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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת וארא

יש לך 
בעיית חובות
 והוצאה 
לפועל?

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

  ושלישית  שניה  בקריאה  המרכולים  חוק  את  הכנסת  מליאת  אישרה  ומתיש,  דרמטי  הצבעות  ליל  לאחר 
האופוזיציה הצליחה להפתיע ולנצח באחת ההסתייגויות, ובעקבות כך נדרש דיון בוועדת הפנים  מקלב: "לא 
עושים חשבונות אלקטוראליים"  דרעי: "לא ניצחון חרדי, שמירה על הסטטוס קוו"  אמסלם: "לא להיכנס 

לפאניקה. החוק לא ישנה דבר" / עמ' 14

חבר המועצה מ'דגל' ישראל סילברסטיין מוכן לוותר בתנאים 
מסוימים על ראשות העיר לש"ס, ומצפה לכהן כסגן / ראיון

294 יום לבחירות

ראש העיר יוזם מהלך לשילוב הנציג הלא חרדי ברשימה כדי 
למנוע בחירות, ובש"ס מתכוונים להחליף נציג / פרסום ראשון

מזכיר הממשלה צחי ברוורמן, שכיהן בעבר כדובר העירייה, בוחן 
אפשרות להתמודד לראשות העיר / פרסום ראשון

איש זק"א חיים וינגרטן עורך פגישות ומגשש אחר אפשרות של 
ריצה לראשות המועצה / חשיפת 'קו עיתונות'

ב'דגל' שוקלים להחליף את רוזנטל בחבר המועצה הירושלמי 
ראוכברגר, שיזכה לתמיכת היריב בקשט / פרסום ראשון

שטח מוניציפאלי

בית שמש

רכסים

גבעת זאב

נס ציונה

טלז סטון

נתניהו לחרדים: "עכשיו מספיק. 
זה מחזק את לפיד והשמאל"

הישנה  בברית  לדבוק  ממשיכים  הנאמנים  נציגינו   
העת  של  הכאפות'  ל'ילדי  שהפכו  למרות  נתניהו,  עם 
ויקיא  ימאס  כשהציבור  וציבורית.  פוליטית  הנוכחית, 
את האיש ומשפחתו, גם אנחנו, שנצמדנו עד תום, נראה 
כחלק בלתי נפרד ממשפחת נתניהו המורחבת. בפרפרזה 
רע  שנתניהו,  כיום  לקבוע  ניתן  מ-96'  הישנה  לסיסמה 

לחרדים.

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

נתניהו רע לחרדים

 "הוויתור על 
תל אביב הוא 
טעות"

/ עמ' 16

סמוטריץ' ל'קו עיתונות':

רגע לפני הכאוס: 
"הפסקת אש" 

בין כחלון
לברקת

ברגע האחרון - השביתה נמנעה

הקנאים מכים שוב

ח"כים בסלון, 
סדרת עקיצות 

ודרישה לתשלום 
הקמפיין

/ עמ' 6

דייטש ספג 
קוגל - 

והמשטרה 
נכנסה 
לתמונה

איש החסד 
והחסידות:
ר' מרדכי 
לודמיר ז"ל

מעון האדמו"ר ודירת 
המשגיח נפרצו / עמ' 10

נקמה: קיבלה 
קנס ושילמה 

בעשרות אגורות

/ עמ' 8

/ עמ' 8

/ עמ' 10



מבצע!
  החל מ-

₪ 30 
לחודש

בנוסף לתשלום ₪15 לנטפרי

ַנַרְנַדה 
יוריד את הזבל

להצטרפות: 055-99-055-99

שיטת ‘היבריד פילטר’ של נטפרי 019 מסננת תמונות ע”י צוות 
עובדים בהודו בשילוב סינון מלל רובוטי, בכדי שתוכלו לעבוד עם 

גישה מקסימלית לתכנים מזוקקים ומסוננים.

רק בסינון של נטפרי 019:
 ַנַרְנַדה ומאות עובדים בהודו
מסננים לכם את האינטרנט!

הגנה 
כפולה

 סינון 
מלא

לצרכי 
פרנסה

בפיקוח
רבנים

מאושר

אינטרנט 
מהיר

 אינטרנט
סלולרי וביתי



ליהנות מהטעם המוכר והאהוב 
בחוויה אישית וטעימה... בקטנה

קחו את זה אישית



המבצע מתקיים החל מכ"ב בכסלו 10.12.17 ועד ט"ו בשבט תשע"ח  31.1.18 החרוזים המוצלחים ביותר יזכו בפרסים. יש לשמור את הוכחת הקניה לזכייה. כפוף לתקנון. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

טובים בחרוזים?
רכשו 3 מוצרים של ופלים ועוגיות מן,

השלימו את המשפט הבא עם חרוז מקורי ומתוזמן
ותוכלו לזכות בפרסים שחבל על הזמן!

הקליטו את המשפט בתיבת הטלאול: 03-9411441
mivzaman@gmail.com :או שלחו למייל

"גדלתי על הופלים והעוגיות של "מן"
_______________________ מן"

פרס ראשון טיסה משפחתית בשמי הארץ 
3 זוכים בטיולים משפחתיים בטרקטורוני שטח

3 זוכים במנוי שנתי לשבועון מרווה לצמא 
2 זוכים בחוויה משפחתית בחדר בריחה

50 זוכים במארזים משפחתיים של מוצרי מן במתנה

יש
פרסים

חבל על 
הז     !

יש
פרסים

חבל על 
הז     !



עוצר נשימהתיעוד
איך מחלצים

משפחה
מעזה?

ראשונהחשיפה 

רבקה לחשה למוקדנית ביד לאחים בטלפון:

בואו להציל 
אותי עכשיו!

בעלי אחמד 
מגיע

הצילו!!!
בואו לשמוע בערב מיוחד את רבקה מספרת 
לראשונה את סיפור חייה הנוגע-ללב והמרגש

הקרובביום שלישי 

moshe@yadl.co.il ,050-4170121 - לברורים - יד לאחים 9234* | לתיאום הרצאות: משה

בס"ד

הערב יתקיים אי”ה ביום שלישי
כ"ט טבת ע"ח 16.1.18, בשעה 20:30

באולם 'בית מלכה'
רח' ברנדייס 2 )פ' מלכי ישראל( ירושלים

ירושלים הכניסה לנשים
נשואות  בלבד!
•

דמי כניסה 15 ₪
כיבוד קל•



כ"ג בטבת תשע"ח 1210/1/18 בירושלים6

מאת: פישל רוזנפלד

השביתה  ונזקי  האשפה  שצחנת  לפני  רגע 
סיכמו  ירושלים,  רחובות  על  להשתלט  איימו 
"הפסקת  על  האוצר  ומשרד  ירושלים  עיריית 
אש" והקמת צוות משותף שיפתור את העימות 
הסיוע  עומד  שבמרכזו  לכחלון,  ברקת  בין 
מלאכת  על  ישראל.  בירת  שתקבל  הממשלתי 

הפשרה ניצח יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן.
נשמו  ראשון,  יום  של  הצהריים  בשעות 
עובדי  עת  ראו  עת  לרווחה,  העיר  תושבי 
התברואה מגיעים לנקות את העיר שתוך כמה 
אתר  הייתה  משל   - פניה  את  שינתה  שעות 
יהיה  שהושג,  ההסכם  פי  על  אשפה.  לאיסוף 
תוך  לסוגיה  הפתרון  את  להביא  הצוות  על 
המקצועי  הצוות  מסקנות  שיגיעו  ועד  יום   45
את  העירייה  תמשוך  הרלוונטיים,  לגורמים 

כלל הליכי הפיטורין.
ומי  כחלון  משה  האוצר  שר  בין  היחסים 
העיר  ראש  ביותר,  הגדול  ליריבו  שנחשב 
ירושלים ניר ברקת, כבר זמן רב אינם תקניים, 

חלה  האחרון  בשבוע  אך  המעטה.  בלשון 
החרפה. 

שעבר,  בשבוע  שכינס  עיתונאים  במסיבת 
העברת  אי  בשל  כי  ברקת  העיר  ראש  הכריז 
הבירה  עבור  מהאוצר  שהובטחה  התקציב 
הוא "נאלץ" להפעיל תכנית חירום, במסגרתה 
הפיטורין  איום  עירייה.  עובדי   2150 יפוטרו 
גרר איום של ההסתדרות שהכריזה על השבתת 
ראשון,  יום  בבוקר  בעיר  השירותים  כלל 

במחאה על הפיטורין ההמוניים הצפויים.
ברקת  נוקט  בה  הראשונה  השנה  אינה  זו 
תקציביות  החלטות  בעקבות  חריפים  צעדים 
של האוצר. אלא שבשונה משנים קודמות, אז 
בחר ברקת לנקוט בשביתה כללית כצעד חריף 
'שדרג' ברקת את מחאתו. שכן  ביותר, הפעם 
כולל  לא  עובדים   2150 של  בפיטורין  האיום 
כללית  שביתה  גם  אלא  בפיטורין,  איום  רק 
כלל  שכן  בעקבותיה,  הגיעה(  )ואכן  שצפויה 

עובדי העירייה מאוגדים בהסתדרות.
על  להגיב  מיהר  דרעי  אריה  הפנים  שר 
החרפת המשבר והורה למנכ"ל המשרד מרדכי 

העירייה  מצב  של  מיידית  בדיקה  לערוך  כהן 
ולמצוא  לנסות  במטרה  האוצר,  טענות  מול 

פתרון למשבר.
כי במסגרת  והכריז  הוסיף ברקת  כך,  בתוך 
לבטל  נאלץ  הוא  כלשונו,  כחלון",  "גזירות 
את האבטחה במסגרות ניצנים של הצהרונים, 
מכך  וכתוצאה  היסודיים  הספר  ובבתי  בגנים 
השעה  עד  תפעל  החינוך  במוסדות  האבטחה 
אי  "עקב  כי  נכתב  העירייה  בהודעת   .13:30
העברת התקציב הייעודי למאבטחים ממשרד 
העסקת  את  לבטל  העירייה  נאלצת  האוצר 
הצהריים  אחר  הפעילות  בשעות  המאבטחים 
של הצהרונים של מסגרות ניצנים בגני הילדים 
יום  במהלך  האבטחה  היסודיים.  הספר  ובתי 
במסגרת  כי  יצוין  כסדרה.  נשארת  הלימודים 
בצרכי התקציב של  להכיר  כחלון  סירובו של 
העירייה לפטר  על  כופה שר האוצר  ירושלים 
שקל  מיליון  כ-250  ולקצץ  עובדים  כ-2,150 
למען  להילחם  נמשיך  לתושבים.  בשירותים 

תושבי ירושלים נגד גזרות כחלון".

מאת: פישל רוזנפלד

ההתכתשות סביב גובה התמיכה הממשלתית 
העיר  תושבי  את  השבוע  הסעירה  בירושלים, 
והעסיקה רבות את נציגי הציבור. בכנס שנערך 
בשכונת בית וגן עקץ יו"ר סיעת כולנו, חה"כ 
 - שכאן  "מי  ואמר:  ברקת,  את  פולקמן  רועי 
שחיים  ומהאנשים  מהעיר  לו  שאכפת  כנראה 
בקמפיין  עכשיו  עסוק  כנראה  שלא,  ומי  בה 
עצמי. מחיר למשתכן זה תכנית לאומית שבאה 
לאורך  שנבנה  עשור  של  דיור  משבר  לפתור 
זמן ולא קמפיין של רגע שנשלף מהמגירה או 

קמפיין שכותב לך משרד יח"צ".
לאחר  קצר  וזמן  חייב  נשאר  לא  ברקת 
"לצאת  לכחלון  קרא  בה  הודעה  פרסם  מכן 
באחריות  נושא  "כחלון  לדבריו,  מהמחבוא". 
לפגיעה בכל התחומים בעיר ובמשפחות רבות. 
כחלון חייב לגלות מנהיגות ולצאת מהמחבוא 

שלו על מנת שנוכל לפתור את המשבר".
מהקמפיין  להימנע  היה  קשה  כך,  ובתוך 
לגשר  מעל  חוצות,  בראש  שפורסם  הענק 
הבאים  של  פניהם  את  המקדם  המיתרים, 
על  נכתב  השאר,  בין  מהבירה.  והיוצאים 
ירושלים"  את  מפקיר  "כחלון  השילוט 

ו"כחלון, נטו נגד ירושלים".
מימון  למקור  באשר  שתהו  עיתונאים 
הפרסום, שעלותו 90 אלף שקל מכספי המסים, 
אמצעי  להפיק  תמשיך  "העירייה  כי  נענו 
עם  משפט  לבתי  לעתור  לתושבים,  הסברה 
עורכי הדין המתאימים ביותר, ולהציג דו"חות 
את  המוכיחים  מקינזי  חברת  של  מקצועיים 
הקיפוח רב השנים של ירושלים ומפריכים את 

טענות האוצר". 
העלויות  "כל  כי  וטענו  הוסיפו  בעירייה 
כולן, אותן אנחנו נאלצים לממן מחוסר ברירה 
וכמלחמה על הבית, הן פחות מעלות קמפיין 
'נטו כחלון' הממומן במיליוני  המיליונים של 
המפלגות.  מימון  של  ציבור  מכספי  שקלים 
נמשיך להילחם עד שכחלון יפסיק להפקיר את 

ירושלים".
האופוזיציונרים  יריביו  'התעוררות',  סיעת 
של כחלון, פנו למשרד הפנים בבקשה שיטיל 
על ברקת לשלם מכיסו על הקמפיין נגד כחלון 
שעבר  בשבוע  שהושלכה  האשפה  פינוי  ועל 

מול משרד האוצר.
בפניה  הסתיימו  לא  'התעוררות'  עלילות 
למשרד הפנים ובבוקרו של יום ראשון טיפסו 
גשר  למרומי  התנועה  עם  המזוהים  פעילים 
על  מדבקות  מדביקים  שהם  תוך  המיתרים, 
ברקת.  של  הקמפיין  של  מהמודעות  קטעים 
המדבקות שכללו את שמו של ברקת למעשה 
רק החליפו בין השמות, אך התוצאה הסופית 
הייתה: "ניר מפקיר את ירושלים" ו"ברקת, נטו 

נגד ירושלים".
כי  עשר  בחדשות  נחשף  השבוע  כך,  בתוך 
חברי  שבעה  ברקת  זימן  האחרון  רביעי  ביום 
יואב  חזן,  אורן  זוהר,  )מיקי  מהליכוד  כנסת 
אוחנה  אמיר  בוקר,  נאוה  השכל,  שרן  קיש, 
משבר  סביב  בביתו  ערב  לארוחת  לוי(  וז'קי 
הח"כים  שבעת  כחלון.  לבין  בינו  היחסים 
מאוד.  לבבית  שהוגדרה  ערב  לארוחת  הגיעו 
על  ללחוץ  הסכימו  הח"כים  הדיווח,  פי  על 
ראש הממשלה בנימין נתניהו להתערב במשבר 
התקציבי ולפתור את העניין בין כחלון לברקת.

גוטלר מסתייג וסלמן תוקף

איתי  העיר  מועצת  חבר  שהעניק  בראיון 
ברקת  את  וגיבה  לסערה  התייחס  הוא  גוטלר 
באמרו כי הוא "מסכים עם הדרישה העקרונית 
לסיוע ממשלתי משמעותי לעיר, לאור קשיים 
גוטלר  הוסיף  זאת,  עם  מובנים".  תקציביים 
שמפריע  "מה  ברקת:  של  מפעילותו  והסתייג 
את  לתושבים  ולמרר  זבל  לפזר  הדרך.  זו  לי 
לא  זה  בליכוד,  הפריימריז  למטרות  החיים 

משהו שאני יכול לחיות איתו", אמר.
סגנו של ברקת, ח"מ העיר משה ליאון, שרק 
דווקא  המר,  ליריבו  נחשב  היה  שנתיים  לפני 
"כשמדברים  כי  ואמר  הגנה  מטריית  לו  סיפק 
 700 שיש  לזכור  צריך  לירושלים  תקציב  על 
אלף תושבים שלא משלמים ארנונה, שכירויות 
למבנים והוצאות אסטרונומיות וחריגות שלא 
ליאון  אחרת".  מקומית  רשות  בשום  קיימות 
הוסיף ורטן על הצגת הסיפור כמאבק פוליטי 
ניר  של  כמאבק  זה  את  ש"להציג  ואמר  אישי 

ברקת זה לא הוגן".
'התעוררות'  תנועת  יו"ר  השיב  בתגובה, 
מתוך  פעלו  הם  כי  ברקוביץ,  עופר  בעירייה, 
מוסר  הטפות  "לשמוע  לירושלים.  אחריות 
ממשה ליאון זו בדיחה. האיש שניהל מסע מלא 
נכון שהייתי  לנו?  ניר ברקת מטיף  נגד  ברפש 
סגנו של ניר ברקת, ובדיוק בגלל שהייתי שם 
וראיתי את ההתדרדרות הערכית והמוסרית של 
ניר ברקת, התפטרתי מהקואליציה העירונית", 

אמר.
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להיערם,  החלו  זבל  ערימות  משליטה:  לצאת  איים  בירושלים,  הממשלתית  התמיכה  גובה  על  העימות 
ההסתדרות הכריזה שביתה והצהרונים אוימו בהסרת מאבטחים  ברגע האחרון, הוקם צוות והרוחות נרגעו

סוגרים  המועצה  חברי  סלון,  בשיחת  ח"כים  מגייס  ברקת  בירושלים:  סוער  פוליטי  שבוע 
חשבונות ישנים, המקורבים מחליפים מהלומות, 'התעוררות' דורשת מברקת לשלם על שלטי 

החוצות ופעיליה מטפסים על גשר המיתרים  סיקור

רגע לפני הכאוס: "הפסקת אש" בין כחלון לברקת

ח"כים בסלון, סדרת עקיצות ודרישה לתשלום הקמפיין

על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

 בעל המכולת ז"ל
אחיינו  ז"ל,  עובדיה  יעקב  ר'  לעולמו  הלך  השבוע 
ובעל מכולת מפורסמת  זצ"ל  יוסף  של מרן הגר"ע 
ברוך.  מקור  בשכונת  מציון  תורה  ברחוב  וותיקה 
יעקב, ירא שמים וישר דרך, הוא בנו של רבי נעים, 
הרב  של  אביו  ייסד  המכולת  את  מרן.  של  אחיו 

עובדיה, והיא פעלה עד לפני מספר חודשים.

 עסקני המחשבים נעצרו
פשטו  שני,  ליל  במהלך 
בתים  על  שוטרים 
ומאה  גאולה  בשכנות 
למעצר  והובילו  שערים, 
3 חשודים בסחיטת בעלי 
במספר  מדובר  חנויות. 
המעניקים  עסקנים 

לפי  ואשר  חנויות מחשבים,  לבעלי  מוכרת  כשרות 
החשד הפעילו לחצים, הפגנות ואיומים נגד חנויות 
מתרכזת  החקירה  עיקר  פעולה.  לשתף  שסירבו 
שבעל  ולאחר  כשרות,  בעבר  שהחזיקה  בחנות 
הוא  עמם,  ההתקשרות  את  להמשיך  סירב  החנות 

נענה בלחצים פסולים.
ומפגינים  מנוחות,  מי  על  עברו  לא  המעצרים 
שהתקהלו במקום שרפו פחים, דרדרו אותם לכיוון 
השוטרים בניסיון למנוע את המעצר. שני מפגינים 

שתקפו שוטרים, נעצרו אף הם.

 חיזוק לבנות הסמינרים
סמינרים  בנות  אלפי 
חלק  לקחו  מירושלים, 
שנערך  ענק  בכינוס 
לזכרו  ארנה,  בהיכל 
הישיבה  ראש  מרן  של 
שטיינמן  הגראי"ל 
הכינוס  במרכז  זצ"ל. 

והגר"ח  אדלשטיין  הגר"ג  מרנן  דברי  הוקרנו 
קנייבסקי, ונשאו דברים ראש ישיבת חברון הגר"ד 

כהן והגאון רבי ישראל בונים שרייבר.
את המשא המרכזי נשא חבר מועצת גדולי התורה 
וחריפים  ארוכים  דברים  שהקדיש  ברגמן,  הגרמ"צ 
מצגת  הוקרנה  בכינוס  באקדמיה.  הלימוד  בגנות 

מתולדותיו ומשנתו של מרן ראש הישיבה זצ"ל.

 מאריכים את כהונת הרב עמאר
רבה של ירושלים הגרש"מ עמאר 
ביקש ממועצת הרבנות הראשית 
שנים  ב-5  כהונתו  את  להאריך 
יעקב  השבוע  פרסם  כך  נוספות, 
הרב  חרדים'.  ב'בחדרי  גרודקה 
הרבנות,  מועצת  לאישור  זקוק 
לרגל חצייתו את גיל 70, לאורך 

ימים.
שולחן  על  השבוע  לעלות  אמורה  הייתה  הבקשה 
נדחה  הישיבה,  ביטול  בשל  אך  הרבנות,  מועצת 
צפויה  לא  הבקשה  אחר.  למועד  בסוגיה  הדיון 
להליך  תהפוך  וההצבעה  בהתנגדויות,  להיתקל 

פורמאלי.

 120 נכדים, 100 נינים
ורבקה  יהושע  נחת:  אסאך 
לחבוק  השבוע  זכו  דורכלר 
בשעה  ה-100,  הנינה  את 
טובה ומוצלחת. הסב המאושר 
סמוך  טוב  למקום  "זכה" 
בבית  שאושפז  לאחר  לנינתו, 
החולים בשל מחושים בבטנו. 

יממה לאחר הלידה, הובאה הנינה הטרייה למחלקה 
הכירורגית בשערי צדק, והונחה בחיק סבה.

ו-100  נכדים   120  )79( ולרבקה   )80( ליהושע 
נולדו  רובם  ירבו,  כן  "והיד נינים,  צדק.  בשערי 
ומוסיפה: "המשפחה עוד נטויה", מדגישה רבקה, 

עקב  קרובות  לעיתים  ומתראים  ואנו  מלוכדת 
משפחתי  ענף  במתנה  קיבלתי  הרבות.  השמחות 
ענק. הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה נוספת ועוזר לי 

להבחין ביניהם ולזכור את שמות כולם".

המעצרים והפשיטה. 
צילום: חיים גולדברג 

 בכינוס. צילום: מנדי הכטמן 

 הגרש"מ עמאר 



פסגת הפינוק
מהדורה חורפית ומפנקת לאוהבי שוקולד אמיתי

לא רק לילדים מגיע להתפנק
הסדרה הלבנה
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מאת: משה אברהמי

לעולמו  הלך  האחרונה  בשבת 
לודמיר  זיידל  מרדכי  רבי  הרה"ח 

מחשובי  ז"ל, 
באיאן  חסידי 
מפעל  ומבעלי 
יהודה'  'מצות 
לודמיר  ואתרוגי 
 . ם י מ ס ר ו פ מ ה
יצאה  הלווייתו 
הלווית  מבית 
שמגר והוא נטמן 
עולמים  למנוחת 
בהר המנוחות. בן 
87 היה בפטירתו.
נולד  המנוח 
הקודש  בעיר 
הרב  לאביו  צפת, 
ולאמו  ז"ל  משה 
ע"ה.  חנה  מרת 
 ,3 בן  בהיותו 

מנת  על  לירושלים,  הוריו  עברו 
יותר  טוב  חינוך  להעניק  שיוכלו 
צמחו  שאכן  לילדיהם,  וחסידי 

לתפארת. 
לעסקים  נכנס  נישואיו,  לאחר 

בעמיו,  לבעל  והפך  המשפחתיים, 
הייחודית  בדמותו  משלב  כשהוא 
תורה וגדולה, רצינות ואצילות של 
בן תורה וחסיד לצד הרחבת עסקיו 
לתומך  והפיכתו 

תורה.
עמידתו  מלבד 
לעזרת  האיתנה 
באיאן,  מוסדות 
בלב  קשור  היה 
לאדמו"רי  ונפש 
ונחשב  השושלת 
ההוד  לדמויות 
החסידים.  מבין 
בעסקיו  גם 
לשלב  ידע 
לחלשים  עזרה 
 , ם י ק ק ז נ ל ו
כספית  בתרומה 
ובמציאת עבודה.

אחריו  הותיר 
חתנים  בנים, 
בדרכי  ההולכים  ונכדים,  נכדות 
המפורסם  והיראה.  התורה 
בצאצאיו הוא חתנו יעקב גוטרמן, 
עילית.  מודיעין  עיריית  ראש 

ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: משה אברהמי

דייטש  יוסי  ירושלים  עיריית  ראש  סגן  בבוקר.  שבת 
עושה את דרכו כבכל שבת לתפילת שחרית בבית המדרש 
סלונים, אלא שהפעם, את האוויר הקריר מפלחים נתחי 
קוגל שמוטחים בפניו, מתת ידם של קיצוני השכונה. עם 
צאת השבת, ובעקבות ההחרפה במתקפות נגדו, הוכנסה 

המשטרה לתמונה ופתחה בחקירה.
ההצקות של קיצוני מאה שערים לסגן ראש העיר אינן 
חדשות. מזה תקופה ארוכה, מתנכלים הקיצוניים לדייטש, 
עת  והתגרויות,  בצעקות  לרוב  שמתרכזות  התנכלויות 
ורבו  דרכו בלילות שבת לטיש של מורו  עושה הוא את 

האדמו"ר מסלונים.
ממילוליות  והעברתן  המתקפות  החרפת  בעקבות 
ניצב  ניר ברקת למפקד המחוז  לפיזיות, פנה ראש העיר 
יורם הלוי והשניים סיכמו על פתיחת חקירה משטרתית 
בליווייו הצמוד של המפקד, במטרה למגר במהירות את 

התקיפות.
תופעות  עם  להשלים  "אין  כי  ברקת  הבהיר  בשיחה, 
אלימות מצד קיצוניים, המאיימים על שלומם וביטחונם 
מעשים  "אלו  הוסיף:  הוא  בעיר".  ציבור  נציגי  של 

הראויים לכל גינוי ציבורי וכי המגזר החרדי בעצמו סובל 
ממעשים אלו של קיצוניים משולי החברה".

המשטרה,  את  לערב  דייטש  סירב  בעבר,  כי  יצוין 
וביקש שלא לתבוע את עלבונו. "אין לי עניין להלהיט את 
הרוחות", אמר לפני כחצי שנה לכתב 'השבוע בירושלים', 
שם  יש  בבוקר  ומחר  להתלונן  לגשת  יכול  שאני  "ברור 
מעצרים. את מרביתם אני גם מכיר בשמות. אבל כל זמן 

שזה לא גולש לאלימות פיזית, לא אלהיט את הרוחות".
ותסכול מהמתקפות.  כאב  דייטש  הביע  ראיון,  באותו 
ידך,  על  שנעזרים  אנשים  שאותם  הוא  שמתסכל  "מה 
בתכנון  עזרה  כשצריכים  הזבל,  פינוי  עם  בעיות  כשיש 
יודעים לפנות  ובניה, כשמבקשים הקלה בארנונה – הם 

אליך, אותם אלה מתקיפים אותך", אמר.
את החוויה עצמה, תיאר: "זה חוזר על עצמו, אנשים 
אותי  מלווים  זה  אחרי  הולך,  שאני  במסלול  מחכים 
ביציאה עם צעקות כמו 'שייגעץ', 'מנוול', 'נאצי', זה לא 
נעים בכלל. מי הם שיצעקו? אני לא יושב מטעם עצמי 
מייצג  אני  שלי,  אבא  של  לא  ישראל  אגודת  בעירייה, 
להיות  יכולים  ישראל.  גדולי  של  ושליחם  גדול  ציבור 
חילוקי דעות, אבל אנשים כמוני צריכים להיות מותקפים 

ברחובה של עיר?", תהה.

הלך לעולמו הרב מרדכי זיידל לודמיר ז"ל, מזקני 
חסידי באיאן ומבעלי מצות יהודה ואתרוגי לודמיר

איש החסד והחסידות: 
ר' מרדכי לודמיר ז"ל

דייטש ספג קוגל - 
והמשטרה נכנסה לתמונה
בדרכו לתפילת שחרית של שבת, ספג סגן ראש העיר 
יוסי דייטש מטח קוגל מידי הקנאים, שרודפים אותו 
על היותו שליח ציבור  בתגובה, עירב ראש העיר 

את מפקד המחוז וסיכם על חקירה מהירה

מאת: מירי שבתאי

ת"ת "שובו חזון אברהם" שוכן ברח' רש"י 
מוניטין  ובעל  ותיק  הת"ת  ירושלים.  שבמרכז 
תורה  בני  ממשפחות  ילדים  בכתליו  ומחנך 
חינוך  דגלו  על  חרט  הת"ת  ירושלים.  מרחבי 
ועבודת  תורה  אהבת  שמים,  ליראת  משובח 

המידות, לצד רמה לימודית גבוהה ומצוינות.
כאמור, השבוע התאספו הורי תלמידי הת"ת 
בית  במסגרת  נוסף  לערב  וזכו  הת"ת  באולם 
המדרש להורים שמתקיים בת"ת. מנהל הת"ת 
שני  תואר  בעל  שליט"א,  שריקי  אברהם  הרב 
העשרה  ערבי  של  יחודי  מערך  הקים  בחינוך, 
להורים, הדרכת הורים והכוונה בענייני חינוך. 
ההורים מגיעים לערבים אלה וזוכים להרצאות 
אוורור  שחרור,  לצד  להנחיה,  גבוהה,  ברמה 
רבים,  להדים  כמובן  זוכה  זה  פרויקט  והנאה. 
הורים מגיעים בשמחה וכולם יוצאים נשכרים. 
השכבה  את  לצרף  בהנהלה  החליטו  הפעם 
ליהנות  ח'  ז',  ו',  כיתות  הת"ת,  של  הבוגרת 
גם  הערב  את  והתאימו  הוריהם  עם  בצוותא 
להם. את הערב פתח יו"ר סיעת ש"ס ירושלים 
סגן ראש העיר ומחזיק תיק חינוך חרדי בעיריה 
המיזם  על  שבירך  שליט"א,  כהן  צביקה  הרב 
הוא  הרעיון.  על  ההנהלה  את  ושיבח  המבורך 

מלווה  הוא  כי  וציין  הנוכחים  מכמות  התרגש 
את הת"ת ומכיר את פועלו. הוא הודה למנהל 
מסירותו  על  שליט"א  שריקי  אברהם  הרב 
ההשקעה  ועל  הת"ת,  למען  נדלית  הבלתי 

העצומה שנותן הוא והצוות היקר בתלמידים.
ישראל  לאחר מכן הגיע הדרשן הנודע הרב 
שושן שליט"א וריתק את המשתתפים בשיחת 
מוסר מפליאה על אמונה, תפילה ואופן הפנייה 
רהוטה  ובצורה  בנעימות  שוחח  הוא  לקב"ה. 
הקשיבו  כולם  בקהל,  שררה  דממה  וקולחת, 
בסקרנות ובשקיקה, מסרים רבים יצאו מן הלב 
השיחה  בסיום  זו.  בהרצאה  הלב  אל  וחדרו 
המחזקת הסבו הנוכחים לסעודת מלווה מלכה. 
ניכרת.  היתה  וההשקעה  גדולה  היתה  ההנאה 
לקראת סיום הערב הופיעו בעלי מנגנים ובליווי 
קומזינג  לאוירת  הקהל  את  הכניסו  נגינה  כלי 
האבות  שרו  ארוכה  שעה  במשך  מרגשת. 
המאחדים  שירים  נשמה,  שירי  והתלמידים 
לבורא.  הנשמות  את  ומקרבים  הלבבות  את 
האימהות מחו דמעות התרגשות והאוירה היתה 
כי  הערב,  בסיום  ציינו  כולם  קסומה.  באמת 
ההנאה היתה גדולה וכי תועלת עצומה הפיקו 
הם מערב מיוחד ומחזק זה. הם הודו להנהלה 

ושבו לביתם בכוחות מחודשים.

מלווה מלכה מיוחד בת"ת "שובו חזון אברהם"
השבוע התקיים במסגרת בית המדרש להורים בת"ת "שובו 
חזון אברהם", ערב מלווה מלכה מיוחד במינו  בתכנית 
הערב, הוגשה סעודת מלווה מלכה עשירה ומגוונת, ההורים 

שמעו שיחה מרתקת, וצללו לקומזינג מרגש וסוחף.

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
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קרטון חזה עוף
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תהיו כל הזמן בשריים
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6 עופות במארז

ירכיים עוף
הרב גרוס | קפוא

צלי כתף
קפוא  עופות במארזקפוא

מחולק, 
ארוז במגשים 
ונקי משומן 

ועורות מיותרים

קפוא

פיקנטי/מזרחי/כבשקפוא

לשניצללחזה

3 ק"ג ב-

ליחי'לק"ג109 19901290

קבב

חדש בסניף ב"ב: מחלקת יינות ומשקאות חריפים



קפה איכותי
תמיד מחובר למקורות שלו

קפה ברזילאי. 100% פולי קפה מברזיל.
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מאת:  ישראל פריי

קנס מפקחי  עבור מרבית האנשים, חטיפת 
ותסכול,  כעס  בהרבה  תסתכם  הקלה  הרכבת 
הקנס  ותשלום  הגזרה  רוע  עם  בהשלמה  אך 
צעירה  סיידין,  ענת  כן  לא  שיניים.  בחריקת 
לעבור  לא  שהחליטה  ירושלמית,  דתית 
שהביכה  תשלום  בדרך  ונקטה  בשתיקה 
את  היום  סדר  על  שוב  והעלתה  החברה  את 

הבעייתיות של שיטת הקנסות.
על  קנס  ענת  קיבלה  מה,  תקופת  לפני 
תיקוף  אי  על  'סיטיפס',  מפקח   ₪  186 סך 
הכרטיס. לטענתה, הקנס לא מוצדק והיא אף 
ניסתה לערער עליו. לדבריה, פנייתה לא זכתה 

כלל למענה.
עם  להשלים  הצעירה  נאלצה  לה,  בצר 
בדרך  זאת  לעשות  בחרה  אך  הקנס,  תשלום 
אספה  היא  כחודש,  במשך  שונה.  מעט 
בעשרות  מרביתם   - קטן  כסף  של  מטבעות 
אגורות - ובסיוע בני משפחתה הצליחה לגבש 

את מלוא הסכום.
ניגשה  הכבד,  המטבעות  צרור  כשבידיה 
פנתה  הקלה,  הרכבת  למשרדי  ענת  השבוע 
לפקידים וביקשה לשלם את הקנס באמצעות 
את  העביר  המופתע  הפקיד  המטבעות.  אוסף 
דקות  עמלו  יחד  פקידים,  שורת  לידי  הסכום 
ארוכות לספור את הסכום שעלה למלוא גובה 

הקנס.
הובכה  הפקידים,  שהובכו  ממה  יותר 
בשידור  תועדה  החוויה  שכל  לאחר  החברה 

חי ברשת החברתית ועוררה הד ציבורי נרחב. 
מתושבים  תגובות  גרר  הסמלי  המחאה  אקט 
ונוסעים מתוסכלים שהציתו שוב את המחאה 
של  והאכיפה  הקנסות  מדיניות  נגד  הגוברת 
נהנו  התקשורת  ערוצי  בנוסף,  הקלה.  הרכבת 
מחמיאות  מכותרות  נהנתה  וענת  מהגימיק 
ומהופעות באולפנים שם השמיעה ברמה את 

ביקורתה.
להציג  הניסיון  אף  "על  סיטיפס:  תגובת 
הרי  הקלה  ברכבת  לכאורה  קשה  אוירה 
לחלוטין.  שונה  תמונה  מוכיחה  שהמציאות 
שנכתבו,  לטענות  ובניגוד  הנ"ל  במקרה  גם 
נדחתה עקב  אך  נענתה  אכן  ענת  השגתה של 

אי תיקוף של הכרטיס.
"ברכבת הקלה נוסעים מדי יום כ-150 אלף 
נוסעים, אשר רוב רובם פועלים בהתאם לכללי 
שנערכים  בסקרים  ממנה.  ונהנים  הנסיעה 
באופן שוטף גם על ידי המדינה, הרכבת הקלה 
זוכה באופן קבוע לשביעות רצון גבוהה בקרב 

הנוסעים.
נעימה  נסיעה  המשך  לענת  מאחלים  "אנו 
הנחיות  פי  על  כי  ומזכירים  הקלה,  ברכבת 
כרטיס  את  לתקף  חובה  התחבורה,  משרד 
הנסיעה בכל נסיעה ואי תיקוף הכרטיס שווה 

לאי תשלום על הנסיעה".

מאת: משה אברהמי

נפרץ  מביאלא  האדמו"ר  של  קודשו  מעון 
ובהם  ערך  יקרי  חפצים  ממנו  ונגנבו  השבוע 
תלונה  רב.  סנטימנטלי  ערך  לה  החנוכייה, 
הגיעו  פלילי  זיהוי  וחוקרי  למשטרה  הוגשה 
לזירה, לקחו טביעות אצבעות ואספו צילומי 

אבטחה.
בחצות  התבצעה  הפריצה  הערכה,  פי  על 
ליל, אז הגיעו הגנבים לחדר האדמו"ר שבבית 
וביצעו  בירושלים,  יעקובזון  ברחוב  מדרשו 
יצא  לכן  קודם  יום  השפלה.  מלאכתם  את 
שהגנבים  כך  באיטליה,  למנוחה  האדמו"ר 

הגנבה  דבר  וגם  מפריע  באין  לפעול  יכלו 
התגלה רק יום לאחר מכן. 

ובליל שבת, פרצו גנבים לביתו של משגיח 
רבי אהרן חדש, בשכונת  מיר הגה"צ  ישיבת 
בני  היעדרות  את  ניצלו  הגנבים  ישראל.  בית 
הבית לטובת שמחה משפחתית מחוץ לעיר, 

ובזזו מכל הבא ליד.
בנוסף לשלל חפצים, תכשיטים ורכוש רב, 
הניחו הגנבים את ידם גם על צ'קים שהוחזקו 
למטרת גמ"ח אותו מפעיל המשגיח, ובימים 
אלה מנסים אנשי הבית לעשות סדר בדברים.

גנבים חסרי כבוד: מעון קודשו של האדמו"ר מביאלא 
ניצלו  גנבים    ונבזז  נפרץ  למנוחה,  בחו"ל  השוהה 

שמחה משפחתית, ופרצו לבית המשגיח ממיר

מעון האדמו"ר ודירת 
המשגיח נפרצו

נקמה: קיבלה קנס 
ושילמה בעשרות אגורות

קנס,  שקיבלה  ירושלמית  צעירה 
הרכבת  מפקחי  מוצדק,  לא  לטענתה 
במטבעות  הסכום  את  אספה  הקלה, 
  חי  בשידור  החברה  את  והביכה 

סיטיפס: המציאות שונה לחלוטין
 שק המטבעות בדרך לתשלום הקנס 



מבשלת שבת 
חזק!ל- 20 איש?

אינטנס קפה 
מחוזק באספרסו אמיתי

לחווית קפה עוצמתית ועשירה
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הילה פלח

ברמת  'כללית'  של  הרפואי  המרכז 
הגדולים  הרפואה  ממרכזי  אחד  אשכולהוא 
במחוז ירושלים, הכולל בתוכו מעטפת רחבה 
של שירותי רפואה יועצת המשתרעים על פני 

חמש הקומות בבניין. 
המרפאה הראשונית, בניהול ד"ר ג. ניתאי, 
עור,  ילדים,  משפחה,  רפואת  יחידות  כוללת 
תזונאית ודיאטנית, עובדת סוציאלית, שירותי 
חיים  אורח  לקידום  סדנאות  ומעבדה,  סיעוד 
המאפשר  מרקחת,  בית  פועל  לצידה  בריא. 
לתושבי השכונה לקבל שירות רפואי ולרכוש 

תרופות בביקור אחד. 
לבריאות  מרכז  שוכן  הרפואי  במרכז 
רופאי   14 שירות  מעניקים  במרכז  האישה. 

ורופאות נשים והוא מעניק מגוון שירותים. 
קרדיולוגי,  מרכז  קיים  בבניין  בנוסף, 
בניהולו של ד"ר דניאל קוקוי, הכולל נבחרת 
מהמובילים  בכירים  קרדיולוגים  תריסר  של 
ובבתי  בקהילה  טיפול  בין  המשלבים  בארץ, 
פועל  הקרדיולוגית  המרפאה  לצד  החולים. 
הבדיקות  מכלול  את  המספק  מור',  'מכון 
הנדרשות לצורך השלמת הטיפול הקרדיולוגי.  
בבניין פועלות יחידות נוספת כמו מרפאת 

ליברגל,  פרופ'  של  בראשותו  אורתופדיה 
כרם  עין  בהדסה  אורתופדיה  מחלקת  מנהל 
והר הצופים. לצד המרפאה האורתופדית פועל 

מכון רנטגן הכולל מכשירי DR חדשניים. 
המכון  מצוי  במרכז  הכל.  לא  וזה 
מכוני  מבין  בגודלו  השני  לפיזיותרפיה, 
במכון  בארץ.  'כללית'  של  הפיזיותרפיה 
מומחים  פיזיותרפיסטים  כ-28  מועסקים 
טיפולים  המעניקים  שונות,  בהתמחויות 
ייחודיים והוא מאובזר בציוד ומכשור רפואי 
מקצועי מהמתקדמים בתחום. לצד הטיפולים, 
לכ-25  שבועיים  שיעורים  במכון  ניתנים 
לצרכים.  בהתאם  ולגברים  לנשים  קבוצות 
המעניקות  פיזיותרפיסטיות   5 במכון  בנוסף, 
בו  ומתקיימות  לילדים  פיזיותרפיה  טיפולי 
ולווי  תינוקות  עיסוי  של  להורים  סדנאות 
המכון  פועל  במרכז  כן,  כמו  התפתחותי. 

לרפואה גריאטרית. 
מחוז  בכללית  החרדי  המגזר  מנהל  לדברי 
בעיצומו  "אנו  רוזנגרטן:  משה  ר'  ירושלים, 
של קמפיין גדול שמספר לציבור את העוצמות 
של המרכז הרפואי של כללית ברמת אשכול. 
חולים,  כבית  גדול  רפואי  במרכז  מדובר 

שמעניק את כל שרותי הרפואה עם נשמה". 

אלי כהן

לצרכי  לאינטרנט  לזקוקים  טובה  בשורה 
שנולד  האינטרנט  סינון  ספק  נטפרי,  פרנסה: 
כמענה אמת לבעיות בהן נתקלו אנשי מקצוע 
חרדים בסננים השונים, יוצא במהלך משולב 
 ,019 והמהיר  המתקדם  האינטרנט  ספק  עם 
לשירותי  כעת  למצטרפים  מיוחדת  ובהטבה 
הסינון ההיברידי. ההטבה תעניק למצטרפים 
כעת במסלול של 019, מחיר ייחודי בסך 45 

שקל בלבד לשירות ספק פלוס שירותי סינון.
המשלב  נטפרי,  של  ההיברידי  הסינון 
קפדני  אנושי  סינון  לצד  מתקדמת  רובוטיקה 
שנבחנו  לאחר  עצמו.  השטח  מתוך  נולד   -
אינספור תלונות של כאלה שנזקקו לאינטרנט 
גם  רבות  בעיות  על  שדווחו  פרנסה,  לצרכי 
ברמת הסינון וגם בחוויית השימוש, החליטו 
כמה אנשי מקצוע חרדים, להרים את הכפפה 
סוף  וולונטרי שיעשה  במיזם שיתופי  ולצאת 
לבעיות הסינון, ומבלי שיהיה צורך להתפשר 

על האיכות הטכנולוגית ועל חווית השימוש.
הייתה  המפתחים  צוות  של  המוצא  נקודת 
ניתן להגיע לסנן מושלם רק עם סינון  כי לא 
רובוטי. מחקרים בינלאומיים שהוכיחו כי אין 
תחליף לאבחנת העין האנושית, לצד אינספור 

ניסויים בשטח מצד אנשי מקצוע , העלו כי רק 
שילוב של סינון אנושי יביא לתוצאה מושלמת 
מבלי  ומושלמת  מלאה  סינון  רמת  שתבטיח 

להגביל את חווית השימוש.
מהודו  נכרים  בנטפרי  גייסו  כך,  לשם 
את  שלמדו  שלאחר  ואוקראינה,  ובנגלדש 
תמונות  על  לעבור  החלו  הסינון  עקרונות 
ואתרים שכדי לפתוח אותם למשתמשים, היה 
צורך לשלב בהן סינון אנושי. כך יכלו בנטפרי 
לאשר פתיחת אתרים נוספים מבלי לוותר על 

רמת הסינון. 
כבר  נבדקו  לפעול,  נטפרי  החל  מאז 
195,990,500 תמונות, כשבכל יום מצטרפות 
כחצי מיליון תמונות למאגר התמונות שכבר 
פניות   236,141 המערכת.  ידי  על  נבדקו 
האמון  את  משקפת  כזו  פנייה  כשכל  טופלו, 
בין  שיש  הרחב  הפעולה  שיתוף  ואת  העצום 

ציבור המשתמשים וצוות נטפרי.
מבחינת הסינון, בנטפרי ניתן לקבל התאמה 
המשתמש.  לצרכי  מרבי  בדיוק  פרסונלית 
להגדיר  מאפשר  תכונות  רב  חדשני  ממשק 
לפי  אתרים  סגירת  הכוללים  פרופילים 
רשימה או לפי תגיות וכן פתיחה וחסימה של 

הפרופילים לפי שעות וימים בשבוע.
להצטרפות חייגו עכשיו: 05599-05599

המרכז הרפואי הענק של 'כללית' ברמת אשכול מעניק ללקוחות 
את כל שירותי הבריאות תחת קורת גג אחת

לביצור  הרבנים  ועדת  בפיקוח  האיכותי  האינטרנט  סנן  נטפרי, 
חומות הדת, יוצא במהלך משולב עם 019: 45 שקל לחודש בלבד

019 ונטפרי מציגים: כך 
יצרנו את הסינון המושלם

חמש קומות
של עוצמה

ללקוחות 'כללית' 

מרפאת כללית בשכונת רמת אשכול בירושלים
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ארי קלמן

חוק  את  הכנסת  מליאת  אישרה  דרמטי,  שימורים  ליל  בתום 
המרכולים בקריאה שניה ושלישית, בדיון שנדחה משבוע שעבר 

צפויים  בלתי  חיסורים  ובעקבות  הסכמות  אי  בשל 
בקואליציה, ולאחר שסוכם כי חנויות הנוחות יוחרגו 
יום  - עלה חוק המרכולים בשעות הערב של  מהחוק 
לאחר  ארוכות,  שעות  במהלך  הכנסת.  למליאת  שני 
שהסתיים הדיון, נערכו הצבעות על מאות הסתייגויות 
שהגישה האופוזיציה לחוק, כשהקואליציה מנצחת על 
חודו של קול – 58 תומכים בחוק לעומת 57 מתנגדים. 
ל'קו עיתונות' נודע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו 
ההצבעות  בסיום  החרדים  הכנסת  חברי  עם  שוחח 
המפרכות, והתייחס ליוזמות חקיקה נוספות הנמצאות 
על הפרק: ״העברנו את החוק", אמר נתניהו", "עכשיו 

מספיק. זה רק מחזק את לפיד ומפלגות השמאל״.
מסדר  ההסתייגויות  ירדו  הדיון  שעות  כל  לאורך 
היום בזו אחר זו ברוב דחוק, כאשר את הערב מלווה 
ישראל  ח"כ  של  הצבעתו  בשלה  טכנית  תקלה  גם 
אייכלר לא נקלטה במחשבים והוא חושב בעל פה על 

ידי יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין.
במהלך הדיון התחוללה מהומה, כאשר במהלך ההצבעה על 
מהמחנה  שמולי  איציק  ח"כ  הגיש  אותה  מההסתייגויות,  אחת 
הציוני, ואשר קבעה כי גם חנויות לממכר מוצרים למטבח תוכלנה 
לפתוח את שעריהן בשבת - לא הצביעו שניים מחברי הקואליציה 

- סגן שר הביטחון אלי בן דהן מהבית היהודי ושר השיכון יואב 
גלנט מכולנו, ובכך אושרה הסתייגות. 

בלית ברירה, ולאחר שהנציגים החרדים סירבו לניסיונות השר 
יריב לוין לשכנע אותם לוותר על תיקון ההסתייגות, הוריד יו״ר 

הקואליציה ח"כ דוד אמסלם את ההסתייגות לדיון בוועדת הפנים 
- שם הסירו את הסעיף מהחוק. 

הכנסת  חברי  ניצלו  התכנסה,  הפנים  שוועדת  בזמן  במקביל, 
החרדים את הזמן לתפילת שחרית. 

חוק  על  הדיון  בתום  אמר  התורה  מיהדות  מקלב  אורי  ח"כ 
המרכולים: "נלחמנו על קדושת השבת, עמדנו על כך ששבת לא 
ניתנה לחלקים, ללא החוק הזה יהודים היו נאלצים לעבוד בשבת 
קודש, ילדים לא היו רואים את הוריהם לא ביום חול ולא בשבת, 
כל  בין  לחבר  שאמור  והדבר  היסוד  אבן  היא  השבת 
חלקי העם, כל המאמץ בחוק נעשה עבור כבוד השבת, 

עבור מניעת הרחבת רמיסת השבת במרחב הציבורי.
"על אף מסע ההכפשה וההשמצה שרובו ככולו לא 
פוליטיים  לצרכים  ניצול  אלא  החוק,  למהות  התייחס 
ואלקטוראליים, אנו לא עושים את החשבונות הללו, 
שאינם  רבים  היום  כבר  ישראל.  גדולי  לנו  הורו  כך 
עושים  במאבק,  מתעניינים  ומצוות  תורה  שומרים 

חשבון נפש במה אנו יהודים ומזדהים אתו".
הבוקר:  אמר  דרעי  אריה  ש"ס  ויו"ר  הפנים  שר 
הוא  חרדי',  'ניצחון  איננו  המרכולים  חוק  "אישור 
שמירה על הסטטוס קוו וניצחון הרוב הדומם במדינת 
המדינה  של  היהודי  צביונה  בהמשך  הרוצה  ישראל 

ומעוניין לנוח ביום המנוחה. כי היא מקור הברכה".
"אלה  ציין:  אמסלם  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר 
קואליציוניים,  בהסכמים  אליהם  מחויבים  שאנו  החוקים  מסוג 
ועדיין השבת חשובה לנו לא פחות מלאחרים. אין צורך להיכנס 
לפאניקה - אחרי שהחוק הזה יעבור יראו שהוא לא ישנה דבר, 

הכל יישאר כשהיה".

הח"כים החרדים בתפילת שחרית אחרי ההצבעה

נתניהו לחרדים: "עכשיו מספיק. זה מחזק 
את לפיד והשמאל"

⋅ האופוזיציה הצליחה  לאחר ליל הצבעות דרמטי ומתיש, אישרה מליאת הכנסת את חוק המרכולים בקריאה שניה ושלישית 
להפתיע ולנצח באחת ההסתייגויות, ובעקבות כך נדרש דיון בוועדת הפנים ⋅ מקלב: "לא עושים חשבונות אלקטוראליים" ⋅ 

דרעי: "לא ניצחון חרדי, שמירה על הסטטוס קוו" ⋅ אמסלם: "לא להיכנס לפאניקה. החוק לא ישנה דבר" 



כללית ברמת אשכול

נותנת לך הכל!
מקצועיות עם נשמה בכל קומה

 5 קומות של שירותי 
בריאות לכל המשפחה 

לרשותכם במרכז הרפואי 
רמת אשכול

הכל בחיוך

הכל קרוב לבית

הכל ברפואת ילדים

הכל ברפואת נשים

הכל בקרדיולוגיה

הכל באורתופדיה

הכל בפיזותרפיה למבוגרים ולילדים

הכל ברפואת משפחה

חדש!
מנהלת אדמניסטרטיבית ומנהלת קשרי לקוחות 

מהקהילה רותי יוד 052-7605321

לשירותכם:
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"לא ברור לי למה גפני חושב שהוא ירוויח נקודות זכות בקהל 
הוא  מה  יודע  לא  אני  הציבורים,  בין  קרבות  מנהל  כשהוא  שלו 
ירוויח מלהתנגח, יכול להיות שהוא ידע שאני אשתולל ואתפרע 
ואעזור לו להביא את הכסף", פותח ח"כ בצלאל סמוטריץ' מהבית 
על  למאבק  מתייחס  כשהוא  עיתונות',  ל'קו  הריאיון  את  היהודי 

תקציב מד"א שניהל בוועדת הכספים.
עסקנים  שאתם  הדתית,  הציונות  נציגי  אתכם,  האשים  גפני 

שדואגים רק לעצמכם...
אח  מרגיש  אני  הציבורים,  בין  למחלוקת  אותי  תגרור  "לא 
דואג  כשהוא  גפני  את  מגבה  ואני  הדרישות,  של  ב99%  ושותף 
דואג  כשהוא  אותו  מגבה  אני  התורה,  אותה  זו  כי  התורה,  לבני 
לתלמודי התורה. לא אגרר בשום פנים ואופן למלחמה בין הציבור 
הדתי לאומי לבין הציבור החרדי, אנחנו אחים ויש בינינו הבדלי 
השקפות בנושא הציוני וביחס למדינת ישראל, אבל יש גם המון 
יחד. הנה קח את  וצריכים לעבוד  יכולים  מכנה משותף שאנחנו 
אגרר  לא  השבת...  של  צביונה  על  המאבק  ואת  המרכולים  חוק 
גפני  שעורך  המזיקים,  גם  ובעיניי  הקטנוניים,  הבוץ  לקרבות 

בחוסר אחריות".
ומה דעתך על חוק המרכולים? 

"אני חושב שזה שוויתרו על ההחרגה על תל אביב היא טעות 
פעמיים, פעם אחת כי תל אביב היא לא מדינה בתוך מדינה ופעם 
בבג"ץ.  משפטית  בעיה  תהיה  הוחרגה  אביב  שתל  משום  אחת 
מתל  שונים  אנחנו  'למה  ויעתרו  יבואו  למשל  שגבעתיים  משום 
אביב', וגם חנויות הנוחות שהוחרגו יגיעו לבג"ץ שעתיד לפסול 
את החוק, לכן התנגדתי להחרגה, החשש שלי הוא שהדבר עלול 

לסכן את החוק. 
"אני מעריך שהחרדים עשו הערכה של בין המצוי לרצוי ומה 
יותר  שאפשר  חשבתי  אני  הקואליציה,  בתוך  להעביר  אפשר 
על  הולכים  כבר  אנחנו  שאם  לי  נדמה  הזה.  בעניין  להתעקש 
המהלך הזה, משלמים עליו מחיר ציבורי מסוים במקומות שלא 
אוהבים את החוק הזה, אז נכון כבר ללכת עד הסוף, אבל אני לא 

דן את חבריי החרדים".
מה דעתך על התנהלות ליברמן?

זה  מוות,  עונש  לחוק  נתנגד  שכולנו  מהלך  להוביל  "ניסיתי 
זול של ליברמן. מה פתאום  זה פופוליזם  חוק שהוא בלוף הרי, 
נגד  אחריות,  בחוסר  מתנהג  הוא  הזה?  ההישג  את  יקבל  שהוא 
יקרה אם לא  ההסכם הקואליציוני, עושה שבת לעצמו. הרי מה 
היינו מעבירים לו את החוק? הוא יפיל את הממשלה? הוא ילך 
לבחירות? הרי הוא לא יהיה עוד פעם שר הביטחון. הוא בחיים 
יוותר על התפקיד, הוא ייאחז כל יום בכיסא. איזה איום יש  לא 

לליברמן על הממשלה?! זה אקדח קפצונים".
אתה חושב שיש סיכוי שחוק המרכולים הרטרואקטיבי יעבור? 
"אני אתמוך ואני חושב שזה הכרחי להעביר אותו, בסוף יש לנו 
הסכם קואליציוני ששם נכתב שאם בג"ץ יפגע בסטטוס קוו אנחנו 
נתקן אותו בחוק ותל אביב זה עצמו שחיקה, אם אתם לא רוצים 

תלכו לבחירות".
היהודי:  לבית  תקומה  בין  לברית  סמוטריץ'  מתייחס  לסיום, 
"יש לי קשר נפלא עם הבית היהודי ואני מאוד רוצה שותפות, אני 
רואה את עצמי שליח שלהם. יש לי המון הערכה לשר בנט וזה 
לא סוד שיש לו תכניות אחרות, הוא רוצה להיות ראש ממשלה 
והוא לא רוצה להישאר במפלגה דתית, לכן אני לא יכול לסגור 
ואם  היהודי  הבית  את  רק  ולהשאיר עכשיו  את האיחוד הלאומי 
בנט מחליט שהוא לוקח את הבית היהודי והופך אותה ממפלגה 
דתית למפלגת ימין בניחוח דתי אז נשארנו בלי מפלגה. לכן חשוב 
לשמר את הבית היהודי ולכן אני חושב להישאר כמו היום. אם 
בנט יחליט שהוא עובר למרכז, אז וודאי שיש ציבור של מפלגה 
ציונית דתית ונקים מפלגה כזו. אני לא נבהל מזה שהבית היהודי 
לא יתמודד אתנו, יש המון אופציות. אני מקווה שנגיע להבנות". 

הבוץ  לקרבות  אגרר  )"לא  גפני  את  תוקף  לוחמני,  בראיון  סמוטריץ'  ח"כ 
הקטנוניים והמזיקים שלו"(, זועם על ליברמן )"מתנהג בחוסר אחריות, חוק 
להיות  רוצה  )"הוא  לבנט  ביחס  ומפתיע  זול"(  פופוליזם  הוא  מוות  עונש 

ראה"מ, מקווה שנגיע להבנות"(

הראיון המלא בסוף השבוע ב-

 "הוויתור על תל אביב הוא טעות"

עם מסלולי הלימוד במסגרת מפוקחת רוחנית ואיכותית
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מזמין את מסיימות כתות י"ב בסמינרי "בית יעקב" והוריהן

לערב היכרות

oטל: 02-5613365 |  fek839 1@gmai l . com

בשילוב דיפלומת הנדסאי 
בביוטכנולוגיה

BSc במדעי המחשבBSN בסיעוד )אחיות(
בשילוב דיפלומת הנדסאי

בביו אינפורמטיקה

BSc במדעי המחשב
בשילוב דיפלומת הנדסאי

אלקטרוניקה

מרשת "אור נהרדעא"

סמינר

 )17.1.18( בשעה 18:00 בסמינר, רח' בית הדפוס 11
)ליד אולם גוטניק(, ירושלים

שיתקיים אי"ה ביום רביעי, ר"ח שבט תשע"ח 

מעבדות טכנולוגיות מתקדמות  מרצים מהשורה הראשונה  מס' המקומות מוגבל 
 הרישום מותנה בועדת קבלה, ראיון אישי ומבדק התאמה

קורס גברים

אחרונים!מקומות 

טכנאי מכשירי חשמל ביתיים, 
קירור ומיזוג אויר

מעבדה ייחודית נוספת מצוידת ומרווחת 
להתמחות במיזוג אויר. 

  מלגות לזכאים

 עולם של פרנסה
מחשמלת

רח׳ שטראוס 17 ירושלים
02-6222210

 רוכשים מקצוע פרקטי ומתפרנסים בכבוד

במגזר החרדי דתי לרשת טרקלין חשמל כהלכה
העבודה במשמרות בין תשע בבוקר לתשע בערב, 6 ימים בשבוע

העבודה באזורים - בני ברק / אשדוד / אלעד שכר טוב למתאימים + בונוסים!!!
*המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

אנשי מכירות מנוסים
ומקצועיים

דרושים

לשליחת קו”ח:
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"לא השבת מעניינת אותם אלא יום חול. הם רוצים להפיל 
למען  מחאה  של  תקשורתי  גל  דרך  זה  את  ועושים   – אותך 
חתום  הזאת,  המרתקת  הקונספירציה  תאוריית  על  השבת". 
בשיחה  הדברים  את  שהשמיע  התורה  יהדות  מח"כי  אחד 

שנערכה עם נתניהו לפני כמה שבועות.
לנתניהו  הבהיר  הסברה,  שעות  אלפי  שבעברו  הח"כ 
שמאחורי 'קמפיין השבת' שפרץ לפתע לחיינו ומנסה לקרוא 
אג'נדה  בעלי  אישים  עומדים  ומדינה,  דת  יחסי  על  תיגר 

בהפרדת החרדים מהימין – באמצעות משברים מלאכותיים.
בין אם יש ממש בתיאוריה ובין אם לאו, על עצם העניין של 
היעדר כל היגיון בגל החקיקה הדתית, ניתן להסכים בוודאות. 
מוטב היה לעולמנו הצר אלמלא באה עתירת בעלי המכולות 
כנסת  חברי  עבור  והפכה  ציבורית,  שנחבטה  השבת  לעולם. 
רק   – הבוחר  למקור  הברכה  ממקור  ערים,  וראשי  חילונים 
יצאה נפסדת. מרכולים לא ייסגרו, אבל הפערים בין חילונים 

לדתיים – רק הולכים ונפתחים.
אלא  הקואליציה,  חברי  החילונים,  הכנסת  חברי  רק  לא 
גם חברי הכנסת החרדים, מצאו עצמם תומכים בעל כורחם 
בחקיקה שהם היו מעדיפים שלא תבוא לעולם. באירוניה ניתן 
הקואליציה,  של  הסף  משומרי  פוליטיקאי,  יש  אם  כי  לומר, 

שעשוי היה להפיק רווחים מחוק 
נתניהו,  בנימין  זהו   - המרכולים 
חלה  הייתה  החקיקה  אם  וזאת 
מלפני  החל  רטרואקטיבית, 
עסקי  כל  את  ומקיפה  שנתיים, 

השבת בתל אביב של מטה. 
מראה  תמונת  שאין  דומה 
הנתק  להמחשת  יותר  משקפת 
החרדי  ההווי  שבין  והפער 
 – ראש-הממשלה  של  לעולמו 
מה  השבוע.  לנו  שנתגלתה  מזו 
השבת  לבין  שלנו  השבת  בין 
של ביבי, ניתן היה ללמוד היטב 
לאחרונה  הכותרות.  מפערי 
בימי  האינטרסים  שגם  נדמה 
החולין, מתפצלים. מחוק השבת 
ההיצמדות   – הגיוס  לחוק  ועד 
לנתניהו נראית כמו מתכון בטוח 

להפסד עתידי. 
ממשיכים  הנאמנים  נציגינו 
לדבוק בברית הישנה עם נתניהו, 
הכאפות'  ל'ילדי  שהפכו  למרות 

של העת הנוכחית, פוליטית וציבורית. כשהציבור ימאס ויקיא 
את האיש ומשפחתו, גם אנחנו, שנצמדנו עד תום, נראה כחלק 
לסיסמה  בפרפרזה  המורחבת.  נתניהו  ממשפחת  נפרד  בלתי 

הישנה מ-96' ניתן לקבוע כיום שנתניהו, רע לחרדים.

היתר מכירה
עיריית  ראש  שאל  המשפט",  לבית  בריצה  הרווחתם  "מה 
תל-אביב רון חולדאי את שר הפנים אריה מכלוף דרעי. "הרי 
פתיחתם  את  במפורש  שמתיר  חוק  לחוקק  לנו  גרמתם  רק 
בשבת. עיריית תל-אביב לא רצתה בזה, אבל מרגע שזה נכפה 

עליה בבית המשפט, לא היה לנו מנוס".
בהרבה,  קרירה  באווירה  שהתקיימה  הזאת,  השיחה  את 
ביניהם  קיימו  הנוכחי,  החורף  של  המהביל  הציבורי  מחומו 
דרעי  הכריע  בטרם  עוד  הפנים,  ושר  תל-אביב  עיריית  ראש 
האם להטיל וטו על חוק המרכולים. שאלתו של ראש עיריית 

תל אביב, יכולה להישאל כיום מפיהם של ראשי ערים רבים.
ניהל מול שר  את סבב השבת הראשון, רון חולדאי בכלל 
הפנים לשעבר גדעון סער, שהיה הראשון שהטיל וטו )חלקי( 
על חוק העזר העירוני שהיה לטעמו, גורף מדי. עיריית תל-

אביב חוקקה, בסבב שני, חוק עזר שהעניק גושפנקא רשמית 
היה  אמור  זאת,  בצד  אך  בשבת,  עסקים  לפתיחת  ראשונית 
וכל  בשבת,  הפתוחים  המרכולים  מספר  את  בפועל  לצמצם 

זאת באחריותה החוקית של עיריית תל אביב. 

הקלעים  מאחורי  מהלכים  לתאם  שניסה  העירייה  ראש 
ולא  להרוויח  מה  גם  לו  שיש  לדרעי  הסביר  הפנים,  שר  עם 
רק להפסיד – כתוצאה מהימנעות מהטלת וטו על חוק העזר 
העירוני. דרעי שהתלבט, לפחות למראית עין, קצת יותר מדי, 
מצא עצמו לבסוף כמי שמואשם בכך שהתמהמהותו הכשירה 

את החוק.
היתר  בשתיקה,  שהעניק  כמי  אותו  סימנו  שיריביו  מרגע 
מכירה בשבת, לדרעי לא הייתה ברירה, אלא להתייצב בראש 

המערכה. התוצאה – מדברת בעד עצמה.

מלאך רע
אם ההיפך היה קורה – וסיעת מלאך המוות הייתה פוקדת 
את ספסליה הנמוכים של האופוזיציה בימי שני, היו מסבירים 
לנו באותות ובמופתים שמדובר בגזירת שמים, איתות מגבוה. 

מלאך רע שעונה אמן, על כורחו.
כשהאותות  גם  בטעותו,  להודות  מפחד  לא  שמאמין  מי 
יריבו.  קדקוד  על  דווקא  ולא  ראשו,  על  ניתכים  והמופתים 
החקיקה  בעולם.  מקריות  אין  מכוונים.  הסתם  מן  האיתותים 
הרבה  גרמה  הדרך,  אוי  הדרך,  אבל  ברוכה,  למטרה  נועדה 

יותר נזק מתועלת. 
תסכול  בנימת  השבוע  הסביר  התורה  יהדות  מח"כי  אחד 
זה  ומפותל.  עקלקל  היה  מראשיתו,  שהמסלול  מוסווית,  לא 
התחיל בנאיביות של בעלי המכולות בתל-אביב ושל גורמים 
שעודדו את המאבק, שבאה לידי ביטוי בריצה שלהם 
לקבלת סעד מבית המשפט. עתירת הסוחרים שגררה 
פתיחת  חוקיות  לאי  בנוגע  התקדימית  הפסיקה  את 
החנויות, אילצה את עיריית תל-אביב לחוקק חוק עזר 
עירוני, ראשון מסוגו, שנוטרל במפתיע דווקא על ידי 

שר הפנים החילוני גדעון סער. 
בסמכות  שימוש  ועשה  שזיהה  הראשון  היה  סער 
הווטו שניתנה לשר הפנים. חוק העזר העירוני אושר 
על ידי סער בנוגע לפתיחת שני מתחמים, כמעט ללא 
מדד  בראש  האיש  את  שממקמים  הסקרים  הגבלה. 
את  לעשות  השכיל  שהאיש  מלמדים  הפופולריות 
הבחירה הנכונה. החילונים זוכרים לו את המתחמים 

שפתח. החרדים – את המרכולים שסגר.
סער גרף את כל הקופה של 'שכר השבת', והותיר 
בסרט  כמו  האוברדרפט.  עם  לבדו  להתמודד  לדרעי 
רע, רודפים חילולי השבת את יו"ר ש"ס מיום חזרתו 
נטש  דרעי,  מכלוף  כשאריה  הממשלה.  לשולחן 
בנחיתת חירום את משרד הכלכלה, הוא הסביר כאן 
השבוע  ופרצו  ששבו  הגז  נימוקי  שלל  בין  בשעתו, 
לחיינו, שמתן ההיתרים לעבודה בשבת היה למעלה 
השבת  השבת,  מן  הבורח  כל  כי  מתברר  מכוחותיו. 

רודפת אחריו.
באותם ימים נכתב כאן, כי את משרד הפנים הוא 
קודמו  שבתקופת  אחרי  עבודה,  ימי  שישה  בסיס  על  מקבל, 
עליו  לומר  ניתן  הפוליטית  שברמה   - שלום  סילבן  בתפקיד, 
שטבע  הביטוי  את  בינתיים(  עליו,  רק  דיוק,  ליתר  )או  כיום 
הסמכות  הועברה   - ז"ל"  "הנ"ל   - אליעזר  בן  פואד  בשעתו 

להטלת וטו על חוקי העזר משר הפנים למליאת הממשלה.
האשכנזים  החברים  איך  כלות,  בעיניים  אז  התבונן  דרעי 

בית ספר לפוליטיקה

נקמת השבת

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

דרעי בראיון ל'קו עיתונות'. צילום ארכיון
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כשהציבור ימאס ויקיא 
את האיש ומשפחתו, 
גם אנחנו, שנצמדנו 

עד תום, נראה כחלק 
בלתי נפרד ממשפחת 

נתניהו המורחבת. 
בפרפרזה לסיסמה 

הישנה מ-96' ניתן 
לקבוע כיום שנתניהו, 

רע לחרדים

אם סיעת מלאך המוות 
הייתה פוקדת את 

ספסלי האופוזיציה, היו 
מסבירים לנו באותות 

ובמופתים שמדובר 
בגזירת שמים. מי 

שמאמין לא מפחד 
להודות בטעותו - גם 

כשהאותות ניתכים על 
ראשו 

שייאלץ  שבת",  של  "ספרדי  בבחינת  לידיו,  הסמכויות  החזרת  את  כופים 
ששילם  ומי  הגורל  צחוק  עירוניים.  עזר  חוקי  על  סדרתי  וטו  עם  להתמודד 
ולפרוש  רבו,  הוראת  לקיים את  הוא השר האשכנזי, שנאלץ  בכיסאו  לבסוף 

מהממשלה, בעוד דרעי נותר בתפקידו.
)שהתמהמה(  הווטו  הטלת  לבין  למשרדו  הסמכות  החזרת  שבין  בשלב 
פורסמה כאן בשעתו דבר פגישתם של דרעי וראש עיריית תל אביב רון חולדאי 
– שאת הציטוטים ממנה קראתם לפני רגע. חולדאי הסביר אז כי דווקא הוא, 
כראש העיר העברית, יהא זה שייאלץ לסגור בפועל עשרות רבות של מרכולים 
שפתוחים בשבת. השיחה לא הסתיימה בטונים צורמים – נכתב כאן בשעתו 
ולא הוכחש על ידי מי מהצדדים. לשני הצדדים היו ברורים המהלכים. דרעי 

יטיל וטו, ואם בג"ץ יחליט לבטלו – יוכל הנציג החרדי לטעון לחפותו.
ערב חג הפסח, במה שנראה כמו ראיון מעולם אחר, של אדם אחר, ישב 
דרעי לשיחת עומק עם עורך קו עיתונות אבי גרינצייג והח"מ. כשנשאל על 
חקיקה:  על  והסברה  חינוך  להעדיף  יש  כי  בהוגנות,  – השיב  משבר השבת 
שבת,  ישמרו  שכולם  שואף  ודאי  אני  "לצערי  דרעי,  אז  לנו  אמר  "תראו", 
אבל גם אם אחוקק עשרה חוקים זה לא יקרה, זה עניין של חינוך והסברה, 
שאנחנו מתפללים לימות המשיח. צריך לזכור, יש בכל הארץ ובעיקר בצמתים 
ועשרות  שבת,  חילולי  יש  ששם  ביל"ו  ובצומת  בשפיים  מרכזים  הגדולים, 
את  יש  סגורה בשבת,  בגדול  הכול  בסך  אביב  תל  דווקא  קונים שם.  אלפים 
הבעיה של המרכולים שזה כביכול הפך לסטטוס קוו כבר 20-25 שנה, אין לנו 
עניין סתם לאכוף את זה. בגלל תביעה משפטית של הסוחרים הקטנים ובעלי 
המכולות, העירייה אולצה לחוקק חוק עזר כדי להכשיר את זה בדיעבד, גם 
אם החוק עזר הזה יתקבל כפי שהעירייה רוצה – היא תיאלץ לסגור כמחצית 

מהחנויות שפתוחות היום ולעשות תורנות ביניהן".
ועל זה אפשר לומר, במבט לאחור: תראו מי שמדבר.

כוח הבן
שאין  במלכוד  דרעי  עצמו  מצא  ובא,  הקרב  בשבט  ט"ו  ועד  האסיף  מחג 
ממנו השתחררות ויציאה. את חוק המרכולים הוא נאלץ להוביל אחרי שבג"ץ 
הקדים את הווטו שהטיל – ואישר את חוק העזר העירוני של עיריית תל-אביב. 
אחד מהטיעונים עליהם התבססה ההחלטה לאשר את חוק העזר העירוני, 
ששעות  וטען  זעם  דרעי  החלטה.  מלקבל  הפנים  שר  של  הימנעותו  הייתה 
ספורות קודם לכן האיץ ביועמ"ש לממשלה לאשר את נוסח הווטו שהטיל. 
בשעתו הועלתה כאן על ידו השאלה הרטורית, האם הועברו מסרים מלשכת 

מה  רם.  בגבעת  העליון  שופטי  מושב  למקום  אדין  צלאח  ברחוב  היועמ"ש 
כי  ספק  אין  אך  היום,  ועד  מאז  הוברר  באמת  לא  הקלעים  מאחורי  התרחש 
חלקו  את  למלא  האפשרות  את  מדרעי  הבג"ץ  שופטי  מנעו  לפסוק,  בלהטם 
להסתפק  יכול  היה  לא  דרעי  ואילך,  רגע  מאותו  מראש.  המתוכנן  במשחק 

במחאה של לצאת ידי חובה.
התורה,  מיהדות  חבריו  ידי  על  דרעי  אותגר  הדרך,  כל  ולאורך  במקביל 
כשאפילו הוויתור על חקיקה רטרואקטיבית שתחול על תל-אביב הוצג על ידם 
כהתקפלות ספרדית. כשהנושא עלה בפגישתם הדחופה של נתניהו והחרדים, 
באותה ישיבה בהולה שהתקיימה ביממה שאחר התפטרות ליצמן, דפק ביבי 

על השולחן ואמר: עד כאן.
אולם  ולהבא,  מכאן  החקיקה  את  להחיל  הסכימו  בחדר  שישבו  החרדים 
להחלת  התורה  דגל  ח"כי  של  דרישת  פורסמה  המחרת,  בבוקר  נאמן  ביתד 
גם על מרכולי תל-אביב. דרעי שמצא עצמו בעל כורחו, על משבצת  החוק 
נמצאו  היום,  ועד  מאז  זעם.   – בשבת  המכירה'  'היתר  את  שמוביל  הפשרן 

לזעמו, עוד סיבות אינספור.
ההסכמה לוותר בשבוע שעבר על חקיקת חוק המרכולים, ולאפשר במקביל 
את העברת שאר החוקים שהיו חשובים ליתר השותפים – התבררה בדיעבד 
ציבורית. ההחלטה ההיא,  פוליטית, אלא בעיקר  כנדיבות של מפסידים. לא 
התקשורתית  בחגיגה  והן  שנפגעה  ההרתעה  ביכולת  הן  כפול.  לנזק  גרמה 

שהתעצמה.
בישין הפכו לחדשות השבוע  ושאר מרעין  ירושלים  חוק  חוק ההמלצות, 
שעבר ופינו את מקומם לחדשות השבת. ח"כית אלמונית כשרן השכל אומנם 
מחפשים  שלא  כאלה  גם  אבל  השבת,  גב  על  להתפרסם  הדרך  את  מצאה 
כותרות אנטי-דתיות, אישים כאופיר אקוניס וליכודניקים תל-אביבים נוספים 
את  ובממשלה  בכנסת  השבוע  הדהדו  חרדים,  בשנאת  נחשדו  לא  שמעולם 

קולות הרחוב התל-אביבי. 
הקואליציה,  חוקי  של  השוצף  בנחל  לעבור  אמורה  שהייתה  החקיקה 
הפכה לאטרקציה תיירותית בפני עצמה, לערוץ שזרימתו ממשיכה, גם בתום 
גליק, עבור לתנחומים  יהודה  השיטפון. מההשתתפות המיוחדת באבלו של 
שרן  לדין של  הפנימית  בהעמדה  וכלה  אזולאי  לדוד  המוקדמים  הפוליטיים 

השכל – האש השבתית לא הפסיקה לבעור. 
לרגעים עצובים, נדמה היה השבוע שחברי הכנסת החרדים, שהבעירו את 
יאיר  ביותר של  ליח"צניו הטובים  יום השבת במשך שבוע שלם, הפכו  אש 
לפיד. לכמה מהם שלא משים מכיסאם, יש זכויות יוצרים בהאדרתו של לפיד 
האב, ואחרי מאורעות השבוע האחרון ניתן לומר שיפה הכוח שהעניקו לבן 

מהכוח שנתנו בשעתו לאב.

מנכס לנטל. נתניהו וחברי הכנסת החרדים
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ִנְזָּכר  ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִקים ֶאל מֶֹׁשה ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה' )ו, ב(. "אֹור ַהַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש ְמָבֵאר, ֶׁשְּבָפסּוק ֶזה 
ַּגם ֵׁשם ֱאֹלִקים ַהּמֹוֶרה ַעל ִּדין, ְוַגם ֵׁשם ֲהָוָי-ה ַהּמֹוֶרה ַעל ַרֲחִמים, ְּכֶנֶגד ַמה ֶּׁשֵהִכין ָלדּון ֶאת ַהִּמְצִרִּיים 
ָאַמר: 'ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִקים', ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהִּדין, ּוְכֶנֶגד ַמה ֶּׁשָרָצה ְלֵהיִטיב ְלִיְׂשָרֵאל ָאַמר: 'ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני 
ה''. ַּגם ְּבֶהְמֵׁשְך ַהְּכתּוִבים ּכֹוֵתב ָהרַב, ֶׁשֵּיׁש ִׁשּלּוב ֵּבין ַהִּיּסּוִרים ַהָּבִאים ִמּכָֹחּה ֶׁשל ִמַּדת ַהִּדין - "ַנֲאַקת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", ְלֵבין ֵׁשם ֲהָוָי"ה. "ֲאִני ה'", ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַּגם ַהִּיּסּוִרים ִנָּתִנים ְּבִמָּדה ְקצּוָבה ּוְבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים.

כְֶּמַלח ַהמְַּמתִּיק ֶאת ַהבָּשָׂר
ָאְמרּו ֲחַז"ל )ְּבָרכֹות ה ע"א(: "ֶנֱאַמר 'ְּבִרית' ַּבֶּמַלח, ְוֶנֱאַמר 'ְּבִרית' ַּבִּיּסּוִרים, ַמה ְּבִרית ָהָאמּור ַּבֶּמַלח 
ֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם". ַּגם  ָּכל  ְמָמְרִקים  ִיּסּוִרים  ַּבִּיּסּוִרים -  ְּבִרית ָהָאמּור  ַהָּבָׂשר, ַאף  ְמַמֶּתֶקת ֶאת  - ֶמַלח 
ְּכֶׁשַהָּקָּב"ה ֵמִביא ַעל ָאָדם ִיּסּוִרים ִמּכָֹחּה ֶׁשל ִמַּדת ַהִּדין, ְמעָֹרִבים ָּבֶהם ַרֲחִמים, ַוֲהֵריֶהם ְּכֶמַלח ַהַּמְמִּתיק 
ֶאת ַהָּבָׂשר. ּוְכמֹו ֶׁשֵּיׁש ָלִׂשים ֶמַלח ְּבִמָּדה ְמֻדֶּיֶקת, ֹלא ָּפחֹות ִמַּדי ְוֹלא יֹוֵתר ִמַּדי, ָּכְך ַּגם ְּבַיַחס ַלִּיּסּוִרים: 

ֵהם ִנָּתִנים ְּבִמָּדה ְמֻדֶּיֶקת, ְוַהָּקָּב"ה ֵאינֹו ַמֲעִמיד ָאָדם ְּבִנָּסיֹון, ֶׁשֵאין ְּבכֹחֹו ַלֲעמֹד ּבֹו. 
ְלִפיָכְך ַאל ִיּפֹל ָאָדם ְּברּוחֹו ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשִּיּסּוִרים ָּבִאים ָעָליו, ְוַאל ִיְתָיֵאׁש. ָעָליו ִלְזּכֹר ִּכי ַהָּקָּב"ה, ֶׁשֵהִביא 
ָעָליו ֶאת ַהִּיּסּוִרים, הּוא ֶזה ֶׁשַּגם ָנַתן לֹו ֶאת ַהּכֹחֹות ְלִהְתמֹוֵדד מּוָלם, ָעָליו ַלֲעמֹד ֵאיָתן ְּבִנְסיֹונֹוָתיו, ַוה' 
ִיְהֶיה ְּבֶעְזרֹו. ַּגם ִמַּדת ַהִּדין ִהיא ַרֲחִמים! ֲהֵריִהי ְּכֶמַלח ַהַּמְמִּתיק ֶאת ַהָּבָׂשר. ַהָּקָּב"ה עֹוֶׂשה ִעם ָהָאָדם ַרק 

טֹוב, ַּגם ִאם ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֶּזה ַרע!

ַהיֶֶּלד שֶׁנּוַֹלד ְללֹא יָד
ְּבִעְנָין ֶזה ַנְזִּכיר ַמֲעֶׂשה נֹוָרא: ֶיֶלד ֶאָחד נֹוַלד, ֹלא ָעֵלינּו, ְלֹלא ָיד ָיִמין. ִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים הּוא ָהָיה ִנימּוִסי 
ְמאֹד, ֹלא ִהְתקֹוֵטט ְוֹלא ָרב, ְּכִמְנָהָגם ֶׁשל ְיָלִדים, ְוָתִמיד ָהָיה נֹוֵהג ַלֲעמֹד ַּבַּצד ְוִלְׁשּתֹק. ַּגם ְּכֶׁשְּכָבר ִּדֵּבר 
- ָהָיה ִּדּבּורֹו ְּבַנַחת ּוְבִנימּוס. אּוָלם ָּתִמיד, ֵהִציָקה לֹו ְּבִלּבֹו ְּפִניָמה ַהַּטֲעָנה: 'ַמּדּוַע ְלָכל ַהְיָלִדים ֵיׁש ְׁשֵּתי 

ָיַדִים, ְוִאּלּו ִלי ֵיׁש ַרק ַאַחת? ַמּדּוַע ִנְגְזרּו ַּדְוָקא ָעַלי ִיּסּוִרים נֹוָרִאים ָּכֵאּלּו?'    
ְוָלֵאם ָהַרְחָמִנית ֹלא ָהָיה ַמה ַּלֲענֹות - ָּכל  ִמֵּדי ַּפַעם הּוא ָהָיה ּפֹוֶנה ְלִאּמֹו ִּבְׁשֵאָלה: "ֶמה ָחָטאִתי"? 
ַמה ֶּׁשּנֹוַתר ָלּה ַלֲעׂשֹות הּוא ְלִהָּכֵנס ַלִּמְטָּבח ְוִלְבּכֹות... ַהֶּיֶלד ָּגַדל ְוָהָיה ְלִאיׁש, ַעל ַאף ֱהיֹותֹו ַּתְלִמיד ָחָכם 
ֵּבית  ֶאת  ָעְזבּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶׁשָּכל  ְלַאַחר  ַהְּתִפָּלה,  ְּבִסּיּום  ֶאָחד,  יֹום  ָּתִמיד.  ְלָהִציק לֹו  ַהְּׁשֵאָלה  ִהְמִׁשיָכה 
ַהְּכֶנֶסת. נֹוַתר הּוא ָׁשם ְלַבּדֹו, הּוא ִנַּגׁש ֶאל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ִהְכִניס ֶאת רֹאׁשֹו ֵּבין ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה, ְוֵהֵחל ִלְבּכֹות 

ְּבִכּיֹות נֹוָראֹות: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ֶמה ָעִׂשיִתי? ֶמה ָחָטאִתי? ַמּדּוַע ַּדְוָקא ָעַלי ָּגַזְרָּת ְלִהָּוֵלד ֲחַסר ָיד?"
ֵאיְנָך  "ְּכלּום  ֵאָליו:  ְמַדֵּבר  קֹול  ָׁשַמע  ַּבֲחלֹומֹו  ְוִנְרַּדם.  ִּכֵּסא  ַעל  ִהְתַיֵּׁשב  הּוא  ֻחְלָׁשה.  ִהְרִּגיׁש  ְלֶפַתע 
ִמְתַּבֵּיׁש ִלְׁשאֹל ְׁשֵאָלה זֹו? ֲהֹלא ָהְיָתה זֹו 'ַהְזָמָנה ְּפָרִטית' ֶׁשְּלָך, ּוְבַמֲאַמִּצים ְּגדֹוִלים - ְלַאַחר ֶׁשִּמְּתִחָּלה 
ֵסְרבּו ְלָכְך - ֶנְעְּתרּו ְלַבּסֹוף ַּבָּׁשַמִים ְלַבָּקָׁשְתָך!"  ְוַהּקֹול ֵהֵחל ְלַסֵּפר: "ֵאין זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהְּנָך ַחי 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְּכָבר ָהִייָת ָּכאן, ָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה', ְוָׁשַמְרָּת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ַאְך ָּדא ָעָקא, ִמָּדה ָרָעה ַאַחת 
ָהְיָתה ְּבָך: ָהִייָת ַּבַעל ְזרֹוַע. ָּכל ֵאיַמת ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָהָיה ַמְכִעיס אֹוְתָך, ָהִייָת ְמַמֵהר ִלְכעֹס ּוִמְׁשַּתֵּמׁש ִּבְזרֹוֲעָך 
ְלַעֵּין  ָיְׁשבּו  ָהֶעְליֹון,  ָלעֹוָלם  ְוִהַּגְעָּת  ּוְׁשנֹוֶתיָך  ָיֶמיָך  ְּכֶׁשָּמְלאּו  ד(.  נח,  )ְיַׁשְעָיהּו  ֶרַׁשע"  ְּבֶאְגרֹף  ְל"ַהּכֹות 
ְּבִדיְנָך: ֵמַחד ִּגיָסא ִהִּגיַע ְלָך ַּגן ֵעֶדן; ָׁשַמְרָּת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ִּדְקַּדְקָּת ְּבַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה, ַאְך ֵמִאיָדְך ִּגיָסא, 
ָּכל ַהֵּמִרים ָיד ַעל ֲחֵברֹו ְלַהּכֹותֹו, ֲאִפּלּו ֹלא ִהָּכהּו, ִנְקָרא ָרָׁשע! )ַסְנֶהְדִרין נח ע"ב(. ַקל ָוחֶֹמר ַאָּתה, ֶׁשֹּלא 

ַרק ֵהַרְמָּת ָיד, ֶאָּלא ַאף ִהִּכיָת ְּבפַֹעל, ֶׁשִאי ַאָּתה ָיכֹול ְלִהָּפֵטר ְּבֹלא ְּכלּום".
"ְלַבּסֹוף ָנְתנּו ְלָך ִלְבחֹר ְּבַאַחת ִמְּׁשֵּתי ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות: אֹו ְלִהָּכֵנס ַאְרָּבִעים יֹום ַלֵּגיִהּנֹם, אֹו ַלֲחזֹר ָלעֹוָלם 

ְּבִגְלּגּול ּוְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ָּפַגְמָּת ְּבִמַּדת ַהַּכַעס ּוַבֲהָרַמת ָיַדִים. ְוַאָּתה, ֶׁשָחַׁשְׁשָּת ָלׁשּוב ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ִּכי ִמי 
יֹוֵדַע ְּבֵאיֶזה ִּגְלּגּול ָּתׁשּוב, ְוִאם ָאֵכן ְּתַתֵּקן ֶאת ַהְּפָגם ֶׁשָּפַגְמָּת, ָּבַחְרָּת ָּבֶאְפָׁשרּות ָהִראׁשֹוָנה. ָלְקחּו אֹוְתָך 
ַלֵּגיִהּנֹם, ּוְכֶׁשִהְתַחְלָּת ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהחֹם ַהּנֹוָרא ָהעֹוֶלה ִמָּׁשם - 'ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה' )ְּתִהִּלים קכו, ו(, ַהִחּלֹוָת 
ִלְתהֹות ַעל ְּבִחיָרְתָך. ְּכָכל ֶׁשִהְתָקַרְבָּת ַלֵּגיִהּנֹם, ְוַהחֹם ִהְתַּגֵּבר ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז, ַהִחּלֹוָת ְלִהְתַחֵּנן ַעל 

ַנְפְׁשָך, ּוִבַּקְׁשָּת ַלֲחזֹר ְּבָך, ּוְלַהְעִּדיף ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ַהְּׁשִנָּיה: ַלֲחזֹר ְּבִגְלּגּול ָלעֹוָלם ַהֶּזה".    
"ִמְּתִחָּלה ֵסְרבּו ְלַאְפֵׁשר ְלָך ַלֲחזֹר ְּבָך ֵמַהְחָלָטְתָך ָהִראׁשֹוָנה. ַאְך ְּכָכל ֶׁשָּגַבר ַהַּלַהט ַהּנֹוָרא, ְוַתֲחנּוֶניָך 
ָּגְברּו, ֶהְחִליטּו ְלַאְפֵׁשר ְלָך ְלִהְתָחֵרט ְוָלׁשּוב ְּבִגְלּגּול, ֹלא ִלְפֵני ֶׁשִהְתרּו ְּבָך ְוִהְזִהירּו אֹוְתָך ְּבאֶֹפן נֹוֵקב ִּכי 
ִיְהֶיה ָעֶליָך ְלִהְתַנֵהג ְּבִמְׁשֵנה ְזִהירּות ְלַבל ָּתִרים ָיד ַעל ֲחֵבֶריָך ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן, ְוִאם ָחִליָלה ִּתָּכֵׁשל - ָמָרה 
ִּתְהֶיה ַאֲחִריְתָך. אֹו ָאז, ְלִמְׁשַמע ָהַאְזָהָרה ַהֲחמּוָרה, ִּבַּקְׁשָּת ְּבמֹו ִּפיָך ָלׁשּוב ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִלי ָיד ָיִמין, ְּכֵדי 

ֶׁשֹּלא ִּתְצָטֵרְך ַלֲעמֹד ׁשּוב ִּבְפֵני ַהִּנָּסיֹון ַהֶּזה!"
"ַהַּמְלָאִכים ֵסְרבּו ְלַקֵּבל ֶאת ַּבָּקָׁשְתָך, ְוַטֲעָנָתם ְּבִפיֶהם: 'ְּבִלי ָיד ָיִמין - ֵאין הּוא עֹוֵמד ִּבְפֵני 'ִנָּסיֹון'! 
ַהִּתּקּון ֵאיֶנּנּו ִּתּקּון!' ִמֶּנֶגד, ָהיּו ַמְלָאִכים ֶׁשָּטֲענּו ִּכי סֹוף ָּכל סֹוף ָהִייָת ְּכָבר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָחִייָת ּבֹו ִׁשְבִעים 
ָׁשָנה ְוָׁשַמְרָּת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֶאת ַּבָּקָׁשְתָך ָלׁשּוב ָלעֹוָלם ְּבִלי ָיד, ְּכֵדי ֶׁשַּתְצִליַח ַלֲעבֹר ֶאת 
ַהְּמִׂשיָמה ְּבָׁשלֹום". "ְּבסֹופֹו ֶׁשל ִּדּיּון ִהְתַקְּבָלה ַּבָּקָׁשְתָך! ִאְפְׁשרּו ְלָך ָלׁשּוב ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִלי ָיד! ַמה ְּלָך, 
ֵאפֹוא, ִמְתלֹוֵנן ּוַמְקֶׁשה ֻקְׁשיֹות ַלָּקָּב"ה ַמּדּוַע ָּבָרא אֹוְתָך ְּבִלי ָיד?! ַוֲהֹלא ֶזהּו ֶחֶסד ה' ִאְּתָך! ַּבּצּוָרה ַהּזֹאת 
ַאָּתה עֹוֵבר ֶאת ַחֶּייָך ִמּתֹוְך ִׁשְפלּות ָהרּוַח ַוֲעִדינּות ַהֶּנֶפׁש, ְלֹלא ְּכָעִסים, ְלֹלא ְמִריבֹות, ְלֹלא ַהָּכאֹות, ְועֹוֵמד 

ֵהיֵטב ַּבְּמִׂשיָמה ֶׁשֻהְּטָלה ָעֶליָך".  

גָּלוּת ִמְצרַיִם - ָהַרֲחִמים שֶׁבַּדִּין
ַּגם ָּגלּות ִמְצַרִים ְוַהִּׁשְעּבּוד ֶׁשָהָיה ָּבּה - ָנְבעּו ֵמַחְסֵדי ה' ִאָּתנּו. ַּבֲחַז"ל )ְנָדִרים לב ע"א( ְמבָֹאר, ֶׁשָּגלּות 
זֹו ָּבָאה ְלַתֵּקן כביכול ֶאת ְּפַגם ַהְיִריָדה ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשָּׁשַאל ֶאת ַהָּקָּב"ה )ְּבֵראִׁשית 
טו, ח(: "ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה". ְוָכְך אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא: "ִמְּפֵני ַמה ֶּנֱעַנׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְוִנְׁשַּתַעְּבדּו ָּבָניו 

ְלִמְצַרִים? ִמְּפֵני ֶׁשִהְפִריז ַעל ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה'".
ַהָּקָּב"ה ִּדְקֵּדק ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב )ְּתִהִּלים נ, ג(: "ּוְסִביָביו ִנְׂשֲעָרה ְמאֹד", ְוָדְרׁשּו ַעל 
ְּכֵדי  ַהַּׁשֲעָרה".  ְּכחּוט  ְסִביָביו  ִעם  ְמַדְקֵּדק  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  "ְמַלֵּמד,  )ְיָבמֹות קכא ע"ב(:  ֲחַז"ל  ָּכְך 
ְלַחֵּזק ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהִחָּסרֹון ַהַּקל ָּבֱאמּוָנה ֶׁשִהְתַּגָּלה ֶאְצלֹו, ָּגַזר ַהָּקָּב"ה ַעל ָּבָניו ֶאת ָּגלּות ִמְצַרִים ְוָאַמר לֹו: 
"ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה". ָׁשם ִּתְתַחֵּזק ְּבִלָּבם 

ָהֱאמּוָנה, ְוַיִּגיעּו ְלַמְדֵרָגה ֶׁשל: "ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו" )ְׁשמֹות יד, לא(, ּוְבָכְך ֻיְׁשַלם ַהִּתּקּון.    
ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף, ִּכי ְּבַוַּדאי ַהָּקָּב"ה ֹלא ַמֲעִניׁש ָּבִנים ַּבֲעוֹון ֲאבֹוֵתיֶהם, ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב )ְּדָבִרים כד, טז(: 
"ּוָבִנים ֹלא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו", ְוַהָּקָּב"ה ֹלא ַיֲעִניׁש ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ִּבְגַלל ַאְבָרָהם 
ע"ב(:  כז  )ַסְנֶהְדִרין  ַהְּגָמָרא  ֶׁשְּמָבֶאֶרת  ְּכִפי  ֲאֵליֶהם,  ַּגם  ִחְלֵחל  ָּבֱאמּוָנה  ֶׁשַהִחָּסרֹון  ּוְבֶהְכֵרַח  ֲאִביֶהם. 
"ּוָבִנים ַּבֲעוֹון ָאבֹות ֹלא? ְוָהְכִתיב )ְׁשמֹות לד, ז(: 'ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים'? ָהָתם ְּכֶׁשאֹוֲחִזים ַמֲעֵׂשה 

ֲאבֹוֵתיֶהם ִּביֵדיֶהם".
ִנְמָצא, ֵאפֹוא, ֶׁשָּגלּות ִמְצַרִים ָהְיָתה ִּתּקּון ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ֶׁשֶּנְחַלׁש ֶּבֱאמּוָנתֹו, ְוַעל ְיֵדי ַהִּׁשְעּבּוד ִהִּגיעּו 
ָלֱאמּוָנה ַהְּׁשֵלָמה, ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד ֲעֵליֶהם ַהָּכתּוב )ְׁשמֹות ד, לא(: "ַוַּיֲאֵמן ָהָעם", ְוָכְך ֻהְׁשַלם ַהִּתּקּון. ַּדְוָקא 

ַהִּיּסּוִרים ְוַהִּׁשְעּבּוד ַהָּקֶׁשה - ֵהם ֶׁשֵהִביאּו ֶאת ַהִּתּקּון ַלֵחְטא ְוֶאת ַהְּגֻאָּלה.
)נלקט מהספר החדש "משכני אחריך"(.

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

נושא בעול

ָהַרֲחִמים ֶׁשְּבתֹוְך ַהִּדין

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בפרשת השבוע נמנים שלושת השבטים: ראובן, שמעון ולוי, ומספר הסברים מדוע רק הם 
נמנו. אך אנו נעמוד על לשון הכתוב: במניין שבט ראובן נאמר: "בני ראובן" וכך גם אצל 
שמעון נאמר: "בני שמעון", ואילו אצל בני לוי נאמר: "ואלה שמות בני לוי". שואל השל"ה 
הק': למה אצל שבט לוי נאמר: "ואלה שמות בני לוי" ואילו אצל ראובן ושמעון כתוב "בני" 

בלבד? 
מתרץ השל"ה: שמכיון ששבט לוי לא היו עובדים בפרך הם ביקשו להשתתף בצרת הציבור, ולכן 
קרא לוי לבניו שמות על שם הגלות: גרשון- על שם:שהיו ישראל גרים בארץ לא להם. קהת- על 
שקהו שיניהם מצער השעבוד והגלות. מררי- על שם: "וימררו את חייהם". ומשום כך נאמר: "ואלה 

שמות בני לוי". בכך הוא ביטא את האכפתיות והנשיאה בעול של אחיו.
מוסיף השל"ה הק' וכותב, שמכאן ילמד האדם להשתתף בצער הציבור, אע"פ שאין הצרה מגעת 
לו. ואף הקב"ה הבטיח: "אהיה אשר אהיה"- שיהיה עמנו בצער הגלות. וכל הרוצה לזכות לכתרה 
של תורה, צריך לשאת בעול עם חברו שהיא אחת ממ"ח קניני התורה. והדרך להשתתף בנשיאה בעול 

היא לתת כתף לאחרים ולשאת עימם את משא החיים. 
דוגמא לנשיאה בעול נוכל ללמוד מהסיפור הבא: באחת העיירות הסמוכות לעיירת וורקא, היה 
יהודי שרק לאחר כמה שנים מחתונתו נולד לו בן. יום אחד, הילד ל"ע חלה. האב לקח אותו לרופא 

שבדק את הילד ואמר לאב: ילדך חולה מאוד, אין בכוחי לעזור לך, קום קרא אל אלוקיך ויושיעך. 
כששמע היהודי את הבשורה, נסע לרבי מנדל מוורקא זי"ע, כשהוא נכנס לפני ולפנים החל למרר 
בבכי. הוא זעק: רבי! הושיעה נא את בני יחידי שאינו חש בטוב. למענו שפכתי כ"כ הרבה דמעות, 
אנא רבי העתר בעדי לאלוקים. הרבי שקע במחשבות עמוקות ולאחר כמה רגעים אמר: מה אוכל 
לעשות? שערי שמים נעולים ואיני יכול לעזור לך. היהודי יצא שבור מהרבי וחשב: אם הרבי לא יכול 

לעזור לי, אז מי כן?.
לא עברו כמה רגעים והוא שומע דפיקה על דלת ביתו, בפתח הוא רואה את הרבי הקדוש. הרבי 

ננעלו  לעורר רחמי שמים, אך הם  ניסיתי  ילדך החולה  על  ובכית  לפני  ואמר: כשבאת  לביתו  נכנס 
בפני. ולאחר שיצאת מביתי שבור, ישבתי וחשבתי נכון שאני לא יכול לעזור לך, אבל לבוא ולבכות 
איתך ולהשתתף בצערך אני כן יכול, ולכן באתי. הם ישבו והתפללו לפני בעל הרחמים, עד שנשמעה 
שוועתם במרומים ותפילתם התקבלה, והילד החל להזיע ולהבריא. זהו "נושא בעול"- לבכות יחד, 

וכשעושים זאת, אפשר גם להושיע לו...
כ"ק ה"צמח צדק" זי"ע מליובאוויטש, בסיום קבלת הקהל הזיע כולו, על אף שמזג האויר בחוץ 
היה קר. תמה על כך גבאו והביע את פליאתו לפני הרבי. נענה הרבי הצמח צדק ואמר לו כדברים 
הבאים: "כשמגיע אלי אדם, מתעטף אני בלבוש צרותיו של העומד מולי, ולכשמגיע האדם שלאחריו, 
איני יכול להשאר לבוש בבגדי צרותיו של הקודם, לפיכך פושט אני את בגדי הצרות של הראשון, 
ולובש את בגד המועקה של השני. במאמץ כזה, של פשיטה ולבישה מחדש שוב ושוב, ודאי שאזיע". 
יט,  )יתרו  העם"  אל  ההר  מן  משה  "וירד  שנאמר:  כפי  רבינו,  משה  נכדו  אצל  מצאנו  גם  זאת 
יד(,אומרים חז"ל: מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו ולא היה יורד לביתו אלא מן ההר אל העם. 
ונשאלת  העם.  אל  ישר  והלך  האישיים  ענייניו  כל  את  עת  באותה  עזב  הוא  שם(  ומכילתא,  )רש"י 
השאלה: וכי מה היו עסקיו של משה רבינו שלא פנה אליהם, שהוא זוכה בגינן להערכה גדולה? והלא 
כל עסקיו, מטבע הדברים, לא היו אלא תורה, יראה, צדקה וחסד. משיב ה'שם משמואל", כי עסקי 
משה אכן היו עשיית מצוות ותורה במעלה הגבוהה ביותר. אבל משה מסר את עצמו וויתר על עסקי 
עולם הבא שלו והלך מיד לבדוק למה זקוק כלל ישראל, וזו המשמעות הגדולה ביותר של מסירות 

נפש למען יהודים. לוותר על עולם הבא לטובת כלל ישראל.
מנהיג ישראל אמנם מבורך בהרבה מעלות. אך הבסיס הוא שה"אני" האישי שלו יחדל מלהתקיים 
לחלוטין. אדם שלא שוכח אף יהודי אחד. אדם שמוכן לישא בעול חברו על חשבון צרכיו הרוחניים 

והגשמיים. זהו היה לוי וזה היה נכדו משה רבינו. 
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לאישה
מה חשוב לדעת לפני
שלוקחים הלוואה?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

משקה שוקולד עם עוגיות

טיפים
לעת  מעת  המינוס.  את  לסגור  כדי  או  חתונה  רכב,  לרכישת  אם  בין 
אנו נזקקים להלוואה ⋅ היום, יש לא מעט גופים שמציעים הלוואות- 
בנקאים, חברות כרטיסי האשראי, חברות מימון וגופים פרטיים ⋅ לפני 
שתתפתו לקחת הלוואה, אלה הדברים שחשוב שתדעו, שמעון דנינו, 
מנכ"ל Best Price, עושה סדר ומסביר ⋅ צריכים הלוואה? עצרו רגע!

 מחלקים את קוביות השוקולד ל-4 ספלים.
 יוצקים לסיר את השמנת עם החלב ועם ממרח הלוטוס ומביאים 

לרתיחה.
 מסירים מיד מהאש ומוסיפים את ליקר התפוזים. מערבבים היטב.

 יוצקים את תערובת החלב והשמנת לתוך כל ספל, ומערבבים עד 

שהשוקולד נמס.
 מוסיפים פנימה את פירורי העוגיות ומגישים עם כפית.

אופן ההכנה:מרכיבים:

טעימה

שימרו על 
בטיחותכם בחורף

מריר  שוקולד  גרם   100
איכותי,

1 מיכל שמנת מתוקה
כוס וחצי חלב

שבורות  אוראו  עוגיות   7
לחתיכות קטנות

כפית ממרח לוטוס 

הבילוי  יותר,  עוד  קר  נעשה  הערב  ובשעות  מוקדם  מחשיך  היום  כאשר  הקרים  הגשם  בימי  כי  ידוע 
מנת  על  חמים  ומשקאות  מנחם  באוכל  מלווה  לבית,  מחוץ  ומשפחתיים  חברתיים  במפגשים  המועדף 

להזין  את הגוף והנפש.  רשת קפה גרג מציעה מתכון חם וחורפי

כבר  הקרירות  הערב  ושעות  בפתח,  החורף 
מחפשים  רובנו  הבית.  של  חימום  מצריכות 
מהקור  לברוח  מנת  על  פשוטות  דרכים 
תנורים,  מזגנים,  עם  ולהתחמם  ומהרטיבות 
אמצעי  אבל,  חשמליים.  וסדינים  רדיאטורים 
חימום אלא טומנים בחובם סכנות רבות כאשר 
ירון  אחראית.  לא  בצורה  בהם  משתמשים 
מה  משנה  "לא  מוקד:   G1 מנכ"ל   הורוביץ- 
כמה  ישנם  עליכם,  המועדפת  החימום  שיטת 
עליהם  להקפיד  מומלץ  שמאוד  בטיחות  כללי 
הגורם  את  שמהווים  אלו  במכשירים  בשימוש 
בעונת  ביתיים  ובאסונות  בשריפות  המרכזי 

החורף".
על מנת לצמצם את הסכנות להלן מספר טיפים 

היכולים להציל חיים:
להציב  יש  בגז  או  חשמלי  חימום  מקור  כל   .1
כמו   – דליקים  מחומרים  משמעותי  במרחק 

שטיח, שמיכה ווילונות.

2. אין להשאיר בגדים לייבוש על מפזר חום או 
על תנור עם אש גלויה.

3. יש לנקוט משנה זהירות בקרבת ילדים ולהציב 
את מקור החימום הרחק מהישג ידם.

4. מומלץ להחזיק מטף כיבוי ביתי בבית היכול 
לתת מענה לדלקות קטנות ולמנוע דלקה גדולה 

יותר.

5. למשתמשים בסדין חשמלי, חל איסור לקפל 
את הסדין בעודו מחובר לחשמל.

למקרה  חירום,  תאורת  להחזיק  מומלץ   .6
שתתרחש הפסקת חשמל ממושכת. 

או  החשמלי  לדוד  טיימר  להתקין  מומלץ   .7
המתחבר  חכם  דוד  מתג  לרכוש  לחילופין 

באמצעות אפליקציה לטלפון.

כגורם  ידוע  חשמל  מכשירי  של  עומס   .8
במיוחד,  בחורף  ושריפות.  לקצרים  משמעותי 
חשמל  מכשירי  הרבה  להפעיל  נוטים  אנחנו 
מה  המערכת,  על  ומעמיסים  חשמל"  "זוללי 
ההמלצה  יתר.  להתחממות  לגרום  שעלול 
העיקרית היא לא להפעיל מספר מכשירי חשמל 
"זוללים" יחד, וודאי לא על אותו מפצל חשמל.

9 מומלץ מאוד להתקין לפחות גלאי עשן אחד 
בבית. גלאי העשן מעניק את האפשרות להתרחק 

ולהימלט מהמקום לפני שיהיה מאוחר מידי. 

שלמה,  בטיחות  מעטפת  להשיג  מנת  על   .10
רצוי מאוד לא להסתפק בגלאי עשן עצמאי אלא 
אסון  מונע  טיפול  המאפשרות  בפעולות  לנקוט 
באמצעות גלאי עשן אקטיבי המתריע גם במקרה 
לפלאפון  התראה  באמצעות  מהבית  היעדרות 

הנייד וגם למוקד הבקרה.

חטיבת המוקד של קבוצת G1 מספקת ללקוחותיה 
מהמתקדמים  חדישים,  טכנולוגיים  פתרונות 
אזעקה  מערכות  הביטחון:  בתעשיית  ביותר 
לגילוי פריצה, מערכות גילוי אש ומערכות כיבוי 
ומערכות  ואבדן  גניבה  למניעת  פתרונות   , אש 

בקרה מתקדמות. 

מטרות  יש  ההלוואה?  את  צריכים  אנחנו  למה  להבין  צריך  ראשית 
שהן סוג של מותרות, כמו חופשה או שיפוץ הבית. אך יש מטרות שהן 
בגדר הוצאה בלתי נמנעת כמו הוצאה בריאותית מפתיעה, סגירת חובות 
מיידית ועוד. מצבים אלה ומצבים רבים אחרים בחיים מעמידים אתכם 
באופן בלתי נמנע בפני הוצאה כספית. כל מקרה כזה דורש פנייה לקבלת 

הלוואה.
אחד החששות מהלוואה, הוא החשש מאי החזרתה. לרוב, אם לא תשלמו 
את ההלוואה במועד תחלו לקבל התראות, הנושא יעבור לטיפול משפטי, 
אם  ועיקול משכורת.  הארץ  מן  יציאה  עיכוב  עד  ואפילו  לפועל  הוצאה 
יש דירה בבעלותך יש חשש שהגוף המלווה ידרוש את מכירתו על מנת 
לסלק את החוב. בכל מקרה, אם תגיעו לתהליך כה ארוך, גם אם תשלמו 
וזה  בזמן  את הכסף  החזיר  לווה שלא  כתם של  עליכם  יוותר  החוב  את 

בעייתי לעתיד.

הלוואות מסוכנות
כאן  וקראתם על אנשים שלוו כספים מה"שוק האפור".  וודאי שמעתם 
המקום להסביר שכל גוף חוץ בנקאי שמלווה לכם כסף הוא שוק אפור, 
כך שהכוונה היא ל"הלוואות רחוב", הלוואות שאנו לא יודעים מי עומד 
מאחוריהן ואשר מגיעות לריביות אסטרונומיות ולכן מסוכן ללוות אותן. 
בהקשר הזה יש לציין חקיקה חדשה שעומלים עליה בכנסת שתגביל את 
הריבית לעד 15% שנתית. עד כמה זה מסוכן? קראו את העדות הבאה, 
שניתנה בעילום שם באחד מערוצי התקשורת: "אני כולי מעוקלת. אין לי 
כלום, יש לי שלושה עיכובי יציאה מהארץ". כך מתארת אם לשתי בנות 
הלוואות  של  המסוכן  לעולם  אותה  שהוביל  העגום  המצב  את  ים  מבת 
בשוק האפור, המנוהל על ידי ארגוני פשיעה. דבריה ממחישים ולו במעט 
את מה שיכול לעבור על אנשים רגילים לחלוטין שנקלעים לחוב כספי 
גדול, במציאות הישראלית הלא פשוטה. עבריינים מזהים את הטרף הקל 
ובכסות של עסק חוקי למתן הלוואות גובים ריבית אסטרונומית, מאיימים 
על החייבים, מאלצים לעבוד אצלם ואז להודות בעבירות ונושאים בעונש 
בעבור ארגוני הפשע. הבנתם? חשוב מאוד להבין ממי לוקחים הלוואות.

לסגירת  הלוואה  על  לדבר  חשוב  כזה,  למצב  להגיע  ולא  לנסות  כדי 
המינוס. הריבית על המינוס גבוהה יותר מכל ריבית על הלוואה שתוצע 
לכם. לכן, כדאי לקחת הלוואה כדי לסגור את המינוס. אך צריך להתנהל 
ביותר, שסכומה מאפשר  בחוכמה: לחפש הלוואה עם הריבית הנמוכה 

לסגור את המינוס ולשמור את חשבון הבנק מאוזן.

איך מחזירים?
אז בוא נדבר רגע על ההלוואה עצמה. ככלל - ככל שמספר ההחזרים גדול 
יותר על ההלוואה. לכן, העדיפו תמיד מספר החזרים  יותר, כך תשלמו 
שסכום  חשוב  ההחזר.  בסכום  התחשבות  תוך  אבל  האפשר,  ככל  קטן 
ההחזר יהיה סכום שתוכלו לעמוד בו לכל אורך תקופת ההלוואה. על מנת 
הוצאותיכם  גובה  מה  בדקו  להחזר,  האידיאלי שלכם  הסכום  מה  לדעת 
החודשיות מול הכנסותיכם ומתוך כך תוכלו לגזור את הסכום שתוכלו 

לגייס להחזר. זכרו להתחשב בכל ההוצאות השוטפות וגם בהוצאות חד 
פעמיות גבוהות שעלולות לצוץ. 

יש הלוואות המאפשרות להחזיר סכומי החזר משתנים מידי חודש. אם 
אתם יודעים על הוצאות גבוהות לא קבועות או אתם אמורים לקבל סכום 

כסף גדול בהמשך, כדאי לבדוק את האפשרות להלוואה מסוג זה.
האשראי  דירוג  וביניהם  גורמים  ממספר  נגזר  שתשלמו  הריבית  גובה 
שלכם. כלומר, עד כמה מסוכן להלוות לכם כסף. גם מספר החזרים גדול 
וסכום הלוואה גבוה יגדילו את הריבית, כיוון שהם משקפים סיכון גבוה 

יותר.
איך יודעים כמה ההלוואה "עלתה" לנו? זהו סכום ההלוואה + הריבית 
לכם  עלתה  כמה  לדעת  ותוכלו  ההחזרים  כל  סך  את  חברו  וההצמדה. 
ההלוואה והאם היא אכן משתלמת. אם לא, חפשו הלוואה בתנאים טובים 

יותר. לצורך כך ניתן להיעזר במחשבון הלוואה.

ממי לקחת הלוואה? 
נמוכה,  בריבית  כלל  בדרך  היא  בנקאית  הלוואה  אופציות.  לא מעט  יש 
מציעים  אמנם  מהבנקים  חלק  רב.  החזרים  מספר  ומאפשרת  יחסית, 
הלוואה מיידית וללא בטחונות, אך עדיין הלוואה בנקאית עשויה לקחת 
זמן, והרבה טפסים ובירוקרטיה, עד שהבנק יברר את מלוא רמת הסיכון 
לפנות  תוכלו  בנקאית,  חוץ  בהלוואה  מעוניינים  אתם  אם  שבהלוואה. 
היכולת  כאן  שלכם,  הפנסיוני  החיסכון  את  המנהלים  השקעות  בתי  אל 
ללוות וסכום ההלוואה מוגבלים לפי הסכום שחסכתם בחיסכון הפנסיוני, 
אבל הריביות נמוכות יחסית. קיימות הלוואות גם מחברות אשראי, בהן 

הריבית נוטה להיות גבוהה. 
מה  הוא  שלכם  בשיקולים  בשלל  יופיע  זה  שגם  חשוב  ביטחון,  ליתר 
הקנס או העונש על פיגור בתשלומים. העונש אינו רק קנס כספי, פיגור 
בתשלומים יכול לגרום לפגיעה בדירוג האשראי. פגיעה בדירוג אשראי 
אם  להם.  ומשכנתאות שתזדקקו  עתידיות  הלוואות  על  עלולה להשפיע 
וסכמו  למלווה  פנו  בתשלומים,  לעמוד  יכולים  ואינכם  הלוואה  לקחתם 

אתו על דרך לפריסת או דחיית תשלומים.
מנגד, רצוי לקחת הלוואות המאפשרות החזר מוקדם. סיום ההלוואה לפני 
לכם  רווח  זהו  והצמדה.  ריבית  הנושאים  פחות תשלומים  פירושו  הזמן 
והפסד לנותן ההלוואה. ולכן יש הלוואות הכוללות עמלת פרעון מוקדם, 
פרעון  עמלת  ללא  הלוואה  לבחור  עדיף  המלווה.  על  להגן  שמטרתה 

מוקדם, או עמלה נמוכה ככל האפשר.
לזהות  היודעת  פיתחה מערכת ממוחשבת   ,Best Price חברה חדשה, 
כבר בהתחלה את סיכויי הלווה לקבל הלוואה על סמך הנתונים שמילא. 
של  הסיכוי  ולכן,  בשוק  ההלוואות  ספקי  כל  עם  כמעט  עובדת  החברה 
גם אם מעולם  גבוה מאוד.  לווה לקבל הלוואה דרך Best Price הוא 
להציע  תוכל  המערכת  הלוואה,  לקבל  סורבתם  שלהפך  או  לוויתם  לא 
לא  היא  העיקרית  המסקנה  לכן,  לבחירתכם.   – אלטרנטיביים  פתרונות 
לאיתור  שוק  סקר  ערכו  לכם.  שמוצעת  הראשונה  ההלוואה  את  לקחת 
ההלוואה המתאימה באמצעות https://best-price.co.il/ ומצאו את 

ההלוואה הטובה ביותר עבורכם. 
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בעלי-חיים – בבהמות
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.קול תקיעת השופר."____ אסר ו____ שרי" )מועד קטן טז.(
4.חלל קעור בתחתית הספינה."בספינה וב____" )מכשירין 

ה ז(
7.אילו ידע בעל האבדה כי הדבר אבד ואינו יכול למצאו,בודאי 

היה מתיאש ממנו. אבל למעשה עדין לא התיאש כיוון שלא 
ידע כלל כי הדבר אבד לו. "____ שלא מדעת" )בבא מציעא 

כא: (
9.רמז לדבר,אחיזה כלשהי בדבר. "מה קרבנות יש להם ___ 

אף פאה יש לה ____" )נדרים ו: (
10.נאשם,מי שהגישו נגדו תביעה משפטית. "או שאמר להן 

ה___" )שבועות ד יב( )בלשון רבים(
12.בודאי ובודאי,לא כל שכן!"על ___ כמה וכמה" )ברכות 

סא: (
13.העלה ריח רע,הסריח. "ו__ היאר" )שמות ז יח(

15.כנוי רווח לדוד המלך שחיבר לפי המסורת,את ספר 
התהלים. __ זמירות ישראל. )שמ"ב כג א(

16.בייש את חברו. הלבין ____ חברו. )אבות ג יא(
17.מאותיות ה- א"ב.

19.כתב,תעודה. "וזה פרשגן ה____" )עזרא ז יא(

1.שנאה,קנאה,רוגז. "____ היתה בלבם" )חגיגה 
טו: (

2.מפרשיות השבוע.
3.נדיבות,יחס של רצון ואדיבות."משה נהג בה 

____   ____ ונתנה לישראל" )נדרים לח.(
5.דבר של ממש,דבר המחזיק מעמד.דבר של 

____ ) על פי גיטין ב ג(
6.פחות ערך,קל. "הנה אלפי ה____ 

במנשה")שופטים ו טו( )בהיפוך אותיות(
8.כנוי לאחת מקבוצות-הכוכבים."עשה ____ 

כסיל וכימה" )איוב ט ט( )בהיפוך אותיות(
11.יבום,נשואי יבמה. "שקדשה לשום ____" 

)יבמות נב: (
14.היכה,חבט,דפק. "על שם שהדלת ____ עליו"               

)רש"י שמות כא כה( )בלשון זכר(
16.מכשול,תקלה. "נתנו רשעים ____ לי" )תהלים 

קיט קי(
18.כך או להפך. "___ כנס ___ פטר" )כתובות 

יג ה(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

איל, ויחמור, עז, בהמה, ומריא, עתודים בקר, ועיר, פר גדי, וצבי, פרא, גמל, ותאו, פרה האתון, חמור, צאן, 
הפרד, כבש, ראם, ואקו, כשב, רחלים, ודישן, מקנה, שה, והצפיר, סוס, שור, וזמר, עגל, שעיר, וטלה, 

עדר, תיש 

יתדוהצפירשלתישאגא

תאטצשרכחסהגישגאנא

דלשברבלונמענדרפהג

האשישיסקלאריתדואנ

דגעדמשמאתהשמגזאשו

תושסנהסזענאאמשיאפ

ירשאמאנישרשרידקרא

אשההסנמאילרתוואאנ

תרבגאישרישרוישאשו

פיבאדיתגואשממנאנת

ישאושערסנמסרנחנשא

כיתגדוארפשחיקשיאה

שעירשתואתושאדבאוצ

1. שם משפחתו של ה"בבא סאלי"
2. האם "החכם צבי" היה אשכנזי או ספרדי

3. הרמ"ק הוא...                                                                                                                   
4.ר' אלימלך מליזנסק היה מגדולי ה...

5. "שיטה מקובת" הוא אוסף פירושים על ה...
6. כתב את "ספר הישר"

7. ר' אליעזר אזכרי חיבר את...
8. מי חיבר את "ספר חסידים"?

9. באיזה מקום כתב ר' יוסף קארו את ה"שולחן ערוך"?
10. כיצד נקרא ספרו של ר' יעקב ממרויש שבו שאלות - חלום?

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. אבוחצירא 2. אשכנזי 3. ר' משה קורדבירו 4. חסידות 5. תלמוד 6. רבנו יעקב תם 
7. "ספר חרדים" 8. ר' יהודה החסיד 9. בצפת 10. שו"ת מן שמים



כ”ג - כ”ה בטבת תשע”ח  
 10/1-12/1/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■








■









■







■















דלתון

■









■









■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
ם

אי
קור

 1,000,000
0

3
-6

1
6

2
2

2
8

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

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

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

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

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

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

דופלקסים

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

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

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

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

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

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

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

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

וילות ובתים

אלעד

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 בטבריה, 5 חד', חזית, 
ב- 2 מפלסים, בק"א, 

סלון, מטבח ופינת אוכל 
גדולה. בק"ב, 4 חדרים 

גדולים, יש גם דלת כניסה 
נוספת לק"ב מחדר 

מדרגות, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

 ,03-5797756 ,23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 במוהליבר ענקית, 6 
חד', ק"2, 140 מ"ר עם 
אישורים לתוספות, 55 

מ', + חניה, פינוי מיידי, 
2,520,000 ש"ח גמיש 

בלעדי ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 03-5797756,

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)39-39(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת ל 3.5 
חד' ול 2 חד' מושכרת 
ב- 6,700 ש"ח בק"ק 

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,900,000 

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

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

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

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

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

 בהזדמנות! 6.5 חד', ק. 
הרצוג, חדשה + סוכה + 4 

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

_____________________________________________)48-05/18(2,050,000ש"ח 054-8402332 

דופלקסים

באר שבע

 דירת קוטג' 188 מטר 
אופציה 130 מ' ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק. הרצוג. 
050-5265899)52-3/18(_____________________________________________

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

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,240,000. 

_____________________________________________)01-01(תיווך יעקב, 054-4901948

 ללא תיווך! דופלקס 5 
חד', מושקע ומתוחזק,

_____________________________________________)01-04ל(052-8330459

 בנרקיס, 3.5 חד', ק"ק 
עם מרפסת, גינה וגם גינה 

מרוצפת. תיווך יעקב, 
054-4901948)01-01(_____________________________________________

דופלקסים
 בבר אילן, דקה מהקריה, 

דופלקס 6 חד' + מרפסת 
35 מ"ר סגורה לחדר + גג, 

כולל 2 יחידות הורים, מטבח 
חדש משודרג, ניתנת לחלוקה 

בקלות + סוכה סגורה + 
_____________________________________________)01-04(אופציות, לל"ת,052-7627623

 באיזור פינוי בינוי, 4 חד' 
אפשר לחלק ל- 2 יחידות + 
אופציה לבניית יחידה נוספת 

+ מרפסת ענקית. תיווך יעקב, 
054-4901948)01-01(_____________________________________________

 בשטרסר, דופלקס מחולק 
ל- 2 דירות מטופחות, קומה 

ג' ו-ד', 2,600,000 ש"ח. ללא 
_____________________________________________)01-04ל(תיווך, 054-8408850 אחה"צ

 וילה חדשה יחודית 
ובלעדית! 6 חד' סלון 

ענק, 2 מטבחים 
מפוארים, 300 מ' בנוי 

על מגרש 400 מ', גינה 
יוקרתית סביב כל הבית + 
בייסמנת 70 מ' להשכרה, 
רק 4,500,000 ש"ח, רק 
ב- "אלעד נכסים", זהבה,

 ,03-9088872
0502-838399)02-02(_____________________________________________

 בעליון, בבלעדיות, 
דופלקס גג, 5 חד', אופ' + גג 
בטאבו + נוף, רק 2,000,000 

ש"ח. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)02-02(הנדל"ן, 052-3251213

 יחודי ובלעדי! בעליון 
)חרדי/ליטאי(, דופלקס 

5 חד' עם נוף פתוח לכל 
מערב + מדר' חיצוניות 
ליחידה, רק 2,100,000 

גמיש, רק ב"אלעד 
נכסים", זהבה, 
 ,0502-838399

03-9088872)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן עוזיאל, 
4 חד', גדולה ומושקעת, 
1,490,000 ש"ח. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)02-02(_____________________________________________

 חדשה בלעדית!! 
בג'ברין, 4 חד', משופצת, 

מטבח חדש וגדול, נוף 
מדהים מלא ליער + אופ', 

רק 1,520,000 גמיש. 
רק ב"אלעד נכסים" 

רפאל, 0528-939050, 
03-9088872)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבית וגן, 3 חד' + 2 מרפסות, 

בנין קטן, אופ' להרחבה, 
054-9422194)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" בעליון! 3 חד' 

מרווחת ומושקעת, קומה א', 
1,320,000 ש"ח, גמיש, 

052-5752500)02-02(_____________________________________________

 בעליון, דירת 3 חד' + 
מדרגות חיצוניות + 2 גגות 

בטאבו. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)02-02(הנדל"ן, 052-3251213

 בלעדי! בניסים גאון, 
3 חד' + גג בטאבו, 

סלון מרווח )יש הסכמת 
שכנים לבניה( - במקום 

1,500,000 רק 1,390,000 
גמיש, רק ב"אלעד נכסים" 

רפאל, 052-8939050, 
03-9088872)02-02(_____________________________________________

 בדב-יוסף, 3 חד', מרווחת 
ומשופצת, מושכרת ומעולה 

לחלוקה, 580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(אור-לנכס, 050-9500075

 הרב-עוזיאל, 3 חד', 
מרווחת ומשודרגת, מיקום 

מרכזי, 590,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(אור-לנכס, 050-9500075

 בשכונה-ט, 3 חד', 76 
מ"ר, מושכרת ב- 2,300 ש"ח, 

665,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)02-02(_____________________________________________

 מיניקוטג', 5 חד', כ"פ, 
דופלקס, מרפסת 60 מ"ר, 

חניות מקורות, אופציה מתחת 
לרעפים. חברת משלב יזמות 
_____________________________________________)02-02(ושיווק נדל"ן, 0584-611311

וילות ובתים

 4 חד' בפרויקט חדש 
ויוקרתי בבניה כרגע, 

1,414,000 ש"ח. חברת משלב 
יזמות ושיווק נדל"ן, 

0584-611311)02-02(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 בבניה החל מ- 

1,245,000 ש"ח. חברת 
משלב יזמות ושיווק נדל"ן, 

0584-611311)02-02(_____________________________________________

 בהרצל מתחרד באבן, 3 
חד', קב', אופציה מייידת ל- 2 
חד', מושכרת, 935,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-05(אדר נכסים, 052-4834706, 

 במעפילים מתחרד, 3 חד', 
מסודרת, אופציה ל- 2 חד', 

פינוי בינוי, 925,000 ש"ח. אדר 
_____________________________________________)02-05(נכסים, 052-4834706, רינה

 בקרן היסוד, מתחרד, 3 
חד', קג', מסודרת, פינוי בינוי, 

950,000 ש"ח. אדר נכסים, 
_____________________________________________)02-05(052-4834706, רינה

 בבר אילן, מתחרד, 3 
חד', קא' + מרפסת גדולה, 

מזגנים, מסודרת, כ- 80 מ"ר, 
1,300,000 ש"ח. אדר נכסים, 

_____________________________________________)02-05(052-4834706, רינה

 ברשי חזית כ- 65 מ"ר 
סמוך לר' עקיבא, מחולקת 

לעסק ודירה, תשואה, 8,000 
_____________________________________________)02-05ל(ש"ח, 050-5305219

 לשתי משפחות! 
בצייטלין, 3 )60 מ"ר( + גג 
בטון + מדרגות חיצוניות. 

*בשיכון ג', 5 חד', מפוארת 
ביותר + חניה + מחסן 

*בקרית משה, 5 חד' + 
מעלית + חניה + מרפסת 

שמש כחדשה! "אלוני 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 052-7610603

 במרכז בבניה, 4-5 חד' 
מפרט עשיר, קבלן אמין, 

תוכניות במשרד. א.פנחסי, 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 3 
חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 + גינה, 

5 + גינה, מפרט עשיר, קבלן 
_____________________________________________)02-02(אמין. א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות, באהרונסון, כ- 
100 מ"ר, מפוארת במיוחד, 3 
כיווני אוויר + חתימות שכנים 

בגג-בטון, 1,890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 חייבת להימכר במימון-
רמבם, בנין-חדש, 160 מ"ר, 

קומה נוחה, אופציה ל- 2 יח"ד, 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות, ברבי-יוסי, 100 
מ"ר, מטופחת, ק"א, חזית, 

מיידי, 1,900,000 גמיש. תיווך-
_____________________________________________)02-02(הנדל"ן, 050-4177419

 בלעדי! מציאה! 
בחנה סנש, דירת קרקע 

ברביעייה, כ- 300 מ"ר, 4 
חדרים + חצר + 2 יחידות 

דיור מושכרות, כניסה 
פרטית, חניה, משופצת 

מהיסוד, 3,300,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)02-02(והשקעות 054-4290600

 בחבקוק, 5 חד', כ- 
120 מ"ר, ק"א, מושקעת 

ושקטה, סלון ומטבח 
גדולים, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02("יאיר נדלן"052-7633978

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

מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

גג מוצמד בטאבו. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-7168090)02-02(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון, 120 
מ"ר, מחולקת, משופצת, 3 

כ"א, 2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, ק"ב 
ואחרונה + אופציה, 1,650,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! 
בז'בוטינסקי 3/4 חד' מרווחות, 

החל מ- 1,400,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בבן פתחיה גג + אישורים 
לבנייה מיידית, 500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בברוט, 
מפוארת. ***4 ח' באזור חידא, 

מפוארת + מעלית. תיווך 
_____________________________________________)02-02(אלטרנטיב, 054-5500263

 בהר השלום, 6 מפלסים, 
12 חד', 3 חניות, אפשרות 
לחלוקה, 6,390,000 ש"ח. 

חיים,"חמד נכסים"
050-6452128)02-02(_____________________________________________

 באלוף הנצחון )בהמשך 
לאלוף שמחוני( בבנין חדש 

בבניה ע"י קבלן אמין, 
דירות 3-4-5 חד' מפוארים, 
החל מ- 1,600,000 ש"ח 
כולל חניה. ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 
מחולקת ל- 3 יח', מושכרת ב- 

7,000, קומה שניה ואחרונה, 
1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! חדש! בהר 
שלום בית פרטי, כ- 400 

מ"ר, 4 מפלסים, נוף 
מדהים, מיקום מיוחד + 
חניה, מיידי, 5,500,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)02-02(_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דוב, 
פנטהאוז יוקרתי, 200מ'. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בלוין דירת-גן, 5 חד', 140 
מ' + 80מ' גינה, 2,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב, 
פנטהאוז מפואר, 5 חד', 

3,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב, 
דירת-גן, 4 חד', 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בלעדי, פנטהאוז באזור 
חיד"א + מעלית + מרפסת 

ענקית. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)02-02(_____________________________________________

 באהרון דב, דירת גג, 
5 חד', 160 מ"ר, 80 
מ"ר בכול קומה + גג 
ענק פתוח, מושקעת 

ומפוארת )ניתן לחלק ל-4 
בקלות(, כניסה פרטית, 
חזית, חניה, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)02-02(_____________________________________________

 באבן שפרוט! ענקית! 
לא להאמין! 5 חד', שני 

מפלסים + גג מרוצף, 
225 מ"ר, 2,250,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)02-02(_____________________________________________

 בכהנמן/עזרא, דופלקס 
5 חד' גדולים, ק"ד ללא, 3 

כ"א + אופציה לבניה ובגג, 
2,750,000 ש"ח, 

050-4188333)02-05(_____________________________________________

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

שלישית + מעלית, 
משופצת, 3,390,000 

ש"ח. חיים,"חמד נכסים"
050-6452128)02-02(_____________________________________________

 באזור מנחם, ד.גג יפהפיה, 
מושקעת מאוד! 5 גדולה + 

י.הורים + מרפסות, ק"ב, 
חזית, 3,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באחיה-
השילוני, דירת-גג, 150 
מ"ר, 3 חד', 75 מ"ר + 

2 למעלה וגג ענק, ק"ב 
ואחרונה, משופצת, כ' 

מיידית, 2,350,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס 5 חד', ק"ב, אחרונה, 

משופצת כחדשה ניתן להפריד 
ליחידה, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 ברמבם, דופלקס, 5 
חד' )3+2(, 160 מ"ר, ק"ג, 
חזית, שכנים רוצים לעשות 

מעלית, משופצת. א.פנחסי, 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 ברב שך, דופלקס 7 חד' 
)4+3(, ק"ד + מעלית + 

חניה, מצב מצוין, חזית, ניתנת 
לחלוקה, 2,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הלוי, 
דופלקס מושקע, 5 ענקית, 

יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,580,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור מלאכי, דופלקס, 
170 מ"ר, 5ח' + מרפסת, 

ק"ג, 2,250,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! דירת 5 חד', 
ענקית, 130 מ"ר ברח' הנגב 

פ.כץ, מעלית וחניה! נטלי סולו 
_____________________________________________)02-02(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 בלעדי! באזור נחמיה, 5 
חד', 110 מ"ר, ק"ק, חזית, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בפדרמן 
החדש, 5 חד', ק"6 מעל 

כולם, מיידי, מפתחות 
ב'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)02-02(_____________________________________________

 ביגאל-אלון, 5 חד', 
ענקית, 115 מ"ר, 

משופצת ויפה + יחידת 
הורים + מרפסת סוכה + 

חניה, לל"ת, 
1,950,000 ש"ח, 

054-4850066)02-05(_____________________________________________

 מציאה! ברימון, 4 חדרים 
בלי טאבו, 1,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בטבריה, מחולקת 5 
חדרים, 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א, 5 חד', 
ענקית, חדשה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 במהרש"ל 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 באזור ר' טרפון, 4 חד', 95 
מ"ר, מרווחת, משופצת, ק"ב, 

א. בצד, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 4.5 חד', 
100 מ"ר + אופציה בגג בטון 

)גג פרטי בטאבו(, ק"ג + 
מעלית, משופצת, נוף פתוח. 

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בדוב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 

חניה רשומה, פינוי באוגוסט 
2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)02-02(אדוארד

 במתחם אוסם בבן 
נריה, 4 חדרים, מפוארת, 

קומה ראשונה, חזית! 
ב- 2,180,000 ש"ח, 
גמיש. להב נכסים, 

050-41077750)02-02(_____________________________________________

 מציאה!! באלישע 
אזור חבקוק, 4 חדרים, 
מפוארת, כ- 90 מ"ר + 

מעלית וחניה, רק ב- 
1,895,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-41077750)02-02(_____________________________________________

 בחידושי הרי"ם, 4 
חדרים, מאורת ומטופחת, 3 

כיווני אוויר. תיווך, 
050-5556162)02-03(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה 
בשלוש-השעות, 4.5 חד', ק'ב, 

מעלית, ענקית ומפוארת, 
מרפסת שמש, סוכה, מחסן 
וחניה, רק 1,780,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 דירת גן באוסישקין, 4 
חד', 80 מ"ר, גינה, משופצת, 
אופציה 30 מ"ר, 1,590,000 
ש"ח, גמיש. מ.כהן נכסים, 

052-7684074)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל 14, 
4 חדרים, קומה 2, חזית, 100 
מ"ר + מרפסת סוכה, מעלית 

וחניה. דוד גרוס רימקס, 
072-3263850)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! 4 חדרים 
בפרדס כץ, חזית לשלמה בן 
יוסף השקט, ק.4 אפשרות 

לבניה על הגג. נטלי סולו 
_____________________________________________)02-02(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

ואחרונה! חזיתית, 3 
כיווני אוויר! רק 6 דיירים! 
+ א.הרחבה בצד + בגג. 

"מקסימום נדלן" 
052-2452820)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! דחוף! 4 
חד' + מעלית + אפשרות 

חניה + סוכה + יחידת 
הורים + 3 כ"א! בבנין 

חדיש! 1,690,000 ש"ח. 
"אלוני נכסים"
052-7610603)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן דוד, 4.5 
חד', 100 מ"ר, מרווחת, ק"ב, 

משופצת *באבני נזר, 4.5 חד', 
110 מ"ר, ק"ב + מעלית + 

חניה, חזית, 3 כ"א. א.פנחסי, 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 באליהו-הנביא, 4 חד', 
חזית, משופצת, 3 כ"א, 

2,000,000. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)02-02(_____________________________________________

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

ק"ב, חזית, סוכה + 
חניה, 2,150,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)02-02(_____________________________________________

 בבנין חדש באנילביץ דירת 
4 חד' אחרונה, 2,200,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + יחידה, 

החל מ- 2,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 4 חדרים, 
מפוארת + יחידה מושכרת. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד', חדשה 
ומפוארת, 3 כ"א + חניה, 

2,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בצייטלין, 4 חד', 
מושקעת, חזית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 4 חד', 
משופצת, חזית, 2,180,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בהחלוצים, 4 חד', ק"א 
+ מעלית, כחדשה, 95 מ"ר. 

_____________________________________________)02-03(תיווך, 054-8536444

 בפ"כ, ענקית, אזור 
א"א, מעולה לחלוקה, 

ק"ב, מפתחות, 
1,250,000 ב'אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)02-02(בועז' 050-4156080

 באזור מימון/רמב"ם, 60 
מ"ר, מחלקת לשתי יחידות 

משופצות, ק"א )אופציה 
לפינוי-בינוי(, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)02-02(_____________________________________________

 חדש! לקראת בניה באזור 
יצחק-שדה! דירות 3,4,5ח' 

יפהפיות! תוכניות 
_____________________________________________)02-02(ב"אפיק נכסים" 03-5791514
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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

לפרסום
בלוח

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 ש"ח,

052-7103979)49-08/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

אופ' לבניה על הגג, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 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
050-5308742)39-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 ירד המחיר, בדוד 
המלך, ליד העיריה, ק"ב, 
עורפי, מטופח, 75 מ' + 

אופ' ממשי של 15 מ"ר,  
1,530,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 
של 3 חד', ק"א, טאבו 

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

נתניה

מודיעין עילית

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, ברח' טבריה, קרוב 

לרח' עמי, משופצת, 
עורפית, 1,430,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

חיפה

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

_____________________________________________)49-8/18ל(052-7103979

 בהזדמנות בר' יהודה 
הנשיא, 4 חד' + אופציה לחדר 
נוסף + מקווה + יחידת דיור, 
_____________________________________________)50-03/18ל(ק"ק + 2 גינות, 08-6555368

+5 חדרים

פתח תקווה

 בדוד המלך, 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ק, משופצת מהיסוד 

+ חצר צמודה, גנרטור, 
052-7171748)51-02/18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 50 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,900,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בירמיהו ק"א, עורף, 4 
חד', משופצים, סלון גדול 
מאוד, חד' גדולים, 3 כ"א, 

כולל חניה, 1,890,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 בשמעיה ליד רמבם, 
4 חד' עם נוף, ק"ב, 

משופצים ברמה גבוהה, 
בבנין חדש, 1,880,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 באביי 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 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 ברח' בן גוריון ליד רח' 
מנחם, ק"ב 4 חד',

משופץ, סלון גדול וחד' 
גדולים, חזית, מעלית, 
כולל חניה, 1,950,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

גבעת שמואל

גני תקווה

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-25/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
950,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)01-04ל(050-4167200

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 

מ' לא משופצת, קומת 
קרקע, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 4 חד' חזית, בקוק 
מרכזי, ק"ג+ מעלית, 
יפיפיה, בנין חדיש+ 

מחסן 28 מ"ר מושכר, 
2,300,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)52-04/18ל(מאד. 054-8410041

 ברח' הירדן, דירת 4 חד', 
100 מ"ר + אופציה, חזית. 

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

 באליעזר, 4 חד' גדולה, 
ק"ב + אופציה, 95 מ"ר + 

סוכה גדולה, לל"ת, 1,985,000 
_____________________________________________)01-04(ש"ח, 052-7651162

 4 חד' בהירדן ליד 
רח' הרב שך, ק"ק עם 

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8144852 /

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה 
ברמת שלמה ירושלים

בתוקף תפקידנו ככונסי נכסים מטעם בית הדין הרבני האזורי בירושלים  הרינו 
בנכס מקרקעין   זכויות  לרכישת  הצעות  להגיש  הציבור  להזמין את  מתכבדים 

כדלהלן:
והידועה   , בירושלים   87 זלמן דרוק  4 חדרים  המצויה ברחוב  דירה בת    .1
לדו"ח  הדירה"(.בהתאם  להלן:"   (8 חלקה  תת   39 חלקה   30565 כגוש  גם 
שמאי על הדירה חלה תוכנית 14000א' " רמת שלמה – הרחבת יחידות דיור 

ירושלים" מכוחה ניתן להרחיב את הדירה.
הצעות לרכישת הדירה, כשהן נקובות בשקלים, יש  להגיש בכתב על גבי   .2
טופס הצעה המצוי במשרד הח"מ  עד ליום ה 15/02/2018  למשרדי כונסי 
הנכסים  - עוה"ד גבריאל מויאל מרח' מנחם 19, בני ברק ו/או אצל עוה"ד 
משה וולפוס מרח' כנפי נשרים 15 ירושלים , בין השעות 09:00 עד 17:00, 
מספר  כתובתו,  ת.ז.,  המלא,  שמו  את  לסכום,  נוסף  המציע,  יפרט  בהצעה 

הטלפון שלו, מספר הפקס וכתובת הדוא"ל.
בלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  או  בנקאית,  המחאה  לצרף  יש  להצעה   .3
מותנית ברת פרעון עם דרישה,  לפקודת כונסי הנכסים הנ"ל, בגובה 5% 
האחרון  מהמועד  חודשים  לארבעה  בתוקף  תהא  ואשר  ההצעה  מסכום 
לא  ו/או  מהצעתו  בו  יחזור  והוא  תתקבל  שהצעתו  מציע  הצעות.  להגשת 
ישלם את תמורת הנכס ע"פ הצעתו ו/או לא יחתום על חוזה המכר, בנוסח 
יחולט  זכייתו,  על  לו  שהודע  מיום  יום   14 בתוך  הח"מ,  במשרדי  המצוי 
סכום ההמחאה הבנקאית או הערבות שהפקיד. מציע שהצעתו לא תתקבל, 
תוחזר לו הערבות/הסכום שהופקד, ללא פיצוי ובערכו הנומינלי ללא הפרשי 

הצמדה וריבית.
ארבעים  מאות  חמש  מיליון  )שני   ₪  2,545,000 מ-  תפחת  לא  ההצעה   .4

וחמישה אלף שקלים חדשים(.
הנכס ימכר במצבו "AS IS" ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את כל   .5
הפרטים הנוגעים לדירה, לרבות מצבה הפיזי, הרישומי, התכנוני והמשפטי, 
אפשרויות הניצול שלה, לרבות האפשרויות הקיימות מכח תוכנית 14000א' 
הנ"ל, ככל שקיימות כאלה וכל ההיבטים האחרים מכל סוג שהוא הקשורים 
ו/או הנוגעים לדירה ולסביבתה וכן חיובי המיסים, האגרות וכל ההוצאות 

אשר יחולו בקשר לדירה.
למצבה  בקשר  כל אחריות  למוכרים  ו/או  לח"מ  ולא תהיה  אין  כי  יודגש   .6

המשפטי, התכנוני, הרישומי ו/או הפיסי של הדירה. 
אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,   .7
והם יהיו רשאים לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד או במאוחד, וכן 
עם אחרים לפי שיקול דעתם, כולל מו"מ והתמחרות ביניהם. דיני המכרזים 
לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה במסגרתה ועל הליך בחירת 
הזוכה ולא ישולמו דמי תיווך כ"כ רשאים הח"מ להאריך את מועד קבלת 
ההצעות ו/או לפרסם הזמנה נוספת לקבלת הצעות, הזוכה יחתום על הסכם 

לרכישת הדירה בהתאם לנוסח המצוי במשרדי הח"מ בלבד. 
7/2/18 בשעה  וליום   16:00 23/01/18 בשעה  ליום  בדירה מתואם  ביקור   .8

.16:00
מכירת הדירה כפופה לאישורו של בית הדין הרבני האזורי בירושלים.  .9

גבריאל מויאל, עו"ד  משה וולפוס, עו"ד      
כונס נכסים       כונס נכסים   
טל: 03-5758484,  טל: 02-6522335,      

פקס: 15336192102 פקס: 02-6536963   

 ביגאל אלון, 4 חד' + 
יחידה, ק"כ, כ- 115 מ"ר, 
מאווררת, מטבח יוקרתי, 

2,200,000 ש"ח, 
_____________________________________________)01-04ל(050-3331350

 דירת 4 חד' מרווחת 
ומשופצת ברחוב ז'בוטינסקי/

סוקולוב, איזור שקט, 
_____________________________________________)01-04ל(054-7275419

 4 חד' גדולה באליעזר, 
ק"א, חזית, משופצת, 

דרום מערב, כולל חניה, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 ברח' הירדן, דירת 4 חד', 
100 מר' + אופציה, חזית. 

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

 מציאה! באזור רבי 
עקיבא הראשונים, 4 
חדרים בבניין חדש, 

חזית לראשונים + חניה 
בטאבו! ב- 1,850,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-41077750)02-02(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת בשבטי 
ישראל, 4ח', חזית + מעלית 

+ מחסן 30 מ"ר + א.חלוקה, 
2,100,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)02-02(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 4ח' + 
י.הורים + 2 סוכות, ק"א, 3 

כ"א, 1,890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02("אפיק נכסים" 03-5791514

 ירושלים, ק"א, 4.5 
חד', 105 מ"ר + יח"ד, 

2,050,000 ש"ח, 
מושקעת מאוד. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)02-02(_____________________________________________

 אבוחצירא, 4 חד', 
ק"ד, 93 מ"ר, כחדשה + 
ריהוט, 1,580,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)02-02(_____________________________________________

 באבוחצירא-המכבים, 
4 חד', 100 מ"ר, חזית, 

מטופחת, בנין מתחרד, מחיר 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות באלישע, 4 
חד', ק"ב, חזית, משופצת 

כליל, סוכה גדולה, חניה, מחיר 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בוולפסון, 3 חד', 
ענקית, 100 מ"ר, קא', חזית, 

מצב מצוין. א.פנחסי, 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בבניה! בחיים לנדאו, 
דירות 3 חד', 1,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 

+ חניה, 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 מציאה! ברמב"ם 3 
חד', קומה א', משופצת, 

1,380,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות בבורוכוב 14, 
דירת 3 חדרים, ק"ק, גדולה 
במיוחד, 100 מ"ר + חצר 
גדולה. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות ביהודה הנשיא 
5 ר"ג )גבול ב"ב(, 3 חד', ק"ב, 
כ- 65 מ"ר, עורפית. דוד גרוס 

_____________________________________________)02-02(רימקס, 072-3263850

 בוולפסון, 3 חד', 70 
מ"ר + מ.סוכה 13 מ"ר, 

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. "מקסימום נדלן" 

054-4340843)02-02(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 

כחדשה, 1,550,000 ש"ח *ברב 
קוק, 3 חד', 70 מ"ר, ק"ב, 

משופצת,חזית, 1,580,000 ש"ח, 
_____________________________________________)02-02(גמיש. א.פנחסי,  03-5799308

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"א + אופציה 20 מ"ר, 
מצב מצוין, 1,440,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא, 3.5 
חד', 70 מ"ר, ק"ב, אחרונה, 

אופציה בצד 30 מ"ר + 
אישורים + א.בגג, משפצת, 

חזית, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד', 75 
מ"ר + אופציה בד 30 מ"ר 

כולל רצפה ועמודים ובגג בטון, 
ק"ג, משופצת. א.פנחסי, 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בלנדאו במרכז המסחרי, 
3.5 חד', כ- 85 מ"ר, 

מטופחת עם נוף מדהים + 
מחסן וחניה, ב- 1,880,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד' + סוכה, מעלית 

וחניה, היתרי בניה, 
לכ-20 מ"ר. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)02-02(בועז' 054-8474843

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד', חתימות שכנים 
לבניה בגג, 1,320,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
054-8474843)02-02(_____________________________________________

 בדוב הוז בלעדי, 3 חד', 
75מ', ק"א, חזית, מרכזי, 
מיידי. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8481204)02-02(_____________________________________________

 בסומך, 3 חד', ק"ב, 
חזית, 70 מ"ר, הקודם 

זוכה! 1,280,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8481204)02-02(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה, 3 יפה + 

מ.שמש, 1,280,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)02-02(_____________________________________________

 באזור הוילות! 3ח' 
מיידית! ק"ב, חזית, 3 כ"א, 

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)02-02(_____________________________________________

 מנחם-בגין, 3 חד', 
ק"ג, 60 מ"ר, אופציה 

120 + אישורים, 
משופצת, 1,400,000 

ש"ח. "אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בסמטת-
אז"ר, 3.5, ק"ק, 80מ', 

מפוארת, גינה מרוצפת, 
1,790,000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
054-8481204)02-02(_____________________________________________

 באזור סירקין, *3ח', 67 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,490,000 
ש"ח. *100 מ"ר, ק"ב, חזית, 
סלון ענק, 1,820,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)02-02(_____________________________________________

 באזור רבינא, 3ח' גדולים 
+ מרפסות, ק"ג, חזית, 3 כ"א 

+ א. למעלית, 1,650,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)02-02(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
ק"ד, 80 מ"ר + אופציה 

60, כ"א מצוינים, 
1,350,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)02-02(_____________________________________________

 למבינים, בר"ע-טרפון, 
3.5 חד', מפוארת במיוחד, 

נוף, מעלית, 1,680,000 ש"ח, 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בלעדי!! בניסנבוים, 
3 חדרים, גדולה, י' 

הורים, חדשה לקראת 
סיום בניה, ק"ג, חזית 
+ מעלית, 1,750,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בשמידמן 
)הר השלום(, 115 מ"ר, 3 

חדרים, ענקית! חדשה, 
מושקעת ומפוארת 

)ניתן לחלק ל-4 בקלות(, 
כניסה פרטית, חזית, 

חניה, 2,250,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)02-02(_____________________________________________

 3 חד', משופצת כחדשה, 
ברבי עקיבא, חזית, ק"ב, 
1,500,000 ש"ח לרצינים 

_____________________________________________)02-03ל(בלבד, 052-7677405

 בנורדאו - דקה 
מבני-ברק! 2 חד', 60 

מ"ר, קב', חזית, ניתנת 
לחלוקה ל- 3 חד', רק 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)02-02(_____________________________________________

 בגנחובסקי! 3 חד', 
קא', חזית, אופציה 

להרחבה, 1,475,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל 57 
קומה 1, 3 חדרים, 65 מ"ר, 
משופצת + סוכה. דוד גרוס 

_____________________________________________)02-02(רימקס, 072-3263850

 בבלעדיות בחלוצים 17, 3 
חדרים, קומת קרקע )מוגבהת 
מהכביש(, 70 מ"ר + חצר. דוד 

_____________________________________________)02-02(גרוס רי/מקס, 072-3263850

 בהזדמנות! המחיר 
ירד! בברוט, 2 חד', ק'ב + 
20 מ"ר משטח להרחבה 

+ סוכה, משופצת מהיסוד, 
רק 1,210,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)02-02(נכסים, 052-7684074

 ביאליק, 2.5, קו' קרקע, 
כ- 50 מ"ר, 1,200,000 מפתח 

במשרד. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)02-02(אורי תיווך אדוארד

 סוקולוב, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קו' א', אפשרות הרחבה 
כ- 40 מ"ר, 1,400,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)02-02(אורי תיווך אדוארד

 המזל שלכם הגיע - אל 
תחמיצו! בז'בוטינסקי, 

2 חד', 60 מ"ר, מחולקת 
לשתי יחידות מושכרות! 

רק 1,185,000 ש"ח 
הקודם זוכה! "אביחי - 
_____________________________________________)02-02(מתווכים" 03-5701010

וילות ובתים
 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 

מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)02-02(דסקל, 050-5926021

 ברמבם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 
3 כ"א, קו'1. "רי/מקס" משה 

_____________________________________________)02-02(דסקל, 050-5926021

 יוני נתניהו, 5 חד', קו'6, 
מעלית + חניה + נוף, מיידי. 

"רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)02-02(_____________________________________________

 ברימון, קו' 12, 4 חד', 
ענקית, 118 מ"ר + נוף. רי/

מקס משה דסקל, 
050-5926021)02-02(_____________________________________________

 יוני נתניהו, 4 חד,' קו'1, 
מעלית + חניה, מיידי. 

"רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)02-02(_____________________________________________

 בישמח משה, 120 מ"ר 
ק' ד' ללא, 1,530,000 ש"ח. 

רחלה, 052-3506176. 
אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן, 

052-3524841)02-02(_____________________________________________

דימונה
 3 חד', קא', מטופחת, 

מיקום מבוקש, מושכרת ב- 
2,000 ש"ח, גמיש, 

050-4137755)02-03(_____________________________________________

 בהזדמנות צמוד לצאנז 
שלב ג', ק"א, 82 מ"ר, 

560,000 ש"ח. ידידיה-לוינגר, 
0527-166-160)02-02(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 צמוד לצאנז, דירת נוף)ש( 
- פנורמי לכינרת והארבל 

מבודדת, 4.5 חד', 100 מ"ר, 
850,000 ש"ח. ידידיה-לוינגר, 

0527-166-160)02-02(_____________________________________________

 בשיכון ד' במתחרדים, 
3 חד', ק"ב, משופץ מהיסוד, 
סוכה, בנין-מתחרד, 515,000 

ש"ח. ידידיה-לוינגר, 
0527-166-160)02-02(_____________________________________________

 ברמת שלמה, קוטג' 
5 וחצי חדרים, 200 מ"ר, 

2,900,000 ש"ח. מאור נכסים, 
052-7681123)02-02(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 5 )110 
מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר + 

חלל, כ"פ, שמש, ניתן לחלק 
ל- 3! 2,200,000 ש"ח. 

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

 ברמות ג': קוטג', 5 + 
חצר פרטית 25 מ"ר, חלל 45 

מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 
2,300,000 ש"ח. 

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

 ברמות ג': 4 משופץ )104 
מ"ר נטו( + מחסן, מרפסת, 

נוף לסוכה, גישה נוחה, 
2,620,000 ש"ח. 

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

 ברמות א': 3 חד' + 
ת.ב.ע., סלון גדול, 4 כ"א, 

נוף, ק"ב, מציאה! 1,530,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים: 

02-5713375)02-02(_____________________________________________

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף, 

1,850,000 ש"ח! 
_____________________________________________)02-02(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 3 חד' + משרד 
+ מרפסת סוכה + ת.ב.ע., 
כ"פ, נוף, שמש, 1,850,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)02-02(_____________________________________________

 בעוזיאל, 3.5 חד' גדולים, 
82 מ"ר, 2 מרפסות סגורות, 
2 מטבחים, ק"א, משופצת, 
מיידי, קרובה לרכבת ולבית 
כנסת, 2,100,000 - לפנות 

_____________________________________________)02-02(לדניאלה, 050-8212020

 בפרויקט בגילו )כרמל(, 
_____________________________________________)02-03ל(דירת 3 חד', 054-8476631

2-2.5 חדרים
 בנווה יעקב, 2 חד', 
משופצת + גינה במחיר 

מציאה - תיווך משה,
054-9388085)02-02(_____________________________________________

 בעיר גנים, 2 חד', קומה 
ב' עם פינוי בינוי. תיווך משה, 

054-9388085)02-02(_____________________________________________

 זכות לדירה בנתניה, יש 
תב"ע, ערך השמאות 450,000 

ש"ח, רק ב- 300,000 ש"ח, 
_____________________________________________)02-02(052-7185777 לרציניים בלבד!

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים

 בכפר גנים ג' מזרח, 
דופלקס פנטהאוז 5 חד', 
כ- 150 מ"ר + מרפסות 

+ גג פתוח -70 מ"ר, 
3,270,000 ש"ח, 

 ,052-2461865
03-6769084)47-6/18(_____________________________________________

 "הס נכסים" בשכונת 
חדר גנים באזור הוילות 

השקט, 4 בתים חדשים, 220 
מ"ר בנוי + גינה, כ- 100 מ"ר 

+ 2 חניות. יהודה הס, 
050-3003455)51-07/18(_____________________________________________

+5 חדרים

 להשקעה מחולקת ל- 2 
של 2 חד' גדולים, 1,180,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)02-02(_____________________________________________

 מציאה! להשקעה, 
במרכז, מושכרת 5,000 ש"ח, 
מחיר 1,050,000 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)02-02("בית ישראל" 0548-070-418

 הזדמנות, במרכז החרדי, 
משופצת, מושכרת ב- 7,000 
ש"ח, מחיר 1,299,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02("בית ישראל" 0548-070-418

 אזור מבוקש, משופצת, 
דירת 3 חד' + יחידה 3 חד', 
מושכרת ב- 3,000 ש"ח, ב- 

1,290,000 ש"ח - בלבד! 
_____________________________________________)02-02("בית ישראל" 0548-070-418

 במרכז, מושכרת חוקית 
ב- 10,200 ש"ח, שוכר אמין, 
1,430,000 ש"ח בלבד! "בית 

_____________________________________________)02-02(ישראל" 0548-070-418

 במרכז העיר מחולקת 
ל- 3, תשואה גבוהה, 

1,300,000 ש"ח, ללא 
_____________________________________________)02-02(תיווך, 052-7741000

 בכפר אברהם, 6 חד', 
חצר גדולה, משופצת, מיידית, 

2,680,000 ש"ח, 
052-3574487)02-02(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר-
אברהם, קוטג', משופצת 

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
גינה, חניות, אפשרות ליחידה, 

0522-656825)02-02(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע, 

בנווה-עוז-הירוקה, 6 ח', 168 
מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

0522-656825)02-02(_____________________________________________

 בלוחמי הגיטו מיני 
פנטהאוז מפלס 1, 5 חדרים, 

150 מטר מרפסת של 40 
מטר סוכה, 2,490,000. אתי, 

054-3320655)02-02(_____________________________________________

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז מפלס אחד, 

4 חד', 110 מטר, מ.שמש/
סוכה, 43 מטר, 2,290,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)02-02(דרים טרגט

 בטרומפלדור 5 חד', 
120 מטר + ממ"ד + מעלית 

+ מרפסת סוכה ענקית + 
שקטה, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(תיווך רש"י, 050-2574040

 ליד בי"ח השרון, מ.סוכה, 
מעלית שבת, 3/2018, 

1,850,000 ש"ח, 
052-3574487)02-02(_____________________________________________

 רוטשילד/הרב קוק, 6 
חדרים, גדולה )דירה בקומה(, 

ק.3 + מעלית וחניה, 
1,980,000 ש"ח, 

050-4464170)02-02(_____________________________________________

 בכץ בי"ח השרון, 5 חד', 
120 מ"ר, מ.שמש/סוכה, 
מעלית וחניה, 1,890,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)02-02(דרים טרגט

 כפר גנים ג' לזריזים, 
4 וחצי חדרים, מקסימה, 

הזדמנות בלתי חוזרת, 
BM .1,880,000 נדלן, 

050-5483322)02-04(_____________________________________________

 ברוטשילד-חיים כהן, 4 
חד', 125 מ"ר, מעלית, חניה, 
1,580,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)02-02(_____________________________________________

 בהס פינת הראשונים, 
ק' ב' מהקרקע, עורפית, 

משופצת מהיסוד, 1,290,000 
ש"ח, 052-3506176 רחלה 

אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן, 
052-3524841)02-02(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 94 
מטר, משופצת, מיזוג, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,690,000. 
אתי, 054-3320655 תיווך 

_____________________________________________)02-02(דרים טרגט

 יש עוד כאלה דברים? 
בז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
קב', 80 מ"ר + חניה 

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

03-5701010)02-02(_____________________________________________

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

מיידי. רי/מקס, משה דסקל, 
050-5926021)02-02(_____________________________________________
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תינוקות

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,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(_____________________________________________

 מכונות תפירה - זינגר 
תפר ישיר - 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג- 650 ש"ח. ברלינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036,

050-5894918)45-20/18(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

ריהוט
 שולחן וכסאות חדשים, 

אפשרות לכסאות בלבד, סלון 
2+3 שחור מעור איטלקי, 

052-4227714)51-51(_____________________________________________

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

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כח במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7396092

 טאבלט 10.1, חדש 
 2GB RAM/16GB ,באריזה

ROM, ב- 450 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(054-7561146

DVD  נייד 7", חברת 
אלקטרה כולל USB, במצב 

חדש, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-7561146

 מחשב נייד WIN10, ב- 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 מחשב פנטיום 4 כולל 
מסך דק, מצב חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בפ"ת, טל': 052-8380655

 מסך דק למחשב PC ב- 
150 ש"ח, 22 אינץ, 

_____________________________________________)01-02ח(050-6205446

 ixus 185 מצלמת קנון 
איכותית כחדשה )חצי שנה(, 
_____________________________________________)01-02ח(ב- 450 ש"ח, 054-8400577

 סורק למחשב - קנון, ב- 
_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח, 050-45159142

 מקרר משרדי זק"ש צבע 
לבן 50X50X55 כחדש כולל 

תא הקפאה, 380 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(058-7845712

 מחשב שולחני אינטל 
לשימוש בסיסי עובד מצוין + 
וינדוס, אופיס ותוכנות, 299 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 058-7845712

 מסך דק 17" + עכבר 
ומקלדת, רק 150 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(058-7845712

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטורמגנטית, ב- 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-6199806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 2 נברשות פלורוסנט 
יפים כחדשים, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7658888

 פקס קנון דגם 495 + 
צילום + צבעוני, כחדש, 280 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-5700672

 מיקרוגל חדש בקופסא + 
אחריות, סמסונג, 335 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(ירושלים, 054-8423405

 מחשב לבית, זיכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מצוין, 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 כיריים גז, 4 להבות, חדש 
באריזה, 245 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7653548

 אמבטיית שעווה 
חשמלית לטיפול בכאבי 

מפרצים כולל מכשיר שעווה, 
_____________________________________________)01-02ח(רק 500 ש"ח, 052-8969770

 כיריים גז 5 להבות, 
זכוכית כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7188017

 פלטת גריל חדש, 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7188017

 מנורה גדולה לסלון עם 
לדים, כחדשה, במחיר מציאה, 

_____________________________________________)01-02ח(450 ש"ח, 052-8494774

 מנורה בינונית לסון עם 
לדים כחדשה במחיר מציאה, 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח, 052-8494774

 מקרר מצב מצוין ויפה, 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 054-7773591

 גנרטור גדול 2000 וואט, 
בהזדמנות מיוחדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7773591

 אוזניות איכותיות במחיר 
רצפה, ב- 21 ש"ח למטרת 
_____________________________________________)01-02ח(פרסום בב"ב, 050-4194197

 בית מנורה + לדים, מוגן 
מים, מתאים למרפסת, 50 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7115498

 שני שינדלרים קריסטל 
איטלקי, מהודר מאוד + 

מנורות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(050-4161516

 אופה לחם ריצרד מורפי, 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 050-4161516

 ,G9 3 גופי תאורה, נורות 
_____________________________________________)01-02ח(ב- 150 ש"ח, 050-4159142

 שואב אבק גרץ, 160 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 פקס ומכונת צילום 
משולב, 90 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 בהזדמנות אורגן קסיו 
כחדש + מזוודה + רגל לאורגן 

+ כיסויי, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-3456413

 מערכת רמקולים למחשב 
או לפלאפון, לשמיעת מוזיקה, 

צליל מעולה, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(050-2897977

 ,PSR 770 אורגן ימהה 
חדש עם אחריות, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)01-02ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 050-3286875

 בהזדמנות חיישני רוורס 
לאוטו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-34444565

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-8412903

MP3  חדש כולל אחריות 
לשנה בהכשר הבד"ץ, 150 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 054-8461313

 טאבלט מחודש מהאריזה, 
ב- 200 ש"ח כל הקודם זוכה, 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 03-6198285

 רדיו דיסק מקורי, חדש 
MP3 לרכב מזדה - 3, ב- 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 054-8435872

 שואב אבק אוטומטי 
מסתובב איי רובוט, 160 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 כיריים גז )בילדאין( 
קריסטל כחדשות כשר לפסח, 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 050-4159142

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8433730

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)01-02ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות כחדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 מראה קומודה עם מראה 
גדולה + מגירה ושתי שידות 

כל אחת 2 מגירות בצבע וונגה 
הכול במצב מצוין, ב- 500 

_____________________________________________)01-02(ש"ח, 052-7773526

 עגלת תאומים צרה ונוחה 
דגם CUSSATO, ב- 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7645983

 אמבטיה )ללא העגלה!( 
מאונטנבאג, תאומים כחדשה 

ממש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7199361

 כיסא אוכל לתינוק, 80 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7188017

 מטרנה מהדרין גדולה, 2 
_____________________________________________)01-02ח(ב- 60 ש"ח, 052-7188017

 עגלה לתינוק, חדשה 
בקרטון, 700 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7188017

 עגלת תאומים ג'ויה 
כחדשה, 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7123840

 עגלת אינגליזניה במצב 
מצוין + אמבטיה, מחיר 450 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, גמיש, 052-7600088

 מטרנה מהדרין צמחי 3, 
120 ש"ח, בב"ב בק.הרצוג, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8465662

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
גלגלי אוויר, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 כסא תינוק חדש ויפה של 
_____________________________________________)01-02ח(אינפנט, 058-3245685

 עגלת ברייטקס תכלת 
בהיר משולבת אמבטיה + 

_____________________________________________)01-02ח(טיולון, 058-3245685

 מגן ראש לתינוקת למיטה 
minnene, ב- 60 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5555489

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(050-6499997

 בב"ב עגלה סטוקי בצבע 
אפור, אפשרות לוורוד, 1,100 

ש"ח, מצב מצוין! 
052-7146087)01-03(_____________________________________________

 מייזו נוט 3, 16 ג'יגה, 
חדש בקרטון, גודל 5.5 אינטש, 

_____________________________________________)01-08ל(750 ש"ח, 054-5508500

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
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 אבד נגן סאן-דיסק ביום 
שלישי ח' טבת תשע"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7611354

 נמצאה שקית בקו 421 
מב"ב לרמת שלמה במוצ"ש 

_____________________________________________)01-02ח(ויגש, 054-8525552

 נמצאה טבעת זהב 
בשכונת גאולה בירושלים בכ"ו 

_____________________________________________)01-02ח(חשוון, 050-4136305

 נמצאה טבעת בג' בטבת 
)21.12.17( בנאות ירושלים, 

ניתן לקבלה במשרדי האולם, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7649480

 נמצא ארגז עם כלי עבודה 
באזור בן זכאי בב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(03-61888110

 נמצא כרטיס זיכרון 
)מקירו( בירושלים בשכונת 

_____________________________________________)02-03ח(סנהדריה, 052-7173144

 דרוש לקניה/הוחלפה 
טלפון סמסונג גלקסי יאנג 

_____________________________________________)02-03ח(כשר, יד שניה, 054-8443873

 מעונין לקנות מכתב 
בחתימת הרב וואזנר ז"ל או 

הרבי מחב"ד ז"ל ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-4158682

 דרוש טרמפיסט לעגלה 
_____________________________________________)02-03ח(במחיר סביר, 054-8473304

 דרוש גגון וכיסוי רגליים 
בז' או אפור ג'ינס לעלת ג'וי 
משולבת, לקניה או החלפה 
_____________________________________________)02-03ח(בגגון טורקיז, 054-8473304

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)02-03ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)02-03ח(בתרומה, 054-8432271

 מעונין לקנות ש"ס חתנים 
_____________________________________________)02-03ח(עוז והדר, 052-7638237

 דרושה מכונת תפריה 
בתרוהמ למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)02-03ח(תורה, 052-7396092

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(050-7911973

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מייבש כביסה 

+ כסאות פלסטיק, 
_____________________________________________)02-03ח(053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ארון 2 דלתות + ארון 

_____________________________________________)02-03ח(נעליים, 053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה, 

_____________________________________________)02-03ח(053-3100941

 דרוש לבן ישיבה מקרר 
חמישים ליטר במחיר סמלי. 

_____________________________________________)02-03ח(צבי, 03-9370179

 שואב אבק לרכב איכותי, 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-5737813

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-8412903

 60W וונטה עוצמתית 
חדשה באריזה, צבע לבן, 350 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 058-3217777

 12V מיני קומפרסור 
למצת רכב לניפוח גלגלים 

ואופנים - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(052-2727474

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-3286875

 בית מנורה ל- 2 
פלורוסנטים עם פס זהב, 30 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7110779

 מיקרוגל איכותי קריסטל 
עם אופציות, 150 ש"ח בשווי 

_____________________________________________)02-03ח(700 ש"ח, 052-7110779

 רולים לשיער רמינגדטון, 
_____________________________________________)02-03ח(ב- 45 ש"ח, 052-7110779

 תנור חימום 4 ספירלות 
+ גלגלים, חדש ומצויין - 100 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7615180

 רדיאטור, חדש, 12 
צלעות, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7148004

 תנור אפיה משולב גז, 
210 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 רדיו דיסק מקורי, חדש, 
MP3, לרכב מאזדה 3, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8435872

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7396092

 טאבלט 8 אינץ' חדש 
באריזה, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(054-7561146

 מחשב נייח lenovo כולל 
win 7 מהיר, בבני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3500137

 ראוטר של dilink חדש 
באריזה, 250 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3500137

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מ סמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 400 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)02-03ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)02-03ח(052-2437292

 תנור חימום כמו מאוורר 
מסתובב ימינה שמאלה - 

1200 וואט כחדש, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(טל': 050-2897977

 מחשב לבית זיכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מצוין, 220 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ש"ח, 

אור חזק כחדש, 70 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 תנור חימום - 3 ספירלות 
בצבע לבן - 2200 וואט פועל 

מצוין, 60 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 מזגן עילי "טרונדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 400 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות כחדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כירה חשמלית לסיר 1, 
חדש באריזה )כשר(, 50 ש"ח 

בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(052-8380655

 סורק מסמכים למחשב 
איכותי HP, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(טל': 052-8380655

 מפזר חום עילי )כמו מזגן 
קטן( כולל שלט, 80 ש"ח 

בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(054-7561146

 מעבד מזון סגור באריזה, 
240 ש"ח, הקודם זוכה! 

_____________________________________________)02-03ח(058-3232026

 תנור קינג משלב כיריים 
במצב טוב בבני-ברק, 200 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8457681

 מקרר אמקור במצב 
כחדש וטוב עובד מעולה, ב- 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 054-8452231

 2 מחשבים ניידים דרוש 
תיקון, 100 כל אחד בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7698767

 כיריים גז של סאחטר 
200 ש"ח או החלפה בכירים 

_____________________________________________)02-03ח(חשמליות, 050-3730025

 מחשב שולחני מצוין, 
ווינדוס 10 + תוכנות, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 053-3346080

 מברגה ודיסק חדשים, 
_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 054-5548402

 למסירה מקרר אמקו 16, 
עובד טוב, צבע חום, 

_____________________________________________)02-03ח(054-4300668

 תכולת דירה: ארונות 
ספריות, מקפיא וכו', 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4183200

 גוף תאורה עגול כפול 
צבע כחול ג'ינס, מתאים 

לחדרי ילדים, 80 ש"ח, בני-
_____________________________________________)02-03ח(ברק, 052-7600336

 מזגן חלון אלקטרה 3/4, 
_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 050-4128920

 רדיאטור 13 צלעות, 150 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4128920

 מחשב נייח וינדוס 10 + 
תכניות, 400 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)02-03ח(053-3179093

 מגבר מחברת "מראנס", 
דגם 2230 משנות השבעים, 
צליל נקי וצלול, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(טל': 052-7628985

 מצנם המילטון, סגור 
באריזה, לא היה בשימוש 

_____________________________________________)02-03ח(בכלל, 35 ש"ח, 052-7191512

 2.5X1.10 שולחן סלוני 
מ' נפתח ל- 3 מטר בצבע 

חום כהה ב- 500 ש"ח, בטל': 
_____________________________________________)02-03ח(054-8448310

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-4783220

 שולחן וינטג' משפחתי 
חום מעץ מלא, נפתח, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-6370452

 6 כסאות מרופדות לגמרי 
מושב + גב, חום כהה - מצב 

מעולה, ב"ב, 1,200 ש"ח, 
052-7633978)02-03(_____________________________________________

 שולחן לסלון במצב מעולה, 
03-6190834)02-02(_____________________________________________

 שולחן סלון נמוך חום - 
_____________________________________________)02-02(כחדש ממש, 03-6190834

 שידה 5 מגירות בצבע 
_____________________________________________)02-02(דובדבן, 03-6190834

 כסא נוח מתקפל )מתאי 
לטיולים(, 50 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 ארון מדהים נמוך צבע 
שחור, דלתות הזזה צבע 

חום במצב טוב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(03-9307308

 מציאה - שולחן סלון מעץ 
+ 3 כיסאות, צבע חום, מחיר 

_____________________________________________)02-03ח(- 280 ש"ח, 0545-892020

 מציאה: מיטת היירייזר 
כחדשה במצב טוב, ב- 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8452231

 ספה משולשת במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)02-03ח(050-9228222

 בהזדמנות, 8 כסאות 
לסלון, מרופדות, עץ מלא, 50 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-9089110

 ספה משולשת במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(050-9228222

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 כורסת יחיד נוחה, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 260 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 ספה דו מושבית, 1.80 
דמוי עור, חום במצב מעולה, 

300 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)02-03ח(0545-892020

 שולחן צבע עץ + 4 מגיות 
מתאימות עם גלגלים, מתאים 

למשרד/שולחן כתיבה, 180 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7148004

 ספת סלון חומה נפתחת 
לכפולה, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן אוכל קטן ויפה, 
70*70, רגל אמצעית, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן סלון במצב מצוין, 
_____________________________________________)02-03ח(050-4160457

 בבת-ים, שולן סלון, 
וונגה + מגירה, מידות 

117X58X42, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7636395

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 150 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד, 70 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים, 
פלסטיק חזק ויציב, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 מיטות לחדר שינה 
+ מזרונים 20 סמ' עובי, 
ב- 500 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(050-4196197

 שידת החתלה חדשה 
חברת סגל במחיר מציאה, 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 052-7654729

 מנשא לתינוק כחדש של 
אינפנטינו צבע שחור נקנה 

בשילב, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(053-3364930

 מובייל ורוד למיטת תניוק 
של טייני לאב נקנה בשילב, 

150 ש"ח לפרטים: 
_____________________________________________)02-03ח(053-3364930

 עגלת פג פרגו צבע שחור 
+ אמבטיה  במצב טוב, 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, לפרטים: 053-3364930

 עגלה של חברת מוצי - 
טיולון + אמבטיה, צבע חשור, 

מצב מצוין, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(052-7628985

 עגלת בוגבו - ורוד/שחור, 
_____________________________________________)02-03ח(מצב מצוין! 052-7133269

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 050-6499997

 כסא אוכל מתכוון 
ומתקפל במצב מצוין, 120 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7148004

 כסא תינוק לרכב עם 
שלבים במצב מצוין, 140 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7148004

 אמבטיה לתינוק + 
מעמיד, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7148004

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב, חדש באריזה, רק ב- 

_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, ב"ב, 050-4196197

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 נוקיה c-2 חדש באריזה, 
_____________________________________________)02-03ח(250 ש"ח, 058-3217777

 נוקיה c2 חדש באריזה 
)תומך כשר( בירושלים, 210 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8411608

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)02-03ח(149 ש"ח, 054-4783220

 זכרון נייד אונקי 3298 ב- 
55 ש"ח סאנדיסק, בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8411608

 פאלפון יאנג 2, שתי 
סימים, מוגן, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-4151813

 סמסונג j3 לא מושגח, 
חדש, ב- 250 ש"ח בירושלים, 

להתקשר אחה"צ, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7117847

 טלפון סלולארי סמסונג 
גלקסי מיני GT-s5300, ב- 

_____________________________________________)02-03ח(120 ש"ח, טל': 054-7561146

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות לחתנים חדש באריזה, 

_____________________________________________)02-03ח(רק 250 ש"ח, 050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה 
מהממת בשילוב זהב ותכלת 

להשכרה מידה 36-38, ב- 250 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4146777

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)02-03ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 פריטי לבוש נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)02-03ח(260 ש"ח, 054-8412903

 שטיח סלון, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-8458605

 בגדים חדשים ביד שניה 
לנערות/נשים, מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8458605

 מגש לחיתוך לחם מהודר, 
_____________________________________________)02-03ח(חדש, 90 ש"ח, 054-8458605

 סט צלחות לפיקניק עם 
סכום וכוסות מפלסטיק, 150 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8458605

 3 מטבעות כסף מחצית 
השקל לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7154392

 וסט חדש באריזה מידה, 
13.5 שחור 40 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8411608

 קילו מטבעות חו"ל, 60 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7154392

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(052-2727474

 קוקטייל מאולף בכלוב 
גדול, ב- 400 ש"ח )בישוב 
_____________________________________________)02-03ח(חשמונאים(, 08-9765927

 תרנגולות מטילות ב- 60 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח לאחת, 08-9765927

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-3463482

 שעון יד מוזהב נגד מים, 
רצועה מעור שחור, מחוגים 

זהב רקע לבן, מצוין, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(טל': 050-2897977

 קומפרסור במצב חדש, 
מחיר 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(050-6867740

 אופני ספורט הרים עם 
מעצורי דיסק במצב חדש, 

מחיר 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-6867740

 שמלת ערב מדהימה 
חדשה, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, טל': 057-7143037

 אקווריום מלבני גודל מטר 
על 40 ס"מ, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7120722

 מעיל צמר בנים, חדש 
לגמרי מהחנות, מידה 42, 180 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7141283

 קוקטייל מאולף האכלת 
יד בכלוב גדול, ב- 450 ש"ח 

)ישוב חשמונאים(, 
_____________________________________________)02-03ח(08-9765927

 חליפת זארה חדשה מידה 
46 מכנס 38, אפור פפיתה, 

_____________________________________________)02-03ח(450 ש"ח, 050-4170323

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 שטיח במצב מצוין, 
220/160, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(טלפון: 052-7661604

 מעיל חום לבנות מארה"ב 
גיל 8-10 במצב מצוין הקודם 
_____________________________________________)02-03ח(זוכה, 50 ש"ח, 052-7110779

 ג'ל איכותי לפיאות בנים 
ללא פירורים, מחזיק מעמד 

לכל השבת, 15-35 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 חולצות דמוי לקוסט 
צהובות, חדשות, מידות -6-8
_____________________________________________)02-03ח(12, 15 ש"ח, 052-7110779

 תכולת דירה, 500 ש"ח 
בבני-ברק, מקפיא, ספריות 

_____________________________________________)02-03ח(וכו', טל': 050-4183200

 זכוכית חסומס לחלון 5 
שלבים, 10 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 נעלי דר' סטפ לבן וכחול, 
חדש בקופסא מידה 21-22, 

50 ש"ח, הקודם זוכה, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 נעלי בד חדשות, מידה 
40 ו- 41, מבצע 10 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 תוכי דררה האכלת יד ב- 
_____________________________________________)02-03ח(150 ש"ח, 03-6778040

 פאה טבעית מבית חדווה 
רבר, אורך כתף, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(לפרטים: 052-7655688

 כלי גדול לאחסון 
קרונפלקס, רק 60 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-9089110

 2 חולצות פורור באריזה, 
13, שחור, 100 כ"א, חנות 

_____________________________________________)02-03ח(130 ש"ח, 053-3194026

 סיר לחץ בשרי במצב 
מעולה, 9 ליטר, למסירה 
_____________________________________________)02-03ח(בירושלים, 052-7139293

 אופני ילדים מידה 14, 
_____________________________________________)02-03ח(130 ש"ח, 052-7148004

 אופני הילוכים, 490 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(לטלפון: 03-8050055

 וסט שחור מידה 13.5, 
כותנה, חדש, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(בירושלים, 054-84116008

 מגילת אסתר - 500 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח()צריכה תיקון(, 050-6651365

 תלת אופן לילדים במצב 
מצוין, 140 ש"ח הזריז נשכר1 

_____________________________________________)02-03ח(058-3232026

 שעון קיר דקורטיבי חדש 
באריזה, 40 ש"ח הקודם זוכה! 

_____________________________________________)02-03ח(058-3232026

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 30 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(כ"א, 058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 40 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7191512

 מכשיר סודה סרים שחור 
+ 2 בקבוקים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(לפרטים: 053-3364930

 מזוודת איפור קשיחה 
כסופה, 150 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)02-03ח(053-3364930

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(052-4831449
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לפרסום
בלוח

03-6162228

 אדם מסור ונאמן מעונין 
בנקיון. 055-6672036 + 

_____________________________________________)52-3/18(המלצות

■ 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(_____________________________________________

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת 

ערב, בעמותה גדולה בב"ב, 
דרושות נציגות טלפוניות 
מקצועיות ומנוסות, שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 

נכנסות ויוצאות, לפרטים: 
052-5540334)48-7/18(_____________________________________________  לחברת הסעות 

בירושלים, דרושים נהגים 
למיניבוסים, תנאים 

טובים, רשיון אוטובוס 
_____________________________________________)51-02/18(חובה, 050-4030501

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 

מלאה, תנאים מעולים,
_____________________________________________)02-05ל(050-7250631

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

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 לחנות חליפות גברים 
יוקרתית בב"ב דרוש מוכר 

עם נסיון בלבד, תנאים 
_____________________________________________)50-2/18(טובים, 052-7998010

 דרושה עובדת למשק בית, 
פעמיים בשבוע, באזור רח' בר-

_____________________________________________)50-02/18(אילן, ב"ב, 054-8455040

 למשרד רו"ח במטלון 
פ"ת סמוך לז'בוטינסקי דרושה 

מנה"ח + נסיון 
Zviarose@gmail.com

_____________________________________________)51-02/18ל(052-2430366

 דרושה עובדת למשק 
בית, פעמיים בשבוע, באזור 

רח' בר-אילן 35, בני-ברק, 
054-8455040)51-02/18(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק דרושים חרדים 

רציניים, אין צורך בנסיון, 
הדרכות ע"ח החברה, אפשרות 

לעבודה מהבית. לגברים: 
 .058-4115265

_____________________________________________)51-03/18(לנשים: 052-8706565

יואל )חב”ד(

הכי
קשור!!

058-3275870

 "אצל בתיה"- דרושות 
דחוף אחראיות משמרת 
בוקר וערב, ניסיון חובה 

במכירת בגדים. 
054-7212985)52-3/18(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח בירושלים 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות. קו"ח 
Dani@adanei- למייל

hakesef.co.il)52-3/18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/ חלקי, אוירה 

_____________________________________________)52-03/18(טובה. 052-7686713

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בב"ב 

בשעות אחה"צ.לפרטים 
053-4162049 קו"ח 
_____________________________________________)52-3/18(לפקס- 03-6310203

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)52-3/18("ביגל" בגאולה. 02-5375516

 עוזרת לנקיון בית בגבעת 
שמואל בחמישי מ- 16:00, 50 

_____________________________________________)01-02(ש"ח לשעה, 054-5325570

 האם את מחזיקה 
מעצמך? מקומך איתנו! 

ניהול לקוחות מכירות 
_____________________________________________)01-04(ושירות, 054-4627165

 בפ"ת דרוש עובד נקיון 
חרוץ לימי חמישי בלילה, 

052-4003742 ,054-2421996)01-02(_____________________________________________

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית( סייעות למ. 

מלאה/ חלקית מ- -7:30
16:45 קרוב לב"ב, ת. מעולים 

_____________________________________________)52-3/18(למתאימה. 054-2391308

 למשרד "עו"ד זעירא" 
בר"ג דרושה מזכירה מ. מלאה 
9:00-5:00 מיידי. 03-6006003 

_____________________________________________)52-3/18(חני

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות 
אחה"צ 14:00-17:00 תנאים 

טובים למתאימה!
058-4457040)52-3/18(_____________________________________________

 מטפלת חרוצה עם לב 
גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)52-3/18ל(050-8883909

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושה נציגה לתיאום פגישות, 
משמרת בוקר/ערב, 31 לשעה 

+ בונוסים, פלא': 
050-2436777)01-02(_____________________________________________

 לתותקידס בגדי ילדים 
ב"ב, דרושה מוכרת לשעות 

אחה"צ, ת.טובים למתאימות, 
054-7694963)01-04(_____________________________________________

 דרושים שני אברכים 
למניין עם הנץ בגבעת שמואל, 

_____________________________________________)01-02ל(לפרטים: 052-4364569

 לנקיון ישיבה בב"ב בוקר/
צהריים, 40 ש"ח לשעה, 

_____________________________________________)01-02ל(058-4884990

 למעון בגבעת שמואל, 
גננת לפעוטות מ- 

8:00-13:00, סייעת למלאה/
חלקית, עובדת לצהרון גם 

לבנות לומדות, עובדת לחוגים,
_____________________________________________)01-04ל(050-7884864 רחל

 לקיוסק ברבי עקיבא 
ב"ב, דרוש עובד לחצי משרה, 

_____________________________________________)01-02ל(לפרטים: 058-5714099

 דרוש/ה סוכן/ת מכירות 
שטח בתחום ההלבשה, שכר 

ע"ב מכירות, רשיון נהיגה 
_____________________________________________)01-02ל(חובה, 050-6964424

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 

לשעות הערב באיזור 
בני-ברק, תנאים טובים, 

03-5494080)01-04(_____________________________________________

 לעמותה בגבעת שמואל, 
דרושה מזכירה מ"מ ניסיון 
בהנהלת חשבונות חובה.

bm5327924@gmail.com)01-02(_____________________________________________

 דרושות משפחות לארוח 
לשבתות ובחגים לבחורה 

יתומה דתית )לא בתשלום(, 
050-4945111)01-04(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת לגילאי שנה וחצי, 

משרה מלאה + יום חופשי, 
30 ש"ח + בונוסים + הטבות. 

_____________________________________________)01-02(054-8474393, רבקי

 למעון חרדי בפ"ת, דרושה 
מטפלת סבב, 5 ימים בשבוע, 

30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)01-02(_____________________________________________

 לחנות צילום בב"ב, דרוש 
עובד + ידע בגרפיקה, 

054-5793174 ,03-6199392)01-02(_____________________________________________

 דרוש איש אחזקה במרכז, 
רקע חשמלאי/מכני + רשיון, 

03-6160186)01-02(_____________________________________________
 דרוש עובד ייצור למאפיה 

בפ"ת, 7:30-17:00, 5 ימים 
בשבוע עם נכונות לשעות 

_____________________________________________)01-02(נוספות 054-7708222

 דרוש עובד אריזה 
למשרה מלאה/חלקית, 

לשעות אחה"צ עד הערב, 
_____________________________________________)01-02(למאפיה בפ"ת 054-7708222

קו עיתונות דתית / 8144911 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

קו עיתונות דתית / 8144574 / 

דרושים/ות

04-8264690
050-8818092

עובדי/ות נקיון
לבניין משרדים 

בדרך השלום - תל אביב

 לגן חרדי בפ"ת מטפלת 
למשרה מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)52-3/18ל(למתאימה. 052-7642542

 לגן פרטי בהוד השרון 
דרושה מנהלת + נסיון. קו"ח 
לפקס- 077-4564101 מייל: 

hanny41976@gmail.com)52-3/18(_____________________________________________

 לחלוקה ברמת גן/ב"ב, 
עיתון גלובס 18:00-20:00 

בערב, חמישה ימים בשבוע, 
שכר גבוה. גיל- 054-2204060  

_____________________________________________)52-6/18(עם אופנוע/אופניים חשמליות

 דרושה מטפלת למעון 
בתל-אביב, 34 ש"ח לשעה, 

משרה מלאה או חצי, 
052-5456295)01-04(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ + 
רשיון נהיגה גיר רגיל חובה!! 

למחסן בבני-ברק, לשעות 
 ,03-6744061 ,14:30-21:00

054-3236080 ,050-4119440)01-02(_____________________________________________

 דרושה אשה יראת שמיים, 
לעבודות בית קלות בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ל(לשעות הבוקר 052-7132306

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית שכר גבוה מאד 

_____________________________________________)01-04(+בונוסים 050-8266772

 אישה זריזה ונקיה, 
מעוניינת לעבוד בנקיון משק 
_____________________________________________)01-02ח(בית, פרטים: 053-3371782

 מזכירה + ידע בהנהלת 
חשבונות + ידע במחשבים 
ותוכנות, מחפשת עבודה 

בין השעות 09-15, להשאיר 
_____________________________________________)01-02ח(הודעה, 050-3000129

 גננת מוסמכת מסורה 
מעוניינת להוביל צוות, 
אפשרות לימי חופשה, 

054-3460806)01-01(_____________________________________________

 מנכ"ל רב מנהל עמותה, 
גיוס כספים, תקציב משרד 

_____________________________________________)01-02ח(החינוך, 052-7633316

 למשרד סמוך לבני-ברק 
גרפיקאי/ת למשרה קבועה, 

3-4 שעות ביום, 6,500 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(קריירה, 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני-ברק 
פקיד/ה לעבודה פקידותית, 

א-ה 09:00-15:00, שכר 9,000 
_____________________________________________)02-02(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 לישיבה בב"ב דרוש: 1. 
מחסנאי ואחראי. 2. עובד כללי. 

להתקשר בין 10:00-15:00, 
050-5304424)02-05(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)02-05(ק"ס וירושלים, 052-6580906

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)02-03(לשעה, 054-3607420

 לרציניות בלבד! פרנסה 
בכבוד מהבית, לפרטים: 

0504-123723)02-02(_____________________________________________

 נהג מיניבוס + רשיון 
אוטובוס, עבודה קבועה, יום 

מלא, תנאים טובים, 
050-6761410)02-05(_____________________________________________

 בק.הרצוג דרושה 
מטפלת למשרה מלאה - 

נסיון חובה, 
054-2303700)02-05(_____________________________________________

 למשרד שיווק מזכירה 
בשעות 12:00-16:00, ידע 
במחשב, אחראית, תנאים 
טובים למתאימה, קו"ח: 

1533-5789023)02-03(_____________________________________________

 לארגון חסד גדול דרוש 
נהג משאית למשרה מלאה, 

עדיפות מעל 15 טון, לפרטים: 
052-3867715)02-03(_____________________________________________

 לאולם בב"ב דרושים: 
1. עובדי נקיון ומטבח. 

_____________________________________________)02-05(2. מלצרים/ות, 050-5491222

 שיננית במסגרת סטאג', 
במכללה בר"ג, מבצעת ניקוי 
אבנית + בדיקה + צילומים 

_____________________________________________)02-05(חינם, 050-2261665

 בפ"ת - לפנסיונרית עזרה 
בקבלת הלדים, חזרה מביה"ס, 

_____________________________________________)02-03ל(שכר גבוה, 054-4978899

 לחברה בתחום 
הביטוח דרושה מתאמת 

פגישות, עדיפות לבעלות 
_____________________________________________)02-03(נסיון, 050-6857584

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)02-05(_____________________________________________

 בגבעת שמואל לעזרה 
בבית, גיהוץ, קיפול, 3 פעמים 

בשבוע ל- 3 שעות. פנחס, 
_____________________________________________)02-05ל(058-3324223

 למסעדת בוטיק חלבית 
בב"ב עובד חרוץ ואחראי 

למשמרת ערב + עובד מטבח 
_____________________________________________)02-03(למ.בוקר, 052-6607070

 לחברה רפואית בירושלים 
מזכיר/ה לעבודה מול ספקים 

ולקוחות, שעות נוחות, 45 
ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)02-02(_____________________________________________

 תאום פגישות טלפוניות, 
דרוש נסיון והבנה בתחום 

_____________________________________________)02-05(הביטוח. ניר, 052-3505788

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת למשרה 

חלקית/מלאה, שכר גבוה! 
052-7177524)02-05(_____________________________________________

דרושות נציגות ביטוח איכותיות
לחברת ביטוח מובילה

 בקרבת בני ברק
*שליטה מלאה במחשבים
*יכולת הובלת שיחה

העבודה במשרת אם 08:30-15:00 

אינטרנט חסום!!!

תחילת העבודה מיידית
תנאים מצויינים!שכר גבוה!

073-2590300

או משרה מלאה

לפרטים והרשמה: 

 ASD הפרעות תקשורת  נסיון בתחום הפיגור 
 זמינות לעבודה קבועה ומיידית

מרפאה בעיסוק לגני מש“ה בינוני + קשה

mercaza004@gmail.com

דרושה 

קו“ח למייל: 

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
 בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

בבני ברק                                  
ש"למקום מטופח ברמה גבוהה עם צוות איכותי ויר

מטפלת בעלת ניסיון  דרושה 
תנאים טובים למתאימה

(אופציה למשרה חלקית או מלאה)
050-4134090      058-4137919:      לפרטים

כוח עזר בבוקר
משלימה לכתת בוגרים

דרושה מטפלת
לכתת בוגרים

052-7660483

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7633316

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית בגבעת שמואל, ב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(פ"ת, 054-3429699

 קלדנית מהירה, עימוד, 
עיצוב גרפי ועריכה תמליל, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7633316

 מעונין לנקות בתי ספר 
בניינים וכו', לפרטים: 

_____________________________________________)02-03ח(050-4166914

 מציאה- 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד+ 

אביזרים 80 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 0544-514210

 מצבר לרכב רק 100 ש"ח 
הגה כיסוי איכותי חדש 80 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם. 058-3216830

 רשת לכסא חדשה 
לקטנוע 120 ש"ח. סבל כנף 

100 ש"ח. מי-ם.
_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 ג'ק לרכב חדש 60 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 אזעקה לקטנועים 199 
ש"ח גמיש. מי-ם

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 פלטת שבת כחדשה רק 
50 נוקיה 208 ומגן לא תומך 

_____________________________________________)52-01ח(כשר 230. מי-ם 058-3216830

 בלקברי כחדש דגמי 
9770 250 מציאה. מי-ם

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה 35 ליטר 
3 מצבים 250 ש"ח. מי-ם 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים חורים ועוד, מיוחד רק 
_____________________________________________)52-01ח(199 ש"ח. מי-ם 058-3216830

 אלקטל כשר ת' סלקום 
120 ש"ח. מטען מגן לאיפון 

5s חדש 50 ש"ח. מי-ם
_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 רמקולים לרכב 2 ב- 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. מי-ם 058-3216830

E1200  כשר+ מגן תומך 
הכל 120 ש"ח לא דור 3. מי-ם 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 סמסונג B110 חדש כשר 
2 סמים 150 ש"ח. סמסונג 

רדיו דיסק לרכב, של סוני 
חדש, 200 ש"ח. מי-ם -058

_____________________________________________)52-01ח(3216830

 בית מנורות יפה+ 
פלורוסנטים במצב מצוין. 

סוללה חירום להתנעת רכבים 
עד 3,500 חדש באריזה 350 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. מי-ם 058-3216830

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 שמלת ערב מהממת 
מפריז, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 052-7143037

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)01-02ח(בערב

 נעלי גברים חדשות, 
חברת אקו, מידה 43, 350 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7609771

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
ילדים, כרוכים בכריכה 

קשה וחזקה, כל שנה ב- 2 
כרכים - 50 ש"ח לשנה בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336

 אופניים לילדים במצב 
מצוין מידה "12 לילדה בת 3 
+ מיד "16 לילד בן 5 - 130 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח כל זוג, 050-9340317

 מעילי צמר, פרווה,
_____________________________________________)01-02ח(050-6231506 י-ם

 אופני ספורט חברת פג'ו 
במצב מצוין - שמורות מאוד - 

_____________________________________________)01-02ח(350 ש"ח, 050-9340317

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)01-02ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 12V מיני קומפרסור 
למצת רכב לניפוח גלגלים 

ואופנים - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(052-2727474

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)01-02ח(260 ש"ח, 054-8412903

 נעלי נייק שחורות לגמרי, 
מידה 45, בשימוש שבועיים, 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 053-4158458

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 חלון אלומיניום לבן, 
70X90 ס"מ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8461313
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ירושלים: פנים מאירות 10

קנה ממגוון 
מוצרי  עייייי    
חטיפים מלוחים

חיטה/גריסים/
גרישה/בורגול

קמח 

רבע לשבע/
עד חצות

תוקף המבצעים:
בימים ראשון עד 
שישי
7-12.1.18 
כ'-כ"ה בטבת

דוריטוס/צ'יטוס/
תפוצ'יפס קידס/

טבעות בצל/פופקורן

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר' 'מעולה'

אגוזי/טעמי/טורטית/
מסטיק מאסט

תמרים

שניצל תירס 750 גר'/
נקניקיות 1 ק"ג

זוגלובק

200 גר'
מיה

45-80 גר'
עלית

עלית

11-12

2990 ₪ב-

רוטב לפיצה/ לשקשוקה /
לפסטה/עגבניות מרוסקות

10
7 ב-

מעדן מוומשקאות חלבקוטג'גבינה צהובה

מולר מיקס

1 ליטר
סוגים שונים

יטבתה

125 גר'
טרה

סוגים שונים
טרה

הידורים

הידורים

250 גר'
טרה

כ"ד-כ"ה בטבת

גבינה 
750 גר'

טרה

שוקוזיס עלית
1 ק"ג

1390

500 גר'
סוגת

סוגים שונים
עלית

הטחנות הגדולות/ 
סוגת
1 ק"ג

250 גר'
'מעולה'

רטבי אסם
290 מ"ל

סוגים שונים

להיט!

קבל 
במתנה
משחק 
בייבלייד

10
4 ב-

סוכר
הטחנות הגדולות

סוגת/
1 ק"ג

ייו לבן שמיים
750 מ"ל

כולל פיקדון

עוף שלם בד"ץ

כנפיים בד"ץ

עוגיות קוקילה

1290

RC שישיית
6*1.5 ליטר

1990

נוזל כלים פיירי
675 מ"ל

590

אורז אורזיל/תאילנדי
1 ק"ג

10
3 ב-

20
3 ב- 4 ב-

10

20
2 ב-

פודינג וניל 80 גר'/
ג'לי תות 90 גר'

אסם

3 ב-
1090

180 גר'
סוגים שונים

מן

10
3 ב-

10
3 ב-

2 ב-
129015

5 ב-

1990
לק"ג

1290
לק"ג ליח'

קרמבו 16 יח' ריאו/
גלידה חמה 15 יח' 

600 גר'
תנובה

2490 2 ב-790
890

4 ב-
890

2 ב-
10

10

5 ב-
15

טחינה אחווה
500 גר'

690

3 ב-
10

790

שוקוזיס עלית
1 ק"ג

1390

אורז תאילנדי
1 ק"ג

10
3 ב-

נוזל כלים פיירי
675 מ"ל

590

כרעיים/חזה 
טרי ארוז/קפוא

קהילות

תפוזינה/
מים בטעמים

סוגים שונים
1.5 ליטר

3 ב-
13902490

לק"ג

1790
ליח'

המבצע בין התאריכים: 1-12.1.18 י"ד-כ"ה בטבת | עד גמר המלאי

קנה ממגוון

10
4 ב-



בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי כ"ג בטבת תשע"ח  10/1/18 גיליון מס' 1066בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי    י"ג בטבת תשע"ז  11/1/17 גיליון מס' 1013

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:19
16:36
16:15

17:34
17:36
17:35

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת וארא

יש לך 
בעיית חובות
 והוצאה 
לפועל?

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

  ושלישית  שניה  בקריאה  המרכולים  חוק  את  הכנסת  מליאת  אישרה  ומתיש,  דרמטי  הצבעות  ליל  לאחר 
האופוזיציה הצליחה להפתיע ולנצח באחת ההסתייגויות, ובעקבות כך נדרש דיון בוועדת הפנים  מקלב: "לא 
עושים חשבונות אלקטוראליים"  דרעי: "לא ניצחון חרדי, שמירה על הסטטוס קוו"  אמסלם: "לא להיכנס 

לפאניקה. החוק לא ישנה דבר" / עמ' 14

חבר המועצה מ'דגל' ישראל סילברסטיין מוכן לוותר בתנאים 
מסוימים על ראשות העיר לש"ס, ומצפה לכהן כסגן / ראיון

294 יום לבחירות

ראש העיר יוזם מהלך לשילוב הנציג הלא חרדי ברשימה כדי 
למנוע בחירות, ובש"ס מתכוונים להחליף נציג / פרסום ראשון

מזכיר הממשלה צחי ברוורמן, שכיהן בעבר כדובר העירייה, בוחן 
אפשרות להתמודד לראשות העיר / פרסום ראשון

איש זק"א חיים וינגרטן עורך פגישות ומגשש אחר אפשרות של 
ריצה לראשות המועצה / חשיפת 'קו עיתונות'

ב'דגל' שוקלים להחליף את רוזנטל בחבר המועצה הירושלמי 
ראוכברגר, שיזכה לתמיכת היריב בקשט / פרסום ראשון

שטח מוניציפאלי

בית שמש

רכסים

גבעת זאב

נס ציונה

טלז סטון

נתניהו לחרדים: "עכשיו מספיק. 
זה מחזק את לפיד והשמאל"

הישנה  בברית  לדבוק  ממשיכים  הנאמנים  נציגינו   
העת  של  הכאפות'  ל'ילדי  שהפכו  למרות  נתניהו,  עם 
ויקיא  ימאס  כשהציבור  וציבורית.  פוליטית  הנוכחית, 
את האיש ומשפחתו, גם אנחנו, שנצמדנו עד תום, נראה 
כחלק בלתי נפרד ממשפחת נתניהו המורחבת. בפרפרזה 
רע  שנתניהו,  כיום  לקבוע  ניתן  מ-96'  הישנה  לסיסמה 

לחרדים.

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

נתניהו רע לחרדים

 "הוויתור על 
תל אביב הוא 
טעות"

/ עמ' 16

סמוטריץ' ל'קו עיתונות':

רגע לפני הכאוס: 
"הפסקת אש" 

בין כחלון
לברקת

ברגע האחרון - השביתה נמנעה

הקנאים מכים שוב

ח"כים בסלון, 
סדרת עקיצות 

ודרישה לתשלום 
הקמפיין

/ עמ' 6

דייטש ספג 
קוגל - 

והמשטרה 
נכנסה 
לתמונה

איש החסד 
והחסידות:
ר' מרדכי 
לודמיר ז"ל

מעון האדמו"ר ודירת 
המשגיח נפרצו / עמ' 10

נקמה: קיבלה 
קנס ושילמה 

בעשרות אגורות

/ עמ' 8

/ עמ' 8

/ עמ' 10


	Kvjk1p001
	Kvjk1p002
	Kvjk1p003
	Kvjk1p004
	Kvjk1p005
	Kvjk1p006new
	Kvjk1p007
	Kvjk1p008new
	Kvjk1p009
	Kvjk1p010
	Kvjk1p011
	Kvjk1p012
	Kvjk1p013
	Kvjk1p014
	Kvjk1p015
	Kvjk1p016
	Kvjk1p017
	Kvjk1p018
	Kvjk1p019
	Kvjk1p020
	Kvjk1p021
	Kvjk1p022
	Kvjk1p023
	Kvjk1p024
	Kvjk1p025
	Kvjk1p026new
	Kvjk1p027
	Kvjk1p028
	Kvjk1p029
	Kvjk1p030
	Kvjk1p031
	Kvjk1p032new
	Kvjk1p001

