. 

דאגו לאיטום הגג-  לפני הגשם הראשון, כשהגג עדיין 
יבש, חשוב לוודא שהוא אטום היטב, כדי למנוע נזילות 
הגג  על  האיטום  שחומר  גיליתם  אם  הגשם.  בימות 
שלכם התבקע במהלך הקיץ, בצעו איטום מחדש. כיום 
ותוכלו  הגג,  את  שיזפת  מקצוע  איש  להביא  צורך  אין 
לבצע את האיטום בעצמכם בעזרת חומר הציפוי פוליגג 
של טמבור, הוא אוטם את השטח לאורך זמן והוא עמיד 
חשוב  הגג,  על  הפוליגג  יישום  לפני  עומדים.  במים  גם 

הכן ביתך לחורף

רופפים  חלקים  להסיר 
מכל  הגג  את  היטב  ולנקות 
לחץ  בעזרת  ולכלוך  אבק 
להבטיח  כדי  גבוה,  מים 
לגג.  החומר  של  היקשרות 
ודאו גם שקיימת בפינות הגג 
זווית  של  שיפוע   – "רולקה" 
מסויימת לכיוון פתחי הניקוז.

23  ה' בחשון תשע"ח 25/10/17

קצרצרים
מבית  הסקוטית 
מרחיבה  ישרקו 
היינות  סדרת  את 
וילה  הכשרים 
מדרום  קייפ 
מיקב  אפריקה 
 –  Simonsvlei
סימונסווליי ומשיקה 
2 יינות: שיראז רוזה 

ושנין בלאן

על  המבוססות  ולרוגע  לשלווה  הטיפות  "רסקיו" 
גם כסוכריות  מוצעות מעתה  תמציות פרחי באך 
 ₪  40 מחיר:   ואטומה.  עגולה  פח  באריזת  גומי 

להשיג בסופר 
בבתי  פארם, 
ת  ח ק ר מ ה
הטבע.  ובבתי 
 : ת ו ר ש כ
ר  ו ש י א ב

רבנות לונדון

הגלילית  לחם  בבית  התבלינים"  דרך  "חוות 
מציגה סדרת תערובות פפריקה למגוון שימושים: 
פפריקה לעוף בתנור, תערובת לחריימה, פפריקה 
לפתיתים  תערובת  אדמה,  לתפוחי  מעושנת 
מלח  עם  מעושנת  ופפריקה  פפריקה  בסיס  על 

אטלנטי

'מלח הארץ' מציעה: מטחנת מלח 
ים עם 
עשבי 

תיבול

דו"ח ניטור שאריות חומרי הדברה במזון לשנת 2016 
קובע כי נמצאו חריגות בפירות ובירקות בהם בזיליקום 
של  צריכה  מציעה  "דורות"  חברת  ופטרוזיליה. 
ועד  עשבי תיבול קפואים מבוקרים מתהליך הגידול 

להקפאה 
והאריזה



פופקורן הוא נשנוש שרובנו אוהבים לאכול כשרוצים להתפנק במשהו טעים 
את  לשדרג  מציעה  הגלילית  לחם  בבית  התבלינים"  דרך  "חוות    וחמים 

הפופקורן המסורתי ומציגה: מתכון לפופקורן זעתר
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לאישה
מכינים את הבית לקראת הגשם  

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פופקורן זעתר

טיפים

חצי כוס גרעיני תירס
3 כפיות שמן

או  טריים  )אזוב(  זעתר  עלי  צרור 
חופן מיובשים 

2-3 כפיות תערובת זעתר
מעט מלח

סיר נון-סטיק
להכין  מומלץ  הפופקורן  *את 

בכמויות קטנות יחסית בכל פעם.

שמירה על עור 
הידיים – גם 

בחורף

לקראת העונה הגשומה: כל מה שצריך לסדר ולהכין בבית לפני שמתחילים 
החלון  אטימת  הידעתם?    לחלונות  ועד  הקירות  דרך  מהגג    הגשמים 

חוסכת באנרגיה  לגזור וליישם 

טעימה
רכיבים:

לפני הגשמים הראשונים מומחי רשת הום סנטר ממליצים איך למנוע 
את המפגעים הידועים, דוגמת: חדירת מים דרך גג המבנה, הקירות, 
את  המגורים.  בדירות  ורטיבות  עובש  של  מניעה  וחלונות,   סדקים 
שכן  אלו,  בימים  הסתיו,  בעונת  ליישם  מומלץ  שלפניכם  ההמלצות 
וחלק  הבית,  בקירות  ספיגה  זמן  דורשים  האיטום  מחומרי  חלק 
מעבודות ההכנה יתבצעו בנוחות רבה יותר לפני הגשמים. כל הטיפים 
ויבטיחו  ניתנים לביצוע עצמי ללא עזרה של איש מקצוע  שלפניכם 

לכם בית חמים ונעים בעונה הקרה. 

עבודת הכנה - לפני שאנחנו מתחילים לאטום בואו נבדוק שהשטח 
ולבדוק  בשימוש  שאינם  חפצים  לפנות  הזמן  זה  לעבודה:   מתאים 
שיש לנו חומר איטום פעיל – בעל תאריך תפוגה מתאים. כדי לוודא 
שהחומר מתאים לשימוש ניתן למזוג קצת על אזור טסט ולבדוק כי 
החומר מתייבש כהלכה, ללא בועות אוויר וסדקים בעת מגע עם מים. 

כמו כן יש להימנע מביצוע עבודות איטום בימים גשומים. 

הכנת הגג והמרזבים 
הגשם  לפני  רגע    -
הזמן  זה  הראשון 
שהגג  לבדוק 
לעונה  ומוכן  אטום 
חשוב  הגשומה. 
תקינותם  את  לבדוק 
הניקוז  מרזבי  של 
את זאת ניתן לעשות 
מים  הזרמת  ידי  על 
צינור,  באמצעות 
ולכלוך  עלים  ניקיון 
בעונת  שהצטבר 
מומלץ  הקיץ. 
לבצע גיזום והכנסת 
מיגון  רשתות 
הניקוז  למרזבי 
סתימה  למניעת 
כמו  החורף.  בעונת 

כן יש לנקות היטב את הגג מכל חול, אבק ושאריות סיד מתפוררות. 
לאחר מכן יש לטאטא ולאסוף את הלכלוך, ורק אז לשטוף את הגג 
- תוך שפשוף עם מטאטא כביש חזק. לאחר מכן גרדו את המקומות 
הנפוחים והרופפים בשפכטל, וודאו כי כל מי השטיפה זרמו לניקוז 
ולא נשארו על הגג שטחים מצופים במים. במידה ויש סדקים במשטח 
24 שעות  ולהמתין  אקרילי  הייבוש במסטיק  לאחר  אותם  למלא  יש 
חומר  של  שכבות  בשתי  הגג  את  למרוח  יש  לכך  בנוסף  לייבוש. 
לאיטום גג. את חיבורי המשטח ודפנות הגג יש למרוח את הגג בעזרת 

רולר או מברשת סיד גדולה.

מתי אפשר לאטום - אפשר כבר עכשיו להתחיל בעבודות האיטום, 
אך זכרו כי לאחר השלמת עבודת האיטום יש לחכות 48 שעות ולאחר 
מכן לבצע את בדיקת חלחול המים. מומלץ שלא לבצע עבודות מסוג 

זה מיד לאחר יום גשום, אלא לחכות לייבוש של האזור קודם. 

רבים  בבתים  נפוצה  בעיה    - והרטיבות  העובש  מכתמי  נפרדים 
בישראל בעונה הגשומה היא הופעת כתמי רטיבות ועובש על תקרת 
הבית ועל הקירות. סביר להניח כי תופעה זו נובעת מבעיה במערכת 
האיטום, ולכן תיקון יכול להתבצע על ידי אדם לא מקצועי - במקרה 
של תיקון מקומי או על ידי איש מקצוע - במקרה של תופעה נרחבת 
יותר. בכדי להתמודד עם כתמי רטיבות חשוב למצוא קודם כל את 
מקור הנזילה, לטפל בו ורק אחרי שהקיר התייבש לחלוטין להמשיך 
בטיפול. להעלמת כתמי עובש  ננקה בעזרת מטלית עם אקונומיקה, 
ולאחר מכן יש לנקות את הקיר במים נקיים ולהמתין עד לייבוש מלא 

של הקיר. 

בין  מרווחים  של  מחדש  ומילוי  חידוש   - הסדקים  עם  מתמודדים 
קרמיקה לבין כלים סניטריים )כמו באמבט, כיור וכד'( מומלץ לעשות 
באמצעות שימוש בחומר 
זה  חומר  הסיליקון. 
הדבק,  ביתרון  מצטיין 
למשטחים  היטב  נצמד 
סופגים  ובלתי  חלקים 
)דוג' אלומיניום, זכוכית, 
קרמיקה, פלסטיק, מתכת 
היווצרות  ומונע  ועוד( 

של עובש ופטריות. 

איך עושים את זה? 
לנקות  יש  היישום  לפני 
התשתית,  את  ולייבש 
את  נחתוך  מכן  לאחר 
בצורה  המיכל  פיית 
ונכניסו  אלכסונית 
לאחר  ההזרקה.  לאקדח 
כמות  להזריק  יש  מכן 
מספקת של סיליקון לתוך 
ולהחליקו  המרווחים 
בעזרת סכין – למראה חלק והומוגני. לאחר מכן נשאיר את הסיליקון 
לייבוש של 24 שעות בחדר מאוורר. את הסיליקון ניתן להשיג בגוונים 

של לבן או שקוף – בהתאם לגוון הקרמיקה. 

אטימת החלון חוסכת באנרגיה - לפני תחילת הגשמים כדאי לבדוק 
את תקינות האיטום גם של חלונות בבית ואם יש צורך - לאטום מסביב 
או  אקרילי  מסטיק  כדוגמת  ייעודי  חומר  באמצעות  החלון  למסגרת 
פסי גומי לאיטום, קצף פוליאוריטן. חלונות אטומים יבטיחו חימום 
קל יותר של הבית וימנעו כניסה של אוויר קר לחללים הפנימיים – 

יתרון החשוב במיוחד לחדרי השינה והילדים. 

איטום הקירות - לאיטום קירות יש להשתמש בחומר סילר – חומר 
שקוף דוחה מים לאיטום רצפות וקירות לחדרים רטובים. חומר זה אף 

מתאים לאריחי אבן, בטון ורובה. 

אופן ההכנה:
1. בסיר בינוני מחממים את השמן ומוסיפים 
מטלטלים  הזעתר.  ועלי  התירס  גרעיני  את 
היטב  יצופו  התירס  שגרעיני  כך  הסיר  את 
בשמן ובזעתר. מכסים את הסיר ומשאירים 

חריץ קטן שיאפשר לאדים להשתחרר.

שהגרעינים  עד  גבוהה  אש  על  מחממים   .2
מטלטלים  פעם  מדי  להתבקע.  מתחילים 
יישרף.  לא  כדי שהפופקורן  הסיר,  שוב את 
זה מזה,  נעשים רחוקים  כשקולות הפצפוץ 
ואת  מלח  מעט  מוסיפים  מהאש,  מסירים 

תבלין הזעתר, מערבבים היטב ומגישים.

האוויר  ומזג  התחיל,  שהחורף  נראה  שלא  למרות 
הנוכחי מתעתע בנו להאמין שהכול כשורה, מומלץ 
לעבור לתוכנית טיפוח מותאמת לחורף כדי לשמור 

על נעורי העור ועל חיוניותו

העור,  את  לייבש  יכולות  המתקררות  "הרוחות 
הלגה  לנו  אומרת  מוגברת",  לרגישות  ולגרום 
גורמת  הקרה  "הרוח  התהלי,  את  ומסבירה  רקנטי 
לעקצוצים ויובש, כתוצאה מכך העור נהיה דק יותר 
 – אותך  להטעות  הקרירה  לשמש  תתני  אל  ורגיש. 
קרינת  את  חוסמים  שעננים  עצמך  את  תשלי  ואל 
בהם  מעוננים,  או  ערפיליים  בימים  דווקא  השמש. 
העור  הגנה,  מאמצעי  להתחמק  לעצמו  מרשות  אנו 
כסוג  משמשים  הערפילים  למעשה,  להיצרב.  עלול 
של מראה משקפת, שמשקפת את הקרינה בעוצמה 
חזקה ביותר. מיקום השמש ברקיע הוא שגורם לנו 

לחשוב שהיא אינה מסוכנת עבורנו". 

על  להגן  "כדי  הלגה,  מציינת  כזה",  הוא  "הפתרון 
והרגישים,  הדקים  באזורים  במיוחד  ידייך,  עור 
איכותיים,  והזנה  לחות  קרם  על  להקפיד  חשוב 
שמותאם לך על בסיס אבחון אישי. הימנעי מהדעה 
שגוי  הזה  הרעיון   – ש"קרם-הוא-קרם"  הנפוצה 
מעיקרו ויוביל לתוצאות בהתאם, משום שכך לעולם 
שומני  קרם  הנאותה.  במידה  ההזנה  את  תקבלי  לא 
יתר על המידה יעיק על עורך, ועלול אף לחסום את 
הנקבוביות. קרם לחות עדין מדי לא יספק הגנה כלל, 
יאפשר  מקצועי  אבחון  יואץ.  ההזדקנות  ותהליך 
לקוסמטיקאית להמליץ לך על טיפול משולב הכולל 
סרום והקרם המדויק, שיעניק לך הזנה, לחות והגנה 
את  מקבל  שעורך  תוודאי  כך  הנכונה  ברמה  בדיוק 

הטיפול הנכון. 

כפות הידיים, נחשפות לקרני השמש כל השנה וגם 
והחשיפה  ניקוי  בחומרי  הקבוע  השימוש  בחורף. 
עלולים לעשות שמות בעור  לאוויר החורפי הקריר 
הידיים העדין. השימוש בקרם ידיים בלבד לא מספיק 
ועוד,  עוד  ולהוסיף  להמשיך  צורך  תרגישי  ולעתים 
זהו סימן חד משמעי  כי הידיים נשארות מיובשות. 
שהנזק נגרם בעומק העור ומומלץ להקשיב לידייך, 
פעמיים  ולא  פעם  לא  לך.  להגיד  מנסות  שהן  למה 
עור  עם  ראש,  ועד  רגל  מכף  נשים מטופחות  ראינו 
פנים בהיר ומתוח, ששמר על מראהו הצעיר – אולם 
סיפור  מספרות  והקמוטות  המנוקדות  ידיהן  כפות 
ומטפחים  מבהירים  בקרמים  שימוש  לגמרי.  אחר 
נכון גם לידיים, אולם לא די בכך. ניתן להחזיר את 
של  משולבים  טיפולים  עם  לאחור  השעון  מחוגי 

טכנולוגיה מתקדמת ותכשירים ממוקדים". 

שמהווה  טיפול  לאחרונה  השיקה  רקנטי  הלגה 
הידיים,  וכפות  העור  להבהרת  דרך חדשנית  פריצת 
והצערתם באופן משמעותי. תוך 60 יום יכולים להיות 
גם לך צוואר וכפות ידיים חלקים, בהירים וצעירים 
למראה. הטיפול מבוסס על מחקרים מעמיקים של 
שיטות טיפול מתקדמות ומסורתיות כאחד, השילוב 

המושלם של קידמה והתחדשות טבעית. 
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עצי סרק
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

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

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

שהכהנים נכנסין לאכול" )ברכות ב: (
8. כנוי ליהודים יראי שמים המדקדקים במצוות 
וזריזים לקיימן. "____ היו גומרין" )ברכות ט: (

10. בתו הצעירה של לבן הארמי ואשתו של יעקב.
)בראשית כט טז( )בהיפוך אותיות(

11. מקום מוקף גדר לצאן או לבקר או לאיחסון 
תבואות. "עושה ____לבית " )שביעית ג ד(

13. הסיר,שלף. "וכשהוא ___   ____ של ראש 
ואחר כך ____ של יד" )מנחות לו.( )הווה(

14. דיבור של אזהרה,שלא,לבלתי.                   
"השמרו לכם ____ תשכחו" )דברים ד כג(

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

16. נגישה,דחיקה,דכוי.                                  
"שבתה ___" )ישעיה יד ד(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מאונך מאוזן

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

מצאו לפחות 10 הבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

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

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

אלה, אלון, אלמגים, ארז, ארן, אשל, ברוש, הדס, ערמון, תאשור, לבנה, 
צפצפה, שטה, תדהר, עץ השדה, עץ רענן, עצי לבנון

שאלוננאמאהשנאנתגא

ישרתאיעשדאהאנליתד

אמאדגצנסאשסנשעשגא

נירשהאתשורבדבגראנ

תשאשיתניאשניאלתצג

גטדאדוישרותאנגאפע

יהסשמסנאנגישיראצש

דתארינשביאנתנמגפא

סנעסשאלגהדארינשהג

שואשנימלאנהגרשיתא

יאסנצגאתאדמנישאתג

אריעשאנתתלותאשורא

תזישראמאאאנתישרסנ

1. היכן בארץ חי ר' שמשון משאנץ מבעלי התוספות?
2. רש"ר הירש חי לפני כ- 300, 200, 100 שנה?

3. במה נודע דונש בן לברט?
4. את שלוש הערים האלה רצו לאחד תחת השם "רגב".

5. "בבואך העירה, היא המבשרת אותך". מיהי?
6. כיכר דיזנגוף נקראת על שם _____ דיזנגוף?

7. ההיפך ממלאכותי.
8. מילה נרדפת ל-סף.

9. מהי משפחת מילים?
10. במה עוסק התחביר?

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. בעכו 2. כ- 100 שנה 3. כמשורר ומדקדק 4. ר"ג, גבעתיים, בני ברק 5. מבשרת 
ירושלים, בכניסה לירושלים 6. צינה דיזנגוף 7. טבעי 8. אסקופה 9. קבוצת מילים 

שונות הנגזרות מאותו שורש 10. בתורת המשפט

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4   5 

6     7  

8    9   

10    11  12 

   13    

14   15    

  16     

 
 מאונך                                                        מאוזן

 
      הפרזה,תאור דבר בצורה מופרזת.            .1

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

 "השב ____ על גאים" )תהלים צד ב(
 מפרשיות השבוע. .2 פקודה,צו. "את ____ המלך" )אסתר א טו( .6
תואר כבוד לאיש,אדון. "אמר ____ משעה  .7

 ל" )ברכות ב: (שהכהנים נכנסין לאכו
עונת גידול הפרי על זמורות הגפן.                                .3

 "עת ה____ הגיע" )שיר השירים ב יב(
כנוי ליהודים יראי שמים המדקדקים במצוות  .8

 וזריזים לקיימן. "____ היו גומרין" )ברכות ט: (
                   ניקה,טיהר.                                         .4

 "ל____ אכילה ושתיה שבמעיו" )יומא ד: (
 בתו הצעירה של לבן הארמי ואשתו של יעקב. .10

 )בראשית כט טז( )בהיפוך אותיות(
     כנוי כבוד והערצה למנהיג או למלך.                     .5

 "____ ישראל" )שמואל ב כא יז(
מקום מוקף גדר לצאן או לבקר או לאיחסון  .11

 תבואות. "עושה ____לבית " )שביעית ג ד(
מנהיג,מדריך.                                                             .7

 "אין ____ לה מכל בנים ילדה" )ישעיה נא יח(
הסיר,שלף. "וכשהוא ___   ____ של ראש ואחר  .13

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

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

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

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

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

נגישה,דחיקה,דכוי.                                   .16
 "שבתה ___" )ישעיה יד ד(

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

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

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

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

1,240,000 ש"ח בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

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

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

052-7103979)37-49(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

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

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

03-5797756)29-29(_____________________________________________

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

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

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

 ברח' עזרא קרוב 
לוויז'ניץ, 3 חד', 70 מ' 
עם אופ' להרחבה של 
35 מ' )השכנים כבר 

הרחיבו(, קומת קרקע, 
1,800,000 ש"ח, מפתח 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 באזור ישעיהו, דירת 
70 מ', ק"א ואחרונה עם 

אפשרות להרחבה של 22 
מ' בצד עם אופ' לבניה 

על הגג, 1,750,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)35-35(_____________________________________________

 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, 
1,980,000 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(_____________________________________________

 4 חד' גדולים ברח' 
רמב"ם, ק"ב, מעלית, 

מרפסות, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)42-43(אשכנזי, 03-5791770

 4 חד' במרכז העיר, קומה 
ראשונה + 2 מרפסות, 94 

_____________________________________________)42-45(מ"ר, 054-6355073

 בבילו דירת 4 ח', 90 מ"ר 
+ מזגנים וריהוט,
054-8460153/4)42-43(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, 4 חד', 
ק"א, 115 מ"ר, מרפסת, 
מעלית, חניה, סוכה, יח' 

הורים, 1,830,000 גמיש, 
050-8898020)42-44(_____________________________________________

 לל"ת, בשיכון ג', 
4 חדרים, כחדשה, 

מושקעת ומפוארת כולל 
ריהוט, לרציניים בלבד, 

2,300,000 ש"ח,
052-4770970)42-45(_____________________________________________

 3.5 חד' ברח' יהושע, 
חדרים גדולים, אופצ'י 

בגג בטון, חזית כפולה, 
פרטים בתיווך אשכנזי,

03-5791770)42-43(_____________________________________________

 3 חד' ברח' ירושלים/
בעלזא, קרקע, כיום 

משופץ כמשרד, פרטים 
בתווך אשכנזי,
03-5791770)42-43(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

 בלעדי! באזור העיריה, 4 
חד', 98 מ"ר, משופצת ברמה 
גבוהה + יחידת הורים, ק"א + 
חניה, 3 כ"א, חזית, 1,900,000 

_____________________________________________)43-43(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך, בבנין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית + חניה מושקעת 

ביותר, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

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

מושכרת, משופצת כחדשה, 
ק"א, חזית, 2,200,000 ש"ח, 
_____________________________________________)43-43(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 באיזור נורוק, 4.5 
חד', ענקית, משופצת 

מהיסוד + מרפסת סוכה 
גדולה, ניתנת לחלוקה 
רק 1,720,000 ש"ח. 
תיווך, 052-7131147, 

050-9777755)43-43(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 4 חד', 
ענקית, ק"א, מטופחת 

מאוד + אופציה, רק 
1,750,000 ש"ח. תיווך, 

,052-7131147
050-9777755)43-43(_____________________________________________

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

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

חדש, 2,290,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

 ביצחק שדה, 4 חד' 
יחודית ומעוצבת בבנין 

חדיש, 2,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(הלל, 054-6215521

 בלעדי בבנייה, 4 ח' 
בז'בוטינסקי + מרפסת שמש, 
עורף וחזית, 1,550,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' קומה ב' 
בפ"כ ליד שלמה בן יוסף, 

מושקעת מאוד, 1,380,000.
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בחי טייב, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, משופצת חלקית, קומה 
ג', מעלית, חניה, 1,820,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה,
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 ברח' נחום, 4 חד' 
ענקיים, 120 מ', חזית, 

סלון ומטבח ענקיים, 
2,180,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

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

 באזור דבורה הנביאה, 4 
ח', כ- 140 מטר, גדולה + 

אופציה להרחבה + מרפסות, 
2,700,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)43-43, טל': 054-8449423

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

_____________________________________________)43-43(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בא.הנביאים, 4 חד', 
מרווחת + סוכה, קומה נוחה, 

חזית, מעלית, 2,290,000 
ש"ח. "נדלן-בעיר"

053-3177272)43-43(_____________________________________________

 בא.הרב שך, 4 חד', 
כחדשה, ק"א, מעלית, 
)א.ליחידות מושכרות(, 

2,000,000 ש"ח,
053-3177272)43-43(_____________________________________________

 בוויז'ניץ באהבת שלום, 
4 חד', ק"א, )חלק כשלד( 

1,700,000 ש"ח. GN נכסים, 
054-8425797)43-43(_____________________________________________

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

ויפה, 80 מ"ר.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)43-43(_____________________________________________

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

גדול, מושקעת ברמה.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)43-43(_____________________________________________

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

מעולה + נוף.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)43-43(_____________________________________________

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

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

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בחגי, 4 חד', בבנין 
חדש ואיכותי + מעלית 

וחניה, 3 כיווני אוויר 
+ יחידת הורים, ב- 

1,900,000 ש"ח.
להב נכסים,

050-4177750)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! בפנקס 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
100 מ"ר, חזית, ק"ג, 

מושקעת ברמה גבוהה 
כולל ריהוט + מעלית, 

מחסן, חניה, 2,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 במימון, 4.5 חד' + 
מעלית, מרפסת שמש, 

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

052-7168090 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

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

נוף מרהיב, 1,650,000 
ש"ח. ישראל,

052-7741000)43-43(_____________________________________________

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

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

ש"ח. הלל,
054-6215521)43-43(_____________________________________________

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

נוחה, משופצת מהיסוד, 
2,200,000, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה, 050-3000121

 במכבים, 4 חד', 100 מ"ר, 
מפוארת!!! 1,790,000 גמיש. 

_____________________________________________)43-43(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בקרית הרצוג, 4 
חדרים גדולה, מטופחת 

ושמורה עם מעלית 
וחניה, ב- 1,820,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)43-43(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 4 
חד', 90 מ"ר, קו' ד', גג בטון, 

1,420,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)43-43(אדוארד

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

1,780,000 ש"ח. *באזור הרב 
שך בבנין חדש, 4 חד', 90 

מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א + מעלית, 

משופצת, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)43-43("אפיק נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884)43-43(_____________________________________________

 בהושע, 4 חד', 100 מ"ר, 
ק"א, חזית, מיידי.

_____________________________________________)43-43("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי, 3.5 ח' בטאבו 
ברחוב הרצל, קומה א', עורף 

פתוח, 3 כ"א, 1,400,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)43-43(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3 חדרים, 
60 מטר, יפה ומטופחת, 

1,420,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)43-43, טל': 054-8449423

 בבנימין אברהם, 3.5 חד', 
כ- 80 + אופ' 3 כיווני אוויר, 

1,450,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בבנימין-אברהם, 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, מפוארת!!! סוכה 

בטאבו משותף, 850,000 
מזומן. נדל"ן הקריה,

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 במרום שיר )לנדאו( 
בבנין מפואר, 3.5 חד', 

ענקית, משודרגת 
+ מחסן וחנייה, נוף 

מדהים! ב- 1,930,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)43-43(_____________________________________________

 בקרית הרצוג )ע"י 
פרמישלן( בבניה, 3 חד', ק"ב, 
1,300,000 ש"ח. GN נכסים, 

054-8425797)43-43(_____________________________________________

 באזור דנגור, כ- 3 
חדרים, 65 מטר, ק"ב, 

משופצת מהיסוד + 
אופציה 20 מטר, פינוי 
גמיש, רק 1,260,000 

ש"ח. תיווך,
,052-7131147
050-9777755)43-43(_____________________________________________

 באזור העירייה, 3 חד', 
100 מטר, ק"א, משופצת 
מהיסוד + יחידת הורים + 

אופציה, רק 1,740,000 
ש"ח. תיווך, 

,052-7131147
050-9777755)43-43(_____________________________________________

 בדב גרונר, 3 חד', 
ק"ב, כ- 75 מטר, שמורה 

רק 1,330,000 ש"ח. 
תיווך, 052-7131147, 

050-9777755)43-43(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד', כ- 
75 מטר, ק"ד + מעלית 
+ אופציה ענקית, פינוי 

גמיש, רק 1,450,000 
ש"ח. תיווך,

,052-7131147
050-9777755)43-43(_____________________________________________

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

שמורה 1,800,000 ש"ח, 
_____________________________________________)43-43(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד', 
67 מ"ר, ק"ק מוגבהת + 

אופציה של 25 מ"ר, שמורה, 
1,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

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

ק"ג, חזית + סוכה + 
מ.שמש. "מקסימום-
_____________________________________________)43-43(נדלן" 052-2452820

 באברבנאל 55, 
בית-פתוח!!! למבקרים 

ביום שישי - ז' חשוון 
)27.10.17( בשעות 

10:00-11:00 - לל"ת! 
דירת 3 חדרים + סוכה, 

קומה ב', 60 מ"ר - 
יפיפיה - בהזדמנות 

"מקסימום-נדלן"
054-4340843)43-43(_____________________________________________

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

2,500,000 ש"ח, גמיש.
_____________________________________________)43-43("אפיק נכסים" 03-5791514

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)43-43(_____________________________________________

 ברמת-אהרון באזור 
הוילות, 3ח' + אופציה, ק"ב, 

חזית, 3 כ"א, מיידי. "אפיק 
_____________________________________________)43-43(נכסים" 03-5791514

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

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

03-5791514)43-43(_____________________________________________

 במנחם בגין, בקרבת 
מכון מור, 3 חד', 60 מ"ר + 
רשיון לבניה 44 מ"ר, קרקע, 

מיידי. "רי מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)43-43(_____________________________________________

 באזור בן זכאי/בעלזא, 
3 חד', ק"א, חזית + מעלית 

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

053-3128884)43-43(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 3 חד', 80 
מ"ר + אופציה ממשית בצד 
)בנו מלמטה(, ובגג )בטון(, 

ק"ג, 2,200,000, מיידי, בלעדי 
_____________________________________________)43-43(תיווך עוצמה, 052-7654346

 בלעדי בטרומפלדור, 
3 חדרים, כ- 50 מ"ר, 
ק"ג + אופ' )רעפים(, 

1,210,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! בפלמ"ח, 3.5 
חדרים, שמורה 87 מ"ר 
)אפשרות להפוך ל- 4(, 
חזית, ק"ב + אופציה 

לסוכה, 1,450,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חדרים, מסודרת 

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

ובצד, 1,380,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בלעדי במכבים 
קרוב לאברבנאל, 3 

חדרים, ק"ד )גג בטון(, 
60 מ"ר, מסודרת 

ושמורה, 1,260,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בעלי-הכהן, 3 חד', 3 כ"א 
+ מלעית, מיידית, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 באזור ויז'ניץ, 3.5 חד' + 
אופציה להרחבה, 1,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בבניה, 3 ח' 
בז'בוטינסקי, עורפית, 3 כ"א 
+ מרפסת שמש, 1,350,000.

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח' בבנייה 
בז'בוטינסקי עורף וחזית + 
מרפסת שמש, 1,460,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בלעדי, 2 דירות של 3 ח' 
בבנייה בז'בוטינסקי )בטאבו 
משותף(, קבלן אמין. תיווך 
_____________________________________________)43-43(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבלעדיות, בבורוכוב 14, 
דירת 3 חדרים, ק"ק, גדולה, 

כ- 100 מ"ר + חצר גדולה. דוד 
_____________________________________________)43-43(גרוס רימקס, 072-3263850

 בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
3 חד', כ- 65 מ"ר, קומה ג', גג 

רעפים, 1,170,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)43-43(אדוארד

 בלעדי, ביאליק, 3 חד', 
מעלית, חנייה, 3,700 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)43-43(אדוארד

 באיזור החלוצים, 3 
חד', 77 מטר, שמורה, 

חזית + אופציה, רק 
1,450,000 ש"ח. תיווך, 

,052-7131147
050-9777755)43-43(_____________________________________________

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

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)43-43(מתווכים" 03-5701010

 במנחם בגין בקרבת מכון 
מור, 3 חד', 60 מ"ר + רשיון 
לבניה 44 מ"ר, קרקע, מיידי. 

"רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)43-43(_____________________________________________

 בלעדי!! בטבריה, 
2.5 חדרים + מרפסת, 

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

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בלעדי ביהושוע, 
גדולה, כ- 65 מ"ר, 2 

חדרים + מרפסות, ק"ב, 
שמורה + אופ' כ- 22 

מ"ר, 1,460,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בהרב קוק בבנין-חדש, 
2.5 חד', חזיתית, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בדנגור, 2 חד' משופצת + 
בגג-בטון, חזיתית, 1,270,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)43-43(_____________________________________________

 ביונתן, 3 חד' ענקית, 
ק"א, חזיתית, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)43-43(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 2.5 חד', כ- 65 
מ"ר, קומה א' + אופציה, 
1,280,000. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בשיכון ג', 2 חד', 50 
מ"ר, ק"א + אופציה 30 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, 1,550,000 
_____________________________________________)43-43(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 ביהושע, 2 גדולה + 
מרפסות + 23 מ"ר אופציה, 
מצב מצוין, ק"א, 1,460,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)43-43(_____________________________________________

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

ש"ח )לא ללוקחי משכתנא(. 
_____________________________________________)43-43("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור קפלן/אנילביץ, 
2.5ח', גדולה, ק"א, חזית, 3 

כ"א, 1,450,000 ש"ח.
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)43-43(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)43-43(_____________________________________________

 בחברון, 2.5 חד' + 
מרפסת ענקית, ק"ב, 

1,400,000 ש"ח. "נדלן-בעיר" 
053-3177272)43-43(_____________________________________________

 ברשי, 2.5 חד', קומה 
נוחה, חזית, משופצת, 

1,650,000 ש"ח. "נדלן-בעיר"
052-7637799)43-43(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 2.5 חדרים, 
ק"א, ב- 1,150,000.

_____________________________________________)43-43(בי.א. נדל"ן, 054-8462882

 בטבריה, 2.5, משופצת, 
קומה נוחה + מרפסת, 

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

053-3128884)43-43(_____________________________________________

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

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

054-2545420 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 תיווך. דירת 2.5 חד', 
כ- 73 מ"ר, קומה ג' ואחרונה 

+ אופ' גדולה באזור אברבנאל, 
1.36 מליון, הקודם זוכה.

_____________________________________________)43-43(054-7477054, מוטי

 תיווך. דירת 2.5 חד', 
כ- 65 מ"ר + אופ' להרחבה, 

קומה ב' באזור סוקולוב, מחיר 
גמיש, הקודם זוכה. -050

_____________________________________________)43-43(5765449, דוד. 03-5444815

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

מדרגות(, כ- 35 מ"ר. דוד גרוס 
_____________________________________________)43-43(רימקס, 072-3263850

 בלעדי, 2.5 ח' 
בז'בוטינסקי, ענקית, קומה ג' 

+ גג רעפים, 1,250,000. תיווך 
_____________________________________________)43-43(אלטרנטיב, 054-5500263

גבעת שמואל

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

ממ"ד. "רי/מקס" פ"ת - משה 
_____________________________________________)43-43(דסקל, 050-5926021

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

וילות ובתים

 ברמבם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 

3 כ"א, קו'1. "רי מקס" - משה 
_____________________________________________)43-43(דסקל, 050-5926021

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

"רי/מקס" פ"ת, משה דסקל, 
050-5926021)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

ירוחם 
 מבחר בתי קרקע במחירים 

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

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

4-4.5 חדרים
 דירת חדשה מקבלן, 

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

אלף ש"ח. תיווך אבני דרך, 
_____________________________________________)43-43(משה, 054-3255667
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לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

 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

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

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

שיפור הראייה

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-06/18(הלקוח, 054-2821847

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

_____________________________________________)39-43(בשפע מהמגזר החרדי!

שיפוצים

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-17/18(_____________________________________________

 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-14/18(_____________________________________________

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(_____________________________________________

המרת קלטות
 המרת קלטות אודיו 

)שמע( לקבצים דיגיטלים 
ואפשרות לעריכה- 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 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

 נמצא ספר תהילים של 
מלכות וקסברגר בחודש אלול, 

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

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

_____________________________________________)40-41ח(להשאיר הודעה

 נמצא מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט-חיפה, פלאפון: 

_____________________________________________)40-41ח(055-6701554

 נמצא שנה שעברה 
מצלמה באחת הפארקים 

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

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

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

 מעוניין לקנות 
פאקטים של סיגריות 

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

 "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(_____________________________________________

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

052-7153475)41-44(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

פיז’ו

פיאט

קרייזלר

 הונדה ג'אז היברידית, 
2012 יד שניה מפרטית, 

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

מאוד, טסט עד 1/18, 
מרחובות,

054-4447613)42-45(_____________________________________________

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

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

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 

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

052-7101020)47-47/17(_____________________________________________

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע, מטבח 

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

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

פטרת הציפורן
 האבקה שנמכרת בחו"ל 

מחוללת פלאים, מרפאה 
לגמרי מפטרת הציפורניים, 

055-6610818)42-45(_____________________________________________

 נמצא שנה שעברה 
מצלמה באחת הפארים 

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

 נמצא צמיד גולדפילד 
חישוק עם 2 שורות אבנים 

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

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

 אבדו תפילין בבין הזמנים 
תשע"ז בקבר חוני המעגל, 

_____________________________________________)42-43ח(054-5595559

טבריה

 "חופשה במרומים" צימרים 
לזוגות + בריכה מחוממת 

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

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!

3 לילות סופ"ש,
1,500 ש"ח בלבד,

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-05/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-06/18(מדהים, 052-7170576

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

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

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

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

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

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

052-7772913)52-52/17(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

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

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

052-5948777)01-02/18(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

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

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

כלנית
 סוויטות מפוארות

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

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים מהדרין, 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

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

מושב גורן

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

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

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

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

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

מושב תרום

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

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

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

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

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

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

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

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

ספסופה

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 "סוויטות ארגמן" + ג'קוזי 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכת 

בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/18(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-46/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-36/18(_____________________________________________

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

מ"ר מהחוף נפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-08/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-25/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

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

 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים! מזוג ועד 35 

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

todatoda.co.il)43-46(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-02/18(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-07/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

מאוד, 5,500 ש"ח,
054-9919718)43-43(_____________________________________________

 קרייזלר וויאג'ר 2006 
אוטומטי 7 מקומות, יד שניה, 

125,000 ק"מ במצב חדש, 
37,000 ש"ח ניתן להחלפה על 

_____________________________________________)43-43(רכב קטן, 054-7514784

הלוואות ומשכנתאות
בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

 "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(_____________________________________________

 אבדה מזוודה חשובה 
במוצאי יום כיפור בב"ב או 

_____________________________________________)43-44ח(אשדוד, 050-4126506

 ביום רביעי ז' בתשרי 
תשע"ז, נמצאה בבני-ברק 
צמיד גולדפילד וחישוק עם 
אבנים )לא צבעוניות( ברח' 

ראב"ד, ליד "גינת ראב"ד" טל': 
_____________________________________________)43-44ח(053-3101666

 ביום א' ר"ה בין השעות 
10:00-10:30 לפנה"צ החליפו 
את הטלית שלי בעלת עטרה 

רחבה 2 שורות לטלית עם 
עטרה צרה שורה 1, ליד חדר 
השירותים בצד צפון בביה"מ 

הגדול בקרית ויז'ניץ בב"ב, 
המחליף מתבקש להתקשר ל: 

_____________________________________________)43-44ח(050-4124245

 אבדה אצבע של ספר 
תורה מכסף, בין ב"ב לפ"ת, 

_____________________________________________)43-44ח(054-2457090

 נמצאו משקפי שמש 
בתחנה המרכזית בירולשים 

ביום העצמאות 2017,
_____________________________________________)43-44ח(052-6884797

 נמצא ב- 16.8.17 בתחנת 
אוטובוס בירושלים - שקית 
עם חולצת אישה חדשה, 

_____________________________________________)43-44ח(052-6884797
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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

כללי

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

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

תקשורת

תינוקות

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

 מעוניין לקנות 
פאקטים של סיגריות 

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

 למכירה כיורים 
באריזה, חדשים 

AQUATOP , התקנה 
שטוחה 60 ס"מ וכן 

 DEMIXA ברזים
נשלפים בהזדמנות, זולים 

במיוחד. בבני ברק, גיל, 
054-6506901)37-37(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 למכירה ממש כמו 
חדש, עגלת סילבר קרוס 

היוקרתית, ייבוא מאנגליה עם 
שלדת אלומניום יצוקה ובולם 

זעזועים, רק 1,800 ש"ח, 
052-7773526)42-43(_____________________________________________

 מיטת תינוק 400 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-7676969

 עגלת טיולון במצב מצוין, 
צבע כחול + בז', 120 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 לול מעץ לתינוק + מזרון, 
מצב טוב, 120 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 טיולון ציקן 80 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 שידת החתלה, צבע לבן 
כמו חדש, שווה לראות, 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-5737813

 מיטת תינוק לבנה בחולון 
+ ירוק פיסטוק, כחדשה, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג-פגל, בחולון, 

_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 050-5206337

 מוניטור נשימתי לתינוק 
baby sense 4, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-6651365

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 עגלת מוצי, שלדת 
אלומיניום, גלגלים מוקצפים 

במצב מצויין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-4751352

 עגלת מוצי, שלדת 
אלומיניום, גלגלים מוקצפים 

במצב מצויין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-4741842

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-8432271

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-05/18(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

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

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 מציאת השבוע מיידי! 
שולחן משרדי גדול מאד, 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-8454536

 דרושה סוכה לבן תורה/
אפשרי גם אחרי חג הסוכות, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

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

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

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

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

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

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה, למשפחה עם ילדים 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7561146

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(052-2727474

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

_____________________________________________)42-43ח(054-8412903

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 שואב אבק עומד 
לשטיחים, ספות ורצפה, שנה, 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

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

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

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

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

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

 מחשב נייד HP בצבע 
 XP אפור, 14 אינץ, תוכנת

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

_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים 16 ערוצים, איכותי, 

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

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

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

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה כולל מקרופון עם 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(02-6521736

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

_____________________________________________)42-43ח(050-4147729

 מכונת אוברלוק לתפירה 
מעולה, רק 400 ש"ח,

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

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

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

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 220 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

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

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

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

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

 ספה פינתית עגולה 
תכלת, 240X210, ב- 500 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-5705546

 שתי כורסאות בצבע 
כחול עם רגליים מעץ בוק - 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 כורסאת צפיה נפתחת 
עם הדום לרגליים )מצב 

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

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנות עתיק חום כהה, 300 

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

 שולחן סלוני מפואר 
1.35X0.75, צבע וונגה 

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

 למרפאת שיינים 
בירושלים דרוש/ה - איש/ת 

שיווק עם נסיון בתחום רפואת 
_____________________________________________)43-44(שניים בלבד, 054-7867311

 דרושה מטפלת לגן 
בתל-אביב, משרה מלאה, שכר 

הולם למתאימה,
052-5456295)43-44(_____________________________________________

 ל"פרפרים" דרושות 
מנהלות ע"י נסיון שכר גבוה 

למתאימות + בונוסים, 
למשמרות. 050-8266772, 

_____________________________________________)43-46(רחלי

 לפרסום בב"ב, מזכירה, 
ידע קל בגרפיקה, מלאה/

חלקית, קו"ח: פקס,
03-7443383. מייל:

danit9@bezeqint.net)43-44(_____________________________________________

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

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 מטפלת מעוניינת לטפל 
בתינוקות בביתה אזור רח' 

חברון - ירושלים,
_____________________________________________)42-43ח(054-3902446

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)42-43ח(בכירה, 050-4160390

 בחור בן 17 מנתניה 
_____________________________________________)43-44ח(מחפש עבודה, 054-8542457

 ת"ח מחבר ספרים מעוניין 
בשותפות "יששכר וזבולון" יש 

_____________________________________________)43-44ח(המלצות, 052-7667823

 יועצת מס, מחפשת 
עבודה בהנה"ח/חשבות שכר, 

_____________________________________________)43-44ח(אזור המרכז, 054-8477493

 בעל נסיון בניהול 
פרויקטים חברתיים ומסחריים 

+ אנגלית, במשרה בכירה 
בעסק/ארגון חסד,

_____________________________________________)43-44ח(050-4160390

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור,

050-4175368, אפשר 
_____________________________________________)43-44ח(להשאיר הודעה

 למשפחת אברך דרושה 
אמבטיה לעגלת בייבי ג'וקר 
במצב טוב, בתשלום סמלי/

_____________________________________________)43-44ח(בתרומה, 058-3233281

 דרושה ספה 3 מושבים 
צבע וונגה במצב חדש עד 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-4176776

 מערכת שמע לרכב, חדש 
באריזה, רנו פלואנס, בערב, 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 054-8523736

 מסך מחשב דק, 20 אינצ', 
סמסונג, במצב מצוין, 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8491154

 תנור וגז מחברת "בקו" 
מצב מצוין, 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8517411

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7966786

 דיסקמן כחדש, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(052-3805386, 02-6522251

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

_____________________________________________)43-44ח(052-2727474

 זוג רדיאטורים חדשים 
באריזה, 12 צלעות סילמור, 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 050-4100013

 מכונת כביסה בוש, 6 
ק"ג, מצב טוב מאוד, 400 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בירושלים, 050-4154208

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה, 

חדש בקרטון, 370 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)43-44ח(054-8485026

 רדיאטור 12 צלעות במצב 
מצויין - חדש, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(פלאפון: 050-9340317

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדש, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 
מגע, 400 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)43-44ח(052-2437292, הקודם זוכה

 מכשיר )די.וי.די( חברת 
תושיבה, חדש, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(גמיש, לפרטים: 052-7630089

 בידורית עם CD מובנה, 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 050-4155286

 מגברים לגיטרה חשמלית, 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 050-4155286

 פלורוסנט X 2 עם פס 
זהב, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7110779

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח )ב"ב(, 052-7157077

 מסך דק ענק למחשב, 
_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 053-8248862

 אוזנית בלוטוס 
פלטרוניקס גם לשמיעת 

שירים, רק 150 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 מדיח כלים חדש 
מהאריזה גם לסירים, 

חברת בוש, 1,500 ש"ח 
_____________________________________________)43-45(+ אחריות, 03-6196629

 ג'י.פי.אס משוכלל, חדש 
באריזה, רק 350 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 אוזניית בלוטוס פינבול 
עם חוט נשלף איכותית ביותר, 

120 ש"ח, חדש,
_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

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

_____________________________________________)43-44ח(054-8487627

 מסך מחשב 15 אינץ 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 טוסטר אובן 26 ליר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 נפה חשמלית - חדש 
באריזה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7139395

 במציאה אורגנית ימהה 
PSR כולל מזרחי במצב מצוין 
עם מעמיד, בהזדמנות ב- 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-3456413

 אופני כושר במצב חדש, 
ב- 500 ש"ח, חצי מחיר, 

_____________________________________________)43-44ח(הקודם זוכה, 054-3456413

 שעון חכם עם וויז 
בעברית, רק 220 ש"ח,

054-8461535)43-43(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 
חדש באריזה, 300 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)43-44ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)43-44ח(052-2437292

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

_____________________________________________)43-44ח(054-8412903

 מדיח כלים LG גדול, 500 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8435872

 נברשות יפות )סט 3( 
לתקרה גבוהה/כל תקרה, 85 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח כ"א, 054-8430281 בי-ם

 מגבר + 2 רמקולים, סוני, 
חיבור לנגן, ב- 160 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 052-7630089

 2 נגנים למסירה, 8 ג'יגה, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7191683

 מיקרוגל לבן כשר 
למהדרין, בשרי, כחדש ממש, 

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

 בהזדמנות!!! מכונת 
תפריה מרדיקיס )חשמלית( 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7561146

 מזגן 1 כ"ס, מצוין + 
שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(055-6786451

 ארון חדר שינה מעץ מלא, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8517411

 פינת אוכל בצבע בוק 
מתומן + 6 כסאות מחברת 

שומרת הזורע, נפתח ל- 3.20 
מ', כחדש, 500 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)43-44ח(טלפון: 054-8485026

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגלים( מתקפל, מידות 

79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)43-44ח(052-3073826

 מתלים מעץ חום כהה 
לחליפות ומדף לכובעים, 

47.5/115 ב- 60 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7110779

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצ בטוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-5925647

 שולחן וכסאות לסלון, 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

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

 מראת אמבטיה חדשה, 
בגודל 1X0.6 מטר, מסגרת 

ניקל, ב- 150 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 058-3230089

 שידת 5 מגירות מעץ, 
חזקה, בירושלים - מקור ברוך, 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 058-3245345

 בהזדמנות! 2 מיות לחדר 
הורים במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8437566

 כסא סטודנט, צרעה, 
מרופד, גלגלים, ידיות, 

פניאומטי, מצוין, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(03-6182911

 בב"ב תחתית היירייזר 
במצב מצוין, צבע אפור, 250 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 03-6749553

 2 שולחנות אוכל + 
כסאות במצב מצוין, כל אחד 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
מצויין, גובה 90 ס"מ

531.18 על מטר + 2 מגירות, 
_____________________________________________)43-44ח(450 ש"ח, 054-4919299

 2 מיטות לסוכה, 
מתקפלות לקטן וקלות, רק 

ב- 80 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)43-44ח(054-8452961

 כורסא מעור במצב טוב 
במחיר 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)43-44ח(052-3763582

 ברה"ע למכירה כסא 
משרדי שחור, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7966786

 שולחן כתיבה - עתיק, 
92X48X74, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8407587

 כסא מנהלים כחדש מנגנון 
סינכרוני משוכלל, מיועד 
לכבדי משקל, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 6 כסאות סלון, ריפוד 
בצבע אפור, 200 ש"ח לכסא, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 מיטת יחיד נפתחת + 
שתי מגירות, כחדשה - 400 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-6463465

 שטיח לחדר ילדים, דמויות 
דיסני )מקורי( חסין אש, 70 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, טלפון: 054-8485026

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון, 320 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)43-44ח(054-5385013

 עגלת תאומים מקלרן 
במצב מצוין, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(טל': 050-4135649

 סלקל איכותי לתינוק, 
כחדש, רק ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 054-8452961

 מעמיד לאמבטיית תינוק, 
חזק, כחדש ממש, רק ב- 30 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, לפרטים: 054-8452961

 כסא רטט לתינוק 
)טרמפולינה( מרגיע במיוחד, 

רק 30 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)43-44ח(054-8452961

 עגלת בוגבו קמליון, מצב 
מצוין, )ורוד(, 1,900, ב"ב, 

052-7146087)43-45(_____________________________________________

 עגלת "בוגבו" קמיליון 
משולבת בצבע ירוק תפוח 

כולל תיק ומזרון, 2,280 ש"ח, 
054-8408813)43-44(_____________________________________________

 למכירה עגלת תינוקות 
סילבר קרוס היוקרתית, 

יבוא מאנגליה ממש 
כחדשה! עם כל הציוד 

הנלווה, רק ב- 1,800 
_____________________________________________)43-43(ש"ח, 052-7773526

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון עם גלגלים, במצב 
_____________________________________________)43-44ח(טוב, 200 ש"ח, 03-9307308

 ,AR - קופסאות נוטרילון 
ב- 20 ש"ח לקופסא,

_____________________________________________)43-44ח(052-7123840

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 מובייל עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 280 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 מגיני ידיות לעגלה,ש ל 
מזרונית, אורך כל אחד 18 

ס"מ, 25 ש"ח צבעוני,
_____________________________________________)43-44ח(050-4176776

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)42-43ח(052-8380655

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן, 
4 מגירות, מצב מעולה, 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-5737813

 מוניטור נשימתי חדש 
באריזה, 200 במקום 600 עם 

_____________________________________________)42-43ח(אינטרקום, 058-3245685

 עגלת טיולון אינפנטי 
כחולה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 פלאפון נוקיה פאנל 
לנפתח, תומך סלקום כשר, 
100 ש"ח, 077-4432251, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8430025

 טלפון אלחוטי חדש 
באריזה פנסוניק עם משיבות, 

_____________________________________________)43-44ח(200 ש"ח, 054-7612883

 מגן מסך מזכוכית 
מחוסמת לגלקסי 3, 15 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-41176776

 פלאפון דור שלוש במצב 
מצוין, 2 סימים, 210 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 058-3227787

 נעליים שחורות ניו בלנס 
מידה 44 חדש! במקום ב- 

350, ב- 230 ש"ח,
050-3120329)43-44(_____________________________________________

 משקפת צלילה מידה 
6.5, 50 ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)43-44ח(02-6522251

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
 2X1.80 -חום מוזהב, גודל כ
_____________________________________________)43-44ח(מ', 350 ש"ח, 054-8485026

 אופני כושר מעולים, רק 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 350 ש"ח, 054-8452961

 מזוודה קטנה ואיכותית, 
_____________________________________________)43-44ח(רק ב- 20 ש"ח, 054-8452961

 דלת 70 מעוצבת חומה + 
חלונות, מהאריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7681174

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצויין, גלובה 
91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז של אופניים, ב- 40 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 03-6180510

 נעלי גבר מידה 45, מעור, 
שחור, חדשות מקופסה, 50 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-3295697, ירושלים

 2 עניבות יפות + חפתים, 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 50 ש"ח, 050-4158682

 3 סורגים )קשת( בגדלים 
שונים, 150 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)43-44ח(050-4109392 י-ם

 fender גיטרה אקוסטית 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 050-4155286

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(052-2727474

 גיטרה במצב טוב, דרוש 
תיקון קל, 250 ש"ח גמיש, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7126106

 5 כרטיסים של רכבת 
ישראל, ירושלים מלחה -
בני-ברק, 20 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)43-44ח(077-4432251, 054-8430025

 חליפת גבר אפורה, 
מידה 50, חדשה, אלגנטית, 

מ.אמסלם, 220 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(077-4432251, 054-8430025

 כיסוי למכונת תפירה 
מפלסטיק קשיח, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7110779

 זכוכית חסומה לחלון, 5 
שלבים בגודל 10-51.5 ס"מ כל 

_____________________________________________)43-44ח(אחד 10 ש"ח, 052-7110779

 חולצות צהובות לקוסט 
חדשות, מידה 6-8-12 במחיר 

_____________________________________________)43-44ח(18 ש"ח, 052-7110779

 אופנים לילדים גיל 8-12, 
תקין, 100 ש"ח + אופנים 
שדורשות תיקון, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7157077

 מעיל פרווה מהמם לנשים, 
מידה 38-42, ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7157077

 נעלי קידס לנערות, 
שחור, מידה 39-40 - חדשות 
)מציאה - נקנו ב- 250 ש"ח(, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7157077

 חיישני רוורס לרכב צבע 
אפור, 150 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 שעון יד לגבר/אישה, חיקוי 
ראדו, חדש, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 אופני הילוכים 20" 250 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 תוכונים, 2 ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7178421

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
מסגרת, 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(050-5925647

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X.140, ב- 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-5925647

 תריסים כולל מסגרת, 
1.55X1.40, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-5925647

 משקפת גדולה כחדשה 
באריזה, ב- 240 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-8445520

 שמלת אירועים בצבע 
נחושת מידה XL )למחותנת(, 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש לגבר, תוצ"ח, 
מידס XL, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8487627

 אורגן קומתיים דגם 
יממהה + כסא )דרוש תיקון 

_____________________________________________)43-44ח(קל( 300 ש"ח, 054-8487627

 משחק הרכבה תחנת 
משטרה + רכב ממונע, 90 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7663458

 תיק של מרסל מקורי חדש 
באריזה, 180 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(050-4176776

 ספר הנהלת חשבונות 
הצהוב סוג 1, רק ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 054-8452961

 אופני הרים במצב חדש - 
_____________________________________________)43-44ח(320 ש"ח, 050-9340317

 כלוב גדול ויפה + 2 תוכים 
אנגלים - 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(02-5868095

 ארנבת הולנדית עם כלוב 
ואביזרים, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7697592

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 058-3289108

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 סטנדר מתכוון - חדש 
לגמרי - 200 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7139395

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)43-44ח(400 ש"ח, 052-7139395
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-49(_____________________________________________

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-09/18(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 טלפנים/ות לטלמרקטינג 
בב"ב, עבודה במשמרת בוקר: 

09:30-15:30, נסיון חובה, 
בסיס + עמלות + בונוסים 
_____________________________________________)35-46(קו"ח לפקס 077-2204728

 למעון פרטי ברמת גן 
דרושות מטפלות עם נכונות 
למשרה מלאה בלבד. שכר 

טוב למתאימות. 
054-6622142)39-43(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)40-44(בייגל בגאולה, 02-5375516

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 למרכז הטיפולי בבת 
ים, דרושות קלינאית, 

מרפאה בעיסוק, מטפלת 
רגשית, לשליחת קו"ח: 

yad1700502750@
 gmail.com

050-2644995)38-43(_____________________________________________

 דרושה סייעת רצינית, 
אחראית וחרוצה ל"גן חנה" 

בגבעת שמואל 10:00-16:30. 
_____________________________________________)42-44(תנאים טובים 052-3651355

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
צבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)39-43(לניסיון. 054-7771118

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ. בב"ב 

052-4003742
054-2421996)39-43(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/ 
ב"ב מנה"ח סוג 3 / 
יועצת מס וחשבת 

שכר מקצועית ואמינה, 
עצמאית עד מאזן, נסיון 

במשרד רו"ח ובשע"מ 
חובה, אפשרות למשרה 

חלקית. קו"ח- 
 oded@oded-cpa.co.il

_____________________________________________)39-43(פקס: 03-7511199

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות, משמרת בוקר/ 
אחה"צ. 052-360-8065

054-6684323)39-43(_____________________________________________

 דרושים/ות מתנדבים/ות 
לאיסוף עוגות מהמתנדבים/ות 

_____________________________________________)39-44(ב"ב. 055-6610818

 דרוש/ה עובד/ת נסיון 
במכירות יתרון! העבודה 

במשמרות בוקר/ ערב, שכר 
בסיס+ בונוס ת. טובים.

_____________________________________________)39-43(נוי- 054-6504449

 חברה צעירה מגייסת 
רציניים/יות לעבודה מהבית 

באינטרנט- בזמנם! משכורת 
_____________________________________________)39-43(מכובדת. 054-2569492

 דרושה סייעת לגן 
שפתי בפתח תקוה 

חרוצה ואוהבת להשקיע, 
בעלת הכשרה בחינוך 
מיוחד. לפרטים: קו"ח 

בפקס 03-9048221 או 
בנייד בין 8:00-15:00 

050-6528522)39-43(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבורסה 
בר"ג, דרושה/ה מנהל/ת 

חשבונות, נסיון חובה 
בחברות, משרה מלאה.
info@accountants.co.il
_____________________________________________)40-44(או לפקס: 03-7511511

 למשרד רו"ח במגדלי 
ב.ס.ר. דרושה מנה"ח עד מאזן, 

נסיון בעמותות חובה! קו"ח 
_____________________________________________)40-44(לפקס: 03-6183345

 לחברה בנס ציונה פקידת 
שיווק לעבודה מול לקוחות 

חו"ל + כתיבת תכנים 
באנגלית, קו"ח:

Ayelet@agasconcept.com)42-45(_____________________________________________

 למעון פרטי, במרכז פ"ת, 
דרושה עובדת למ.מלאה, 

תנאים מעולים למתאימה, 
058-4457040)40-44(_____________________________________________

 דרושה פקידה וסייעת 
עם נסיון בתוכנת אופטימה, 

בעבודה מול קופ"ח,
054-7867311)40-44(_____________________________________________

 דרושה עובדת משק בית 
לנקיון ובישול בגבעת שמואל, 

4-5 ימים בשבוע
050-7206648)40-44(_____________________________________________

 לחברת ייבוא בקריית 
שדה התעופה דרושה 
מנה"ח+נסיון.משרה 

חלקית/מלאה סביבה דתית
קוח לפקס:03-9733994
m.l@asyah.co.il:40-44(מייל(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8130931 / 

גננים/ות / סייעים/ות

לצהרון בגני ילדים באזור רמת אביב 
דרושים/ות

 לפרטים התקשרו לנגה: 053-2507546
ramata-r@bezeqint.net :מייל

גננים/ות: בעלי/ות מוטיבציה, מסוגלות ורצון לעבוד עם 
ילדים, כריזמטים/ות שרוצים/ות לעבוד בארגון מעצים ותומך 

תנאי שכר טובים
סייעים/ות: בעלי/ות יכולת הכלה, הקשבה, שמחת חיים, 

ללא רישום פלילי, המלצות ממעביד קודם

 שעות עבודה: 13.45-16.30

ֹלבי"ס�ֹלחינוך�מיוחִד�בב"ב
ֹלתֹלמיִדים�עם�ֹלֱקויות�מורכבות

ִדרושות�סייעות
14:30-18:00 ֹלעבוִדה�בין�השעות

ש”ח�ֹלשעה 35 בשכר�שֹל

ֹלפרטים:  052-7697291

לאופנת נשים

אלגנט פריז

אחראית 
משמרת 

מנוסה

054-4347954

ומוכרות לסניפי 
בני ברק

 לבית אבות דרושים עובדי 
נקיון למטבח ועובדים כלליים, 

תנאים מצויינים,
050-4112580 ,050-5256522)42-43(_____________________________________________

 למשרד בבני-ברק, דרושה 
מזכירה + גביה לשעות 

אחה"צ, קו"ח לפקס:
052-3174174 ,03-6165110)42-43(_____________________________________________

 עובדי/ות נקיון לאיזור 
בני-ברק והסביבה,

050-4516516)42-45(_____________________________________________

 מול ב"ב נהג ב' הילוכים, 
לחלוקה, תנאים מצויינים, 

משרה מלאה, 5 ימים, עבודה 
_____________________________________________)42-43(קבועה ומיידית, 052-6364614

 דרושה מטפלת/גננת 
אחראית ומנוסה למשרה 

מלאה/חלקית, תנאים טובים 
_____________________________________________)42-43(למתאימות, 054-8487716

 בפ"ת, מנהח"ש סוג 
3, נסיון בחשבשבת, 

מכפל, וורד, קו"ח: 
ml1264@015.net.il)42-45(_____________________________________________

 לסוכני ביטוח 
ופיננסים, דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)42-45(_____________________________________________

 דרוש עובד נמרץ למאפיה 
+ רשיון לאופנוע,

054-2146510)42-45(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות:

*גננת לגילאי 1.5-2
*סייעת למשרה חלקית/

מלאה 
*סייעת צהרון -14:30

17:00
שכר גבוה!

052-7177524)42-45(_____________________________________________

 לחנות צילום בבני-ברק 
עובד/ת, ידע בגרפיקה לשעות 

הערב, 03-6199392,
054-5793174)42-43(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני לצרכניה 
בבני-ברק, למשרה מלאה, 
תשלום נאות למתאימים, 

050-4133430)42-43(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בב"ב העוסק 
בגבייה בתחום הרשויות 
המקומיות, דורשים/ות 

פקידים/ות העבודה במשרה 
מלאה/חלקית, שכר ממוצע 
7,500 ש"ח, תנאים מעולים 
למתאימים/ות, קו"ח למייל:

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
_____________________________________________)42-45(03-6186181 בציון משרה 998

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי, לפרטים: 

03-6714809, להתקשר מ- 
10:00-15:00)42-43(_____________________________________________

 דרוש עובד מוסר ומוצלח 
למעדנייה מוצלחת בבני-ברק, 

_____________________________________________)42-43(לפרטים: 052-7144101

 למפעל תפילין בירושלים, 
דרוש עובד למשרה מלאה, 

_____________________________________________)42-45(לפרטים אריה, 052-6572442

 למכבסה בירושלים, דרוש 
עובד + רשיון, לעבודה במשרה 

_____________________________________________)42-43(מלאה, 054-3090601

 דרוש נהג הנוסע בכל 
בוקר מקרית הרצוג לקיבוץ 
גלויות, לילד, בין 7:30-8:30, 

_____________________________________________)42-43(טל': 058-3265326

 למעון בעמישב פ"ת, 
סייעת לשעות לפנה"צ, 
מחנוכה עד פסח )רצוי 
בוגרת סמינר( וסייעת 

קבועה לחלקית לצהרון, 
052-6420120, גן חמוד, 

_____________________________________________)42-43(תנאים טובים

 לבייבי שיק מוצרי 
תינוקות בגבעת שמואל, 

דרושים עובד ועובדת 
לעבודה במשמרות, טל': 

,052-4252288
052-4254111)42-45(_____________________________________________

 למפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 
לעבודת יד, למשרה מלאה, 
קו"ח לפקס: 072-2555631

_____________________________________________)42-45(או בטל': 03-5447262

 למעון מוביל ואיכותי 
מאוד בפתח-תקווה, דרושה: 
האחת והיחידה!!! בין 8-16, 
תנאים מצויינים למתאימה, 

050-4144711/2)42-43(_____________________________________________

 דרושה מנקה לבית 
בגבעת שמואל לפעמיים 

בשבוע, חרוצה ויסודית,
054-4474449)42-43(_____________________________________________

 למרכז גריאטרי בב"ב, 
לרגל התרחבות, דרושים: 1. 
כוחות עזר, 2 מטפלים/ות 
סיעודיים. 2. אחיות, תנאים 

נוחים למתאימים,
052-3292358)42-43(_____________________________________________

 דרושה נציגת גיוס 
משאבים לקרן הילד ב"ב, 

_____________________________________________)42-45(לפרטים: 072-2288602

 לישיבה בב"ב דרוש עובד 
נקיון למטבח, למשרה מלאה, 

_____________________________________________)42-43(קו"ח לפקס: 03-6776958

 עובדת לגן בגבעת שמואל 
למשרה מלאה, 8:00-16:30 

וכן מ"מ לשעות 8:00-12:00, 
3 פעמים בשבוע,

050-4806060)42-43(_____________________________________________

 דרוש/ה סוכן/ת מכירות 
למשרה מלאה + רכב, 

ת.טובים למתאימות, קו"ח: 
hsacollshoshi@gmail.com)42-43(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת חמה ומנוסה 
לימי שישי, 052-8530061, 

052-8226582)42-45(_____________________________________________

 קופאיות לחנות צעצועים 
בת"א, מנוסה, משכורת 

מעולה, מ- 11:00-18:00, 
054-6379400)42-45(_____________________________________________

 דרושה עובדת משק בית 
לנקיון ובישול בגבעת שמואל, 

4-5 ימים בשבוע,
050-7206648)42-43(_____________________________________________

 לזמן חורף הבעל"ט 
התפנה מס' מקומות בודדים 

בכולל הלכה בת"א, עדיפותת 
לאברך עם רכב,
058-3233307)42-43(_____________________________________________

 במיידי!!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירולשים, 
052-6580906)42-45(_____________________________________________

דרושים
שוחטים ובודקים 

לעבודה במשחטות 
בקר ברחבי ארה”ב.
עדיפות לבעלי ניסיון, 

עדיפות לבעלי 
אזרחות אמריקאית 

או גרינקארד ולבוגרי 
ישיבות.

 עבודה בצוותים
 מגורים לעובדים

עבודה 
בארה”ב

קו”ח לפקס.
073-2865440

קו”ח למייל.
Kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון:
054-6661728

4
6
8
4
0

לרשת גני ילדים חרדית 
גדולה ומבוססת בפ”ת

קו"ח לפקס :03-9048221
או לפרטים בין השעות 

0506528522 8:00-15:00

גננות וסייעות 
חרוצות לקבוע 

/מ”מ  בוקר/
צהרונית

תנאים טובים 
למתאימות!

דרושות

 לעבודות משק בית 
ובייביסיטר, בקרית הרצוג 

_____________________________________________)42-45(בב"ב, 054-4314029

 למשרד מוביל בתחומו 
בב"ב במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

מזכירה בעל/ת שליטה טובה 
באופיס, שכר ממוצע 6,000 

ש"ח, אפשרויות לקידום מהיר, 
jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)42-45(משרה 1010

 לצרכניה בירושלים, 
דרושים: מנהל/סדרנים/

קופאיות, באזור סורוצקין, 
050-2044031

hr@barcol.pw)43-46(_____________________________________________

 לגן חובה פ"ת, גננת 
חזקה מ- 13:00-17:00, 

ידע בסיסי באנגלית, 
תנאים טובים, אפשרות 

לקידום בוקר,
,050-7877853

03-9160700)43-45(_____________________________________________

 לחברת יעוץ משכנתאות 
בב"ב דרושים/ות נציגים/ות, 

מכירה טלפונית, תנאים טובים 
_____________________________________________)43-46(למתאימים. שי, 054-6954531

 מדריכת תעסוקה לבית 
אבות בפ"ת, הדרכה תנתן, 

תנאים מעולים, קו"ח לפקס: 
03-9128411)43-44(_____________________________________________

 מורה לאנגלית כיתות ז' 
ח' בשעות אחה"צ, נסיון חובה, 

קו"ח: 6307420
 @gmail.com)43-44(_____________________________________________

 לחברת בניה בפתח-
תקוה מזכירה מנוסה לשעות 
אחה"צ 14.00-19.00, קו"ח:
menahel13@gmail.co.il)43-44(_____________________________________________

 לארגון ממשלתי קלדן/ית 
לעבודה קבועה מהבית, 2-3 
שעות ביום, 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)43-43(קריירה, 072-22-222-62

 לקופת חולים בירושלים 
מזכיר/ה רפואי/ת, שעות 

נוחות, אפשרות ללא נסיון. 
_____________________________________________)43-43(קריירה, 072-22-222-62

 דרושים סייעות וגננות + 
נסיון למשפחתון בב"ב גבול 

רמת-גן למשרה חלקית/
_____________________________________________)43-46(מלאה. 050-8938869, חן

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית(, דרושות: 

סייעות וגננות ומבשלת 
למ.מלאה, ת.טובים מאוד! 

_____________________________________________)43-44(רחלי: 054-2391308

 לפרפרים ב"ב מנהלות 
למשמרות ערב, שכר גבוהה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)43-46(_____________________________________________

 דרושות חברות שיווק 
לשיווק מוצרי מזון, לפרטים: 

_____________________________________________)43-44(דוד, 053-9338399

 למעון בב"ב, דרושה 
מטפלת, ת.טובים למתאימים, 

_____________________________________________)43-46(לפרטים: 050-4146984

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה עם נסיון 

בעבודה ממוחשבת, שכר נאה,
054-5965153)43-46(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ.מלאה/חלקית, אווירה 

_____________________________________________)43-46(טובה, לפרטים: 052-7686713

 דרוש קופאי למכולת 
בב"ב, שכר טוב למתאימים, 

050-2044066)43-46(_____________________________________________

 לכולל הלכה בת"א, 
התפנו 3 מקומות בלבד, מלגה 

הולמת, הסעה מב"ב,
052-7117085)43-44(_____________________________________________

 למרפאת שיניים 
בירושלים, דרוש/ה איש/ת 

שיווק עם נסיון בתחום רפואת 
_____________________________________________)36-39(שיניים בלבד, 054-7867311

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)43-44(לשעה, בב"ב, 054-3607420

 לחנות חליפות בבני-ברק, 
דרוש מנהל מכירות עם 

נסיון בלבד, תנאים מעולים 
למתאימים + בונוסים, טל': 

052-7998010)43-44(_____________________________________________

 למוסד תורני
בבני-ברק, דרוש נהג 

אוטובוס, תנאים טובים 
מאוד! 054-8474605,

03-6714801)43-46(_____________________________________________

 לרשת תיווך ארץ הצבי 
דרושים סוכני נדל"ן, חובה 
רשיון תיווך ורכב. הרשת 

תפרסם אותך חזק בכל הארץ 
ותלווה אותך ליווי צמו דעד 
להצלחתך המירבי לפרטים 

תיווך ארץ הצבי.
_____________________________________________)43-43(052-5253470, צבי

 לגן איכותי דרושה סייעת 
לגילאי שנה וחצי, שכר גבוה! 
052-7130006 ,052-7643131)43-46(_____________________________________________

 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

 דרושים מוכרים/
ות לחנות נעמן בקניון 

הגדול, פ"ת, עבודה 
במשמרות, לפרטים דיני, 

052-8073013)43-44(_____________________________________________

 לעמותה סמוכה לבני 
ברק מזכיר/ה, 75% משרה, 6 
שעות ביום, יום חופשי בשבוע, 

7,000 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)43-43(_____________________________________________

 34 ש"ח לשעה + 
מענק התמדה בסך 1,000 
ש"ח במשרה זמנית לכ- 3 

חודשים לפרויקט חידושי 
פוליסות בפ"ת )לא מכירות( 

באווירה חרדית, סביבה נפרדת 
ואינטרנט חסום, אמהות 

מסיימות מוקדם, למצליחות 
תינתן אופציה לעבודה קבועה 

בתנאים מעולים, מיומנויות 
_____________________________________________)43-43(מחשב חובה, 073-2590300

 סוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה, נסיון בעבודה 

_____________________________________________)43-46(ממוחשבת, 054-5965153

 למשרד תיווך
בבני-ברק דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ 15.00 עד 
20.00 מ א' עד ה' כולל 

תנאים טובים למתאימות, 
_____________________________________________)43-43(לפרטים: 052-7652801

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

 לחנות תכשיטים בר' 
עקיבא דרושה מוכרת 

אחראית ומסורה, 
_____________________________________________)43-43(לפרטים: 050-4121985

 לתותקידס בגדי ילדים 
בב"ב, דרושות מורשות 

לעבודה במשמרות,
054-7694962)43-46(_____________________________________________

 למעון איכותי בפרדס-כץ 
מטפלת-גננת ל- 3 ימים 

בשבוע + ניסיון לכיתת בוגרים 
בשעות 8.00-16.00. אסתר, 

054-8413913)43-44(_____________________________________________

 למפעל יצור ואריזה 
בירושלים דרושים עובדים 

בוקר/צהרים, לפרטים:
052-7633612)43-46(_____________________________________________



מבחר ריצופים 60/120 
במחירים לא לפרסום!

בשנה החדשה משפצים במבצעי ענק!
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