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י-ם  ברחובות
ב"ב
פ"ת
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16:30
16:09

17:29
17:30
17:30

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת שמות

בעקבות פטירתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל: ראשי הכוללים, אברכים ומקורבי הגבירים 
כוללים קטנים   סנונית ראשונה: חלוקה ל-150 ראשי  ומה שצפוי  מדברים על מה שהיה 
הגר"ח  במרנן  נעזרים   - בקושי  שורדות  כך  שגם  הגדולות  ברשתות    רשמית  שבוטלה 

קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין 
/ עמ' 10

אם אין קמח - אין תורה

משבר כלכלי ברשתות הכוללים
חקיר

ת

יוחד
מ

"אחרי התקציב והגיוס 
נתניהו ילך לבחירות"

בכיר במערכת הפוליטית 
'קו  עם  בשיחה  מעריך 
כי הבחירות  עיתונות' 
יתקיימו בין חג השבועות 
לחגי תשרי  בנט: ״אם 
אפשר  תמיד  רוצים, 

ללכת לבחירות״ 
/ עמ' 14

הנוכחית  הקואליציה  בשימור  והאינטרס  היות   
משותף לכל מרכיביה, וכדי למנוע מכחלון לעשות 
ש"ס  יו"ר  הציע  החששות,  רקע  על  פזיזים  צעדים 
אריה דרעי יוזמה מהפכנית, ולפיה כל ראשי מפלגות 
לכחלון  ישירות  יתחייבו  הנוכחית  הקואליציה 
ויבהירו כי הם רואים בו את מועמדם היחיד לתפקיד 

שר האוצר בממשלה הבאה. הוא-הא-מי-זה-בא.

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

מתחייב אני

גל חקיקה על הפרק: תיקון חוק הגיוס, חוק המרכולים וחוק לפיד

/ עמ' 8/ עמ' 14 / עמ' 14

אלקין ל'קו 
עיתונות': "החרדים 

חייבים 
לוותר"

גפני: "נעביר 
את חוק 

המרכולים 
הרטרואקטיבי"

אחרי ליצמן: 
אייכלר יקדם 

את 'חוק 
לפיד'

/ עמ' 4

/ עמ' 6

בטקס השקה: איחוד הצלה בעיר חנכו אמבולנס חדש

מיזם נאה: ילדי ת"ת רא"ם הוציאו ספר חידושי תורה

בשבוע הבא: דיון חריג 
בעיריית רחובות בנושא 

'חוק המרכולים'
במועצת  הבא  בשבוע  להיערך  צפוי  העירוני  העזר  חוק  בנושא  דיון 
  המועצה  מחברי  כשליש  של  לדרישתם  אודות  רחובות,  עיריית 
קוו  הסטטוס  את  שישקף  העירוני  עזר  החוק  את  לתקן  הדרישה: 
הקיים כיום בעיר  רה"ע רחמים מלול תומך בסטטוס קוו, אך מתנגד 

לשינוי חוק העזר העירוני
  / עמ' 4

תביעה: ליקויים 
בקו 319 של אגד

/ עמ' 6





פסגת הפינוק
מהדורה חורפית ומפנקת לאוהבי שוקולד אמיתי

לא רק לילדים מגיע להתפנק
הסדרה הלבנה



freyisrael@gmail.com :לעדכונים
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 1,000 ₪ לאברך באופניים
ביקש  הנאמנים,  ברחובות'  'השבוע  מקוראי  אחד 
לשתף את הציבור במקרה שאירע לפני כשבועיים, בו 
ברחוב  אופניים חשמליים  על  אברך מהקהילה שרכב 
 ,₪  1,000 סך  על  דו"ח  קיבל  הכפריה(  )ליד  ההגנה 
ובכן,  נסיעה.  כדי  תוך  סלולרי  במכשיר  שדיבר  בגלל 
ועל  שלומכם  על  חוסו  לב,  שימו  האופניים,  רוכבי 

כיסכם.

 בלי מזל: ניסה לשדוד דוכן פיס ונתפס
ביום ראשון, התקבל דיווח במשטרה דיווח על ניסיון 
שוד של דוכן מפעל הפיס ברחוב משה יתום ברחובות. 
כוחות משטרה שהגיעו למקום פתחו בסריקות, ולאחר 
זמן קצר איתרו את החשוד במעשה, בן 22 מרחובות, 

ועצרו אותו.
אל  ניגש החשוד  לפיו,  מחקירת המקרה עלה חשד 
המוכר בדוכן מפעל הפיס כשהוא אוחז בחפץ חד ודרש 
ממנו באיומים שיביא לו כסף. עוד עלה מהחקירה כי 
שסגר  ולאחר  החשוד,  של  לאיומיו  נענה  לא  המוכר 

בפניו את חלון הדוכן, הוא נמלט מהמקום.
משפט  בבית  בעניינו  לדיון  והובא  נעצר  החשוד 
בשלושה  מעצרו  הוארך  בסיומו  בראשל"צ,  השלום 

ימים. החקירה נמשכת.

 התנגשה בעמוד

בגין  מנחם  לרחוב  הוזעקו  הצלה  כוחות  שני:  יום 
ברחובות בעקבות דיווח על תאונת דרכים עם מעורבות 
רכב פרטי שככל הנראה פגע בעמוד. חובשים מיחידת 
האופנלנסים של איחוד הצלה שהגיעו למקום ראשונים, 
העניקו סיוע רפואי ראשוני לנהגת הרכב כבת 40 כאשר 
מצב מוגדר קל. בסיום הטיפול פונתה באמבולנס לבית 

החולים. נסיבות התאונה בבדיקה.

 רגב ביקרה ברחובות
ביום שלישי התקיים ביקור מיוחד של שרת התרבות 
והספורט, ח"כ מירי רגב, בעיר רחובות. הביקור נפתח 
בסיור שקיימה השרה יחד עם ראש העיר רחמים מלול 
במרכז החדש והייחודי שהוקם ברחובות, מרכז מורשת 

יהדות תימן וקהילות ישראל. 
שרעבי,  ציון  בן  העיר  ראש  מ"מ  בסיור:  השתתפו 
סגן ראש העיר עו"ד מתן דיל, חבר מועצת העיר עודד 
עמרם, מנכ"ל העירייה דורון מילברג, מנכ"לית החברה 

העירונית רחובות, יוספה חליבה, ומנהלים בכירים.
המורשת,  מרכז  ומנהל  העיר  ראש  הסיור  במהלך 
חנניה קורש, סקרו בפני השרה את התערוכות, האמנים, 
על  ופירטו  במרכז,  המוצבים  והמיצגים  הפעילויות 
הסיפורים המיוחדים שעומדים מאחורי כל אחד מהם. 
שלו  מהייחודיות  במרכז,  מהעשייה  התרשמה  השרה 

ומהפריטים הנדירים שמוצגים בו. 
שעמד  החזון  את  השרה  בפני  הציג  העיר  ראש 
בשכונת  דווקא  הייחודי  המרכז  הקמת  מאחורי 
"שעריים", שכונת התימנים הראשונה במושבות ארץ 
ישראל, וציין: "המרכז מהווה עוגן תרבותי עבור כלל 

אזרחי ישראל מכל העדות ומכל הקהילות".

החדשות המקומיות של    רחובות
על המקום

אלי רובין

ערך  הצלה,  איחוד  של   43 סניף  צוות 
של  חדש  לאמבולנס  השקה  טקס  השבוע 
באופן  לפעילות  נכנס  הצלה, אשר  איחוד 
בסמוך  נערך  הטקס  רחובות.  בעיר  קבוע 

למתנ"ס בצלאל לינדה. 
האמבולנס החדש שהושק, מצטרף ל-11 

ם  י ס נ ל ו ב מ א
טיפול  וניידת 
אשר  נמרץ 
במהלך  הושקו 
האחרון  השבוע 
הארץ.  ברחבי 
מספר  בכך 
ם  סי לנ האמבו
איחוד  של 
עלה  הצלה 

טיפול  ניידות  ושתי  אמבולנסים  ל-35 
נמרץ בסה"כ. 

נוסף  נדבך  תהווה  זו  ניידת  הוספת 
הצלה  איחוד  צוותי  ידי  על  חיים  להצלת 
גדרה,  ציונה,  נס  יבנה,  רחובות,  בערים 
קריית עקרון, מזכרת בתיה, גדרה, יישובי 

גדרות וחבל יבנה.
מתנדבים  מפעילים  האמבולנס  את 
רפואי  כמענה  ישמש  הראשוני  ובשלב 

ראשוני להצלת חיים ומסגרת חניכה לנהגי 
עתה  שזה  ומתנדבים  חדשים  אמבולנס 
לפני  ההשתלמויות,  בשלב  קורס  סיימו 

הגדרתם ככונני רפואת חירום מן המניין.
מצטרף  השבוע,  שהושק  האמבולנס 
את  המשמשים  אופנולנסים  לכשלושים 
ייחודי  לרכב  בנוסף  זאת  בעיר,   43 צוות 
לצוות  לאחרונה  נתרם  אשר   ,4*4 מסוג 
יבנה  חבל 
ומשמש במקרים 
לסיוע  מיוחדים 
בזירות  בטיפול 
 , ת ו ב כ ר ו מ
ם  י ח ט ש ב
ם  י ח ו ת פ ה
נרחבים שבגזרת 

הסניף.
להיום,  נכון 
בגזרת צוות 43 שפועל ברחובות וסביבתה, 
הקרוב  בחודש  מתנדבים.  כ-120  ישנם 
נוספים  מתנדבים  כ-30  להצטרף  צפויים 
רפואת  חובשי  קורס  לסיים  עתידים  אשר 
חירום בעיר. כמו כן, קורס חובשים נוסף 
הקרובים  ובחודשים  יבנה  בעיר  מתקיים 
צפויים להיפתח קורסים נוספים בישובים: 
וקריית  בתיה  מזכרת  ציונה,  נס  גדרה, 

עקרון.

אלי רובין

לעלות  הצפוי  המרכולים  חוק  בעקבות 
להצבעה בשבוע הבא בכנסת, דרמה פוליטית 

התרחשה במסדרונות עיריית רחובות.
בקשה  על  חתמו  המועצה  מחברי  כמה 
לזימון ישיבת מועצה שלא מן המניין בסוגיית 
'חוק המרכולים', כשמטרת הדיון היא דרישה 
ברחובות  העירוני  העזר  חוק  את  לשנות  לא 
בנושא פתיחת העסקים בשבת, אלא רק לתקן 
קוו שמקובל  את החוק שישקף את הסטטוס 

כיום בעיר.
בכדי לבקש דיון שאינו מן השורה במועצת 

כשליש  של  חתימות  להשיג  צריך  העיר, 
לפחות  חברים  כשמונה  המועצה.  מחברי 
שיזמו  החברים  רחובות.  עיריית  במועצת 
שיחתמו  חבריהם  את  לגייס  ניסו  הדיון,  את 
כשמונה  הוסגו  מאמצים  לאחר  הבקשה.  על 

חתימות.
הוא  גם  דוגל  מלול  רחמים  העיר  ראש 
העסקים  לגבי  בעיר,  הקיים  קוו  בסטטוס 
הפועלים בעיר, אך אין בכוונתו לשנות את זה 
בחוק עזר. מלול מעדיף שהעסקים הפתוחים 
ימשיכו לפעול במסגרת הסטטוס קוו, אך לא 

באמצעות שינוי חוק העזר.
העיר  מתושבי  כמה  פתחו  שעבר  בשבוע 

הם  בה  ברשת,  עצומה  לחוק,  שמתנגדים 
למאבק  להצטרף  העיר  לתושבי  קוראים 
הקיים  קוו  הסטטוס  את  להשאיר  בדרישה 
הרצל  ברחוב  המשטרה  מתחנת  לפיו,  בעיר, 
בעיר וצפונה לכיוון נס ציונה יוכלו להמשיך 

לפעול בשבת, רח"ל.
הסדרה  "בהעדר  כי  ציינו,  העצומה  יוזמי 
מתאימה בחוק העזר העירוני, חוק המרכולים 
יאפשר לשר הפנים לסגור את כלל בתי העסק 
פועלים  אשר  המרכזיים  הקניות  במתחמי 
כל פעילות עתידית של בתי  כן,  בשבת. כמו 
של  אישורו  את  היא  אף  תחייב  בשבת,  עסק 

שר הפנים".

אלי רובין

מקהילת  חרדית   ממשפחה   12 בת  ילדה 
מרכב  האחרונה  בשבת  נפגעה  בעיר,  התימנים 
בעיר  הרצל  פינת  ביאלר  קלמן  ברחוב  חולף 

ונפצעה אנושות. 
ברח.  הילדה  שכני  של  כלב  כאשר  החל  הכל 
הילדה שרדפה אחריו, נפגעה מרכב חולף. צוותי 
והיא  הצלה העניקו לילדה טיפול רפואי ראשוני 
פונתה במצב קשה עם פגיעה רב מערכתית, תוך 
קפלן  החולים  לבית  ומונשמת,  מורדמת  שהיא 

בעיר. 
נהג הרכב הפוגע, נותר בזירת התאונה יחד עם 
שפלה,  מרחב  במשטרת  דרכים  תאונות  חוקרי 

שפתחו בחקירה לבדיקת נסיבות התאונה. 
הצלה  איחוד  צוות  סניף  ראש  רוטנברג  יוני 
על  נמסר  שבת  סעודת  כדי  "תוך  כי  סיפר,  בעיר 
תאונה קשה. כשהגעתי לזירה נתקלתי בילדה בת 
הכרה  וללא  מערכתית  רב  מפגיעה  שסבלה   12
חובשים  עם  יחד  פרטי.  רכב  מפגיעת  כתוצאה 
לה  הענקנו  למקום,  בסמיכות  שגרים  נוספים, 

טיפול רפואי ראשוני בזירת התאונה".

בצהרי השבת: רדפה 
אחרי כלב ונדרסה 

ילדה  ויחי,  פרשת  שבת  בצהרי 
ממשפחה חרדית שרדפה אחרי כלב 
של השכנים, נדרסה ונפצעה אנושות 
⋅ צוותי הצלה העניקו לילדה טיפול 
רפואי ראשוני והיא פונתה להמשך 

טיפול רפואי בבית החולים קפלן

 צילום: ויקיפדיה 

איחוד הצלה בעיר חנכו 
אמבולנס חדש

בטקס השקה שנערך השבוע, הושק אמבולנס חדש שישמש את 
מתנדבי צוות 43 הפועל בעיר רחובות ⋅ אמבולנס זה, מצטרף 

לשלושים אופנולנסים הפועלים כיום בעיר

 זירת התאונה. צילום: איחוד הצלה 

בשבוע הבא: דיון חריג בעיריית 
רחובות בנושא 'חוק המרכולים'
דיון בנושא חוק העזר העירוני צפוי להיערך בשבוע הבא במועצת 
 ⋅ המועצה  מחברי  כשליש  של  לדרישתם  אודות  רחובות,  עיריית 
קוו  הסטטוס  את  שישקף  העירוני  עזר  החוק  את  לתקן  הדרישה: 
אך  קוו,  בסטטוס  תומך  מלול  רחמים  רה"ע   ⋅ בעיר  כיום  הקיים 

מתנגד לשינוי חוק העזר העירוני



חדש! סדרת מוצרי הבקר בכשרות מהודרת

היה שווה
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אלי רובין

לבית המשפט  תביעה  הגישה  העיר  תושבת 
בין  המחבר   ,319 בקו  ליקויים  בגין  ברחובות 

הערים רחובות ובני ברק.
השיבושים  שהוגש,  התביעה  כתב  פי  על 
עליו  העיקרי  הליקוי  הכיוונים.  בשני  הם  בקו 
לעיתים  כי  העובדה  זו  הנוסעים  מתלוננים 
מכיוון  בתחנות  עוצרים  לא  אוטובוסים 
למרות  הראשונות.  בתחנות  מתמלאים  שהם 
בבקשה  לאגד,  ושוב  שוב  פנו  שהתושבים 
שיתגברו את האוטובוסים, באגד לא התייחסו 

לפניות.
בתביעה מגוללים סיפור על אם ושני ילדיה 
לאחר   .319 לקו  בעיר  עזרא  ברחוב  שהמתינו 
לעצור,  מבלי  אוטובוס  חלף  פניהם  שעל 
החברה.  של  הפניות  למוקד  האם  התקשרה 

יצא  ספורות  דקות  תוך  כי  אמרו  בחברה 
אוטובוס  יצא  לא  בפועל  אך  נוסף,  אוטובוס 
נוסף. האם ושני ילדיה נאלצו לחכות לאוטובוס 

הבא. 
כשהמתינו  בשיבושים,  נתקלו  בחזור,  גם 
אולם  קו,  אותו  של  האחרונה  לנסיעה  בתחנה 
לאותו  האחרונה  הנסיעה  כי  להם  התברר  אז 
ערב שונתה ברגע האחרון. בעקבות כך, נאלצו 
כ-170  של  בעלות  לרחובות  מונית  לקחת 

שקלים.
הטענה  פי  על  כך  אגד,  הציבור של  בפניות 
חמישים  בסך  הטענת  לאם  הציעו  בתביעה, 
ריצתה  לא  זו  הצעה  הרב-קו.  בכרטיס  שקלים 
 850 בסך  פיצויים  מאגד  שדורשת  האם,  את 
שהוכרחה  והעלות  הנפש  עגמת  על  שקלים, 

להוציא מכיסה כתוצאה מהשיבושים בקו.

משה אברהמי

עם סיום השליש הראשון של שנת הלימודים 
הרה"ג  הת"ת  רב  יזם  הרא"ם,  תורה  בלמוד 
ייחודי, של הוצאת קובץ  גדסי פרויקט  אמיתי 
חידושי תורה על ידי תלמידי כיתות ז'-ח', פרי 

במהלך  לימודם 
התקופה.

שקיים  בשיחה 
התלמידים  עם 
הרב  הסביר 
הספרים  שמחברי 
בהדפסת  התחילו 
קצרים  מאמרים 
הלכה  הזמן  ועם 
והתרחבה.  היריעה 
בסיוע  גדסי,  הרב 
מחנכי הכתות הרב 
והרב  עופר  דוד 
כוונו  לוי  יוחנן 
התלמידים  את 

למקורות הכתיבה, ואכן - התוצאה לא אכזבה.
שנקראה  חוברת  להפיק  הצליחו  התלמידים 
קידושין.  סוגיות במסכת  סיכומי   - "וכתבתם" 
הופצה  ואף  התלמידים  לכל  חולקה  החוברת 
בבתי כנסיות בעיר. אכן, 'תורה מפוארת בכלי 

מפואר'.

ילדי הת"ת הוציאו 
ספר חידושים

מיזם נאה של חיידר הרא"ם: ילדי כיתות ז' 
ספר  הודפס  מהם  תורה,  חידושי  כתבו  וח' 
שחולק לתלמידים והופץ בבתי הכנסת בעיר

תביעה: ליקויים 
בקו 319 של אגד

חברת  נגד  תביעה  הגישה  העיר  תושבת 
לטענתה:    הקו  את  מתגברת  שאינה  אגד 
האוטובוס לא עצר בתחנה, מאחר והיה עמוס. 
כמו כן, שינו את זמני הנסיעה האחרונה מבלי 

לעדכן וגרמו לה להוצאה מיותרת

פיקוד העורף

המלאה  הציוד  לרשימת 
ומידע נוסף: 

חיוג   104 לטלפון  לפנות  ניתן 
חינם מכל טלפון מענה אנושי 

24 שעות ביממה, או באתר  

אין סומכים על הנס, 
מהיום כולנו מוכנים!

גם בשגרה, נערכים לשעת חירום 
בשלושה צעדים פשוטים:

אל תתנו למצב חירום
לסובב אתכם

לומדים את ההנחיות
לשעת חירום

בהישמע האזעקה יש להיכנס למרחב המוגן, 
במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם.

מכינים ציוד מתאים1

אמצעי תקשורת, מסמכים חשובים, מזון 
משומר, מטען, תרופות, ערכת עזרה ראשונה, 

תאורת חירום, מים, מטפה לכיבוי אש.

2

מתרגלים עם 
המשפחה

לומדים, מתרגלים ומשננים היטב עם כל 
המשפחה,  את הוראות פיקוד העורף לשעת 

חירום.

3



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

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

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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ארי קלמן

"ברור שאי אפשר להביא לבג"ץ בדיוק את אותו חוק שהוא 
ל'קו  אומר  אחר",  משהו  פה  להביא  יצטרכו  ולכן  פסל,  עצמו 
על  גם  שאחראי  אלקין,  זאב  ירושלים  לענייני  השר  עיתונות' 
הקשר העדין בין המפלגות החרדיות ושאר מרכיבי הקואליציה, 

במסגרת ראיון שיפורסם במלואו בסוף השבוע ב'כל ישראל'. 
בסיבוב הקודם מתחו מכל הצדדים את החבל למקסימום, מה 

עוד ניתן לעשות?
"לצבא אין עוד לאן להתפשר משום שהבג"ץ פסל את החוק 
הקודם, אם צה"ל יתפשר עוד יותר - אין סיכוי שהבג"ץ יאשר 

חקיקה שכזו".
אז החרדים יצטרכו לוותר על משהו?

"אם הם רוצים שהחוק יעבור את בג"ץ".
פסקת ההתגברות היא פתרון הולם?

"זה פתרון הולם בהרבה בעיות. אנחנו ביקשנו את זה במו"מ 
החרדיות,  המפלגות  את  לשכנע  הצלחנו  אפילו  הקואליציוני, 
אבל כחלון התנגד והטיל ווטו וזה לא נכנס, ולכן לא תהיה פסקת 

התגברות בכנסת הזו".
יש מצב שמי שמונע את קידום החוק זה דווקא ליברמן?

"זו באמת שאלת המיליון דולר ששואלים ראשי הקואליציה, 
זה אתגר גדול, אני לא יודע כיצד ליברמן יצביע על חוק הגיוס, 

אין  המרכולים  חוק  לפי מבחן  אופטימי...  מה  יודע  מי  לא  אני 
סיבה להיות אופטימי ולהניח שהוא ילך עם הקואליציה ויתמוך 

במה שיוצע".
היו טענות שהמאבקים בנושאי דת בכלל ובענייני שבת בפרט 

מחזקים את לפיד. אתה שותף לחשש הזה?
אני תמיד פעלתי בשיטה  כזה. מצד שני  יש חשש  "עקרונית 
שצריך לקיים הסכמים קואליציוניים. תמיד ימצאו חשש כזה או 
ולכן  טבעיות שלנו  הן שותפות  החרדיות  אבל המפלגות  אחר, 

חשוב לקיים הסכמים אתם".
היועמ"ש,  המלצת  אחרי  גם  לתפקד  להמשיך  יוכל  נתניהו 
אם וכאשר, להעמידו לדין? ואם כן, אז גם אחרי כתב אישום?

"הנושא של הגשת כתב אישום זה בכלל לא רלוונטי, אנחנו 
מאוד רחוקים מזה. גם אם המשטרה תמליץ, זה צריך לעבור את 
מבחן הפרקליטות ואת מבחן היועץ המשפטי לממשלה. אם הוא 
יבוא כתב  אז  ורק  יהיה שימוע  יסגור בשלב הזה את התיק  לא 
אישום, לכן אנחנו גם בלוחות זמנים רחוקים מזה וגם מבחינת 

התיק אני מקווה ומאמין שזה לא יגיע לשם.
"לגבי המלצות המשטרה: אין שום סיבה שראש הממשלה לא 
ימשיך לתפקד. יש חוק במדינת ישראל שאומר שראש הממשלה 
צריך להתפטר רק במקרה ויש הרשעה סופית בבית המשפט – 

שזה הרבה מאוד שלבים מעל ההמלצות. 
"כבר נחקרו ראשי ממשלות בישראל והיו גם המלצות משטרה 

כולל ראש הממשלה הזה בקדנציה הראשונה שלו, מה שנקרא 
בזמנו פרשת 'בראון חברון', היו המלצות של המשטרה ובסוף 
המלצות  אחרי  היה  שרון  אריאל  התיק.  את  סגרה  הפרקליטות 
פרקליטות שזה שלב יותר מתקדם מהמלצות המשטרה, ובסוף 
נסגר התיק. גם לפי כל התקדימים וגם לפי ההיגיון הפשוט אין 

שום סיבה שהוא ילך הביתה לפני ההרשעה אם תהיה".
ממשלה  ראש  כי  שמציע  ליצמן  חוק  על  חושב  אתה  מה 
שירות  שכולל  אישי  ברקע  או  אקדמי  בתואר  להחזיק  יחויב 

צבאי משמעותי?
במליאה  תורן  שר  שהייתי  זה  את  ניצלתי  יפה.  גימיק  "זה 
שיש  להתחייב  וסירב  מתחמק  שהוא  ראינו  לפיד,  את  ושאלתי 
את  להביך  הצליח  שליצמן  שמראה  מה  בחוק...  תתמוך  עתיד 
לפיד. אני לא חושב שהחוק הזה ייכנס לספר החוקים. אני בטוח 
הכבוד,  כל  עם  יקודם.  שהחוק  לפני  לממשלה  יחזור  שליצמן 
זה מגוחך... אפילו אם תשים את  נתניהו  לפיד מול  לראות את 

לפיד מול אבי גבאי, לפיד נראה מגוחך".
תאריך מעודכן לבחירות יש?

היגיון  לפי  הולך  הכל  לא  אבל  ההיגיון,  לפי   2019 "שנת 
גיוס,  הקרובים.  המבחנים  את  נעבור  איך  נראה  בפוליטיקה... 

תקציב ועוד". 

"החרדים חייבים לוותר"
השר זאב אלקין בראיון נרחב 'לקו עיתונות' מתייחס לחוק הגיוס וחקירות ראש 
מה  יודע  מי  לא  המרכולים אני  חוק  מבחן  "אחרי  ליברמן:  על    הממשלה 
אופטימי"  על חוקי השבת: "זה מחזק את לפיד אבל צריך לקיים הסכמים" 

 על מועד הבחירות: "תלוי איך נעבור את מבחני הגיוס והתקציב"

הראיון המלא יפורסם בסוף השבוע במוסף 

יעקב לוי
מנכ"ל בכיר

משרד המשפטים

אחד מכל חמישה אנשים בישראל 
הוא אדם עם מוגבלות. 

בתעסוקה  שווה  הזדמנות  נותנים 
וכולם מרוויחים.

כל אחד יכול להיות מנכ"ל בכיר ללא גבולות!

משתחררים מהדעות הקדומות, אל תגבילו אותנו!

לאנשים עם מוגבלות הזכות לשוויון בתעסוקה 

פמ
ל

www.kolhazman.co.il
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משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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יענקי קצבורג

ושוקדים  התורה  בהיכלי  יום  מדי  יושבים  אברכים  רבבות 
מעבר  כמה  עד  מושג  אין  מהם  לרבים  תלמודם,  על  בהתמדה 
ולומדיהם,  הכוללים  של  הסטטוס  ולשינוי  עצמה  למהפכה 
נוסדו   - מקומות  ספור  באין  כוללים  של  רבות  ומאות  עשרות 
והוחזקו בתמיכה צמודה של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ״ל שדאג 

להפצת התורה בכל אתר ואתר. 
בסניף הכולל הגדול של 'עטרת שלמה' במודיעין עילית קיים 
גמ"ח קבוע שמשלם לאברכים מידי חודש את הכסף המגיע להם 
נכנס  הכסף   - לאברכים  מופקדות  המלגות  וכאשר  כהלוואה, 
ישירות לגמ"ח. "המצב הזה התחיל כמצב זמני אבל הפך לנוהג 
קבוע, ההתנהלות הזו היא התנהלות מתמשכת שנבעה מרצון של 
הנהלת הכולל שהאברכים יקבלו כסף בזמן, ומידי כמה חודשים 
גמ"ח,  יש  עילית  במודיעין  בכולל  החסר,  את  משלמים  נגידים 
אברך  לנו  אומר  ללחם",  רעבים  אברכים  הסניפים  בשאר  אבל 

מרשת עטרת שלמה.
רשת הכוללים של 'עטרת שלמה' כבר החלה בשנים האחרונות 
הגדולות  בערים  מתמקדת  והרשת  סניפים,  סגירת  של  בתהליך 
הרב  בפריפריה.  במקום  האברכים  מספר  את  בהם  ומגדילה 
סורוצקין,  הגרש"ב  של  ימינו  יד  רפול,  )אבי(  ישעיהו  אברהם 
מספר ל'קו עיתונות' על השאלה האחרונה ששאל הרב סורוצקין 
מבנה  שמש  בבית  לכולל  לבנות  האם  זצ"ל,  הגראי"ל  מרן  את 
לזה,  אין דרישה  שמכיל מקום ל-1,500 אברכים על אף שכיום 

אבל העתיד של התפתחות בית שמש מחייבת זאת.
"מרן זצ"ל ענה: 'למה אתה חושב שאתה עושה משהו? הכל 
ניתן משמים, וודאי בתורה שהוא הגבוה מעל גבוה של הקב"ה, 
לך יש רק זכות להיות הצינור, תעשה כלי והקב"ה ימלא את זה'. 
ושאל מרן 'האם הבניה זה על חשבון השוטף? או שזה כמו עד 
היום שזה בא מגבירים שנותנים רק לבניה, אז אני אומר לך אל 

תבנה עד שיהיה לך גביר מיוחד לזה'". 
לא  הדתות  שמלגת  מכך  נובעת  ברשת  האברכים  מצוקת 
משולמת לאברכים בזמן בנפרד, אלא רק בעת שמשולמת המלגה 
המלאה, הסיבה להתנהלות הזו נובעת מרצון לתת לאברכים מלגה 
הכוללים,  בעולם  הקריסה  בשל  אך  טיפין,  טיפין  ולא  מכובדת 

רבים מן האברכים נשארים ללא מלגה בכלל חודשים ארוכים.
ל'קו עיתונות' נודע כי כשבוע אחר פטירת מרן הגראי"ל זצ"ל, 
ותינו  קנייבסקי,  הגר"ח  למרן  שלמה'  'עטרת  רשת  ראשי  הגיעו 
לפניו את כאב האברכים, ענה להן מרן: "אין לכם מה לדאוג, מרן 
זצ"ל מהשמיים יפעל למענכם. בודדים מקומות התורה כמוכם, 
תמיד  יכולים  ואתם  מבחייהם,  יותר  במיתתם  צדיקים  וגדולים 

להיכנס ואעשה כל אשר ביכולתי למענכם".
ברשת 'יששכר באהליך' המצב דומה אבל מעט שונה, ברשת 
שבראשות הגאון ר' אלחנן ויסבורד ישנם עשרות כוללים שלהם 
נגיד אישי שמחזיק אותם, מדובר על כ-800 אברכים שמקבלים 
בסניפים  כמעט.  תקלות  ללא  בחודשו  חודש  מידי  המלגה  את 
האחרים של הרשת בהם 1200 אברכים בכל הארץ המצב שונה 
לחלוטין, הם מקבלים מידי חודש רק את מלגת הדתות וכל השאר 
'סומכים על הנס', והנס הזה היה מגיע מידי ערב חג, כאשר הגיעו 
מים עד נפש, או אז היו מתגייסים נגידים בהוראת הגראי"ל זצ"ל 

לסייע. 
"בערב חג הסוכות האחרון הרב ויסבורד כבר כתב מכתב על 
סגירת הרשת, הכל היה מוכן לקריסה רשמית. הנכד של הגראי"ל 
הרב דוד שפירא יצא לחו"ל לנגיד ידוע. הוא הציג לו את חומרת 
המצב וביקש בדמעות בשם סבו את הכסף, הנגיד תרם 4 מיליון 
'יששכר  רשת  של  סניף  מנהל  מספר  הרשת".  את  והציל  דולר 

באהליך' ל'קו עיתונות'.
שנים,  כמה  לפני  נוספת  רשת  הולידה  שלמה'  'עטרת  רשת 
ואשר הוקמה אף היא בעידודו של מרן הגראי"ל זצ"ל - 'מגדל 
מרן  הגיע  האחרון  הסוכות  בחג  אתרוג.  יחזקאל  הרב  של  עוז' 
השואבה  בית  לשמחת  בירושלים  ביקורו  בעת  קניבסקי  הגר"ח 
של אברכי הרשת כהוקרה על פועלו של ראש הרשת הרב אתרוג, 
"בגלל שמדובר על כמה מאות אברכים, הרשת מצליחה לעמוד 
זה  היה  שטיינמן  הרב  מרן  בזמנים.  גם  כלל  ובדרך  בתשלומים 
בשנה  שנים,  שלוש  לפני  הקמתה  מאז  הרשת  מאחורי  שעמד 
ומכתבי  לגבירים  בפניות  קניבסקי  הגר"ח  מרן  מסייע  האחרונה 

תרומות", אומר ל'קו עיתונות' גורם בכיר ברשת.
לרשת כיום שבעה סניפים במודיעין עילית, חיפה, רחובות, בני 
ברק, ושלושה סניפים בירושלים. בסך הכל לומדים ברשת כ-500 
אברכים. אחד האברכים מסכם את המצב הכלכלי ב'מגדל עוז': 
"האיחורים הם עד שבוע שבועיים, וברוך השם אחרי שנה קשה 

שהייתה לרשת - כיום אין כמעט איחורים".

קרנות ונגידים
יצאנו לבדוק את מקורות הכסף של ראשי הכוללים הגדולים, 
אחד הבולטים הוא הנגיד ר' שמעון גליק מארה"ב, שלבקשת מרן 
הגראי"ל זצ"ל הקים קרן החזקת תורה לפני עשור שנים. "אצל 
מבקש  שטיינמן  הרב  אם   - שאלה  הייתה  לא  זאת  גליק  שמעון 
עושים. הוא היה עוזב ישיבות חשובות וגורליות כאשר הטלפון 
מבני ברק צלצל, אם מרן הרב שטיינמן היה מבקש ממנו למכור 
את כל נכסיו ולתת לצדקה, הוא היה עושה זאת בלי להסס. אלא 
שהראש ישיבה ידע מה הגבולות. הקרן תמשיך גם אחר פטירת 
הראש ישיבה אבל ה'מרן האישי שלו' כבר לא אתנו", אומר ל'קו 

עיתונות' מקורב.
מלוס  רכניץ  יהודה  שלמה  הנגיד  של  הקרן  היא  נוספת  קרן 
חודש  מידי  שקלים  מיליוני  מזרימה  הזו  הקרן  גם  אנג'לס, 
לכוללים, הנתרמים היותר בולטים של הנגיד רכניץ הם ישיבות 

מיר וחברון ורשת 'עטרת שלמה'. 
קרן ידועה נוספת להחזקת תורה היא הקרן של הנגידים לבית 
בירושלים.  נמצאת  בארץ  הקרן  נציגותה המרכזית של  וולפסון. 
בניו  כיום  בראשה  עומדים  וולפסון  זאב  של  פטירתו  לאחר 
ממשיכי דרכו. יו"ר הקרן בישראל הוא הגאון הרב אברהם יצחק 

גרינבוים, ראש ישיבת נהורא.
לפני כ-15 שנה הוקמה קרן נוספת של הנגיד רובי שרון, הקרן 
מנוהלת על ידי הרב אליעזר יוטקובסקי, ומחלקת מידי חג מלגה 

של כאלף שקל לאברכי הכוללים לפי קריטריונים מוגדרים. 
היא  זצ"ל  הגראי"ל  מרן  נוספת בהשפעת  תמיכה משמעותית 
של היהלומן דן גרטלר, שהחל לתמוך בכוללים לבקשת הגראי"ל, 

ולפני מספר שנים אף הקים בעצמו רשת כוללים. 
הישיבה  ראש  מרן  כשנתיים  לפני  עד  הללו,  הקרנות  מלבד 
לכ-150  קבועה  מלגה  חודש  מידי  מחלק  היה  זצ"ל  הגראי"ל 
למי  החליט  עצמו  הישיבה  וראש  הארץ,  ברחבי  קטנים  כוללים 
לתת, לפני שנתיים מינה את מקורבו הרב יצחק רוזנגרטן לחלק 
לתת  למי  להורות  ממשיך  עצמו  הישיבה  כשראש  הכסף,  את 

וכמה, ממש עד החודשים האחרונים.
"ראשי הכוללים וראשי ישיבות וכמה תלמודי תורה היו פונים 
ישירות לראש הישיבה, והוא היה שולח לברר על המקום ולפי 
זה היה מחליט. חולקו לכ-150 מוסדות מידי חודש סכומי עתק 
עיתונות'  ל'קו  בשיחה  הכוללים  מראשי  אחד  אומר  בשנה", 
היה  וזה  לחודש,  דולר   2500 מקבלים  היינו  "אנחנו  ומוסיף: 

מחזיק לנו חצי מהכולל ערב של הרשת". 
מקורבי הרב יצחק רוזנגרטן מעריכים בשיחה עם 'קו עיתונות' 
בלית  תיפסק  כוללים  ראשי  לכ-150  הכספים  של  החלוקה  כי 
אומר  רוזנשטיין,  יעקב  הרב  מרן,  ביתו של  ובן  ברירה. תלמידו 
ל'קו עיתונות': "זאת חלוקה שמרן היה מחלק בידיו ממש, הוא 
ראש  לכל  בדיוק  כמה  בעצמו  ומחליט  השטרות  את  סופר  היה 

כולל".

הצלת מיר
מיר  ישיבת  של  הכולל  ספק  ללא  הוא  בעולם  הגדול  הכולל 
רבי  הגאון  הישיבה,  ראש  בחיי  כבר  בירושלים,  ישראל  בבית 

חושף  עיתונות'  'קו  לקרוס.  עמד  הכולל  זצ"ל,  פינקל  צבי  נתן 
אנג'לס  ללוס  לצאת  בתשע"ב  עמד  פינקל  הגרנ"צ  כי  לראשונה 
יחד עם עו"ד יעקב וינרוט לבקש מהנגיד רכניץ שיציל את הרשת, 
אך שבוע לפני מועד הנסיעה ראש הישיבה התמוטט ונפטר. אחד 
מנאמני ביתו של הגרא"י פינקל אומר ל'קו עיתונות' כי "אין לנו 
וזאת  הכלכלי  העול  בגלל  התמוטט  זצ"ל  ישיבה  שהראש  ספק 

הסיבה שנפטר באופן פתאומי". 
הכולל  עצום,  משבר  החל  פטירתו  לאחר  מיד  כך,  או  כך 
צבר חובות עתק שלא נשאר מי שיגלגל אותם. בנו של הגרנ"צ 
שמונה לראש ישיבה תחתיו, הגרא"י פינקל, התקשה לקחת על 
כבוגר  מחויבות  שהרגיש  רכניץ  הנגיד  החריג.  העול  את  עצמו 
הישיבה  שראש  תרומה  כל  עבור  כפול  סכום  הבטיח  הישיבה, 
ישיג, הגראי"ל התגייס עבור ראש הישיבה הצעיר שנסע עם אמו 

הרבנית להתרים בחו"ל וכך גויס הסכום המלא עבור החובות. 
"מלבד הנגיד רכניץ יש לכולל מיר 15 נגידים גדולים שתורמים 
זצ"ל,  פונה אליהם הגראי"ל  ונשנות שהיה  חוזרות  פניות  בגלל 
כולנו תקווה שהם ימשיכו בתרומות הללו", אומר מקורב לראש 

ישיבת מיר.
של  הרשת  היא  הגראי"ל  שהקים  כוללים  של  נוספת  רשת 
'אורחות תורה', לישיבה 23 כוללי אברכים לבוגרי הישיבה, ובין 
השאר בבני ברק )2 סניפים( ירושלים )3 סניפים(, מודיעין עילית 
כרמיאל,  עוצם,  רכסים,  סטון,  טלז  עילית,  ביתר  סניפים(,   3(

אלעד, הר יונה ובית שמש. 
לגראי"ל  בעבר  הגיע  מישקובסקי  הגר"ח  הישיבה  משגיח 
את  להחזיק  וירז'בינסקי  יעקב  הרב  למנהל  מאוד  שקשה  וסיפר 
עוזר  "אני  השיב:  ישיבה  הראש  ממרן,  עזרה  וביקש  הכוללים, 

להם מידי יום, אני מתפלל עליהם".
מקורביו של הרב וירז'בינסקי מקווים כי הרשת תמשך להחזיק 
מעמד, "עכשיו יש את התנופה שאחרי הפטירה לעילוי נשמתו, 
להחזיק  וירז'בינסקי  הרב  יצליח  בהמשך  כיצד  ברור  לא  אבל 

הלאה את הרשת. אבל לא אלמן ישראל".

"גדולי ישראל יישאו את העול"
ל'קו  אומר  הישיבות,  איגוד  מזכ"ל  ברילנט,  שלמה  הרב 
עיתונות': "כל נדיב שהיה בארץ והחליט לתמוך בכוללים עבר 
יצא  הוא  מיליון  לתרום  החליט  ואם  זצ"ל,  הגראי"ל  מרן  דרך 

מחזון איש 5 עם החלטה לשלש את תרומתו". 
מה היה הסוד של מרן זצ"ל בשכנוע נדיבים?

"הוא ידע איך לדרוש, ובאיזה שפה לדבר. ובגלל שהם ידעו עד 
כמה הוא פרוש מכסף ומ'עולם הזה' הם פתחו את הארנק בפניו".

ומה יהיה עכשיו?
נפל  לדעת, במשברים הכלכליים הקודמים הכל  "קשה מאוד 
על כתפיו, חד משמעית עולם התורה לא היה שורד את המשבר 

בעת ממשלת לפיד-בנט בלעדיו, אבל לא אלמן ישראל".
היו פתרונות בעבר של הקמת קרן כללית לכלל הישיבות...

"מרן זצ"ל התנגד בכל התוקף לאיסוף כספים בצורה מרוכזת 
כי כולם יפסידו מזה. הוא אמר שהגבירים צריכים להתרגל לתת 

והרבה".
מוסיף  זצ"ל,  הגראי"ל  מרן  בית  נאמן  רוזשטיין,  יעקב  הרב 
ניקיון  היה  בנושא התרומות  "הסוד שלו  עיתונות':  ל'קו  ואומר 
ספר  מקרית  אברך  בעבר  אותי  פגש  צדקה.  של  בנושא  כפיים 
שנותן  בסכום  לצמצם  שמוכרח  והודיע  כולל  החזיק  שחמיו 
ואברך או  לאברכים, ושאלתו האם להוריד מהסכום לכל אברך 
לצמצם את מספר האברכים, נסעתי אתו לראש ישיבה, ומרן זצ"ל 
שאל באיזה גיל האברכים, ואותו אברך אמר שהם בני שלושים. 
מה  לך  אתן  אני  חודש,  כל  אליי  'תבוא  לו  אמר  ישיבה  הראש 

שחסר', ומאז אותו אברך הגיע וקיבל אלפי דולרים. 
"שאלתי את ראש הישיבה למה החליט לתת לו, והראש ישיבה 
אמר בגלל שהם בני שלושים וגם ראה שהוא לא ראש כולל שילך 
לאסוף כסף, אם לא יהיה לו הוא יצמצם ויסגור, ואסור שמקום 
ישיבה  והראש  הדולר  שער  השתנה  תקופה  אחרי  ייסגר.  תורה 
רשם על פנקס בדיוק כמה חסר לו והשלים כל פעם את ההפרש, 

זו נקיות שלא נתפסת. דאגה לכולל קטן ונידח".
מה יהיה הלאה?

"הכוללים ימשיכו כי הנגידים הללו הגדולים ר' שמעון גליק 
ור' דן גרטלר, והנגידים מרמורשטיין, בודנר, וולפסון, ידעו היטב 
את ערך התורה, הראש ישיבה היה אומר להם 'אל תיתנו בניינים, 
הנגידים  הלאה,  העול  את  יישאו  ישראל  גדולי  לתורה'.  תנו 
מגיעים למרנן ר' חיים ור' גרשון שדואגים לעולם התורה, ראשי 
כוללים בעת צרה ימשיכו להגיע ולבקש וידאגו לאברכים, עולם 
וההנהגה  האחרונות  בשנים  מוסבר  בלתי  באופן  פרח  התורה 

תדאג להמשך".

אין קמח: משבר כלכלי ברשתות הכוללים
בעקבות פטירתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל: ראשי הכוללים, אברכים ומקורבי הגבירים מדברים 
  סנונית ראשונה: חלוקה ל-150 ראשי כוללים קטנים שבוטלה רשמית  על מה שהיה ומה שצפוי
ברשתות הגדולות שגם כך שורדות בקושי - תולים את יהבם במרנן הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין

חקיר
ת

יוחד
מ

מרן הגראי"ל זצ"ל עם הגרש"ב סורוצקין

גדולי ישראל באירוע של 'יששכר באהליך'

התחקיר המלא בכתבה נרחבת בסוף השבוע במוסף



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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תסרוקת  במתנה,  דולר  מיליון  של  מלאכותי  חיוך  עם 
ידי  וקמטים חרוצים בפניו שהוסתרו על  שסודרה בהלוואה, 
הכנסת  למזנון  נתניהו  נכנס  המדינה,  בכספי  שממומן  מאפר 
מחציתם  עיתונאים,  עם  סרק  שיחת  של  מתוזמן  סבב  לעוד 

חרדים.
בערבו של יום שני, נתניהו כבר ידע שגם לשבת הקרובה, 
האמבוש  אחרי  שבת.  חקיקת  בלי  המרכולים  סוחרי  ייכנסו 
גילאון שהסכים להתקזז בסבב הקודם עם השר  שעבר אילן 
אזולאי, היה ברור לכל שאיש באופוזיציה לא יתנדב להתייצב 

על משבצת הג'נטלמן הלאומי.
היעדרותם של שר הדתות ח"כ דוד אזולאי שהמדור וקוראיו 
שולחים לו איחולי החלמה מהירה, ופטירת יפה גליק, רעיית 
הח"כ יהודה – הייתה ידועה כבר משעות הבוקר, אך לא מנעה 

מח"כינו האמיצים להוסיף ולהתעקש על הצבעה בו ביום. 
של  האנושיות  שרמת  בעצב,  לומר  ניתן  ישראל  כנסת  על 
חבריה נמוכה מזו של העיתונות הישראלית, ששדריה, כתביה 
ופרשניה התעלמו באלגנטיות מכוונת מעיסוק חטטני בנסיבות 
שעמדותיו  גליק  יהודה  ז"ל.  גליק  יפה  של  למשכב  נפילתה 
שנויות במחלוקת עזה, אך אנושיותו בולטת גם לעין מתנגדיו, 
רעייתו לא תהפוך לחגיגה פוליטית, אך את  ביקש שהלווית 
מה שאפילו התקשורת הישראלית הבינה, החברים מהכנסת 
לא היו מסוגלים לקלוט. נמוך מזה, כנראה שאי אפשר לרדת.

כדי  עבורו  נוחה  שהייתה  הסיטואציה  עם  זרם  נתניהו 
להעביר את החקיקות המקבילות. בעליצות מופגנת שנועדה 
וההמלצות  החקירות  חרף  סטואית  שלווה  של  מסר  להעביר 
הצפויות – הבהיר נתניהו במזנון כי גם חוק המרכולים יעבור 
תוך יום. כל עוד חברי הכנסת החרדים לא הכריזו על הפסד 
טכני בעצמם, עשה נתניהו קולות של מי שמוכן ומזומן לעלות 
כולה.  הקואליציונית  הקבוצה  למען  ולהילחם  המגרש  על 
מצדו, שהאידיוטים השימושיים )בהשאלה מהביטוי שהודבק 
למפגיני הימין, ולא כאות קין לח"כינו החכמים מכל( יקלטו 

אחרונים, שהם יצאו מופסדים.
שחברי  חבל  רק  מראש,  צפוי  היה  הזמני  ההפסד 
הכנסת החרדים לא קלטו זאת בזמן והקפיאו בתגובה 
חוק  ההמלצות,  חוק  כולל   – החקיקה  הליכי  כל  את 
ירושלים. הותרת המאבק על השבת,  וחוק  הפריימריז 
כהצעת חוק בודדת, כאשר שאר כל ההצעות הנפיצות 
ומושכות הכותרות - מנוטרלות, דנה אותנו לעוד שבוע 

של הסתה אנטי דתית, אנטי חרדית ואנטי שבתית.
התוצאה  את  כלל  בדרך  שמשיגה  דתית  חקיקה  על 
כמה  ידי  על  השאר  בין  הכל,  כבר  נאמר  ההפוכה 
מהח"כים החרדים שדוחפים כיום את ההצעה במעלה 
מספר  לפני  שרק  למרות  רמה,  תרועה  בקול  הגבעה 
חודשים השמיעו מנגינה שבתית אחרת – שנעימה גם 

לאוזניים חילוניות.
התיקון  על  הישירה  ההשלכה  פחות,  לא  מעניינת 
הצפוי של חוק הגיוס. ככל שעובר הזמן ומועד פרסום 
חוק  שגורל  החשש  גדל  כך  ובא,  מתקרב  ההמלצות 
יעשה  איווט  השבת.  חוקי  של  מזה  גרוע  יהיה  הגיוס, 
שבת לעצמו, גם ביום חול, ומספיק שכמה חברי כנסת 
שנושאים עיניים לפריימריז, יגייסו לקמפיין את תיקון 
החקיקה – כדי שכולנו נהיה בבעיה. ההפסד הטכני של 
בקרב  כישלונות  של  לרצף  להפוך  עלול  עוד  השבוע, 

האמיתי, ולא במשחקי ראווה. וכל זה, עוד לפני שדיברנו על 
אודותיה  היועמ"ש,  וההתמודדות עם עמדת  הניסוח  משוכת 

הורחב כאן בשבוע שעבר.
על  שעבר  מה  מה,  במידת  קרה  החרדים,  הכנסת  לחברי 
במכתם  ההמלצות.  וחוק  הצרפתי  החוק  סערת  בתום  נתניהו 
היה,  לא  הראשון  החוק  כי  לומר,  ניתן  ביבי  שטבע  הלשון 
והאחרון לא יהיה. העוקץ ניטל מחוק ההמלצות שהפך לבלתי 

רלוונטי עבור האיש שלשמו בא לעולם, ויחד איתו הוסר גם 
הזה,  מהסוג  שבוע  עוד  הממשלה.  ראש  של  מאיומיו  הפחד 
יידחקו לתחתית שרשרת המזון הקואליציונית,  וגם החרדים 

כשזעקות ה'שבת-שבת', יישמעו כקריאות 'זאב-זאב'.

המלחמה האחרונה

פחות משבוע לאחר ההפסד המביך לאהוד אולמרט במוצאי 
בחירות 2006, נכנס לחדרו האיש שלא נטש גם בימי סגריר, 
מכשיר  על  נמרצות  צועד  נתניהו  את  מצא  הוא  סער.  גדעון 

הריצה, מעודד יותר מהצפוי, מתעמל הרבה יותר מהרגיל. 
כשסער הרים גבה, השיב לו נתניהו המיוזע, ממאמץ גופני 
ולא מלחץ נפשי, תשובה חדה: "על כל גרם שאני משיל, נקבל 

עוד אחוז בסקרים".
משועשע עד כמה שאפשר, בעקבות התוצאות, שאל סער 

את נתניהו האם הוא מודע להכרעה הברורה בבחירות.
שלמחרת  "בבוקר  נתניהו,  השיב  היה",   - שהיה  "מה 

ההפסד, צריך לתכנן את הניצחון הבא".
הסיפור הזה, שנתניהו סיפר וסער אישר, משקף היטב את 
הלך רוחו ומבנה אישיותו של ראש-הממשלה. האיש שלעולם 
לא ירים ידיים, שכל תהום היא בשבילו מבוא לפסגה. מעין 
'שימון פרס' גרסת הדור הבא, עם הרבה יותר אחוזי הצלחה.

יכול מאוד להיות שהקרב הנוכחי של נתניהו עומד להיות 
שונה מכל מה שידענו עד כה. הפסד בסבב הזה, לא יאפשר 
מהסוס,  ייזרק  נתניהו  אם  עתידית.  חזרה   – גבוהה  בסבירות 

הוא יהפוך למרמס ברגלי ההולכים לצדו. 
כשמפכ"ל המשטרה רוני אלשיך הצהיר לפני חודשים רבים 
היועמ"ש  ספורים,  שבועות  תוך  תסתיים  נתניהו  שחקירת 
למנחמים  השבוע  הפכו  מקורבנותיו  שכמה  מנדלבליט, 

לא  הוא  רוחו.  מורת  את  הסתיר  לא  אמו,  פטירת  בעקבות 
אהב את היח"צ של אלשיך, שהיציאה מחשכת השב"כ לאור 

המשטרה עשתה לו רע )התנהלותית, תקשורתית(.
ראש- חקירת  שקצב  הרי  לחשוב,  שמקובל  למה  בניגוד 

נתון  המשטרה,  בידי  מסורה  היא  בו  בשלב  גם  הממשלה, 
בידיה של פרקליטות המדינה ולשכת היועמ"ש. ההצמדה של 
ושעל, מאפשרים  צעד  לכל  באישור  והצורך  מלווה  פרקליט 

ליועמ"ש לקבוע את הקצב. להאט או להאיץ, בהתאם לשיקול 
דעתו המקצועי, שאין בלתו, כידוע לכל.

לוע הארי

כיעד   ,2017 נובמבר-דצמבר  את  סימנו  היועמ"ש  בלשכת 
ריאלי לתום חקירת המשטרה. היעד הזה חלף עבר לו, כשקול 
קונספירציה  וחובבי  השבוע  בתחילת  חצות  קרא  אורלוגין 
למיניהם )ביניהם גם בכיר חרדי שבטוח כי ביבי ואביחי לא 
יופרדו זה מזה גם בתום החקירה(, כבר העלו השערות בנוגע 
והיועמ"ש  לשעבר  המזכיר  ידי  על  שננקטת  מכוונת  לסחבת 

בהווה.
יועמ"ש  המציאות כידוע, גדולה מסך קונספירציותיה. גם 
את  להדביק  מתקשה  היה  כאולמרט,  רה"מ  מול  מזוז  כמני 
קצב החוקרים, שלא מפסיקים לפלוט מסמכים. חקירת רה"מ, 
כמקשה אחת, על שלל תיקיה והסתעפויותיה, הופקדה בידיה 
בן  ליאת  וכלכלה, עו"ד  של פרקליטת מחוז תל אביב מיסוי 
זכו  חרדים,  אישים  ובכללם  מפורסמים,  זכאים  כמה  ארי. 
להכיר את הגברת בפרשת הולילנד – ואכן נשבו )לא בקסמה, 

אלא מאחורי סורג ובריח(.
בחקירות רגישות מעין אלה, החוקרים נוהגים כדרך חברי 
ימין  זזים  אינם  הם  הנכדים.  תקופת  טרום  חרדים,  כנסת 
המלווה,  מהפרקליט  מדויקות  הוראות  לקבל  מבלי  ושמאל, 
פרקליטות  של  גבה  מאחורי  פעולה  כי  לכך  מודעים  כשהם 
כשתגיע   – בעתיד  גם  אלא  בהווה,  רק  לא  תשפיע  המדינה, 

העת לקבל את ההמלצה המשטרתית על הגשת כתב אישום.
והחליף את מנטרת ה"מותר לקבל  יצא מגדרו,  כשנתניהו 
מתנות", ב"שישים אחוזים מהמלצות המשטרה נזרקות לפח" 
)לו רק היה משליך את המתנות, באותו שיעור אחוזים, 
שהנתונים  בדיוק  ידע  הוא  מסודרים(,  היינו  כולנו 
בהם   – ציבור  אישי  של  לתיקים  רלוונטיים  לא  הללו 
החוקרים מלווים לכל אורך הדרך על ידי הפרקליטים.

השאר  בין  שמשמיע  בקונספירציה,  ממש  יש  אם 
מתעקשים  שהוגיה  ולעתיד,  לשעבר  חרדי  בכיר 
הזאת,  לעת  גם  ליועמ"ש,  ראש-הממשלה  בין  לחבר 
הרי שהיא אינה ניכרת אף לא בפעולה אחת ממכלול 
למעשה  שהיא  הפרקליטה,  כה  עד  שנקטה  הפעולות 
זרועו הארוכה של היועץ המשפטי לממשלה. הטיעון 
הזה לא נשמע רק מלשכת היועמ"ש, אלא מאושרת גם 

בחוגי המשטרה.
הבלתי  העומס  היא  ארי  בן  של  הגדולה  הבעיה 
אפשרי. המחלקה שלה הפכה למוביל הארצי של כל 
החקירות הסבוכות במדינה. מהצוללות ועד למתנות, 
מדוד ביטן בראשל"צ ועד לראש עיריית רמת גן. קצת 
יותר משישים פרקליטים שמוצאים עצמם טובעים בים 

בלתי נגמר של חומרים ומסמכים.
של  באישורה  יוגשו,  המשטרה  כשהמלצות 
הפרקליטה האמורה ובגיבוי העל של פרקליט המדינה 
מאחורי  תיאום  על  הטענות  כל  לממשלה,  והיועמ"ש 
)כולל  רבות  דובר  האחרון  בשבוע  ייגנזו.  הקלעים 
האם   – הצפויות  ההמלצות  אופי  על  שעבר(,  בשבוע  כאן, 
תהיינה בשריות, חלביות או שמא פרווה. ההנחה הרווחת היא 
משביבי  פחות  לא  הממשלה  מעטיני  לינוק  שרוצה  שכחלון 
חד  המלצות  של  במקרה  להיגמל  חייב  יהיה  להיניק,  חפץ 

משמעיות והפגנות המוניות שייראו בתגובה ברחובות.
כשמשוחחים עם גורמים המעורים בנעשה בחדרי החקירות 
מבינים שהשאלה הזאת כבר הוכרעה. לא בסיגרים ובשמפניות 

בית ספר לפוליטיקה

הפסד טכני

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

הסכים לעלות למגרש, נתניהו. צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות
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כדי למנוע מכחלון 
לעשות צעדים 

פזיזים, הציע יו"ר 
ש"ס אריה דרעי יוזמה 

מהפכנית, ולפיה 
כל ראשי מפלגות 

הקואליציה הנוכחית 
יתחייבו ישירות לכחלון 

ויבהירו כי הם רואים 
בו את מועמדם היחיד 

לתפקיד שר האוצר 
בממשלה הבאה. הוא-

הא-מי-זה-בא

כמה זכאים 
מפורסמים, ובכללם 

אישים חרדים, זכו 
להכיר את עו"ד בן 

ארי בפרשת הולילנד 
– ואכן נשבו )לא 

בקסמה, אלא מאחורי 
סורג ובריח(. חוקרי 

המשטרה מצדם, 
נוהגים כדרך ח"כים 

חרדים, טרום תקופת 
הנכדים. הם אינם זזים 

ימין ושמאל, מבלי 
לקבל הוראות 

עסקינן, אלא ברצף אינסופי של תשורות שתמורתן לא ניתן דבר. ובעצם, ניתן, 
אם להתחשב בהמלצת המשטרה הצפויה על אישום בסעיף השוחד, ולא רק 

במרמה והפרת אמונים, ירחם המרחם. 
כי לא חמות לנוכח ההשתהות הארוכה.  ההמלצות, תהיינה עסיסיות, אם 
כמו נקמה שמוגשת כשהיא קרה, ולא כמו מתנה שמוגשת בלהיטות מהירה 
להזדרז  היא,  אפוא  עבורנו  הרלוונטית  ההמלצה  הממשלה.  ראש  לאשת 
ולהעביר כמה שיותר מהר את התיקונים לחוק הגיוס, פן יקדימונו אחרים – 

מלשכת היועמ"ש לממשלה.

מתחייב אני

אין לדעת האם ההודעה על הפחדן מגבעת אולגה חמקה לנתן אשל מתחת 
לזמזם, או שמא מדובר במהלך מכוון. "נתן החכם", כפי שכינהו שר הביטחון 
לשעבר והצייצן בהווה אהוד ברק, לא נהג להשמיע קול בלי לחשב מי יהיה 
עוף השמים שיוליך אותו הלאה. אבל זה היה בימים שלפני הרחקתו, כשכוחו 

היה במותניו שלו, וביבי היה בשיא כוחו.
הועיל  ולא  הזיק  בשגגה,  או  במזיד  שדלף,  שהמידע  ספק  אין  כך,  או  כך 
למאמציו של ראש הממשלה. המסר שהעביר אשל, לא עולה בקנה אחד עם 
המסרים הפומביים שמנסה להעביר ראש-הממשלה. בטרם פורסמה ההודעה 
המביכה בשבוע שעבר, ראינו את להיטותו לקרב את כחלון בכל דרך, כולל 
על  לכחלון  ופרגן  מידותיו  על  העביר  כשביבי  הממשלה,  ישיבת  בפתח 

ההישגים, במקום לחטוף ממנו את הקרדיטים.
נתניהו שישב בחדר החקירות, יודע טוב מכולם מה טיב החשדות. נאומיו 
מוכיחים שהוא מעדיף להקטין את ההפתעה ולהכין נפשית את הציבור, כבר 
ביום שלפני. היעד הראשון במעלה מבחינתו, הוא לשמר את כחלון בממשלתו 

– גם ביום שאחרי פרסום המלצות המשטרה. 
עד להודעתו של אשל, שרי נתניהו ובכללם גם השר המיוסר משה כחלון, 
קיבלו זאת כמוסכמה ברורה. אשל בהודעה אחת, הצליח לערער לכחלון את 
הביטחון. בסביבתו של שר האוצר תוהים, האם נתניהו לא מתכוון להשתמש 
בכחלון עד תום, לגרום לו להישאר חרף פרסום ההמלצות, ומיד לאחר מכן, 

לשעוט לבחירות מהירות.
יש היגיון בשיגעון. אם נתניהו יצליח לעבור את משבר ההמלצות, לצאת 
לבחירות לאחריהן, ולחזור כמנצח עטור תהילה – עוד לפני שהיועמ"ש יחליט 
על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע, יועבר מסר ציבורי שאין ברור ממנו 
ליועץ המשפטי לממשלה. נתניהו יטען מעל כל במה שהציבור דחה בשאט 
נפש את הניסיון להדיח ראש ממשלה – בגין חופן סיגרים, גביעי שמפניה, 

מעילים, פרוות ושאר טובין.
מנדט  עם  אותו  וממקמים  גבית  רוח  לכחלון  נותנים  שעבר,  סופ"ש  סקרי 
אחד יותר מזה שיש לו בקדנציה הנוכחית, מה שמעצים עוד יותר את החשש, 
תבהלת  את  בשלום  לעבור  כדי  כחלון,  של  הקרדיט  את  ימקסם  שנתניהו 
לשר  השבוע  הזכיר  מהחברים,  מישהו  לבחירות.  וללכת  גבו  על  ההמלצות 
האוצר, שגורל דומה גזר נתניהו על שאול מופז, שחבירתו לממשלת נתניהו 
כדי להיבעט תקופה קצרה אחר כך – גרמה לו לאבד את עולמו ואת מפלגתו.

להבטיח  ומזומן  מוכן  שהוא  מסרים  העבירו  כבר  נתניהו  של  בסביבתו 
לכחלון את תפקיד שר האוצר בכל ממשלה עתידית שתקום, אלא שמבחינת 
הבטחה  החששות.  את  מגבירה  רק  הזה  מהסוג  הבטחה  כל  ובצדק,  כחלון, 
דומה הרי, לתפקיד שר הביטחון, מקופלת בכיסו של שר החינוך נפתלי בנט, 
שנתניהו נהג בו בשיטת הגם וגם. הוא גם שיחק לו באלקטורט וגם טען אחר 

כך, שאובדן המנדטים מעקר את ההבטחה הקדומה.
היות והאינטרס בשימור הקואליציה הנוכחית משותף לכל מרכיביה, וכדי 
למנוע מכחלון לעשות צעדים פזיזים על רקע החששות, הציע יו"ר ש"ס אריה 
דרעי יוזמה מהפכנית, ולפיה כל ראשי מפלגות הקואליציה הנוכחית יתחייבו 
שר  לתפקיד  היחיד  מועמדם  את  בו  רואים  הם  כי  ויבהירו  לכחלון  ישירות 

האוצר בממשלה הבאה. הוא-הא-מי-זה-בא.
סביר להניח שעינינו לא תשזוף מסמך מהסוג הזה, אם כמסמך בכתב ואם 
כהבטחה בעל פה, אך אם תראו בחודשים הקרובים את כחלון מתייצב לימינו 
יהיה  ניתן  ברחובות,  המתקהלים  וההמונים  ההמלצות  למרות  נתניהו  של 

לשאול, למי ועל ידי מי, הובטחו גם בקדנציה הבאה, החותמת והפתילים.

ה'פחדן מגבעת אולגה' מחזיק בהתחייבות לקדנציה נוספת? צילום: אוהד צויגנברג 
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"אחרי התקציב והגיוס 
נתניהו ילך לבחירות"

גפני: "נעביר את חוק המרכולים 
הרטרואקטיבי בשבועות הקרובים"

בכיר במערכת הפוליטית מעריך בשיחה עם 'קו 
עיתונות' כי הבחירות יתקיימו בין חג השבועות 
אפשר  תמיד  רוצים,  ״אם  בנט:    תשרי  לחגי 

ללכת לבחירות״

ב'דגל' לא מתייאשים וצפויים להעלות שוב את חוק המרכולים שיחול 
גם על תל אביב בשבועות הקרובים, למרות החשש ממשבר בקואליציה 
 גפני ל'קו עיתונות': ״נעביר את החוק אחרי שהקואליציה תירגע״ 

 על התנגדות ישראל ביתנו: ״אנחנו לא נשתוק״

ארי קלמן

שנרקמו  הרבים  הסדקים  בצל 
המשטרה  המלצות  ועננת  בממשלה 
המתגבשת  הממשלה  ראש  תיקי  על 
במערכת  בכיר  מעריך  באופק, 
כי  ׳קו עיתונות׳  הפוליטית בשיחה עם 
״ראש הממשלה יכריז על בחירות מיד 
אחרי שיעביר את תקציב המדינה וחוק 

הגיוס״. 
בשיא  שנמצא  הממשלה,  ״ראש 
הוא  הישראלי,  העם  מצד  התמיכה 
לו  שטוב  בקואליציה  היחיד  הגורם 

בחירות״, מוסיף הגורם. 
בכלי  הדיווחים  פי  שעל  נתניהו, 
התקשורת המשטרה צפויה להגיש נגדו 
המלצות לפרקליטות בפרשת המתנות, 
ברוטשילד  ההפגנות  למרות  נמצא 
בציבור  אהדה  של  בשיא  ובירושלים 
נתניהו  זוכה  הסקרים  בכל  הישראלי. 
במקום הראשון כאיש שמתאים ביותר 
גדול  בפער  המדינה,  את  להנהיג 

ממתחריו גבאי ולפיד. 
מיד  יקרה  הדבר  כי  מעריך  הבכיר 
תקציב  את  יעביר  שנתניהו  אחרי 
ממש  בקרוב  לבוא  שצפוי  המדינה, 

ולאחר מכן בכנסת.  לאישור בממשלה 
את  להעביר  ביקש  נתניהו  כזכור, 
בעוד  החורף  מושב  סוף  עד  התקציב 

שלושה חודשים בדיוק. 
״נתניהו מבין כי הוא מחויב להעביר 
גם את חוק הגיוס המתוקן, משום שהוא 
ירצה שהחרדים יהיו אתו גם בממשלה 
״מיד  ומסכם:  הבכיר  אומר  הבאה״, 
אחרי ששני הדברים האלה יעברו )גיוס 
בחירות,  על  נתניהו  יכריז  ותקציב( 
חודש  הוא  עכשיו  שנבדק  כשהתאריך 
השנה  סוף  המאוחר  לכל  או  סיוון 

העברית לקראת חגי תשרי״.
הבכיר  השותף  הזהיר  השבוע  רק 
הבית  ויו"ר  החינוך  שר  בממשלה, 
התנגדות  בעקבות  בנט,  נפתלי  היהודי 
״אני  המרכולים,  לחוק  ביתנו׳  ׳ישראל 
להחליט,  המפלגות  כל  לראשי  קורא 
צריך להחליט אם רוצים ממשלה או לא 
אחד  שכל  ההתנהלות  ממשלה,  רוצים 
יש לו את הפינוקים שלו היא התנהלות 
מה  זה  שלי  מהניסיון  אחראית,  בלתי 
הקטנים״.  הדברים  ממשלות,  שמפרק 
רוצים  אתם  ״אם  כי  שציין  בנט  אמר 
תמיד אפשר ללכת לבחירות, אני חושב 

שזו ממשלה טובה״.

ארי קלמן

משבר השבת חזור: כשנה לאחר שקיבלו הוראה 
מפורשת ממרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, לפיה עליהם 
גם  שיחול  כך  מרכולים  פתיחת  שימנע  חוק  לחוקק 
על תל אביב, מה שנתקע בוועדת השרים ולא קודם, 
המרכולים  חוק  כי  ומודיעים  מוותרים  לא  בדגל 

הרטרואקטיבי יחוקק בשבועות הקרובים.
הצעת החוק עליה חתומים כל חברי סיעת יהדות 
זהה  היהודי,  הבית  מסיעת  חלק  וגם  וש"ס  התורה 
להצעת החוק שהייתה אמורה לעלות השבוע בכנסת 
ונדחתה מסיבות קואליציוניות בשבוע, והקובעת כי 
הנוגעים  עזר  חוקי  תהיה סמכות לאשר  הפנים  לשר 
החוק  שלהצעת  אלא  ומנוחה,  עבודה  שעות  בחוק 
הגראי"ל  מרן  בהוראת  גפני  משה  חה"כ  הוסיף  הזו 
שטיינמן זצ"ל כי "לא יהיה תוקף לחוק עזר שנחקק 
תל  על  גם  החוק  יחול  ובכך   ,"1.1.2014 יום  לאחר 

אביב.
בחודש  החוק  הצעת  את  הגיש  גפני  חה"כ  כזכור 
חוקי  את  קיבל  שבג"ץ  לאחר  שעברה,  בשנה  סיון 
אביב  תל  בעיר  מרכולים  לפתוח  המתירים  העזר 

למרות התנגדות שר הפנים אריה דרעי. 
סערה  לעורר  צפוי  עיתונות'  ב'קו  הפרסום 
הגיש  כאשר  כשנה,  לפני  שכבר  משום  בקואליציה 
לא  החוק  כי  בקואליציה  הגיבו  החוק,  את  גפני 
יעבור בשום אופן, אז אמרה שרת המשפטים איילת 

ראשי  של  ישיבה  "הייתה  כי   2 לערוץ  בראיון  שקד 
כמעט  היינו  ושם  שעבר,  ראשון  ביום  המפלגות 
כולם תמימי דעים, שאת הסיפור של ת"א אי אפשר 

לשנות". 
גפני מצדו הגיב לדברים אז ואמר כי "מדובר גם 
על ת"א ולא רק על כל הארץ. כך דובר בישיבת ראשי 

הקואליציה וכך גם כתוב בחוק שהגשנו לכנסת".
"בטוח  כי  גפני  אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
אבל  אביב,  תל  על  גם  המרכולים  חוק  את  שנעביר 
לו"ז  לי  אין  בקואליציה,  הבעיות  שייגמרו  קודם 
לגבי החוק". במענה לשאלת 'קו עיתונות' כיצד יגיב 
להתנגדות ישראל ביתנו לחוק המרכולים, ענה יו"ר 

ועדת הכספים בחריפות "אנחנו לא נשתוק". 

בלעדי

גפני ונתניהו. צילום: דוברות הכנסת

 ארי קלמן

להצביע  הכנסת  אמורה  הקרוב  בשבוע 
למשרד  לשוב  לליצמן  שיאפשר  החוק  בעד 
הבריאות והפעם כסגן שר. בשל כך, לא יוכל 

ליצמן יותר לעסוק ולקדם חוקים פרטיים. מי 
שכבר החל לחגוג על כך היה יו"ר יש עתיד, 
את  רוחו  בעיני  ראה  שכבר  לפיד,  יאיר  ח"כ 
לכהן  ממנו  המונעת  ליצמן  של  החוק  הצעת 

כראש ממשלה מתפוגגת.
הצעת  ליצמן  הגיש  שעבר  בשבוע  כזכור, 
חוק המונעת ממי שלא עשה שירות משמעותי 
בצה"ל, וכן ממי שאיננו בעל תואר אקדמאי, 
לכהן כראש ממשלה. החוק שכוון ליאיר לפיד 
- הפך  הללו  העונה בשלילה לשתי ההגדרות 
לסבב נוסף של עימות חזיתי בין ליצמן ללפיד.

שליצמן  לאחר  גם  כי  חושף,  עיתונות׳  ׳קו 
ישוב למשרד הבריאות, יהדות התורה תמשיך 
להוביל את החוק. מי שאחראי לכך הוא ח"כ 
שינוי  עם  דומה  חוק  הצעת  שהגיש  אייכלר 
ממשלה  כראש  לכהן  יתאפשר  פיו  על  קטן, 
החוק  הצעת  תורנית.  השכלה  שבידו  למי  גם 
תמיכתם  את  לקבל  עשויה  לכנסת  שהוגשה 
הציוני שחוששים  הכנסת מהמחנה  חברי  של 

מעלייתו של לפיד.

אחרי ליצמן: ח"כ 
אייכלר יקדם את 

'חוק לפיד'
ביהדות התורה לוקחים ברצינות את 
'חוק לפיד'  בתכנית: אחרי שליצמן 
ישוב לתפקיד סגן שר הבריאות ולא 
יקדם  אייכלר  לעסוק בחקיקה,  יוכל 
את החוק  בגרסת אייכלר גם בעל 

השכלה תורנית יכול להיבחר

ואזולאי להשתתף בהצבעה,  גליק  לאחר שנבצר מחברי הכנסת 
נדחו   - בלעדיהם  רוב  לגייס  הצליחה  לא  שהקואליציה  ולאחר 

חוק המרכולים ותיקון חוק סגן השר בשבוע 

פרסום 

ראשון

ארי קלמן

בפטירתה  שהחלה  סוערת  יממה  לאחר 
ז״ל,  יפה  גליק,  יהודה  חה״כ  של  רעייתו  של 
שאושפזה לפני כחצי שנה לאחר אירוע מוחי, 
נמנע מחה״כ גליק להשתתף בהצבעה על חוק 
המרכולים, ואחרי שבסיעת ׳ישראל ביתנו׳ וכן 
לחוק  יתנגדו  כי  הודיעו  פלוסקוב  טלי  חה״כ 
ממנו  נבצר  אזולאי  דוד  הדתות  ששר  ומשום 
בדיון מסיבות אישיות, לא הצליחו  להשתתף 
ומשכך  הדרוש  הרוב  את  לגייס  בקואליציה 
החליטו במפלגות החרדיות לדחות את הדיון 

על החוק בשבוע. 
אריה  השר  ש"ס  יו"ר  ביקש  הדיון  במהלך 
דרעי לבחון אפשרות הלכתית שחה״כ יהודה 
יגיע  רעייתו  מות  על  'שבעה'  שיושב  גליק 
עם  זה  בהקשר  שוחח  ואף  בכנסת,  להצבעה 
רב היישוב עתניאל, לאחר הפרסום בתקשורת 
התנצל השר דרעי על היוזמה והסביר:  ״פניתי 
כדי שיבדוק  אתמול לראש מועצת הר חברון 
מותר  האם  עתניאל,  היישוב  רב  עם  הלכתית 
בכנסת  להצבעה  להגיע  השבעה,  בזמן 
לשמור  ונועדה  היום  להיות  הייתה  שאמורה 
של  ברגשותיו  פגעתי  אם  השבת.  קדושת  על 

יהודה חברי - אני מתנצל״. 
בנוסף, החרדים גם הסירו את הצעת החוק 
תיקון סגן שר, החוק שאמור לקבוע כי לסגן שר 
יכולות להיות סמכויות ניהוליות במשרד ובכך 
משמעותי  לתפקיד  ליצמן  חה״כ  את  להחזיר 

עתה  לעת  הוסר  זה  חוק  הבריאות.  במשרד 
כנגזרת ישירה מדחיית חוק המרכולים, משום 
שהשר ליצמן הודיע לאחר פרישתו כי לא ידון 
בהצעת החוק המדוברת עד שחוקי השבת לא 

יעברו.
חוק המרכולים הקובע כי לשר הפנים תהיה 
לחוק  הנוגעים  עזר  חוקי  לאשר  האפשרות 
בשבוע  לעלות  צפויה  ומנוחה,  עבודה  שעות 

הבא ולעבור ברוב מצומצם.
ונשנים  חוזרים  קשיים  בעקבות  במקביל, 
לאחרונה, הערכות רווחות בש״ס כי השר דוד 
הנורבגי  החוק  במסגרת  לפרוש  צפוי  אזולאי 
להשתתף  ממנו  שמונעת  אישית  סיבה  בשל 
בהצבעות, כאשר הדבר יצא לפועל, מתכננים 
אזולאי  ינון  של  לכנסת  כניסתו  את  בש"ס 
יעלה  מה  ברור  טרם  אביו.  במקום  שיצטרף 
אזולאי  בגורלו של משרד הדתות, האם השר 
ימשיך לכהן כשר שאינו ח"כ במסגרת החוק 
הפוליטיים  מהחיים  יפרוש  שמא  או  הנורבגי 

והתיק יועבר לנציג אחר. 

גליק ואזולאי נעדרו 
וחוק המרכולים נדחה

גליק בהלוויית רעייתו. באדיבות הצלם
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

וַיְַּרא  ֶאָחיו  ֶאל  וַיֵֵּצא  מֹשֶׁה  ַויִּגְדַּל 
"ַוַּיְרא  ַרִׁש"י:  ֵּפֵרׁש  יא(.  )ב,  בְִּסְבלָֹתם 
ְּבִסְבלוָֹתם - ָנַתן ֵעיָניו ְוִלּבוֹ ִלְהיוֹת ֵמֵצר 

ֲעֵליֶהם". ָמה ַהַּכָּוָנה "ָנַתן ֵעיָניו ְוִלּבוֹ"?
ִּביִׁשיָבֵתנּו  ִּדֵּבר  ָׁשָנה  ִמְּׁשֹלִׁשים  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני 
ַהָּגאוֹן ָהֲאִמִּתי ַרִּבי ַחִּיים ְקַריְסִויְרֶטה ַזַצ"ל, ַאַּב"ד 
ָעצּום,  ָּגאוֹן  ָהָיה  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשְּבֶבְלִגָּיה.  ַאְנְטֶוְרְּפן 
ַּבַעל ֶיַדע ּוְבִקיאּות ֲעצּוָמה. ַּפַעם ַאַחת ָזִכיִתי ִלְנסַֹע 
ַעל  ָהַר"ן  ֵּפרּוׁש  ֶאת  ָלַמְדִּתי  ַּבֶּדֶרְך  ְּבֶרֶכב.  ִעּמוֹ 
ַמֶּסֶכת ֻחִּלין. "ִּתְקָרא ְּבקוֹל ְּכֵדי ֶׁשַּגם ֲאִני ֶאְׁשַמע", 
ִהְמִׁשיְך  הּוא  ִלְקרֹא  ּוְכֶׁשִהְתַחְלִּתי  ָהַרב,  ִלי  ָאַמר 
לוַֹמר  ָנֲהגּו  ֶּפה!  ְּבַעל  ָהַר"ן  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְוָאַמר 
ֶׁשאוְֹמִרים  ַהְּבָרכוֹת  ֶׁשַבע  נַֹסח  ֶׁשֶאת  ִּבְמִליָצה, 
ִּדְבֵרי  ִמּתוְֹך  ַחִּיים  ַרִּבי  ָיַדע  ְוַכָּלה,  ָחָתן  ִּבְסֻעַּדת 

ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ְּכֻתּבוֹת )ח ע"א(...
ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ְוִהְׁשַּתֵּדל  ַמַעׂש,  ִאיׁש  ָהָיה  ְּבנוָֹסף, 
טוִֹבים  ּוְבַמֲעִׂשים  ִּבְצָדקוֹת  ְלַהְרּבוֹת  ְוִנְׁשָמתוֹ 
ְוֻהְצַרְך  ָחָלה,  ַחָּייו  ְּבַמֲהַלְך  ֶנֶפׁש.  ְמִסירּות  ִמּתוְֹך 
ָהיּו  ֶׁשּלוֹ  ָהִרּפּוי  ֲאחּוֵזי  ְמאֹד.  ְמֻסָּבְך  ִטּפּול  ַלֲעבֹר 
ַאְפִסִּיים ַמָּמׁש. ְּבאוָֹתּה ָׁשָעה ִקֵּבל ַעל ַעְצמוֹ ֶׁשִאם 
ַיֲחִלים ְוַיֲחזֹר ְלִהְתַהֵּלְך ְּכָאָדם ָּבִריא, הּוא ִיְׁשַּתֵּדל 
ַעל  ָׁשָנה,  ְּבָכל  ּדוָֹלִרים  ִמיְליוֵֹני  ֶלֱאסֹף  ּכֹחוֹ  ְּבָכל 
ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ְיתוִֹמים,  ְיִׁשיָבה  ַּבחּוֵרי  ְלַחֵּתן  ְמָנת 
ְוָאֵכן,  ַהַּדַעת.  ְּבִיּׁשּוב  ַּבּתוָֹרה  ַלֲעסֹק  ְלַהְמִׁשיְך 
ְּכֶׁשָּזָכה ְוִהְבִריא ֵהֵחל ַלֲעסֹק ְּבָכְך, ּוִמֵּדי ָׁשָנה ִחֵּתן 
ַעְׂשרוֹת ְיתוִֹמים ִויתוֹמוֹת, ְוָתַמְך ָּבֶהם ְּתִמיָכה ֶׁשל 

ַמָּמׁש.
ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵהִביא  ִּביִׁשיָבֵתנּו,  ְלַדֵּבר  ָּבא  ַּכֲאֶׁשר 
ִּכי  הּוָנא  "ַרב  ע"ב(  )ד  ֲחִגיָגה  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא 
'ֶעֶבד  ָּבֵכי. ָאַמר:  ֵיָרֶאה'  'ִיְרֶאה  ְקָרא:  ְלַהאי  ָמֵטי 
ִּדְכִתיב:  ִמֶּמּנּו,  ִיְתַרֵחק  ִלְראוֹתוֹ  לוֹ  ְמַצֶּפה  ֶׁשַרּבוֹ 
ְרמֹס  ִמֶּיְדֶכם  זֹאת  ִבֵּקׁש  ִמי  ָּפָני  ֵלָראוֹת  ָתבֹאּו  'ִּכי 
ָהָיה  ֶזה,  ָּפסּוק  קוֵֹרא  ְּכֶׁשָהָיה  הּוָנא  ַרב  ֲחֵצָרי'". 
ִלְבּכוֹת?  הּוָנא  ְלַרב  ֶׁשָּגַרם  ַהָּפסּוק  ַמהּו  ּבוֶֹכה. 
ָּכל  ֵיָרֶאה  ַּבָּׁשָנה  ְּפָעִמים  "ָׁשֹלׁש  ָאְמָרה:  ַהּתוָֹרה 
ְזכּוְרָך ַּבָּמקוֹם ֲאֶׁשר ִיְבַחר" )ְׁשמוֹת כג, כג(. ָאַמר 
ִלְראוֹתוֹ  ְמַצֶּפה  ֶׁשַרּבוֹ  ֶעֶבד  הּוָנא:  ַרב  ָּכְך  ַעל 
זֹאת  ִבֵּקׁש  "ִמי  ַהָּקָּב"ה:  ְואוֵֹמר  ִמֶּמּנּו?  ִיְתַרֵחק 

ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי".
ָהִעְנָין ֻּכּלוֹ ֹלא מּוָבן. ִמַּצד ֶאָחד אוֵֹמר ַהָּקָּב"ה: 
"ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְרָך", ִאם ֵּכן ֵאיְך 
הּוא אוֵֹמר ִמַּצד ֵׁשִני, "ִמי ִבֵּקׁש זֹאת ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס 
ֲחֵצָרי"? ֶאת ַהְּדָבִרים ַהְּמתּוִקים ֶׁשָאַמר ַעל ָּכְך ַרִּבי 
"ִלְבֹלַע"...  ַרק  ְוֹלא  "ִלְלעֹס"  ְצִריִכים  ַזַצ"ל  ַחִּיים 
אוָֹתם,  ִלְבֹלַע  ַמְסִּפיק  ֶׁשֹּלא  ִויָטִמיִנים  ְּכמוֹ  ַמָּמׁש 
ֶאָּלא ָצִריְך ִלְלעֹס, ְוַעל ְיֵדי ַהְּלִעיָסה ֵהם ִמְתַעְּכִלים 

ַּבּגּוף ָּבאֶֹפן ָהָראּוי, ּוְמִביִאים ִלְרפּוָאה ּוְלִחּזּוק.

בְִּכי ְמיָֻחד

ַהְרֵּבה  ּבוִֹכים  ֲאַנְחנּו  ַּגם  ַחִּיים:  ַרִּבי  ָאַמר 
ְּפָעִמים. רוִֹאים ֵאיֶזה ַרְעיוֹן ְּבֵסֶפר מּוָסר, קוְֹרִאים 
ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ִלְבּכוֹת.  ּוַמְתִחיִלים  ְמעוֵֹרר,  ָּפסּוק 
ָחׁשּוב ַלְּגָמָרא ְלַסֵּפר ַעל ַהְּבִכי ֶׁשל ַרב הּוָנא? ָמה 
ַהִחּדּוׁש ַּבְּבִכי ַהֶּזה? ֶאָּלא, ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְבּכוֹת ְוֶאְפָׁשר 
ִלְבּכוֹת. ַהְּבִכי ֶׁשָּלנּו ֹלא ְמַׁשֶּנה ָּבנּו ְמאּוָמה, ְּבעוֹד 

ֶׁשֵאֶצל ַרב הּוָנא ַהְּבִכי ָיַצר ִׁשּנּוי ְּפִניִמי. 
ִהיא ָּבָאה  ִמן ָהרֹאׁש,  ֵאיָנּה ָּבָאה  ֶׁשָּלנּו  ַהְּבִכָּיה 
ִמן ַהֵּלב. ָלָאָדם ֵיׁש ִהְתעוְֹררּות ִרְגִׁשית, אוֹ ֶׁשהּוא 
ִלְדָמעוֹת  ִלְבּכוֹת.  ַמְתִחיל  ְוהּוא  ֵלב,  ְּכֵאב  ַמְרִּגיׁש 
ֲחַז"ל,  ֵאֶצל  ֵעֶרְך.  ֵאין  ַהּגּוף,  ִמן  ַהַּמִּגיעוֹת  ָּכֵאּלּו, 
ָהרֹאׁש ְוַהֵּלב ָהְלכּו ָּתִמיד ְּבַיַחד. ֵמעוָֹלם ֹלא ָהְיָתה 
ֲחִציָצה ֵּבין ָהרֹאׁש ְלֵבין ַהֵּלב. ְּכֶׁשְּמַסֶּפֶרת ַהְּגָמָרא 
ֶׁשַרב הּוָנא ָּבָכה - ָהיּו ֵאּלּו ְּדָמעוֹת ִמן ָהרֹאׁש. ֹלא 
ִמּתוְֹך  ֶאָּלא  ִהְתַרְּגׁשּות,  ְוִגּלּוֵיי  ֶסְנִטיֶמְנִטים  ִמּתוְֹך 
ִהְתּבוְֹננּות ֲעֻמָּקה ְמאֹד, ֶׁשֵאין ָלנּו ֻמָּׂשג אוֹדוֶֹתיָה.

ָהִראׁשוִֹנים!  ַהּדוֹרוֹת  ְּבַגְדלּות  ֻמָּׂשג  ָלנּו  ֵאין 
ֶׁשַהָּקָטן  ְמַסֶּפֶרת  ע"ב(  י  ָזָרה  )ֲעבוָֹדה  ַהְּגָמָרא 

ָּכְך  ִאם  ֵמִתים.  ְמַחֶּיה  ָהָיה  ַהְּגָמָרא  ֶׁשְּבַחְכֵמי 
ֲחָכֵמינּו ַּבְּגָמָרא, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו. 
ְּכֶׁשַרִׁש"י אוֵֹמר ֶׁש"ָּנַתן ֵעיָניו ְוִלּבוֹ", ַמְׁשַמע ֶׁשהּוא 
ִקֵּׁשר ֶאת ָהרֹאׁש ֶאל ַהֵּלב. ְּכֶׁשּמֶֹׁשה ָיָצא ֶאל ָאִחיו 
ְּבַיַחד ִעם  ְוָרָאה ְּבִסְבלוָֹתם, הּוא ִקֵּׁשר ֶאת ָהרֹאׁש 
ַהֵּלב. הּוא ֹלא ְסָתם ָחׁש ִרְגׁשוֹת ַהֵּלב, ֶאָּלא ִׁשֵּלב 
ֶׁשל  ַּגְדלּותוֹ  ָהְיָתה  ְוזוֹ  ָהֲאִמִּתית,  ַהַּדַעת  ֶאת  ָּבֶהן 

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו!
ַהְרֵּבה ְּבֵני ָאָדם ִמְתַרְּגִׁשים, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך - ָהָיה 
ְּכֹלא ָהָיה. ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית ִהיא, ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָאָדם 
ִלְפָעִמים  ַמֲעִׂשִּיים.  ְלַפִּסים  זֹאת  ַיֲעִביר   - ִמְתַרֵּגׁש 
אוְֹמִרים ֶהְסֵּפד ְוֵיׁש ְּבִכּיוֹת נוָֹראוֹת, ּוָמה ַאַחר ָּכְך? 
ִנָּגִׁשים ְלִקּיוְֹסק, קוִֹנים ְּגִליָדה ְואוְֹכִלים... זוֹ ַהַּכָּוָנה 
ֵמָחְכָמתוֹ,  ְמֻרִּבין  ֶׁשַּמֲעָׂשיו  "ָּכל  ַרּבוֵֹתינּו:  ְּבִדְבֵרי 
ָחְכָמתוֹ ִמְתַקֶּיֶמת. ְוָכל ֶׁשָחְכָמתוֹ ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו, 
ֵאין ָחְכָמתוֹ ִמְתַקֶּיֶמת" )ָאבוֹת ג, ט(. ַהָחְכָמה ֵאיָנּה 
ַמֲעֶׂשה.  ִלְכַלל  ָּבִאים  ַהְּדָבִרים  ְּכֶׁשֵאין  ִמְתַקֶּיֶמת 

ַהָּקָּב"ה ְמַבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו ִׁשּנּוי ְּבַמֲעִׂשים.

ַרגְַליִם שֵֶׁאין ָלֶהן ִחּבוּר ָלרֹאׁש וְַללֵּב

ִּבֵּקׁש...  "ִמי  ִיְׂשָרֵאל:  ְלַעם  אוֵֹמר  ַהָּקָּב"ה 
ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי". ִּבַּקְׁשִּתי ִמֶּכם ַלֲעלוֹת ָלֶרֶגל - 
ָּבאוֹת  ֶׁשָּלֶכם  ָהַרְגַלִים  ָּבִאים?  ַאֶּתם  ָמה  ִעם  ֲאָבל 
ְלַקֵּים: "ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה". ֲאִני ִּבַּקְׁשִּתי 
'ֵיָרֶאה' - ְּכֶדֶרְך ֶׁשָּבִאים ְלֵהָראוֹת ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך, 
ֲאָבל ַאֶּתם ׁשוְֹלִחים ֶאת ָהַרְגַלִים. ָהַרְגַלִים ִהִּגיעּו - 
ְוֵאיפֹה ָהָאָדם ַעְצמוֹ?? ִמי ִּבֵּקׁש זֹאת ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס 
ֲחֵצַרי ָּבַרְגַלִים ? ֲאִני רוֶֹצה ִלְראוֹת ֶאְתֶכם! ְּכֶׁשֲאִני 
ַעְצמוֹ  ִמְתַּכֵּון ֶׁשהּוא  ֲאִני  ֵאַלי,  ָּבא  ִׁשְמעוֹן  אוֵֹמר: 
ָרְמסּו  ִׁשְמעוֹן  ֶׁשל  ָהַרְגַלִים  ִאם אַֹמר:  ֲאָבל  ִהִּגיַע, 
ֶאת ֶהָחֵצר ֶׁשִּלי, ֵאיִני ִמְתַּכֵּון לוַֹמר ֶׁשהּוא ָּבא ֵאַלי. 
ָהַרְגַלִים ֶׁשּלוֹ ַרק ָרְמסּו ֶאת ֶהָחֵצר. ַאל ַּתְׁשִאירּו ֶאת 
ִאָּתם!  ְּבַיַחד  ֵאַלי  ּבוֹאּו   - ַּבחּוץ  ַהּמַֹח  ְוֶאת  ַהֵּלב 
ּבוֹאּו ִעם ַהֵּלב ְוִעם ָהרֹאׁש! ֲאִני ְמַחֶּכה ָלֶכם, ְוֹלא 

ָלַרְגַלִים ֶׁשָּלֶכם!"...
ֶאת ְּדָבָריו ִסֵּים ַרִּבי ַחִּיים ְּבָפן ִאיִׁשי, ְוָכְך ִסֵּפר: 
ֵּבית  ִלְפֵני  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  ַהַּמֲעָרִבי,  ַּבּכֶֹתל  ְּכֶׁשָעַמְדִּתי 
ָהָיה  ַּכָּמה  ְלַעְצִמי:  ָחַׁשְבִּתי  ְוִתְפַאְרֵּתנּו,  ָקְדֵׁשנּו 
ְלַהִּגיַע  ִלְזּכוֹת  ְּכֵדי  ָלֵתת  ִמַּוְרָׁשא  ֶׁשִּלי  ַסָּבא  מּוָכן 
ְלָכאן... ֶמה ָהְיָתה ַסְבָּתא ֶׁשִּלי נוֶֹתֶנת ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה 
ָלּה ֶאְפָׁשרּות ָלבוֹא ְלָכאן... ָידּוַע, ַמה ֶּׁשָאַמר ַרִּבי 
ְלֶמֶלְך  ִקְרָיה  ֵּתֵבל  נוֹף ְמׂשוֹׂש  ַהֵּלִוי: "ְיֵפה  ְיהּוָדה 
ַרֲחַמי  ַמֲעָרב, ֲהמוֹן  ִמַּפֲאֵתי  ַנְפִׁשי  ִנְכְסָפה  ַרב, ָלְך 
ִנְכַמר ִּכי ֶאְזְּכָרה ֶקֶדם ְּכבוֵֹדְך ֲאֶׁשר ָּגָלה, ְוָנֵוְך ֲאֶׁשר 

ָחַרב... ְוַטַעם ְרָגַבִיְך ְלִפי ִמְּדַבׁש ֶיֱעַרב...".
ַטַעם   - ַהֵּלִוי  ְיהּוָדה  ַרִּבי  אוֵֹמר   - ְרָגַבִיְך  ַטַעם 
ִמְּדַבׁש!  ִלי  ָעֵרב  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ַהּבֹץ 
ְזכּוַרִני ֶׁשִּבְהיוִֹתי ֶיֶלד, ָהיּו ַמִּגיִעים ְלֵביֵתנּו ֲחָכִמים 
ִמְתַּפֶעֶלת  ְוִאִּמי  ַמְגִּבּיוֹת,  ַלֲעׂשוֹת  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ 
ְואוֶֹמֶרת: "ֶזה ָׁשִליַח ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל!". ָהִייִתי ֶיֶלד 
ֶׁשָהָיה  ַהּבֹץ  ֶאת  לוֵֹקַח  ַעְצִמי  ֶאת  זוֵֹכר  ַוֲאִני  ָקָטן, 
ַוַּדאי  "ֶזה  ְלַעְצִמי:  ְואוֵֹמר  ֶׁשָּלֶהם,  ַּבַּנֲעַלִים  ָּדבּוק 
ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל"... ָהִייִתי לוֵֹקַח ְוָׂשם אוֹתוֹ ְּבתוְֹך 

ַהָּמָרק ֶׁשִּלי ְואוֵֹכל... 
ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאוֹן  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ֵאִלָּיהּו לּוְּפָיאן, ִהְקִּפיד ָּתִמיד ִלירֹק ְלתוְֹך ִמְטַּפַחת. 
ַאף  ֲאִני  ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ  ַאְדַמת  ַעל  ִלירֹק  לוֹ  ָחִליָלה 
ָּבנּו  ֶׁשָאֲחָזה  ַהְּגדוָֹלה  ַהִהְתַרְּגׁשּות  ֶאת  זוֵֹכר 
ְּכֶׁשִהַּגְענּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָהִייִתי ַרק ֶּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה 
ְּכֶׁשִהַּגְענּו ַאְרָצה. ְּכֶׁשָּיַרְדנּו ִמן ָהֳאִנָּיה ִּבְנַמל ֵחיָפה, 
ֹלא  ִלְבּכוֹת.  ְוִהְתַחְלנּו  ָהֲאָדָמה  ַעל  ִהְׁשַּתַּטְחנּו 
ֶאְׁשַּכח זֹאת... ָּכְך ָּבִאים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל - ְוָכְך ִהיא 
ָהַרְגַלִים  ַהִּמְקָּדׁש. ֹלא  ְלֵבית  ַהֶּדֶרְך ָהְראּוָיה ָלבוֹא 

ָּבאוֹת, ֶאָּלא ָהָאָדם ַמִּגיַע!
)מתוך ספרו החדש של הגר"ר אלבז שליט"א 

- "משכני אחריך"(. 

אנוכי אהיה עם פיך ְלִהְתַחֵּבר ְלִרְגׁשֹות ַהֵּלב
משה רבינו, הרועה נאמן הינו כבד 
בפני  טוען  והוא  שפה,  וערל  פה 
עם  את  להנהיג  קושי  שיש  הקב"ה 
בעת  שבעתיים  מגמגם.  כשהוא  ישראל 
שערי  במ"ט  נמצאים  ישראל  כשבני  ההיא 
טומאה, ושרויים במצב של קוצר רוח ועבודה 
קשה. על כן הוא מבקש: שלח נא ביד תשלח, 

ביד של אחיו אהרן הכהן. 
לכאורה, מדוע משה רבינו לא מבקש בעת 
מפציר  הקב"ה  הרי  למחלתו?  רפואה  ההיא 
והוא  ישראל,  עם  את  להנהיג  ממנו  ומבקש 
של  כזה  מום  עם  להנהיג  הקושי  את  מבין 
גמגום, האם לא ראוי שיבקש רפואה לעצמו? 
הקב"ה  תשובת  את  להבין  יש  ועוד,  זאת 
ד'(.  )שמות  פיך"  עם  אהיה  "אנוכי  למשה: 
מהו לשון זה שהקב"ה יהיה עם פיו, וכי בורא 
יעזור  ומה  נמצא עם כל אחד?  העולמים לא 

הדבר אם הוא מגמגם?
זה  בלשון  זה:  פסוק  על  נאמר  בפסיקתא 
נגליתי למשה, שנאמר: "אנכי אהיה עם פיך" 
)שמות ד'(, ובלשון זה גאלתי אתכם ממצרים 
ונתתי לכם עשרת הדברות, שנאמר: "אנכי ה' 
אלוקיך אשר הוצאתי מארץ מצרים". בלשון 
זה אני עתיד לשלוח לכם את אליהו, שנאמר: 
הנביא",  אליה  את  לכם  שולח  אנכי  הנה 
ובלשון זה אני עתיד לנחמכם, שנאמר: "אנכי 
אנכי הוא מנחמכם". מהו הלשון המיוחד הזה 
של "אנכי" שמשמש אותנו מההבטחה למשה 
במהרה  שתבוא  השלימה  הגאולה  עד  רבינו 

בימינו?
חז"ל מספרים שאת שנותיו הראשונות עשה 
המצרי,  המלוכה  בבית  ישראל  של  מושיען 
כנכדו חביבו של המלך פרעה. ויהי היום, היה 
פרעה מנשקו ומחבבו, והוא נוטל כתר פרעה 
ומשימו על ראשו... והיו שם יושבים חרטומי 
שנוטל  מזה  אנו  "מתייראים  ואמרו:  מצרים 
אותו  זה  יהיה  שלא  ראשו,  על  ומשים  כתרך 
ממך".  מלכות  ליטול  שעתיד  אומרים  שאנו 
מהם אומרים להורגו, מהם אומרים לשורפו. 
הנער  להם:  ואומר  ביניהם  יושב  יתרו  והיה 
לפניו  והביאו  אותו  בחנו  דעת.  בו  אין  הזה 
בקערה זהב וגחלת, אם יושיט ידו לזהב יש בו 
דעת ויהרגו אותו, ואם יושיט ידו לגחלת אין 
בו דעת ואין עליו משפט מוות. הביאו לפניו 
גבריאל  מלאך  ובא  הזהב,  ליקח  ידו  ושלח 
ידו  והכניס  הגחלת,  את  ותפש  ידו  את  ודחה 
עם הגחלת אל תוך פיו, ונכווה לשונו, וממנו 

נעשה כבד פה וכבד לשון. 
ודרוש  השלישי  )דרוש  בדרשותיו  הר"ן 
החמישי( שואל: הזהו כבודן של בני מלכים 
אחר  יהא  לא  בראשם  העומד  שמנהיגם 
אדון  ומגמגם?  שפתיים  ערל  איש  מאשר 
הנביאים, רבן של ישראל, כמוהו לא קם עוד 
את  הקב"ה  כך  סובב  מדוע  בישראל...  נביא 
ראוי  לא  כלום  פה?  כבד  שיהיה  המהלכים 
היה שאותו אחד העתיד לצאת ולבוא בארמון 
מול  לעמוד  ולהבדיל  ה'  דברי  למסור  פרעה 
כלל ישראל ולהעביר להם את כל אשר שמע 
עם  וברורה  צחה  לשונו  הגבורה-שתהא  מפי 

כושר רטורי מעולה?
חז"ל  בדברי  טמונה  לכך  התשובה 
פרעה  לאחר שבת  מה שאירע  את  המתארים 
על  למשה  שהחזירוהו  לחיקה:  אותו  לקחה 
כל המצריות כולן ולא ינק, אמר: פה שעתיד 
לדבר עם השכינה יינק דבר טמא? למדנו כאן, 

כי עוד בעריסתו היה משה מכין עצמו לקראת 
פיו  טהרת  ועבור  בעולם,  הגדולה  שליחותו 
ושלמותו סירב לינוק מנשות מצרים הטמאות.

טרקלין  היה  שנים  עשרה  שמונה  כאן,  אף 
אלו  בשנים  הנער.  של  הפרטי  לביתו  פרעה 
שמע ללא הרף את השפה המצרית מפי שרים, 
מלכים ושועי ארץ שבאו בשערי הארמון. מה 
כדי לשמור את לשונו מהשפה  עשה הקב"ה 
הזרה, וכדי שלא תשתרבבנה ללשונו הקדושה 
בילדותו  עוד  נוכריות?  מילים  רסיסי  לא  אף 
שיהא  כך,  לידי  הדברים  שיגיעו  וסובב  גלגל 
אותו קדוש עליון כבד פה וכבד לשון ויתקשה 
תתגלגל  הדברים  מטבע  מילה.  כל  בהגיית 

לשונו פחות ותישמר יותר.
פה  לו  שיהא  בשביל  רק  הדבר  יצא  מה' 
זולת  בשפתיו  יבטא  שלא  ומשומר,  קדוש 
זה,  פה  העולם.  נברא  שבה  הקודש  לשון 
העתיד להנהיג את האומה הנבחרת, להוציאם 
להוריד  הים,  את  עבורם  לקרוע  ממצרים, 
לדבר  העתיד  הקדושה.  התורה  את  עבורם 
פה אל פה עם הקב"ה, אי אפשר לו שידבקו 
חייב  הוא  חולין.  ודיבורי  המצרית  השפה  בו 
שיהיה בלתו לה' לבדו, קודש קודשים. ואכן 
של  הנשגב  במעמד  מצרים,  את  שעזבו  אחר 
מתן תורה, בו נתרפאו כל המומין –נתרפאה 
ליתן  וזכה  רבינו,  משה  של  הוא  לשונו  גם 
תורה ישראל בפה קדוש, טהור ונקי מכל שמץ 
ביקש  לא  רבינו  כך משה  של טומאה. משום 
רפואה לעצמו, כי ידע שגמגום שיש בו נעשה 

לטובתו ולטובת עם ישראל ולא ח"ו לרעתו.
פה של יהודי הרי הוא כלי שרת. המשתמש 
בדחילו  בו  ולנהוג  מופלגת  זהירות  חייב  בו 
תורה,  תפילה,  מילות  שמוציא  פה  ורחימו. 
גמילות חסדים ואהבת חברים-הרי הוא הכלי 
לנשמה  ביטוי  כלי  הוא  שבאנושות.  הגדול 

הטהורה השוכנת פנימה.
'ברכת  מילה:  של  עוצמתה  קצת  נלמד 
המבדיל בין קודש לחול' נותנת תוקף: חול או 
קודש. מאמר פה יהפוך כל פיסת חמץ ל'עפרא 
דארעא'. מעתה ואילך אף אם תימצא חלילה, 
אין בה כל בעיה הלכתית. אותה חתיכת בצק 
בקדושת  לקדושה  תהפוך  שמרימים,  סתמית 
חלה כאשר יאמר עליה: 'הרי זו חלה', ומעתה 
ואילך אסורה בשימוש ואכילה. רק רגע קצר 
קצר  משפט  ומים,  קמח  עיסת  הייתה  קודם 
הפך אותה לקדושה. כל התוקף לקשר הבניין 
הבית היהודי הוא במילים: 'הרי את מקודשת 

לי'.
פה יהודי, חלה עליו חובת שמירה מיוחדת. 
נשחיתנו.  לבל  עליו  דעתנו  את  לתת  עלינו 
עם  אהיה  "אנוכי  הנאמר:  שכוונת  מה  זה 
יהיה  שפיך  לך  ואסייע  אשמור  אני  פיך", 
זה שמלמד תורה  וטהור שיוכל להיות  קדוש 
אין ברירה, אלא שיהיה  ומשום כך  לישראל. 
בשלב זה כבד פה וערל שפה. ראו איך נמנע 
כל  עם  המקדש  בית  את  לבנות  המלך  מדוד 

רצונו הגדול משום שהיה שופך דמים.
אצל  כמו  הפה  על  ששומרים  זה  ובזכות 
משה רבנו שהקב"ה אומר: "אהיה עם פיך", 
כנאמר:  שלימה,  ולגאולה  תורה  למתן  זוכים 
הנביא,  אליהו  את  לכם  שולח  אנוכי  "הנה 

אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. 

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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לאישה

עור יבש בחורף: טיפול ומניעה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

טארט לימון

טיפים
 • היובש   - מכירים  שכולנו  התופעה  הגיעה  ואיתו  הגיע  סוף  כל  סוף  החורף 
קילופים,  בחספוס,  המתבטא  ליובש,  לגרום  ועשוי  לעור  ידידותי  אינו  החורף 
סדקים, גירוד והרגשה כללית של  אי נוחות • מה ניתן לעשות בכדי למנוע את 

היובש בעורכם בימי החורף? 

אסתמה  לרבות  שונים,  ממקורות  נובע  עור  יובש 
חומרי  עם  מגע  סוכרת,  העור,  הזדקנות  העור,  של 
אקלימיים,  מגורמים  כתוצאה  יובש  מקרי  וכן  ניקיון 
כגון רוח, שמש וקור. איבוד חומצות שומן החיוניות 
העור  משכבת  הלחות  והתאדות  העור  לגמישות 
החיצונית גורמים לסדקים ויובש. התופעות שכיחות 
בשפתיים,  הידיים,  כפות  הרגליים,  בכפות  ביותר 
גם  יכולות להופיע  ובגפיים התחתונות, אך  בזרועות 
בפנים ובכל אזורי הגוף. ד"ר להבית אקרמן, מומחית 
לרפואת עור, נותנת לנו את הטיפים השונים לטיפול 

ומניעת עור יבש בחורף:

המעיטו במקלחות
על אף שזה נשמע מוזר תחילה, מקלחת מייבשת מאוד 
את העור ובייחוד השימוש בסבון. על כן מומלץ לא 
להרבות במקלחות מעבר לנדרש ולהשתמש בסבונים 
בעלי דרגת חומציות pH 5.5 הקרובה לזו של העור, 
להשתמש  עדיף  ולגירויים.  ליובש  גורמים  שאינם 
בסבון היפו-אלרגני או בסבון המכיל גם לחות. כאשר 

גוף.  בסבון  במקום  מיוחד  בשמן  להשתמש  מומלץ  קיצוני,  יובש  יש 
חשוב מאוד להתקלח במים פושרים בחורף ולהימנע ממקלחות במים 

רותחים שכן מים רותחים מגבירים את היובש בעור. 

הימנעות משטיפת ידיים מיותרת
כן  על  עורנו.  את  מייבשים  המים  ידיים  בשטיפת  גם  במקלחת  כמו 
מומלץ להימנע משטיפת ידיים שלא לצורך על מנת לשמור על עור כף 
היד. יש להימנע כמה שיותר מהחמרה של היובש בעיקר בידיים כיוון 
שיובש יוצר היסדקות אשר מפריעה לתפקוד היומיומי וזמן ההחלמה 

עשוי להיות ממושך.  

הימנעות מליקוק השפתיים
לאנשים רבים יש נטייה כאשר השפתיים מתייבשות בחורף ללקק אותן. 
כמה  אותו  ולמרוח  יד  בהישג  טיפולי  שפתון  להחזיק  הינה  ההמלצה 

שיותר פעמים ביום על מנת להעניק לחות לשפתיים.

הימנעות מחימום יתר
ולהשתמש  העבודה  סביבת  או  הבית  של  יתר  מחימום  להימנע  רצוי 
מקור  ליד  מים  כלי  להניח  או  לאוויר  לחות  להוספת  אדים  במכשירי 
החימום. ניתן להוסיף למים כמה טיפות של שמנים ארומטיים כמו שמן 

גרניום  בשיעול,  ולטיפול  הנשימה  בדרכי  לבעיות  היעיל  איקליפטוס 
התאים  חיטוי  החיסון,  מערכת  לחיזוק  לבנדר  ביובש,  לטיפול  היעיל 

וחידושם.

הענקת לחות לעור באמצעות שמנים
מומלץ למרוח על הגוף מיד לאחר המקלחת קרם לחות קבוע בחורף. 
ניתן גם להוסיף לאמבט שמנים צמחיים אשר מעניקים לעור לחות, כגון 
שמן נבט חיטה המכיל ויטמין E שמאיץ את תהליך הריפוי של העור, 
מחדש את שכבות העור ותורם להעלאת רמת הלחות בו. ניתן להוסיף 
שמן אמבטיה במקום סבון- כמו בלנאום או אמול שמלחחים את העור 

במקום לייבשו.

ניקוי העור והזנתו בחורף
ייחודי  ניקוי  בסבון  שימוש  ידי  על  מיוחד  טיפול  לעור  להעניק  חשוב 
לפנים )עדין(, אשר מונע את התייבשותו. לעור פנים עם נטייה לקילופים 
מומלץ לבחור בקרם המכיל חומרים המעודדים את חלוקת תאי העור 
חשוב  חתול.  ציפורני  ושמן  אוריאה  אלנטואין,  כגון  איחוי,  ומזרזים 
בתכשירים  ולהשתמש  לחות  בתכשירי  יומיומי  שימוש  על  להקפיד 
בחורף   .  Eוויטמין הילאורונית  חומצה  קולגן,  כמו  חומרים  המכילים 
כיוון  בקיץ-  מאשר  יותר  שומני  מרקם  בעל  בקרם  להשתמש  מומלץ 

שהיובש באוויר מגביר את היובש בעור בחורף.

משטח  על  הבצק  את  פורשים   
בקוטר  עיגולים   8 וקורצים  עבודה 
תחתית  את  מרפדים  ס"מ.   11 של 
מהדקים  בבצק,  התבניות  ודפנות 
הקצוות  את  וחותכים  היטב 

המיותרים.
 מחוררים במזלג את הבצק, אופים 
מראש  שחומם  בתנור  דקות  כ-10 

ל-180 מעלות, ומוציאים מהתנור.
עם  טורפים  בינונית  בקערה   
ומיץ  מטרפה את החלמונים, הסוכר 
מעט.  נמס  שהסוכר  עד  הלימון 
מוסיפים את גרידת הלימון והשמנת 
עד  כדקה  עוד  לטרוף  וממשיכים 

לקבלת תערובת אחידה. 
ל-160  התנור  חום  את  מנמיכים   

מעלות.
לתוך  התערובת  את  יוצקים   

 25 כ-  ואופים  האפויות,  הקלתיות 
התערובת.  להתייצבות  עד  דקות 
עד  ומצננים  מהתנור  מוציאים 

שהתערובת יציבה. 
 להכנת המרנג: מקציפים חלבונים 
וחזק.  יציב  קצף  לקבלת  סוכר  עם 
זילוף  לשק  הקצף  את  מכניסים 
במקום  אפשר  הפאי.  מעל  ומזלפים 
בשקית  גם  להשתמש  הזילוף  שק 
במרית  להשתמש  או  קטנה,  אוכל 

למריחת הקרם. 
להשתמש  אפשר  המרנג  לחריכת   
העליון  לחלקו  להכניסו  או  בברנר, 
ל-180  מראש  שחומם  תנור  של 
דקות.  מספר  ולאפות  מעלות 

מוציאים כשהמרנג זהוב. 

המצרכים:

למילוי:

למרנג:

אופן ההכנה:

טעימה

טיפים חיוניים 
לחימום מים בחורף 

1 חבילה )600 גרם( בצק פריך מתוק חמאה 
שעל  ההוראות  פי  על  מופשר  'מעדנות', 

האריזה
שתי  או  ס"מ    10 בקוטר  טארטלטים   8

תבניות טארט בקוטר 24 ס"מ

3 חלמונים
2 ביצים

100 גרם סוכר )1/2 כוס(
120 מ"ל מיץ לימון )1/2 כוס(

גרידת לימון מ-2 לימונים בינוניים
להקצפה  מתוקה  שמנת  מיכל   1

32% מסדרת השף הלבן

4 חלבונים 
150 גרם סוכר )3/4 כוס(

דוד  של  החמים  והמים  קרים  נעשים  הימים 
השמש כבר אינם מספיקים למקלחות, מומחי 
מכון התקנים הישראלי במספר טיפים שיוכלו 
לסייע בנושא חימום המים, בימים הקרים של 

החורף: 

• בחודשי החורף, יש לקחת בחשבון כי זמן 
לשלוש  להגיע  יכול  בדוד,  המים  כל  חימום 
הדוד  חימום  את  להדליק  יש  לכן,  שעות. 
מים  ליטר  כל  המקלחת.  לפני  זמן  מספיק 

מתחמם במשך דקה וחצי ועד לשתי דקות.
וכדי  "דולק"  הדוד  את  לשכוח  לא  כדי   •
לחסוך בחשמל כדאי להפעיל את גוף החימום 

של הדוד על-ידי קוצב זמן )שעון שבת)
• מומלץ להפעיל את גוף החימום של הדוד 
יתקררו  לא  שהמים  כדי  בו  לשימוש  סמוך 

ויזדקקו לחימום חוזר
• את טרמוסטט הדוד יש לכוון לטמפרטורה 
של עד 60 מעלות וזאת כדי להימנע מכוויות, 

בעיקר אצל ילדים
למספר  הדוד  נפח  את  להתאים  מומלץ   •

הנפשות בבית
• פעם בשנה רצוי להפעיל את פורק הלחץ, 
תקין  שהוא  לוודא  כדי  הדוד,  על  שמותקן 
ופועל, אם הדוד מותקן על גג יש לנקוט בכל 

אמצעי הבטיחות, כנדרש.
• חשוב לוודא כי הדוד והקולטים המותקנים 
יהיו מעוגנים בצורה כזו שלא תפגע  על הגג 
עם  סוער  אוויר  מזג  של  במקרה  יציבותם 

רוחות חזקות
שיצרן  לב  לשים  יש  חדש  דוד  לרוכשים 
תקן  תו  בעלי  הינם  )האוגר(  והדוד  הקולטים 
של מכון התקנים הישראלי. ניתן לבדוק זאת 

באתר מכון התקנים
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בדים ואריגים
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.חרוץ,מתמיד,זריז וער בעבודתו. "בן עזאי בטלו 
ה____" )סוטה ט טו( )בלשון יחיד(

5.מעט מזער,קצת. "כמעט ____" )יחזקאל טז מז(
7.דפיקה וביחוד דפיקת זרם הדם מתוך התרגשות. 

"שם שתי ____" )רש"י בר' מא ח( )בלשון יחיד(
9.חומר אורגני שנרקב."מלא תרוד ____" )אהלות 

ב א( 
10.קיצץ,כרת. "____ עד פחות מטפח" )כלאים ב ד( 

)בלשון יחיד( )גוף שלישי,עבר(
12.חפירה עגולה מסביב לעץ,לשם השקייה. "ואין 

עושין ____ לגפנים" )מועד קטן א א()בלשון יחיד(
15.מחסה,מקלט. "לנו ____ ביהודה ובירושלם" 

)עזרא ט ט( )בהיפוך אותיות(
17.שאין בו טעם,חסר ערך. "אשה יפה ו___ טעם" 

)משלי יא כב( )בלשון זכר(
19.מפרשיות השבוע.

21.נכונות נפשית. "____ פתוח" )רש"י ברכות יז.(
22.חרפה,גנאי,דופי. "אהרן ל___" )שמות לב כה(

1.יופי,נועם,חן. "הנתן אמרי ____" )בראשית מט כא(
2.ציור או סמל חרות בעור הגוף."וכתבת ____ לא תתנו 

בכם" )ויקרא יט כח(
3.בשעת אמירה,בזמן קצר מאוד. "תוך כדי ____" )נזיר כ: (
4.זהירים ומקפידים ביותר במשהו."_____ המהדרין" )שבת 

כא: ( )בהיפוך אותיות(
6.עדיין לא."וכל שיח השדה ____ יהיה בארץ" )בראשית 

ב ה(
8.הגות,הגיון-הלב,הרהור. "בינה ____")תהלים ה ב( )לא 

בלשון סמיכות( )בלשון רבים(
11.איזה דבר שהוא,משהו."וראיתי ____ והגדתי לך" )שמואל 

א יט ג(
13.מלא עד אפס מקום. "מלא ו____" )תמיד ה ד(

14.לוח צר,קורה דקה. "נסר שמניח ___ ביניהם" )סוכה יח.(
16.אשה יולדת. "ממסמסין נפשה של ___" )בראשית רבה 

פב(
18.הקשבה מעולה. "____ קשב" )ישעיה כא ז(

20.לשונו חריפה ועוקצנית. ___ שחוט לשונו. )ירמיה ט ז(

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

אטון, משי, ארגמן, שני, בד, שש, בוץ, תולע, חור, תכלת, חורי, יריעת, עזים, כרפס

אנתאנאנאמאדבסנישא

ישרינמשישתאמארירש

סנשתגנזנסנלישאוסנ

ימשריעתדאנתכישיחג

סשאתתאמאישישתישסנ

אנתעישסנרנמאנאישא

שאיתדירשוסנישאסיש

שרשענירשחיאנאפירש

ישאילתדסנאנארשישא

שיאטיוינתסשכנתנשא

תשסנואתשסנישאישנא

סנאמאניתדנמאסנאנא

תשסנסנמאצובסנישרש

1. בורית היא...
2. מהו אטב?

3. בת זוגו של מי הנאקה?                                                                                                                     
4. "עשה לך רב וקנה לך..."

5. "שריד ו..."
6. מהי גלוסקה?

7. מה ההבגל בין טקס וטכס?
8. "מנוי ו... אתו"
9. מהי אכדית?

10. מהו שיערוך?
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. סבון2. מהדק 3. גמל 4. חבר 5. פליט 6. לחמניה 7. אין הבדל 8. גמור9. שפה 
שמית עתיקה 10. הערכה מחדש



ט”ז - י”ח בטבת
תשע”ח           
3/01-5/01/2018

 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 
מ"ר עם מעלית שבת, 

6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש
■ בהרב קוק השקט 

קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 
יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

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

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

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

דופלקסים

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

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

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

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

 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

+5 חדרים
אשדוד

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

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 דופלקס 5 חד' לל"ת, 

מושקעת ומתוחזקת + ריהוט 
_____________________________________________)50-1/18(חלקי, 052-8330459

 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(2,100,000ש"ח 054-8402332 

דופלקסים

 בבעלי התוספות דירת 
3 חדרים משופצת, מזגנים, 

חדשים מטבח חדש מרפסת 
_____________________________________________)52-01(ונוף. לל"ת 054-3455437

אלקנה

באר שבע

 כ- 70 מ"ר ברש"י 
מחולקת לדירה ועסק, תשואה 

יפה עם אופציה.
_____________________________________________)52-1/18ל(050-5305219

 דירת קוטג' 188 מטר 
אופציה 130 מ' ניתן לחלוקה 

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

 בנורדאו דופלקס 5.5 חד' 
קומה ג, ד, מעלית, חניה, 3 

כ"א, גג בטון, 2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ל(לל"ת 054-8455015

■ 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

052-8935435

בהזדמנות !

 סטנדרט גבוה!!!

  קוטג' מיוחד
מיקום מעולה 7 חד' 200
מ"ר בנוי 200+ מ"ר גינה

גינה 3 מפלסים

 בחסידי ליטאי עליון, דירה 
מחולקת ל- 4 חד' + יח"ד 2 

חד' מושכרת. ישראל אלבלינק 
_____________________________________________)01-01(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 ללא תיווך! דופלקס 5 
חד', מושקע ומתוחזק,

_____________________________________________)01-04ל(052-8330459

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גג, 3 חד', מפוארת, אופ' 

_____________________________________________)01-01(לבניה, מחסן, 052-5752500

 בבלעדיות דירת גג, 5 חד', 
ענקית + נוף + אופ' לבניה 

בגג ובדירה, בניין קטן. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)01-01(_____________________________________________

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

יח' הורים, נוף מרהיב, 
054-9422194)01-01(_____________________________________________

 חדש בשוק! אזור המאירי 
המבוקש! דירת 3.5 חד' 

ענקית + גג בטאבו + מדרגות 
חיצוניות + התרי בניה. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)01-01(_____________________________________________

 זכות ל- 5 חד', 29 מ"ר מ. 
סוכה ושתי חניות, 700,000 

ש"ח, ללא עמלת תיווך. 
אסתי, 052-3524841. 
_____________________________________________)01-01(רחלה, 052-3506176

 בחטיבת הנגב לאנ"ש, 
5 ח', מחולקת ומשופצת 

ל- 2+3, קומה נוחה + 
מרפסת סוכה + שטח 

למחסן, 1,700,000 ש"ח, 
054-8413551)01-01(_____________________________________________

 מציאה! למכירה בחטיבת 
הנגב לאנ"ש, 4 ח', ק"ק + 

חצר, בבנינים החדשים, קיימות 
2 כניסות לדירה, ניתנת 

לחלוקה בקלות ל- 2 יחידות, 
גמיש )ח"ש 1,520,000(, 

054-8413551)01-01(_____________________________________________

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

100 מ"ר דרוש הון עצמי גבוה, 
054-8413551)01-01(_____________________________________________

 דירה מחולקת מושכרת 
4400 ש"ח קומה 4 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירה מחולקת מושכרת 
4200 ש"ח קומה 4 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירה מחולקת קומה 1 
ב- 4,000 ש"ח במחיר מציאה! 

_____________________________________________)52-52/18(משה 054-3255667 

 מבחר דירות מעולות 
להשקעה והשבחה עתידית 

במחירים שפויים. משה 
 054-3255667)52-52/18(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים 100 
מטר מעולה לחלוקה במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירת 4 חדרים 90 מטר 
מעולה להשקעה וחלוקה 

במחיר מציאה! 
_____________________________________________)52-52/18(משה 054-3255667 

4-4.5 חדרים

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

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

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

 בלעדיות ברחוב דוד רזיאל, 
4 חדרים, קומה ראשונה, 95 
מטר, הכול חדש + מטבח 
חדש + מטבח נוסף, דירה 

מהממת, רק 1,350,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 בש"ך-קוטלר, דופלקס, 
180 מ"ר + יחידת דיור 45 

מ"ר מושכרת, חזית, משופצת. 
_____________________________________________)01-01(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 בפ"כ דירה ענקית 72 
מ"ר גם לחלוקה, ק"ב, 
מפתחות, 1,250,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! 
ברוזנהיים המבוקש!!! 

95 מ"ר, ק"ב + אופציה 
30 מ"ר + 20 מ"ר בק"ק 

כיחידה, 2,200,000 
_____________________________________________)01-01(ש"ח. תיווך, 03-8050080

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

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

052-7168090)01-01(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון, 130 
מ"ר, מחולקת, משופצת, 3 

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

052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, קו' 
ב' ואחרונה + אופציה, 

1,650,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה סנש 
דירת קרקע ברביעייה, 

180 מ"ר, 4 חדרים 
+ חצר + 2 יחידות 

דיור מושכרות, כניסה 
פרטית, חניה, משופצת 

מהיסוד, 3,500,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)01-01(_____________________________________________

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

יפהפיות! תוכניות 
_____________________________________________)01-01(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

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

בגג-בטון, 1,890,000. 
_____________________________________________)01-01(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 בלעדי! חדש! בהר 
השלום, 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)01-01(_____________________________________________

 במימון, פנטהאוז 170 
מ"ר מחולקת 80/80, 

מושקעת מאוד, 2 סוכות, 
ממ"ד, 2 מטבחים. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)01-01(_____________________________________________

 בבנין-חדש, פנטהאוז 
מפואר ונדיר באהרון-דב, 

200מ'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות, דירת גן, 
ברחוב אבן גבירול ב"ב, 

בנוי 85 מ"ר עם גינה 200 
מ"ר, אופציה הרחבה 

לעוד 80 מ"ר פלוס יש 
תוכניות ויש הסכם 

חתום עם השכנים, מחיר 
שיווק: 2.59 מליון )יש 

גמישות במחיר(. דניאל 
שמואל, רשת "הום-דיל" 

_____________________________________________)01-01(נכסים, 052-8750321

 באמצע בניה! בגולומב 
פנטהאוז מפואר, 5 חד', 

3,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

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

 באזור יהודה הלוי, דופלקס 
מושקע 5 ענקית יפהפיה, 150 

מ"ר, ק"ב, חזית, 2,580,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)01-01(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)01-01("אפיק נכסים" 03-5791514

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

משופצת כחדשה, ניתן 
להפריד ליחידה, 2,100,000 

_____________________________________________)01-01(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 ברבי-עקיבא אזור 
חתם-סופר, דופלקס 140 
מ"ר + מרפסת-שמש 40 
מ"ר, משופצת מהיסוד! 

מיידי! ב- 2,700,000 
ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)01-01(_____________________________________________

 בלעדי בשלוש השעות, 
דופלקס 5 חד', ק"ג, מעלית, 

175 מ"ר, 3 כ"א, 2 חניות, 
1,880,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)01-01(נכסים, 052-7684074

 בבעש"ט, דופלקס, 6 
חד', כ- 160 מ"ר + מרפסת, 

משופצת, ניתנת לחלוקה, 
2,430,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 דופלקס ליד העיריה, 
8 חדרים, 220 מ"ר, 
קומה 3 עם מעלית, 

סוכה גדולה ויש אופציה 
ליחידה, ב- 3,390,000 

ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)01-01(_____________________________________________

 "המציאה" א.השניים 
"דופלקס" 6 חד', ק"ג, כ- 200 

מ"ר נ.לחלוקה, 2,000,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)01-01(_____________________________________________

 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-

_____________________________________________)01-01(והשקעות 052-7652801

 בלעדי! באזור רח' טבריה, 
דופלקס ענק 180 מ"ר, 6 

חד', חדש, מושקע, ק"ג + 
מעלית +  חניה מקורה, חזית. 

_____________________________________________)01-01(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)01-01(_____________________________________________

 באבן שפרוט! ראינו 
- התפעלנו! זה יכול 

להיות שלכם! 5 חד', שני 
מפלסים + גג, 225 מ"ר, 

2,250,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! בעזרא/חזו"א, 6 
חד', 150 מ"ר, ק"6 + מעלית, 

חזית, 2,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 דירת 5 חד' ענקית ברח' 
הנגב פינת החלוצים, דירה 

יחידה בקומה, מעלית וחניה, 
בבלעדיות. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)01-01(רימקס, 054-2171235

 במהרשל, מיידי, 5 חד', 
בנין חדש, נוף אדיר, מעלית, 

חזית, 2,480,000 ש"ח. תיווך-
_____________________________________________)01-01(הנדלן, 050-4177419

 בגני-גד, 5 חד', כ- 120 
מ"ר, קומה ב', מפוארת, 
2,190,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)01-01(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בשבזי, 5 חד', 116 
מ"ר, קומה ב', סוכה, חניה, 

1,870,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 באברבנאל, 6 חד', 
145 מ"ר, משופצת, חצר, 

2,090,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)01-01(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בעזרא, 5 חד', ענקית, 
חדשה, 2,600,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 באיזור חבקוק, 5 חד', 
מושקעת, קא', כ- 120 מ"ר, 

סלון גדול + סוכה, 2,500,000 
ש"ח. "יאיר נדלן" 

052-7633978)01-01(_____________________________________________

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

03-5799308)01-01(_____________________________________________

 בחזון איש/עזרא, 5 
חדרים, ענקית, 155 מ"ר, 

מטבח יוקרתי, מעוצבת 
אדריכלית ברמה גבוהה, 

פונה לפארק. 
חמד נכסים, 

053-3357316)01-01(_____________________________________________

 באיזור שיכון ג'! 5 
חד' + מעלית + חניה + 
מחסן + מרפסת שמש 

+ יחידת הורים. *בקרית 
משה, 4 חד' + מעלית 

+ חניה + מרפסת שמש 
כחדשה. *בקרבת דניאל, 
5 חד', מושקעת ביותר + 

חניה. *"אלוני נכסים" 
052-7610603)01-01(_____________________________________________

 מציאה במהכבים, 110 
מ"ר, 5 חד', משופצת + 
סוכה, ק"ד, 1,500,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
4.5 חד', מרווחת, 110 מ"ר, 
ק"א + מעלית, חזית, סוכה 
גדולה + א.למרפסת שמש 
בתהליך בעיריה, משופצת 
כחדשה, 2,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות! 4 חדרים 
בפרדס כץ, חזית לשמה 

בן יוסף השקט, ק.4, 
אפשרות לבניה על הגג. 

נטלי סולו רוזנברג רימקס, 
054-2171235)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות, באלישע, 4 
חד', ק"ב, חזית, משופצת 
כליל, סוכה גדולה, חניה, 

1,960,000 ש"ח גמיש. תיווך-
_____________________________________________)01-01(הנדלן, 050-4177419

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

2,000,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)01-01(_____________________________________________

 בניסנבוים, 4 חד', 94 
מ"ר, קומה 2 ואחרונה! 
חזיתית, 3 כיווני אוויר! 

רק 6 דיירים! + א.הרחבה 
בצד + בגג. "מקסימום 

_____________________________________________)01-01(נדל"ן" 052-2452820

 במתחם אוסם 
היוקרתי, 4 חד', 

מפוארת ומשודרגת, 
קומה ראשונה, חזית! 

2,180,000 ש"ח. 
להב נכסים, 

050-4177750)01-01(_____________________________________________

 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

 באיזור פרימישלאן, 4 
חד' + סוכה ומ.שמש, 

מעלית וחניה, 1,700,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז'

054-8474843)01-01(_____________________________________________

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

כ"א, 1,890,000 ש"ח.
_____________________________________________)01-01("אפיק נכסים" 03-5791514

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

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

_____________________________________________)01-01("אפיק-נכסים" 03-57491514

 בבלעדיות! בשיכון ג', 4 
חדרים, קומת כניסה, שמורה 

ומסודרת, לפרטים: 
_____________________________________________)01-01("תיווך - אריה" 0533-172-172

 באבוחצירא/בגין, 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, חזית, משופצת, 

מחיר גמיש. תיווך הנדל"ן, 
050-4177419)01-01(_____________________________________________

 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

 בבלעדיות למכירה 
בשלמה בן יוסף פ"כ, 4 חד', 

ק"ב, חניה, מעלית, סוכה, 
בנין ברובו חרדי, 3 כ"א, מחיר 

מיוחד! "פנחס נכסים" 
055-6789653)01-01(_____________________________________________

 בלעדי, בשלוש-השעות, 
4.5 חד', ק"ב, מעלית, ענקית 

ומפוארת + סוכה + מחסן 
וחניה, רק 1,770,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 הזדמנות באוסישקין! 
דירת גן 4 חד', 80 מ"ר + 30 
מ"ר גינה, משופצת, אופציה, 

רק 1,590,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)01-01(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 מציאה!! בעמק 
יזרעאל, 4 חד', ק"א, מעלית, 

גדולה אופציה + חניה, רק 
1,570,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)01-01(נכסים, 052-7684074

 בסוקולוב, 4 חד', 
משופצת + סוכה, מיקום 
מעולה, 1,750,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)01-01(_____________________________________________

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

וחניה. דוד גרוס רימקס,
072-3263850)01-01(_____________________________________________



ט”ז - י”ח בטבת תשע”ח  23/01-5/01/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 

 

ערד
 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

עפולה 

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

נתיבות

פנטהאוזים ודירות גן

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, 
_____________________________________________)50-01/18ל(ק"ק + 2 גינות, 08-6555368

+5 חדרים

פתח תקווה

 בהזדמנות בבעש"ט 
קרוב לחזון איש, 3 חד', 3 
כ"א, גג בטון עם חתימת 

שכנים לבניה על הגג, 
1,950,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)51-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברח' ירמיהו 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(_____________________________________________

 בקוק השקט, 4 חד', 
102 מ"ר, ענקית + היתר 
ל- 48 מ"ר בגג, אפשרות 
ליחידה, אופציה ממשית 

למעלית + נוף, לל"ת, 
2,170,000 ש"ח,

_____________________________________________)49-10/18ל(054-4472666

 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 

050-508742)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(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברש"י/ 
שפת אמת, 4 חד' + 
סוכה ענקית 105 מ' 

משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

גבעת שמואל

גני תקוה

 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

+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

 4 חד' ברח' ירושלים 
פינת יגאל, קרקע, עם 

חצר של 40 מ"ר, שיפוץ 
כחדש. מפתח בתווך 
_____________________________________________)52-01(אשכנזי 03-5791770

 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

 בחנה סנש, 4 חד', 
מפוארת + 2 יחידות, 

3,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

2,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

 ברבי אליעזר, 4 חד', ק"ב 
+ אופציה, 95 מ"ר + סוכה 

גדולה, לל"ת, 2,020,000 ש"ח, 
052-7651162)01-04(_____________________________________________

 בירושלים, ק"א, 
4.5 חד', 105 מ"ר + 

יח"ד, 2,050,000 ש"ח, 
מושקעת מאוד. 

תיווך "אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)01-01(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, בלעדי, 
4 ח' + חדר סוכה + 
מרפסת שמש, 103 

מ"ר, ק"ב, חניה, טאבו 
מסודרת, 1,750,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)01-01(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 4 חד', ק"ב, 
מ פוארת + מרפסת 

100 מ"ר טאבו משותף, 
1,450,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)01-01(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 
חניה רשומה, פינוי אוגוסט 

2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)01-01(אדוארד

 בלעדי, 4 ח', מפוארת 
+ מעלית + חניה באזור 

חידא, 1,950,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)01-01(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 4 ח', ענקית 
באזור חידא, קומה ב', 100 

מטר, 1,780,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)01-01(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 4 ח' בפ"כ, 90 
מ"ר, משופצת ברמה גבוהה 

מאוד, חזית, ק"ג, גג בטון. תיווך 
_____________________________________________)01-01(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבן זכאי, 4 חד', 84 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ק"ב, חזית. 
*אבני נזר, 4.5 חד', 110 מ"ר, 
ק"ב + מעלית + חניה, חזית, 
_____________________________________________)01-01(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 הקודם זוכה! 
בבלעדיות! 4 חד' + 

מעלית + אפשרות חניה 
+ יחידת הורים + סוכה, 
בבנין חדיש! 1,690,000 

ש"ח. "אלוני נכסים" 
052-7610603)01-01(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בחיי-טייב, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, קומה ג' + מעלית + 

חניה, 1,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 התחלנו לבנות! באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד', מיידית 
+ חניה + מחסן, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

ק"ב, א.בצד, 2,030,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 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)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות יהודה הנשיא, 
5 ר"ג )גבול ב"ב(, דירת 3 

חדרים, קומה 2, כ- 65 מ"ר, 
עורפית. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל 57, 
קומה 1, 3 חדרים, 65 מ"ר 

משופצת + סוכה. דוד גרוס 
_____________________________________________)01-01(רימקס, 072-3263850

 באזור הרב שך, 3 חד', 
70 מ"ר + סוכה, משופצת 

כחדשה, ק"א, חזית, 
1,520,000 ש"ח. *ברב קוק, 3 
חד', 70 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

חזית, 1,590,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בן זכאי, 3.5 חד', 
95 מ"ר + א.בגג, ק"ג, חזית, 

2,200,000 ש"ח. *באזור 
העירה, 3 חד', 74 מ"ר, ק"ב, 
משופצת, 1,580,000 ש"ח. 

_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
3 חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 
+ גינה, 5 + גינה, מפרט 

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)01-01(_____________________________________________

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

_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד' + סוכה, מעלית 

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

_____________________________________________)01-01(בועז' 054-8474843

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד', חתימות שכנים 

לבניה בגג, 1,320,000. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

054-8474843)01-01(_____________________________________________

 באיזור סירקין, 3ח', 67 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,490,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)01-01(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, 
3.5ח', ק"ג, חזית + א.בניה 
35 מ"ר, 1,790,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים"03-5791514, 
053-3128884)01-01(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה, 3 יפה + 

מ.שמש, 1,330,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)01-01(_____________________________________________

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

מפתח ב- "אפיק נכסים"
03-5791514)01-01(_____________________________________________

 במנחם-בגין, 3 חד', 
משופצת, ק"ג, 60 מ"ר, 

אופציה 120 מ"ר + 
אישורים, 1,400,000 

ש"ח. תיווך "אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)01-01(בועז" 058-3200078

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

אופציה 60. כ"א מצוינים, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)01-01(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"ב מ.מהיסוד, ג.בטון, 

לכ- 70 מ"ר, 1,490,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)01-01(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד' 
במצב מצוין, ק"ד  )ללא( 

גג בטון + אופ' בצד 
ובגג )+חתימות שכנים(, 
1,330,000 ש"ח גמיש. 

"סלומון-נכסים-והשקעות" 
052-7652801)01-01(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 3.5 
חד', שמורה, 87 מ"ר, 
חזית, ק"ב + אופציה 

לסוכה, 1,400,000 ש"ח 
"סלומון-נכסים-והשקעות" 

052-7652801)01-01(_____________________________________________

 ביגאל, 3 חד', ק"א, 
מטופחת, חזית + אופציה 
לממ"ד וסוכה, 1,590,000 

ש"ח. תיווך-הנדלן,
050-4177419)01-01(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 חדרים, 
משופצת + אופציה 

גדולה, ק"ד ללא, חזית, 
1,280,000 ש"ח. 

מתחם הנדלן, 
050-4000640)01-01(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
קב', 80 מ"ר + חניה 

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

03-5701010)01-01(_____________________________________________

 בנורדאו - דקה מבני 
ברק! 2 חד', 60 מ"ר, 

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

03-5701010)01-01(_____________________________________________

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

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. מקסימום נדל"ן, 

054-4340843)01-01(_____________________________________________

 באברבנאל, 3.5 
חדרים + סוכה, קומה 

ב', 60 מ"ר - יפיפיפיה. 
"מקסימום-נדל"ן" 

052-2452820)01-01(_____________________________________________

 מציאה! ברבי-עקיבא 
אזור שמואל-הנביא, 3 
חד' + מרפסת סגורה 
23 מ"ר + מעלית, ב- 

1,695,000 ש"ח. 
להב נכסים, 

050-4177750)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות, בבורוכוב 14, 
3 חד', ק"ק, גדולה במיוחד, 
100 מ"ר + חצר גדולה. דוד 
_____________________________________________)01-01(גרוס רימקס, 072-3263850

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

_____________________________________________)01-01(גרוס רימקס,072-3263850

 בדוב הוז בלעדי, 3 
חד', 75מ', ק"א, חזית, 

מרכזי, מיידי. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)01-01(בועז' 054-8481204

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

זוכה! 1,300,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)01-01(_____________________________________________

 הרצל, 3.5 חד', כ-70 מ"ר, 
קומה א', עורפי, 1,450,000 

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

_____________________________________________)01-01(אדוארד

 מציאה, באברבנאל, 3 
חדרים, מעלית + היתר 

מאושר לעוד 70 מ', 
1,550,000 ש"ח, בלעדי 

למתחם הנדלן, 
050-4000640)01-01(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בברוט, 
מפוארת, קומה ב', בניין 

אברכים. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)01-01(_____________________________________________

 באבוחצירא, 3 חד', 65 
מ"ר + אופצית הרחבה 
40 מ"ר. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)01-01(בועז' 052-3500040

 בגניחובסקי, 3 חד', 
ק"ד עם אישורי בניה על הגג 
ואופציה להרחבה במעטפת, 
רק 1,500,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)01-01(נכסים, 052-7684074

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

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

חזית, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 בפדרמן, 3.5 חד', כ- 80 
מ"ר, מחיר למזומן, 1,150,000 

גמיש. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3.5 חד', 
כ- 80 מ"ר, קומה א', 3 כ"א, 

1,470,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בחנקין, 3 חד', קומה א', 
כ- 70 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

1,520,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן הקריה, 050-3000121

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

קרקע, מיידי. "רי/מקס" - 
_____________________________________________)01-01(משה דסקל, 050-5926021

 בר' עקיבא מרכז, 3 חד', 
75 מ"ר, קב', חזית, משופצת 

כחדשה, 1,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 ברוט, 3 חד', ק"ק, 
1,360,000 ש"ח, 70 
מ"ר, מחולקת ל- 3, 

שכירות 6,300. תיווך 
"אפיקי-נדל"ן-בועז" 

058-3200078)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! בניסנבוים, 
3 חד', גדולה, י' הורים, 

חדשה, לקראת סיום 
בניה, ק"ג, חזית + 

מעלית, 1,750,000 ש"ח. 
"סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)01-01(_____________________________________________

 המזל שלכם הגיע - אל 
תחמיצו! בז'בוטינסקי, 

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

רק 1,170,000 ש"ח, 
הקודם זוכה! "אביחי - 
_____________________________________________)01-01(מתווכים" 03-5701010

 באזור לוי יצחק כ- 45 
מ"ר, קומת קרקע, 

מיידי + יציאה לגינה ב- 
1,100,000 ש"ח. באזור 

השניים כ- 50 מ"ר, 
קומת קרקע, משופצת, 

ב- 1,100,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)01-01(נכסים, 050-4177750

 בהזדמנות!! בברוט, 
2 חד', משופצת מהיסוד 
+ משטח מוכן להרחבה, 

רק 1,220,000 ש"ח. מ.כהן 
_____________________________________________)01-01(נכסים, 052-7684074

 בטרומפלדור, 2.5 חד', 
כ- 65 מ"ר, מפוארת, קומה 

ג' ואחרונה, 1,330,000 ש"ח, 
גמיש. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בחלוצים, 2.5 חד', 64 
מ"ר, קומה ב' ואחרונה, 

מתוחזקת, 1,320,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בירושלים, 2.5 חד' + 
אופציה גדולה, 1,550,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 תיווך. דירת 2.5 חדרים 
+ חצי קומה ב באזור מנחם 

בגין, גדולה כ- 70 מ"ר, זקוקה 
לשיפוץ, 1.4 מיליון גמיש, 

054-7477054/03-5444815)01-01(_____________________________________________

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

_____________________________________________)01-01(דסקל, 050-5926021

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)01-01(דסקל, 050-5926021

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

050-5926021)01-01(_____________________________________________

 יוני נתניהו, 4 חד', קומה 
1, מעלית + חניה, מיידי. 
"רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)01-01(_____________________________________________

 בישמח משה, 3.5 חד', 
ק' ד', 120 מ"ר כולל מחסן, 

1,530,000 ש"ח. 
אסתי, 052-3524841. 
_____________________________________________)01-01(רחלה, 052-3506176

 ברמות א': קוטג' 5 )110 
מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר 
+ חלל, כ"פ, אור, שמש, 

2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 
2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)01-01(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)01-01(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

1,850,000 ש"ח! 
_____________________________________________)01-01(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)01-01(_____________________________________________

 אלפסי מול בית חב"ד, 
קומה שניה, 75 מ"ר, מושקעת 

מאוד, רק 690,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 מציאה בקהילה, קומה 
רביעית, 52 מ"ר הכול חדש, 

דירה מהממת ניתנת להשכרה 
ב- 1,800 ש"ח, רק 585,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 בלעדיות להשקעה 
מעולה, דירת גן ברחוב שפירא, 
3 חד' + חצר גדולה, מושכרת 

לזוג חרדי כבר כמה שנים 
ב- 2,000 ש"ח, רק 750,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 בלעדיות בקהילה באור 
לציון, ק"ג, פינתית עם מעלית, 
5 חד' + מרפסת סוכה, מיקום 

מעולה, רק 1,170,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי,

08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 מציאה גדולה בז'בוטינסקי 
)חרדי(, ק"ג, 4 חדרים, נקיה 
ושמורה, רק 715,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 דירה מהממת להשקעה, 4 
חד', ק"א, 92 מ"ר + מרפסת 

בחדר הורים + מזגן מיני מרכזי, 
מושקעת מאוד, רק 780,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 בלעדיות בהתאנה, חרדי, 
ק"א, 4 חד', 117 מטר, הכול 

חדש, מטבח/צנרת/ריצוף/
דלתות + מרפסת סוכה, 

קרובה לרכבת, רק 860,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 מציאה גדולה באלפסי 
במתחרד, ק"ב, 3 חדרים, 54 

מ"ר רק 580,000 ש"ח )זקוקה 
לשיפוץ קל(. תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 השקעה מעולה, מציאה 
גדולה, מיקום מעולה, ק"א, 3 
חדרים, יפהפייה, רק 680,000 

ש"ח, מושכרת כבר כמה שנים 
לאותו שוכר. תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 בלעדיות, מציאה גדולה, 
ק"א, בקהילה, 3.5 חד' מיקום 

מעולה, דירה שמורה מאוד, 
מעולה להשקעה, 750,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 בעפולה עילית בהרצל 
המתחרד, 3 חד', משופצת, 
מצוינת להשקעה, מושכרת, 

_____________________________________________)01-04ל(570,000 ש"ח, 052-7141122

 מציאה בעפולה במרכז 
העיר, דירה ענקית עם 

אפשרות לחלוקה ל- 3, רק 
680,000 ש"ח )שכירות 
053-3154818 ,)6,600)01-01(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 מציאה, 3 חד', ק"ב, 

ניתן לחלק ל- 2 )4,200 ש"ח 
שכירות( רק 540,000 ש"ח,

053-3154818)01-01(_____________________________________________

 בלעדיות, דירת גן, 4 
חדרים, כ- 100 מטר + חצר 
גדולה, מושכרת לזוג דתי, ב- 

2000 ש"ח, רק 420,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בלעדיות, 2.5 חדרים, ק"ג, 
כ- 50 מטר מושכרת 1,250 

ש"ח, רק 250,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)01-01(_____________________________________________

 מציאה להשקעה, 
דירת-שותפים חוקית, 

משופצת, גדולה מאוד, 
תשואה גבוהה, 1,330,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)01-01(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

 מיטת תינוק חדשה צבועה 
_____________________________________________)52-01ח(בלבן 200 ש"ח. 058-3245685

 כסא אוכל חדש חדש. 
_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 מזרן לעריסה 90/50 חדש 
_____________________________________________)52-01ח(באריזה. 058-3245685

 נדנדה לתינוק פישר פריס 
עם צלילים ואורות ב- 400 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7186997

 כסא רכב לתינוק, שמור 
במצב מעולה, כל כסא 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-8571371

 אמבטיה מאונטבאג'י 
תאומים כחדשה כולל כל 

החלקים, 500 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7199361

 עגלת בייבי ג'וגר 3 גלגלים 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 300 ש"ח. 050-4121442

 למכירה מזרון מיטת 
תינוק איכותי כמו חדש 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-7561146

 כמות מצומצמת של 
מטרנה/ סימיאלק בזול.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל  מזרן לתינוק, במצב 

חדש 250 ש"ח בפ"ת.
_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 עגלת טיולון בריטקס 400 
ש"ח. טרמפולינה לא רטט 

100 ש"ח. שידת החתלה 200 
ש"ח. מזנון עץ מייפל 200 

ש"ח. נעליים של קייטי ורוד 
משובץ מידה 25-26 ב- 100 

ש"ח. 054-2626408
_____________________________________________)52-01ח(

 עגלת ד"ר בייבי במצב 
מצוין צבע אפור שמנת 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4191988

 מיטת תינוק  של "שילב" 
מעץ מלא צבע עץ טבעי 

במצב מעולה ללא מזרון, 300 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8385013

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
גלגלי אויר 400 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 כסא תינוק חדש יפה של 
_____________________________________________)52-01ח(אינפנטי 058-3245685

 עגלת ברייטקס תכלת 
בהיר משולבת אמבטיה+ 

_____________________________________________)52-01ח(טיולון. 058-3245685

 זיכוי בחנות לתינוקות ב- 
_____________________________________________)52-01ח(15% הנחה. 058-3245685

 מיטת תינוק חדשה, 
צבועה בלבן 200 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 מזרון חדש לעריסה, 
_____________________________________________)52-01ח(90/60 באריזה. 058-3245685

 2 מזרונים לעגלה באיכות 
מצויינת 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 עגלה במצב חדש נוחה 
 walkobaby במיוחד חברת
_____________________________________________)52-01ח(ב- 450 ש"ח. 054-8423031

 כלבקרי 9900 מאמריק 
החדש 250 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-8495940

 E1200 פלאפון סמסונג 
חדש לגמרי רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד. 053-3127941

 פלאפון טלגו כשר דור 3 
במצב חדש רק ב- 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(053-3127941

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר( 180 וואט שמור 300 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-2437292

 מספר כשר עם הספרות 
05832 ב- 150 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-7167777

 נוקיה 206 )תואם 208 
רק עם סים כפול( 250 ש"ח 
ללא סוללה. *אביזרים לנוקיה 
206 + 2 סוללות מקוריות 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 058-7845712

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב חדש באריזה רק 150 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בב"ב. 050-4196197

 נוקיה c2 עם בעיה קלה 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 150 ש"ח. 052-7616622

 טלפון אופטימוס LG ב- 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 052-2421622

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא 
_____________________________________________)52-01ח(149 ש"ח. 054-4783220

 סמארטפון סמסונג 
S55570 כולל נרתיק 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בפ"ת. 054-7561146

 מעונין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצוין, 
חברת אורנג' ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 טלפון נייד חדש 
מהקופסא דגם AIEK בעלות 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח. 054-8475577

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

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

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

 סיטונאי תשמישי קדושה 
ויודיאקה, מכירת חיסול, 
לחנויות ולפרטי, חנוכיות 
_____________________________________________)47-2/18()ויטראז'(, 054-8480860

תשמישי קדושה

תקליטן

אבידות

■ 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

 אבדו משקפי ראיה 
בב"ב )ק.הרצוג - פרדס 
כץ( בצבע אדום/בורדו, 

היקרות מאוד לבעליהם! 
052-5111141)50-0/18(_____________________________________________

 שיפוצים בנימין, שיפוצים 
כלליים המומחים לשיפוץ 

דירות יח"ד, מטבחים, מבצע 
ש. אמבטיה 7,999. 

_____________________________________________)52-3/18(052-2938953 המלצות בשפע 

 אדיר שיפוצים עבודות 
בניה, גבס, צבע ועוד, מחירים 
ללא תחרות וניסיון של מעל 

30 שנים! הבית שלכם זו 
המומחיות שלי! 

052-3874644)52-03/18(_____________________________________________

שיפוצים

 תקליטן אנרגטי מגיע 
בליווי תופים, מתחייב לאירוע 
_____________________________________________)52-3/18(שונה מהרגיל. 050-5247197

 ביום א' כ"ט כסליו 
הוחלפה עגלת תינוק בקו 422 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם לב"ב. 052-7654478

 ביום רביעי ד' כסלו נלקח 
בטעות קפוצון שחור בחתונה 
בנאות ירושלים. 03-5742949 

_____________________________________________)52-01ח(058-3201223

 בכ"ד בכסלו, בהלווית 
הרב שטיימן באזור חזו"א אבדו 

משקפי שמש יקרות. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4115136

 נמצאה עניבה חדשה בחג 
הסוכות בגינת שדרות רמב"ן. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8489535

 אבדו תפילין ע"ש ש.ב 
בקו 422 מירושלים לב"ב. 

052-3265897)52-1/18(_____________________________________________

 נמצאו משקפיים 
בקופסא ביחד עם עדשות 

באוטובוס בתוך שקית בי"ח 
כסליו. 052-7692793

052-7179064)52-1/18(_____________________________________________

 אבד נגן שחור בא' טבת 
בחנוכה באחת החנויות 
בירושלים או בשטראוס. 

052-7692793)52-1/18(_____________________________________________

 שיפוצי פנים כללים - 
קרמיקה מקלחות, מטבחים 
+ עבודת בניה, משה אנ"ש, 

052-2787763)01-04(_____________________________________________

שירות לעסקים
R.T.M  שרות לעסקים, 
משרד/ניהול/מזכירות/טיפול 

בלקוחות /גביה/הזמנות/
יומנים, עבודה מול חו"ל, נסיון 

למעלה מ- 20 שנה, 
054-6760750)01-04(_____________________________________________

 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 צעיף באזור בר 
אילן ירושלים, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)01-01(סימנים, 052-6962324

 נמצא צעיף בשכונת רמות 
רח' מסקין, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)01-01(סימנים, 052-6962324

 נמצא סכום כסף בחנוכה 
בשיכון ויז'ניץ, רק גבעת פנחס, 

03-6760895)01-01(_____________________________________________

 אבדה לי טבעת זהב 
בתאריך כ"ט בכסלו תשע"ח. 

17.12.17 באזור ב"ב יתכן 
בסניף מכבי. באמצעה אבן 

זרקור ומסביב אבנים קטנות 
_____________________________________________)52-01ח(יותר. 058-3294566

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)01-02ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)01-02ח(בתרומה, 054-8432271

 למוסדות בפרדס כץ, 
דרוש דחוף מחשב + מדפסת 

וכן מקרר קטן בתרומה, 
_____________________________________________)01-02ח(050-4177533

 מעונין לקנות מצלמת 
קנון דגם AZZOO, פל': 

_____________________________________________)01-02ח(052-7191083

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)01-02ח(054-2509001

 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

 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

 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

 מקרר גדול אמריקאי 
ויסטנגהוז במצב טוב, 500 

ש"ח, 054-8477988,
_____________________________________________)01-02ח(03-5740224

 טוסטר אובן גדול ממש, 
חדש חברת פילוט, 450 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(גמיש, 050-9340317

 שואב אבק איכותי לרכב, 
_____________________________________________)01-02ח(120 ש"ח, 052-5737813

 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

 מציאה - בבת ים, ארון 
חדש צבע וונגה, 3 דלתות, 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח, 052-7658888

 שידה גדולה לחדר הורים, 
מפוארת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7188017

 מראה לחדר אמבטיה, 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7188017

 ספרייה צבע עץ, משולב 
כולל כוורת, מחולקת ל- 4 
כולל שידת 3 מגירות, 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-6140800

 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

 שולחן מטבח נפתח + 5 
כסאות, מצוין, 1.10X70, ב- 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח, 054-8457790

 ארונות מטבח, כולו 
מסנדוויץ )כולל גב( + כיור, 

500 ש"ח, 03-5740224, 
_____________________________________________)01-02ח(054-8477988

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

_____________________________________________)01-02ח(054-5705546

 מיטות לחדר שינה 
+ מזרונים 20 ס"מ עובי, 
ב- 500 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(050-4196197

 שולחן מחשב בפ"ת 
אפור/שחור, מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7115498

 כורסת לובי, 2 מושבים 
וונגה, מעולה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7115498

 ספה לסלון - 500 ש"ח 
במצב מצוין, גמיש + ארונות 

לסלון )מזנון( - 500 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(גמיש, 050-9340317

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 ספה 2+3 נוחה ויציבה, 
500 ש"ח כל המערכת, מצב 

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

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 כסא שחור ריפוד כחול, 50 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, בב"ב, 052-5555489

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-6140800

 פינת אוכל 4 כסאות, 
מזנון צבע וונגה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(050-41187088

 כסא משרדי על גלגלים, 
מנגנון סינכרוני מלא, כחדש, 

_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח, 050-6205446

 6 כסאות לסלון, מפוארים 
כחדשים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7773591

 ספת נוער היירייזר יפה, 
נפתחת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7773591

 שולחן לפינת אוכל, עגול 
בצבע חום מעץ מלא, מצב 

מצוין, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7623559

 עמינח - בסיס מיטה 
)מתקפל( ומזרון )מתקפל(, 
_____________________________________________)01-02ח(יציב במיוחד, 052-5555489

 ארונות מטבח, ארונות, 
חלונות, תריסים, דלתות 

_____________________________________________)01-02ח(ונברשות, 050-6231506, י-ם

 ספה עור אמיתי, 3 
מושבים, חזקה מאוד ויציבה, 

320 ש"ח בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצוין, 
100 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 שולחן אוכל קטן ויפה 
70*70, רגל אמצעית, 100 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 150 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד 70 ש"ח, מצב 
אורטופדי, מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-4783220

 ארון הזזה 4 דלתות, 
מפורק, מצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5934631

 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

 בב"ב עגלה סטוקי בצבע 
אפור, אפשרות לוורוד, 1,100 

ש"ח, מצב מצוין! 
052-7146087)01-03(_____________________________________________

 מיטת תינוק חדשה, 
צבועה בלבן, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מזרון חדש לעריסה, 
_____________________________________________)01-02ח(90/60 באריזה, 058-3245685

 כסא אוכל מתקפל, 
משענת, פלסטיק, 90 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בב"ב, 052-5555489

 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

 עגלת תינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק-שחור, 

_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת שכיבה מלאה מצב 
כמו חדש, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 טיולון טוב, 130 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בלבד, 052-5737813

 מיטת תינוק + מזרון 
במצב חדש במחיר מציאה, 

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

 נוקיה 206 )התאום של 
208( סים כפול! באריזה, ללא 

סוללה, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(058-7845712

 אביזרים לנוקיה 206 
הכוללים תחנת עגינה וסוללות 

מקוריים + מגן סיליקון 50 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 058-7845712

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב, חדש באריזה, רק ב- 

100 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)01-02ח(050-4196197

 מטען איכותי לטלפן 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

_____________________________________________)01-02ח( מטען נייד, 052-7191083

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 אי 1200 ושלושה סימים 
של גולן, 150 ש"ח לכולם, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7167777

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)01-02ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מייזו נוט 3, 16 ג'יגה, 
חדש בקרטון, גודל 5.5 אינטש, 

_____________________________________________)01-08ל(750 ש"ח, 054-5508500

 בירושלים c2 מחודש 
באריזה, תואם כשר סלקום 

ופלאפון בבית וגן, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)01-01ל(058-3205306

 מגילת אסתר ב- 500 
ש"ח )צריכה תיקון(, 

_____________________________________________)01-02ח(050-6651365

 גמ"ח גיבוי נתונים/
קבצים מכל המכשירים/

שחזור תמונות )*חינם*(, 
_____________________________________________)01-02ח(058-4247557

 למסירה בחינם לביהכ"נ 
חומשים וסידורים תקינים 

בנוסח עדות המזרח, 
_____________________________________________)01-02ח(055-6785805

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-5705546

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות חתנים, חדש באריזה, 

_____________________________________________)01-02ח(רק 250 ש"ח, 050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה, 
מהממת בשילוב זהב ותכלת, 
להשכרה מיד 36-38, ב- 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, ב"ב, 050-4146777

 מזוודות טרולי עם גלגלים 
במצב טוב, גדולה - 150 ש"ח. 
_____________________________________________)01-02ח(קטנה - 80 ש"ח, 03-9307308

 שטיח קטן ויפה, 120 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

_____________________________________________)01-02ח(בלבד, 70 ש"ח, 052-7600336

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 כלי עבודה לילדים, 15 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 סט ג' חלקים רפואות 
תימן, 180 ש"ח, 

050-4147729 - אחרי שעה 
_____________________________________________)01-02ח(15:00

 שעון יפה ואיכותי לגבר, 
מחוגים ודיגיטלי, כמעט חדש, 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 054-8464909

 שעון חתנים יוקרתי חברת 
MOVADO, אורגינל, חדש 

באריזה, 500 ש"ח, פל':
_____________________________________________)01-02ח(054-8464909

 ספר בישול מכיל מתכונים 
קלים וזמינים, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 גיטרה חדשה יפיפיה 
שחורה, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 כלוב לחיות )ארנבות וכד'(, 
_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח, 058-3245685

 בושם לאישה )חדש( 
chanel-n5, ב- 450 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח()בחנות 800(, 052-5555489

 100 עלוני זרקור כחדשים 
)ברצף(, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5555489

 קופסת תכשיטים עץ 
בשילוב כסף כחדש, 2 תאים, 

_____________________________________________)01-02ח(60 ש"ח, 052-5555489

 עגילי זהב תלויים 
משובצים, חדשים באריזה, 
_____________________________________________)01-02ח(450 ש"ח, 052-5555489

 מסברובסקי - צמיד 
ושרשרת חדשים, משובצים, 

_____________________________________________)01-02ח(450 ש"ח כ"א, 052-5555489

 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

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי, 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)01-02ח(052-2727474

 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

 עצי נוי לגינה, אדניות, 
כלוב לציפורים, אוכל לתוכים 

_____________________________________________)01-02ח(ולקנרים, 054-8435872

 G2000 למכירה טרה של 
כולל סרטי טבע 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7603864

 אופני הילוכים 26 300 
ש"ח אופני ילדים 20" 150 
ש"ח. אופני ילדים 14" 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-5385013

 מגילת אסתר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח()צריכה תיקון(. 050-6651365

 קרש גיהוץ 80 ש"ח. 
*שטיח לסלון 120 ש"ח. 
*בגדים חדשים ביד שניה 

לנערות נשים מ- 20 ש"ח. 
מגש לחיתוך לחם מהודר חדש 
90 ש"ח. סט צלחות לפיקניק 

עם סכום וכוסות מפלסטיק 
_____________________________________________)52-01ח(110 ש"ח. 034-8458605

 טרקטוררון ילדים ממונע 
6v  במצב מצוין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 מעונין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים.

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 דררה שורקת ומאולפת 
לטיול ברחוב ומטופחת 370 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 03-5740868

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה כריכה אדומה 70 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8471351
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 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

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

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת  למשרה 
מלאה. התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ.

  jobs@aeh.co.il קו"ח למייל
או לפקס: 03-6180638 בציון 

_____________________________________________)50/51(משרה 1018

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)50-1/18(_____________________________________________

 לחנות חליפות גברים 
יוקרתית בב"ב דרוש מוכר 

עם נסיון בלבד, תנאים 
_____________________________________________)50-2/18(טובים, 052-7998010

 לדפוס בבני-ברק דרוש 
עובד רציני, ראש גדול ויכולת 
לעבוד בלחץ, תנאים טובים, 

_____________________________________________)50-01ל(052-7498025

 דרושה עובדת למשק בית, 
פעמיים בשבוע, באזור רח' בר-

_____________________________________________)50-02/18(אילן, ב"ב, 054-8455040

 לחב' נקיון דרושים/ות 
למשמרות בוקר/צהרים/ערב 

לב"ב והסביבה, 
054-5888747 ,052-7646401)50-01/18(_____________________________________________

 במיידי!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)50-01/18(_____________________________________________

 דרושים למפעל באזור 
המרכז, 1( נהג משאית עם 
רשיון מעל 12 טון. 2( עובד 

מעדניה אפשרות לפנסיונר/ית 
בימי חמישי ושישי, 

052-8535523)50-1/18(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 
מלאה, תנאים מעולים, 

_____________________________________________)50-01/18ל(050-7250631

 לאולמי רויאל בבני ברק 
דרוש איש תחזוקה עם ראש 

גדול תנאים מעולים. לפרטים: 
052-7183803)50-01(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרושה סייעת צהרון 
לגן בגבעת שמואל גילאי 4,5 
תנאי שכר של משרד החינוך. 

_____________________________________________)52-01ל(052-7132306

 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

 דרוש/ה סייע/ת 
למרפאת שיניים בב"ב. 
לפרטים 053-4162049 

קו"ח לפקס-
03-6310203)52-3/18(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)52-3/18("ביגל" בגאולה. 02-5375516

 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

 למסעדת בוטיק חלבית 
בב"ב עובד חרוץ ואחראי 

_____________________________________________)52-1/18(למשמרת ערב. 052-6607070

 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

 לגן ת"ת בנתניה דרושה 
גננת, קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)52-01/18ל(09-8342344

 לחברה גדולה ברמת גן 
דרושה נציגה לתיאום פגישות, 
משמרת בוקר/ ערב 31 לשעה 

_____________________________________________)52-01/18ל(+ בונוסים. 050-2436777

 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

 לעזר מציון בני ברק 
לפרויקט זמני דרושות טלפניות 
למשמרות בוקר/ ערב, תנאים 
מצויינים למתאימות. לפניות: 

052-5808957)52-01(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לקשיש בב"ב, דרוש סייע 
לעבודות קלות למספר שעות 

_____________________________________________)01-04(ביום, 050-4005167

 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(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בתל-אביב, 34 ש"ח לשעה, 

משרה מלאה או חצי, 
052-5456295)01-04(_____________________________________________

 לחברה חרדית באיזור 
בני-ברק מנהל/ת תיק לקוחות 

שטח לעבודה מול לקוחות 
קיימים, שכר 11,000 ש"ח + 

רכב צמוד. קריירה, 
072-22-222-62)01-01(_____________________________________________

 לחברה פיננסית מתאם/ת 
פגישות לעבודה מבית, 

לעבודה מהבית, לעבודה מול 
מנהלים ועסקים, א-ה 

9:00-15:00, שכר 8,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(קרריירה, 072-22-222-62

 דרוש נהג חלוקה/עוזר 
מחסנאי ל- 5 ימים בשבוע, 

תנאים מצוינים! עבודה 
_____________________________________________)01-02(קבועה! 052-6364614

 דרושים שני אברכים 
למנים עם הנץ בגבעת 

שמואל, לפרטים: 
_____________________________________________)01-02ל(052-4364569

 דרוש איש מכירות טלפוני/
טלמרטינג לחברה בתחום 

מוצרי הבריאות בפ"ת, שכר 
גבוה למתאימים, קו"ח: 

moshe157@gmail.com
_____________________________________________)01-01ל(050-8090644

 לנקיון מוסדות בב"ב בוקר 
וערב, 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(_____________________________________________

 איש/ת שטח בירושלים 
לברת חרדית, שכר 11,000 + 

רכב צמוד. קריירה, 
072-22-222-62)01-01(_____________________________________________

 דרושות משפחות לארוח 
לשבתות ובחגים לבחורה 

יתומה דתית )לא בתשלום(, 
050-4945111)01-04(_____________________________________________

 לסלון פאות בפ"ת, דרושה 
פאנית/פניסטית מקצועית, 

אפשרות קידום, 
050-6925400)01-01(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "בק אופיס" - לא 
טלפונים!!! משרה מלאה, 

עבודה משרדית בקרבת ב"ב, 
אינטרנט חסום! שלטיה 

במחשב חובה, 
073-25-90-300)01-01(_____________________________________________

 לחברת ביטוח ליד 
בני-ברק, פקידות ביטוח, 

אינטרנט חסום, שכר הגבוה 
ביותר בתחום, שליטה 

במחשבים, ללא מכירות, 
073-25-90-300)01-01(_____________________________________________

 דרוש איש אחזקה במרכז, 
רקע חשמלאי/מכני + רשיון, 

03-6160186)01-02(_____________________________________________

 דרושה עובדת למשרד 
תיווך, אין צורך בנסיון קודם, 

שעות גמישות, רווח נאה 
_____________________________________________)01-01(למתאימה, 054-7477054

 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

 דרוש עובד למכבסה 
מ- 9:00-2:30 ת. טובים 

_____________________________________________)52-1/18(למתאימים. 052-7699655

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

  בהלבשה אישית בפ"ת
לחנות המתמחה
משכורת גבוהה למתאימה

דרושה מוכרת
 מנוסה

054-2022283
03-9343026
אפשרות לחצי משרה

 מנקה לבנק ברח' עמוס 
בירושלים לשישה ימים בשבוע 

כולל רענון צהריים פעמיים 
_____________________________________________)52-1/18ל(בשבוע. 050-5305916

 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

 קשרי לקוחות בב"ב 
בשעות הבוקר הנוחות, 

שכר גבוה, מענקים וקרן 
השתלמות, חופשה בחוה"מ, 
תשלום ימי מחלה כבר מהיום 

הראשון, אינטרנט חסום 
_____________________________________________)01-01(לפרטים: 073-25-90-300

 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

 מעונין לנקות בתי ספר, 
בניינים וכו', לפרטים: 

_____________________________________________)01-02ח(050-4106914

 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

 לחברה בין לאומית 
דרושות נשים רציניות להכנסה 

נוספת, אפשרות עבודה 
_____________________________________________)52-1/18(מהבית. 054-8428788

 למכירה כובע חברת 
ROHS מידה 44 במצב 

מצוין ב- 350 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)52-01ח(03-6188471

 xsos חליפה 3 חלקים 
פסים, כחדשה, 100 ש"ח 

בלבד. 03-6188471
_____________________________________________)52-01ח(03-6188471

 אוזניות איכותיות במחיר 
רצפה ב- 21 ש"ח במקום 60 

ש"ח למטרת פרסום בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(0504-196197

 בב"ב למכירה מסגרות 
משקפי ראיה מיוחדות לחתנים 

חדש באריזה רק 250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה 
מהממת בשילוב זהב ותכלת 

להשכרה מידה 36-38 ב- 250 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4146777

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי- 490 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-2727474

 רדיאטור 14 צלעות 150 
ש"ח. תנור מסתובב 60 ש"ח. 
סיר חשמלי לחמין 120 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(03-9342918

 חליפה חדשה- צמר- 
עבודת יד- לר"ג שלושה חלקים 

_____________________________________________)52-01ח(450 ש"ח. 050-6658234

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(בירושלים. 054-8423405

 קומקום גדול "הציר 
היהודי" חדש לגמרי 40 ש"ח 

במקום 60 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336 בב"ב

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון מדריך מוסמך, 

_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח. 052-3463482

  עלוני פרשת שבוע 25 
שנה. מבחר גדול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 אוטו פלא )בימבה כיף( 
גלגלי פלסטיק 30 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7600336

 זוג ארנבות +כלוב 180 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7119645

 מגרות למקרר אמקור 
בשימוש מס' חודשים 110 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 052-7154426

 מנורה דקטרטובית 
כחולה בצורת קוביה חדש 

באריזה 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב 15 ליטר 

חדשה 40 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון 20 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 עכבר+ מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-4831449

 ספר שער הגילגולים 
אריז"ל עם הגהות ומראות 

מקומות 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח. -052
_____________________________________________)52-01ח(4831449

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

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-3286875

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים+ מנורת קיר, 20 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(כ"א. 02-6522251

 מעילים איכותיים וחדשים 
מידות 8-12 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-3805386

 למכירה מזוודה טובה 
ונוחה רק 60 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 אופני ילדים גיל 2-4 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(80 ש"ח. 054-8423031

 2 שמלות לבנות גיל 2-3 
של NEXT חורפיות יום יום. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 פלטת שבת בינונית 
שחורה במצב מצוין 50 ש"ח. 

כסא מחשב עם גלגלים 70 
ש"ח. כלוב תוכים עגול 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-3132330 ב"ב

 ספר "בית הבובות 
הורודות" מצופה בנילון במצב 

מצוין 60 ש"ח בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336

 כלי גדול לאחסון 
קורנפלקס רק 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 ספרי קריאה כחדשים 
_____________________________________________)52-01ח(20-30 ש"ח. 03-5796293

 עליונית פיטים שחורה 
חדשה מ' 42 ב- 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(058-4131038

 תחפושות כחדשות 30 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 058-4131038

 מעיל חדש צמר מ' 42 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח. 058-4131038

 IXUS 182 מצלמה קנון 
איכותית כחדשה )חצי שנה( 

_____________________________________________)52-01ח(450 ש"ח. 054-8400577

 אופניים גודל 14 לבנות, 
עם גלגלי עזר ורודות, 120 

ש"ח. 054-5339488 להתקשר 
_____________________________________________)52-01ח(אחרי 16:00

 למכירה שעון גברים 
KENNETH-COLE חדש 

_____________________________________________)52-01ח(350 ש"ח. 052-4238831



על ניסיון  לא מתפשרות קפלניסטיות

צוות המיילדות של קפלן לשירותך
עם 576 שנות ניסיון מצטבר!
שנות הניסיון שהצטברו אצל צוות המיילדות של קפלן, 

יחד עם מקצוענות ללא פשרות, יחס אישי וארוחות חמות 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית, מבטיחות לך חוויה אחרת!

מחכה לבשורות טובות?
מוזמנת לערב חווייתי מהנה ומקצועי של הקפלניסטיות

חייגי עכשיו לאשת הקשר יהודית: 050-4150290 
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